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يوسف خالد املرزوق: دور كبير للقطاع اخلاص في دعم مشاريع التنمية وامللتقى فرصة لبحث سبل مد العون حلكوماتنا في دول اخلليج 

استجواب املدعج.. توصيات
 سامح عبدالحفيظ 

 سلطان العبدان ـ بدر السهيل

واف���ق مجل���س األم���ة في 
جلس���ته العادي���ة أمس على 
إصدار 15 توصية هي حصيلة 
مناقشة استجواب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير التجارة 
والصناعة د.عبداحملسن املدعج 
املقدم في حقه من قبل النائب 
د.عب���داهلل الطريجي. ونصت 
التوصي���ات عل���ى ض���رورة 
مراجعة تقرير ديوان احملاسبة 
والعمل على تصحيح أوضاع 

النظام اآللي  الوزارة، وضبط 
املس���تخدم في عمليات صرف 
املواد التموينية وإيقاف الهدر 
في صرفها، وتصحيح الوضع 
في أداء الهيئة العامة للصناعة، 
والتزام الوزارة بتحصيل حقوق 
التي  املواقع  ف���ي كل  االنتفاع 
تخص الوزارة أو الهيئة العامة 
للصناعة. كما نصت التوصيات 
على االلت���زام بتحصيل مقابل 
التخزين في املنطقة اخلامسة، 
والتزام الهيئة العامة للصناعة 
بتحصيل جميع املخالفات التي 
ذكره���ا ديوان احملاس���بة في 

تقريره، ومراجعة القرارات التي 
ذكرت باالستجواب في احملور 
الثاني فيما يخص جمع القياديني 
بني وظائفهم اإلدارية وممارسة 

أعمال جتارية وإدارية أخرى.
ودع���ت التوصي���ات أيضا 
الى التأكد من تطبيق القوانني 
والقرارات اإلدارية على اجلميع 
دون استثناء، وااللتزام برقابة 
الوزارة على الشركات، ومراجعة 
جميع ما ورد في احملور الثالث 
واملتعلق بسوق الكويت لألوراق 
املالية ومخالفات هيئة أسواق 
املال، ومراجعة املخالفات التي 

وردت بش���أن تأسيس شركة 
بورصة الكويت، باإلضافة الى 
االلتزام بعدم مخالفة الدستور 
والقوانني، ومراجعة التعيينات 
التي متت في هيئة أسواق املال، 
ومراجعة القضايا التي ذكرت في 
صحيفة االستجواب واملتعلقة 
ببعض التصرفات من قبل بعض 
املوظفني والتي تعتبر جتاوزات 
الت���زام احلكومة  جنائية، مع 
التعديالت على قانون  بتقدمي 
هيئة أسواق املال خالل الفترة 

التي حددها مجلس األمة.
التفاصيل ص18 ـ 22 ٭

األمير لـ »ملتقى الشركات العائلية اخلليجية«: مسيرة »التعاون« حتقق تطلعات وآمال أبناء اخلليج
اس���تقبل صاحب الس���مو 
االمير الش���يخ صباح االحمد 
بقصر بيان ظهر امس رئيس 
اللجنة التنظيمية العليا مللتقى 
الش���ركات العائلية اخلليجية 
يوسف خالد املرزوق والسادة 
املش���اركني بامللتق���ى، وذلك 
مبناسبة انعقاده في الكويت.  
وقد أش���اد س���موه مبسيرة 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية والتي جتسد املصير 
التاريخي املش���ترك لتحقيق 
جميع تطلعات وآمال أبناء دول 

املجلس ودفع مسيرة التعاون 
ب���ني دول املجلس في مختلف 
املجاالت وامليادين مما يحقق 
استقرارها وازدهارها.  كما عبر 
رئيس اللجنة التنظيمية العليا 
للملتقى عن بالغ شكره وامتنانه 
لرعاية سموه السامية للملتقى، 
مؤكدا على الدور الذي يقوم به 
القطاع اخلاص بدعم مشاريع 
التنمية في دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية. هذا، وقد 
أهدوا سموه هدية تذكارية بهذه 

املناسبة.

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد في صورة تذكارية مع رئيس اللجنة التنظيمية العليا مللتقى الشركات العائلية اخلليجية يوسف خالد املرزوق والسادة املشاركني في امللتقى

تغطية شاملة الفتتاح ملتقى الشركات العائلية اخلليجية
وتكرمي غرفة التجارة والصناعة للمشاركني فيه 

التفاصيل ص10 ٭
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علي الغامن:  
دول اخلليج بحاجة إلى 
مزيد من تكاتف وترابط 

الشركات العائلية

املدعج افتتح امللتقى: 
الكويت ال تألو جهدًا 

في تقدمي الدعم الكامل 
للشركات العائلية
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)هاني الشمري( د. عبداحملسن املدعج ود. عبداهلل الطريجي يتوسطان النواب عقب انتهاء االستجواب  

البرميل الكويتي بلغ 56.7 دوالراً وبرنت دون 60 دوالراً ألول مرة منذ 5 سنوات

»تسونامي« النفط يضرب البورصات اخلليجية
أحمد مغربي - شريف حمدي

واصل س����عر برميل النفط 
اذ س����جل  الكويتي االنخفاض 
تراجعا بحجم 62 س����نتا ليبلغ 
ب� 57.32  56.7 دوالرا مقارن����ة 
دوالرا للبرميل وفقا للسعر املعلن 
الكويتية  البترول  من مؤسسة 
أمس، وهذه األس����عار هي األقل 
في 5 س����نوات. وعامليا، نقلت 
»رويترز« أن خام برنت نزل أكثر 
من دوالر وهبط دون 60 دوالرا 
مقتربا م����ن 59 دوالرا للبرميل 
للم����رة األولى منذ يوليو 2009 
بينم����ا انخفض اخلام األميركي 
إلى 54.85 دوالرا وخس����ر 1.06 
دوالر. وما ان هبط برنت دون 
انهارت  60 دوالرا أمس حت����ى 
البورصات اخلليجية بشكل حاد 
وعنيف، ظهر بقوة في أس����واق 
السعودية ودبي املالي وأبوظبي 
التي تراجعت مؤشراتها بنسبة 
تزيد على 7%، بينما لم تس����لم 
البورصة الكويتية من االنهيار، 
حيث فقد مؤشرها العام نسبة 
2.1% على وقع خسارته 131 نقطة 
ليهوي إلى أدنى مستوى في أكثر 
من عامني عند 6170 نقطة. وأصاب 

القيادية،  االنخفاض االسهم 
اذ فقد مؤشر كويت 15 نسبة 
2.8% لتصبح خس����ائره منذ 
بداية الس����نة نحو 8% بينما 
انخف����ض املؤش����ر الوزن����ي 
2.2% ليص����ل 9% منذ بداية 
السنة. اما القيمة الرأسمالية 
 للبورص����ة فق����د تراجع����ت 

650 مليون دينار أمس )2.3 
مليار دوالر(، وبلغت اخلسارة 
منذ بداية السنة 10.4%، ويؤشر 
ذلك الى حجم ثروة املستثمرين 
التي تت����آكل ف����ي البورصة 
واملؤسس����ات  وللش����ركات 

احلكومية واخلاصة. 
التفاصيل ص36 ٭

باكستانيات يبكني احدى التلميذات قتلت في هجوم طالبان على مدرسة 
)ا.پ( يرتادها ابناء العسكريني   

»طالبان« ترد على هجوم اجليش مبجزرة 
في مدرسة يرتادها أبناء كبار الضباط

بيش����اور � وكاالت: أحدث 
الهجوم األكث����ر دموية الذي 
شنته حركة طالبان باكستان، 
منذ بدء حربها ضد السلطات، 
على مدرسة يديرها اجليش 
أبن����اء جنوده في  ويرتادها 
بيشاور، صدمة محلية ودولية 
بعد ان ارتفع عدد ضحاياه الى 
اكثر من 150 قتيال معظمهم من 
التالميذ اضافة الى عش����رات 

اجلرحى. 
التي  واس����تمرت املعركة 
خاضها 6 من مسلحي احلركة 
اقتحموا املدرس����ة 7 ساعات، 
متكن اثرها اجليش من استعادة 
السيطرة على املدرسة بعد قتل 

املهاجمني. 
وقد تبنت طالبان باكستان 
الهجوم على املدرسة التي كانت 

تضم نحو 500 تلميذ تتراوح 
أعمارهم بني 10 و20 عاما. وقال 
محم����د خراس����اني املتحدث 
باسمها لوكالة فرانس برس 
انه جاء ردا على الهجوم الذي 

اطلقه اجليش ضدها في يونيو 
املاضي. وأضاف »ان مقاتالت 
اجلي����ش تقصف س����احاتنا 
العامة ونساءنا وأطفالنا، كما 
مت اعتقال اآلالف من املقاتلني 
وأفراد عائالتهم وأقربائهم. لقد 
طلبنا تك����رارا أن يوقفوا هذا 
األمر«. وأضاف »في مواجهة 
تصلب اجليش اضطررنا لشن 
هذا الهجوم بعدما حتققنا من 
ان أوالد عدة مسؤولني كبار 
في اجليش يتلقون تعليمهم 

في هذه املدرسة«.
وتابع »اردنا ان جنعلهم 
يشعرون مبعاناتنا والى أي حد 
من املؤلم رؤية أحباء يرحلون. 
ان عائالته����م يجب ان تبكي 

موتاها مثلما فعلنا«.
التفاصيل ص33 ٭

العمير: أسعار النفط 
ستستقر عند مستويات 

معينة وتعاود الصعود
أكد وزير النفط ووزير 

الدولة لشؤون مجلس االمة 
د.علي العمير ان اسعار 

النفط العاملية ستستقر عند 
مستويات معينة ومن ثم 
ستعاود الصعود، كاشفا 

عن ان هذه املستويات 
سيحددها مدى طول نفس 
الشركات املنتجة على بيع 

النفط بأسعار اقل من تكلفة 
انتاجه وخاصة منتجي 

النفط الصخري والرملي.
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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.

لالشتراك
22272770
www.alanba.com.kw

لالشتراك عبر املوبايل
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ناصر احملمد استقبل سوار الذهب واملاجد واملصلح

سمو الشيخ ناصر احملمد خالل استقباله املشير عبدالرحمن سوار الذهب وجمعة املاجد ود.عبداهلل املصلح بحضور د.عبداهلل املعتوق 

العاملي����ة ومبع����وث األمني 
العام لألمم املتحدة للشؤون 
اإلنسانية د.عبداهلل املعتوق، 
املش����ير عبدالرحمن سوار 
الذه����ب، وجمع����ة املاج����د، 

استقبل سمو الشيخ ناصر 
احملم����د في قصر الش����ويخ 
امس وبحضور املستش����ار 
في الديوان األميري ورئيس 
الهيئة اخليرية اإلس����امية 

والشيخ د.عبداهلل املصلح 
وذل����ك مبناس����بة زيارتهم 
للباد. وعقب االستقبال أقام 
سموه مأدبة غداء على شرف 

الضيوف.

الشيخ أحمد املشعل مترئسا اجتماع وكالء وزارات اجلهات اخلدمية واإلدارية 

املشعل ترأس اجتماع وكالء وزارات اجلهات اخلدمية 
واإلدارية: آليات لتقدمي اخلدمات للمواطنني على أفضل وجه

ناق���ش مجل���س وكاء 
وزارات اجله���ات اخلدمية 
واإلدارية ف���ي الدولة امس 
برئاسة رئيس جهاز متابعة 
األداء احلكوم���ي ورئي���س 
الش���يخ  الوكاء  مجل���س 
أحم���د املش���عل اخلدمات 
التي  املقدم���ة للمواطن���ني 
مت���س مصاحلهم بش���كل 
مباش���ر لتبسيط إجراءاتها 

بي����روت - كون����ا: قال����ت 
مسؤولة اممية امس: ان الكويت 
املانحة  الدول  اكبر  تعتبر من 
في إغاثة الاجئني الس����وريني 

في لبنان. 
واشادت مس����اعدة املمثل 
العليا  االقليمي في املفوضية 
لألمم املتحدة لشؤون الاجئني 
لني ميلر في تصريح ل� »كونا« 
عقب لقائها وفد جمعيات الهال 
االحمر اخلليجية بدور الكويت 
في دعم عمليات االغاثة لاجئني 
السوريني في لبنان، مشيرة الى 
العام  الكويت ساهمت هذا  ان 
بثاث����ني مليون دوالر أميركي 
ملس����اعدة احل����االت املرضية 
والعائات الفقيرة وتأمني املأوى 
لهم. وعبرت ميلر عن امتنان 
املفوضي����ة العمي����ق للكويت 
الكويتي����ة  ووزارة الصح����ة 
وجمعية الهال االحمر لتلبية 
نداء املفوضي����ة لعاج طفلني 
من الاجئني السوريني يعانيان 
من حروق ش����ديدة، الفتة الى 
ان احلاالت الطبية ذات الكلفة 
العالي����ة ال تدخل ف����ي النظام 
الصحي الذي تغطيه املفوضية. 
وذك����رت ان اع����داد النازحني 
السوريني في لبنان منذ بداية 
االزم����ة في ع����ام 2011 جتاوز 

املليون و148 الف نازح.

وتطويرها باستخدام الوسائل 
التكنولوجية احلديثة. 

 وقال رئيس جهاز متابعة 
االداء احلكومي الشيخ احمد 
املشعل في بيان صحافي ان 
املناقش���ة جرت في اجتماع 
تطرق ايضا الى سبل إجراء 
الازم بني اجلهات  التنسيق 
احلكومي���ة املعني���ة لوضع 
الازمة  اخلط���ط واآللي���ات 

كون���ا:   - بروكس���ل 
قدم س���فيرنا ل���دى مملكة 
بلجيكا واالحتاد األوروبي 
ودوقية لوكسمبورغ ضرار 
عبدال���رزاق رزوقي أوراق 
اعتماده ال���ى الدوق هنري 
دوق لوكس���مبورغ سفيرا 

محاال لدى الدوقية. 
وذك���رت س���فارتنا ف���ي 
بروكس���ل في بيان مقتضب 
ل� »كونا« امس ان الس���فير 
رزوقي بحث مع الدوق هنري 
خال تسليمه أوراق اعتماده 
أوجه التعاون بني البلدين في 
مج���االت االقتصاد والتعليم 

والتكنولوجيا.

لتقدمي اخلدمات إلى املواطنني 
على أفضل وجه وبالسرعة 

املمكنة. 
 حضر االجتماع االمني العام 
الوزراء عبداللطيف  ملجلس 
الروض���ان ورئي���س ديوان 
املدني���ة عبدالعزيز  اخلدمة 
الزبن وعدد من وكاء الوزارات 
في الوزارات واجلهات أعضاء 

املجلس.

رزوقي قدّم أوراق اعتماده سفيراً محاالً لدوق لوكسمبورغ

ميلر: الكويت من أكبر املانحني لالجئني السوريني
السفير ضرار رزوقي مع الدوق هنري دوق لوكسمبورغ 
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ولي العهد استقبل

ناصر احملمد وصباح العلي

وزير الديوان األميري استقبل 
سفيري أميركا ومنغوليا

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر احملمد. 

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح امس 
رئيس احتاد املوانئ العربية ورئيس قطاع النقل العربي 
الشيخ د.صباح جابر العلي، وذلك مبناسبة حصوله 
على جائزة »ماريتامي س���تاندرد ألشهر شخصية في 
القطاع البحري« من منظمة »سيتريد الشرق األوسط 
وش���به القارة الهندية« والذي تقيمه املنظمة سنويا 
في إمارة دبي تكرميا ملجموعة من املتميزين من أفراد 
وشركات نظير إجنازاتهم وابتكاراتهم الهادفة الى دعم 

وتطوير القطاع البحري.

استقبل وزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر 
صباح األحمد امس سفير الواليات املتحده األميركية لدى 
البالد دوغالس ايه س����يليمان ومت خالل اللقاء مناقشة 

القضايا ذات االهتمام املشترك بني البلدين الصديقني. 
 كما استقبل الشيخ ناصر صباح االحمد في وقت الحق 
سفير منغوليا لدى الكويت ايخات سودنوم حيث بحث 
اجلانبان عمق العالقات بني البلدين الصديقني وحرص 

الطرفني على تعزيزها وتطويرها.

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ د.صباح جابر العلي

الشيخ ناصر صباح االحمد مستقبال السفير االميركي دوغالس سيليمان 

رئيس الوزراء التقى سامح 
شكري مبناسبة زيارته للبالد

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك وبحضور النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش���يخ صب���اح اخلالد امس وزير 
خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري 

والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد. 
حضر املقابلة مدي���ر ادارة الوطن العربي بوزارة 
اخلارجية السفير عبداحلميد الفليكاوي والوكيل املساعد 
للشؤون احمللية بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ خالد محمد اخلالد وسفيرا البلدين.

اجلاراهلل بحث مع سفراء الدول 
غير دائمة العضوية مبجلس األمن 

دعم العراق ملواجهة اإلرهاب

بحث وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل امس مع 
سفراء الدول غير دائمة العضوية في مجلس األمن اجلهود 
الدولية املبذولة لدعم العراق في مواجهة االرهاب السيما 
تنظيم الدولة االسالمية.  والتقى اجلاراهلل سفير استراليا 
روبرت جيمس تايس����ون وس����فير جمهورية األرجنتني 
خورخي عمر انطونيو وسفير اململكة األردنية الهاشمية 
محمد س����الم الكايد وسفير جمهورية كوريا شني بونام 
وسفير جمهورية نيجيريا االحتادية هارون غربا والقائم 

بأعمال سفارة جمهورية تشاد عباس برمة أبكر. 
وحضر اللقاء املستشار في ادارة مكتب النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الس����فير خالد 
املغامس ومدير ادارة املنظمات الدولية الس����فير جاسم 

املباركي ومدير ادارة مكتب الوكيل السفير أيهم العمر.

خالد اجلار اهلل خالل لقائه مع سفراء الدول غير دائمة العضوية مبجلس االمن 

ثامر العلي بحث مع السفير التشيكي 
القضايا ذات االهتمام املشترك

بحث رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر العلي 
امس مع س���فير جمهورية التشيك لدى البالد مارتن 

فتك عددا من القضايا ذات االهتمام املشترك. 
وذكر بيان صادر عن جهاز االمن الوطني ان الشيخ 
ثامر العلي استقبل السفير فتك حيث بحثا العالقات 
الثنائي���ة التي جتمع بني البلدين الصديقني وس���بل 
تطويرها، اضافة الى اهم القضايا التي تشهدها املنطقة 

ذات االهتمام املشترك.

الشيخ ثامر العلي لدى استقباله سفير التشيك

ممثلة السفارة اإلماراتية
في الكويت تزور مكتب الشهيد

استقبلت الوكيل املساعد مدير عام مكتب الشهيد 
فاطمة االمير، في مكتب الش���هيد الكائن في ضاحية 
مبارك العبداهلل مبشرف مسؤولة الشؤون السياسية 
واإلعالمية في س���فارة دولة االمارات العربية املتحدة 
الشقيقة ماجدة الراشد، التي مثلت السفارة في الزيارة، 
حيث دار احلوار عن سبل التعاون بني مكتب الشهيد 
والسفارة، كما اطلعت الضيفة على جتربة مكتب الشهيد 

ودوره في رعاية اسر الشهداء وتخليد بطوالته.
ثم قامت االمير والراشد بجولة داخل مبنى مكتب 
الشهيد ومت تعريف الراشد على أقسامه وعلى متحف 
الشهيد، ثم مش���اهدة فيلم وثائقي عن مكتب الشهيد 
وأوجه الرعاي���ة املتنوعة التي يقدمها ألبناء وأس���ر 

الشهداء.
وف���ي ختام الزيارة تقدمت الوكيل املس���اعد مدير 
عام مكتب الش���هيد بالشكر اجلزيل للراشد على هذه 
الزي���ارة ثم قدمت لها درعا تذكارية تقديرا من املكتب 

لهذه املبادرة الطيبة.

فاطمة األمير تقدم درعا تذكارية ملاجدة الراشد

صاحب السمو هنأ ملك البحرين ورئيس كازاخستان بالعيد الوطني لبالدهما وعزّى حاكمي عجمان والفجيرة بوفاة فاطمة النعيمي

األمير استقبل ناصر احملمد واخلالد ووزير اخلارجية املصري والفضالة واملاجد
املغف���ور لها بإذن اهلل تعالى 
والدته الش���يخة فاطمة بنت 
النعيمي سائال سموه  راشد 
املول���ى تعال���ى ان يتغمدها 
بواس���ع رحمته ويس���كنها 
فسيح جناته وأن يلهم األسرة 
احلاكمة الكرمية جميل الصبر 

وحسن العزاء. 
العهد  وبعث س���مو ولي 
ببرقية تعزية الى اخيه صاحب 
السمو الشيخ حمد بن محمد 
الشرقي عضو املجلس األعلى 
الفجيرة ضمنها  امارة  حاكم 
سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور لها بإذن 
اهلل تعالى والدته الش���يخة 
النعيمي  فاطمة بنت راش���د 
سائال س���موه املولى تعالى 
ان يتغمدها بواس���ع رحمته 
ويسكنها فسيح جناته، وبعث 
الوزراء الشيخ  سمو رئيس 
جابر املب���ارك ببرقية تعزية 

مماثلة.
هذا ويتفضل صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد 
فيش���مل برعايته وحضوره 
الفائزين في  حف���ل تك���رمي 
السنة الرابعة عشرة بجائزة 
س���مو الشيخ س���الم العلي 
للمعلوماتي���ة وذلك في متام 
الساعة العاشرة والنصف من 
صباح الي���وم األربعاء وذلك 

بقصر بيان.

عضو املجل���س األعلى حاكم 
إمارة عجمان عبر فيها سموه 
عن خال���ص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور لها بإذن 
اهلل تعالى شقيقته الشيخة 
النعيمي  فاطمة بنت راش���د 
سائال س���موه املولى تعالى 
ان يتغمدها بواس���ع رحمته 
ويسكنها فسيح جناته وأن 
يلهم األسرة احلاكمة الكرمية 
جميل الصبر وحسن العزاء. 
العهد  وبعث س���مو ولي 
ببرقية تعزية الى أخيه صاحب 
السمو الشيخ حميد بن راشد 
النعيمي عضو املجلس األعلى 
حاكم ام���ارة عجمان ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور لها بإذن 
اهلل تعالى شقيقته الشيخة 
النعيمي  فاطمة بنت راش���د 
سائال س���موه املولى تعالى 
ان يتغمدها بواس���ع رحمته 
ويسكنها فسيح جناته، وبعث 
الوزراء الشيخ  سمو رئيس 
جابر املب���ارك ببرقية تعزية 

مماثلة. 
كما بعث صاحب الس���مو 
األمير ببرقية تعزية الى اخيه 
صاحب السمو الشيخ حمد بن 
محمد الشرقي عضو املجلس 
األعلى حاك���م امارة الفجيرة 
عبر فيها س���موه عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بوفاة 

ببرقية تهنئة مماثلة.
كما بعث صاحب الس���مو 
ببرقية تهنئة الى أخيه امللك 
حمد بن عيسى بن سلمان آل 
خليفة مل���ك مملكة البحرين 
الش���قيقة عبر فيها س���موه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني ململكة البحرين، 
مشيدا سموه مبا حققته مملكة 
البحرين الشقيقة من منجزات 
حضارية وتنمية شاملة في 
ظل القيادة احلكيمة جلاللته، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
البحرين  والعافي���ة وململكة 
الشقيقة وشعبها الكرمي دوام 

العزة والرفعة واالزدهار. 
العهد  وبعث س���مو ولي 
ببرقية تهنئة الى أخيه امللك 
حمد بن عيسى بن سلمان آل 
خليفة مل���ك مملكة البحرين 
الشقيقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
ململكة البحرين، متمنيا سموه 
له موف���ور الصحة والعافية 
الش���قيقة  البحرين  وململكة 
وش���عبها الكرمي دوام العزة 

والرفعة واالزدهار. 
كم���ا بعث س���مو رئيس 
املبارك  الوزراء الشيخ جابر 

ببرقية تهنئة مماثلة.
وبعث صاحب السمو ببرقية 
تعزية الى أخيه صاحب السمو 
الشيخ حميد بن راشد النعيمي 

فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا له موفور الصحة ودوام 

العافية. 
العهد  وبعث س���مو ولي 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة ال���ى رئيس جمهورية 
كازاخس���تان الصديقة نور 
س���لطان نازارباييف ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موف���ور الصح���ة ودوام 

العافية. 
كم���ا بعث س���مو رئيس 
املبارك  الوزراء الشيخ جابر 

اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح امس سمو 

الشيخ ناصر احملمد. 
كما استقبل صاحب السمو 
األمير بقصر بيان صباح امس 
النائب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ووزير 
خارجي���ة جمهوري���ة مصر 
العربية الشقيقة سامح شكري 
مبناسبة زيارته للبالد، حضر 
املقابلة نائب وزير ش���ؤون 
الديوان األميري الشيخ علي 

اجلراح. 
واستقبل صاحب السمو 
بقصر بي���ان صب���اح امس 
التنفي���ذي للجهاز  الرئيس 
املرك���زي ملعاجل���ة أوضاع 
املقيمني بصورة غير قانونية 

صالح الفضالة. 
كما استقبل سموه بقصر 
بيان ظهر امس رجل األعمال 
اإلماراتي جمعة املاجد مبناسبة 
زيارته للبالد، وحضر املقابلة 
الهيئ���ة اخليري���ة  رئي���س 
العاملية املستشار  اإلسالمية 
في الديوان األميري د.عبداهلل 

املعتوق.
وبعث صاحب السمو األمير 
ببرقي���ة تهنئة ال���ى رئيس 
جمهورية كازاخستان الصديقة 
نور سلطان نازارباييف عبر 

صاحب السمو األمير مستقبال رجل األعمال اإلماراتي جمعة املاجد  صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال وزير اخلارجية املصري سامح شكري 

صاحب السمو لدى لقائه صالح الفضالة

صاحب السمو 
يتفضل برعاية 
وحضور حفل 

تكرمي الفائزين 
بجائزة سالم العلي 

للمعلوماتية
اليوم

علم الكويت يرفرف مضيئًا خالل 
احتفاالت إيطاليا بأعياد امليالد

روم����ا -كونا: رفرف علم الكوي����ت مضيئا قرب مقر 
رئاسة احلكومة االيطالية »كيجي« في قلب روما بجانب 
أعالم الدول املشاركة في »اكسبو 2015« مبناسبة احتفاالت 
ايطاليا بأعياد امليالد.  وتزينت الشوارع والطرقات التجارية 
في العاصمة االيطالية بتش����كيالت مبتكرة من األضواء 
الكهربائية التي وضعتها بلدية روما في شارع »فيا ديل 
كورسو« الرئيسي الطويل الذي يخترق قلب العاصمة بني 
ساحتي »بياتسا فينيتسيا« نقطة مركز املدينة و»بياتسا 
ديل بوبولو«. ونصبت أشجار »الشوح« الضخمة املرصعة 
بالكرات امللونة واألضواء املبتدعة التي تستقدمها روما 
خصيصا في ساحاتها الرئيسية، كما تتزين املراكز التجارية 

والبيوت بالشجرة دائمة اخلضرة.
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مميش: العالقات 
الكويتية ـ املصرية 

أخوية وممتازة 

 25 ألف مصري 
يعملون في املشروع

حصة السعد أعلنت عن تأسيس شركة لالستثمار في القناة اجلديدة

»األنباء« في قناة السويس اجلديدة: محور تنمية 
املنطقة العربية ومعجزة القرن

املرتقبة  مرحبة بزيارته���ا 
للقناة في مارس املقبل.

 واعرب مميش عن تقديره 
لدعم الكويت ووقوفها الى 
جانب مصر في احلك الظروف 
ووصف العالقات بني البلدين 
بالنموذجية، موجها شكره 
الس���مو  وتقديره لصاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
الكويت،  وحلكومة وشعب 
مشيدا بدور مجلس سيدات 
اقامة  األعمال العربيات في 
مشاريع تنموية في البلدان 

العربية.
وأكد أن قناة الس���ويس 
مت حفرها قدميا عندما كان 
تعداد مصر يبلغ 4 ماليني 
نسمة ومات خالل احلفر أكثر 
من 120 ألف مواطن ضحوا 
بدمائه���م الزكي���ة من أجل 
أن يصنعوا ملصر وللعالم 
شريانا جديدا، مؤكدا أن عدد 
العاملني بقناة السويس حاليا 
هو 25 ألف عامل جميعهم من 

املصريني. 
وقال مميش خالل عرض 
تقدميي للمشروع: »نستغل 
الس���ويس،  موق���ع قن���اة 
واملشروعات القائمة باملنطقة 
لتطوير مشروعات التنمية، 
ولدينا منطقتان صناعيتان 
بشمال غرب خليج السويس، 
التكنولوجيا شرق  ووادي 
مدينة اإلسماعيلية، وهناك 
تفكير لنقل مشروع وادي 
التكنولوجيا إلى منطقة أقرب 
داخل النطاق السكاني، لزيادة 
إمكانية تطوير املشروع«. 
وكان قائد تأمني قطاع قناة 
الس���ويس اجلديدة العميد 
طارق حافظ في اس���تقبال 
وفد سيدات االعمال العربيات 
وقدم شرحا وافيا عن فكرة 
إنشاء قناة السويس اجلديدة، 
واصطحب الوفد في زيارة 
تفقدية جلوانب املش���روع 

املختلفة.

قناة السويس ـ هناء السيد 

أعربت رئيس���ة مجلس 
س���يدات األعمال العربيات 
الش���يخة حصة السعد عن 
الكبير  س���عادتها باالجناز 
الذي تقوم به مصر بقيادة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي 
واملتمث���ل في حف���ر قناة 
السويس اجلديدة، موضحة 
ان املشروع ليس فخرا ملصر 

فقط بل جلميع العرب.
ج���اء ذلك خ���الل زيارة 
الشيخة حصة السعد ووفد 
من سيدات االعمال العربيات 
الى املشروع برفقة »األنباء« 
ضم كال م���ن نائب رئيس 
املجلس األول ليلى اخلياط 
من تونس، والنائب الثاني 
لرئيس املجلس د.عائش���ة 
السيار من االمارات واألمني 
العام للمجلس خيرية الدشتي 
من البحرين، وعضو الشرف 
باملجلس راوية منصور من 

مصر. 
ووصفت السعد مشروع 
قناة الس���ويس بانه اجناز 
ضخم ينف���ذ على األراضي 
املصرية، وانه سيكون محورا 
للتنمية في املنطقة، موضحة 
ان املصريني قاموا بحفر قناة 
السويس القدمية بأيديهم، أما 
اآلن فيحفرون القناة اجلديدة 
ان  باآلالت احلديثة، مبينة 
مشروع حفر قناة السويس 
اجلديدة هو معجزة عام 2015 

والقرن احلالي.
وأشارت الى ان زيارتها 
مع وف���د مجلس س���يدات 
العربي���ات للقناة  األعمال 
ته���دف الى االط���الع على 
مراحل تنفيذ املشروع، معلنة 
عن ان هناك زي���ارة ثانية 
في مارس املقبل ملش���اهدة 
اخلرائ���ط واملناط���ق التي 
يرغب مجلس سيدات األعمال 
العربيات في االستثمار بها، 

مؤكدة حرص املجلس على 
االستثمار في مشاريع منطقة 
قن���اة الس���ويس اجلديدة، 
العربية  الش���ركات  داعية 
كافة ورجال األعمال العرب 
الى املس���اهمة واالستثمار 
في قناة السويس اجلديدة 
لتحقيق تطلعات الشعوب 
العربية نحو التنمية، فضال 
عن استثمار األموال العربية 

داخل دولنا العربية.
وأعلن���ت ع���ن انش���اء 
شركة اس���تثمارية ملجلس 
س���يدات األعمال العربيات 
لالستثمار بقناة السويس، 
متقدم���ة بالتهنئة والتحية 
للش���عب املص���ري ال���ذي 
يصنع تلك املعجزة للقرن 
التوفيق  احلالي، متمني���ة 
والسداد للرئيس عبد الفتاح 

السيسي.
من جهته، رحب رئيس 
هيئة قناة السويس الفريق 
مهاب مميش بزيارة رئيس 
وأعضاء مجلس س���يدات 
األعم���ال العربي���ات لقناة 
السويس ومببادرة الشيخة 
حصة السعد بإقامة مشاريع 
في قناة السويس اجلديدة، 

)ناصر عبدالسيد( جانب من أعمال احلفر في املشروع          الفريق مهاب مميش متوسطا الشيخة حصة السعد وعددا من سيدات األعمال العربيات لدى زيارتهن ملشروع قناة السويس اجلديدة 

الزميلة هناء السيد مع الفريق مهاب مميش 

جانب من مساعدات الهالل االحمر لالجئني السوريني

اعلنت جمعية الهالل االحمر الكويتية امس تسيير الرحلة 
ال� 16 من املساعدات االنسانية من التمور والبطانيات واملعدات 
الطبية واملواد الغذائية الى االردن الغاثة الالجئني الس���وريني 

هناك.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة اجلمعية انور احلساوي في 
تصريح صحافي ان الرحلة متثل جزءا من عدة عمليات لنقل 
املواد االغاثية الى الشعب السوري، موضحا ان الشحنة مؤلفة 
من 60 طنا من التمور اضافة الى 60 طنا من الشوفان وكميات 

من الكراسي املتحركة والبطانيات.
واضاف احلساوي: ان تسيير هذا اجلسر اإلغاثي الذي سيضم 
سبع شاحنات يأتي ضمن قوافل إغاثية سيستمر إرسالها بشكل 

متواصل إلى مناطق وجود األشقاء في الدول املجاورة.
وذكر ان فريق اجلمعية سيعزز من وجوده امليداني باالردن 
لالشراف على توزيع مواد االغاثة املختلفة وتلبية احتياجات 
املتضررين في ض���وء الظروف القائمة، مبينا ان فريق العمل 
ف���ي جمعية الهالل االحمر حري���ص على ضمان وصول املواد 
االغاثية لالش���قاء السوريني في االردن، معربا عن بالغ شكره 
للمتبرعني من الشعب الكويتي الذين مدوا يد العون لالشقاء 
في سورية، مثمنا جهودهم في كثير من الدول التي تعرضت 

للكوارث الطبيعية.
وأشاد احلس���اوي باجلهود التي بذلتها اجلمعية هذا العام 
بالتعاون مع الهالل االحمر االردني وس���فارتنا لدى االردن في 
تقدمي املساعدات االنس���انية لالجئني السوريني موضحا انها 
ش���ملت عبوات غذائية وبطانيات اضافة الى مشروع الكسوة 

وعيادة االسنان ومشروع الرغيف.
وش���كر الهالل االحم���ر االردني على جهوده في تس���هيل 
مهمة متطوعي الهالل االحمر الكويتي الذين يقومون بتوزيع 
املساعدات االغاثية لالجئني السوريني وتفقد احوالهم املعيشية 

في االردن.

»الهالل األحمر«: تسيير الرحلة الـ 16
إلغاثة الالجئني السوريني في األردن
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اعتمدت تطوير حديقة النافورة وإنشاء مجمع الرياضات املثيرة

»فنية البلدي« أقرّت مسار السكك احلديدية
موقع على حدة ويتم تفويض 
اإلدارة بتعديل حدودها وأبعادها 
وفقا مل����ا يتم االتفاق عليه مع 
املواقع،  اجلهات املعنية بهذه 
وإلغ����اء أي ق����رارات س����ابقة 
متعارضة بشأن هذا املوضوع، 
وإخالء ط����رف البلدية من أي 
التزام����ات مالي����ة أو قانونية 
تترتب على نقل وتعديل حدود 

هذه املواقع.
املوافقة  أنه متت  وأوضح 
على طلب شركة املشروعات 
السياحية تطوير موقع حديقة 
النافورة املوس����يقية بالقطاع 
الثاني من احلزام األخضر، مع 
الترخيص ملوقع خاص مبشروع 
مجمع الرياضات املثيرة بالقطاع 
الثاني من احلزام األخضر بني 
حديقة النافورة وموقع صالة 

التزلج.
وأش����ار الى أنه مت املوافقة 
على تش����كيل جلن����ة لبحث 
تطوير اجلزر اجلنوبية برئاسة 
العضو أحمد الفضالة بناء على 
اقتراح تقدم به بهذا الش����أن، 
كما متت املوافق����ة على إقامة 
ورشة عمل تتعلق ببحث زيادة 
نسب البناء لذوي االعاقة، مع 
الطلب من اجله����از التنفيذي 
تقدمي تقرير مفصل عن  إنشاء 
دورات املياه في املدينة إضافة 
الى إحالة التظلم واالعتراض 
على القرار الوزاري بشأن أبنية 
الشريط الساحلي الى اإلدارة 

القانونية.
وذك����ر أن����ه مت الطلب من 
اجلهاز التنفيذي إعداد تقرير 
بش����أن تطوير تقاط����ع برج 

التحرير.

السابقة.
٭ تعديل شكل املوقع املخصص 
سابقا كمنطقة تخزين للهيئة 
العام����ة للصناع����ة لتف����ادي 
التعارض مع مس����ار الس����كك 

احلديدية.
٭ نقل موقع املدينة العمالية 
العم����ال 4( والتابع  )س����كن 
الفن����ي للمش����اريع  للجه����از 
التنموية واملب����ادرات لتفادي 
التعارض مع مس����ار الس����كك 
احلديدي����ة، ليكون مس����احته 
البالغة 2.5كم2 بالتنسيق مع 
اجلهاز الفني للمشاريع التنموية 

واملبادرات.
٭ نقل موقع جتمع الشاحنات 
مبنطق����ة أم العي����ش لتفادي 
التعارض مع مس����ار الس����كك 
احلديدي����ة ليك����ون وبنفس 

مساحته البالغة 500000م2.
٭ نق����ل موق����ع برج إرس����ال 
تلفزيوني والتابع لوزارة اإلعالم 
التعارض مع مس����ار  لتفادي 
السكك احلديدية، ليكون بنفس 

مساحته البالغة 1600م2.
٭ نقل موقع االستراحة رقم 6 
الطريق السريع والتابع  على 
للجهاز الفني للمشاريع التنموية 
التعارض  واملبادرات لتفادي 
الس����كك احلديدية،  مع مسار 
ليكون بنفس مساحته البالغة 
3000م2 بالتنسيق مع اجلهاز 
الفن����ي للمش����اريع التنموية 

واملبادرات.
على أن يتم عرض املواقع 
املعدل����ة  البديل����ة واملواق����ع 
واملتعارضة مع مسار السكك 
احلديدية على اللجنة الفرعية 
للمرافق واخلدمات العامة كل 

كم2 من موق����ع محطة زراعة 
لألبحاث املخصص ملعهد الكويت 
لألبحاث العلمية واملتعارضة مع 

مسار السكك احلديدية.
٭ اقتط����اع املس����احة البالغة 
2355000م2 من موقع القاعدة 
اجلوي����ة اجلنوبي����ة واملتأثر 
بالطريق اإلقليمي ومسار السكك 

احلديدية.
٭ زحزح����ة موقع املعس����كر 
الكشفي التابع لوزارة التربية 
واملتعارض مع مس����ار السكك 
احلديدي����ة وبنفس املس����احة 

واألبعاد السابقة.
أبعاد  ٭ زحزح����ة وتعدي����ل 
املوق����ع املخص����ص للمخازن 
االستراتيجية للحبوب والتابعة 
لشركة مطاحن الدقيق الكويتية 
واملتعارض مع مس����ار السكك 
احلديدية ليكون بنفس املساحة 

- أن يتضمن املوقع املخصص 
)مس����جد - مرك����ز اطف����اء - 
مس����توصفا بيطريا - محطة 
تعبئة مي����اه - ورش صيانة 
معدات وآليات - سوبر ماركت 
الثروة  - مركزا ملس����تلزمات 

احليوانية(.
- تخصي����ص منطقة حتريج 
محيطة باملوقع ال حتسب من 
املساحة املخصصة ويعرض 

50م تقريبا.
- تفويض اإلدارة بتثبيت حدود 
املوقع ومنطقة التحريج احمليطة 

وفقا للطبيعة.
- التنسيق مع وزارات اخلدمات 
أثن����اء التنفيذ وقبل التصميم 
املياه  ودراس����ة معاجلة خط 
املعاجلة املار مبنتصف املوقع 

مع وزارة االشغال العامة.
٭ اقتطاع املساحة البالغة 3.33 

أق����رت اللجن����ة الفنية في 
املجلس البلدي خالل اجتماعها 
أمس برئاسة فهد الصانع مسار 

السكك احلديدية.
وقال الصانع إن الرأي الفني 

يتضمن التالي:
٭ ال مان����ع م����ن تخصي����ص 
وتثبيت املرحلة األولى من مسار 
السكك احلديدية بالدولة وذلك 
بعرض 70م ومبا ال يتعارض 
مع مس����ارات الطرق االقليمية 
التي متت املوافقة عليها سابقا 
مبوجب قرارات املجلس البلدي، 
وعل����ى أن يتم حج����ز منطقة 
بع����رض 500م حول املس����ار 
حلني استكمال باقي الدراسات 
وحتديد املسار النهائي للسكك 
احلديدية مع بيان العوائق التي 
تعترضه ومن ثم يتم تسليمه 
لوزارة املواصالت الس����تكمال 
االجراءات اخلاصة باملشروع، 
على أن  تقوم بالتنسيق مع كل 
اجلهات املعنية بشأن العوائق 
التي متت مع  وفق اإلجراءات 

اجلهات احلكومية.
٭ تخصي����ص موق����ع بدي����ل 
ملزارع األبقار املخصصة للهيئة 
العامة للزراعة بدال من املوقع 
املتعارض مع مس����ار السكك 
احلديدية وبنفس مس����احته 
البالغ����ة 11.100ك����م2 ووف����ق 

الشروط التالية:
- موافقة قس����م الطرق بإدارة 
التنظيم على ش����بكة الطرق 
الداخلية وااللتزام بشروطهم 

قبل التنفيذ.
- أخذ موافقة قسم الهيئة العامة 
للبيئة ومراعاة االش����تراطات 

البيئية للمنطقة.

فهد الصانع خالل ترؤسه اجتماع اللجنة

البغيلي للتوسع في إنشاء املنتزهات العامة باحملافظات
حرصنا على أهالي محافظة 
الفروانية وجميع محافظات 
الكويت نقترح ان تقوم بلدية 
الكويت بدراس���ة شاملة عن 
جميع احملافظات ومناطقها 
لتخصيص األراضي املناسبة 
للجه���ات املعني���ة النش���اء 
منتزهات عامة والتي هي في 
األساس تخدم البيئة الكويتية 
مع تخصيص ارض على وجه 
السرعة في محافظة الفروانية 

إلنشاء منتزه عام.

واملقهى الشعبي في العارضية 
فقط بينما ال يوجد بها منتزه 
عام خلدمة االسر، مؤكدا ان 
املنتزه العام يجب ان يشتمل 
عل���ى مجموعة م���ن املرافق 
واملس���طحات  واخلدم���ات 
اخلضراء واألشجار باإلضافة 
ال���ى مجموعة م���ن املطاعم 
وص���االت  والكافيتري���ات 
لأللعاب وناد لألطفال ومسجد 

وغيرها.
وتاب���ع: انه م���ن منطلق 

والرقعي والرابية والرحاب 
والري الصناعي���ة وجليب 
الشيوخ والضجيج والشدادية 
وضاحي���ة عب���داهلل املبارك 
املناط���ق كلها حتتاج  وهذه 

الى متنفس لقاطنيها.
وأضاف: ان���ه على الرغم 
من ش���هره الفروانية بكثرة 
االزدحام واألس���واق اال انها 
الس���ياحية  تفتقر للمناطق 
حيث يوجد بها قرية الطفل 
الترويحية في نادي التضامن 

كويتية من حيث نسبة السكان 
باالضافة ال���ى انها من اكثر 
احملافظ���ات حيوي���ة، حيث 
يوجد بها مطار الكويت الدولي 
وحديقة احلي���وان ومجمع 
األڤنيوز وستاد جابر الدولي 
باإلضافة الى انها تضم العديد 
من املناطق الس���كنية املهمة 
منها أبرق خيطان واالندلس 
واشبيلية وخيطان والفروانية 
والفردوس وضاحية صباح 
الناصر والعمرية والعارضية 

طالب عضو املجلس البلدى 
احمد البغيلي بضرورة توسع 
الدولة في إنش���اء املنتزهات 
العامه في جميع احملافظات 

التي حتتاج اليها.
وقال البغيلي في اقتراحه: 
ان محافظة الفروانية والتي 
تبلغ مساحتها 190 كم ويبلغ 
عدد سكانها 858.342 نسمة 
منهم 191.250 كويتيا تفتقر 
الى وجود منت���زه عام على 
احمد البغيليالرغم من كونها اكبر محافظة 

ً الصبيح: جتديد التراخيص الصحية واإلعالنات إلكترونيا
الوثائق حسب  استعراض 
الصالحيات املمنوحة له من 

قبل النظام. 
من جه���ة أخرى، ناقش 
مساعد املدير العام لشؤون 
قطاع املس���احة م.عبداهلل 
عمادي عددا من املوضوعات 
املدرج���ة على جدول أعمال 
العلي���ا منها عقود  اللجنة 
شركات النظافة املبرمة مع 

البلدية.

الوثائ���ق وتداولها  عل���ى 
إل���ى جان���ب  إلكتروني���ا 
االحتف���اظ بها على ش���كل 
إلكتروني���ة مم���ا  ملف���ات 
يسمح باس���تغالل األماكن 
الوثائق  املخصصة حلفظ 
الورقية واستخدامها ألمور 
حيوية أخرى مش���يرا إلى 
أنه س���وف يتم توسيعها 
في املستقبل دون أي عائق 
بحيث ميكن لكل مستخدم 

على حتديد آلية تنفيذ برنامج 
إصدار التراخيص الصحية 
واإلعالنات إلكترونيا، بحيث 
يتم إطالق اخلدمة للجمهور 
للتعامل بها بهدف تسهيل 
اخلدم���ة لتك���ون مبتناول 
إلى  اجلمي���ع دون احلاجة 

مراجعة البلدية.
وأوض���ح أن األرش���فة 
اإللكترونية تتيح للمستخدم 
سهولة استرجاع واالطالع 

أك���د مدير ع���ام البلدية 
م.أحمد الصبيح على أهمية 
استخدام التراسل اإللكتروني 
واألرش���فة اإللكترونية في 
جميع إدارات البلدية، جاء ذلك 
خالل االجتماع الذي ترأسه 
للجنة العليا للتخطيط امس 
بحضور قياديي البلدية في 

مختلف القطاعات.
وح���ث الصبي���ح خالل 
القطاعات  م. احمد الصبيح مترئسا اجتماع جلنة التخطيط االجتماع رؤساء 

السور إلعادة النظر في قرار إلغاء 
تراخيص البقاالت املتنقلة

املطوطح لتخصيص أراض 
زراعية باملناطق احلدودية

اخلرينج يقترح تسمية شارع 
باسم املرحوم حمود املساعيد

استاء عضو املجلس البلدي ورئيس جلنة محافظة 
الفروانية نايف السور من عدم جتديد البلدية تراخيص 
أصحاب البقاالت املتنقلة والتي ميلكها مجموعة كبيرة من 
املواطنني املتقاعدين وذوي االحتياجات اخلاصة، موضحا 
ان مثل ه���ذا القرار يعتبر مجحفا بحق هاتني الفئتني 

اللت���ني ال دخل لهما 
إال ريع هذه البقاالت 
املتنقلة واملوجودة في 
أماكن حددتها البلدية 

مسبقا.
وناشد السور وزير 
املواص���الت ووزير 
الدولة لشؤون البلدية 
الكن���دري  عيس���ى 
العطف  النظر بعني 
لهذه الفئات وجتديد 
البقاالت  تراخي���ص 
املتنقلة كي ال يقطع 
رزقهم بسبب بعض 

القرارات اجلائرة املتخذة م���ن قبل اجلهاز التنفيذي 
في بلدية الكويت.

وبني ان تراخيص هذه البقاالت كانت جتدد دوريا 
دون أي عائ���ق، اال انه في اآلونة األخيرة بات جتديد 
تراخيص تلك البقاالت ممنوعا وبتعطيل من البلدية، 
موضحا ان افراد هاتني الفئتني أصبحوا يالحقون من 
قبل مفتش���ي البلدية ويواجهون مخالفات من قبلهم 

لعدم جتديد تراخيص البقاالت املتنقلة.

اقترح العضو د.مشاري املطوطح تخصيص أراض 
زراعية باملناطق احلدودية.

وتضمن االقتراح التالي: رغبة في حتقيق التنمية 
الزراعية الشاملة واملستدامة في كل املجاالت الزراعية مبا 
يحقق توفير احتياجات املواطنني من املنتجات الزراعية 

املختلفة ويحقق لهم 
األمن الغذائي بصورة 
مستدامة، ومحافظة 
على الرقعة اخلضراء 
الغذائي،  والتن���وع 
وكون املناطق الزراعية 
تف���ي  ال  احلالي���ة 
باحتياجات املواطنني 
من املنتجات الزراعية 
احمللية نظرا للزيادة 
املط���ردة فيهما ومما 
يعود على الدولة من 
املساهمة في حتسني 

املناخ البيئي.
لذا أقترح اآلتي: تخصيص أراض زراعية باملناطق 
احلدودية على طول الشريط احلدودي وتوزيعها على 
األسر الكويتية بنظام القرعة وفق قوانني أمالك الدولة 
وحس���ب األولوية وابتداء باملتقاعدين، وحيث يحقق 
املشروع إنشاء حزام أخضر حول حدود الدولة ومينع 
زحف الرمال ويحسن النظام البيئي، فضال عما يحققه 
من العديد من اإليجابيات على الصعيد األمني، ويعتبر 
متددا عمرانيا على الشريط احلدودي، كما أنه يعتبر 
متنفسا للعديد من العائالت الكويتية وزيادة الرقعة 

الزراعية، ما يعود على الدولة بالفائدة.

قدم العضو د.منصور اخلرينج اقتراحا بتس���مية 
شارع باسم املرحوم حمود املساعيد وتضمن االقتراح 
التالي: عمال بالفقرة الثامنة من املادة 12 من قانون 5 
لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والتي تنص على 
النظر في االقتراحات التي تقدم من احلكومة او اعضاء 

البلدي املواطنني.
يعتب���ر  حي���ث 
املرحوم حمود خلف 
املساعيد من مواليد 
منطق���ة )جبلة( في 
عام 1905 تقريبا وقد 
عمل في مهنة الغوص 
حتى توقفت جتارة 
اللؤلؤ، وقد شارك في 
بناء مدرسة الفحيحيل 
كعامل بناء ثم انتقل 
للعمل بوزارة التربية 
وعم���ل »حارس���ا« 
للمدرسة القبلية في 

مدينة الكويت وقد انتق���ل الى رحمة اهلل تعالى بعد 
حترير الكويت مباشرة. لذا أقترح: اطالق اسم املرحوم 

حمود خلف املساعيد على احد شوارع الكويت.

نايف السور

د.مشاري املطوطح

د.منصور اخلرينج

العتيبي: آلية إلنهاء التجاوزات 
على أمالك الدولة في حولي

عقد نائ���ب املدير العام لش���ؤون قطاع البلدية 
مبحافظتي حولي ومب���ارك الكبير م.فهد العتيبي 
اجتماعا موسعا مع مدير فرع بلدية محافظة حولي 
صالح الكندري ومديري اإلدارات جرى خالله مناقشة 
العديد من األمور املتعلقة بالنظافة العامة والعمل 
على أهمية رفع مستواها، باإلضافة إلى املخالفات 
بالسكن اخلاص واالستثماري التي مت رصدها من 
قبل مفتشي إدارة الرقابة الهندسية وطرق معاجلتها 
والتغلب عليها إلى جان���ب التجاوزات على أمالك 
الدول���ة من قبل بعض أصح���اب املقاهي واملطاعم 

ومكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات.
من جهته أكد الكن���دري أن العمل جار على قدم 
وس���اق من أجل االنتقال إلى املبن���ى اجلديد لفرع 
بلدية احملافظة في منطق���ة حولي في أقرب وقت، 
مش���يرا إلى أن املبنى اجلديد س���يضم كل اإلدارات 
التابعة لبلدية احملافظة، مما يسهل إجناز املعامالت 
للمواطن واملقيم ضمن منظومة متكاملة.  من جانبه 
كشف مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
عبدالعزيز اليحيا عن وجود تنسيق وتعاون مشترك 
مع فريق الطوارئ باحملافظة برئاسة رياض الربيع 
من أجل إزالة كل التعديات على أمالك الدولة خاصة 
املتعلق منها بتجاوزات بعض املطاعم واملقاهي بهدف 

تطبيق القانون.

تشكيل جلنة 
لتطوير اجلزر 

اجلنوبية

ورشة عمل 
عن نسب البناء 

للمعاقني
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جانب من االحتفال بافتتاح املشروع 

جولة في مقر املشروع

رئيس جمهورية أرض الصومال ود.إبراهيم الصالح وعدد من احلضور يقطعون كعكة االحتفال

د. إبراهيم الصالح وعدد من أعضاء الوفد في أحد مرافق املشروع

بيت الزكاة واللجنة الشعبية جلمع التبرعات
يفتتحان مجمع الكويت اخليري التعليمي في أرض الصومال

ومبنى إلدارة املجمع والسكن 
وأرضا مبس����احة 60 ألف م2 
ستس����تخدم للزراع����ة وبئرا 
ارتوازي����ة بعم����ق 200م، كما 
يتضمن مسجدا مبساحة 830م2 
ومحطة كهربائية لتغذية املجمع 
بالكام����ل. وأوضح الصالح أن 
التكلفة االجمالية لهذا املشروع 
بلغت 7 ماليني دوالر، ويعتبر 
هذا املجمع من أفضل املباني في 
أرض الصومال، حيث سيساعد 
الكثيرين من أهالي هرجيسيا 
على رف����ع مس����توى التعليم 

واملعيشة واالرتقاء بأحوالهم.
واختتم الصالح قوله بأن 
مجمع الكويت اخليري التعليمي 
س����يكون حتت إش����راف بيت 
الزكاة، والذي بدوره س����يقوم 
برفع التقارير السنوية للجنة 
الش����عبية جلم����ع التبرعات، 
كما س����يكفل جمي����ع االيتام 
املوجودين في املجمع، وسيقوم 
بتنفيذ مشروع والئم االفطار 
واالضاحي، وس����يكون مركزا 
الزكاة  لتنفيذ مش����اريع بيت 

في أرض الصومال.

القبائل واألمراء، وجمع غفير 
من أهالي أرض الصومال.

وبهذه املناسبة صرح مدير 
عام بيت الزكاة د.إبراهيم أحمد 
الص����اح بأن مجم����ع الكويت 
اخليري التعليمي يعتبر صرحا 
تعليميا ألهالي أرض الصومال، 
حيث سيخدم جميع الشرائح 
في هرجيسيا ويتضمن مدرسة 
ابتدائية ومتوس����طة وثانوية 
ودارا لأليتام ومبنى للخدمات 
العامة ومس����توصفا ومخبزا 
آليا ومعه����دا حرفيا ومخازن 

افتتح بيت الزكاة بحضور 
مدير ع����ام البي����ت د.إبراهيم 
الصالح والوفد املرافق له مجمع 
الكويتي اخليري التعليمي في 
هرجيسيا في أرض الصومال، 
وال����ذي مت بناؤه بالتعاون مع 
اللجنة الشعبية جلمع التبرعات 
بالكويت، وقد مثلها في االفتتاح 
كل من قي����س النصف، طارق 
املطوع، وكان ذلك  حتت رعاية 
وحضور رئيس جمهورية أرض 
الصومال أحمد محمد محمود 
آدم، وعدد من الوزراء وسالطني 

مجمع الكويت اخليري التعليمي في هرجيسيا صرح كبير 

»إصالح جابر العلي« نّظمت
»دور األسرة في تربية األبناء«

ليلى الشافعي

نظم���ت جلنة العمل االجتماع���ي مبنطقة جابر 
العلي التابعة جلمعي���ة اإلصالح االجتماعي � فرع 
محافظة األحمدي محاضرة جماهيرية تثقيفية بعنوان 
»دور األسرة في تربية األبناء«، وذلك مبقر ديوانية 
ناصر الصواغ بجابر العلي، وألقى احملاضرة املدرب 

واملستشار التربوي خالد مال اهلل.
وتناولت احملاضرة األسرة واألبناء كنعمة من نعم 
اهلل العديدة التي ال يدركها اإلنسان بسبب االعتياد، 
فال يشعر بها إال الوحيد أو من فقد أهله أو من ليس 
له أوالد، مثل نعمة اإلس���الم التي ال يستش���عرها 
اإلنس���ان إال في غربة في غير بالد املسلمني، بحيث 
يفتقد صوت األذان ومظاهر الدين، ونعمة األمن التي 
ال ي���درك أهميتها إال من يعيش في بالد احلروب أو 

الكوارث الطبيعية.
وقال مال اهلل ان اآلب���اء يفقدون أخالق أبنائهم 
بسبب اإلهمال، أو االهتمام املنقوص بالتركيز على 
الطعام واملدرسة واملالبس وإهمال األمور الرئيسية 
كااللتزام بالصل���وات والبعد عن التدخني وخالفه، 
وال س���بيل لتربية األبن���اء وتوطينهم على ذلك إال 

بالنفوذ إلى قلوبهم.

عدد من املشاركني في احملاضرة 
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علي حسن خالل املؤمتر الصحافي 

محمد راتب 

احت���اد  رئي���س  أعل���ن 
اجلمعيات التعاونية علي حسن 
أن االحتاد س���ينظم االحتفال 
السنوي مبناسبة اليوم الدولي 
للتعاونيات األحد املقبل وملدة 
3 أيام برعاية وزيرة الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل ووزيرة 
الدول���ة لش���ؤون التخطيط 
والتنمية هند الصبيح، مبينا أنه 
يجري حاليا العمل على إدراج 
املقترح الكويتي اخلاص بإنشاء 
االحتاد التعاوني اخلليجي على 
جدول اعم���ال اجتماع وزراء 
الش���ؤون االجتماعية بدول 
مجل���س التعاون ملناقش���ته 
وإقراره على ان يكون مقر هذا 

االحتاد في الكويت.
وأكد خالل مؤمتر صحافي 
عقده في مبنى االحتاد بحضور 
مدير عام االحتاد بدر الردعان 
ورئيس قسم الشؤون االدارية 
عب���د الهادي اخلب���از ونائب 
املدير للش���ؤون التسويقية 
عبداهلل اجلميل واملدير املالي 
احمد رمضان حرص االحتاد 
على إقامة هذا االحتفال الذي 
مت تخصيصه م���ن قبل االمم 
املتحدة حتت شعار »تعاون 
التعاونيات«، وذلك بحضور 
نخبة م���ن املتخصصني في 
االحتادات التعاونية العربية 

واخلليجية والدولية.
وذكر ان من ابرز االهداف 
التي يسعى احتاد اجلمعيات 
لتحقيقها من خالل االحتفال 
باليوم الدول���ي للتعاونيات 
وضع اس���س التع���اون مع 
املنظمات التعاونية العربية 
واخلليجية والدولية وتعزيز 
دور احلركة التعاونية اقتصاديا 

واجتماعيا وحتقيق التكامل 
االقتصادي.

وأضاف حسن أننا نسعى 
أيضا إلى تنشيط مساهمات 
ال���دول في حتقي���ق التنمية 
املستدامة، وتوسيع وتنويع 
األنشطة والبرامج التعاونية 
والس���عي المتداده���ا إل���ى 
مجاالت مختلفة واس���تثمار 
القدرات املتخصصة في مجال 
التعاونيات لتق���دمي خدمات 
تعاونية متميزة للعاملني في 
املجال وملتلق���ي اخلدمة من 
املساهمني واملستهلكني على 
مستوى اجلمعيات التعاونية. 
وأشار الى ان للكويت جتربة 
فريدة على املستويات اخلليجية 
والعربية والدولية في مجال 
التعاونيات على مدى أكثر من 
50 عام���ا، موضحا أن من بني 
االجنازات الت���ي حصل على 
إثرها صاحب السمو األمير على 
لقب قائد االنسانية مساهمته 
الرئيس���ية في غرس وإنشاء 
اللبنة األولى للتعاونيات في 
البالد ابان توليه وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل. وأوضح 
حس���ن أن انش���طة االحتفال 
باليوم الدول���ي للتعاونيات 
تشتمل على حفل االفتتاح ثم 
اقامة معرض تعاوني يتضمن 
اجنازات ال���دول األعضاء في 
املنظمات التعاونية العربية 
واخلليجية والدولية باإلضافة 
إلى ن���دوة علمية متخصصة 
حتت عن���وان »االمن الغذائي 
الدولي ب���ني الواقع والطموح 
ويش���ارك فيها م���ن الكويت 
الوكيل املساعد للشؤون املالية 
واالدارية في وزارة الشؤون 
االجتماعية د.مطر املطيري«.

ولفت إلى تشكيل الكثير 

من اللجان العلمية املتخصصة 
والتي يشارك فيها نخبة من 
التعاونيني في الكويت والدول 
العربية بهدف متابعة التوصيات 
التي يتوقع ان تصدر خالل هذه 
الفعاليات املصاحبة لالحتفال 
باليوم الدول���ي للتعاونيات 
والعمل على متابعة تنفيذها 
حتى ال تكون مجرد توصيات 

مكتوبة غير قابلة للتنفيذ.
وتط���رق للحدي���ث حول 
مقترح الكويت بإنشاء االحتاد 
التعاوني اخلليجي، مشيرا الى 
انه مت ادراج ه���ذه التوصية 
خالل امللتقى التعاوني االول 
في الكويت وامللتقى التعاوني 
الثاني في أبوظبي، مش���يرا 
إل���ى انه يج���ري العمل على 
ادراج هذا املقترح على جدول 
اعمال اجتماع وزراء الشؤون 
االجتماعي���ة ب���دول مجلس 
التعاون ملناقشته وإقراره على 
أن يكون مقر هذا االحتاد في 

الكويت.
واكد انه س���تكون هناك 
لقاءات ثنائية بني مس���ؤولي 
التعاونيات املشاركني في هذه 
الفعاليات التعاونية الكويتية 
على هامش االحتفال باليوم 
الدولي للتعاونيات يتم خاللها 
تبادل األفكار واملقترحات على 
الصعي���د التعاوني مبا يعود 
بالنفع على احلركة التعاونية 
احمللية واخلليجية والعربية، 
مبينا ان مثل ه���ذه اللقاءات 
ستساهم في تعويض النقص 
احلال���ي ف���ي التواص���ل بني 
التعاونيني العرب والذي من 
شأنه أن يؤدي إلى املزيد من 
األفكار والرؤى واالستراتيجيات 
واألبحاث املتخصصة في العمل 

التعاوني.

احتاد اجلمعيات ينظم االحتفال السنوي باليوم الدولي للتعاونيات األحد املقبل

حسن: االحتاد التعاوني اخلليجي على جدول
 أعمال وزراء شؤون »التعاون« ملناقشته وإقراره

للكويت جتربة 
فريدة على 
املستويات 

اخلليجية والعربية 
والدولية في مجال 

التعاونيات

ندوة علمية 
متخصصة حتت 

عنوان »األمن 
الغذائي الدولي 

بني الواقع 
والطموح«
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مهرجان املوروث الشعبي ينطلق السبت

ويشمل مسابقات اخليل والصقور واإلبل واألغنام

رسميا للزائرين في بداية العام 
اجلدي����د، وتضم ع����دة مرافق 
وخدمات متكاملة في املطاعم 
واألسواق الشعبية واملتاحف 
العائلية  التراثية واملنتزهات 

وألعاب األطفال.

اللجان املنظمة على التحضيرات 
وبذلت جهودا كبيرة في جتهيز 
كل االحتياج����ات، النط����اق 

املسابقات. 
هذا، وستفتح قرية الشيخ 
صباح األحمد التراثية أبوابها 

املشاركني في مسابقات املهرجان 
الفت����رة م����ن اخلامس  خال 
والعشرين من نوفمبر واستمرت 
إلى اخلامس عش����ر من الشهر 
اجلاري، وشهدت إقباال كبيرا في 
جميع فئات املسابقات، وحرصت 

وتشمل اخليل والصقور واإلبل 
واألغنام واملاعز وصيد األسماك، 
كما هناك مس����ابقات ترفيهية 
وثقافي����ة وتراثية يش����ملها 

املهرجان. 
ب����دأت عملي����ة تس����جيل 

ف����ي ق��ري����ة  ت��نط��ل����ق 
الشيخ صباح األحمد التراثية 
املقبل فعاليات  الس����بت  يوم 
املسابقات الشعبية والتراثية 
في مهرجان املوروث الشعبي 
اخلامس، الذي يقام حتت رعاية 
صاحب السمو األمير، ويقوم 
باإلشراف العام على املهرجان 
املستشار في الديوان األميري 
محمد شرار، فيما يتولى الشيخ 
صباح فهد صباح الناصر نائب 
رئيس جلنة شؤون املسابقات 

في املهرجان.
وتتميز املسابقات هذا العام 
بتنوع وكث����رة اجلوائز وعدد 
املشاركني الذي وصلوا ألعداد 
كبيرة من املواطنني وأبناء دول 
مجل����س التع����اون اخلليجي، 
اضافة للتنوع في املس����ابقات 

قرية الشيخ صباح األحمد التراثية
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بوخمسني: وضع نظام 
قانوني للشركات 

العائلية ال يتأثر بأي 
خالف قد ينشأ في 

املستقبل ويضمن لها 
االستمرار 

صاحب السمو استقبل رئيس اللجنة التنظيمية العليا مللتقى الشركات العائلية

األمير أشاد مبسيرة مجلس التعاون: جتسد املصير التاريخي املشترك لتحقيق 
جميع تطلعات وآمال أبناء دول اخلليج ودفع مسيرة التعاون بني دول املجلس

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد في صورة تذكارية مع رئيس اللجنة التنظيمية العليا مللتقى الشركات العائلية اخلليجية يوسف خالد املرزوق واملشاركني في امللتقى 

هدية تذكارية لصاحب السمو االمير صاحب السمو االمير يطلع على هدية تذكارية من الزميل يوسف خالد املرزوق 

صاحب السمو مصافحا احدى املشاركات 

صاحب السمو مصافحا احد املشاركني 

جانب من احلضور في اللقاء 

اخلليجي����ة لديها رأس����مال 
كبير.. ويجب ان يوضع لها 
نظام حوكم����ة يحفظها من 
االندثار النه����ا في كثير من 
االحيان تتف����كك بعد رحيل 
مؤسس����ها في ظ����ل وجود 
فروقات واضحة بني اجليلني 
االول والثاني، وكذلك اجليل 
الثالث الذي ال ميتلك الكثير 
من الشركات وفق احصائيات 

رسمية«. 
العطيش����ان عن  وأعرب 
تقديره لل����دور الذي يؤديه 
الس����مو االمير في  صاحب 

دع����م االقتصاد ال����ذي يعد 
عصب احلياة لدول اخلليج، 
متمني����ا ان يكون هذا الدعم 
حافزا لغرف التجارة في دول 
اخلليج لطرح مبادرات رائعة 
كعادتها تدعم مشاريع التنمية 

في دول مجلس التعاون. 
 م����ن جانبه، ق����ال رجل 
االعمال جواد بوخمسني في 
كلم����ة له ان املش����اركني في 
امللتقى ثمنوا عاليا الدور الذي 
قام به صاحب السمو االمير 
لتنقية االج����واء والتوصل 
الى اتفاق الرياض التكميلي 

في ال� 23 من ش����هر نوفمبر 
املاضي. 

ودعا من جانب آخر الى 
وضع نظام قانوني للشركات 
العائلية ال يتأثر بأي خالف 
قد ينشأ في املستقبل ويضمن 
لها االس����تمرار من دون اي 

مشكلة تهدد بتفككها. 
وأعرب بوخمس����ني عن 
تقديره لرعاية صاحب السمو 
االمير للملتقى وتش����جيعه 
للشركات العائلية واملساهمني 

فيها على العمل واالنتاج. 
ق����ال د. زهير  ب����دوره، 
السراج في كلمة له: »نبارك 
لسمو االمير جناح اعمال القمة 
اخلليجي����ة في الدوحة، كما 
نثمن مبادرتكم اخلاصة خالل 
القمة العربي����ة االقتصادية 
والتنموي����ة واالجتماعي����ة 
التي عقدت بالكويت بإنشاء 
صن����دوق لدع����م ومتويل 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

في الوطن العربي«. 
واك����د اهمي����ة تفعي����ل 
دور الصن����دوق الى جانب 
الصندوق العربي االجتماعي 
لدع����م ومتويل املش����اريع 
الصغيرة واملتوس����طة في 
العربي����ة، معربا  املنطق����ة 
ف����ي الوقت ذاته عن تقديره 
لس����مو االمير وق����ادة دول 
مجلس التعاون ملنح القطاع 
الفرصة للمشاركة  اخلاص 
في القرار االقتصادي ليكون 
عونا ومساعدا بتنفيذ الرؤى 

االقتصادية والتجارية.

دي����دن دول اخلليج جميعا 
لكن الكويت كانت دائما هي 

السباقة في ذلك«. 
وحتدث العطيش����ان عن 
اعمال امللتقى، موضحا ان دول 
اخللي����ج يوجد فيها حوالي 
420 ال����ف ش����ركة خليجية 
عائلية متث����ل حوالي %80 
من رأس املال اخلليجي، الفتا 
الى ضرورة تفعيل وتعزيز 
الدور املهم الذي تؤديه هذه 
الشركات في دعم االقتصاد 

وذلك وفق نظام محدد. 
الش����ركات  »ان  وذك����ر 

رئي����س احتاد غرف مجلس 
التعاون اخلليجي عبدالرحمن 
العطيشان في كلمة له صاحب 
السمو االمير مبناسبة منح 
االمم املتحدة سموه لقب »قائد 
للعمل االنساني«، وتسمية 
الكوي����ت »مرك����زا للعم����ل 
االنساني«، مؤكدا ان »صاحب 
السمو االمير جدير بنيل هذا 
اللقب غير املستغرب وهو 

محل فخر بالنسبة لنا«. 
وقال: »ان الكويت اشتهرت 
بحكامها ورجالها منذ القدم 
بدعم العمل اخليري.. وهذا 

االشقاء االقتصاديني في دول 
مجلس التعاون اخلليجي. 

وق����ال ان »امللتق����ى يعد 
فرصة لبحث سبل مد العون 
واملساعدة حلكوماتنا في دول 
مجلس التعاون اخلليجي«، 
مهنئا في الوقت ذاته صاحب 
السمو االمير بنجاح أعمال 
الدورة ال�� 35 للمجلس األعلى 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
التي اس����تضافتها  العربية 
الدوح����ة ف����ي التاس����ع من 

ديسمبر اجلاري. 
من جهت����ه، هن����أ نائب 

اس����تقبل صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان ظهر امس رئيس 
العليا  التنظيمي����ة  اللجنة 
العائلية  الش����ركات  مللتقى 
اخلليجي����ة يوس����ف خالد 
املرزوق والسادة املشاركني 
بامللتق����ى وذلك مبناس����بة 

انعقاده بدولة الكويت. 
وقد أشاد سموه مبسيرة 
مجلس التعاون لدولة اخلليج 
العربية والتي جتسد املصير 
التاريخي املشترك لتحقيق 
أبناء  جميع تطلعات وآمال 
دول املجلس ودفع مسيرة 
التعاون بني دول املجلس في 
مختلف املجاالت وامليادين 
مم����ا يحق����ق اس����تقرارها 

وازدهارها. 
كما عب����ر رئيس اللجنة 
التنظيمي����ة العليا للملتقى 
ع����ن بالغ ش����كره وامتنانه 
الس����امية  لرعاية س����موه 
الدور  للملتقى، مؤكدا على 
الذي يقوم به القطاع اخلاص 
بدعم مش����اريع التنمية في 
التعاون لدول  دول مجلس 
اخللي����ج العربية. هذا، وقد 
أهدوا سموه هدية تذكارية 

بهذه املناسبة.
وتق����دم رئي����س اللجنة 
التنظيمي����ة العلي����ا مللتقى 
الشركات العائلية اخلليجية 
يوسف خالد املرزوق في كلمة 
له خالل اللقاء بالش����كر الى 
صاحب الس����مو االمير على 
رعايت����ه امللتقى واحتضان 

نائب رئيس احتاد غرف مجلس التعاون اخلليجي عبدالرحمن العطيشان متحدثا  صاحب السمو مرحبا بالضيوف اخلليجيني

أحد املشاركني في امللتقى مصافحا صاحب السمو

يوسف املرزوق: دور كبير للقطاع اخلاص في دعم مشاريع التنمية 
وامللتقى فرصة لبحث سبل مد العون حلكوماتنا في دول اخلليج 

العطيشان: الشركات اخلليجية لديها رأسمال كبير
 ويجب أن يوضع لها نظام حوكمة يحفظها من االندثار
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جائزة سالم العلي نظمت ديوان املعلوماتية الرابع باستضافة مخترع الكاميرا الرقمية

عايدة سالم العلي: توجه الستضافة مخترعني ومبدعني وتعريفهم مبجتمعاتنا العربية
بعيوبها، حيث ان مجال االبتكار 
يتطلب فك���رة جديدة تتمتع 

بالصدق بنسبة %100.
وفي إجابته عن سؤال وّجه 
له عن دور التعليم في تعزيز 
الق����درات العقلي����ة للمخترع، 
قال ساسون إن التعليم ونظم 
التعلي����م لديه����ا الكثي����ر من 
التحديات التي قد تعرقل فكرة 
إعداد مخترع، لذا نالحظ أن كثيرا 
من املخترعني لم يتخرجوا في 
اجلامعات، ولم يكن لديهم صبر 
على نظم التعليم، ولم يستمروا 
بها، وكان����وا يقودون طريقهم 

بجهودهم الشخصية. 
وكان ساسون قد أعرب في 
كلمة له خالل استقباله بالقاعة 
الذكية في مقر اجلائزة قبل بدء 
ديوان املعلوماتية عن تقديره 
وتشرفه باختياره لنيل وسام 
املعلوماتية من جائزة س����مو 
الشيخ سالم العلي للمعلوماتية، 
مؤكدا ان هذه اجلائزة أعادت له 
سعادته باختراعه، وأنه مازال 
يحصد الكثير من التقدير من 
خالل هذا االختراع، هذا وقدمت 
الشيخة عايدة سالم العلي درعا 

تذكارية لستيفن ساسون.

أن تواجه���ك وكيف تتصرف 
معها منذ البداية دون انتظار 

حدوثها«.
وتابع ساسون: عندما نفكر 
ب���أي فكرة أو ابتكار علينا أن 
نضع كل ثقافتن���ا في املجال 
الذي نس���عى إلحداث الفارق 
البداية  ف���ي  أنا  فيه، فمث���ال 
استخدمت األشياء املغناطيسية 
الصغيرة واستطعت أن أصل 

لشيء ما.
الى دور  ولفت ساس���ون 
زمالئ���ه وأصدقائ���ه الذي���ن 
ساندوه وتفاعلوا مع أسئلته 
التي يطرحها عليهم، معتبرا أن 
االستماع ألسئلتهم كان مفيدا 
جدا بالنسبة له، حيث أتاحوا 
له فرصة م���ن الوقت للبحث 
عن أجوبة حتى ال يفاجأ فيما 
بعد بأسئلة ال يستطيع إقناع 

الناس بأجوبتها.
ووجه ساسون نصيحته 
للمبتكرين املبتدئني بأن يكونوا 
منفتح���ني، وأن تكون لديهم 
الشجاعة لالعتراف بالعيوب 
في النموذج الذي يعملون عليه 
واالستماع ألفكار اآلخرين وعدم 
التحول إلى مدافعني عن الفكرة 

لم يكن هن���اك تفكير بتغيير 
العالم، الفتا الى انه في ديسمبر 
1975 كانت أولى الصور التي 
التقطتها الكاميرا التي ابتكرها 
والتي لم يكن الهدف منها وقت 
ذاك االنتش���ار واالنتقال عبر 
االنترنت والتواصل االجتماعي 
الذي ظهر مؤخ���را وامنا كان 
ايجاد  الهدف منها فق���ط هو 
وس���يلة لتصوير عدد كبير 
من الصور وتخزينها، معربا 
عن سعادته بأن خبراء العالم 
جميعه���م يقومون بابتكارات 
أخرى في تخزين الصور وفي 
ذلك الوقت لم أكن أعلم أهمية 
ما اخترعته، ولكن مع رؤية ما 
هو موجود لدينا اآلن اكتشفت 

أهميتها.
أنه عمل  وكشف ساسون 
على اختراعه بش���كل منفرد، 
واصفا الكاميرا الرقمية بأنها 
فكرة رائعة جدا، وقال ان الذي 
ساعده في اختراعه هو الثقافة 
واملعارف واألصدقاء، فضال عن 
»إدراكي كيفية تغير األشياء، 
ومدى أهمية االحتفاء واالعتزاز 
مبا يقوم به، عالوة على التفكير 
اإليجابي عن العقبات التي ميكن 

العربي ال����ذي حققته اجلائزة 
طوال السنوات املاضية، وبفضل 
هذا الدعم ميكننا أن نقول إننا 
بدأنا ننافس اجلوائز العاملية.

اما في ديوان املعلوماتية 
الرابع الذي ناقش املستحدثات 
الرقمية بني منظور مخترعيها 
وواقع ممارسيها، فقد استعرض 
ساس���ون جترب���ة اختراعه 
للكامي���را الرقمي���ة منذ كان 
يعمل مبختبر للبحوث حني 
أتت فكرته بتحويل الصورة إلى 
شكل رقمي حتى ميكن تخزينها، 

املعلوماتية روجر إيستون األب 
مخترع نظام املالحة املبني على 
عامل الوقت والذي يعتبر حجر 
األساس الذي بني عليه النظام 
 ،)GPS( العاملي لتحديد املواقع
حيث لم يكن في سن تسمح له 

بزيارتنا.
وقالت: ال يفوتنا أن نرفع 
الش����كر لصاحب  آيات  أسمى 
الس����مو االمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ سالم العلي الذي 
قادن����ا دعمهما إلى هذا اإلجناز 

أحدثه اختراعه من تغيير مذهل 
نلمس نتائجه في أيامنا هذه، 
وهو يعتبر أحد أبرز أس����باب 

انتشار التقنية.
وأضافت العلي: ان توجهنا 
ه����ذا الع����ام كان االنطالق إلى 
رح����اب أوس����ع باحتض����ان 
مبدعني ومخترعني وتعريفهم 
باملجتمع العربي، وكانت نقلة 
العام اس����تضافة مخترع  هذا 
الدورة  الرقمية، ففي  الكاميرا 
الثانية عش����رة لم يس����عفنا 
احلظ باستضافة احلائز وسام 

دارين العلي

نظمت جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية ديوان 
املعلوماتية الرابع الذي استضاف 
مخترع الكاميرا الرقمية ستيفن 
ساس���ون ال���ذي حاز وس���ام 
املعلوماتية في الدورة الرابعة 
عش���رة للجائزة التي سيسلم 
صاحب الس���مو االمير الشيخ 
صباح االحمد جوائزها للفائزين 

اليوم في قصر بيان.
وعلى هامش الديوان، وعدت 
رئيس مجل����س امناء اجلائزة 
الش����يخة عايدة س����الم العلي 
الدورة  ف����ي  أكبر  بإجن����ازات 
اخلامسة عش����رة من مسيرة 
اجلائزة في ظل التوجه الكبير 
الستضافة مبدعني ومخترعني 
أث����روا املج����ال املعلومات����ي 

باختراعاتهم الكبيرة.
وأعرب����ت ع����ن س����عادتها 
باستضافة اجلائزة من خالل 
دي����وان املعلوماتي����ة الراب����ع 
مخترع الكاميرا الرقمية ستيفن 
ساسون، الفتة الى ان وجوده 
بيننا يجعلن����ا نعايش تاريخ 
هذا املخترع العاملي، مقدرين ما 

ستيفن ساسونالشيخة عايدة سالم العليسمو الشيخ سالم العلي

 خميس العجمي 

كريم طارق

اعلن رئيس اللجنة املنظمة 
ملنت����دى »اجن����ازات« خميس 
ب����دء اس����تعدادت  العجم����ي 
تنظيم منت����دى اجنازات الذي 
س����يقام خالل الفترة من 28-

29 ديسبمر، وذلك حتت رعاية 
الش����ؤون االجتماعية  وزيرة 
والعمل ووزيرة الدولة لشؤون 
التخطي����ط والتنمي����ة هن����د 
اكثر من  الصبيح، ومبشاركة 
20 جهة حكومية بقاعة سلوى 
في فندق مارينا. واشار العجمي 

الهدف  ان  في بيان صحاف����ي 
م����ن املنتدى هو ابراز النماذج 
الناجحة  االيجابية والتجارب 
ف����ي املؤسس����ات احلكومي����ة 
ليصبح لدى املواطن حالة من 
الوعي يس����تطيع من خاللها 
تكوي����ن صورة جي����دة جتاه 
تلك املؤسسات، مشيرا الى ان 
»اجنازات« منتدى يسعى دائما 
الى حتفيز العناصر والقطاعات 
الوطنية لتحقيق التنافس بينها 
نحو اداء افضل، وخلق مفهوم 
ثقافي يحترم قيم االجناز واالداء 
والعمل لدى القطاع احلكومي 

الذي  املع����رض  وذلك خ����الل 
تصاحبه ورش عمل وندوات 
لعرض اهم وابرز املش����اريع 
واخلطط واالجنازات احلكومية.  
وق����ال ان املنتدى الذي تنظمه 
مجموعة فيجن االعالمية جاء في 
اطار حرص احلكومة على تنفيذ 
خطط التنمية، ودعم العناصر 
االيجابية واملؤسسات التي تقوم 
بدورها بشكل مميز في مختلفش 
املجاالت، الى جانب كسر احلاجز 
بني مؤسسات الدولة واجلمهور 
من خالل فتح قنوات االتصال 

بينهم.

برعاية الصبيح ومبشاركة أكثر من 20 جهة حكومية

العجمي: »إجنازات« يدعم النماذج اإليجابية 
والتجارب الناجحة في القطاع احلكومي

الدوسري: مسح ميداني للعمالة
بشرى شعبان

كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال 
الدوسري عن قيام الهيئة باجراء مسح للعمالة الوطنية 
والوافدة واملقيمة بصورة قانونية ملعرفة أماكن عملهم 
ليتسنى توفير فرص عمل لهم على ضوء احتياجات 
سوق العمل، كما ستقوم الهيئة بالتنسيق مع اجلهاز 
املركزي للعمل عل���ى تعديل أوضاع املقيمني بصورة 
غير قانونية التخاذ االجراءات الالزمة لتوفير فرص 

عمل لهم.

الصانع: 3 أشهر للتخلص
من دخالء ومخالفي قوانني 

العمل اخليري

بشرى شعبان ـ كريم طارق

كشف مدير ادارة اجلمعيات اخليرية واملبرات في وزارة 
الشؤون د.احمد الصانع عن ان وزارة الشؤون ستنهي عمل 
كل الدخالء واملخالفني لقوانني العمل اخليري خالل 3 أشهر، 
سواء كانوا عبر مواقع التواصل االجتماعي او الشاحنات 

املنتشرة في املناطق جلمع التبرعات العينية.
وقال الصانع في مؤمتر صحافي عقده ظهر أمس: ان 
ادارة اجلمعيات اخليرية واملبرات عقدت االجتماع األول 
لفريق محافظات العاصمة واجلهراء والفروانية واملكلف 
مبتابعة نش����اط العمل اخليري، وذلك لبدء آلية العمل 
وتطهير الكويت من الدخالء على العمل اخليري، مضيفا 
ان الفري����ق األول الذي عقد اجتماعه االول أمس حضره 
10 أعضاء ميثلون وزارات الداخلية والشؤون واألوقاف 
والبلدية والتجارة وهيئة القوى العاملة بهدف االنطالق 
للعمل امليداني، وذلك للتخلص من اجلهات غير املرخصة 
لضمان حسن س����ير آلية هذا العمل، وذلك عبر جوالت 
ميدانية على الش����احنات املنتشرة في الطرق واملناطق 
والتي تقوم بجمع التبرع����ات بغير وجه حق ومتابعة 

اإلعالنات على مواقع التواصل االجتماعي.
وأض����اف الصانع ان الكويت هي األولى في نس����بة 
التبرع����ات اخليرية بني الدول األخ����رى، وهذا ما جبل 
عليه أهل الكويت، الفتا ال����ى ضرورة التأكد من وجود 
عقد رسمي للجهة التي ينوي الشخص التبرع لها حتى 
ال تقع في احملظور، كاشفا ان نسبة إيرادات اجلمعيات 
اخليرية زادت 400% منذ تطبيق القانون وتنظيم العمل 

اخليري.
وقال: ان هناك قوانني دولية على جميع دول العالم 
حتكم عملي����ات التبرع وآلية ص����رف املبالغ احملصلة، 
والتزام����ا بهذه القوانني علينا التأك����د من اجلهات التي 
تعم����ل في جمع التبرعات خاص����ة ان لدينا في الكويت 
10 جمعي����ات مرخصة وهي جمعية اإلصالح االجتماعي 
والعون املباشر والنجاة اخليرية واحياء التراث اإلسالمي 
وعبداهلل النوري والثقلني والتكافل االجتماعي وصندوق 
إعان����ة املرضى، وهي اجلمعيات التي لها احلق في جمع 

التبرعات. 
وقال الصانع: ان االدارة أشهرت في 2001 وكان عدد 
اجلمعي����ات واملبرات 18 في حني وصل عددها اليوم الى 
10 جمعيات و90 مبرة، ما يدل على ان حجم العمل كبير 
واجلهات التي تستقبل التبرعات متعددة، ولهذا البد ان 
يكون التبرع لدى هذه اجله����ات باإلضافة الى ضرورة 
وجود اخطار لدى كل البنوك بوضع خدمة االستقطاعات، 
مبينا ان املبرات ليس لها احلق في اإلعالن عن استقبال 
التبرعات لكن ميكنها تلقي التبرعات من املتبرعني دون 
إعالن. وأوضح ان كل فريق يضم ممثلني عن كل الوزارات، 
والبلدية ستكون املعنية بإزالة الشاحنات، و»الداخلية« 
هي املعنية مبتابعة األفراد املخالفني، ومت اخطار البنوك 
بعدم استقبال اي مبالغ من اي جهة خيرية اال مبوافقة 

الشؤون.
من جهة اخرى، عرض الصانع خطة عمل جلنة متابعة 
العمل اخليري حتى فبراير 2015 والتي تتضمن متابعة 

للتفتيش امليداني على جميع جهات العمل اخليري.

د. أحمد الصانع متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

السكنية: استدعاء 31
من املنتفعني بشقق الصوابر

قالت املؤسسة العامة للرعاية السكنية انه ملا كانت 
اجلهات املختصة بالدولة بصدد إخالء جميع ش���قق 
مجمع الصوابر السكني وتسلمها جراء نزع ملكيتها 
للمنفعة العامة، فإنها تهيب باملواطنني املنتفعني بهذه 
الشقق ملراجعة املؤسسة العامة للرعاية السكنية متهيدا 
للنظر في تخصيص شقق حكومية لهم مبشروع شمال 
غرب الصليبخات اإلسكاني بدال من شقق الصوابر وفقا 
للقرارات الصادرة في هذا الش���أن، مصطحبني معهم 

املستندات واسماء املواطنني املنتفعني هي: 
ناجية محمود أحمد الكياس  ٭

ماجدة محمد سعيد السيد هاشم النقيب  ٭
صفية أحمد مطر عبداهلل الزاير  ٭

انتصار حبيب أحمد القالف  ٭
هدى حسني علي حسني العبداحملسن  ٭

لطيفة جاسم محمد عبداهلل القطان  ٭
غدنانة عبداهلل مهنا السداني  ٭

خيرية أكبر علي جنم السنافي  ٭
جناة حمد عبدالرحيم علي  ٭

شريفة أحمد الساير الشحنان  ٭
فايزة فوزي عبد اخلضر  ٭

أيتام/ عثمان علي محمد احلويل  ٭
هدى عبداهلل محمد الطليحي  ٭

حصة إبراهيم الريس  ٭
عبداهلل خليفة عبداهلل احلملي  ٭

أيتام/ عبدالسالم عبداللطيف حسن احلضاري  ٭
ياسمني زيد خليفة جاسم البلوشي  ٭

جناة راشد عبدالسيد الشطي  ٭
نورة علي حسني سعد زمانان  ٭

هدية سرور ناصر وابنتها/ جناة علي خيراهلل  ٭
فوزية يوسف عبداللطيف الدهيم  ٭

امنة عادل جواد ميرزا  ٭
طارق خالد حسن حسن  ٭

حسني علي عبداحملسن احلرز  ٭
عواطف هاشم خالد حمدان  ٭

عبير سعيد محمد سعيد  ٭
طارق حمود علي  ٭

فاضل خلف حسني  ٭
فاطمة أحمد ربيع محمد  ٭

ابتسام داود سلمان الصباح  ٭
علي خليفة إبراهيم الراشد  ٭

املطيري: اتفاقيات ومذكرات 
تفاهم مع اإلمارات

 في مجاالت الشؤون االجتماعية
بشرى شعبان

أكد الوكيل املساعد للشؤون املالية واإلدارية والوكيل 
املساعد لقطاع الرعاية االجتماعية باإلنابة د.مطر املطيري 
أهمية اللقاءات اخلليجية األخوية وتعزيز التعاون بني 

القطاعات احلكومية 
املختلف���ة في جميع 
العربي  دول اخلليج 
وذلك به���دف تبادل 
اخلبرات واملعلومات 
وزيادة اخلبرات لدى 
جمي���ع املؤسس���ات 
احلكومية واخلاصة 
مبنظومة دول اخلليج 
ملا فيه تقدم وتطور 
العمل اخلليجي املوحد 
سبل  واستش���راف 
التع���اون من خالل 
الزيارات املتبادلة بني 

دول اخلليج وتطبيق كل التوصيات والقرارات املنظمة 
للمزيد من التعاون واإلجناز.

جاء ذلك خالل مراس���م توقيع مذكرة تفاهم بني 
جلنة التعاون بني الكويت واإلمارات العربية املتحدة 
في مجال االشغال والشؤون االجتماعية والرياضة 
واخلدمة العمالية. وأفاد بأن مذكرة التفاهم التي وقعت 
بني الطرفني كانت في مجاالت الشؤون االجتماعية 
ومت التوقي���ع على مذكرة تفاه���م تتضمن التعاون 
املش���ترك بني اجلانبني في مجاالت رعاية املس���نني 
حيث سيتم تشكيل جلنة فنية مشتركة بني الطرفني 
والعمل على وضع خطة عمل تنفيذية لنقل اخلبرات 
وتبادل الزيارات بني اجلانبني في هذا املجال، مبينا ان 
االتفاقية ستشمل تنظيم دورات تدريبية تخصصية 
مش���تركة للمعنيني واملختصني برعاية املسنني بني 
الطرفني وذلك لرفع مستوى اخلبرات لدى املتعاملني 

مع هذه الفئات.

د. مطر املطيري

ساسون: التعليم 
ونظم التعليم 

لديهما الكثير من 
التحديات التي قد 
تعرقل فكرة إعداد

مخترع



محليات
االربعاء 17 ديسمبر 2014

12

)محمد هاشم(الشيخ صباح اخلالد وسامح شكري خالل املؤمتر الصحافي خالد اجلاراهلل وضاري العجران وعدد من اعضاء الوفد املصري 

خالل مؤمتر صحافي في وزارة اخلارجية مبناسبة انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا املشتركة بني البلدين

اخلالد: ندعم ما يحقق أمن مصر واستقرارها ونثق بقدرتها على جتاوز التحديات
شكري: توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم أثناء اجتماعات اللجنة العليا املشتركة

تس���اهم في اإلضرار بأي من 
العرب س���واء على  األشقاء 
املستوى الرسمي او الشعبي« 
مشددا على »ان العادات العربية 
األصيلة يجب ان جتنبنا مثل 
هذه االنزالقات«، مؤكدا على 
ان من يجمع العرب أسمى من 

أي خالفات. 
ولفت إلى أن بالده تتعاون 
من أجل حتقيق الوئام للعالقات 
املصرية � اخلليجية، الفتا الى 
التحديات  ضرورة »مواجهة 
التي تواجهنا وتواجه األمن 
القوم���ي«، مبين���ا ان »مصر 
الذي وجهه  النداء  لبت فورا 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز عقب 
انعقاد القمة اخلليجية ولذلك 
تعمل مصر على احملافظة على 
مصالح األشقاء وتدعيم العمل 

املشترك«. 
وباحلدي���ث ع���ن املل���ف 
الس���وري لفت ش���كري إلى 
»وجود تعقي���دات في امللف 
السوري« وقال »هناك تدخل 
في الشأن السوري سواء عبر 
عناص���ر داخلية او خارجية 
يحد م���ن الدخول إلى املدخل 
املناس���ب للقرار السياس���ي 
ليخرج الشعب السوري مما 

هو فيه اآلن«.
وع���ن مس���اعدة مص���ر 
للعراق لفت الوزير ش���كري 
إلى أن مصر أكدت استعدادها 
العراق في مواجهة  ملساعدة 
التحديات اإلرهابية، وبالفعل 
قدمت بعض املساعدات التي 

طلبتها احلكومة العراقية.
وكان شكري ذكر انه التقى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد واستمع إلى رؤية 
سموه الثاقبة لتعزيز العالقات 
الثنائية بني البلدين ورؤيته 
للقضايا العربية املش���تركة، 
انه حظي بعبارات  الى  الفتا 
الكويت في  الدعم واستمرار 
دعم مصر الستكمال طريقها 
انه نقل  للمس���تقبل، مؤكدا 
الى سمو االمير شكر الشعب 
املصري على املواقف التاريخية 

للكويت جتاه مصر.

املنطقة واإلقليم، واستعادة 
دورها احملوري والهام، إقليميا 
ودوليا، والذي حتقق بنجاح 
بعد انشغاالت فرضتها الظروف 
احمللي���ة، ويعب���ر عن جتذر 
ورسوخ أس���س هذا الوجود 
وس���تترجم الرصيد الضخم 
في التصدي للقضايا العربية 
والدفاع عن مصاحلها« مصيفا 
بالقول: »شهدنا بكل االرتياح 
واالطمئنان هذه العودة املباركة 
من خالل اجلهود احلثيثة التي 
بذلتها مصر، إلنهاء االعتداء 
اإلس���رائيلي اآلثم على قطاع 
غزة في الصيف املاضي، وكذلك 
جهودها في استضافة واجناح 
القاه���رة للمانحني  مؤمت���ر 
اخلاص بإعادة اعمار غزة«. 

وأكد الوزير اخلالد في نهاية 
كلمته ان االتفاقيات واملذكرات 
والبرامج التنفيذية التي وقعها 
اجلانب���ان امس، له���ي دليل 
آخر على متانة العالقات بني 
الكويت ومصر، في مسيرتهما 
الدؤوبة واملتواصلة نحو النماء 
واالزده���ار، واضافة نوعية 
هامة الى رصيد هذه اللجنة 
التي ستس���تمر بفضل اميان 
البلدين الش���قيقني بنتائجها 
ومخرجاتها، واحلرص املشترك 
عل���ى الدف���ع به���ا لتحقيق 

التطلعات املنشودة. 
أعل���ن وزير  من جهت���ه 
اخلارجي���ة املصري س���امح 
شكري عن توقيع 11 اتفاقية 
ومذكرة تفاهم اثناء اجتماعات 
اللجنة العليا املشتركة، منها 
اتفاقي���ة االزدواج الضريبي 
واتفاقية التعاون بني اإلذاعة 
البدي���ن  ف���ي  والتلفزي���ون 
التعاون بني معهدي  وتبادل 

الديبلوماسيني في البلدين.
وردا على سؤال عن وجود 
طلبات محددة من دول اخلليج 
جتاه مص���ر في ظل احلديث 
عن وجود مالحظات خليجية 
لبعض التجاوزات في اإلعالم 
املصري، نفى شكري وجود 
طلبات خليجية محددة، رافضا 
في الوقت عينه »أي جتاوزات 
إعالمية سواء عربية او غربية 

لالستثمار تعمل على إجناز 
خطة طموح���ة لزيادة حجم 
استثماراتها في مصر بشكل 
كبير في الفترة املقبلة اميانا 
منها بأهمية االس���تثمار في 
مصر في ط���ل توافر فرص 

واعدة ومتنوعة.
وتابع بالقول: أود ان أعبر 
عما نكنه من عميق مش���اعر 
الفخ���ر واالعتزاز للش���راكة 
الطويل���ة واملثمرة بني مصر 
والصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادي���ة العربي���ة، عبر 
املس���اهمة الفاعلة في جميع 
القطاعات التنموية احليوية في 
مختلف احملافظات املصرية. 
وأوضح ان ما يناهز ال� 700 
الف مواطن مصري مقيم في 
الكويت يسهمون جهدا وخبرة 
الى جانب أش���قائهم  وعمال 
الكويتيني في النهضة التنموية 
والعمرانية في البالد، مبينا ان 
الفاعلة تثبت  هذه املساهمة 
مجددا الدور املصري األشمل 
في املشاركة االستراتيجية في 
رقي ومناء األقطار العربية. 

وقال الش���يخ صباح »ان 
قدر مصر ان تكون قلب العالم 
العرب���ي الناب���ض، تاريخها 
وجغرافيتها وموقعها وعمقها، 
وضعها ف���ي املوقع األول في 

ارث حضاري وثقافي وتاريخي 
جاوز ال� 7 آالف عام قادر بهذا 
املخزون املعرفي على التغلب 
على كل التحديات واملصاعب«، 
مجددا املوقف الكويتي الداعم 
الرئيس  ملص���ر ولبرنام���ج 
املصري املتمث���ل في خارطة 
الطريق الذي تواصل وبنجاح 
في حتقي���ق اجلزء األكبر من 
عناصره املتوخاة، مؤكدا وقوف 
الكويت التام مع حكومة مصر 
وشعبها، في كل ما يحقق امنها 
واستقرارها، مبا في ذلك دعمنا 
لكل اإلجراءات والتدابير الرامية 
الى التصدي لألعمال اإلرهابية 

والقضاء عليها. 
وذكر الوزير اخلالد ان »ما 
البلدين  العالقات بني  تشهده 
عل���ى الصعيدين االقتصادي 
والتجاري من منو مضطرد، 
لدلي���ل قاط���ع عل���ى عمقها 
وصالبته���ا، والتي أثمر عنها 
بلوغ حج���م التجارة البينية 
في النص���ف األول لهذا العام 
أكثر من ملي���ار دوالر، األمر 
الذي يتطلب منا جميعا تكثيف 
العالقات بني جميع القطاعات 
وتعزيزها حتى نبلغ األهداف 
اليها  املنشودة والتي يتطلع 

شعبانا الشقيقان«. 
واشار الى ان الهيئة العامة 

بداية املؤمت���ر الصحافي ان 
اليوم يأت���ي »إعماال  اللق���اء 
للتوجيهات احلكيمة لصاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد ورئيس جمهورية مصر 
العربية عبدالفتاح السيسي، 
بالعمل احلثيث على مواصلة 
تعزيز هذه العالقات املتميزة 
ب���ني بلدينا، ومبا يس���هم في 
حتقيق صالح ورفاه شعبينا 

الشقيقني«. 
وذكر ان »العالقات الثنائية 
بني البلدين تنامت قوة وتعمقت 
روابطها على مدى عقود طويلة 
من التعاون في مختلف اجلوانب 
واالقتصادي���ة  السياس���ية 
والثقافية والتربوية وغيرها 
العديد من املجاالت احليوية 
من تطور، هو ثم���رة اإلرادة 
واإلصرار املتواصل بني قيادتينا 
وشعبينا الشقيقني، واإلميان 
اله���دف واملصير في  بوحدة 
ظل التحدي���ات التي تعصف 

مبنطقتنا«. 
وعبر ع���ن إميانه »بقدرة 
مصر شعبا ونخبا على مجابهة 
تداعيات التحوالت التي عصفت 
مبنطقتنا العربية في السنوات 
الفائتة وعلى جتاوز  القليلة 
إفرازاتها وذيولها«، موضحا ان 
»الشعب املصري ومبا يحمله من 

وننتظر نتائج اجتماعات الوفد 
العربي في باريس ولندن مع 
وزير خارجية الواليات املتحدة 
جون كيري لتتم مناقشة األفكار 
والتنسيق مع الرئيس محمود 

عباس«. 
وعن وجود رغبة لبعض 
اجلامعات املصرية بفتح فروع 
لها بالكويت أجاب اخلالد ان 
»هناك جلانا عالية املستوى 
في البلدين تعكف على دراسة 
الى  امله���م«، الفتا  هذا املجال 
ان هذا األمر ميثل االس���تثمار 
احلقيقي، متحدثا عن وجود 
»امتداد تاريخي بني البلدين في 
هذا املجال«، مبينا وجود » 15 
الف طالب كويتي في اجلامعات 

املصرية«.
وبخصوص مشاركة الكويت 
في املؤمت���ر االقتصادي الذي 
سيعقد في ش���رم الشيخ في 
م���ارس املقبل، لفت الش���يخ 
صباح الى ان »الكويت ستشارك 
بوفد رفيع املستوى في املؤمتر 
االقتصادي على صعيد القطاعني 
العام واخلاص«، الفتا الى ان 
»الفرص االستثمارية واعدة 
ومش���جعة في مصر ونتطلع 
حلضور ق���وي وفاع���ل في 

املؤمتر«. 
ق���د ذكر في  وكان اخلالد 

بيان عاكوم

عّبر النائب األول لرئيس 
ال���وزراء ووزي���ر  مجل���س 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
عن سعادته بعودة مصر إلى 
دورها الريادي والقيادي في 
امللفات العربية ومش���اركتها 
ومساهمتها الفاعلة في امللف 
الس���وري والليبي واليمني 
والفلسطيني والعراقي وفي 
محاربة اإلرهاب، مشددا على 
»أن اإلرهاب خطر على العالم 

بأسره«.
وقال اخلالد خالل مؤمتر 
صحاف���ي عق���د م���ع نظيره 
املصري ظه���ر امس في مقر 
وزارة اخلارجية مبناس���بة 
انعقاد الدورة العاشرة للجنة 
البلدين  العليا املشتركة بني 
»ان الكوي���ت ضمن التحالف 
الدولي املش���كل من 60 دولة 
ملواجهة هذا التهديد الذي لم 
يعد تهديدا للخليج أو العالم 
العربي فحسب وإمنا هو يهدد 

العالم بأسره«.
وجدد اخلالد ترحيبه بزيارة 
رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي، مشيرا إلى انه سيتم 
خ���الل الزيارة بحث القضايا 
الثنائي���ة الى جانب القضايا 

املتعلقة باملنطقة.
قضي���ة  وبخص���وص 
التعويضات ب���ني ان »جلنة 
التعويضات ستعقد اجتماعها 
ي���وم اخلميس قب���ل زيارة 
الى  العبادي«، الفتا  الرئيس 
ان »الكويت جتاوبت إيجابيا 
م���ع الطل���ب العراقي ضمن 
صالحي���ات اللجن���ة املعنية 
التعويضات دون  للنظر في 
املس���اس بق���رارات مجلس 
األم���ن«، موضح���ا ان البالد 
»ستستجيب لكل ما يساعد 
الع���راق للتخلص من أزمته 

اخلانقة التي يواجهها«. 
وحول القضية الفلسطينية 
قال اخلالد: إن »الكويت بصفتها 
دولة الرئاسة احلالية للجامعة 
العربية تخلق وتوجد الظروف 
املالئم���ة بطرح مبدأ الدولتني 

جمعية الكويت للسالمة املرورية وقّعت اتفاقية شراكة مع كرسي األمير محمد بن نايف آل سعود

املطر: تعاون كويتي ـ سعودي لتوحيد جهود حتقيق السالمة املرورية
العربية  اململكة  املرورية في 
السعودية وارتفاع إحصائيات 
الوفيات واإلصابات منها، فقد 
القيادة  جاء اهتمام وحرص 
احلكيمة من صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن نايف 
آل س���عود على احلفاظ على 
أرواح وممتلكات مستخدمي 

الطريق. 
ان فك���رة  ال���ى  وأش���ار 
االتفاقية تهدف ألخذ السالمة 
إل���ى أن هذا  املرورية، الفتا 
الطلب مت استحداثه من قبل 
امللكي األمير  صاحب السمو 
محمد بن نايف، وهي تهدف 
للمس���اهمة الفعالة لألجهزة 
العربية  اململكة  املرورية في 
الس���عودية من خالل جهود 
املجتمع املدني وإجراء البحوث 
إلى  والدراس���ات، باإلضافة 
التداخل مع مستخدمي الطريق 
في اململك���ة من خالل مواقع 
التواص���ل االجتماعي وعقد 
املؤمترات والندوات التوعوية 

املرورية. 
وأخيرا، نثمن جهود دور 
الكويتية للسالمة  اجلمعية 
املرورية والتي هي من أولى 
اجلمعيات في مجلس التعاون 
ملا لها من خبرة في هذا املجال 
وهو ما حتقق من خالل هذه 
االتفاقي���ة الت���ي نتمنى لها 
النجاح والتوفيق للشقيقتني 
س���واء في اململك���ة العربية 

السعودية أو الكويت.

في مجال السالمة املرورية، 
وإصدار البحوث والدراسات 
الفنية،  وتقدمي االستشارات 
العالقات  إقام���ة  الى  إضافة 
الوثيقة مع املجالس العلمية 
واملنظمات العربية والدولية 
املختصة بالسالمة املرورية، 
القيام باألنش���طة  وكذل���ك 
والثقافي���ة  االجتماعي���ة 
واملعلوماتية والتنس���يقية 
العلمية والتدريبية املشتركة 

بني الطرفني. 
من جانبه، قال املشرف العام 
لكرسي األمير محمد بن نايف 
آل سعود د.هشام الفالح إنه 
نظرا الرتفاع معدالت احلوادث 

إعداد الدراس���ات الفنية لدى 
جميع اجلهات التي تس���عى 
الس���المة  لالهتمام بتحقيق 

املرورية.
وتاب���ع املط���ر ان م���ن 
الوس���ائل لتحقيق األهداف 
املشار إليها يكمن في إنشاء 
مرك���ز معلومات مش���ترك 
بني الطرفني، وفتح وس���ائل 
إلكترونية مشتركة  تواصل 
بني الطرفني، وإقامة املؤمترات 
الندوات  بشكل دوري وعقد 
واللقاءات العلمية في جميع 
الس���المة املرورية،  مجاالت 
وإصدار نشرات دورية وكتب 
ومجالت ودراسات متخصصة 

واألدوار بني الطرفني في سبيل 
حتقيق الغاية املطلوبة على 
الوجه األكمل، وتيسير تدفق 
املعلومات وتبادل اخلبرات 
ب���ني الطرف���ني، إل���ى جانب 
حتقيق الشفافية في اإلعالن 
عن اإلجن���ازات والنتائج في 
مجاالت الس���المة املرورية 
وتقييم األداء على أسس علمية 
وموضوعية، وأيضا املشاركات 
الطرفني في  الفعالة من قبل 
جميع املؤمت���رات اإلقليمية 
والدولية املتعلقة بالسالمة 
املرورية، وكذلك توفير البرامج 
التدريبية املناسبة للمنظمات 
األهلية لدى الطرفني، وأخيرا 

الالزم���ة في ش���تى مجاالت 
السالمة املرورية والتعاون 
الدائم والبناء في رفع مستوى 
ونوعية اخلدمات املقدمة في 

هذا الشأن.
إلى جانب تشجيع وتنمية 
وتطوير املؤسسات واجلمعيات 
واالحتادات العاملة في مجال 

السالمة املرورية.
وكذل���ك أيض���ا احت���رام 
استقاللية كل طرف في حرية 
اتخاذ قراره، مبا يحقق أهدافه 

في خدمة املجتمع.
وب���ني أن م���ن األه���داف 
أيضا دراس���ة ووضع آليات 
العمل وحتديد املس���ؤوليات 

استراتيجية مشتركة في سبيل 
حتقيق الصالح العام.

وأضاف املطر أن األهداف 
املأمولة من هذه  والغاي���ات 
االتفاقية تكمن في جتس���يد 
التعاون اجلماعي والعمل بروح 
الفريق الواحد والثقة املتبادلة 
بناء على رؤية مشتركة حول 
قضايا السالمة املرورية ودعم 

أنشطتها.
وتاب���ع املط���ر أن م���ن 
األه���داف املنش���ودة أيضا 
لالتفاقية املساهمة في تطوير 
التش���ريعات وسن القوانني 
واألنظمة اخلاصة بالسالمة 
املرورية، وتقدمي اإلرشادات 

حمد العنزي

وّقعت اجلمعية الكويتية 
للسالمة املرورية صباح أمس 
اتفاقية الشراكة االستراتيجية 
بني اجلمعية الكويتية للسالمة 
املروري���ة وكرس���ي األمير 
محم���د بن نايف آل س���عود 
للسالمة املرورية، بحضور 
عدد من السفراء ووفود دول 
التع���اون اخلليجي  مجلس 

والشخصيات املجتمعية.
وألقى رئيس مجلس إدارة 
الكويتية للسالمة  اجلمعية 
املرورية بدر املطر كلمة أشار 
فيها إل���ى اتفاقيات جمعيات 
النفع العام املعنية بالسالمة 
املروري���ة مبجلس التعاون، 
ونظرا للجه���ود واإلجنازات 
املبذول���ة م���ن قب���ل اململكة 
العربية السعودية متمثلة في 
كرسي األمير محمد بن نايف 
آل سعود للسالمة املرورية 
والكويت متمثلة في اجلمعية 
الكويتية للس���المة املرورية 
في س���بيل حتقيق السالمة 
املرورية واألمن واألمان على 
الطرق، واستكماال لهذه اجلهود 
البناءة  املتبادلة واإلجنازات 
في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه 
من هذا املنطلق جاءت احلاجة 
املاس���ة للتواصل املش���ترك 
والفع���ال حتت مظلة واحدة 
وتوحيد العمل بني الدولتني 
اتفاقية  من خ���الل توقي���ع 

)أسامة أبوعطية( جانب من املؤمتر الصحافيبدر املطر ود.هشام الفالح يتبادالن نسختي االتفاقية 

إنشاء مركز معلومات 
وفتح وسائل

تواصل إلكترونية 
مشتركة وإقامة 
مؤمترات دورية 
ولقاءات علمية

بني الطرفني

النائب األول: 
الكويت ستستجيب 

لكل ما يساعد 
العراق للتخلص

من أزمته اخلانقة 
التي يواجهها

جلان عليا لدراسة 
فتح فروع جلامعات 

مصرية بالكويت 

وزير اخلارجية 
املصري: نرفض أي 

جتاوزات إعالمية 
تضر بأي من 

األشقاء العرب

نتعاون من أجل 
حتقيق الوئام 

للعالقات املصرية 
ـ اخلليجية ونعمل 

على احملافظة 
على مصالح األشقاء 

وتدعيم العمل 
العربي املشترك

مأدبة غداء على شرف وزير اخلارجية املصرياتفاقية لتجنب االزدواج والتهرب الضريبي
انعقدت أعمال االجتماع الوزاري للدورة العاشرة للجنة 

العليا املشتركة بني الكويت ومصر، في مقر وزارة اخلارجية 
أمس وترأس اجلانب الكويتي النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد وترأس اجلانب 
املصري وزير اخلارجية سامح شكري. 

ومت خالل االجتماع استعراض مجمل أوجه التعاون بني جميع 
القطاعات في البلدين الشقيقني وإجراء املباحثات الرسمية 

حول املوضوعات والقضايا ذات االهتمام املشترك. 
وتوجت أعمال الدورة بتوقيع الشيخ صباح اخلالد وأخيه 
سامح شكري على اتفاقية بني حكومة الكويت واحلكومة 

املصرية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من 
الضرائب. 

أقام النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد مأدبة غداء في مبنى وزارة اخلارجية 

أمس على شرف وزير اخلارجية املصري سامح شكري 
والوفد املرافق له مبناسبة زيارته الرسمية للبالد. 

حضر املأدبة وكيل وزارة اخلارجية السفير خالد اجلاراهلل 
ومدير إدارة الوطن العربي السفير عبداحلميد الفيلكاوي 

ومدير ادارة املراسم السفير ضاري العجران وسفيرنا لدى 
مصر سالم الزمانان ومدير ادارة مكتب الوكيل السفير ايهم 
العمر ونائب مدير ادارة مكتب النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من 
كبار مسؤولي وزارة اخلارجية وممثلي اجلهات احلكومية 

واألهلية والقطاع اخلاص.
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السفير تاشي بنسوج 

في كلمة مبناسبة اليوم الوطني للمملكة

سفير بوتان: الكويت وبوتان تتمتعان بعالقات وثيقة
 من الصداقة القوية وروح األخوة والتفاهم واالحترام املتبادل

قال سفير مملكة بوتان لدى 
الكويت تاشي بنسوج إن اليوم 
الوطني ململكة بوتان هو ذكرى 
التاريخي حلضرة  االنتخ���اب 
صاحب اجلاللة أوجني واجنشوك 
كأول مل���ك للحكم الوراثي في 
بوتان املوافق 17 ديسمبر 1907. 
فهذا الي���وم ميثل رمزا لوحدة 
الش���عب، حيث قام امللك االول 
البالد  ململكة بوت���ان بتوحيد 
حتت سلطة ملكية مركزية بعد 
سنوات من الصراعات الداخلية 
السياسية. ومنذ  واملعارضات 
ذلك احلني كانت املؤسسة امللكية 
دائما مصدر اإلصالحات والتقدم 
والتط���ور واالزدهار والتنمية 
االجتماعي���ة واالقتصادية في 

البالد.
انتقل  الس���فير، لقد  وقال 
البالد السياسي  وحتول نظام 
ف���ي بوتان من احلك���م امللكي 
الدستورية  الدميوقراطية  إلى 
في عام 2008، حيث إن إدخال 
الدميوقراطية في مملكة بوتان 
ال ميكن مقارنته بالنظم األخرى، 
حيت لم يتم بإرادة الشعب وال 
من قبل ق���وات خارجية وإمنا 
تنازل جاللة امللك الرابع جيغمي 
سنجي واجنشوك عن العرش 

متطوعا البنه.
وتابع: قام جاللة ملك بوتان 
الرابع باختبار تلك الفكرة لثالثة 
عقود ونصف، حيث كان جاللة 
امللك يسعى إلى تهيئة الشعب 
الس���تقبال احلي���اة البرملانية 
واالنتخابية من خالل تغيرات 
سياس���ية عدة قبل اتخاذ هذا 
القرار رسميا. فمنذ عام 1981 بدأ 
جاللة ملك بوتان الرابع بعملية 
الالمركزي���ة م���ن خالل متكني 
الش���عب من انتخاب ممثليهم 
في البرملان وتدريجيا تفويض 
التنفيذي���ة ملجلس  الس���لطة 

الوزراء الذي يتم انتخابهم من 
قبل البرملان. كما متت صياغة 
دس���تور مملكة بوتان من قبل 
جلنة واسعة، حيث كانت تقوم 
بإجراء املباحثات والتداول على 
نطاق واسع ومناقشتها من قبل 
الش���عب في كل أنحاء اململكة 
املكونة من عش���رين محافظة 
على مدار عام���ني تقريبا، إلى 
أن مت اعتماد الدس���تور في 18 
يوليو 2008 من قبل أول برملان 
منتخب من قبل الشعب، حيث 
كان هذا املشهد هو بداية تسليم 
مبادئ الدميوقراطية إلى شعب 
بوتان. وأكد سفير بوتان: وعلى 
الرغم من متتع ش���عب بوتان 
بالس���الم والرخاء واالستقرار 
إال أن جاللة امللك الرابع جيغمي 
سنجي واجنش���وك تنازل عن 
العرش متطوعا في عام 2006 
الفس���اح الطريق البنه األكبر 
امللك جيغمي كي���زار نامجيل 
واجنش���وك الذي توج رسميا 
امللك اخلامس لبوتان في عام 
2008. واضاف السفير البوتاني 
تاشي بنسوج في كلمته، بهدف 
مشاركة مفهوم وفلسفة إجمالي 
السعادة الوطنية مع دول العالم، 
قامت مملكة بوتان بتبني قرار، 
برعاية مش���تركة أيضا من 68 
دولة، بعنوان »السعادة: نحو 
نهج ش���مولي للتنمية« خالل 
ال���دورة ال�65 للجمعية العامة 
لألمم املتحدة في نيويورك. لقد 
مت اعتم���اد القرار رقم 65/309 
بتواف���ق اآلراء في اجللس���ة 
العامة رق���م 109 في 19 يوليو 
2011. وعمال بهذا القرار، عقدت 
حكومة مملكة بوتان في 2 أبريل 
2012 اجتماعا رفيع املس���توى 
في نيويورك بشأن »الرفاهية 
والس���عادة: تعري���ف منوذج 
اقتصادي جديد« والذي حضره 

أكثر من 800 مشارك. وعالوة 
على ذلك، اعتم���دت اجلمعية 
العام���ة لألمم املتح���دة خالل 
ال���دورة 66 القرار رقم 66/281 
حيث أعلنت أن يوم 20 مارس 
يوما عامليا للسعادة. أما بشأن 
الديبلوماس���ية بني  العالقات 
مملكة بوتان والكويت، فقد قال 
السفير البوتاني: إنها تأسست 
في عام 1983 ومنذ ذلك احلني 
تتمتع الدولتان بعالقات وثيقة 
من الصداقة القوية وروح األخوة 
والتفاه���م واالحترام املتبادل، 
باإلضافة إلى ذلك العالقة الوثيقة 
والزي���ارات املتبادلة بني أفراد 
العائلة احلاكمة لدى الدولتان 
وكبار مسؤولي احلكومتني أدت 
إلى تعزي���ز وتطوير العالقات 
الثنائية ب���ني بوتان والكويت 

على مدى السنوات.
وأخيرا، أشار سفير مملكة 
بوتان ال���ى أن حكومة مملكة 
بوتان وش���ركة محمد حمود 
الشايع في الكويت متكنتا من 
عقد اتفاق لتوظيف الش���باب 
البوتاني في شركة الشايع، علما 
بأن االستعدادات تسير بشكل 
جيد نحو توظيف 400 ش���اب 
بوتاني في شركة محمد حمود 
الشايع في بداية عام 2015 ومن 
املتوقع أن يزيد العدد تدريجيا 
في السنوات القادمة. وإن حكومة 
مملكة بوت���ان على ثقة من أن 
االتفاق س���وف يحقق املنفعة 

املتبادلة لكال الطرفني.
املناسبة، تود  في ظل هذه 
سفارة مملكة بوتان لدى الكويت 
أن تغتنم هذه الفرصة لتعرب 
امتنانها حلكومة  عن عمي���ق 
وشعب الكويت، حيث إن أبوابها 
مفتوحة دائما على مصراعيها 
ململكة بوتان تساندها وتساعدها 

وتقدم يد العون.

كيم جونغ إيل يستقبل رئيسة مجموعة هيونداي من كوريا اجلنوبية

املواثيق الثالثة.. املنهج الدائم للوحدة الكورية
قال عضو جمعية الصداقة 
الكويتي����ة � الكوري����ة ابراهيم 
القبن����دي: يص����ادف اليوم 17 
ديسمبر الذكرى السنوية الثالثة 
لوفاة القائد الكبير لشعب كوريا 
الشمالية كيم جونغ ايل، ونعيد 
الى اذهاننا تلك االجنازات الكبيرة 
التي حققها هذا القائد لتحقيق 
الوح����دة الكورية، فهو مهندس 
كبير للوحدة الكورية املاضية. 
وقد اطلق على افكار ونظريات 
الرئيس الراحل كيم ايل سونغ 
مؤسس كوريا احلديثة في الوحدة 
الكورية اسم »املواثيق الثالثة« 
وبلورها ونس����ق ما بينها لكي 
تكون ثالث دعائم تستند اليها 

قضية الوحدة الكورية.
واضاف ان املواثيق الثالثة 
مكونة من املبادئ الثالثة للوحدة 
والواردة في البيان املش����ترك 
بني الش����مال واجلنوب الصادر 
في العام 1972 والتي تدعو الى 
حتقيق الوحدة بطرق مستقلة 
وس����لمية وعن طريق التالحم 
الوطني الكبير، ثم برنامج النقاط 
العشر لتحقيق التالحم الوطني 

الكبير وال����ذي يحدد الواجبات 
لدى الشعب الكوري في حتقيق 
اللحمة الوطنية من اجل الوحدة، 
واخيرا مشروع اقامة جمهورية 
كوريا االحتادية الدميوقراطية 
واملتمثل في حتقيق الوحدة على 
شكل كونفيدرالي مع االبقاء على 
ايديولوجيتني ونظامني مختلفني 
في كل من الشمال واجلنوب، كما 
هي، واقامة حكم ذاتي اقليمي في 
كال الطرفني وصوال الى الوحدة. 
ان املشروع الكونفيدرالي لهو 
طريقة اكث����ر عقالنية وواقعية 

ملنع املواجهة واحلرب في شبه 
اجلزي����رة الكوري����ة لتحقيق 
الرفاهية املشتركة القومية. وتابع: 
اليوم تسير كوريا الدميوقراطية 
نحو الوحدة على هدى »املواثيق 
الثالثة«، فنس����تطيع ان نقول 
ان البيان املشترك بني الشمال 
واجلنوب الصادر في يونيو عام 
2000 والروح املعنوية في شعار 
»بأي����دي الكوريني بالذات« هما 
وليدة املواثيق الثالثة املذكورة 
اعاله. واكد ان احلركة الوحدوية 
واصل����ت تقدمها ف����ي الطريق 
الصحيح حت����ت راية املواثيق 
الثالثة والبيان املش����ترك بني 
الكوريتني الشمالية واجلنوبية. 
واستدرك: ورغم ما شاهدناه من 
تعرجات مختلف����ة في احلركة 
الوحدوي����ة الكورية والعالقات 
بني الشمال واجلنوب منذ العام 
2008 وغير انه من احملتوم ان 
تتقدم احلركة الوحدوية الكورية 
على نهج املواثي����ق الثالثة، اذ 
انها تعبر عن نفوس الكوريني 
وتعكس متطلب����ات وتطلعات 

الشعب الكوري.

 الشيخة نوال احلمود ود.توفيق بن خوجة ود.عمر السيد يكرمون الزميل عبد الكرمي العبد اهلل 

انطالق املؤمتر الثاني ملكافحة الغش الدوائي

عمر السيد: إنشاء هيئة عربية عليا ملكافحة التزوير 
في الصناعات الدوائية والطبية

 »الكهرباء«: دخول 1000 ميغاواط 
إلى الشبكة قبل موسم الذروة املقبل

دارين العلي 

توقعت مصادر مطلعة 
ف����ي وزارة الكهرباء واملاء 
ب����دء التش���غيل التجاري 
ل�وح�دات توربينية غازية 
ال�دورة املش���تركة  بنظ�ام 
»500 ميغ���اواط« لك�ل م�ن 
ال���زور اجلنوبية  محط��ة 
ومحط��ة الصبي�ة قبل ابريل 

املقبل.
 وأش����ارت املصادر الى 
ح���رص وزي���ر الكهرب���اء 
وامل���اء ووزي���ر األش���غال 
م.ع��بدال�عزي���ز اإلبراهيم 
عل�ى زيادة الطاقة الكهربائية 
املصدرة لل�شبكة، من خالل 
إقامة هذه املشاريع ملواكب�ة 
املتوقع���ة ملعدل  الزي���ادة 
االستهالك للطاقة الكهربائية، 

الس���كاني  النمو  ومواكبة 
املطرد، حيث توقعت املصادر 
وصول الطاقة املنتجة الى 
15.600 ميغاواط وهذا بشهر 
ابريل ومن ثم يتبعها ادخال 
الزور  وحدات من مشروع 

الشمالية. 
ول�فتت املص�ادر ال�ى أن 
ال�وزارة اجتمع�ت م�ؤخ�را 
اجتم�اعا متهيديا ثانيا لط�رح 

مشروع ل�»500 ميغ�اواط« 
ج�ديدة في محط�ة الصبية، 
متوقعة أن يتم طرح املشروع 
أمام الشركات املتخصصة مع 

بداية العام القادم.
وبينت أن الوزارة لديها 
خط���ة إنتاجي���ة للطاق���ة 
الكهربائي���ة لتصل بحلول 
ع���ام 2020 إل���ى 20 أل���ف 

ميغاواط.

املشاركون ومنظمو املؤمتر في صورة تذكارية  )أسامة أبو عطية(

حنان عبد المعبود

أعرب الوكيل املس����اعد 
للتجهي����زات الطبي����ة في 
د.عم����ر  الصح����ة  وزارة 
السيد عمر عن أمله بإنشاء 
هيئة عربية عليا ملكافحة 
التزوي����ر ف����ي الصناعات 
الدوائية والطبية وتوحيد 
النظ����م اخلليجية العربية 
حملاربة التزوير في الدواء، 
التزوير  مؤكدا ان مشكلة 
ف����ي الصناع����ات الدوائية 
والطبية جرمية تتمثل في 
االعتداء على اغلى ما ميلكه 
االنسان وهو صحته، ما دعا 
اجلهات الصحية في جميع 
دول العالم لتوليها اهتماما 

خاصا.
ج����اء هذا ضم����ن كلمة 
ألقاها د.عمر خالل افتتاح 
الثاني  الدول����ي  املؤمت����ر 
ملكافح����ة الغش في الدواء 
واملستلزمات الطبية، والذي 
نظمه االحتاد العربي ملكافحة 
التزوير والتزييف بحضور 
التنفيذي  املكت����ب  مدي����ر 
لوزراء الصحة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي د.توفيق 
بن خوجة، وعدد من وزراء 
الصحة بالدول املجاورة. 
وقال »ان التزوير الدوائي 
مشكلة ال ميكن حلها فرديا 
من اي دولة، وامنا بتضافر 
جهود دول العالم الصحية 
والرقابية، مش����يرا الى ان 
توصية منظم����ة الصحة 
بضرورة التعاون ملواجهة 
الظاهرة، خاصة مع بلوغ 
حجم مبيعاتها عامليا 100 
مليار دوالر س����نويا حول 

العالم.
وأضاف عملية التزوير 
الدوائي ف����ي بعض الدول 
وصل����ت لألدوية احليوية 
واملهم����ة وباهظ����ة الثمن، 
كأدوية السرطان وأمراض 
نقص املناع����ة واملضادات 
احليوية وأدوية األمراض 
املزمن����ة، القلب والضغط 
والس����كر، مش����يرا الى ان 
الدوائية  التزوير  مكافحة 
يأت����ي م����ن خ����الل تبادل 
اخلبرات الفنية واملعلومات 
ال����دول، بهدف  بني جميع 
وضع حلول تقنية مبتكرة 

ملكافح����ة ه����ذا التزوي����ر، 
مؤكدا ضرورة تفعيل دور 
الدولية، كمنظمة  الهيئات 
الصح����ة العاملية ومنظمة 
الغذاء وال����دواء األميركية 
وهيئات الرقابة الدوائية في 
الوطن العربي واالحتادات 
العربية للصيادلة ومنتجي 
ومص����دري األدوية، وذلك 
في مكافحة ظاهرة تزوير 
الصناعات الدوائية، مشيرا 
إلى انه ال توجد إحصائية 
دقيقة عن حج����م األدوية 
املزيفة في السوق احمللي 
بالكويت، حي����ث تواصل 
وزارة الصحة تنفيذ حمالتها 
على مروجي هذه األدوية 
من خ����الل الف����رق الفنية 
التي كانت  املتخصص����ة، 
آخر جهودها ضبط عدد من 
األدوية املزيفة واملغشوشة 

قبل يومني.
من جانبها، ألقت رئيس 
العرب����ي ملكافحة  االحتاد 
التزوير والتزييف الشيخة 
نوال احلم����ود كلمة أكدت 
خاللها على أهمية التعاون 
العلم����ي واملعلوماتي بني 
الهيئات احلكومية العربية 
والعاملية ذات العالقة وعرض 
التجارب الدولية واالقليمية 
والعربية، الفتة الى ان الغش 
في الدواء يعود الى ضعف 
التشريعات واملعايير التي 
حتد م����ن الغش والتزوير 
في الدواء وضعف التعاون 
بني هيئات اجلمارك العربية 
الصحي����ني  واملمارس����ني 
واملصانع واملس����تودعات 
وجت����ار اجلملة والتجزئة 
التجارة غير  ال����ى  إضافة 

املنظمة عبر االنترنت. 
وقال����ت: ان للمش����كلة 
جانب����ني أولهما ان رؤوس 
األموال العربية تبحث عن 
أرباح سهلة وسريعة فتتجه 
الى استثمارات خارجية قد 
تكون خطرة، وثانيهما ان 
االجراءات احلكومية طويلة 
ومعق����دة، فتطرد رؤوس 
االموال الى اخلارج، ولهذا 
نح����ن نأمل من احلكومات 
العربية ان جتعل االستثمار 
الصناع����ي الدوائي نصب 
اعينها ويكون اس����تثمارا 

سهال.

وأضاف����ت ان جناح اي 
صناعة وترخيصها يكون 
أسهل واسرع بطبيعته اذا 
ما متت مقارنته بالصناعة 
الدوائية، مؤكدة ان وزارات 
الصح����ة ب����دول مجل����س 
التع����اون اخلليجي قامت 
بتحقي����ق جناحات كبرى 
في مجال التسجيل الدوائي 

املوحد والشراء املوحد. 
وأوضح����ت ان املنطقة 
العربية وبلدانها املختلفة 
لديها قوان����ني منظمة وال 
الى تش����ريعات  حتت����اج 
دوائية أخرى، بل هي بحاجة 
فقط الى مراجعتها ووضع 
آليات جديدة إلعادة تقييمها 
واالستفادة من جتارب الدول 

األوروبية في هذا املجال.
كما ألقى املدير التنفيذي 
ملكتب وزراء الصحة لدول 
التعاون اخلليجي  مجلس 
د.توفيق بن خوجة كلمة 
أشاد فيها بتنظيم املؤمتر 
والقائم����ني علي����ه وثمن 
اجله����ود املبذولة ملكافحة 

الغش الدوائي. 
من جانب����ه، قال وزير 
الصح����ة األردن����ي د.علي 
حياصات: ان التعاون مستمر 
في كل األصعدة واملجاالت 
الش����قيقني  البلدين  ب����ني 
الكوي����ت واألردن، مبين����ا 
ان املشاركة باملؤمتر تأتي 
انس����جاما مع رؤية وزارة 
املتمثلة  ب����األردن  الصحة 
الدواء  في ضرورة توفير 
األمن وهو حق أصيل جلميع 
املواطنني، مشيرا الى وجود 
ممارسات سلبية متارسها 
بعض الفئات القليلة بهدف 
النظر  امل����ال دون  جم����ع 
البش����ر،  ملصلحة وصحة 
موضحا ان ظاهرة الغش 
الدوائي باتت عاملية، وهو 
ما يبني حجم املس����ؤولية 
عل����ى الش����ركات الدوائية 
بض����رورة احملافظة على 
صحة االنسان واقتصاديات 
الدول، مبينا وجود قانون 
يتم عرضه اآلن أمام مجلس 
النواب األردني وهو قانون 
سالمة الغذاء، مؤكدا وجود 
ظاهرة أخرى باتت واضحة 
وهي تهريب مواد التجميل 

ومستحضراتها.

نوال احلمود: 
املنطقة العربية 

ال حتتاج إلى 
تشريعات دوائية 

بل مراجعة 
قوانينها ووضع 
آليات جديدة 

إلعادة تقييمها 
واالستفادة 

منها

االستعدادات تسير 
بشكل جيد نحو 

توظيف 400 شاب 
بوتاني في شركة 
الشايع في بداية 
عام 2015 ومن 

املتوقع 
أن يزيد العدد 

تدريجيًا 
في السنوات 

املقبلة
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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.

�إعـــالن

تقدم :  1- �صـعـاد خـالـد �لعبد�للطيف �حلـمـد
               2- �صركة �أو�صن �صايد للتجارة �لعامة و�ملقاوالت

�أ�صحاب �صركة �لدمنة �ملتحدة �لعقارية /ذ.م.م.
بطلب �إىل �إد�رة �ل�صركات بوز�رة �لتجارة: 

�صركة  �إىل  م�صوؤولية حم��دودة  ذ�ت  من  لل�صركة  �لقانوين  �لكيان  تعديل 

�ل�صخ�س �لو�حد.

يرجى ممن له �عرت��س �أن يتقدم لالإد�رة �ملذكورة خالل �صتني يومًا من 

و�إال  �ملديون��ي���ة  �صن��د  ب��ه  باعت��ر��س خط��ي مرف��ق��ًا  �الإع��الن  ن���ص��ر  تاريخ 

فل��ن ي��وؤخ���ذ بعني �العتبار.

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

العداد برام����ج ملعلمي لغة 
االشارة.

ويتكون الوفد الزائر من 
رئيس مجلس إدارة النادي 
الرياضي للصم  الكويت����ي 
إس����ماعيل ك����رم والرئيس 
التنفي����ذي لش����ركة مالكا 
لالتص����االت ناتال����ي مالكا 
واستشاري اخلدمات الفريدو 
ساننس����تراهل ومدير إدارة 
الش����ؤون االداري����ة وإدارة 

املترجمني برونو موسير.

املطوع: تنسيق بني كلية التربية و»مالكا« 
األميركية إلعداد برامج للغة اإلشارة

اس����تقبلت عميدة كلية 
الكويت  التربية في جامعة 
د.جناة املطوع عميد خدمة 
املجتمع في الكلية د.إبراهيم 
كرم ووفدا من شركة مالكا 
الواليات  ف����ي  لالتص����االت 
املتحدة االميركية متخصصا 
في لغة االش����ارة، حيث قام 
الوفد بزيارة النادي الكويتي 
الرياضي للصم لتقدمي دورات 
تدريبية في لغة االش����ارة 
د.جناة املطوع بالتنسيق مع جامعة الكويت 

جلنة لإلرشاد النفسي في »األحمدي التعليمية«

مجلس عموم املناطق التعليمية بحث ظاهرة 
دهس املركبات للطالب أمام املدارس

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

شكلت وكيلة وزارة التربية د.مرمي الوتيد جلنة 
لإلرشاد النفسي في منطقة األحمدي التعليمية 
حددت مهامها بتقدمي املس����اعدات اإلرش����ادية 
والتوجيه االجتماعي والنفسي للطلبة وأسرهم 
كاملقابالت الشخصية وتطبيق أساليب التقومي 
النفسي واالجتماعي.وكلفت الوتيد اللجنة مبتابعة 
املش����كالت االجتماعية والنفسية للطالب التي 
حتتاج إلى متابعة مس����تمرة ومكثفة وتوجيه 
األسرة نحو أساليب التنشئة االجتماعية السليمة 

ومس����اعدتها على مواجهة مشكالتها وذلك من 
قبل متخصصني اجتماعيني ونفسيني وتوعية 
األسرة بأهم مقومات جناح احلياة األسرية من 
التوعوي����ة واللقاءات اجلماعية  البرامج  خالل 
الالزمة  والفردية والقيام باألبحاث والدراسات 
التي تخدم العمل، داعية الى أن متارس اللجنة 
أعمالها بواقع يومني في األسبوع وحتديدا يومي 
االثنني واألربعاء خارج أوقات العمل الرس����مي، 
وتصرف ألعضائها مكافآت مالية كبدل حضور 
جلسات وجلان على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا 

من تاريخ صدوره حتى 27 مايو املقبل.

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

اجتمع مجلس عموم املناطق التعليمية صباح 
امس برئاسة الوكيل املساعد للتعليم العام د.خالد 
الرشيد، حيث ناقش عدة قضايا تربوية كانت 
أبرزها ظاهرة تعرض طالب املدارس خلطر دهس 
املركبات أمام مدارسهم، وهو عرض مقترح مقدم 
من مدي����ر منطقة مبارك الكبير التعليمية طلق 
الهيم حدد فيه أسباب الظاهرة واحللول مع وضع 

توصيات من شأنها احلد من تلك الظاهرة.
وتطرق املجلس الى بنود التوصيات املقدمة 
في املقترح اخلاص بوزارة التربية والتي تشمل 
توفير مشرفني في الباصات املدرسية، وتوفير 
مواقف خاصة للباصات داخل ساحات املدرسة، 

وحس����ن اختيار قائدي الباص����ات والتأكد من 
سالمتهم اجلسدية والعقلية ومعرفتهم بقواعد 
املرور وكذلك عقد ندوات توعوية بالتعاون مع 
وزارة الداخلية للحد م����ن هذه الظاهرة، حيث 
قرر املجلس التوسع في بنود املقترح ومناقشته 
خالل االجتماع املقبل. كما ناقش املجلس موضوع 
املنح الدراسية ملوجهي ورؤساء أقسام ومعلمي 
اللغة االجنليزية من جامعة أوريجون األميركية 
للراغبني باالنضمام إليها، حيث سيتم الطلب من 
التوجيه الفني للغة االجنليزية حتديد الفئات 
التي تش����ملها املنحة وتوقيته����ا، وحتفظ على 
مقترح توظيف السيدات كسكرتارية في مدارس 
املرحلة الثانوية بنني، وذلك لعدم مالءمة العمل 

في هذه املرحلة الدراسية للسيدات.

خالل محاضرة »التطرف وتأثيره على أمن واستقرار الشرق األوسط« في اجلامعة األميركية

الشايجي: اإلحساس بالظلم وازدواجية املعايير ساهما 
في إيجاد بيئة حاضنة لـ »داعش« في العراق وسورية

مليشيات غير سنية وجماعات 
شيعية متطرفة في سورية 
والعراق وتقتل وفق الهوية 
وتقطع رؤوس، متسائال: ملاذا 
ال تتم معاملتها مثل املعاملة 
التي يتعام����ل بها »داعش«؟ 
الفتا الى ان »من ينضم لداعش 
ليس بالضرورة مؤمنا بفكرهم 
فانضمامه فقط للحصول على 
ن����وع من املس����اواة والعدل 
فل����و قت����ل او اغتصب احد 
افراد عائلتك او عشيرتك من 
جماعات غير سنية فستنضم 
اليهم«، متابعا: »لالسف اننا 
نحارب االن الظاهرة وننسى 
اجلذور، وم����ا نحتاجه االن 
هو استئصال لكل الظروف 
والعوام����ل التي خلقت بيئة 

حاضنة« ل� »داعش«.
ال����ى ان »داعش«  ولفت 
جماعات اس����المية متطرفة 
سجنت وعذبت في السجون 
السورية والعراقية ثم اخرجت 
فجأة من السجون، وان االعالم 
العربي فشل في تعاملة مع 
الواليات  ان  التنظيم، مؤكدا 
املتح����دة اعترفت ب����أن اكبر 
ارتكبته  خطأ اس����تراتيجي 
خالل ال�30 عاما االخيرة في 

التدخل  الشرق االوسط هو 
ف����ي العراق واحداث كل هذه 
الفوضى وعدم االس����تقرار 
العربي  الربيع  ليأتي بعدها 

و»يزيد الطني بلة«.
ازدواجية  وأردف: ه����ذه 
املعايير جتعل »داعش«  في 
وعلى الرغم من اجرامه ليس 
مقبوال عند العرب واملسلمني 
فقط بل هن����اك من يأتي من 
دول اوربي����ة لالنضمام الى 
صفوف التنظيم، ولالس����ف 
اعالمنا جدا مقصر وال يوجد 
اي دور في توعية الناس بهذه 
اكثر  ان  املوضوعات، مؤكدا 
من 60 دولة من دول العالم 
بجنودها واموالها وقواعدها 
حتارب فصي����ال واحدا وهو 
»داعش« الذي ال يصنع اسلحة 
وال توجد لديه دبابة واحدة، 
فهل يعقل ان كل هذه الدول 
ال تستطيع هزميته؟! وعندما 
خرج ابوبكر البغدادي ليخطب 
بالناس في مسجد باملوصل 
ملدة س����اعة ويعلن اخلالفة، 
فأين كان����ت طائرات وقوات 
التحالف الدولي؟! مؤكدا انها 
مؤامرة ولعبة سياسية دولية 

كبرى.

اطروحاتها املتخلفة ولكنها 
هي الوحيدة التي تنتقم لنا من 
الظلم الذي عشناه«، موضحا 
ان الظل����م والقه����ر واجلوع 
يخلق بيئة حاضنة للتطرف 
وكذلك السياسات الغربية في 
التعامل م����ع قضايا املنطقة 
العربية ساهمت بشكل كبير 
في ايجاد جماعات اصبحت 
اكثر تطرفا. وزاد: لو تعاملت 
االدارة االميركي����ة بحزم مع 
االوضاع السياسية في العراق 
وسورية منذ البداية ملا كان 
لدينا »داعش«، مبينا ان هناك 

عبداهلل العليان

أكد رئيس قس����م العلوم 
السياس����ية بجامعة الكويت 
سابقا د.عبداهلل الشايجي ان 
اجلماعات االسالمية املتطرفة ال 
تنحصر فقط في داعش، مبينا 
ان هناك فكرا يؤدي الى زيادة 
التطرف ويتغذى على الظلم 
املوجود في الدول، او احساس 
احدى الفئات في املجتمع بأن 
هناك مؤامرة حتاكى ضدها، 
او وجود متييز او ازدواجية 

في املعايير.
واضاف الشايجي خالل 
محاضرة »التطرف وتأثيره 
على امن واس����تقرار الشرق 
االوسط« التي نظمتها اجلامعة 
االميركية في الكويت بحضور 
عدد م����ن اس����اتذة اجلامعة 
والطلبة، ان استهداف فئة في 
املجتمع وتهميشها مثلما فعل 
العراق يخلق  السنة في  مع 
الى  بيئة حاضنة لالنضمام 

صفوف »داعش«.
وتابع: خالل الفترة املاضية 
حت����دث احد رؤس����اء الكتل 
البرملانية ف����ي العراق قائال: 
»ال نحب داعش وال نتفق مع 

)محمد هاشم( د. عبداهلل الشايجي متحدثا خالل الندوة  

يجب استئصال 
كل العوامل 
التي خلقت 

»داعش« قبل 
التفكير في محاربة 

التنظيم

جانب من الزيارة د.حبيب ابل خالل زيارة اجلامعة األمريكية للعلوم الطبية 

أكد خالل زيارة ملبنى اجلامعة عدم رفض بدء الدراسة بأي جامعة إال عند مخالفة الشروط واللوائح

أبل: »األمريكية للعلوم الطبية« حتتاج 3 سنوات الستقبال الطلبة

اإلداري����ة واألكادميية فكيف 
تتس����ع ل����� 200 طالب تريد 
قبولهم اجلامعة« مضيفا، بأنه 
ال توجد أي مقومات تذكر بأن 
اجلامعة ستس����تقبل الطلبة 
خالل سنتني، فلو فرضنا قبول 
200 طالب والعام املقبل قبلنا 
عددا مماثال فأين املختبرات 
الكافية ل����� 400 طالب وأين 
األس����اتذة واملدرسني وهذه 
األمور كلها ال ميكن أن تأتي 
خ����الل س����نتني أو ثالث كما 
ذكرت.  وتابع: نحن نشجع 
اجلامعة ونس����اعدها ولكن 
عليها أوال مساعدة نفسها وأن 
تنجز أكثر، ونحن حريصون 
على اسم اجلامعة وعلى كل 
اجلامعات اخلاصة ألن أي فشل 
ألي جامعة هو فشل لنا وفشل 
جلميع اجلامع����ات اخلاصة 
كما س����يترك ذلك أزمة عدم 
ثقة مجتمعية جتاه التعليم 

اجلامعي اخلاص.
أفاد االمني   من جانب����ه، 
العام املساعد لشؤون االبحاث 
واملعلوم����ات باالمانة العامة 
ملجل����س اجلامعات اخلاصة 
الكندري بأن مجلس  د.وليد 
اجلامع����ات اخلاص����ة يولي 
اجلامع����ة األمريكية للعلوم 
الطبي����ة اهتمام����ا منقط����ع 
أنها  النظير عل����ى إعتب����ار 
أول جامع����ة خاصة تطرح 
تخصص����ات طبي����ة، ونحن 
نتمنى لها التوفيق والنجاح 
وأن تضاه����ي وتتفوق على 
جامع����ة الكوي����ت مبجالها.  

وشرح أس����باب هذه الزيارة 
قائ����ال »لقد جئن����ا للجامعة 
للوقوف على آخر التطورات 
وأيضا ما يرتبط بتصريحات 
رئيس مجل����س األمناء عن 
التنويرية«، مبينا  اللقاءات 
أن هن����اك جلن����ة فنية تهتم 
الطبية  باملبنى والتجهيزات 
واملختبرات وأخرى أكادميية 
تعنى باجلانب األكادميي قد 
عاينت اجلامعة واطلعت عليها 
الزيارة، مضيفا، »في  خالل 
تقديري اليزال أمام اجلامعة 
حتدي����ات في إجن����از املبنى 
واستكماله بالصورة الالئقة 
لالفتتاح، وم����ن غير املمكن 
أن يكون افتتاحها في الوقت 
القريب فهي حتتاج ملزيد من 

الوقت«.
 وكشف ان اجلامعة تفتقر 
كذل����ك الى ادن����ى متطلبات 
امكان����ات  اجلامع����ات م����ن 
اكادميي����ة حيث ان العيادات 
الطبي����ة التدريبية ليس لها 
وج����ود وان العيادة الطبية 
للجامعة مخالفة ملواصفات 
الى  وزارة الصحة باالضافة 
الى  الت����ي تفتقر  املختبرات 
وجود االجهزة واملعدات التي 
انه  الطالب، مبينا  يحتاجها 
ليس للجامعة مكان مخصص 
للتخلص من املخلفات واملواد 
الكيميائي����ة الضارة بالبيئة 
والتي حتتاج الى تنسيق مع 
جهات مث����ل البلدية ووزارة 
الصحة للتخل����ص من هذه 

املخلفات الكيميائية.

 وذكر إن مخطط اجلامعة 
األمريكية للعلوم الطبية رائع 
جدا ويستحق اإلشادة، فهو 
أبحاث  يحتوي عل����ى مركز 
ومستشفى تعليمي وكليات 
مختلف����ة ومبان، وقد طلبت 
اجلامعة استقبال 100 طالب في 
تخصص الصيدلة السريرية 
و120 طالبا في تخصص طب 
األسنان فقمنا بإرسال فريق 
من األمان����ة العامة يتضمن 
دكاترة وأساتذة متخصصني 
في مجاالت الطب من جامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، وكانت 
التقاري����ر بأن هناك  نتيجة 
نواقص كثيرة يجب توفيرها، 
إال أن اجلامع����ة األمريكي����ة 
الطبية أصرت على  للعلوم 
أننا نوقف القبول فيها وهذا 

غير صحيح.
واضاف: »نح����ن ال نأتي 
حتت تأثير الضغط اإلعالمي 
مهما كلف األمر ألننا أمام ملف 
الذي نوليه اهتماما  التعليم 
بالغا، السيما في جامعة تطرح 
إننا  تخصصات طبية حيث 
مهتم����ون، ونأمل في نهضة 
موفقة لها ولكنها تعاني من 
نواقص كثيرة في املختبرات 
التعليمية حتى  واالتفاقيات 
أن مبناها عبارة عن سرداب 
ودور أرضي ودور أول فقط 
فكيف يتم استقبال عدد 200 
الطلبة بهذا الشكل إضافة إلى 
أن مواقف الس����يارات ضيقة 
وقد ال تتسع ألعضاء الهيئة 

ثامر السليم 

 أك����د األمني العام ملجلس 
اجلامعات اخلاصة د.حبيب 
أبل أن اجلامع����ة األمريكية 
للعلوم الطبية حتتاج لسنتني 
ورمبا ثالث سنوات كي تكون 
جاهزة لبدء استقبال الطلبة 
وتعليمهم في مجاالت تدريس 
العل����وم الطبية التي تقدمها 
اجلامعة وذلك لوجود نواقص 
كثيرة متنع ذلك، الفتا إلى أنه 
النواقص  سيتم حصر هذه 
وإرس����الها للقائم����ني عل����ى 

اجلامعة. 
 وق����ال أبل خ����الل زيارة 
مجل����س اجلامعات اخلاصة 
إلى مبنى اجلامعة األمريكية 
الطبي����ة في منطقة  للعلوم 
العقيلة مساء أمس األول إن 
هناك هجمة شرسة علينا من 
قبل اجلامعة، وايضا اتهامات 
بأننا نوقف بدء الدراسة فيها 
على الرغم من أنها مستعدة 
للقبول الطالبي، موضحا بأن 
مجلس اجلامعات اخلاصة ال 
مينع بدء الدراسة في أي جامعة 
إال في حال مخالفة الشروط 
والقوانني، ونحن لدينا عمل 
مؤسس����ي والبد أن أعرض 
الفنية واألكادميية  التقارير 
على مجلس اجلامعات اخلاصة 
للوقوف على استعداد اجلامعة 
الطلبة، وهذا كله  الستقبال 
ينصب في نهاية املطاف في 
مصلح����ة الطلب����ة ألنهم هم 

املستقبل.

الكندري: أمام 
اجلامعة حتديات 

عدة يجب جتاوزها 
حتى تتمكن من 

بدء العمل
 

 املختبرات 
تنقصها املعدات 

وال يوجد مكان 
للتخلص من 

املخلفات 
الكيميائية

إليه مؤسس����ة قط����ر للتربية 
والعل����وم وتنمية املجتمع في 
قطاع التعليم والعلوم والبحوث 
وتطوير قدرات االبتكار والتقنية 
احلديثة، كما اطلع على عملية 
اس����تقطاب ف����روع اجلامعات 
العاملية ف����ي املدينة اجلامعية 
واملش����اريع واملدن التعليمية 
وتكنولوجيا التعليم القطرية 
اخلاصة بالتنمية املستدامة في 
املجاالت البشرية واالجتماعية 
واالقتصادية وتنمية البحوث 
والبيئة، السيما ما يخص املباني 

التعليمية. 
وعن أحوال الطلبة الكويتيني 
في قطر قال انه بحث مع سفيرنا 
هناك متع����ب املطوطح كل ما 
الطلبة واحتياجاتهم،  يخص 
مثمن����ا الدور ال����ذي يقوم به 
السفير في هذا اجلانب، مؤكدا 
انه ال توجد اي معوقات تواجه 
الطلبة في قطر، مبينا ان نظام 
املنح بني الكويت وقطر يضمن 
اس����تفادة الطال����ب من جميع 
امتيازات املواطن في مجانية 
التعلي����م والعالج والس����كن 
املجاني إضافة الى املواصالت 
بني الس����كن واجلامعة، معلنا 
ان ع����دد الطلبة الكويتيني في 
جامعات قطر حسب نظام املنح 
والبعثات هو ثمانية طلبة منهم 

بحث سبل تطوير التعاون العلمي مع اجلامعات القطرية

الشايجي: تطوير نظام البعثات بني الكويت 
وقطر في مختلف التخصصات العلمية

ستة في جامعة قطر وواحد في 
جامعة وايل كورنيل واالخير 

في جامعة تكساس. 
وأكد ان املكتب الثقافي ملتزم 
ببذل كل اجلهود املتاحة لتذليل 
جميع العقبات التي من املمكن ان 
تواجه الطلبة الكويتيني حرصا 
منه على توفير بيئة تعليمية 
مناسبة تشجعهم على التفوق 

والتمثيل املشرف لوطنهم.

الدوحة � كونا: بحث ملحقنا 
الثقافي في دبي واملسؤول عن 
متابع����ة الطلبة الكويتيني في 
قطر وس����لطنة عم����ان هاني 
الش����ايجي أمس سبل تطوير 
التعاون العلمي مع اجلامعات 
القطرية. وقال الش����ايجي في 
تصريح ل� »كون����ا« انه بحث 
خالل زيارته لعدد من اجلامعات 
اخلاصة في قطر فتح مجاالت 
التعاون وتطوير عملية البعثات 
بني اجلانبني، خاصة في مجاالت 
الطب والهندسة مبا يتوافق مع 
نظام البعثات الكويتي، داعيا 
الطلبة والطالبات الكويتيني الى 
التوجه لدراسة التخصصات 
العلمية في اجلامعات اخلليجية، 
السيما في دولة قطر ملا تضمه 
من فروع لعدد من اجلامعات 

العاملية املتخصصة. 
الشايجي ان قطر  وأوضح 
تضم العديد من فروع اجلامعات 
العاملية توازيه����ا في اجلانب 
العلم����ي واخلدم����ي من خالل 
اتفاقيات مشتركة بينهم ميكن 
االستفادة منها من خالل توجيه 
الى تل����ك اجلامعات  البعثات 
الكويتيني في  الطلبة  إلرسال 
التخصصات العلمية مستقبال، 
الفتا انه اطل����ع خالل زيارته 
هاني الشايجيلقط����ر على آخر م����ا توصلت 
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املرحوم أحمد 
احلوطي

رحمك اهلل يا بوعماد وأسكنك فسيح جناته، فقد 
تركت تاريخا يتذكره الكثيرون ممن عاصروك 

فاستفادوا منك وأفادوا من بعدهم.
دائما املبادئ واالخالق تبقى في ذاكرة الناس وبني 

حني وآخر يتذكر اجللساء أشخاصا أعزاء عليهم 
غادروا الدنيا وقد تركوا احلب في نفوس اآلخرين. 
لم أعرف املرحوم احمد احلوطي عن قرب وأنا في 

الوظيفة ولكن سمعت الكثير من مواقفه احلازمة 
وشدته ضد من يعبث بأمن البلد عندما كان يعمل 

بوزارة الداخلية وعمل في عدة مراكز وإدارات 
أمنية حتى تبوأ منصب مدير جهاز أمن الدولة ولكن 
التقيته في ديوانه العامر في منطقة الروضة، وكلما 
سلمت عليه وقبلت رأسه تيقنت من قوة شخصية 

ذلك الرجل وذاكرته القوية ونظراته الثاقبة وكأنه 
يكتشف ما بداخلك وهذا األمر ال يجيده إال القلة. 

أثار استغرابي العدد الكبير من املترددين على ديوانه 
في كل يوم أربعاء وهو الذي كان يعمل في ذلك 

اجلهاز األمني احلساس، ما يعني انه لم يظلم احدا 
ولم يتعرض لألبرياء بل كان يساعد املظلوم منهم. 
وقد تيقنت ان معزيه سيغلقون الطرق في منطقة 
الشامية وهذا ما شاهدته وانا اعزي ابناءه وأسرته 

الكرمية. 
رحمك اهلل يا أبو عماد واسكنك فسيح جناته، وكما 

يقال »من خلف ما مات« وانت خلفت رجاال يحملون 
اسمك ال جتود أفعالهم إال باملراجل والصفات 
احلميدة التي اكتسبوها من والدهم املرحوم. 

اخيرا: نعزي الفريق سليمان الفهد بوفاة عمه 
املرحوم احمد احلوطي والد حرمه وجد ابنائه.

مجهوالن دخال إلى محل مجوهرات 
وسرقا 3 سالسل بطريقة »أشوف وانحاش«

عبداهلل قنيص

عل���ى طريقة »أش���وف 
وانحاش« اقدم ش���خصان 
على سرقة صائغ آسيوي 
عدد 3 سالسل ذهبية تقدر 

قيمتها ب� 800 دينار، وبحسب 
إفادات اآلسيوي في مخفر 
اجلليب فإن ش���خصا بزي 
وطني دخل الى محله وطلب 
منه ان يطلع على سالسل 
ذهبية وفوجئ بالشخص 

يركض حامال معه السالسل 
الثالث وصعد الى مركبة كان 
بداخلها ش���خص ينتظره، 
إفادات اآلسيوي  وبحسب 
الصائغ فإن املركبة صالون 
ولكنه فشل في حتديد نوعها 

أو التقاط رقم اللوحة، وقدم 
اآلس���يوي إلى رجال األمن 
شريطا مصورا يوضح شكل 
اللص وأرقامه، وس���جلت 
قضية س���رقة عن طريق 

احليلة.

العلي فتح مكتبه للمواطنني واملقيمني 

اللواء العلي استقبل من لديهم شكاوى
واقتراحات تتعلق باألمن العام

بناء على توجيهات نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
وبتعليمات مباشرة من وكيل 
الفري���ق  الداخلي���ة  وزارة 
سليمان الفهد بضرورة فتح 
قنوات التواصل املستمر مع 
املواطنني واملقيمني وتسهيل 
جمي���ع اإلج���راءات وتقدمي 
مختلف اخلدمات للجمهور 
في اسرع وقت ممكن ودون 

عناء.
اس���تقبل وكي���ل وزارة 
الداخلية املس���اعد لشؤون 
األمن العام اللواء عبدالفتاح 
عبداحملسن العلي وبحضور 
مديري األمن العامني صباح 
االثنني املوافق 2014/12/15 من 
العاشرة وحتى احلادية عشر 
صباحا ع���ددا من املراجعني 
من املواطنني واملقيمني ممن 
لديهم ش���كاوى واقتراحات 
تتعلق باألمن العام وخاصة 
في األعمال املرتبطة مبخافر 
الش���رطة وإيج���اد احللول 

املناسبة لها.
العلي  اللواء  وسيواصل 
اس���تقبال املراجعني وبحث 

الش���كاوى املتعلق���ة به���م 
واخلاصة بقطاع شؤون األمن 
العام وقطاع املخافر، وذلك 
صباح كل اثنني من كل أسبوع 
من العاشرة وحتى احلادية 
عش���ر صباحا مببنى قطاع 
العام مبنطقة  شؤون األمن 

ضاحية الزهراء.
وتأتي ه���ذه اخلطوة في 

إطار اهتمامات قيادات وزارة 
الداخلية وعلى رأسها وزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
للتفاعل مع شكاوى املواطنني 
واملقيمني والعمل على إيجاد 
املناسبة لها، حيث  احللول 
ان مكتب اللواء العلي مفتوح 
الستقبال وبحث أي شكوى 
من قبل املواطنني واملقيمني.

عسكري بعد استخدام مركبته من قبل سيدة
ضربت رجل أمن: »انتوا غلطانني«

محمد الجالهمة

متس����ك رجل أم����ن أمام 
جهات التحقيق في الساملية 
بأن س����يارته ف����ي حوزته 
ولم يعطها لس����يدة، وكان 

أح����د رجال أمن الس����املية 
تقدم ببالغ اتهم فيه سيدة 
باالعتداء علي����ه بالضرب 
وإهانته والهرب بس����رعة 
كبيرة، وبحس����ب املصدر 
فإن املجني عليه قدم بيانات 

املركبة التي كانت تستقلها 
املدع����ى عليه����ا، وأضاف 
املصدر: بعد التحقق تبني أن 
السيارة التي كانت تستقلها 
املدعى عليها مسجلة باسم 
عسكري في الداخلية، وعلى 

الفور مت استدعاء العسكري، 
وإذا به يؤك����د أنه لم يعط 
سيارته لكائن من كان حتى 
تس����تغل في قضية، وأكد 
املبلغ  أن  املركب����ة  صاحب 

غلطان في أقواله.

مضبوطات وكر القمار

عثر في الوكر على جوازات سفر ومجوهرات مرهونة وورق يانصيب

ضبط مدير وكر قمار في اجلهراء ومقامرون هربوا من النوافذ
هاني الظفيري

متكن رجال أمن اجلهراء 
من توقيف وافد بنغالي يدعى 
)كمال س���راج( حول شقته 
في منطقة اجلهراء الى وكر 
للقمار ويس���تقبل الوافدين 
اآلسيويني في سهرات تصل 
الى س���اعات الفجر األولى، 
وبحسب مصدر امني فان عددا 
من املقامرين متكنوا من الهرب 
من النوافذ خالل مداهمة رجال 
أمن اجلهراء للوكر، وبحسب 
مصدر امن���ي فان معلومات 
وردت الى مدير أمن اجلهراء 
اللواء ابراهي���م الطراح عن 
تردد عدد كبير من اآلسيويني 

على ش���قة في اجلهراء في 
فترة ما بعد احلادية عشرة 
مساء ومغادرتها مع شروق 
الش���مس، وعليه قام اللواء 

الطراح بتشكيل فريق ملعرفة 
طبيعة ما يدار داخل الشقة 
الى  التحري���ات  وخلص���ت 
الش���قة مديرها آسيوي  ان 

ومخصصة للعب القمار.
ومضى املص���در بالقول: 
انتقل رجال األمن في الثانية 
عشرة من مساء امس االول 
الوكر ومتكنوا من  وداهموا 
توقيف اآلسيوي مدير الشقة 
وعثروا داخل الوكر على ادوات 
القم���ار ومبالغ مالية  للعب 
الى جانب فيش���ات واعترف 
بادارة الشقة للعب القمار كما 
ضبط بحوزة اآلسيوي اسوار 
ذهبية رهنها العبون الى جانب 

جوازات سفر.

5 شبان اعتدوا على شرطي بقرطبة

طعن شاب عشريني
في مشاجرة بشارع املطاعم

إصابة مواطن في تصادم بالكيلو 34

مصرع إندونيسية دهسًا خالل 
وصلة رعونة واستهتار والداهس 

أوقفته شجرة اضطرارياً

عبدالعزيز فرحان

اعتدى خمس���ة شبان على شرطي مبنطقة قرطبة 
قبل فجر امس، وذلك ألنه طلب منهم اثباتهم.

وقال مص���در امني انه خالل قيام احدى الدوريات 
التابعة ملخفر السرة بجولة تفقدية، اشتبهت بإحدى 
املركبات التي كانت تتجول باملنطقة بوقت متأخر من 
الليل، فطلب رجل االمن من صاحب املركبة واالربعة 
الذين كانوا برفقته االثبات، اال ان صاحب املركبة ومن 
معه رفضوا وقاموا بشتم الشرطي الذي اضطر لطلب 
االس���ناد، اال انه وقبل وصول االس���ناد قام اخلمسة 
باالعتداء على رجل االمن الذي كان وحيدا مس���ببني 
له اصابات طفيف���ة، اال انه وقبل هروبهم بعد ان كان 
الشرطي ملقى على االرض، وصلت قوى االسناد التي 
ضبطت اخلمسة، واضاف املصدر ان اخلمسة لم يكن 
عليهم اي سجل جنائي او كانوا مطلوبني، االمر الذي 

يدعو لالستغراب، وقد مت تسجيل بحقهم قضية.

محمد الجالهمة

اسعف شاب كويتي )24 سنة( الى مستشفى مبارك 
اثر تعرضه لطعنة نافذة في الظهر، وقال مصدر امني 
ان الشاب وخالل التحقيق معه من قبل محقق مستشفى 
العدان قال انه تشاجر مع 3 شباب على خلفية توقيف 
املركبات بشكل منتظم في شارع املطاعم وان احد اجلناة 

ال يعرفهم طعنوه وهربوا.

محمد الدشيش

أسعف مواطن الى مستشفى اجلهراء إثر اصطدام مركبة 
بش����احنة حتمل الصلبوخ، وقال مصدر امني ان سيارة 
املواطن ارتطمت من اخللف بقوة بالشاحنة بالكيلو 34 

وهو ما ادى الى اصابة قائد املركبة بجروح بليغة.

هاني الظفيري

لقيت وافدة إندونيس���ية 34 عاما مصرعها عصر 
امس دهسا من قبل مركبة يقودها مواطن وذلك خالل 
عبورها احد الشوارع املجاورة لسوق شعبي شهير في 
منطقة اجلهراء، ومت نقل جثة اإلندونيسية الى الطب 

الشرعي واحتجاز الداهس في مخفر اجلهراء.
وقال مصدر أمني أن التحقيقات مع الداهس وشهود 
العيان أكدت أنه كان يستهتر بسيارته فاختلت عجلة 
القيادة في يده وهو ما أدى إلى دهس الوافدة ومن ثم 

ارتطم بشكل عنيف بشجرة مما اضطره للتوقف.

مصرع آسيوي في حفرة مدرسة

هاني الظفيري - محمد الدشيش

نقلت جثة وافد آسيوي الى الطب الشرعي وسجلت 
قضي���ة وفاة اثناء العمل، وقال مصدر امني ان الوافد 
اآلسيوي وفيما كان يعمل في مدرسة قيد االنشاء سقط 
داخل حفرة عميقة دون حراك ليتبني لزمالئه انه لفظ 

انفاسه االخيرة جراء هذا السقوط.

 جثة االسيوي في احلفرة 

3 نساء بأسلحة بيضاء
اقتحمن منزل مواطن وضربنه

مشاجرة كشفت عن مطلوب 
للسجن ومركبة مسروقة

محمد الدشيش

في بالغ طريف تقدم مواطن الى مخفر الرقة واتهم 
3 نس���اء بالدخول الى ديوانية منزله، وحسب زعمه، 
كن يحملن أسلحة بيضاء وأخذن يسألنه عن زوجته، 
وحينما اعترض على طريقة دخولهن من دون استئذان 
قمن باالعتداء عليه بالض���رب وهربن، وقال املبلغ ان 
املدعى عليهن لم يكتفني بضربه وامنا أحدثن تلفيات في 
الديوانية، وقدم املبلغ في ملف القضية صورا توضح حجم 

األضرار التي أصابت ديوانية منزله جراء االعتداء.

هاني الظفيري

كشفت مش���اجرة في منطقة اجلهراء عن شخص 
مطلوب للس���جن ملدة عامني ال���ى جانب مركبة مبلغ 
عن سرقتها في منطقة الساملية. وقال مصدر امني ان 
دورية رصدت مركبة موديل 2004 وامامها شخصان 
يتبادالن الضرب، وما ان اقتربت الدورية حتى هرب احد 
املتشاجرين، ومت االمساك باآلخر، وتبني انه مطلوب. 
وافاد بأنه كان يتش���اجر مع شخص خلالفات سابقة، 

وباالستعالم عن املركبة تبني انه مبلغ عن سرقتها.

الفهد يستقبل سفير اليونان 
واألمني العام للعالقات االقتصادية

»بدون« في وضعية تعاط أمطر منزل
جاره املتقاعد بـ »النار« ودفعه وهرب

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

أمر وكيل نيابة اجلهراء بتسجيل قضية بعنوان »حيازة سالح 
ناري وإطالق نار في منطقة مأهولة«، كما أمر بس��رعة ضبط 
ش��اب بدون من مواليد 1983، وجاءت القضية التي حملت رقم 
2014/222 بعد ان تقدم مواطن متقاعد في وزارة الدفاع ويبلغ 
من العمر 45 عاما وقال انه أبلغ من قبل دورية بوجود شخص 
يطل��ق النار في املن��زل املالصق ملنزله، وحينما خرج ش��اهد 
املدع��ى عليه البدون يطلق الن��ار، وحينما اعترضه قام بدفعه 
وهرب، وبانتقال رجال األمن تبني وجود عدد 1 مظروف سالح 

كالشينكوف وعدد 2 ظرف مسدس وعدد 1 مظروف فارغ.

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد 
الفهد في مكتبه صباح امس، سفير جمهورية اليونان 
لدى الكويت د.تيودورس تيودرو يرافقه األمني العام 
للعالقات االقتصادية والدولية والتنمية والتعاون من 

وزارة خارجية اليونان بانوس ج بيهالو.
ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية، وبحث عدد 

من املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمن اجلنائي اللواء عبداحلميد العوضي ومن إدارة 

االنتربول املقدم احمد هالل.

االجتماع مت بحضور اللواء عبداحلميد العوضي 

آثار طلقات النار 

احلشاش: »الداخلية« حتتفل بيوم الشرطة العربية
أكد العميد عادل احلشاش 
العامة  العالق����ات  إدارة  مدير 
والتوجيه املعنوي ومدير إدارة 
األعالم األمني باإلنابة أن قيادات 
الداخلية تولي اهتماما  وزارة 
كبيرا إلجناح انشطة احتفالية 
يوم الش����رطة العربية والذي 
العامة  العالق����ات  إدارة  تقوم 
والتوجيه املعنوي بالتجهيز 
له إلخراجه ف����ي أبهى صورة 
جلميع منتسبي وزارة الداخلية 

وأسرهم. وأوضح العميد عادل 
احلش����اش ان حرص قيادات 
الداخلي����ة على اجناح  وزارة 
هذه االحتفالية تأتي من اميانها 
الذي  الكبير  العميق باجله����د 
يبذله رجل الش����رطة حلماية 
هذا الوطن والس����هر على أمن 
وسالمة أراضيه وكذلك الدور 
الكبير الذي يلعبه رجل الشرطة 

في خدمة املجتمع.
وأضاف ان وزارة الداخلية 

تس����عى من خالل تنظيم هذه 
االحتفالية الى خلق أجواء من 
التواصل األسري بني منتسبي 
ال����وزارة وعائالته����م وكذلك 
تخفي����ف الضغوط على رجل 
أثناء  الشرطة والتي يواجهها 
أداء عمله اليومي، وقال إن تنوع 
فقرات املهرجان ما بني برامج 
مسابقات وانشطة ترفيهيه جاء 
ليخلق جوا من البهجة والسعادة 
جلميع أفراد األسرة مما سيكون 

له انعكاسات ايجابية على جميع 
احلضور.

وأكد العميد احلش����اش ان 
الوزارة سخرت جميع جهودها 
إلجناح ه����ذه االحتفالية التي 
تعد فرصة حقيقية أمام جميع 
الداخلي����ة  منتس����بي وزارة 
وعائالتهم لالستمتاع باألجواء 
األسرية احلميمة وهذا ما تهدف 
إليه وزارة الداخلية من خالل 

تنظيم هذا املهرجان.

األمن العام أحال 3 قضايا 
مخدرات إلى املكافحة

عبداهلل قنيص - عبدالعزيز فرحان

ضبطت فرقة قيادة الفروانية وافدين بحوزتهما مواد 
مخدرة وأدوات تعاط، وفي التفاصيل قال مصدر انه من 
خالل اجلوالت التفقدية التي يقوم بها رجال األمن مت رصد 
وافد بني احد األزقة يتعاطى املخدرات، فقام رجال االمن 
بضبطه وقد مت العثور بحوزته على فراولة وحش����يش 

وورق رشيد واحالته الى املكافحة حيث االختصاص.
وعلى صعيد اخر، ضبط مواط���ن ووافد من قبل 
دوريات امن الفروانية بعد ان كانت مركبتهما تتمايل 
فأوقفهم���ا رجال االمن، فس���قطا ب� 4 قطع حش���يش 
ومرجوانة وشبو وادوات تعاط، باإلضافة الى 4 طلقات 
نارية، وجار إحالتهما الى جهات االختصاص. من جهة 
اخرى، احالت دوريات االمن مواطنني بعد ان مت العثور 
بحوزتهما على ادوات تعاط وش���بو وكبتي، حيث مت 

ضبطهما بخيطان.

 املضبوطات احيلت الى االختصاص 

من مضبوطات األمن العام
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إلزام »الداخلية« بدفع 
1000 دينار لدكتور 

بعد استخراج موظف 
»برنت« حركة دخوله 

وخروجه

مؤمن المصري

في حكم قضائي الفت شدد 
على عدم جت���اوز احلريات 
الدس���تور  ومخالفة مبادئ 
الكويتي، قضت الدائرة املدنية 
باحملكمة الكلية بإلزام وزارة 
الداخلي���ة بدف���ع مبلغ 1000 
العالي  دينار ألستاذ باملعهد 
للفنون املوسيقية عن الضرر 

احلسي والنفسي الذي أصابه 
جراء خطأ موظف تابع لوزارة 
الداخلية عندما قام بإفش���اء 
أسرار وحرمة مواطن بقيامه 
باستخراج بيان حركة دخول 
وخروج املدعي دومنا سبب 
صحيح من الواقع والقانون. 
الدعوى  وتتلخص تفاصيل 
املرفوعة م���ن احملامية مرمي 
البح���ر بصفته���ا وكيلة عن 

األستاذ اجلامعي إثر خالفات 
إداري���ة بينه وب���ن العميد 
السابق للمعهد، وأحيلت تلك 
إلى جلنة قانونية  اخلالفات 
بكلية احلقوق للتحقيق فيها 
ففوجئ املدعي أثناء التحقيق 
بقيام رئيس اللجنة باستجوابه 
عن تغيبه عن املعهد ملدة 10 
أيام استنادا لبرنت صادر من 
وزارة الداخلي���ة يبن حركة 

دخوله وخروجه، ورد املدعي 
أن تغيبه كان وفقا لقرار للقيام 
مبهمة رسمية جلمهورية مصر 

العربية.
وأكدت احملامية مرمي البحر 
أن واقعة اس���تخراج برنت 
للمدعي رغم أنه كان في مهمة 
رسمية وما حدث ميثل مساسا 
الطال���ب وحريته  بحق���وق 
وإفش���اء ملعلوماته وأسراره 

وتعد قيدا عليه وتس���يء له 
وفقا للمادة 30 من الدستور 
والتي تنص على أن احلرية 

الشخصية مكفولة.
وطالبت البحر بتعويض 
موكلها ع���ن األضرار املادية 
واألدبية واملعنوية التي حلقت 
به جراء استخراج برنت عن 

حركة دخوله وخروجه.
البحر  وثمنت احملامي���ة 

عدالة احملكمة إنصافها موكلها، 
مؤكدة أن احلكم تضمن رسالة 
يج���ب أن يعيها اجلميع بأن 
اس���تخراج أي برن���ت ألي 
شخص دون موافقة اجلهات 
الرس���مية يعد جتاوزا كبيرا 
التي  على احلريات واملبادئ 
كفلها الدستور، مما يستوجب 
اللج���وء إل���ى القض���اء لرد 
احملامية مرمي البحراعتبارهم م���ن األضرار التي 
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پ ت�شخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

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

ت�شاقط ال�شعر.

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

پ جل�شات تبيي�ض الب�شرة عن طريق احلقن.

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

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.

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

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

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

پ اأحدث طريقة لعالج

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

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية     

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�سن اأبل )ا�ست�ساري جراحة عيون(

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

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

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�ساقط ال�سعر

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

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــســحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

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

مركز البدع الطبي �شابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

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

• اأمرا�ض �شعف املناعة.

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

 ت�شخي�ض وعالج كافة احلالت

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

 ومن 4:30 اإىل 8:30 م�ش���اًء

د. عبدالرحمن السداوي
)م�شجل اأ�شنان( 

ماج�شتري جراحة الفم والأ�شنان جامعة القاهرة

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

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

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

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

أشادوا مبا تقدمه العيادة االستشارية من جهود تطوعية لتشجيعهم وخدمة وطنهم

»مبادرون«: دورات وبرامج وورش »إعادة الهيكلة« تدعم أصحاب 
املشاريع الصغيرة وتأخذ بأيديهم لبدء خطوات أولية سليمة

اإلطار ذاته، قالت املبادرة سهيلة 
السالم: أنا متخصصة في إقامة 
عروض األزياء وسوف نطلق 
عالمة جتارية عربية مبواصفات 
عاملي����ة تب����اع في األس����واق 
املرة األولى  األوربية، وه����ذه 
لي في حضور دورة من ضمن 
العيادة االستشارية  فعاليات 
وذلك لع����رض جتربتي حتى 
يستفيد منها املبتدئون، ولكنني 
اخذت من قبل برنامجا مكثفا 
في »مبادر« الذي نظمته ادارة 
املشروعات الصغيرة وهو يطرح 
معلومات مشابهة ولكن العيادة 
االستش����ارية أكثر تخصصية 
وتفصيلية. من وجهة نظري 
انه على جمي����ع املقبلني على 
مش����روع أو من لديه مشروع 
احلضور واالستفادة من هذه 
االستش����ارات املجانية، فهناك 
من يص����رف مبالغ هائلة على 
برامج مشابهة وادارة املشاريع 
الصغيرة توفرها لكم من دون 
رس����وم. وبالنسبة لي ابتدأت 
مش����روعي منذ فت����رة ولدي 
ترخي����ص م����ن 2002 ولكني 
استفدت كثيرا من املعلومات 
التي طرحت، االنسان ال يكبر 
التعلم ويحتاج لتطوير  على 

مهاراته باستمرار.

بهذه الفئة واملشي على خطى 
برنامج إعادة الهيكلة والصحو 
من الس����بات العميق الذي هم 
فيه.  وأض����اف أن املبادر بدال 
من أن يستغل الوقت في تطوير 
مشروعه، يضيع وقته كله في 
إجراءات روتيني����ة حكومية 
تعرقله وتصعب عليه وتصيبه 
باإلحباط وامللل، نحن كقطاع 
خاص نتشرف بالعمل معكم 
في أي وقت ونتمنى استمرار 
التواص����ل بيننا، وهذا يزيدنا 

تقدما وتطورا.
الفائدة من برامج  أن  وأكد 
وورش إعادة الهيكلة تعود في 
النهاية على أصحاب املشاريع 
الصغيرة. وعن مشروعها قالت 
املبادرة عفاف البدر: إنه فكرة 
تربوية تخص املتعثرين دراسيا 
والذي����ن يواجه����ون صعوبة 
في التعلم، مش����يدة بالعيادة 
االستش����ارية التي فتحت لها 
العديد من األبواب لتعلمها كيفية 
التصرف واالنطالق بخطوات 
واثقة وصحيحة، وأعطتها رؤية 
واضحة لكيفية تصميم املشروع 
ووضع النقاط على احلروف.  
واختتمت بالتأكيد على أنه عمل 
مش����رف ويثلج الصدر كعمل 
مجاني تطوعي في الكويت. وفي 

تسهل على أصحاب املشاريع 
الصغي����رة وتأخذ بيدهم لبدء 

خطوات أولية سليمة.
وهذا ما أك����دت عليه أيضا 
املبادرة شهربان الطويل، والتي 
كشفت عن أنها لديها مشروع 
صغير لعمل وجبات غذائية في 
املنزل اسمه »بون بون كتشن«، 
وأشادت الطويل بفكرة العيادة 
التي تسهم في  االستش����ارية 
تنمية مهارات الشباب وتزويدهم 
باملعلومات التي يحتاجونها لبدء 
مشروعاتهم الصغيرة، متمنية 
من الدولة مساندة الشباب أكثر 
والوقوف معهم وإزالة العقبات 
التي تصع����ب عليهم عمل أي 

مشاريع تطور البلد.
أما مدير العالقات العامة في 
شركة طلبات دوت كوم جمال 
الش����ركة  األنصاري فقال: إن 
تأسست في 2004 وقمنا بشرائها 
من مؤسسيها في 2007، ووصلنا 
اليوم لهذا الكم الهائل من النجاح 

والشهرة في 2014. 
العي����ادة  وحت����دث ع����ن 
إنها عمل  االستش����ارية قائال: 
عظي����م ومميز حي����ث جتمع 
أصح����اب األعم����ال احل����رة 
وتس����اعدهم، متمنيا من باقي 
الوعي واالهتمام  املس����ؤولني 

طارق احليدر عن أن لديه فكرة 
»برنام����ج تواصل اجتماعي«، 
وقال: حضرت 4 محاضرات من 
العيادة االستشارية، املعلومات 
جيدة جدا واحلضور يستفيد 
من خبرات املشاريع األخرى، 
هناك تشارك أفكار وإلهام لوالدة 
أفكار جديدة. أحببت محاضرة 
منذر املعتوق واستفدت منه في 
العديد من األفكار التي ادرجتها 
في دراستي، وحضرت دورتني 
في فن التسويق واستفدت كثيرا 
خاصة انني في مرحلة أحتاج 
فيها للتسويق ملشروعي. كذلك 
حضرت عرض التجارب الناجحة 
الذي أقيم في 17 نوفمبر وعرفت 
ما نق����اط الق����وى والضعف. 
برنامج اعادة الهيكلة ميشي في 
االجتاه الصحيح ولديه العديد 
من اخلدمات املمتازة، وأفضل 
العيادة االستشارية  مثال هو 

فتلك مبادرة طيبة منهم.
بينما كشفت زينب حسني 
عبدال عن أنها ستبدأ في مشروع 
صغير قريب����ا، وهو تصوير 
الطع����ام، وأوضحت  منتجات 
الدورات  اس����تفدت من بعض 
التي حضرتها كدورة م.خالد 
الزنكي، التي أكدت أن برنامج 
إع����ادة الهيكلة يق����دم خدمات 

عن محل آيس كرمي، وقد حضر 
دورات العيادة االستشارية أكثر 
من مرة وأعجبه البرنامج جدا 
م����ن ناحية تنظي����م واختيار 
املختص����ني،  احملاضري����ن 
فاحملاضر يش����د احلضور من 
الدورة حت����ى نهايتها،  بداية 
ويجعل املتابع متش����وقا لبدء 
مشروعه وتطويره، مشيرا إلى 
أنه حضر 5 محاضرات ومتنى 
دعوته حلضور ندوات مشابهة 
لالستفادة من معلومات كثيرة لم 
يسمع عنها من قبل كالتراخيص 
التجاري����ة التي جتيز ملوظفي 
احلكومة بدء مشروعهم بشكل 

مريح وقانوني.
من جهته، كشف املبارد محمد 

العي����ادة  أن  إل����ى  مش����يرا 
االستش����ارية كان����ت ممتازة 
واخلدمات التي يقدمها برنامج 
إعادة الهيكلة مفيدة جدا، ولكن 
أفضل أن يك����ون هناك مكتب 
استشارات شخصية ملن يود أن 
يستفسر عن شيء ما. من جهته، 
قال املب����ادر عبدالوهاب جابر: 
عمري 12 سنة ولدي حلم لعمل 
مشروع صغير يساعد الناس 
ويفيد الط����ب وهو عبارة عن 
تصوير 3D الكتروني تكنلوجي، 
وحضرت الدورة مع والدي ألخذ 

فكرة لبدء مشروعي.
املبادر عم����ار املرزوق  أما 
فأوضح أن لديه مشروعا صغيرا 
»س����تيك هاوس«، وهو عبارة 

أعرب عدد من املشاركني في 
دورات وورش عم����ل العيادة 
االستشارية التي أقامها برنامج 
العاملة  الق����وى  إعادة هيكلة 
التنفي����ذي للدولة  واجله����از 
عن سعادتهم بإقامة مثل هذه 
الورش، مل����ا ألهميتها من دعم 
املبادرين وتشجيعهم  خبرات 
على االس����تمرار ف����ي اإلجناز 

والتطور.
وق����د أقيمت ه����ذه الورش 
على م����دى ش����هري نوفمبر 
وديسمبر بش����كل مجاني من 
دون رسوم، وشملت أصحاب 
املشاريع الصغيرة أو من يود 
بدء مش����روعه احلر، وسيتم 
عرض جتارب ناجحة ألصحاب 
مشاريع كانت صغيرة وأصبحت 
من أجنح املش����اريع في حدث 
استثنائي يقام يوم 17 اجلاري، 
عدد من هؤالء املبادرين الذين 
متكنوا من التحليق مبشاريعهم 
في سماء اإلجناز أشادوا بدور 
برنام����ج إع����ادة الهيكل����ة في 
دعمهم، وحتدثوا عن مشاريعهم 

وخططهم كما يلي:
قال املبادر حسني محمد إنه 
قدم مشروعي »شركة استيراد 
وتصدير مواد غذائية« و»شركة 
تنظيم معارض ومؤمترات«، 

جانب من الورش االستشارية التي ينظمها برنامج إعادة الهيكلة لدعم املبادرينعفاف البدر

سهيلة السالمجمال األنصاري عمار املرزوقزينب عبدال شهربان الطويلمحمد احليدر حسني محمدعبدالوهاب جابر
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انتهى استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبداحملسن املدعج املقدم في حقه من النائب د.عبداهلل الطريجي مبوافقة املجلس على 15 توصية تتعلق جميعها 
مبحاور االستجواب. وأوصى املجلس مبراجعة تقرير ديوان احملاسبة والعمل على تصحيح أوضاع وزارة التجارة والصناعة من خالل ما ورد من مالحظات بهذا التقرير وضبط النظام اآللي 
املستخدم في عمليات ضبط املواد التموينية وإيقاف الهدر في صرفها. كما أوصى بتصحيح الوضع في أداء الهيئة العامة للصناعة مبتابعة سير األعمال في املنطقة احلرة بعد صدور احلكم 

النهائي. وتضمنت التوصيات ضرورة التزام وزارة التجارة والصناعة بتحصيل حقوق االنتفاع في كل املواقع التي تخص الوزارة أو الهيئة العامة للصناعة و»االلتزام بالتحصيل مقابل 
التخزين في املنطقة اخلامسة«. ومن ضمن التوصيات كذلك التزام الهيئة العامة للصناعة بتحصيل جميع املخالفات التي ذكرها ديوان احملاسبة في تقريره ومراجعة القرارات التي ذكرت في 
احملور الثاني من االستجواب فيما يخص جمع القياديني بني وظائفهم اإلدارية وممارسة أعمال إدارية أخرى. وأوصى املجلس بالتأكد من تطبيق القوانني والقرارات اإلدارية على اجلميع من 

دون استثناء ومراجعة املالحظات التي وردت بهذا الشأن في االستجواب والتأكد من تصحيحها وااللتزام برقابة الوزارة على الشركات من خالل متابعتها عند عقد اجلمعية العمومية لها. كما 
أوصى مبراجعة كل ما ورد في احملور الثالث من االستجواب واملتعلق بسوق الكويت لألوراق املالية ومخالفات هيئة اسواق املال والتأكد من تصويب جميع األخطاء واملالحظات، ومن تلك 

التوصيات أيضا االلتزام بعدم مخالفة الدستور والقوانني وإلزام هيئة اسواق املال بتقدمي ميزانياتها للسنوات األربع املاضية والسنوات املقبلة.
كما نصت التوصيات على مراجعة التعيينات التي متت في هيئة اسواق املال وتصويب االخطاء في ذلك ومراجعة القضايا التي ذكرت في صحيفة االستجواب واملتعلقة ببعض التصرفات 

من قبل بعض املوظفني، والى التفاصيل:

تابع الجلسة:  سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل

استجواب املدعج.. 15 توصية
لديه فراغ كثير وعندما ترى ماذا 
يفعل الش����باب في غياب مراكز 
ش����بابية جتمعهم، شارع احلب 
مزدحم باملغازالت ألن ليس لديهم 
مواقع تس����توعبهم وحتتويهم، 
كان بالسابق لدينا مراكز شبابية 
ونواد صيفية وكل ذلك فقدناه، 
الشباب لكنها  اآلن لدينا وزارة 
لألسف ال تقوم بشيء وال تقدم 
أي شيء للشباب حتى تستفيد من 
طاقاتهم. في يوم السبت انظروا في 
منطقة املسيلة يطيرون طيارات 
ورقي����ة جميلة، مل����اذا ال توجد 
مراكز ش����بابية، فلديهم القدرة 
االبت����كار واإلجناز، فعلنا  على 
صندوق املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة مبلياري دينار ولم  
يقدم مش����روعا واحدا للشباب. 
العنف يأتي م����ن الفراغ واملال، 
نحتاج م����ن احلكومة أن تكون 

جادة في احتواء الشباب.
٭ د.عبداحملسن املدعج: أطمئن 
بأن مشروع املشروعات الصغيرة 
استكمل كل اإلجراءات ووجدنا 
آلية معينة م����ع البنوك وهيأنا 
األجواء للشباب وسترى النور 

قريبا بشكلها الصحيح.
٭ وزير الشباب الشيخ سلمان 
احلمود: هيئة الشباب والرياضة 
وضعوا خططا تطويرية لدعم 
الرياضة وبتوجيهات من سمو 
الرئيس تدعم الرياضة، والوزارة 
جهة تنسيقية تعمل على إيجاد 
مب����ادرات للش����باب منه����ا 150 
مبادرة للش����باب و104 مالعب 
على مستوى الدولة استوعبت 
أكثر من مليون شاب، والوزارة 
تريد التعاون معكم ومسؤولية 
الش����باب تبناها صاحب السمو 
األمير، وهي قضية مجتمع وأسرة 
ونتمنى التعاون، وتعمل الوزارة 
بإمكانياتها البسيطة كي توجد 
حاضنات للشباب، ونعي قضية 
التطرف والغلو املوجود في العالم 
ولذلك وضعن����ا خططا إعالمية 

للتعامل مع هذا األمر.
٭ عدنان عبدالصمد: أهنئ النادي 
الزعيم )العربي( لتتويجه بطال 

لكأس ولي العهد.
الرياض����ة هي كرة  نتوهم بأن 
الق����دم فق����ط، القضي����ة قضية 
الشباب أيضا، فال يوجد اهتمام 
بالش����باب، الفراغ الذي يعيشه 
الشباب هو مسؤولية احلكومة 
قبل املجلس ونحن نقر تشريعات 
وجلنة شباب اآلن وهناك ميزانية 
محترم����ة وال ينقص الوزير أي 
مبلغ للصرف على الشباب، فال 
عذر للحكومة بالنسبة للشباب، 
القه����اوي واإلنترنت  روح����وا 
والتويتر كل ذلك بس����بب فراغ 
الش����باب، ومن خ����الل األجهزة 
الرياضية نس����تطيع أن نوجه 
الشباب ليس����تخدمها بطريقة 
إيجابية أمتنى زيادة الكاميرات 
في ش����ارع احلب والترقيم بني 
مقراتنا حتت األشجار، فهي ظاهرة 
سلبية وأصبحت عادية لألسف، 
يجب تسهيل إعطاء املشروعات 
للش����باب عن طريق )صندوق 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة( 
حتى مناصب هيئة الش����باب ال 
متنح لألكفاء بل جتد من يهبط 
»بالباراشوت« على تلك املناصب. 
االهتمام بالشباب وسيلة لعدم 

استغالل اآلخرين لهم.
٭ محمد اخلالد وزير الداخلية: من 
املؤسف أن كل قضية سواء كانت 
الشباب أو التطرف أو املخدرات 
تنصب ف����ي نهايتها على وزارة 
الداخلية لكن أين البيت واملجتمع 
واملدرسة واملسجد، املسؤولية 
مشتركة، هناك شارع غير شارع 
احلب، ونب����ذل اجلهد ليل نهار، 
واملس����ؤولية ليس����ت فقط في 
الوزارة بل املجلس أيضا عليه 
مسؤولية في إقرار التشريعات 

والتوعيات.
٭ عدنان عبدالصمد: نعم أتفق 
مع الوزير ان هناك مسؤوليات 
البيت واملسجد واملدرسة،  على 
لكن فيما يخص وزارة الداخلية 
واحلكومة فهن����اك عدم رد على 
االقتراحات برغبة، فطالبت بزيادة 
الدوريات والكاميرات على شارع 
احلب، ونأمل من وزير التربية 

االهتمام بتوعية الطلبة.
٭ وزير اإلعالم الشيخ سلمان 
احلمود: أؤكد أن األخ عدنان دائما 

االقامة.
٭ يوسف الزلزلة: الرياضة في 
الكويت تدنت عما كانت عليه في 
السابق وتأخرنا في هذا املجال، 
وفكرة الرياضة هي اس����تيعاب 
الشباب وإبعادهم عن كل مفسدة 
لهم، حتى جنعل إمكاناتهم مكرسة 

ملصلحة البلد.
بلدنا به خير كثير، لكن الشباب 

أعرب عن متنياتي بنجاح الزيارة 
وطيب اإلقامة متطلعا الى تعزيز 
العالق����ات الثنائية بني البلدين 

فنزلتم سهال وحللتم أهال.
العب����داهلل: احلكومة  ٭ محمد 
الترحي����ب بضيف  تش����اطركم 
الكوي����ت رئيس مجل����س االمة 
الباكستاني ونعرب عن متنياتنا 
الزيارة وطيب  اخلاصة بنجاح 

خاصة بالشباب فكان لدينا جلنة 
الظواهر السلبية وبعض الظواهر 
تستطيع جلنة الشباب والرياضة 
معاجلتها وإيجاد مشروع تنويري 

تثقيفي للشباب.
٭ مرزوق الغامن: يسعدني باسمكم 
جميعا أن أرحب أجمل ترحيب 
برئيس مجلس األمة الباكستاني 
سردار صادق وأنتهز املناسبة لكي 

وحساب بلده، دعونا نفكر بصمت 
من أجل انتشال الرياضة الكويتية 
وأال تكون هذه اللجنة مخصصة 
لالنتقام من فريق ولدينا العديد 
من القوان����ني لنقدمها، والبحث 
واالجتماعات اخلاصة ملناقشة 
القضاي����ا الرياضية، ويجب أال 
تطغى اللجنة وتركز على عملها 
وتنسى الشباب، فهناك مشكالت 

اجلانب الفني، وهناك الكثير من 
املشاريع بقوانني ومنها تخصيص 
األندي����ة الرياضي����ة وكثير من 
موضوعاتنا الرياضية مت إقحامها 
في السياسة بشكل »مقرف« مثل 
احلديث عن جنسية العب وكأن 
التجنيس مرتبط مبباراة وخسارة 
ومكسب، كفانا انتقاما لبعضنا 
البعض على حس����اب الرياضة 

٭ افتتح رئيس مجلس األمة 
العادية  الغامن اجللسة  مرزوق 
أمس الثالثاء عند الساعة التاسعة 
والنصف بعد أن كان قد رفعها 
نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، 
وتال األمني العام أسماء االعضاء 
احلاضرين واملعتذرين والغائبني 

بدون إذن أو إخطار.

بند التصديق على المضابط

يصادق املجلس على املضابط 
ذات االرقام 1322أ، و1322ب بتاريخ 

2 و3 ديسمبر 2014.
٭ صالح عاشور: استغل وجود 
رئيس احلكوم����ة انه عندما أقر 
املجلس قان����ون نهاية اخلدمة 
وهو يصب في صالح االستقرار 
الوظيفي، ووافقت احلكومة على 
عدم إحالة أي موظف للتقاعد لكي 

يستفيدوا من االمتيازات.
٭ قاطعه الرئيس الغامن: ال يوجد 

بند بهذا املوضوع.
وانتقل املجلس الى بند التصديق 

على املضابط.
٭ أحمد الري: في البند اخلاص 
مبناقشة وضع الرياضة وردت 
لك عبارة وقلت الوعد بالنهاية 
ونقول هارد لك والروح الرياضية 
تنعكس على االستجواب وعلى 

مزيد من الدميوقراطية.
الغ����امن: ش����كرا أحمد الري  ٭ 
ومب����روك للنادي العربي مع أن 

كالمك غير الئحي.
٭ محمد العبداهلل: أهنئ النادي 
العرب����ي وأمتن����ى االنتصارات 
االخرى لنادي الكويت، وبالنسبة 
للمضبطة وما ورد في ص 694 
على لسان التميمي بأن الوزير 
أحد املستثمرين في أحد االندية 
الرياضية في اخل����ارج، وأؤكد 
عدم وجود أي اس����تثمار خاص 
في أي ناد س����واء تشيلسي أو 
غي����ره، فأرجو ش����طب ذلك من 

املضبطة.
٭ خليل عبداهلل: نبارك للنادي 
العربي الفوز بكأس س����مو ولي 

العهد.
٭ محمد طنا: هناك أسئلة لم تأت 
إلينا إجابات األخ الرئيس صادق 

املجلس على املضابط.

بند الرسائل

ال����ى بند  وانتق����ل املجلس 
الرسائل، وكانت هناك رسالة من 
رئيس جلنة الشؤون الصحية 
واالجتماعي����ة والعم����ل يطلب 
فيها إحالة املوضوعات اخلاصة 
بالشباب والرياضة املدرجة على 
جدول أعم����ال اللجنة إلى جلنة 
الشباب والرياضة لالختصاص 
طبقا لنص املادة )58( من الالئحة 

الداخلية.
٭ عبداحلميد دش����تي: الرسالة 
متضمنة طلبا مستحقا بعد أن مت 
تأسيس جلنة برملانية وبالتالي 
ينبغي أن حتال كل املواضيع ذات 
الصلة بالرياضة للجنة املختصة، 
وقبل أن يتم تشكيل اللجنة كانت 
لنا العديد م����ن املالحظات على 
وضع الرياضة املزري، وطالبنا 
بحل االحت����اد ومخاطبة اللجان 
األوملبية الدولية واآلسيوية وإنهاء 
وضع أوليمبيا »سرقة العصر«، 
وهذه كلها يجب أن تكون ضمن 
أجندة اللجن����ة، نرفض االيعاز 
ألحد األشخاص بأن يوجه خطابا 
الى رئيس مجلس الوزراء ويقول 
له »العقد لدينا حتفظات عليه« 
فهذا شأن وطني صرف، ونتمنى 
على اللجنة وضع حد ملثل هذه 
التدخالت، وليقترح����وا علينا 
قوانني تنهض بالوضع الرياضي، 
ولنبادر نحن مبخاطبة كل اللجان 
الدولي����ة ونقول لهم اعفونا من 
املشاركات الدولية بعض الوقت، 
لكن نرفض أن نتآمر على دولة 
الكويت ونرتكب جرائم أمن دولة 
ويطلب من رئيس جلنة أوملبية 
مخاطبة رئيس الوزراء بش����أن 
مبنى االحتاد واجلمعية العمومية، 
هذه من املفترض أال تعرض على 
سموه األمل معقود على اللجنة 
ف����ي التصدي لكل هذه األالعيب 

ووضع حد لها.
٭ فيصل الدويسان: هذه الرسالة 
تأتي في زمن نحتاج فيه الى جلنة 
كهذه على أمل أن تعمل اللجنة 
وفق منظور فني ال سياسي، من 
مصلحة الرياضة أن يكون هناك 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائبه مبارك اخلرينج وأمني السر م.عادل اخلرافي على املنصة وتبدو األمانة العامة  )هاني الشمري(

سلطان اللغيصم وطالل اجلالل وماجد موسى

فيصل الدويسان ونبيل الفضل

راكان النصف ود.عودة الرويعي وسيف العازمي

 د.عودة الرويعي محييا احلضور

د.يوسف الزلزلة

عيسى الكندري وسعدون حماد

الري: أقول للرئيس 
الغامن شكراً 

على روحك الرياضية 
و»هارد لك«

عبداهلل: نبارك للنادي 
العربي الرياضي الفوز 

بكأس سمو ولي العهد

 طنا: هناك أسئلة
لم تصلنا ردود بشأنها 

من قبل الوزراء 
املختصني

الدويسان: يجب أن 
نرقى بالرياضة بعيداً 

عن السياسة وتصفية 
احلسابات

الزلزلة: احلكومة دعمت 
»املشروعات الصغيرة« 
ولم تقدم شيئًا للشباب

عبدالصمد: ال اهتمام 
بالشباب والفراغ الذي 

يعيشونه مسؤولية 
احلكومة

العمر: احلكومة 
جتاهلت اقتراحي 

بإنشاء جلان توعوية 
داخل املدارس
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اخلالد: املسؤولية مشتركة جتاه الشباب ولن نألو جهدًا لياًل ونهارا خلدمتهم
وزير الشباب: الرياضة مهمة وهيئة الشباب والرياضة وضعت آلية لتطويرها

الشيخ صباح اخلالد والشيخ محمد اخلالد

الشيخ محمد العبداهلل

يعقوب الصانع

أنس الصالح وم.عبدالعزيز اإلبراهيم ويعقوب الصانع وهند الصبيح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك وصالح عاشور

د.علي العمير وبجانبه نبيل الفضل خالل اجللسة

د.عبداحملسن املدعج ود.بدر العيسى وعيسى الكندري

أنس الصالح في حديث مع د.نايف احلجرف

ذلك احلادث.
ووليد مال اهلل قابل الوزير 
وح����دث له ما ص����ار معه وقال 
كفو يا وليد مال اهلل، فماذا فعل 
الوزير، قام بإلغاء تثبيته وقطه 
وجتميده. ورئيس مجلس الوزراء 
طلب املوظف أعطاه مكافأة مالية 
وشهادة تقدير والوزير يعاقب 

املخلصني للوطن.
وه����ذا عقد مطعم حق وكيل 
مس����اعد بالوزارة فكيف يواجه 
األغذية الفاسدة، وذهب موظفو 
التجارة وسجلوا عليه مخالفة 
بي����ع أكث����ر من الس����عر احملدد 
وخرجوا له م����رة ثانية وجدوا 
ان األس����عار 100%، ووجدوا ان 
العينة في املطعم غير صاحلة 

لالستهالك اآلدمي.
وهذا مسفر العجمي هو الذي 
س����جل املخالفة وقاب����ل الوزير 

والوزير جمده أيضا.

فهذا وكيل مس����اعد مسؤول عن 
قطاع مهم ق����ال للوزير ان عمه 
رافع قضية على الوزارة بالنسبة 
لألغنام املريضة ويريد حتميل 
الوزارة، وهذا الكتاب كتبه موظفو 
وزارة التج����ارة والوزير يوافق 

وال يعترض.
ال يوجد بيت يخلو من املياه 
الغازية واملشروبات الغازية، هذا 
بيت وجد في بعض الزجاجات 
ش����وائب، وعملوا بالغا باملخفر 
وقالوا ان احملقق يخرج ويحرز 
العينات، وطل����ع وليد مال اهلل 
وذهبوا الى املصنع وقال للمحقق 
غير التقرير وق����ول ان العينة 

صاحلة.
ورفض احملقق الطلب ورفع 
التقري����ر وقال فيه: تفاجأنا بأن 
الوكي����ل املس����اعد طلب فحص 
عينة ثانية وأتوا بعينة أخرى 
صاحلة، ووكيل النيابة سأل عن 

شركات ومدير إدارة آخر وهؤالء 
يعملون في الوزارة أم يعملون 

في شركاتهم اخلاصة؟!
أنا لم أذهب لرؤساء األقسام 
أو املراقب����ني العادي����ني أنا فقط 
املدراء وال����وكالء فكيف  ذكرت 
يحاربون جتار األغذية الفاسدة 

والفساد؟
سألتك س����ؤاال عن التنقالت 
وأجبت بأنه متت مخاطبة اخلدمة 
املدني����ة بالرفض ول����م حتترم 
الدي����وان، الوزير اص����در قرار 
الترقيات باالختيار وأحتداك ان 
تكون قد عرضت على الوكيل أو 

اتخذت االجراءات القانونية.
األعمال املمت����ازة هذه أموال 
دولة مو على كيفكم تستثنوها 
كوزراء! ما يجوز صرف املكافآت 

لغير املستحقني.
هناك ش����خص مريض ولم 
يداوم وأخذ مكافأة أعمال ممتازة 

من 100 مليون دينار دون وجه 
حق ألن هذا املصنع يخص واحدا 
من الن����واب احلاضرين وواحدا 
الس����ابقني. )عليهم  النواب  من 

بالعافية(.
سألتك سؤاال عن الهيئة العامة 
للصناعة: هل هناك أحد سمع عن 
حملة إعالنية لدعم املنتج احمللي 
تكلفتها 2 مليون و144 ألفا و950 
دينارا، ورد الوزير انه مت عمل 
دراسة لسلوك املستهلك ما دخل 
هذا بذلك؟ كل ذلك ألن هناك أناسا 

مستفيدين.
طرحنا س����ؤاال: ملاذا وزارة 
التجارة لم تستطع ضبط غالء 
األسعار أو محاربة جتار األغذية 
الفاس����دة؟! ولكن بعد أن دققت 
عرفت أن بعض قيادات الوزارة هم 
السبب، وكيل مساعد ميلك شركة 
وآخر ميلك شركة أخرى وثالث 
ميلك شركة وهذا مدير إدارة ميلك 

سألتك سؤاال واضحا مخالفة دفع 
مبلغ 7 ماليني دينار وقلت انه ال 
يوجد مبلغ صرف في هذه السنة 
املالية، س����ألتك هل هناك عقود 
بني »التجارة« واملوردين، قلت 
لي لم يتم الع����رض على جلنة 
املناقصات وهي أغلبها حكومية، 
العقود مع املوردين، ولم  فأين 
النصف  النصيحة، وفي  تسمع 
االول م����ن 2014 /2015 أصبحت 
12 مليونا و567 ألفا بدون وجود 

أي عقود.
أنتم ال تري����دون عمل عقود 
ألن هناك أناسا ستستفيد، جتار 
احلديد قابل����وك وقالوا لك انت 
تشتري من داخل الكويت بسعر 
248 للطن ونحن عرضنا عليك ب� 
295 للطن، وسألت التجار فسعر 
الطن في الكويت 148 دينارا يعني 
احلكومة إذا اش����ترت في السنة 
مليون طن حديد يعني تدفع أكثر 

يطلب منا االلت����زام بامليزانية، 
فكيف يطل����ب منا الصرف على 
الش����باب ونحن هيئة ووزارة 
جديدة لم تكتمل لوائحها ونحن 
في مرحلة اإلعداد ومت إجناز عدد 
من اللوائ����ح، ونحن مضطرون 
إلى السير قدما، وكل من يعمل 
في وزارة الشباب يجتهدون لكن 
العملية ليست بسيطة، والشباب 
مسؤولية أسرة ومسجد ومدرسة 

وإعالم.
٭ جمال العمر )نظام(: احلكومة 
تتجاهل هذه االقتراحات برغبة 
اقتراحات تعالج قضية  فقدمت 
إنش����اء جلان توعوي����ة داخل 

املدارس.
ووافق املجلس على رسالة 
جلنة الشؤون الصحية بإحالة 
املوضوعات املدرجة على جدول 
األعم����ال ال����ى جلنة الش����باب 

والرياضة لالختصاص.
)موافقة عامة(

ووافق املجلس على اإلحاالت 
الواردة في جدول األعمال.

بند االستجوابات

انتقل املجلس الى مناقش����ة 
النائب  املقدم من  االس����تجواب 
د.عب����داهلل الطريجي الى نائب 
رئيس مجل����س الوزراء ووزير 
التجارة والصناعة واملكون من 

4 محاور.
٭ مرزوق الغامن: هل يوافق 
املجل����س عل����ى تثبي����ت نص 

الصحيفة في املضبطة.
)موافقة عامة(.

وبدأت مناقشة االستجواب 
وصعد النائب املستجِوب والوزير 

املستجَوب الى املنصة.
د.عب����داهلل الطريج����ي: لقد 
أقس����منا قس����ما عظيما في هذا 
املجلس ولم يكن طموحي صعود 
املنصة، ولكن من مبدأ التعاون 
وحاورت الوزير وقدمت أسئلة 
وكنت أمتن����ى أن يجيبني على 
االسئلة ألن الهدف كان اإلصالح 
وليس غيره، هناك سؤال يطرح، 
هل نحن في هذا املجلس قادرون 
على مواجهة الفس����اد؟! الناس 
تتكلم وتق����ول إن هذا املجلس 

في جيب احلكومة أم ال!
أم����ام اختبار  اليوم نح����ن 
للمجل����س وللحكومة وبالتالي 
كلي ثقة في اخواني النواب بعد 
الى املخالفات، فهناك  االستماع 
ضمير لكل واحد منكم وبالتالي 
سأترك احلكم لضمائركم، قبل 
أن أبدأ اس����تجواب األخ الوزير 
نائب س����ابق ووزير سابق وله 
تصريحات عن الفساد والفاسدين 
والتطاول على املال العام، وأمتنى 
عرض مقاطع ڤيديو لتصاريح 
الوزي����ر حت����ى تك����ون مدخال 

الستجواب الوزير.
»ومت ع����رض مقاطع ڤيديو 
لتصريحات الوزير عن املال العام 
والفساد وتستر احلكومة - وفق 
الڤيديو - على الفساد ومقتطفات 
أخرى متحدث����ا -املدعج- عن 
قضي����ة اإليداع����ات املليوني����ة 
وسكوت احلكومة عنها. ويقول 
فيها أيضا إن االدارة احلكومية 

أصبحت في احلضيض«.
٭ ويكم����ل الطريجي: ال أعرف 
إذا كان الوزير قرأ تقرير ديوان 
احملاسبة أم ال؟! فانظر إلى تقييم 
أداء الديوان بأن هناك ضعفا في 
تنفيذ خطة التنمية الس����نوية، 
يعن����ي الديوان أعط����اك درجة 
ضعيفة وهذه رسالة واضحة، 

وسألتك س����ؤاال عن تعيني 
اخوان أش����قاء ن����واب أو وزراء 
وكانت إجابت����ك: لم يتم تعيني 
أي من أش����قاء وزراء أو نواب، 
وهذا قرار وزاري رقم 126 بتعيني 
أخو نائب حالي واملش����كلة انه 
محال الى النيابة باإلهمال اإلداري 
وتضعه أنت بقرار وزاري ب� 1500 
دينار وأخو املستش����ار متزوج 
بنت معالي الوزير، وهذا محام 
أيض����ا مت تعيينه، املفروض أال 
يتم تعيينه لكن عينه ألن شريكه 
قريب للوزير وهذا دكتور يدرس 
في الصباح وهو من األسماء التي 
عرضها عليك الوزير في املفوضية 
وحضرتك رفض����ت، وهذا آخر 
فرضته وعينته مديرا في الهيئة 
العامة للصناعة ألنه قريب ألحد 

الوزراء السابقني.
وهذا تعيني شركة البورصة 
وعين����ت الرئيس لها من تيارك 

وعينت األمني العام من تيارك.
حسني قويعان أرسل له ورقة 
ويطلب م����ن الوزير تعيني ولد 
خالته في الهيئة العامة للصناعة، 
س����ألتك عن ش����ركة »أدڤانتج« 
عددا من األس����ئلة، فم����اذا قلت 
عنها: الشركة لم تلتزم وسلمت 
مسؤوليتها، أنا ما لي عالقة أنت 
وزير الب����د أن تتخذ إجراء ضد 
الشركة ألنها أخذت من املال العام، 
حتى يعرف رئيس الوزراء َمْن 

وزراؤه.
ش����ركة البورص����ة )م����واد 
دستورية( مت تأسيسها تأسيسا 
خاطئ����ا وغير دس����توري، فهل 
تعتق����دون أن االنهيار بس����بب 
النفط؟ ال، هم يريدون يطيحون 
السوق عشان يسيطرون عليها 
ففيها 198 مليون وديعة سحبوا 
منه����ا 40 ألفا وعق����دت جمعية 
عمومية واخترت مجلس اإلدارة 
الذي هو حق لنا كمواطنني، ومن 
عينتوهم ف����ي البورصة هل مت 
عن طريق اإلعالن أم عن طريق 
التلفون بعقد التأسيس أضفت 9 
أغراض الى الشركة، بينما الهدف 

الوحيد هو إدارة البورصة.
انهيار البورصة: أنت املفروض 
يكون عندك حس وطني، زميلك 
املليفي تقدم باس����تقالته  أحمد 
لوفاة ش����خصني وأنت الشعب 
الكويت����ي كله يعان����ي من غالء 

األسعار وأنت ساكت.
طلبنا التعديالت على سوق 
املال والوزير كان مياطل على املال 
العام، ألن هذه شبكة ما يريدون 

أحدا يدخل عليها.
في عه����دك الس����وق نزل 11 
مليونا، ولم تزر البورصة ولم 
تطمئ����ن املواطن����ني، فال يوجد 
صانع للسوق بل يوجد حرامي 

للسوق.
اتخذمت قرارات تعسفية حتى 
أحلتم الناس الى النيابة، فماذا 
فعلت جتاه هؤالء وجتاه الشركات 
الكويتية التي تخرج الى اخلارج؟ 
صاحب السمو يريد الكويت مركزا 
ماليا وجتاريا، فكيف يكون ذلك؟! 
ه����ل يعقل دولة تضع رس����وما 
مليون دينار ح����ق واحد يفتح 
مكتب داللة في البورصة، فأين 

التسهيالت؟
البورصة  وبالنسبة لشركة 
الطابع ب� 5 ماليني دينار والرسم 

السنوي 1000 دينار.
هيئة أسواق املال الناس بدأت 
تخاف من حتويلهم الى النيابة، 
وهذا األخ أخطأ وقبل أن يسووا 
معه صلحا ودفع 50 ألف دينار 

الشيخ سلمان احلمود

جهود 
وحتركات 

اجلراح
بذل نائب رئيس الوزراء 

ووزير الدفاع الشيخ خالد 
اجلراح جهودا واضحة 
خالل سير جلسة امس 
لتأمني الغطاء السياسي 

لنائب رئيس الوزراء 
ووزير التجارة والصناعة 
د.عبداحملسن املدعج من 

خالل متابعة املواقف 
النيابية والقناعات املترتبة 
على مناقشة االستجواب 

املقدم من النائب د.عبداهلل 
الطريجي حيث ساهمت 

حتركات اجلراح في 
الوصول الى ما انتهت اليه 
اجللسة دون تأثر العالقة 
بني السلطتني التشريعية 

والتنفيذية واحملافظة على 
روح التعاون بني اجلانبني 

احلكومي والنيابي.

الشيخ خالد اجلراح مع عيسى الكندري يتابعان اجللسة اجلراح والعبداهلل وسيف العازمي.. ويجري حديثا مع الشيخ محمد اخلالد الشيخ خالد اجلراح في حديث مع أحد النواب
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الطريجي: هناك مستفيدون من دعم احلكومة للمواد التموينية ويبيعونها للخارج 
وقيادات »التجارة« تتحمل مسؤولية عدم القدرة على تطبيق القانون على املخالفني

حمدان العازمي ماجد موسىماضي الهاجري

 د.عبداهلل الطريجي متحدثا خالل االستجواب

جانب من اجللسة

محمد طنا متحدثا أثناء اجللسة وبجانبه د.أحمد مطيع وحمدان العازمي

احمد القضيبي وياسر أبل

د.علي العبيدي

دين����ارا وهذه الفاتورة تش����مل 
امل����واد الغذائي����ة واإلنش����ائية 
)طابوق وحديدا ومواد متوينية( 
ثم يردف في قوله بأن ليس لها 
س����ند قانوني، نعم ماكو قطاع 
تعاقدي لك����ن هناك ما هو أكبر 
من القطاع التعاقدي قانون 10/ 
1979، املادة السابعة منه »لوزير 
املالي ألي  الدعم  التجارة تقدمي 
س����لعة يرى ضرورة لتخفيض 
سعرها وسعر بيعها للمستهلك 
ويحدد بقرار س����عرها وطريقة 
التي تتولى  تداولها واجله����ات 
توزيعها، هذا القانون شرع من 
أجل تغطية قانونية سار عليها 
الوزراء من قبل، هذه املادة التفت 
اليها ديوان احملاسبة ووضعوا في 
مالحظاتهم حث وزارة التجارة 

على االهتمام بهذا اجلانب.
هذا قانون يسير علّي وعلى 
أي وزير، ويقول اني لم التفت الى 
ديوان احملاسبة فهذا غير دقيق 
فأول شيء عندما تسلمت الوزارة 
قمت بقراءة مالحظات الديوان، 
واتبعت تعليمات الديوان في عمل 
تعاقدات مع الش����ركة الكويتية 
للتموين وهي شركة كويتية %100 

فأين هدر املال العام؟
وبدأنا التعاقد حتت إشراف 
الرقابي����ة )الفت����وى  اجله����ات 
والتشريع وديوان احملاسبة( على 
عمل عقد مع شركة املطاحن وبدأنا 
أول عقد يشمل املواد التموينية 

كلها.
وكانت هن����اك مجموعة من 
القوانني ووفق عليها من ديوان 
احملاسبة والفتوى ولكن صدر 
القان����ون 19/ 1927 ف����ي موافقة 
املجلس وفي شهر فبراير املاضي 
أجنزت الالئح����ة التنفيذية في 

شهرين.
وهو قانون زيادة الدعم 30 
ألفا، ولك����ن قالوا لي انتظر ألن 
هناك أشياء كثيرة اختلفت، ومتت 
إعادة تش����كيل هذه التعاقدات، 
وأجنزنا منظومة كاملة للتعاقدات 
تشمل كل أمور التموين اإلنشائية 
والغذائي����ة بأجمل����ه، وبالتالي 
هذه املوافقة أجيزت من الفتوى 
الى  والتش����ريع ومتت إحالتها 
الديوان، وهذا يشمل بالصيغة 
نفسها عدم معاجلة مالحظة ديوان 
احملاسبة في حالة العقود، بإذن 
اهلل حلين����ا موض����وع العقود، 
ولم ولن نخ����رج قيد أمنلة عن 

القانون.
الوزارة لم تصرف 7 ماليني 
ولكنها صرفت 131 مليون دينار 

على الوتيرة نفسها.

تنفيع بعض الوكالء المساعدين

املوض����وع باختصار، هناك 
دعوة من وزارة اخلارجية ملناقشة 
موضوع اللجنة التجارية الدولية 
في األمم املتحدة، فلبينا الدعوة 
لس����د مقعد الكويت ورش����حنا 
شخصني ووقعت على ذلك في 
ش����هر 6 وبعد يوم����ني منى الى 
علمي انه ال يوجد بند ميزانية 
لذلك، واحترازا مني حتى ال أقع 
في محظور أوقفت األمر يومني 
ووجدت رصيدا ب� 268 ألف دينار 
وقلت سيروا االخوان في مهمتهم، 

فهل هذا هدر مال عام؟!
وأستغرب من أن يقول انني 
سفهت الوكيل أو همشته والكالم 
كان بين����ي وبني الوكي����ل، فما 
أدري من أين جاء بهذه املعلومة 

املغلوطة؟!
وبعد أيام جاءنا من يشتكون 
للنيابة بأن هناك ه����درا للمال 
العام في هذه الزيارة )السفرة( 
فرد الوكي����ل أجاز هذا األمر ردا 
على النائب الع����ام، وأن املهمة 

مستحقة.
ثم انعطف النائب على قصور 
بالنظام اآللي للتموين فيجب في 
البداية ان اذكر جهد وزير التجارة 
في السابق الذي قد وضع اللبنة 
األولى وأكملت عليها ولم أوقفها 
أو أعطلها ولكنني استبقت األمر 
وعملنا حملة تفتيشية أسفرت 
عن تسكير 14 جمعية تعاونية 

أغلقوا النظام اآللي فيها.
ثم ع����رض الوزي����ر عرضا 
مرئيا حول مشروع تطوير نظام 

التموين اآللي للمواطنني.
وتاب����ع الوزي����ر قائ����ال: ان 
التعويض����ات وضعها  اح����كام 
األخ الطريجي في اس����تجوابه، 
بعض التجار لم يلتزموا باحكام 

شركة أغذية تبيع مواد فاسدة 
وأحيلت لهم دعوة عمل في دبي 
وأرسلوا 4 مسؤولني لدى شركة 
تبيع مواد فاسدة، الشركة حتملت 

مصاريف السفر واإلقامة.
س����مو الرئي����س.. الظاه����ر 
ربعك يحبون من يرفع صوته 
»ويسبون سمو األمير« سألت 
محمد العبداهلل وديوان املوظفني 
اعترضوا ألنه����م جابوا موظف 
من الصحة الى التجارة كمفتش 
إداري، وعندما نطلب ذلك يقولون 
النقل م����ن الوزارة ال����ى وزارة 

موقوف.
وهذا محضر اجتماع شركة 
البورصة، فالوزير وضع ربعه 
في البورص����ة وحرمتمونا من 
اختيار أعضائها، رئيس مجلس 
إدارة البورصة يتقاضى 14 ألف 
دينار على أي أساس يأخذ هذا 
املبلغ، يعني كل ش����هر يشتري 
له س����يارة، وعندما سألتك عن 
القس����ائم الصناعية قلت عضو 
واحد وهما نائبان سأعطي رئيس 

مجلس الوزراء األسماء.
وهذه شركة أدڤانتج واتخذنا 
ق����رارا بتحويله����ا ال����ى ديوان 
احملاس����بة فانظروا ماذا يقول 

الديوان عن الوزير:
تأخ����ر الوزي����ر ف����ي تقدمي 
التامة  البيان����ات واملس����تندات 

لعملية التقييم.
الش����ركة أخ����ذت فل����وس 
الكويتي من دون وجه  الشعب 
حق والوزير يدافع عن الشركة 
ورئيس����تها وال ي����زود الديوان 
العديد  باألوراق، مما اس����تلزم 
من املخاطبات الستيفاء األوراق 
إلمتام عملية التقييم، لكن الوزير 

ال يقدر على شركة أدڤانتج.
- وكتب الديوان، ان البيانات 

غير صحيحة.
- االعتماد بش����كل محوري 
على رئيس مجلس إدارة الشركة 
واتساع عالقاته في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
من يحاول أن يش����كلك في 
اس����تجوابي ال واهلل استجوابي 
قدمته منفردا، فأمتنى من الوزير 
الرد على احمل����اور، وثقتي في 
ممثلي األمة، ألن الكل يتس����اءل 
هل املجلس أتى حملاربة الفساد 
أم أن����ه أتى من أج����ل املصالح؟ 
وإذا استمررنا بهذا األسلوب في 
التعيينات عن طريق احملسوبيات، 
فهذا أمر خطير والشعب الكويتي 
به كفاءات وسأترك ضمائركم هي 

التي تقوم  بالرد.
لقد استمعت باهتمام ملا تفضل 
به النائ����ب د.عبداهلل الطريجي 
في مداخالته الت����ي صبها على 
شخصي على اعتبار أنني مشجعا 
لهدر املال العام ومس����تترا على 
الفساد ووصفي كمسؤول بأنني 
الطرف  قد تنازلت أو غضضت 
الدستورية،  عن مس����ؤولياتي 
فقبل أن أبدأ أود أن أقول كلمتني 
م����ن نافلة القول الت����ي يعرفها 
املختص����ون بأمور السياس����ة. 
لس����ت بصدد التقدمي في بياني 
فاألدوات الدستورية يحق ملجلس 
األمة اس����تخدامها، فاملشروعية 
القانوني����ة حلق االس����تجواب 
أصبح����ت من املس����تلزمات في 
البداي����ة يجب أن يع����رف األخ 
الطريجي أنني سياس����ي، فمنذ 
أكثر م����ن 35 عاما ولدي مبادئ 
ونحن في بلد دميوقراطي نقول 
وننتقد في الع����راء أمام الناس 
وال يخيفنا تهدي����د أو قول من 
أجل املصلحة العامة، واحلكومات 
املتعاقبة جاءها االنتقاد من كل 
صوب وحدب أما األخ يعرضها 
على أن لي موقفا فإنني متمسك 
بهذا القول وتشرفت بثقة صاحب 
السمو بأن أقول كلمة احلق، فأنا 
أريد أن أفند االستجواب خطوة 
خطوة، لنكون متكاشفني ولكي 

يكون موثقا بالوثائق.
احملور األول الذي اتهمني فيه 
بأنني أه����درت املال العام وذكر 
مبلغ 7 ماليني و787 ألفا سألني 
فيه س����ؤاال عن السلع املدعومة 
في قطاع الرقابة ثم أردف بأنها 
ليس لها س����ند قانوني أو عقد 
قانوني فأن����ا أجبته على حجم 
السؤال، فالسلع لها دعمان دعم 
املواد الغذائية واملواد اإلنشائية. 
فهذا السؤال كان القصد منه املواد 
الغذائية، وأنا لم أرسل فاتورة 
به����ذا الرقم ب����ل 9 ماليني و136 

املوظفني لم يوقع املسؤولون ألنه 
تأتيهم تعليمات من فوق، وكتبوا 
القرارات  مذكرة واحتجوا على 
الصادرة ألن ه����ذه االجتماعات 
م����زورة وغير قانوني����ة ألنكم 

تنفعون أناسا آخرين.

االخرى مثل االملنيوم وغيره.
فتم تغيير رئيس����ة قس����م 
اجلدوى لرفضها مخالفة القانون، 
فهل تسوون هذا في بنات الكويت 

وأتوا برئيسة أخرى وافقت.
وهذا محضر اجتماع  شؤون 

الرئيس جتميد هذه املوظفة ألنها 
مخلصة لوطنها؟!

وه����ذا عضو مجل����س إدارة 
في هيئة الصناعة طلب قسيمة 
صناعي����ة وأن يضي����ف بعض 
الصالحيات واإلضافات للصناعات 

كويتي، فلم����اذا احلكومة تعمل 
معه صلحا، هذا تالعب بأموال 

الشعب؟
وه����ذا آخر مس����كني حولوه 
الى احملكمة وهو ش����اري سهما 
واحدا وطلع براءة بعد ذلك، بعد 
دفع فلوس للمحامي، واملتالعب 
بالس����وق يأخذون منه 50 ألف 
دين����ار ألن وراءه »س����ني م����ن 

الناس«.
ف����ي موضوع  هن����اك لعب 
مبنى البورص����ة، فلديهم مبنى 
على اخلليج وأجروا مبنى آخر 
يدفعون عليه إيجارات، ففي شهر 
3 وصل املبلغ الى 700 ألف، وعلى 
املبنيني يدفعون مليوني دينار 
ولم ي����زودوا الديوان بالعقد أو 

البيانات وال حتى ردوا عليهم.
املال حكومة  هيئة أس����واق 
بروحها وترفض تزويد املجلس 
للسنة اخلامسة بامليزانية بالرغم 
من أن رئيس الفتوى والتشريع 
طلب منهم تزويد املجلس لكنهم 
رفضوا هيئة أسواق املال قالوا 
لم تنزل إعالن����ات والتعيينات 
كلها متت عن طريق احملسوبية، 
وتعي����ني واحد مت ع����ن طريق 
االختبار ب� 120 ألف دينار فمن 
املفترض ان هيئة أس����واق املال 
يأتون بأناس متخصصني للسوق 
فما عالقة هندسة كهربائية مدير 
في سوق املال وهندسة صناعية 
فأين التخصص وأين مبدأ تكافؤ 

الفرص؟!
هذا املستشار األول يأخذ 6000 

دينار وابنه يداوم معه.
ومستشار آخر 4000 دينار 

وثالث 7500 دينار.
د.علي العمر الوزير حوله إلى 
التقاعد والوزير املدعج يضعه 
في هيئة أس����واق النفط ورابع 

7600 دينار.
وخامسة أخذت 5600 دينار 
مدي����رة حمل����ة انتخابية ألحد 

املرشحني وهي متقاعدة.
ومستش����ار نظم املعلومات 
يأخ����ذ 8700 وما عنده ش����هادة 

يزودنا بها في املجلس.
قبل فترة عرضت مس����تندا 
بأن موظفة تعرضت للتحرش 
والتحريض على الفسق والفجور 
وذهبت الى املخفر وتكلمت عنها 
في املجلس ولكن الوزير لم يحرك 
ساكنا، وقلت للوزير شخصيا 
ال يذهبون إلى املخفر، وأنت ال 
تدري وال فتحت حتقيقا، سألتك 
سؤاال وقلت لك: هل أعفيت أحدا 
من موظفي مكتبك من البصمة، 
جاوب����ت ب����أن هن����اك حضورا 
وانصرافا، وأنا احتراما للمجلس 
وألس����ر الكويت لن أتطرق إلى 
الستر وأعرافنا  أسماء من أجل 

وتقاليدنا.
أنت وزير مكتبك واجهة وعندك 
موظفون يجب أن حتترمهم لكن 
أن يتم التالعب والتزوير في دفتر 
احلضور والغياب، ومستعد أن 
اذهب معك ألبعد مدى إذا قلت لي 
لم يتم التالعب في دفتر احلضور 

واالنصراف.
سألتك سؤاال: هل تقدمت إحدى 
املوظفات بشكوى حترش أخالقي 
جاوبت وقلت لي ال يوجد وعرض 
الطريجي مذكرة للموظفة تقول 
تعرضت للتحريض على الفسق 
والفجور عن طريق الواتس����اب 
أمورا غير أخالقية  وطلب مني 
وأبلغت زوجي وتقدمنا بشكوى 
الى ان مت الضغ����ط على البنت 
من أحد األعضاء. وأنت تقول ال 
توجد قضايا حترش وهي قضية 

مسجلة داخل وزارتك.
هناك موظف آخر عليه قضايا 
مس����جلة عليه ومت تعيينه هو 
تعيني بالباراش����وت عن طريق 
ش����خص أنت ال تقدره، قلت لك 
هناك قسائم صناعية حق نواب 
رديته����ا ومارديتها، لكن هنا لم 
ترد ولكن أرسل لي إجابة املدير 
العام الذي سهلت تعيينه لينفذ 
تعليماتك ف����ي هيئة الصناعة، 
وهناك مذكرة م����ن املدير العام 
للهيئة، وكان من ضمنها قسيمة 
يساهم فيها نواب حاليون وتبني 
القرار  وجود خلل شاب عملية 

باسترجاع القسائم.
سمو الرئيس املوظفون أمانة 
في عنقك فه����ذه املوظفة مديرة 
إدارة القسائم الصناعية وشالها 
الوزير ملاذا؟! ألنها رفضت ترد 
قسائم النواب، فهل تقبل يا سمو 

التعويضات وبعض التجار رفعوا 
شكاوى وطالبوا مببلغ 632 ألف 
دينار، وبالتال����ي حصلت على 
حكم باالستئناف كسبته وزارة 
التجارة بأعيد املبلغ الى الوزارة، 
وموضوع آخر يتعلق بشركة مواد 
غذائية ارتفعت عليها األس����عار 
ورفع����ت علينا قضية تعويض 
وفازوا بحكم االستئناف وجلأنا 
نحن ال����ى التمييز ومازالت في 
القضاء ولم ندف����ع مبلغا قدره 
مليون و200 ألف كل ما صرف 
هو مواد الدعم املقر من املجلس، 
والكويتي����ون خيرهم موجود 
أمامهم بفضل اهلل وبفضل اآلباء 
السابقني املليون و200 ألف مازالت 

في جيوبنا.
مخالف����ات الهيئ����ة العام����ة 
للصناع����ة ه����ي املنطقة احلرة 
سحبتها احلكومة في 2006 من 
الشركة )املستثمر( وبالتالي أخذت 
اجلمل وما حمل وحولته الى هيئة 
الصناعة وقالت لها ديروها كما 
لو أنتم الش����ركة لكن كان هناك 
كم هائل من املخالفات ومنذ 2006 
نفكك هذه العقد ووصلوا الى 2013 
وكانت لدينا جلنة استش����ارية 
عليا صدرت 3 قرارات حثوا فيها 
الهيئة على متابعة األمور وفك 
االشتباك سواء كانت عقودا أو 
أراضي متنازعا عليها وفي يناير 
قالوا لي املوقف وبدأت في تشكيل 
جلان واليوم انتهينا من تفكيك 
هذه اإلشكالية وارتفعت األمور 
بسحبنا 15 قسيمة وثبتنا بحدود 
260 قسيمة والباقي في طريقها 
لكن نالحظ أن دخل املنطقة احلرة 
ارتفع الضع����ف بعد اتخاذ هذه 

اإلجراءات.
وفي 2012 دخلها 4 ماليني وفي 
2013 كان 3 ماليني عن 6 أش����هر 
وفي هذا العام 3 ماليني اي قاربت 
8 ماليني دينار في العام هذا جهد 

من سبقوني وأنا اكملت عليه.
٭ مخالف����ات الهيئ����ة العام����ة 
للصناعة: املستجوب قال إن هناك 
مخالفات واستفسارات من قبلنا 
وكانت هناك قضايا، فاألخ سأل 
عن عدم تقيد ال����وزارة بقواعد 
املناقصة مببلغ 250 ألف دينار 
وهذه ال أصل لها اساسا في رقابته 
السابقة أو الالحقة ولم ترد لدينا 
أي مالحظات في هذا الشأن، ذكر 
األخ الفاضل أيضا عدم حتصيل 
مبالغ حق االنتفاع وصلت الى 
217 ألفا عام 2012 وهذا ايضا غير 
دقيق ألن املبلغ قد مت حتصيله 
فم����ن 4/1 حتى 30 /6 كان هناك 
حتصيل ومن 7/1 حتى 30 ديسمبر 

2012 مت حتصيلها ايضا.
٭ عدم حتصيل مقابل التخزين 
مببلغ 458 ألفا وهو عبارة عن 
النسبة املس����تحقة للوزارة من 
املديرة باملنطقة  الش����ركة  قبل 
التخزينية اخلامس����ة من قيمة 
احلكم القضائي ضد مؤسس����ة 

املوانئ.
قامت الهيئة بتحصيل مبالغ 
نقال ع����ن القيمة احملددة لعقود 
االيجار هذه املالحظة لم تأت في 

الديوان.
وتضاعف دخل الهيئة بالعام 

احلالي بالذات.
وع����ن دعم املنت����ج الوطني 
وترسيته دون اإلجراءات القانونية 
فأكثر م����ن الديوان واملناقصات 
فمرفق عدد أظرف لإلجابة وهذا 
كتاب الفتوى والتشريع في 2010 
وموافقتها على احلملة، وكتاب 
ديوان احملاسبة في 2011 وكتاب 
جلنة املناقصات رستها وانتهت 
وبقي الثالث جهات الرقابية يقول 

لم نتخذ اإلجراءات القانونية.
٭ احملور الثان����ي: جمع بعض 
القياديني بني وظيفتهم اإلدارية 
القيادية وممارسة اعمال اخرى، 

هذا ايضا غير دقيق.
دي����وان اخلدم����ة واضح في 
هذه اجلزئي����ة، فالديوان يجيز 
ألي مواطن أن يكون شريكا لكن 
ليس مديرا في شركة يعني روح 
اشترك في اي شركة او اشتري 
سهما في الشركات فهل ال يحق 

لي أن أكون شريكا؟
اي موظف من املمكن ان يأخذ 
فلوسه ويش����ارك في صندوق 
اس����تثماري، لكن حرم عليه ان 
يكون مديرا وال ي����زاول العمل 

اليومي.
نقل املوظفني إلى وظائف غير 
مدرجة بالهيكل التنظيمي: فهو ال 

عدد من قياديي 
الوزارة ميلكون 
شركات خاصة 

يديرونها

تنقالت مجموعة 
من املوظفني 

في الوزارة متت 
دون موافقة ديوان 

اخلدمة 

الوزير أصدر قرارات 
ترقية باالختيار دون 

اتباع اإلجراءات 
القانونية

استثناءات وتالعب 
في صرف مكافآت 

األعمال املمتازة

ارتكب عدداً من 
املخالفات بتعيني 

أقارب لبعض النواب 
السابقني والوزراء

 
لم يحرك ساكنًا 

جتاه إحدى 
الشركات التي لم 
تلتزم بالقانون ولم 

تسلم ميزانيتها

هل انخفاض 
مؤشرات البورصة 
مت بسبب تراجع 

أسعار النفط؟

الوزير يتحمل 
مسؤولية التالعب 

في البورصة
ما قد يؤدي
إلى انهيارها
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املدعج: املّطلع على االستجواب يجد دالئل كاملة على شخصانية املستجوب
 ومنذ وضعت رجلي في وزارة التجارة لم نخرق القانون مرة واحدة

د. عبدالرحمن اجليران م. محمد الهديةسلطان اللغيصم

د.عبداحملسن املدعج يرد على محاور االستجواب

فارس العتيبي وخليل الصالح وسلطان اللغيصم

احمد الري وخلف دميثير وروضان الروضان

راكان النصف وعبداهلل املعيوف ود.عودة الرويعي

عسكر العنزي

وه����ذه تعال����ج بالتحقيق، لكن 
الطامة الكب����رى ان تزج األمور 

على عالتها.
وعن تعيني االقرباء أقول نعم 
عينته وهو ش����قيق نائب وهو 
متخصص وديوان اخلدمة أجاز 
لي االس����تعانة مبن أرغب فيه، 
واحملامي ه����ذا واحد من أفضل 
الناس، ونسيبي؟ نعم نسيبي، 
وفي النفط من 95، فأين اخللل؟ 

أين املصيبة؟
لم نهدر املال العام ولم نتستر 
على أحد ولم منش في يوم من 
األيام إال وف����ق قناعاتنا ووفق 

أعراف هذا البلد الطيب.
الطريجي: استمعت  ٭ عبداهلل 
ال����ى رد وزي����ر التج����ارة وهو 
اعتراف بوج����ود مالحظات من 
ديوان احملاسبة حول موضوع 
السبعة ماليني دينار واالخ الوزير 
تكلم عن املواد التموينية وعن 
آلية جديدة وه����ذا اعتراف آخر 
بوجود تالعب لكنه لألسف لم 
يتخذ اجراءات ضد هذا التالعب. 
موضوع احلملة اإلعالمية، سألتك 
هل اجريت دراس����ة جدوى؟ انا 
مالي شغل في ديوان احملاسبة، 
وبعدين شغل املوظفني، فالديوان 
هو من حتف����ظ، اعترف الوزير 
بإعادة القسائم الى نائب حالي 
ونائب مبطل، فلماذا لم تذكر ذلك؟ 
ال نعترض على تعيني مستشارين 
أكفاء، لكن مو محامني يتعارض 
تعيينهم مع مصاحلهم، انت لم 
البورصة حقه،  تعط انخفاض 
انت حتاول االبتعاد عن سؤالي، 
شوف املس����تند هذا، حول اداء 
اس����واق اخلليج م����ن 2014/1/1 
حتى 2014/11/26 ،ليش الكويت 
املرتبة االخيرة، والس����بب  في 
عدم تعديل قانون اسواق املال، 
شوف املستند الثاني حول اداء 
البورصات اخلليجية، واضح ان 
الكويت في املرتبة االخيرة، ماشي 
اذا النفط ن����زل، وانت ما عندك 
تصرف على املشاريع ملاذا اذن لم 
تتحرك على قانون اخلصخصة. 
الشيء الوحيد الذي عملته انك 
عينت شقيق نائب، انت تتكلم 
ان القيادي دخل قرعة، وين قاعد 
انت، هذا وكيل مس����اعد يعني 
قيادي، العق����د في 2010 وتقول 
في العام 1999، عندي مس����تند 
عن تقدمي خمس موظفات شكوى 
الذي يريد  الوكيل املساعد  ضد 
معاقبتنا، اننا سجلنا مخالفة على 
مطعم مخالف ميلكه، اذ الوكيل 
املساعد يطلب رفع املخالفة عنه، 
الى هذه الدرجة يكون االستهتار، 
بالنسبة للموظفة املتحرش بها، 
فإن جلس����تها ف����ي 2014/12/15، 
هل حاس����بت من ع����ني املوظف 
املفصول؟ طبعا تفصل املوظف 
املتحرش ببنت كويتية لكن ماذا 
فعلت مع من عينه، شوف شلون 

يساومون املوظفة،
لن نتخلى عنها، وسأس����لم 
ملفك لرئيس احلكومة، املوظفة 
رفض����ت التنازل، جاء لها واحد 
من اعضاء املفوضية وقالوا لها 
خلي الطريجي ينفعك، في 11/26 
انك توس����طت  اوقفوها وقالوا 
ملوظفة تعمل في شركة والدتك، 
معقول، طيب اذا عندها جتاوزات 
ملاذا لم توقفوها اال بعد ان سجلت 

قضية التحرش؟
احتراما لقاعة عبداهلل السالم 
لن ادنس الشاشة، سكرتيرة مت 
تعيينها ب� 800 دينار وصار 1455 
دينارا بعد شهرين بينما املواطن 
يقعد سنة ينتظر العشرة دنانير، 
طبعا تقول زاد راتبي، طبعا ألن 

الشاليهات وايد في الكويت.
٭ مرزوق الغامن: تش����طب هذه 

العبارة.
الطريجي: موضوع  ٭ عبداهلل 
التنقالت انا ما اجيب الكالم من 
عندي، مديرو إدارات في وزارة 
التجارة من الكفاءات نقلهم الوزير 
واعترض ديوان اخلدمة املدنية 
وأول واحدة اسمها اميان االشوك، 
وكل الشركات متدحها، لكن ألنها 
رفضت معاملة ش����خص متنفذ 
قالوا لها »امضي البيان« ليش يا 
معالي الوزير، قبل شوي تكلم 
الوزير عن الوكيل املساعد وبأنه 
ذو كفاءة، منصور املطيري مدير 
إدارة حماية املستهلك، شاله ألنه 
كتب كتابا بحق الوكيل املساعد 
املس����ؤول عنه وبأنه ال يصلح 
للعم����ل وعليه ب����الوي وأحكام 

نهائيا، ويقول األخ املستجوب ان 
مخافر الشرطة ضجت مبحاضر 
التح����رش، هذه كلم����ة ناقصة، 
ويقول ان الوزير يغيب واحدة من 
املوظفات وموظف آخر يوقع عنها، 
فهذه شبهة تزوير في التوقيع، 

موظفة اشتكت على حترش عبر 
الى  الوكيل  الواتساب، وأحالها 
الشؤون القانونية، واستدعوها 
وقال����ت ان اهلل أم����ر بالس����تر 
والشخص ميكن أخطأ دون قصد 
وأسحب شكواي ومت إغالق امللف 

أن يأخ����ذه الش����خص ف����ي هذا 
املوضوع.

والقضي����ة االخ����رى قضية 
الوزارة فسألني سؤاال مباشرا: 
هل أحد من  القياديني حترش؟ 
وأجب����ت بالنفي، ولك����ن هناك 

ملفا س����نرفعها الى النيابة، فلم 
نقف اطالقا وسوف نحيلها الى 

النيابة.
هذا ركام من املشاكل القدمية 
وعن قريب لن جتدوا إال شركات 

نظيفة.
٭ احملور الثالث: سوق الكويت 
لألوراق املالية: أشكر النائب لعدم 
ذكره أس����ماء في الهيئة، هناك 
قضاي����ا يجب ان تكون واضحة 
الوزير ليس له احلق  للجميع، 
اطالقا في التدخ����ل في االوراق 
املالية إال ف����ي 4 اجراءات، وهذا 
قانون: ترشيح اسماء املفوضني، 
اقتراح مرتبات ومكافآت املفوضني، 
رفع التقرير السنوي إلى مجلس 
الوزراء، إصدار قرار الضبطية 

القضائية للموظفني.
فعلي الت����زام بالقانون »فال 
تلبسوني الطاقية أنا مو فيها«.

الهيئة هي اجلمعية العمومية، 
إل����ى املس����تثمرين،  فانظ����روا 
فالبورص����ة يج����ب أال تقف وال 
يوم 24 س����اعة وهناك جمعية 
عمومية واملال����ك لها هو الهيئة 
ويقدرون يؤسسون بنكا لها هي 
الهيئة ويقدرون يؤسسون بنكا 
وينطرونه وهنا يجب أن تؤسس 

البورصة املكلفني بتأسيسها.
البورصة احلاليون  موظفو 
هم أنفس����هم موظفو البورصة 
التي ستنشأ، وبدأوا بالفعل فهذه 
القضية في طريقها للحل، لكن 
ال ميكن ان ينادوا املس����تثمرين 

ويسكروا البورصة.
موضوع انهيار السوق: فهل 
الس����وق انهار ألن املفوضني ما 
عرف����وا يديرون����ه؟! فهل الدول 
االخ����رى أيضا املفوضون أيضا 
أميركا وأوسلو تأثروا  أخفقوا، 
تأثرا نفس����يا، ومنطقة اخلليج 

نحن أقل اخلسائر.
هن����اك عالق����ة متوازية بني 
النفط وبني األسهم دول اخلليج 
موازناتها 90 أو 80% على النفط، 
انخفض النفط الى 41% ما تبونهم 

يتأثرون؟!
هذه أزمة عامة من أميركا الى 
غيرها ما في بورصة سلمت. إذا 
كنا حريص����ني على بلدنا علينا 
أن نعمل على االرض على الواقع 

لنتخطى هذه االمور.
املوظفون املاليون هم موظفو 

هيئة أسواق املال.
٭ احملور الرابع:

جاءتنا دعوة لزيارة علمية في 
أبريل 2013 فكل ش����ركات الدنيا 
تدعو املتعاقدي����ن معهم لزيادة 
مصانعهم فلدينا شركة متوين 
تأخذ م����واد باملالي����ني وتقول 
تعالوا انظروا »البروسسز« ال� 
process مالنا لهذا األمر ليس به 

أي غضاضة.
٭ استيراد الصلبوخ: عندما كنت 
في مجلس ال����وزراء 1995 اتخذ 
قرارا بدعوة التجار الس����تيراد 
الصلبوخ وخصصت لهم قسائم 
خدمية جانب الش����عيبة وهذه 
بها ش����روط والئحة بأن تكون 
هناك نس����بة معينة في األرض 
من الصلب����وخ وبعد ذلك تقوم 
بإنذاره وإذا ما أنذرت ال تستطيع 
سحبها، ووجدنا ان املدير السابق 
لم يوجه إنذارا، فاإلجراءات التي 
متت هي م����ن صالحيات املدير 
بحسب القسيمة واتخذت قرارا 
آخر بعدم س����حب قس����يمته إال 
بلجنة حتى اخلدمية املؤقتة وال 

تعطى إال بلجنة.
وعندما نوجه انذارا بعد ذلك 
القسيمة وجاوبت األخ  نسحب 
بأن هناك نائبا واحدا وهو شريك 
واآلخر نائب مجلس مبطل وال 
يسمى نائبا، وبالتالي لم نتستر 

على أحد ولم نحابي أحدا.
٭ تعيني الوكالء: كلهم اخواني 
وعزي����زون علي، لكن هذه مادة 
أصيلة في الدس����تور اني  أضع 
الشخص الذي يستطيع فعل شيء 
وإجنازه وال أسمح ألحد بالتدخل 
في اختصاصاتي وفيما رأيت أنه 

غير كفؤ، فلكل حادث حديث.
أربأ بنفسي أن  أخوض في 
القضية املتعلقة بفصل الشخص 
م����ن الضغوط، ال لم نفصله مع 
الضغط، فالفصل كان في 6/10 
وكلمتي قبلها  بأسبوعني وقلت 
له أبشر وسألت قال هناك شغلة 
حترش وجار التحقيق، وخبروني 
بأنه مت فصل هذا الش����خص من 
الوظيفة، وهذا أعلى عقاب ميكن 

يالم ألن هذه أمور إدارية وهذا هو 
اجلدول املتعلق بالوكالة املساعدة 
في شؤون الرقابة، وهناك 7 مراكز 
رئيسية موزعة على الكويت في 
2010 ومل����ا كاتبناهم في ديوان 
اخلدمة قالوا: لن نستطيع التوسع 
املراكز لكن اعطونا مخرجا  في 
وه����و إحلاق اي مه����ام اضافية 
ضمن مراكز التفتيش، فهل هذه 
نخليها م����ن دون موظفني ومن 
دون مراكز؟ ال واجبنا ان نعمم 
التفتيش ومراكز اخلدمة ولذلك 
أخذنا بإرشادات اخلدمة املدنية 
ووضعن����ا في س����عد العبداهلل 
وجابر االحمد ومبارك العبداهلل 

وصباح االحمد.
وه����ذه كل القص����ة من دون 

تعسف.
٭ بند الترقيات: هناك استفسارات 
دائمة للخدمة املدنية، وبناء على 
عرض وكيل الوزارة يعني وكيل 
الوزارة درى وعرف باألمر ووقع 
والوكيل بالتكليف ومو الزم يكون 
وكي����ل وزارة اصيل ألن الوكيل 
كان مسافرا فهو املسؤول إداريا 

عن كل شيء.
وهناك قرار من مجلس اخلدمة 
املدنية ليس من شأن املدعج بل 
كل الوزراء ب����أن يخصص لهم 
3000 دينار لتقييم أداء موظفيه 
وهذا ق����رار اخلدمة املدنية فأين 

الهدر؟
٭ مكافآت األعمال املمتازة: ايضا 
ه����ذا بالقانون ول����م أخرج عنه 
فعندما يبتلى ش����خص مبرض 
أوجدوا له مخرجا بإجازة املعاملة 
اخلاصة له ألنه وزير وغاب ساعة 
في اليوم في مكتب وكيل وزارة 
مساعد، وكان يكلف بأعمال خارج 
نطاق ال����وزارة احيانا وبالتالي 
التوقيع  أعطيناه س����اعة م����ن 
بشهادة مدير اإلدارة واملسؤول 

عن الدوام.
وهذا كان من أسرى الكويت 

في العراق.
٭ نقل إلى املكتب الفني: انا لم 
انقل 5 بل نقلت شخصني فقط 
واح����دا اضطررن����ا ازاحته من 
مكانه ألن هناك حكما قضائيا، 
والثاني كبير في السن وهو كان 
يطال����ب بالتقاعد فقلت نحيلهم 
الى املكت����ب الفني لكي ال نقطع 
رزقهم فكان ملدة 4 اش����هر. فأنا 
التزمت بالقرار وتوجهات النواب، 
ومع ذلك وضعن����ا برنامجا في 
اخلدمة املدنية لتشجيع االخوة 

على التقاعد.
٭ املخالفات في دعم احد القياديني: 
هذا نفس قصة املواشي فتقدم احد 
املواطنني للدعم ولم تنطبق عليه 
الشروط وراح للمكتبة وحكمت 
عليه احملكمة فأين دعم القيادي 

البن عمه.
٭ التستر على مخالفات مصنع 
املشروبات الغازية: كأنه مفاعل 
ن����ووي ه����ذا من يوني����و 2013 
احد املواطنني اش����ترى كرتوني 
مشروبات غازية وفتح زجاجة 
ووجد بها شوائب وقالوا له لن 
نختبر شيئا مفتوحا وراح للنيابة 
والنيابة حققت ولم جتد البرادة 
هذه، وليس لنا عالقة ال من قريب 
او من بعيد بهذه القضية، وهذه 
انتهت منذ ش����هر 2013/6 فماذا 
هذا اخللط؟ فهذا املفتش ارتكب 
مخالف����ة صارخة ف����ي الوزارة 
وعوقب عليها خصم اداري 7 ايام 
خصما، ولم يكن لديه اي تصريح 
ان يكون مس����ؤوال اصال وطبق 
عليه القانون بخصم اس����بوع، 
فلم����اذا ربطت ه����ذه بتلك ألنها 

قضية بني مواطن واملصنع؟
٭ التس����تر على القي����ادي: هذا 
شخص قيادي وبالقرعة اخذ من 
احدى اجلمعيات دكانا صغيرا في 
1990، وخالل هذه السنوات ال� 15 
حصلت عليه 3 مخالفات 2 منها 
احلتهما للنيابة في شهر 6 املاضي 
والثالثة اخذ البراءة، وكل الوثائق 
التي تكلمت عنها موجودة وأشكر 
االستجواب الذي جعلني اكشف 

كل االمور الواردة.
٭ ش����ركة ادڤانتج: مش����كلتها 
م����ن 2010 لم تق����دم ميزانيات 
ول����م تعمل جمعي����ات عمومية 
اكثر من  فصدرنا إعالنا وهناك 
480 شركة نطاردها ولم نستدل 
على عناوينها، وهذا تنبيه في 
إحدى الصحف الكويتية في شهر 
5 وفي شهر 6 اصدرنا تنبيهات 
خطية، نحو 5 اشهر وعندنا 480 

ويتالع����ب، فصدر ق����رار بنقل 
وجتمي����د املطيري، لك����ن راح 
يرجع غص����ب ألنه حصل على 
حكم بأمر صاحب السمو بعودته 

الى منصبه.
عندي قانون 135 ال ش����كرا 
والسائق اشرف اشترى بنثريات 
الوزارة سمك وماچله ألحد موظفي 
مكتب الوزير، يعني حتى التأمني 
الصحي له وألبنائه وأحفاده على 
حساب الوزارة، يا سمو الرئيس 
عندما كنت مسؤوال عن االمن، لو 
جاءك مواطن وقال لك ان اسرة 
تعرضت للظلم وهناك من يريد 
ابعادها من خالل قيادي من األسرة 

قريب منك.
ثالث����ة ضباط وأن����ا أحدهم 
الظلم عن  كتبنا تقريرا لرف����ع 
هذه األسرة، وقمت بإقالة املوظف 
املقص����ر، واآلن الكويت حتتاج 
من يرفع عنها الظلم، فتجاوزات 
الوزير وجتاهله انهيار البورصة 
الذي لم يأخذ اي حيز من النقاش، 
وأعراض الناس امانة في رقبتك، 
واملوظف����ة راح اجيبها لك، وأما 
اخوان����ي النواب فكلي ثقة بكم، 
عرضت عليكم املستندات، ولم 
اتكلم من فراغ، واآلن الكرة في 
ملعبك����م أنتم ممثلو الش����عب، 
الب����د ان نقول اما ان نكون على 
قدر املسؤولية مبواجهة الفساد 
او ال، الوزير يس����تهزي ويقول 
»صحارة«، اطالب رئيس احلكومة 
اآلن برفع الظلم عن ابناء الكويت، 
اذا الوزير يفتخ����ر بان قيادات 
الوزارة متلك شركات، ال، خلنا 

يقلها.
باچ����ر وزي����ر الكهرباء مثال 
والصحة يحط����ون قيادات في 
شركات متخصصة، كما حصل في 
التجارة، بعض النواب عاتب على 
عدم تنسيقي معهم، انا ما عندي 
خصومة مع الوزير، وليس هدفي 
اسقاطه، لذلك لم انسق، املوضوع 
مو فزعة او تصويب طرح الثقة، 
املوض����وع يكف����ي ان الش����عب 
الكويتي عرف����ك على حقيقتك، 
شلون تقبل على نفسك تشارك 
في حكومة تتهمونها باالنحطاط، 
باسم الرئيس راح اعطيك ثالثة 
اشرطة واحد بيروح لألمير وواحد 

لولي العهد وواحد لك.
ألعرف من هم املس����ؤولون 
الكبار الذين اخذوا ثروات البالد 
والذين عناه����م املدعج في احد 

خطاباته.
يا اخوان����ي النواب واهلل ال 
يوجد بيني وبني الوزير اال كل 

محبة وتقدير.
٭ وزير التجارة: األخ حتدث عن 
تقاعس في موضوع اخلصخصة 
وانا عندما جئت في شهر يناير 
باش����رت بهذا املوضوع حيث 
كان هناك مش����كلة في الالئحة 
التنفيذية وقريبا سيتم اقرارها، 
اما شكوى بناتنا الالتي سجلن 
الوكي����ل املس����اعد، فقد  بحق 
تداخلت االم����ور وهي هزتني، 
خاصة بع����د ان قابلهن وقاموا 
بتسجيل املقابلة، وقال لي الوكيل 
املساعد واهلل ال اعرفهم بدعم من 
مس����ؤولهم الذي مدحه الوكيل 
املساعد املهم ان املوضوع بعدما 
رأيت كيف صار فيه تش����ابك 
احلته الى النيابة واس����تغرب 
اثارة ه����ذا املوضوع وهو عند 
سلطات التحقيق، اما موضوع 
االحالة للموظف فانا لم احله 
الى مكان مجهول بل الى مكان 
موجود عل����ى الهيكل ملصلحة 
العمل، وانا لم انتقص منها ومن 
حقوقها املالية بل حافظت على 
حقوقها، اما موضوع املوظفني 
الذين لديهم شركات فالقانون 
يسمح بذلك، وموضوع الشركة 
التي تعاقدوا معها بدعم املنتج 
الوطن����ي فه����ي من ع����ام 2011 
واخذت جميع املوافقات الرسمية 
واملفروض انتهاؤه بعد يومني في 

18 أو 19 الشهر اجلاري.
ما ازعجني في هذا االمر هو 
اقحام موقفي السياسي في هذا 
املوقف، واعتقد اذا لم اعلن عن 
موقفي السياس����ي فل����ن يكون 
فيني خير وقلتها عام 1999 ان 
احلكومة شارفت على االنهيار وانا 
لست كغيري اليوم مبوقف وغدا 
مبوقف مع تغيير املجموعة وال 
يسعني الى ان اشكركم جميعا 
واحتراما للقاعة التي جاءت ضمن 
التقليد والتراحم والتسامح منذ 

لدي 158 وثيقة تفّند 
هذا االستجواب لكن 
العضو الطريجي لم 

يعرض شيئًا

تشرفت بثقة 
صاحب السمو 

األمير وسمو 
رئيس الوزراء

أقول للنائب 
املستجوب إذا أردنا 

فعاًل العمل ألجل 
بالدنا فعلينا أن 

نعمل على األرض

انهيار السوق نتيجة 
عالقة متوازية بني 

النفط واألسهم

الوزير ليس له 
احلق في أن 

يتدخل في األوراق 
املالية إال في أربعة 

أمور

قمنا بحملة 
تفتيشية أسفرت 

عن إغالق 
14 جمعية تعاونية

حرصت منذ 
تولي الوزارة على 
العمل على تالفي 
مالحظات ديوان 

احملاسبة

أصدرنا الالئحة 
التنفيذية لقانون 
دعم مواد البناء

في شهرين
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دشتي )مؤيدًا لالستجواب(: الوزير لم يتحرك للتصدي النهيار سوق املال
احلريص )معارضًا لالستجواب(:  املستجِوب يلقي أي أمر في الوزارة على الوزير

مبارك اخلرينج مترئسا اجللسة خلف دميثيرم.عادل اخلرافي ود.منصور الظفيري

سعود احلريجي مبارك احلريصخليل الصالح د.عبداحلميد دشتي

د.محمد احلويلة

300 سنة فنحن شعب حضاري، 
وانا عندما قالوا لي انه س����تتم 
احالة االس����تجواب للتشريعية 

قلت لن اطالب بذلك.
٭ الرئيس: قبل اعطاء احلديث 
للمؤيدين واملعارضني اشكر طرفي 
االستجواب على االلتزام بالالئحة 

وعدم اخلروج منها.
٭ د.عبداحلميد دشتي »مؤكدا 

لالستجواب«:
لي����س هناك اي موقف بيني 
الوزير املستجوب، واذكر  وبني 
بأنني اول من مدحه، يعني كان 

يدوس في بطن احلكومة اول.
ال شك ان ما يربطني بالوزير 
اكثر بكثير مما يجمعني بالنائب 
املس����تجوب فال����كل يعرف كم 
القضايا بيني وبني النائب، ولكن 
القس����م الذي اقسمناه، ومحاور 
االستجواب مستحقة، والوزير 
الهدوء والتسويف، لكن  مارس 
ليس هذا بيت القصيد، يعلم اهلل 
أن ما جمعني هو مصلحة الكويت 
اميانا باملادة 50 من الدس����تور 
بعد االفتئ����ات على صالحياتنا 
وبالتالي نص الدستور على ان 
نتعاون دون افتئات لكن واهلل 
ان السكوت عن الوزير هو تراخ 
في محاسبته وهو نزول صارخ 
على محاسبته، لكن الوزير اهدر 
انتشال  العام وتراخى في  املال 
الوطن����ي من خالل  االقتص����اد 
املالية  الكويت لالوراق  س����وق 
ووزيع الثروات كأنه يدير عزبة 
وتعس����ف باملوظفني الكويتيني 
عندما تعسف مع موظفيه بعد 
ان قدموا شهاداتهم طلبت منهم 
للجان التحقيق ميكن للنواب ان 
يرجعوا حملضر اجتماع اللجنة 
التشريعية في تاريخ 2014/4/3 
اللجنة طلب  واملفرغ من قب����ل 
اسبوعني مهلة الن موضوع اقرار 
30 ألف طولنا فيه 3 أشهر، اليوم 
انظروا الى حال س����وق الكويت 
لالوراق املالية تراخي الوزير في 
كل موضوع، هذا هو نهج الوزير 
وغيرنا في مدة خدمة املفوضني، 
وبدأنا دور انعقاد جديدا، والسوق 
ينهار، وطلبنا عقد جلسة، واذا 
ما تعرفون خلونا نقترح حلوال 
النقاذ املتداولني، الوزير بهدوئه 
والتنظي����ر ال����ذي ين����وم قاعة 
عب����داهلل الس����الم، فالوزير هو 
اول املس����ؤولني، الوزير يرشح 
اسماء املفوضني فهو يأتي بربع 
التحالف ويقترح الرواتب ورفع 
تقريره السنوي، وال اجنز شيئا 

من ذلك كله.
الوزير هرم ما له خلق طلباته 
كلها تأجيالت، اما بالنس����بة ملا 
ذكرته فديوان احملاسبة يؤكد ان 
الوزير لم يلتزم بالقواعد، مشروع 
محطة الزور، تقرير اللجنة طالبنا 
ممثل عن وزارة التجارة ليعطينا 
املستندات وحضرت ممثلة عنها 
البيان����ات كاملة فقام  واعطتنا 

الوزير بايقافها عن العمل.
ادڤانتج: يقول هناك 48 شركة 
لم جند عناوي����ن منو قال نبي 
العناوين نحن نبي نعرف العالقة 
بني الشركة الكويتية لالستثمار 
الديوان نوصي  بادڤانتج، فقال 
القش����ة  التحقيق فيها،  باهمية 
الت����ي قصمت ظه����ر البعير، يا 
سالم عليكم يا نواب يا محترمني 
عندما رفعتم القرض االسكاني من 
70 الى 30 ألفا منحة، لكن تكرم 
وزير التجارة وجعلها منحة فكنت 
اتوقع ان يقبله رئيس الوزراء في 
اليوم نفسه، ألنه حمل امليزانية 
العامة اعباء اضافية نحن طلبنا 
زيادة القرض 30 ألفا، يأتي الوزير 

ويجعله منحة.

وعرض النائب دشتي عرضا 
مرئيا حول مداخلة الوزير املدعج 
بشأن زيادة القرض االسكاني من 

70 الى 30 الفا.
وتابع دش����تي: احت����دى اذا 
كان هن����اك كويت����ي قبضها في 

الكويت!
الذي  الغامن: ه����ذا  ٭ م����رزوق 
تكلمت عنه مو من ضمن محاور 

االستجواب.
٭ دش����تي: ال هذا م����ن صميم 
االستجواب هو جعل املال سبيال 
للتجار، بعدم����ا ورط احلكومة 
واخذ على حني غ����رة باملواطن 
وحتمل ال� 30 الفا للمواطن، فقام 
يقنع ربع����ه، فليعلم النواب اذا 
انتم موافقون عل����ى ان الوزير 
يتفنن في تفس����ير القوانني بهذا 
الشأن فسأعلن البراءة من الوزير 
الذي يراوغ الشعب الكويتي، نحن 
اقررنا قانونا ب� 30 الفا فإما ان 
نسكت او نتبرأ منه بتقدمي طرح 

الثقة بالوزير.
٭ خل����ف الدميثي����ر: ال يجوز 
مناقش����ة تقرير لم يعرض على 

املجلس.
٭ مبارك احلري����ص )معارضا 
لالس����تجواب(: اش����كر لك االخ 
الرئي����س على ادارتك جللس����ة 
مناقشة االس����تجواب بالشكل 
الراق����ي، واحلم����د هلل ادارت����ك 
احلكيمة لهذه اجللس����ة أبطلت 
ما كان سيصاحب االستجوابات 

من عبارات.
كنا نتوقع ان ميتلك النائب 
حجج����ا مقنع����ة واغلبها كانت 
مخالف����ة قدمي����ة، واعتق����د ان 
الوزير اس����تطاع ان يقنع نواب 
االمة ويقنع الشعب بان احملاور 
ال ترقى الى املساءلة السياسية، 
النائب يقول: نبي نثبت للشعب 
اننا مجلس يراقب ويحاس����ب، 
فإذا كان املستجوب عنده عقدة 
باحملاس����بة او املراقبة فينبغي 
أال نضحي بالوزير من اجل هذه 
العقدة، فاملجلس استجوب كل 
احلكومة قبل سنة، وفي كل مواقع 
الڤيديو التي عرضها النائب كان 
تاريخ املدعج السياسي املشرف 

في محاربة الفس����اد، سواء في 
وزارة النفط او التجارة.

النائب كرر استدراك عطف 
احلكومة، وسمو الرئيس احلكومة 
لو عرف أي جتاوز عند أي وزير 

فسيتخذ موقفا.
واحمل����ور االول فنده الوزير 
بكل اقتدار وهذا ما اقتنع به نواب 

االمة ان شاء اهلل.
وبالنس����بة لعمل القياديني، 
فيحظر القانون ان يدير املوظف 
ش����ركات خاصة اخرى، ويقول 
النائب ان هن����اك مخالفات من 
املفتش����ني، فكل مخالفة تسجل 
التجارية  النياب����ة  ال����ى  تذهب 
ومن ثم يصدر فيها حكم، فاالخ 
املستجوب حتدث عن مخالفات 

مت ضبطها فعال.
وحتدث النائب عن تعيينات 
وزير التجارة ورد عليها الوزير 
باقتدار، ونسيبه هذا مع الوزير 
منذ 20 عاما، وهو معه في وزارة 
النفط من السابق، وكالم النائب 
فيه شرخ في الوحدة الوطنية.

حتدث وقال اس����تعان بفالن 
ألنه من التيار السياسي نفسه، 
وهذا غي����ر صحيح، ف����اذا كان 
للمواطن فكر معني وباملصادفة 
من تيار الوزير نفسه فماذا يفعل 

به، هل يفصله؟!
جاء في احملور الثالث انهيار 
البورصة: ال احد يتمنى انهيار 
البورصة واالنهيار قدمي والوزير 
قام مبسؤولياته السياسية كما 
ينبغي وحض����ر كل اجتماعات 

اللجان.
احلكومة بها وزراء آخرون، 
ويفترض ان تدخ����ل احلكومة 
في الس����وق عن طريق احملفظة 
الوطنية، القاء هذا االنهيار على 
وزير التجارة في����ه ظلم كبير، 
اجراءات الوزير مقدرة وسنصل 
الى نتيجة فيما يتعلق بتعديل 
هيئة اسواق املال، وملاذا لم يتقدم 
القانون  النائب بتعديالت على 
وامنا اسئلة فقط؟ فهذا االمر وراءه 

من االكمة ما وراءها.
االخ النائب ذكر كيف القانون 
يأخذ ضمانا لفتح مكتب داللة، 

فهذا الش����يء معروف في تداول 
االوراق، معروف من باب الضمان، 
وهذا السوق اس����هم وبورصة 
تستكثر عليه مليون، استغرب 
ان االخ املس����تجوب ما يعرفها، 
وذكر الطريجي مستشار النفط 
هو رجل فاضل ويعمل في النفط، 
واآلن عند وزير التجارة وديوان 

اخلدمة اجاز ذلك.
وطالبت املستجوب بأن يغير 
أو يسحب النائب احملور الرابع، 
فال ميكن أن يقال هذا الكالم في حق 
وزير كويتي نال ثقة سمو األمير، 
فإذا موظفة شاكية أو موظف شاك 
فهل ال بد أن تعرف في أي وزارة 

ونستجوب وزيره؟
الوزي����ر دوره ف����ي القضايا 
هامشي، الوزير دوره سياسي ال 
يجوز أن تتحدث عن اتهامات في 
طورها االبتدائي، لكن خلط األمور 
ومحاولة استدرار عطف الناس 
بأمور أخالقية، األخ املستجوب 
حتدث ع����ن ان إحدى املوظفات 
اتصلت به وهي تبكي فأنت لم تقل 
اسمها ولم تأت مبستند وتريدنا 

أن نصدق؟!
فإذا كنت تثق في كل الوزراء 
احلاليني والس����ابقني فلماذا لم 
تثق في املدعج إال إذا كان األمر 

شخصانيا.
أما رواتب املوظفني فهناك في 
وزارات أخرى رواتبها أكثر من 

14 ألف دينار للقياديني.
األمانة تقتضي الصدق سواء 

مع الوزير أو ضده.
ينبغي أن يكون هناك إثباتات، 
لك����ن ال نرمي االتهام����ات على 
عواهنها، الوزير اش����تغل على 

األخطاء.
الدكتور املدعج من محاربي 
الفس����اد ويعمل بأمانة وصدق 
واستجوابه وتفنيده لالستجواب 

رسخ هذا األمر.
وهدوء الوزير في مثل هذه 
اجللسة دليل على صدقه ورقيه 
وليس هن����اك داع ألن يوصف 
هدوؤه بالن����وم، الوزير أقنعنا 
وكنا مقتنعني سلفا واليوم زادت 

قناعتنا به.

ويفت����رض أن ينته����ي هذا 
االس����تجواب بالرق����ي الذي بدأ 
به ول����م يقم الدلي����ل على هذه 
االتهامات املوجهة ومو من حق 
أحد أن يعيب على الوزير تعيني 
أي شخص، االستجواب كله ظنون 

وأحاديث.
األغذية الفاسدة قضية قدمية 
ما يصير أن نتهم فيها الوزير، 
واحلديث كله حديث مرس����ل ال 

دالئل عليه.
٭ س����عود احلريج����ي )مؤيدا 
لالستجواب(: االستجواب حق 
دستوري للنواب، أمتنى أن نصل 
إلى ما نصبو إليه من تصحيح أي 
خطأ حكومي غير متعمد، محاور 
االستجواب مستحقة، إال أن كثيرا 
منها ليس عليه دليل، ألننا أقسمنا 
على قول كلمة احلق، احلكومة 
برئيسها ووزرائها ال يجزعون 

من االستجواب.
وجميعنا يعمل ملصلحة عامة 
ال مصلحة خاصة وأنا متأكد ان 
املستجِوب واملستجَوب ال ميكن 
أن يكون بينهما أي أمور شخصية 
والرد كان ردا عقالنيا وواضحا 
وكثير من الوزراء يتسابقون على 
براشوت التعيينات وأنا أحتدث 
بحكم ان االستجواب بداية وإنذار 

وتنبيه للحكومة.
وكل م����ا ذكره الطريجي من 
جتاوزات هي حقيقية وموجودة 
في كثير من الوزارات والهيئات 
وهذا من باب األمانة وفي كثير من 

األمور نحن متأخرون لألسف.
٭ خلي����ل الصال����ح )معارضا 
لالستجواب(: في هذا االستجواب 
كن����ت قريب����ا من املس����تجوب 
وصرحت بأن االستجواب صحي 
من ناحية التدرج في املساءلة، 
وكانت هناك أصوات نشاز تخرج 
بأن هذه مسرحية، فأردت أن أوثق 
ذلك، وذلك حدث فعال باالستجواب 
ومحاوره، ومن يش����كك في هذا 
االستجواب )حامض على بوزه( 
وال هن����اك لوبيات والكل يتكلم 
وف����ق قناعته، احترمت وجهات 
النظ����ر املوج����ودة وخرج����ت 
مبجموع����ة مالحظات، نحن في 

القاعة اليوم ال غالب وال مغلوب، 
فالنائب قدم االستجواب والوزير 

فند احملاور.
بعد االس����تماع للمرافعات، 
هناك مسائل اثيرت لم اكن اعرف 
ان هن����اك اجراءات جتاهها، ولم 
اع����رف ان هناك اجن����ازات تدل 
عل����ى ان احمل����اور ال ترقى الى 
املس����اءلة السياسية، كنت اريد 
ان ارى البراهني او احلجج على 
اهدار املال العام، وكان رد الوزير 
قاطعا بأن هن����اك قانونا حول 
التعيين����ات والتموين واحملور 

هذا مت تفنيده.
كانت هناك قضية التضليل، 
ف����اذا كان الوزير يضلل النواب 
فيستحق ان يرحل ألننا لن نقبل 
بذلك، لكنها كانت شكوكا وفندها 

الوزير واصبحت ال وجود لها.
حتدث الوزي����ر عن اجوبته 
عن االسئلة، وكانت هناك ردود 
واالجابات كانت شافية وبالتالي 
لم تكن هناك اسئلة لم يجب عليها 
الوزير وال يوجد قصور من هذه 

الناحية.
بع����ض املعلوم����ات الواردة 
الى رؤية  في الصحيفة حتتاج 
من هيئة اخلبراء املوجودة في 
املجلس ملعرفة ما اذا كانت االسئلة 

دستورية او غير دستورية.
وزارات الكويت كلها بها خلل 
في التعيينات والتكليفات، وهذا 
احملور ال يرقى ألن يكون محور 

استجواب.
اما مالحظات ديوان احملاسبة 
فهي واضحة جدا، والوزير اتخذ 
اجراءاته بشكل سليم، ووزارة 
اق����ل وزارة عليها  التجارة هي 
مالحظات من ديوان احملاسبة، 
ادواته  ديوان احملاس����بة يفعل 
الدس����تورية ويج����ب ان يحيل 

املخالفات الى النيابة.
ومساءلة الوزير عن 7 سنوات 
سابقة بشأن هيئة الصناعة به 
شبهة مخالفات دستورية ألنه 

لم يكن في عهد الوزير.
املستند هو الفصل، فالهيكلية 
شرحها الوزير والكتب موجودة 
وفي نهاية االم����ر اتخذ الوزير 

اجراءات.
سعر النفط نسبة انخفاضه 
41% فمنذ 2009 لس����نا مستقرة 
البورص����ة  اكي����د  سياس����يا، 

ستنهار.
اما عن اسواق املال فالتوجه 
الذي توجه فيه املستجوب في 
جلنة حتقيق واالسئلة البرملانية 
اؤيدها ألن هناك خلال حقيقيا، 
اتخ����ذ اجراءات  الوزير  وايضا 

جيدة.
االستجواب غير دستوري في 
محوره الثالث ألنه مت في مجالس 
ادارات سابقة ووزراء سابقني نحن 
نواب منارس صالحياتنا وفق ما 
لدينا، واالستجواب راق في ذاته 
وال غالب وال مغلوب والكويت 

هي الغالبة.
٭ وزير التجارة عبداحملسن 
املدعج: ذكر النائب اني اشتري 
سمكا من نثريات الوزارة، فهذا 
السفراء  السمك عندما نس����افر 
يطلبون س����مكا ونبهوني بأنه 
اختي����اري، ان يكون من جيبي 
النثري����ات، فأوقفت هذا  او من 

املوضوع.
اما بالنسبة للقانون 2014/19 
هذا القانون لم اقره وصار عليه 
تواف����ق )30 الفا( فما ذنبي انا؟ 
انا لم اشتر من الدكاكني، ونحن 
ال نش����تري، نحن ندع����م دعما 
معينا ومفهوم الدعم غير مفهوم 

الشراء.
االس����تجواب حتلى بالرقي 

في طرحه وفي ممارستنا للعمل 
السياسي.

الغامن: هل هناك  ٭ مرزوق 
اي اقتراحات؟

وتال األمني العام 15 توصية 
عقب مناقشة االستجواب وجاءت 

كالتالي:
1- مراجع����ة تقري����ر ديوان 
احملاسبة والعمل على تصحيح 
اوضاع وزارة التجارة من خالل 
م����ا ورد من مالحظ����ات في هذا 

التقرير.
2- ضب����ط النظ����ام اآلل����ي 
املس����تخدم في عمليات صرف 
امل����واد التموينية وايقاف الهدر 

في صرفها.
3- تصحيح الوضع في أداء 
العامة للصناعة ملتابعة  الهيئة 
سير االعمال باملنطقة احلرة بعد 

صدور احلكم النهائي.
4- التزام الوزارة بتحصيل 
حقوق االنتف����اع في كل املواقع 
التي تخص ال����وزارة او الهيئة 

العامة للصناعة.
5- االلتزام بتحصيل مقابل 

التخزين في املنطقة اخلامسة.
6- الت����زام الهيئ����ة العامة 
للصناع����ة بتحصي����ل جمي����ع 
املخالفات ال����ذي ذكرها لديوان 

احملاسبة بتقريره.
7- مراجع����ة القرارات التي 
ذكرت باالس����تجواب في احملور 
الثاني مبا يخص جمع القياديني 
بني وظائفهم االدارية وممارسة 

اعمال جتارية وادارية اخرى.
التأك����د م����ن تطبي����ق   -8
القوانني والقرارات االدارية على 
اجلميع دون استثناء ومراجعة 
الت����ي وردت بهذا  املالحظ����ات 
الش����أن في االستجواب والتأكد 

من تصحيحها.
9- االلت����زام برقابة الوزارة 
على الشركات من خالل متابعتها 

عند عقد اجلمعيات العمومية.
10- مراجع����ة جميع ما ورد 
في احمل����ور الثال����ث واملتعلقة 
بس����وق الكويت لالوراق املالية 
ومخالف����ات هيئة اس����واق املال 
والتأك����د من تصوي����ب جميع 

االخطاء واملالحظات.
التي  11- مراجعة املخالفات 
وردت بش����أن تأس����يس شركة 
بورص����ة الكويت والعمل اجلاد 

على تصويبها وتعديلها.
12- االلت����زام بعدم مخالفة 
الدستور والقوانني والزام هيئة 
اس����واق املال لتقدمي ميزانيتها 
للس����نوات األرب����ع املاضي����ة 

والسنوات املقبلة.
التعيين����ات  13- مراجع����ة 
التي متت في هيئة اسواق املال 

وتصويب االخطاء بذلك.
14- مراجع����ة القضايا التي 
ذكرت في صحيفة االستجواب 
واملتعلقة ببع����ض التصرفات 
من قبل بع����ض املوظفني والتي 
تعتبر جتاوزات اخالقية وجنائية 

وغيرها.
التزام احلكومة بتقدمي   -15
التعدي����الت على قان����ون هيئة 
اس����واق املال خالل الفترة التي 

حددها مجلس االمة.
اتقدم  الغ����امن:  ٭ م����رزوق 
وعظي����م  اجلزي����ل  بالش����كر 
االمتن����ان للمس����تجوب النائب 
د.عبداهلل الطريجي على طرحه 
الراقي واالسلوب الذي طرح به 
اس����تجوابه والى وزير التجارة 
والصناعة وهذا االس����لوب كان 
راقيا بجميع املقاييس مبن فيهم 

املتحدثون.
ترفع اجللسة ليوم غد الساعة 

التاسعة صباحا.

احلريجي )مؤيداً 
لالستجواب(:

االستجواب راٍق 
في طرح األخطاء 

ملراقبة أداء احلكومة 
والوزراء

محاور االستجواب 
تستحق املساءلة 

وحتتاج إلى معاجلة 
لإلصالح

محاور االستجواب 
مستحقة ويجب

أال جتزع احلكومة منها

لسنا فريقني بل 
فريق واحد نعمل 
ملصلحة الكويت

الصالح )معارضًا 
لالستجواب(:
هناك أصوات 

نشاز تقول إن هذا 
االستجواب مسرحية

نقول ملن يشكك 
في هذا املجلس
إننا منارس دورنا 

وفق الدستور

هذا االستجواب
ال يرقى إلى املساءلة 

السياسية العالية

محور التفريط
في املال العام 

مت تفنيده
من قبل الوزير

العمير: أسعار النفط ستستقر عند مستويات معينة وتعاود الصعود
أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة د.علي العمير 
ان اس��عار النفط العاملية ستس��تقر عند مستويات معينة ومن ثم 
س��تعاود بالصعود، كاشفا عن ان هذه املستويات سيحددها مدى 
طول نفس الشركات املنتجه على بيع النفط بأسعار اقل من تكلفة 

انتاجه وخاصة منتجي النفط الصخري والرملي.
وقال العمير في رده على س��ؤال عقب انتهاء جلس��ة مجلس 
االمة يوم امس حول توقعاته الى اي مدى ستس��تمر اسعار النفط 
باالنخفاض »الشك ان تكلفة بعض منتجي النفط اليوم تفوق اسعاره 
وخاصة منتجي النفط الصخري والرملي وبالتالي فإن اس��تمرار 
انخفاض االسعار يرتبط مبدى استعداد ومقدرة الشركات املنتجة 

على بيع النفط بأسعار اقل من تكلفة االنتاج«.

واعتب��ر العمير ان قرار »أوپيك« باحلف��اظ على االنتاج قرار 
صحيح وستستمر املنظمة فيه، الفتا الى ان ذلك ال يعني دخولنا 
في حرب اسعار وامنا الهدف من هذه اخلطوة ترمي للحفاظ على 

حصة انتاج املنظمة البالغة 30% من سوق االنتاج العاملي للنفط.
وأشار العمير الى ان القرار الذي اتخذ يرمي لالبقاء على احلصة 
املتمثل��ة في ثالثني مليون برميل يوميا وليس زيادتها رغم مقدرة 
اعضاء املنطمة على زيادة االنتاج، مش��يرا ال��ى ان اغلب تقارير 
املؤسسات املالية وصندوق النقد الدولي تشير الى ان اسعار النفط 
ستعود لالستقرار عند مستويات ومن ثم ستعود باالرتفاع وهي 
مس��ألة وقت متخضت ع��ن دورة اقتصادية تنت��اب العالم اجمع 

وليس الكويت فقط.

حتية متبادلة بني الغامن واملباركسمو رئيس الوزراء يهنئ املدعج



منوعات محلية
االربعاء 17 ديسمبر 2014

23

أشار خالل مشاركته في االحتفال بالعيد الوطني البحريني الـ 43 إلى أن العالقات بني البلدين لها جذور عميقة عبر التاريخ

اخلالد: اللجنة الكويتية ـ البحرينية ستبحث زيادة آفاق التعاون بني البلدين

الكويتية في  في السفارات 
العالم، قال اجلاراهلل »اننا 
نتداول م���ع اعضاء مجلس 
االمة بهذا الشأن، ونحترم آراء 
النواب وال منلك اال ان نتداول 

معهم بهذا الشأن«.
من جهته ش���دد س���فير 
البالد  البحرين لدى  مملكة 
الش���يخ خليفة بن حمد آل 
خليفة على أهمية العالقات 
الكويتية البحرينية واصفا 
اياها »باملتجذرة وجتس���د 
تاريخا طوي���ال من االخوة 
وحتظ���ى بج���ل اهتمامات 
امللك وأخيه صاحب السمو 
أمير الكويت في استمراريتها 
وتنميتها«، مشيرا الى انها 
»منوذجا يحتذى به للعالقات 
ال���ى مرحلة  حيث وصلت 
املفردات  اضح���ت جمي���ع 
السياسية عاجزة عن وصفها، 
من خالل التعاون املشترك بني 
البلدين في جميع املجاالت 
واالصعدة«، مشيدا مبا تقدمه 
الكويت من دعم ومساندة وما 
يحققه هذا الدعم في التنمية 
االقتصادية ململكة البحرين 
وهي حترص دائما على تعزيز 
عالقاتها مع الكويت في ضوء 
ما يربط الشعبني الشقيقني 
والقيادت���ني احلكيمتني من 

صالت وثيقة.
الزيارات  وتابع: وتؤكد 
املتبادلة لقادة البلدين وكبار 
املسؤولني عمق هذه العالقات 
وترابطها وتعبر عن امتنان 
البحرين واعتزازها  مملكة 
بالدور الذي تقوم به الكويت 
الشقيقة من خالل اسهاماتها 
الفعالة في مشاريع التنمية، 
وف���ي اطار ه���ذه العالقات 
املتميزة انشأت اللجنة العليا 
املشتركة بني مملكة البحرين 
والكويت التي يترأسها وزيرا 
خارجية البلدين الشقيقني، 
القياديتني  وذلك حل���رص 
عل���ى اس���تمرارية ودع���م 
التعاون والتواصل  مسيرة 
بني البلدين، ووضع اآلليات 
لتبادل اخلبرات والدراسات 
ف���ي املج���االت املختلف���ة، 
والتش���اور  واالس���تمرار 
القضايا  والتنس���يق حول 

ذات االهتمام املشترك.

اشقائه وحتقق النجاح لهذه 
القمة بفضل حكمة اصحاب 

السمو واجلاللة«.
وف���ي رده على تفاصيل 
اللقاء مع سفراء الدول الدائمة 
العضوية في مجلس االمن، 
قال اجل���اراهلل »ان مجلس 
االمن يتسم باحلراك املستمر 
لبحث االوضاع س���واء ما 
يتعلق باإلرهاب أو القضية 
الفلسطينية او قضايا اخرى 
من قضايا العالم، ولذا البد 
م���ن اللقاء مع ممثلي الدول 
دائم���ة العضوية بني فترة 
واخرى للتدارس معهم بشأن 
ما يتطرق اليه مجلس االمن، 
كذلك مشاغل الكويت بشأن 
القضايا الت���ي تطرحها في 
مجلس االمن« الفتا الى انه 
كانت لديهم »مشاغل نريد ان 
نتحدث فيها مع ممثلي هذه 
الدول وكانت فرصة لقائهم 

اليوم للتحدث معهم«.
وع���ن توصي���ات قم���ة 
الدوح���ة، ق���ال اجل���اراهلل 
»لقد توصلن���ا خالل القمة 
الى قرارات بناءة وايجابية 
وتاريخية تتعلق مبسيرة 
العمل اخلليجي املشترك«، 
الفتا الى وجود جلان ستعمل 
بشكل متواصل  على تنفيذ 
التوصيات، معربا عن تفاؤله 
القرارات  امكانية تنفيذ  في 

والتوصيات.
وعن رأي وزارة اخلارجية 
بشأن تعيني ملحق انساني 

خال����د  اخلارجي����ة  وزارة 
اجل����اراهلل ع����ن س����عادته 
العيد  باملش����اركة في حفل 
البحريني، مهنئا  الوطن����ي 
املل����ك والش����عب  جالل����ة 
البحريني الشقيق، متمنيا 

لهم دوام التقدم واالزدهار.
وأضاف أن »هذه املناسبة 
الوطنية تأتي بعد أن حتقق 
ململك����ة البحري����ن وبنجاح 
العملي����ة االنتخابية  إمتام 
البلدية واملجلس  للمجالس 
النيابي، وكانت املشاركة التي 
أبداها الشعب البحريني بهذه 
املناسبات تعتبر دليال ساطعا 
على تراب����ط أبناء البحرين 
بني بعضه����م وبقيادتهم في 
ظل توجيهات امللك السامية 
للمش����روع  والتج����اوب 
اإلصالحي الذي تقدم به جاللة 
امللك وللتطورات التي تشهدها 

البحرين هذه األيام«.
ولف����ت إلى أن »البحرين 
حقق����ت هذه األي����ام الكثير 
من اإلجنازات في ظل قيادة 
امللك« مبين����ا ان للبحرين 
»تاريخ عريق وبلد ال منلك 
إال أن جنل شعبه وجتربته 
وتاريخ����ه ال����ذي يعبر عن 
حضارة البحرين وش����عبها 
الذي يستنبط مع تطوره«، 
مشددا على ان »هذه املناسبة 
تأتي ايضا بعد اجتماع ناجح 
ج����دا للقم����ة اخلليجية في 
الدوحة، وقد ساهم جاللة ملك 
البحرين مساهمة فاعلة مع 

بيان عاكوم

حش����د سياسي وشعبي 
ش����هده االحتف����ال بالعي����د 
الوطني البحريني ال� 43 الذي 
نظمته السفارة البحرينية في 
البالد مساء اول من امس في 
فندق الشيراتون الذي غص 
الدولة  بكبار املسؤولني في 
وأعضاء السلك الديبلوماسي 
وأعداد غفيرة من املواطنني 
واجلالية البحرينية للمشاركة 
باالحتف����ال بهذه املناس����بة 

الوطنية. 
وفي هذا السياق هنأ النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ  ووزير اخلارجية 
صباح اخلالد مملكة البحرين 
مبناسبة العيد الوطني وقال: 
انتهز هذه مناسبة ألرفع   «
التهاني والتبريكات  أسمى 
جلاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليف����ة، وإل����ى حكومة 
البحرين  وش����عب مملك����ة 
التهاني  الشقيقة، كما أجدد 
بنج����اح االنتخابات البلدية 
والبرملانية في اململكة مؤخرا« 
مشيرا إلى ان »العالقات بني 
الكويت والبحرين لها جذور 
عميقة عبر التاريخ، ويحرص 
قادة البلدين على توس����يع 
آفاق هذا التعاون على كافة 
املجاالت«، متحدثا عن »زيارة 
سيقوم بها الى املنامة خالل 
أيام حلضور اجتماع اللجنة 
البحرينية والتي  الكويتية 
من خاللها س����نواصل بحث 
آفاق التع����اون بني البلدين 

والشعبني«.
وردا على سؤال عن حل 
مشكلة أمالك الكويتيني في 
الع����راق، أش����ار اخلالد إلى 
أن »هناك جلنة مشكلة من 
اجلانبني من ضمن عمل اللجنة 
املش����تركة برئاس����ة وزارة 
اخلارجي����ة، واللجنة تقوم 
بحصر جميع أمالك الكويتيني 
في الع����راق والعراقيني في 
الكويت، وتتخذ كل اإلجراءات 
ضمن القوان����ني املتبعة في 

البلدين«.
 وبخصوص لقاء كيري 
ونتنياهو ومفاوضات السالم 
والطلب العربي، قال: عملية 
الس����الم تهمنا جميعا وكل 
الدول العربية واإلس����المية 
بالدرج����ة األول����ى، وهناك 
اجتماع عربي املفروض ان 
يكون برئاسة الكويت ولكن 
لظروف خاصة لن استطيع 
احلضور لباريس للقاء وزير 
خارجية فرنسا لالطالع على 
الفرنسية حول هذا  األفكار 

املوضوع. 
العربي  الوف����د  وأضاف: 
سيكون له لقاء في لندن مع 
كيري لالطالع على األفكار 
التي لديه، ونحن نتحرك في 
مجلس األمن لوضع سقف 
زمن����ي لالحت����الل، ويهمنا 
الدول دائمة العضوية مثل 
فرنس����ا وأميركا التي لديها 
أفكار لوضع حد، وس����قف 
زمني لوقف وإنهاء االحتالل 
وكل ما يتعلق بهذا املوضوع 
العربي  الوف����د  مس����ؤولية 
س����نقوم به وس����تكون في 
األيام القادمة زيارات للوفد 
العربي برئاسة الكويت للدول 
اخلمس والدول املؤثرة، وإن 
شاء اهلل نبلور موقف عربي 
يس����اعد لوقف حد ملعاناة 

الشعب الفلسطيني.
من جانب����ه، أعرب وكيل 

الشيخ صباح اخلالد والشيخ محمد العبداهلل وعدد من سفراء دول التعاون يشاركون سفير البحرين قطع كعكة االحتفال  )محمد خلوصي( الشيخ جابر العبداهلل مباركا

الشيخ سلمان احلمود وفيصل الشايع يهنئان

الشيخ فواز اخلالد مهنئا

مباركة من الشيخ فيصل احلمود

السفير البحريني الشيخ خليفة آل خليفة والعقيد حمد املبارك وعدد من الطلبة العسكريني

م.عبدالعزيز اإلبراهيم مهنئا أحمد السعدون يباركالشيخ محمد اخلالد ود. بدر مال اهلل يهنئان

الشيخة فريحة األحمد تبارك للشيخ خليفة آل خليفة

ناصر الساير والسفير اإلماراتي

جاسم اخلرافي وسمو الشيخ ناصر احملمد يهنئان السفير البحريني الشيخ خليفة آل خليفة

جلنة مختصة من 
اجلانبني الكويتي 

والعراقي حلصر أمالك 
مواطني البلدين 

في كل منهما واتخاذ 
اإلجراءات القانونية 

املتبعة بشأنها

وفد عربي برئاسة 
الكويت سيبحث 

مع الدول اخلمس 
دائمة العضوية 

والدول املؤثرة وضع 
حد ملعاناة الشعب 

الفلسطيني ونتحرك 
في مجلس األمن 

لوضع سقف زمني 
إلنهاء االحتالل 

اخلرافي: نهنئ رئيس وزراء البحرين على عودته ساملًا

احملمد: نبارك جلاللة امللك مبناسبة العيد الوطني

احلمود: تنظيم اإلعالم اإللكتروني ال يشمل وسائل التواصل

سولوماتني: روسيا ستؤيد تأجيل دفع التعويضات إذا مت 
التفاهم بني الطرفني الكويتي والعراقي

سيليمان: مباحثات إيجابية بني سمو األمير وتشاك هاغل

هنأ رئيس مجلس األمة السابق جاسم 
اخلرافي بعيد البحرين، معتبرا املناسبة 

فرصة لتهنئة رئيس مجلس الوزراء بعودته 

ساملا، متمنيا مزيدا من االستقرار للبحرين 
من خالل احملبة املتبادلة بني البحرين 

والكويت وباقي دول اخلليج.

هنأ سمو رئيس مجلس الوزراء السابق 
الشيخ ناصر احملمد الشعب البحريني 

وشعوب اخلليج كافة مبناسبة اليوم الوطني 

للبحرين، مباركا جلاللة امللك والشعب 
البحريني بهذا اليوم الذي يعتبر عيدا خليجيا 

للكويت والسعودية وقطر واالمارات وعمان.

هنأ وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود مملكة 

البحرين وجاللة امللك بأعيادهم الوطنية 
التي هي أعياد الكويت، فكل الكويت 

تشاركهم فرحتهم في هذا اليوم املجيد.
وردا على سؤال عن تتويج الكويت 

مبنصب رئيس احتاد اإلذاعات العربية، 
قال: »نبارك لإلعالم الكويتي ثقة االعالم 

العربي في الكويت لرئاسة هذا االحتاد 
العريق والذي ميثل االعالم العربي املرئي 

واملسموع واإلعالم اخلاص تأكيدا وثقة 
مبا يكنه األشقاء العرب من احترام 

لإلعالم الكويتي في اداء رسالته بكل أمانة 
وموضوعية وفي نقل الرسالة اإلعالمية، 

ونتمنى خالل فترة رئاسة الكويت ان 
تكون هناك العديد من املبادرات واألنشطة 

واملشاريع اإلعالمية التي تصب في 
صالح اإلعالم العربي بشكل عام واإلعالم 

الكويتي بشكل خاص«.
وبخصوص االنتقادات التي وجهت 

إلى اإلعالم اإللكتروني، قال: »االعالم 
اإللكتروني أخذ الكثير من النقاش 

وما نسعى له هو تنظيم لهذا اإلعالم 
اإللكتروني املهني بأسلوب يعزز دوره 

ويحقق الهدف«، مضيفا: »رصدنا الكثير 
من املالحظات من زمالئنا في اإلعالم 

اإللكتروني من مواقع إخبارية و خبراء 
ومتخصصني وبالتالي سوف نأخذ هذه 

املالحظات بعني االعتبار من خالل الفنيني 
في وزارة اإلعالم، آملني أن يقدم ملجلس 
الوزراء مشروع متكامل يحقق تطلعات 

تخدم اإلعالم اإللكتروني«.
وأكد في هذا املجال أن اإلعالم اإللكتروني 

»ال ينظم اإلعالم الشخصي او وسائل 
التواصل االجتماعي ألنه كثر اللغط في هذا 

اجلانب والبد ان يكون املوضوع واضحا 
وما يتعلق باجلوانب الشخصية ال يخضع 

لقانون اإلعالم وإمنا يخضع للقوانني 
املعمول بها في الدولة، وعلى اإلعالم 

بشكل عام ان نتعاون في ان يكون لدينا 
تنظيم داعم له ونشجع في دعم احلريات 

اإلعالمية في الكويت التي عودتنا على ذلك 
وهي سباقة في هذا األمر«.

وحول املطالبات بتعيني وكيل وزارة جديد 
يكون من داخل الوزارة، قال احلمود: 

»ال تعليق واآلن هناك وكيل قائم بعمله 
وفي املستقبل سينظر ملا يخدم مصلحة 

اجلميع«.

رد السفير الروسي لدى البالد الكسي 
سولوماتني على سؤال بخصوص اجتماع 
ممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس 

االمن مع وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
اول من امس وما مدى ارتباط هذا االجتماع 
بطلب العراق من الكويت تأجيل تسليم آخر 

دفعة من التعويضات املتعلقة بالغزو العراقي، 
حيث قال »اذا مت التفاهم ما بني الطرفني فإن 

روسيا ستؤيد ذلك وجميعنا ابلغنا اجلانب 

الكويتي هذا االمر«، الفتا الى ان رأي الكويت 
كان ايجابيا بهذا اخلصوص.

وعن مبادرة املبعوث الدولي الى سوريا 
ستيفان دميستورا، قال: »روسيا تؤيد عمل 

دميستورا ونحن مستعدون الى التعاون معه«.
وحول انخفاض اسعار النفط، اشار السفير 
الروسي الى أن »األميركيني يبذلون اجلهود 
اآلن لرفع مستوى الدوالر وهذا يؤثر على 

اسعار النفط«.

قال السفير األميركي لدى البالد دوغالس 
سيليمان إن وزير الدفاع األميركي تشاك 

هاغل التقى صاحب السمو األمير في 
الزيارة األخيرة التي قام بها للبالد، حيث 
أجرى مباحثات إيجابية مع سموه تتعلق 

مبجل القضايا اإلقليمية، وأشاد أيضا 
مبا تقوم به الكويت جتاه تعاملها مع كل 

القضايا اإلقليمية.
وأوضح أن الوزير هاغل تباحث مع سموه 

املساعدات اإلنسانية لالجئني السوريني 
والدعم اللوجستي الذي تقدمه الكويت 
للتحالف الدولي واستضافتها ملؤمتر 

االتصاالت املناهض لداعش، الفتا الى أنهم 
مستمرون في العمل مع الكويت بشكل 

دائم.
وحول زيارة نائب وزير اخلزانة األميركي 

للكويت، قال: الوزير ألتقى مع وزير املالية 
ووكيل وزارة اخلارجية، حيث مت عقد 

مباحثات حول ماذا ميكن عمله في سبيل 
منع تدفق األموال والتمويل الى املقاتلني 

واإلرهابيني، وخصوصا أن احلكومة 
الكويتية اتخذت عدة خطوات ملنع تدفق 

تلك األموال الى املنظمات اإلرهابية وجتميد 
أيضا أرصدة بعض األسماء الداعمني 

لإلرهاب والتي أعلنت عنها األمم املتحدة.
وأضاف: األموال دائما تتهرب وجتد 

طريقا للهروب، والبد من عمل خطوات 
في مواجهة ذلك، ألنه مهما وضعت قيود 

وموانـع فإن األمـوال ستجـد طريقا 
آخرى، ونحن مستمرون في التحدث 

ومناقشة تلك األمور مع الكويت ودول 
املنطقة.
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BE SPECIAL BE VIP
مع روائع جنيڤ للساعات

شركة روائع جنيڤ للساعات الس����باقة باملبادرة لتقدمي كل 
ما هو فريد ومميز لزبائنها الكرام، متنحكم الفرصة لتكونوا من 
املميزين ضمن قائمة ال� VIP لديها، باإلضافة لفرصة ذهبية لربح 
حقيبة قيمة ماركة CHRISTIAN LACROIX الفاخرة، احصلوا على 
بطاقة GENEVE NOVELTIES VIP CARD التي تخولكم احلصول 
على أفضل اخلصومات على مشترياتكم من مختلف املاركات التي 
تنفرد بها روائع جنيڤ، إضافة إلى استبدال النقاط التراكمية بأي 
من املنتجات املعروضة في أفرع روائع جنيڤ للس����اعات، وذلك 
من خالل تسجيل بياناتكم في أفرع روائع جنيڤ التالية: »جنيڤ 
جاليري في مجمع ليلى جاليري، فان دير باويد في األڤنيوز مول 
� ركن املجوهرات«، باإلضافة إلى املشاركة في السحب على حقيبة 

.CHRISTIAN LACROIX اليد الرائعة من
علما بأن املشاركة سارية ابتداء من 1 حتى 31 ديسمبر اجلاري، 

وسيجرى السحب واإلعالن عن الفائزة يوم 2015/01/05.

ربيع مسلم تلقى 
التهاني بـ »مجد«

تلق���ى ربيع مس���لم 
وعائلته املباركة والتهاني 
مبناسبة قدوم مولودهم 
اجلديد »مج���د« لينضم 
الى شقيقيه وسط فرحة 
الذين  األهل واألصدق���اء 
متنوا ملجد حياة سعيدة 
في كنف والديه، وان يكون 

من الذرية الصاحلة.
ألف مبروك.

مجد ربيع مسلم

ساعة بروميس.. منهجية إبداعية من بوم إيه ميرسييه
قوية وهي تعتب���ر موروثة 
س���اعة مرجعية صدرت في 
وتنتم���ي  »الس���بعينيات« 
إل���ى مجموعة متح���ف بوم 
إيه ميرس���ييه. تقدم لنساء 
اليوم فرصة فريدة الكتشاف 
الذي يطبع خطوطها  التميز 
العابرة للزمن  وتصاميمه���ا 
والتي ترس���م خطوط تقليد 

عزيز على قلب الدار.
أنيقة ومتزنة  إنها ساعة 
وفاخرة تنبض باحلياة بفضل 
محرك من الكوارتز أو حركة 
ميكانيكية أوتوماتيكية التعبئة 
وسويس���رية الصنع. تعتبر 
مجموعة س���اعات بروميس 
كالسيكية بأش���كالها ولكنها 
أيضا س���اعات ثمينة تتميز 

برونق خاص.
وعالوة على التسمية التي 
مت اختيارها للتعبير عن رغبات 
بوم إيه ميرسييه في منهجيتها 
اإلبداعية، تبدو ساعة بروميس 
وكأنها جتسيد لطموح جامح 
أحيك كصل���ة وثيقة وثمينة 
تدعو إلى االحتفال وتقاس���م 

املشاعر واألحاسيس. 
م���ن خ���الل التعبير عن 
ش���خصيتها عبر بروميس، 
الت���ي اختارت  املرأة  حتتفل 
هذه الساعة أو التي حصلت 
عليها كهدي���ة، على طريقتها 
بانضمامها إلى القيم العزيزة 
على قلب الدار والتي تتجسد 
التناغم  املنبثقة من  باألناقة 
الذات والتقاس���م.  وحتقيق 
الناعم والرقيق،  وبوجودها 
تؤكد مجموعة بروميس على 
رغبة دار صناعة الساعات في 
تخليد أجمل الذكريات املرتبطة 
بساعاتها أكانت خاصة بزفاف 
أو والدة أو ميالد أو حتى أي 

حلظات أخرى.

كما ان عصر املرأة حسب بوم 
إيه ميرسييه يبلغ ذروته مع 
منوذجي ميموزا وجالكسي 
اللذي���ن حتررا م���ن األفكار 
املسبقة الرائجة في هذا املجال 
وحازا عام 1972 اجلوائز األولى 
في مسابقة صناعة الساعات 
الذهب«  واملجوهرات »وردة 
في بادن بادن إضافة إلى ساعة 
ستارداست التي فازت بدورها 

بجائزة أخرى عام 1973. 
بفضل خبرته���ا وقدرتها 
عل���ى إدراك ما تنتظره املرأة 
من الس���اعة التي ترغب بها، 
أصبحت دار بوم إيه ميرسييه 
تتميز بشرعية وشهرة عاملية. 
وهي تعير أذنا مصغية للنساء 
أكث���ر من أي وق���ت مضى إذ 
اختارت أن تزيح الستار عن 
س���اعات »بروميس« لتقدم 
مجموعة تتحلى بحس مرهف 
عميق ولي���س متناهيا كأنه 

نشيد لألنوثة الباهرة.
بروميس ساعة كالسيكية 
وثمينة تكتنف شحنة عاطفية 

عرف أجمل صفحات تاريخه 
في القرن العش���رين. إن هذا 
النجاح والتفوق في احلرفية 
الدار خالل  والتصميم دف���ع 
الستينيات إلى ابتكار ساعات 
خالبة مبيزات تزيينية أنيقة 
وفاخرة جسدت خبرة بوم إيه 
ميرس���ييه وحرفيتها رفيعة 
املس���توى التي اشتهرت بها 

ساعاتها النسائية املبتكرة.
انطالقا من شغفها بالتوازن 
والرقم الذهبي والرمز اإلغريقي 
ال���ذي اتخذته   )Phi( »فاي«
ش���عارا لها منذ الستينيات، 
توجهت دار بوم إيه ميرسييه 
إلى استكشاف عالم التصميم 
منذ بداية الس���بعينيات. في 
هذه الفت���رة وباعتبارها دارا 
ذات رؤية تطلعي���ة، أعادت 
حتديد مبادئ ساعة املعصم 
النس���ائية من خالل سعيها 
إلى تصميم أشكال وأساليب 
فريدة ومبتكرة ضمن ثورة 
إبداعية مميزة. بني ساعات على 
شكل حلي وحلي بالساعات، 

من ذهب قدمها لويس ڤيكتور 
بوم ع���ام 1869 كهدية البنته 
ميلينا. ثم حتول هذا التقليد 
إلى قصة حب فعلية عندما أقام 
ويليام بوم وبول ميرسييه عام 
1918 شراكة بينهما إلنشاء دار 
بوم ايه ميرسييه جنيڤ. منذ 
ذلك احلني، أخذت الدار تبتكر 
ساعات أيقونية بتصاميم أنيقة 
تعكس الفن الرائج في حقبة 
األرت ديكو حيث بدأت النساء 
يضعن في معصمهن ساعات 
ذات تصاميم أنثوية معاصرة 
أنيق رغبتهن  عكست بشكل 

في التحرر. 
استقت بوم إيه ميرسييه 
من األناق���ة األنثوية إلهاما ال 
ينض���ب فأخ���ذت تبتكر في 
حقبة »العشرينيات الذهبية« 
)وهي احلقبة الذهبية لساعات 
املعصم(، تصاميم على غرار 
التي تتميز  ساعة »ماركيز« 
بحزام على ش���كل »س���وار« 
والتي أحدثت تغييرا عظيما في 
عالم الساعات النسائية الذي 

على مدى السنوات، دأبت 
دار بوم ايه ميرس���ييه وهي 
أحد أعرق وأقدم دور الساعات 
السويسرية التي مازالت تتابع 
نشاطها، على االحتفال باملرأة 
وبأناقته���ا الفريدة من خالل 
س���اعاتها املبتكرة واملميزة. 
بفضل خبرتها ذائعة الصيت في 
هذا املجال، اعتمدت على إدراكها 
لرغبات امل���رأة وقدرتها على 
استقطاب اهتمامها ودهشتها. 
مع مجموعة ساعاتها اجلديدة 
»بروميس«، تطمح دار بوم ايه 
ميرسييه إلى تلبية احتياجات 
املرأة العصرية بش���كل أنيق 
وراق من خالل اقتراح ساعات 
مبتكرة تواكب أمناط احلياة 

املتطورة احلالية.
إن النجاح الذي حتظى به 
بوم ايه ميرسييه لدى النساء 
مرتبط بشكل حميم بقدرة الدار 
على التعبير برقة وأنوثة فائقة 
عن مختلف أوجه شخصيتهن. 
إنه توجه تقليدي مرسخ في 
قصة الدار بدأ مع ساعة جيب 

لقطة تذكارية 

من العرض من مجموعة بروميس  جانب من العرض

عرض ساعات بروميس
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باقة ورد للمعلمة
سوسن رجب

أجم���ل باقة ورود نهديها إلى سوس���ن رجب 
املدرسة الفنية مبدرسة عمرة بنت مسعود بالساملية 
مبناسبة عودتها إلى البالد ساملة بعد رحلة عالج 

استمرت ثالثة أشهر. 
إليها نهدي هذه الباقة مع متنياتنا بدوام الصحة 

سوسن رجبوالعافية.

تتواصل استعدادت فندق ومنتجع جميرا 
شاطئ املسيلة، الوجهة الفندقية األكثر فخامة 
في الكويت، لينعم ضيوفه بتجربة استثنائية 

لالحتفال باستقبال العام اجلديد.
يقدم الفندق لضيوفه يومي 24 و25 ديسمبر 
فرصة االس���تمتاع بقائمة طعام فاخرة بهذه 
املناسبة مع العائلة واألصدقاء في أجواء تزخر 
بالفخامة يوفرها مطع���م املأكوالت البحرية 
»سالت« أو مطعم االستيك »بيبر« الذي يقدم 

أشهى أنواع الستيك في الكويت.
ومن أجل احتفاالت ال تنسى برأس السنة 
يق���دم املنتجع الش���اطئي الفاخ���ر لضيوفه 
عرضا مميزا لش���خصني بس���عر 177 دينارا، 
حي���ث ميكنهم اإلقامة مل���دة ليلتني في غرفة 
ديلوكس الستقبال أول حلظات العام اجلديد 
2015 مع تناول أطيب األطباق االيطالية على 

الشاطئ في مطعم »أوليو« الذي يقدم بوفيها 
يزخر بأشهى املأكوالت او ميكنهم االستمتاع 
في بوفيه فاخر ومحطات للطهي املباشر في 

»جاردن كافيه«.
وميكن للضيوف ايضا اختيار اإلقامة في 
غرف اجلراند ديلوكس واستقبال العام اجلديد 
في وجهات فاخرة لتناول األطعمة واملشروبات 
س���واء في مطعم »سالت« أو »بيبر«، وسعر 

هذا العرض 277 دينارا لشخصني.
ويش���مل الع���رض كذلك إفط���ارا مجانيا 
لش���خصني وخدمة االنترنت الالسلكي »واي 
فاي« والدخول إلى »الوجن النادي التنفيذي«. إلى 
جانب ذلك، يحصل الضيوف عند شرائهم قسائم 
الهدايا مباشرة من املنتجع الصحي »تاليس 
سبا« على خصم 20% على أي من العالجات 

أو جلسات املساج التي يختارونها.

الفندق يقدم عروضاً مذهلة لإلقامة مع خيارات متنوعة في مطاعمه

احتفل بالعام اجلديد في جميرا شاطئ املسيلة
لقطة للذكرى امام »رالف لورين«

عرض رائع للسيارات التاريخية في »رالف لورين«

زكريا دشتي ومصطفى مقصيد والسفير البريطاني ماثيو لودجالسفير االسترالي روبرت تايسون

مسعود بهبهاني وحرمه وعبدالعزيز ابل

التج���اري األول للس���فارة 
األميركية داو لي، مصطفى 
مقصيد، زكريا دشتي، معاذ 
الكندري، مسعود بهبهاني، 
أبل وحرمه،  وعبدالعزي���ز 
محمد القصار، رشيد القصار، 
والياس جبور وحرمه، فؤاد 

سليم وعلي رجيب، اضافة 
الى جمع غفير من عش���اق 

السيارات التاريخية.

قام���ت رال���ف لوري���ن 
الش���هرة للتجارة  وشركة 
العامة، بالتعاون مع متحف 
الكويت للسيارات التاريخية 
والعتيق���ة والكالس���يكية، 
إل���ى  بدع���وة الضي���وف 
احتف���ال رائع للس���يارات 
التاريخية وذلك في متجر 
رالف لورين في برس���تيج 
� األڤنيوز، الكويت. كما أن 
هذا احلفل احلصري املنعقد 
في متجر رالف لورين، قدم 
عرضا ألرقى وأعتق سيارات 
املتحف وملجموعة متنوعة 
ومختارة من النماذج الرائعة 
التي تعرض مجموعة رالف 

لورين الشخصية.
وكان من بني الضيوف: 
السفير االسترالي روبرت 
تايسون، السفير البريطاني 
ل���ودج، املس���ؤول  ماثيو 

د.إبراهيم الكندري ناصر الشايجي

طيبة للعيادات التخصصية
في الفنطاس يرحب باستشاري 

اجلراحة د.إبراهيم الكندري

أعل���ن مركز طيب���ة للعي���ادات التخصصية 
بالفنط���اس عن انضم���ام د.إبراهي���م الكندري، 
استشاري اجلراحة العامة والسمنة أخيرا ليكمل 
الطاقم الطبي املتمرس ويضيف املزيد من اخلدمات 
للمراجعني. ويذكر أن د.إبراهيم الكندري حاصل 
على البورد الكويتي في اجلراحة العامة وعضو 
في اجلمعية العاملية للجراحة ومدرب معتمد من 
كلية اجلراحني األميركي���ة للتعامل مع احلاالت 
احلرجة باإلضافة إل���ى عضويته في الفيدرالية 
العاملية جلراحة السمنة. وقال رئيس مراكز طيبة 
التخصصية ناصر الشايجي: نحرص في عيادات 
طيبة التخصصية عل���ى توفير أفضل اخلدمات 
الطبية املختلف���ة ملراجعينا الكرام، فقد حرصنا 
بشكل كبير على استقطاب أفضل الكفاءات الطبية 
ف���ي مختلف التخصصات الت���ي ميكن بأن تفيد 
مراجعينا، مؤكدا ان انضمام د.إبراهيم الكندري إلى 
عيادة اجلراحة في مركز عيادات طيبة التخصصية 
في الفنطاس يعتبر إضافة مميزة حيث سيقدم 
الدكتور عددا من اخلدمات مثل عمليات السمنة 
بأنواعها وعمليات املناظير اجلراحية، ومثال على 
ذلك اصالح فتاق وارجتاع املريء وعمليات اجلهاز 
الهضم���ي مثل املرارة والزائ���دة الدودية وأورام 
املعدة والقولون، إضافة الى إصالح مختلف أنواع 
الفتاق باملنظار اجلراحي أو بالطرق التقليدية، كما 
تشمل اخلدمات التي سيقدمها د.ابراهيم العديد 
من العمليات اجلراحية األخرى كعمليات أمراض 
الشرج، وأورام الغدد والثدي والدوالي. وأضاف 
الش���ايجي ان تبني املركز ألحدث تقنية إلنقاص 
الوزن والتي تسمى األوبالون يعتبر طفرة نوعية 
في مكافحة السمنة.  وعبر د.إبراهيم الكندري عن 
سعادته باالنضمام إلى هذا الصرح الطبي املتطور 
وذلك للمساهمة في استحداث خدمة جراحة السمنة 
وجراحة املناظير التي شهدت تطورا ملحوظا في 
السنوات القليلة املاضية مما انعكس ايجابا على 
اخلدم���ات الصحية عاملي���ا ومحليا. وأضاف: ان 
معدالت السمنة في الكويت وصلت الى مستوى 
خطير يستدعي تضافر اجلهود ملكافحتها، وتعتبر 
عمليات السمنة من اهم الطرق للقضاء على هذه 
اآلفة التي تهدد مجتمعنا ملا لها من نتائج مذهلة 
في عالج السمنة واألمراض املصاحبة لها باالضافة 
الى تناقص نسبة مضاعفات هذه العمليات وذلك 
بس���بب تطور االدوات املستخدمة وتزايد خبرة 

اجلراحني في هذا املجال خصوصا في الكويت.
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انتظار فرصة جديدة ليعاود 
نشاطه من جديد.

ومتيزت اعمال الفنانة بني 
اللوحات املتوسطة واللوحات 
التي تقترب م���ن اجلداريات 
واملليئة باأللوان التي تختصر 
قصة الرم���ز في عالم الفنانة 
والتي اس���توحت منه العديد 
من التعبيرات التشكيلية التي 
القادم من  تنبض بالش���غف 
البيئة املصرية والتي نقلتها 
الفنانة فوق سطوح اللوحات 
بلغة تعبيرية تشرح فيها كيف 
يكون عاملها اخلاص وسط هذا 
الكم من الشخوص القادمني من 
الواقع احلياتي وكأن كل واحد 
منهم مينحنا عاملا خاصا يقيم 
حوارا لونيا مع عيون املتلقي 
ال���ذي بهرته ه���ذه التفردات 
اللونية الت���ي حتاكي البيئة 
والطبيع���ة والواقع املصري 

املعاش. 

من جانبه����ا قدمت الفنانة 
ايفلني عشم اهلل عشرين لوحة 
متيزت بسرد بصري يستعرض 
التش����كيلية  مش����وار حياتها 
باعتبار ان األبيض واألسود هما 
اللونان املكونان لعالم التشكيل 

على حد قولها.
وأش����ارت الى ان لوحاتها 
عبارة عن مقتطفات شخصية 
وتطورات ورؤى، وان االعمال 
الفنية هي ال����دال على الروح 
االبداعية داخل كل فنان، مشيرة 
الى ان جزءا من لوحاتها متثل 
الطفولة  العودة ملرحل����ة  في 
بكل ما عاشته من احتفاليات 
وألع����اب مصحوب����ة بالغناء، 
مبين����ة ان بداخل كل انس����ان 
طفال يطل برأسه في غفلة من 
رقابة العقل ليمارس شقاوته 
العابثة واثبات وجوده بطريقته 
اخلاصة، ليعود مرة أخرى في 

يعد احد األماكن التي جمع فيها 
اكبر إبداعات الفن من مختلف 
األلوان والقطع الفنية، الفتا الى 
انه يحتوي على مجموعة من 
املقتنيات الفنية تفوق الثالثة 

ماليني قطعة.
القرين، قال  وعن مهرجان 
اليوحة ان ال����دورة ال� 21 هذا 
العام مليئة باألنشطة املتنوعة 
واملميزة، مبين����ا ان مهرجان 
القرين السنوي متميز باملدة 
الزمنية الطويلة والتي ستتيح 
تقدمي ألوان متعددة من األنشطة 
في مختل����ف املناحي الثقافية 
منها: املوسيقى واآلداب والشعر 
والس����ينما والندوات الفكرية 
املتنوعة، إضاف����ة إلى الفنون 
التشكيلية، كما ستكون هناك 
أنشطة جديدة، ملا يقارب أكثر 
من 70 نشاطا هذا العام، مبعدل 

خمسة أنشطة يومية.

غرائبية في تكوينات فريدة. 
وعن زيارته األخيرة ملعرض 
االرميتاج الروسي، قال اليوحة 
انها كانت زيارة مثمرة، حيث 

الت����ي متتلك  ايفلني  الفنان����ة 
أس����لوبا مميزا بعرض التراث 
عبر إبداعاتها وألوانها املتباينة 
وتصويرها لعناصر وكائنات 

اجلمهور احمللي بفنونهم. 
 ودعا اليوحة اجلمهور من 
محبي الفن التشكيلي إلى زيارة 
املعرض والتعرف على إبداعات 

 هالة عمران 

افتتح األمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
م.علي اليوحة في قاعة الفنون 
بضاحية عبداهلل السالم مساء 
أول من امس، معرض الفنانة 
التشكيلية املصرية ايفلني عشم 
اهلل بحضور نخبة من الفنانني 
التشكيليني ومتذوقي الفنون.

وق����ال اليوحة في تصريح 
افتتاح  للصحافي����ني، عق����ب 
املعرض، ان املعرض قدم لوحات 
نوعية مميزة تستحضر متعة 
جمالية غير تقليدية، معتبرا 
املعرض فرصة للتبادل الثقافي 
بني الكويت ومصر ملا يقدمه من 
ص����ورة جميلة لفنانة كبيرة، 
متمنيا استمرار زيارات الفنانني 
إلى  التش����كيليني املصري����ني 
الكويت لعرض أعمالهم وتعريف 

م. اليوحة متوسطا إيفلني عشم اهلل وليلى احمد 

احدى لوحات الفنانة إيفلنيلوحة فنية تعبر عن ألعاب السيرك  انتظار املولد  ألعاب احلارة 

م.علي اليوحة والفنانة ايفلني عشم اهلل وجولة داخل املعرض م.علي اليوحة وايفلني عشم اهلل يقصان شريط افتتاح املعرض بحضور ليلى أحمد وجنالء النقي  )محمد هاشم(

ليلى أحمد: مدخل جديد للتعرف على الطقوس االجتماعية 
أكدت الزميلة ليلى أحمد ان معرض الفنانة ايفلني عشم اهلل مدخل 
جديد للتعرف على الطقوس االجتماعية مبصر مثل املولد النبوي، 
مشيرة الى ان الفنانة ايفلني اهتمت بالوجوه إضافة الى احلضارة 

املصرية التي ذابت في التراث الشعبي، كما ان لوحاتها جمعت 
توليفة جميلة وعريقة وخفيفة وحزينة وسعيدة.

وأضافت انه بحكم البيئة اخلضراء التي تربت فيها الفنانة فقد 
وجدنا مساحات خضراء في لوحاتها، مشيرة الى ان الفنانة من 
املصريات الالتي لم يتجهن للتجريد او الفانتازية، فهي شعبية 

منتمية لألرض، وقد احتوت لوحاتها على شخصيات خيالية 

سحرية، معتمدة على شكل األسطورة واخلرافة والسحر.
وأوضحت ليلى احمد ان الفن التشكيلي على الساحة الكويتية 

مليء بالفنانني املميزين منهم على سبيل املثال ال احلصر 
الفنان الكويتي سامي محمد وهو من النحاتني املعروفني 

على مستوى الوطن العربي، وثريا البقصمي وأختها فريدة 
البقصمي، مؤكدة أهمية احلراك الفني من خالل زيارات 

الفنانني، كما انه يساهم في عملية تالقي الثقافات واحلضارات 
من جميع البلدان، مؤكدة ان الكويت حتظى بحراك مميز بألوان 

واشكال متعددة من الفنون.

خالل افتتاحه املعرض بحضور نخبة من الفنانني التشكيليني

اليوحة: إيفلني عشم اهلل قدمت لوحات مميزة تستحضر متعة غير تقليدية
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حسن الهداد

تلك احلروف عندما نقوم بتجميعها تصبح واقعنا 
اليومي بجميع اجتاهاته سواء على الصعيد السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي وغيرها من األصعدة العاملة 
على بناء مستقبلنا قبل حاضرنا، ولكن ما جنده أننا 

في دائرة تخبط مزمنة.
قرارات واجتماعات وجلان جلميع حاالتنا واحتياجاتنا 

ومع هذا نتائجها متخبطة ال مصير لها غير التغيير 
بعد فترة وجيزة من صدورها، ال تكن مبتهجا بهذه 

التغييرات ألنها أيضا تغييرات متخبطة وإدارات تتخبط 
ضد بعضها لتصدر قرارات تخبط في أرجاء مجتمعنا 

إلى أن أصبحنا نعيش في زمن متخبط.
ذلك هو احلال وال نريد ان نسمع ممن يقومون 

بالتصريحات حملاربة الفساد وإنقاذ مجتمعاتنا من 
التخبط في جميع حاالته، ألننا سئمنا من تلك الدائرة 

التي ندور فيها دورانا عشوائيا غير منتظم بحركات 
متخبطة هستيرية ال نعلم اين بدايتها؟ وال ندرك كيف 
ستكون نهايتها؟ فقط، أصبحنا كالدمى في أيادي تقوم 
بتحريكنا لنؤدي أدوارا غير مكتوبة ونلعب شخصيات 
ليس لها عمق وال تأثير، فقط التحريك من أجل التخبط.
قد يقول البعض إنني أمتلك نظرة تشاؤمية وقد ينظر 

اآلخرون الى أنني ال استوعب اخلطط املستقبلية 
ملجتمعنا، ومن هنا وهناك كلماتي مستوحاة من 

املجتمع الذي أنتمي إليه وليس من كوكب آخر، تلك هي 
مشاعرنا التي أصبحت متخبطة ال تعلم أين مرساها 

ومن هم بحاراتها؟ أصبحنا ال منلك األمل من اخلبطات 
املتتالية التي تصيبنا من القرارات الصادرة وامللغاة، 

قد يقول البعض: اعطني مثاال لبرهنة ما أقول؟ فيكون 
اجلواب له: ليس باستطاعتي كتاب مجلدات من األمثلة.

فقد أقول: انظر إلى الوضع املتخبط وأنتم اذكروا لنا: أين 
الطريق الصحيح؟ نريد خطوطا مستقيمة غير متعرجة 

لنعرف بدايتها من نهايتها، أمنياتنا طريق يبدأ باألمل 
وينتهي باإلجنازات، سئمنا من اخلطوط املتخبطة وامللتوية 

واملتعرجة التي تأخذ بنا لترهقنا دون أن نرى من بعدها 
مجتمعنا اجلديد، اصبحنا نسير وكأن الشوارع واملباني 
واألفراد أيضا تتخبط فيما بينها كما لو أننا نعيش في 

زالزل متتالية ال نعرف متى سوف تنتهي توابعها املتخبطة.
٭ مسك اخلتام: من اشعار »هشام اجلخ«

سئمنا من تشتتنا
وكل الناس تتكتل 
مألمت فكرنا كذبا
وتزويرا وتأليفا 

من الواضح أن األحداث املأساوية في املنطقة تزداد 
سوءا، حتديدا في سورية والعراق وغيرهما من البلدان 

العربية التي حتولت ساحاتها إلى حلبة قتال ودمار 
وتشريد، هذه املصائب لم تأت باملصادفة وليس كما 

يروج لها البعض من أجل احلرية، بينما احلقيقة مغايرة 
متاما، ألن نواياها الشريرة تهدف إلى إشعال حرب 

طائفية في املنطقة أطرافها »سنية ـ شيعية« رسمت 
لوحتها بريشة خبيثة على خريطة منطقة الشرق 

األوسط والسؤال هنا: هل الكويت ضمن اخلريطة التي 
رسمتها تلك الريشة؟

كل هذه األحداث املؤملة، باتت واقعا أليما على األرض، 
والكويت ليست مبنأى عنها إن لم تكن احلكمة حاضرة 
في تلك الظروف االستثنائية، التي تستوجب أن نتعامل 

معها بأسلوب استثنائي حذر.
دعونا نتوقف حلظة مع العقل ونسأل بحكمة، هل دفاع 

وتعاطف البعض مع اجليش احلر أو جبهة النصرة أو 
داعش أو جيش بشار أو حزب اهلل أو إيران، سينقذ 

بلدنا من فتنة طائفية مالمحها باتت تظهر على سطح 
الساحة السياسية واالجتماعية، والكراهية التي انتشرت 

أخيرا خير عنوانا لها؟
أليس الوضع الراهن بحاجة إلى حتكيم العقل أكثر من 

اجلري وراء الكراهية؟ خاصة أن املعركة باتت مكشوفة 

لكل من يرصدها بعني وطنية بعيدة عن أمراض الفزعة 
الطائفية، فضال عن حتقير عقول البعض وجعله أداة 
لبعض اآلالت اإلعالمية التي توجه الرأي العام حسبما 

تريد بفنون إعالمية تأثيرها يفوق السحر ونتائجها 
حتما مؤملة على اجلميع لطاملا البعض أصبح أسيرا لها.

ففي ظل األحداث الكارثية التي متر على املنطقة، 
فاحملافظة على أمن واستقرار الكويت بات واجبا وطنيا 
ومسؤوليته تقع على اجلميع، فعلى الشعب الكويتي أن 

يلعب دورا مهما ال يقل أهمية عن دوره البطولي ابان 
الغزو العراقي، فجاء الوقت الذي يلزمنا بأن نترك فيه 
جميع خالفاتنا السياسية واملذهبية، التي شجعت على 

االنقسام القبلي والطائفي والفئوي في الفترة األخيرة، 
وهذه االنقسامات اذا استمرت فستكون أرضا خصبة 

ألصحاب األجندات الطائفية الذين يحاولون إشعال 
الكويت بحرب طائفية شرارتها في كل فترة جتدح على 

الساحة السياسية، ولكن لطف اهلل ثم حكمة صاحب 
السمو األمير وحسن تصرف العقالء منع اشتعالها، 

وكل ما حصده هؤالء الطائفيون هو نشر الكراهية بني 
بعض فئات املجتمع ليس أكثر.

 ولألسف فإن البعض منهم انحرف عن مسار التمسك 
بالوحدة الوطنية، وأصحاب الفنت باتوا أبطاال على 
الساحة السياسية والتويترية بالتحديد، ينشرون 

سموم أفكارهم بني الشباب، ويشككون في والء 
أبناء جلدتهم ملجرد اختالفات مذهبية، وكل هذا يتم 
باسم حرية الرأي واحملاسبة غائبة بسبب احلسابات 

والترضيات السياسية.
أقولها بحزن وخوف من املجهول، الكويت يحدق بها 

اخلطر، وأرضيتها خصبة، نتيجة وجود متطرفني من 
مختلف االنتماءات املذهبية، لذا علينا مهمة وطنية 

تكمن في ضرورة الدفاع عن وطننا من خالل محاربة 
األفكار املتطرفة املريضة، فاألمر اليوم بحاجة إلى ثقافة 

مجتمع حتمل عقال وروحا يعشقان الكويت كما كان 
شهداء القرين في املعركة الوطنية التي امتزج فيها دم 

السني والشيعي واحلضري والبدوي دفاعا عن الكويت 
وال شيء غير الكويت.

افهموا ما يحدث من حولكم جيدا، فهي بداية لشرارة 
قد حترق اجلميع وتنهي مستقبال جميال، كلنا يعلم 

أننا محسودون على نعمتي األمن واألمان قبل نعمتي 
اخلير والدميقراطية، لذا أمتنى من الكل أن يرى الكويت 

بعيون األب والتي ترى عيون ابنه تدمع أملا، كفانا 
تناحرا وتفرقة وكراهية، والذي يريد سالمة الكويت 

عليه أن يتبع نهج وحكمة  صاحب السمو األمير، كونه 
أكثر حرصا على مصلحة الكويت واستقرارها في ظل 

الظروف الراهنة.

ت.. خ.. ب.. ط

بدايتها.. كراهية 
ونهايتها مأساة

محلك سر

شرارة قلم

٭ إلى املسؤولني في منطقة اجلهراء الصحية، منذ 
فترة وبعض املراكز الصحية لالسف ال توجد بها 

كروت ذات اللون االصفر التي حتدد مواعيد املراجعة 
لعيادة املتابعة.

٭ ظاهرة استغالل الساحات امام احملالت واملطاعم 
سواء بعرض البضائع او وضع كراسي اصبحت 

منتشرة لالسف بصورة الفتة للنظر، وخاصة في 
املوالت، في ظل غياب رقابة ومتابعة البلدية ملنع مثل 

تلك التجاوزات.
٭ اقتراح لوكيلة وزارة التربية: ملاذا ال يتم حتويل 

احدى رياض االطفال مبنطقة النسيم الى ثانوية 
بنات بدال من املعاناة التي يتعرض لها االهالي في 

نقل بناتهم الى مناطق اخرى، خاصة ان روضة 
واحدة تكفي للمنطقة؟

٭ اسعار توصيل الطلبات في املطاعم بدأت تأخذ 
ارتفاعا ملحوظا بني فترة واخرى دون ان تكون 

هناك رقابة من حماية املستهلك.
٭ سؤال حول مدى قانونية السماح الحدى اجلهات 

باستثمار خدمة ايقاف السيارات ضمن مشروع 
مواقف السيارات متعددة االدوار في مستشفى 

اجلهراء.
٭ اقتراح بان تكون كفالة مكاتب االستقدام للعمالة 
املنزلية 6 اشهر بدال من 100 وأال يتم السماح بنقل 

الكفالة من شخص آلخر اال بعد سنتني.
٭ باقة ورد الدارة مدرسة حمود الصباح املتوسطة 

بنني بقيادة مديرها منصور عويد والذي اعطى 
توجيهاته لرؤساء االقسام بتوزيع مذكرات على 

الطلبة باملجان على عكس بعض املدارس التي تفرض 
التوجه ملكتبة معينة لشراء تلك املذكرات.

٭ همسة في اذن االدارات املدرسية النسائية: من 
غير املعقول ان تستنفر العامالت في املدارس عند 

دخول اولياء االمور بسبب السرعة في العودة 
وارتداء النقاب مرة اخرى، ترى هذي مدرسة مو 

بيتكم.
٭ عدم التزام اصحاب الشاحنات بقرار املنع من 

السير في الشوارع خالل فترة الذروة يحتاج ملتابعة 
دقيقة من املسؤولني باملطار وخاصة عند خروج 

املوظفني الظهر على طريق دوار االمم املتحدة 
والدائري الرابع مما يسبب ازدحاما في الشوارع.

٭ ملاذا ال يتم تعديل موضوع اجازة االمومة، بحيث 
تكون بعد مرور شهرين من دون راتب وذلك بهدف 
سد النقص في التخصصات الذي تعاني منه بعض 

املدارس بسبب متتع املوظفة بإجازة الوضع ستة 
اشهر، واالربع االخيرة بنصف راتب.

االبل عندما تفقد بعضا من أقرانها أو تبحث عن املاء 
أو الكأل تعبر عما أصابها بحنني مدّو حتى تشعر 

الرعاة مبا أصابها من ضنك أو ألم، وكذلك اخليول 
تعبر عن ذلك بصهيلها، وجميع احليوانات االليفة 

وغير األليفة شأنها كشأن ما سلف ذكره، وهذا 
نبينه للذين ال يحسون مبا أصاب غيرهم، خصوصا 
من أبناء عمومتهم الذين عانوا من املتسلطني عليهم 

ما عانوه من جتاذباتهم وأطماع املتصارعني على 
النفوذ وال يهمهم حقوق اإلنسان ومفهومية احلياة 
التي أوردها اهلل عز وجل في تشريعاته السماوية 

التي أرسلها إلى االنبياء وأمر باتباعها.
 يدعي البعض اهتمامه بحقوق االنسان ويتجاهل 

الكوارث والقائمني بافتعالها وينبشون عن القضايا 
اجلزئية خللق الفتنة وليس االصالح، وال يذكرون 

ما قامت به الدول املانحة التي التزمت مبا كلفت 
به، والدول التي لم توف مبا تعهدت به، وعلى كل 

حال هذه املساعدات ليس بها منة على أحد ونطلب 
من أصحاب اخلير والوفرة املالية املزيد وتشكيل 

جلنة عليا موثوق بها لصرف هذه املساعدات لهؤالء 
احملتاجني وال يتركونها عرضة لقطاع الطرق الذين ال 

يوصلون منها إال القليل أو يوجهونها ملآرب أخرى 
متجانسة معهم فكريا وتنظيميا. وال يشعرون أو 

يحنون كما حنت اإلبل على أقرانها.

تفرقــوا خادمـني الفيــل
والكــل غنـى علـى لياله

خيل الرمـك مابها صهيــل
وملبسـه باحلديـد حـذاه

والروس نامت وقـام الذيـل
وصبـرا لأليوب في بلواه

وخالف قطب مع جنـم سهيل
أضعف عربها وقوه أعداه

أي احلقوق الدستورية واملسؤولية القيادية:
Constitutional right & responsibility of leadership
هذا يا سادة هو املنطلق احلقيقي لكل قادة وقيادة 
وشعب ال يتمنى أن تصيبه مصائب الربيع العربي 
الذي التزال عواصفه الهوجاء تعصف في شمالها 

وميينها وتزحف الى مواقع أخرى.
يجب على القيادة في أي بلد ترغب في احلفاظ على 

ما وّكل اليها بأن تراقب احلكم واالحكام حتى ال 
يصيبها ميل أو ميالن، فالعدل يقضي على الظلم 

والنور يبدد بالظالم.
:Special

هذه االبيات تتحدث عن الذين رجعوا الى مواقعهم 
.»over the seas« القدمية شرق قناة السويس

بعــد ثالث أربعــني عـــام
يـا مرحبـا بيـك يالعمــه

يا بنـت عـم العرب الســام
جــورج وبـوش ولد عمه

أخيـر مـن مفطـر ما صـام
شــره علـى جـاره وعمه

مـن اليمـن الى بـالد الشام
تفرقــت حزمـة األمــة

b- alenezi@ hotmail. Com
بداح العنزي

مطلق الوهيدة

رسائل 
ملن يهمه األمر

برد قارس والصيف 
القادم »حار أوي أوي«

أوراق مبعثرة

رأي

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي
»اخشوشنوا فإن النعمة ال تدوم«، إنها حكمة كبيرة 
يجب أن يعلقها كل إنسان على باب بيته يراها كلما 

يدخل ويخرج من بيته، ألن اإلنسان مع األسف الشديد 
ينغمس في امللذات وتطيب له احلياة لدرجة أنه يصاب 

بالتخمة وأمراض كثيرة بسبب السمنة والضغط 
والقلب وحتى السرطان.

عجيب هذا اإلنسان، كيف أنه يلقي بنفسه إلى التهلكة 
بيده وال يتذكر مثل هذه احلكمة التي تذكره دائما 

بأن التمتع بالنعمة لن يكون بصفة دائما وأنها قابلة 
للزوال؟! وهذا سيؤدي بطبيعة احلال إلى أمراض 

أصبحنا نسميها أمراض العصر.
نحن لسنا الوحيدين املشاركني في هذه اجلرمية ضد 
اإلنسان، لقد عانى منها الغرب قبلنا، ونرى اآلن هذه 
األمراض متفشية بينهم وأخذوا يفكرون في تخفيف 
أوزانهم بصورة جدية. الفرق بيننا وبينهم أنهم دائما 
يأخذون األمور بجدية، فأخذوا يغيرون أمناط حياتهم 

وزادت األنشطة الرياضية، وقننوا األغذية ألطفالهم في 
املدارس، وبدأوا يفكرون في إغالق وتقليل عدد مطاعم 

الوجبات السريعة ألن أغلبها يحتوي على مشهيات 
كيماوية تعود اإلنسان عليها وخاصة أطفالنا.

أما نحن فعكس ذلك، قد زادت فروع هذه املطاعم 
السريعة عندنا وأصبحت تصل إلى البيوت، حتى 

ان احلركة التي كان األطفال يقومون بها من البيت 
إلى املطعم قد حرموا منها، وتأتي طلباتهم إلى حيث 

يشاهدون األفالم، لدرجة أن أغلب الدراسات األخيرة 
أظهرت أن الوجبات أثناء العمل وأثناء الراحة تؤدي إلى 

الكثير من األمراض املزمنة.
كل هذا معروف، وعلى الرغم من ذلك نتصرف في 

حياتنا وكأن اخلير »خير« وال يهمنا. ويصل بنا األمر 
إلى اإلدمان على هذا النوع من احلياة وال نستطيع 

التخلص منه ونبحث عن زيادة دخلنا حتى نزيد من 
هذه الوجبات القاتلة.

بهذه الطريقة يتغير منط احلياة متاما، فمجتمعنا مع 
األسف الشديد لم يصل إلى التحضر بحيث يستطيع 

أن يفكر في مصلحته بل ينجرف دون تفكير باملخاطر، 
أو االكتراث مبا يضره. ولزيادة مداخيلهم ومعاشاتهم 

أصبحوا يضغطون على نوابهم لكي يزيدوا من هذا 
األمر، وبذلك يستمرون في التمتع باحلياة دون التفكير 

في عاقبة ما يعملون، فنجد مع األسف الشديد جتاوبا 
من احلكومة ومن املجلس في تلبية طلباتهم رغم 

معرفتهم باألضرار ملثل هذا التوجه.
ومع زيادة دخول الشخص وعدم تغيير منط حياته 

وإدراك مخاطره تتواكب عليه املصائب واألمراض حتى 
ينقص عطاؤه في عمله. وكل هذه األمور تؤدي إلى 

خسارة كبيرة في الدخول وال يوجد مصدر آخر يزيد 
الدخل، ومع الزمن، وعلى ضوء تغير أسعار النفط فلن 

نستطيع إال االستسالم لعجز امليزانية وعدم متكن 
الدولة من تغطية متطلباتنا. وهذا األمر سيحدث لنا 

عاجال أو آجال، ألننا في الكويت دائما ننتظر الكارثة، 
وهذا عالج لكثير من األمور في حياتنا، كان من املمكن 

االصالح دون أن تتفاقم األمور وتؤدي إلى خسارة 
كبيرة.

نحن اآلن نعيش هذه اللحظة، فكيف تفكر الدولة إذا 
كان الشعب ُمصر على االسراف والبذخ وزيادة في 
االنفاق دون أي اكتراث ملا يحدث في الدولة؟! فنحن 

جميعا في مركب واحد وعلى املسرفني واملبالغني وغير 
القادرين على تغيير أمناط حياتهم أن يعلموا أن العاقبة 

وخيمة والعجز سيؤدي إذا تكرر إلى إفالس الدولة.
نعم، ال تستغربوا من هذه الرؤية املتشائمة، فإننا قد 

بالغنا كثيرا وهدرنا املال وتخلفنا عن كل الدول احمليطة 
بنا، وزاد الفساد لدينا على جميع املستويات، فاألغلبية 

مع األسف الشديد همها الكسب الشخصي والهدر 
والنهب دون واعز من ضمير أو دين، وهذا األمر من 

طبيعة احلال أمر خطير جدا وال نحاول التخفيف منه، 
فعلى احلكومة أن تصارح الناس باحلقيقة وتقنعهم 
بالتوفير وتغيير منط حياتهم، حياة البذخ والرفاه، 

فالسكني قد بلغت العظم، فاجلميع مطالبون بأن يعلموا 
أن املستقبل إذا لم نقف له بقوة وحزم فإن النتيجة 
ستكون وخيمة، وكان اهلل في عون الكويت وأهلها 

الطيبني.
فعلى احلكومة أن تبدأ بالتقشف في جميع مجاالت 

احلياة، وان تتحكم في األسعار حتى ال يستغل التجار 
الظروف االقتصادية التي قد متر بها الدولة، ال سمح 

اهلل.
فاجلميع مسؤولون، وال أحد يخرج عن اإلجماع 

ضد التحدي املستقبلي، ونحن دائما على مستوى 
املسؤولية، هل يا ترى نتذكر ذلك حتى اآلن أم نسينا 

أو تناسينا ذلك؟!

اخشوشنوا فإن 
النعمة ال تدوم

من غير إحراج
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
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الرياضية

برشلونة
ومان سيتي

نارية .. وتشلسي
وسان جرمان 

ثأرية

»األنباء« سلطت 
الضوء على 
املواجهات 

املرتقبة
في ثمن نهائي 

»التشامبيونزليغ«

»البارسا« يباغت غرميه
أكدت تقارير رياضية أن نادي برشلونة يحاول االتصال مع الالعب األملاني وجنم 
بوروسيا دورمتوند ماركو ريوس قبل جناح ريال مدريد في احلصول على خدماته.
ونشرت صحيفة ماركا أن النادي الكاتالوني قرر مباغتة ريال مدريد بالوصول إلى 
اتفاق غير مباشر مع الالعب األملاني. ويدرك »البارسا« أنه لن يستطيع التعاقد معه 
قريبا إال أنه يسعى إلى إقناع ريوس باالنتظار ملدة عام واحد على أن ينتقل إلى 
البلوغرانا مع عودة الفريق إلى سوق االنتقاالت إثر انتهاء العقوبة املوقعة ضده.

الريال وبايرن وأرسنال »دربهم خضر«.. والتكافؤ بني اآلخرين

الثقة بالنفس.. سالح الروابط في الكويت بعد قرعة ثمن نهائي »األبطال«

متكافئة وقوية خصوصا لقائي 
)اليوڤي ودورمتوند، تشلسي 

وباريس(.
وذهبنا أيضا الى معس����كر 
العم����اق لنعرف  الباڤ����اري 
وجهة نظر عشاقه في القرعة، 
فصرح نائ����ب رئيس رابطته 
الدمخي، قائ����ا: بعد  محم����د 
انتهاء القرعة التي اسفرت عن 
العيار  مواجهات صعبة ومن 
الثقي����ل بني ف����رق كبيرة مثل 
السيتي وبرشلونة وكذلك لقاء 
تشلسي وباريس، وبالنظر لهذه 
املواجهات النارية فيمكن اعتبار 
القرعة جي����دة للبايرن ولكن 
خصم الباڤاري شاختار يعتبر 
خصما عني����دا ومجهوال وهنا 
تكم����ن خطورته، حيث ميتلك 
الفريق االوكراني مجموعة من 
الاعبني املهاريني خاصة في خط 
الهجوم وبالتالي يجب احترام 

اخلصم وعدم التهاون به.
البطولة  وأضاف: في هذه 
دائم����ا ال توج����د اي لق����اءات 
محس����ومة وتعتب����ر بطولة 
الورق  املفاجآت، ولكن وعلى 
باي����رن ميونيخ ه����و املفضل 
للعبور ولكن مهمته لن تكون 
سهلة ومحفوفة باملخاطر وهذا 
ما رأيناه من تصاريح الاعبني 
واملدرب والتي اتسمت باحلذر 
واحترام املنافس وعدم التهاون 

ابدا به.
الدمخ����ي حديثه:  واختتم 
البايرن بخبرته وقوته وتواجد 
النجوم الكبار مع عودة الاعبني 
املصابني في شهر فبراير قادر 
على العبور ومواصلة الطريق 
السادس����ة كما  البطولة  نحو 
عودنا العم����اق الباڤاري في 
الوص����ول الى االدوار املتقدمة 

م����ن قرعة املواس����م املاضية، 
خصوص����ا أن ن����ادي اإلمارة 

أضعف املتأهلني.
وبالتحول الى عشاق النادي 
الكتالوني فكانت لنا وقفة مع 
محمد العتيبي أمني سر رابطة 
»البلوغرانا« في الكويت والذي 
أكد أن اصطدام »البارسا« ببطل 
إجنلترا مجددا في مواجهة تبدو 
ش����به متكافئة مبنزلة نهائي 
مبكر، خصوصا أن برشلونة 
مازال يبحث عن نفس����ه بعد 
التغييرات الكثيرة التي طالته 
في سوق االنتقاالت الصيفية.

وب����ني أن احلدي����ث مازال 
مبكرا ع����ن املواجهة مع تبقي 
شهرين إذ سيختلف فيها الكثير، 
وكمش����جع للفريق الكتالوني 
يأم����ل أن يصل الفريق ملوقعة 
بطل »البرميييرليغ« وهو في 
أفضل حاالته هذا املوسم والذي 
بدا فيه البارس����ا متخبطا في 
املواجهات الكبيرة إن استثنينا 
الكبيرة ضد  اإلي����اب  مواجهة 

باريس سان جرمان.
وتابع قائا: لعل اخلبر اجليد 
يتمثل في غياب ضابط إيقاع 
وسط السيتي املتألق يايا توريه 
عن موقعة الذهاب، األمر الذي 
أراه سيجعل اللقاء أسهل على 
البلوغرانا الذي سيعتمد بشكل 
طبيعي على تعملق جديد من 
معجزته ليونيل ميسي رجل 
لقائي املوسم املاضي، الفتا الى 
ان القرعة بش����كل عام جددت 
تعاطفها مع ريال مدريد حني 
وضعته في مواجهة محسومة 
مع شالكه، كذلك تبدو كفة بايرن 
وآرسنال في موقعتيهما ضد 
شاختار وموناكو على التوالي، 
أما بقية اللقاءات فتبدو جميعها 

اتلتيكو مدريد استغال نفس 
األمر عندما يواجه ليڤركوزن، 
اما مباراة بورتو وبازل فستكون 
متكافئة وتتمنى جماهير االندية 
الكبيرة مواجهة الفائز بينهم.

أما زميله في الرابطة ورئيس 
جلنة الفعاليات محمد سهيل، 
فق����ال: ريال مدريد × ش����الكه 
امللكي للعاشرة  تكرار مشوار 
م����ع الفرق األملاني����ة، فالريال 
مي����ر بأفضل حاالت����ه بعكس 
أراها  املتأرجح، مباراة  شالكه 
محس����ومة منطقي����ا للملكي، 
ولكن ذلك ال يعني االستهانة 
باخلصم الذي استوعب درس 
املوس����م املاضي وسيحاول أال 
يكون فريس����ة سهله للعماق 
االبيض.. وتابع: برشلونة × 
مان سيتي تعتبر قمة متكررة 
مع اختاف وضع الفريقني عن 
املوس����م املاضي السيما ان كل 
طرف ال مي����ر بأفضل حاالته 
بهذا املوس����م، وصعب توقع 
املتأهل بينهما، كما تعد باريس 
× تشلس����ي قمة أخرى جتمع 
فريقني متقاربني في املستوى، 
غير أن شخصية تشلسي ترجح 
كفته على باريس املشتت بني 
الدوري احمللي الذي يدافع عن 

لقبه ودوري األبطال.
وزاد: مباراة بايرن ميونيخ 
وشاختار محسومة لألول إال 
إذا حدثت معجزة لش����اختار، 
أم����ا دورمتون����د ويوڤنتوس 
فالكل يراها مب����اراة تكتيكية 
ومعقدة للمشاهد، اال ان احلالة 
الذهنية لليوڤي أفضل بكثير من 
دورمتوند املهزوز في الدوري، 
في حني جند احلظ وقف هذه 
املرة مع آرسنال الذي سيقابل 
الفرنسي بعد معاناة  موناكو 

دائما في كل البطوالت.
في حني اعتبر نائب رئيس 
العاقات العامة برابطة تشلسي 
عبداهلل الكندري أن لقاء فريقه 
مع باريس مبنزلة صراع ورد 
دين للمنافس الساعي إلثبات 

جدارته وقوته.
أن  الكن����دري  وأوض����ح 
»البل����وز« اصب����ح أقوى من 
قبل بكثي����ر ومبقدوره تخطي 
املنافس الصعب، ألن تخبطات 
بان بوجهة نظره قد تصب في 
صالح »االزرق اللندني« على حد 
الى ان مدرب  تعبيره، مشيرا 
»بي أس جي« من الصعب ان 
يصل ملستوى عال فإمكانياته 
متوسطة، وفي النهاية ميكن أن 
تتغير االمور في فبراير املقبل، 
ونحن من جهتنا نثق بسبيشال 

ون ورجال النادي.
وأخيرا ق����ال محمد جمعة 
عبدال����رزاق رئي����س رابط����ة 
مش����جعي يوڤنتوس: انتهينا 
م����ن دور املجموع����ات، حيث 
سيبدأ املش����وار احلقيقي في 
دوري االبطال، ومن الطبيعي 
ان تواج����ه فرقا قوية وصلبة 

في هذه املرحلة. 
ورأى ان قرعة دور الستة 
عشر متوازنة نوعا، ما فيما عدا 
ريال مدريد والنادي الباڤاري، 
حي����ث س����يواجهان ش����الكه 
وش����اختار مع فارق كبير في 
االداء واجلاهزي����ة، مؤكدا في 
الوقت نفسه أن مباراة فريقه 
مع بوروسيا دورمتوند األملاني 
هي ثأرية بالنس����بة لعش����اق 
البيانكونيري الذين ال ينسون 
على االطاق خس����ارة نهائي 
1997 وذه����اب الكأس لألصفر 

األملاني.
وزاد: املواجه����ة س����تكون 
جميل����ة وصعب����ة للفريقني، 
حيث املستويات متقاربة بعض 
الشيء، فدورمتوند يعاني من 
االصابات هذا املوسم واليوڤي 
الفرص  يعاني من اس����تثمار 
الكثي����رة. الفريق����ان يتميزان 
على أرضية ملعبهما، وأمتنى 
فوز »السيدة العجوز« بنتيجة 
جيدة في الذهاب حتى يبتعد عن 

املفاجآت.. فورزا يوفي لابد.
بدوره، علق عضو الرابطة 
أحم����د الصفار عل����ى القرعة، 
اليوڤي  انه����ا خدمت  موضحا 
بعض الشيء بسبب ما مير به 
دورمتون����د من وضع عصيب 
في الدوري، حيث يحتل املركز 
االخي����ر وقد ينعكس هذا على 
وجوده ف����ي دور ال� 16، وذلك 
على عك����س »البيانكونيري« 
الذي مير بفتره وفورمة جيدة 
التأهل عن  وممتازة وبإمكانه 
طريق الف����وز واحملافظة على 
الشباك في مباراة الذهاب ألنها 
على أرضه، الفتا الى أن التأهل 
سيكون بأقدام النجم األرجنتيني 

كارلوس تيڤيز.

عبدالمحسن األيوبي

أسدل الستار على قرعة دور 
ال� 16 من دوري أبطال أوروبا، 
حيث أفرزت القرعة مواجهات 
نارية، وأخرى أقل أهمية حسب 
شعبية الفرق املشاركة وقوتها 

حاليا.
وميكن تقييم هذه املباريات 
حسب أهميتها املالية من حيث 
قيم����ة الاعبني، لتكون مباراة 
برشلونة ومان سيتي هي األهم 
بقيمة مليار و61 مليون يورو، 
وج����اءت مباراة ري����ال مدريد 
وشالكه في املركز الثاني بقيمة 

العبني 899 مليون يورو.
أما مباراة تشلس����ي وسان 
جرمان فجاءت في املركز الثالث 
بقيمة 842 ملي����ون يورو، ثم 
بايرن وش����اختار بقيمة 740 
ملي����ون يورو، وب� 671 مليون 
يورو باتت مباراة يوڤنتوس 
وبوروسيا دورمتوند اخلامسة 
م����ن حيث قيم����ة الاعبني في 

الفريقني.
الس����ادس  وذه����ب املركز 
ملواجه����ة موناكو وارس����نال 
بقيمة 534 مليون يورو متأثرة 
برحيل جنوم الفريق الفرنسي، 
أما املركز السابع فهي مواجهة 
بطل الدوري اإلسباني أتلتيكو 
مدريد م����ع ليڤركوزن ب� 490 
مليون يورو، وكما هو متوقع 
فإن املباراة األقل أهمية ستكون 
بورتو أمام بازل ب� 247 مليون 

يورو.
»األنباء« س����لطت الضوء 
املرتقبة في  على املواجه����ات 
ثمن نهائي »التشامبيونزليغ«، 
وأخذت آراء بعض روابط أندية 
»القارة العجوز« ملعرفة حظوظ 

انديتهما في هذا الدور.
في البداي����ة، قابلنا رئيس 
الدريب  رابطة »امللكي« نواف 
ق����ال: »قرع����ة دوري  ال����ذي 
األبطال لهذا املوسم أعادت لنا 
3 مواجهات من النسخة املاضية، 
حيث وضعت معشوقنا الريال 
ضد ش����الكه األملاني، وغرمينا 
برشلونة مبواجهة مان سيتي، 
فضا عن موقع����ة حامية بني 
تشلسي وباريس سان جرمان، 
مبينا أن بعض املباريات تعد 
فرصة لبع����ض االندية لتأكيد 
التف����وق أو رد الدي����ن القدمي، 
انها ستكون  وشخصيا اعتقد 
اليوڤي  التفوق، بينما  لتأكيد 
يخوض مواجهة صعبة نسبيا 
مع دورمتوند الذي يعاني محليا 
ايطاليا فرصة  ولن يجد بطل 
اجمل من ه����ذه ألخذ الثأر من 
بوروسيا الذي هزمه في نهائي 

.1997
وأضاف: في بقية املواجهات 
ستكون مباراة البايرن وشاختار 
نزهة للفري����ق الباڤاري بينما 
سيكون على االرسنال استغال 
قلة خبرة موناكو وكذلك على 

محمد العتيبي نواف الدريب

قرعة األبطال

عبداهلل الكندري أحمد الصفارمحمد عبدالرزاقمحمد الدمخي

كونتي يتحرك إلعادة أمجاد إيطاليا

كرويف وهيدينك يسعيان لتطوير الكرة الهولندية
مدربي أندية الدوري للحديث 
عن املشاكل التي يعاني منها 

اآلزوري في الوقت احلالي.
وأوضح موق���ع فوتبول 
ايطاليا أن هذا االجتماع جاء 
بداية لعدة اجتماعات أخرى 
قد ق���رر كونتي عقدها خال 
الفت���رة املقبل���ة لبحث آخر 
املس���تجدات ومناقش���ة أهم 
القضايا الت���ي تخص الكرة 
االيطالي���ة حملاولة النهوض 
بها مج���ددا بعض االخفاقات 
االخيرة والتي اضاعت هيبة 

بطل العالم في 4 مرات.
 وقد أشار املوقع في تقريره 
إلى أن االجتماع مت عقده اليوم 
مبدينة مي���ان وفي حضور 
أندية »الكالتش���يو«  مدربي 

العشرين.

في التصفيات املؤهلة لبطولة 
أمم أوروبا 2016 بفرنسا.

إيطاليا
عقد أنتونيو كونتي مدرب 
إيطاليا اجتماعا مع  منتخب 

والسابقني ملناقشة مستقبل 
الكرة في هولندا.

أن انطاقة هولندا،  يذكر 
التي احتلت املركز الثالث في 
العالم املاضية  بطولة كأس 
بالبرازيل، شهدت بعض التعثر 

الرياضي تغييرا واسعا، مشيرا 
إلى أن الروح »القتالية« شيء 

ميكن تعلمه.
ودعا االحتاد الهولندي لكرة 
القدم في مؤمتره مجموعة من 
املدرب���ني والاعبني احلاليني 

يرى جوس هيدينك املدير 
الوطن���ي للمنتخب  الفن���ي 
الهولن���دي ومواطنه يوهان 
كرويف أس���طورة كرة القدم 
العاملية الس���ابق أن منتخب 
»الطواحني« يحتاج إلى التحلي 

بالروح »القتالية«.
وقال هيدين���ك في ختام 
املؤمتر حتت رعاية االحتاد 
الهولندي لكرة القدم مبدينة 
زيس���ت: »دائما ما نرغب في 
لعب كرة القدم بش���كل جيد 
ولكن علين���ا أن نتعلم كيف 

نكافح للفوز باملباريات«.
أبرز  وطالب كرويف أحد 
الهولندية على  الكرة  جنوم 
مدار تاريخها بأن تقوم األندية 
بتحسني أسلوب تأهيل الاعبني 
وبضرورة أن يشهد التفكير 

جولة »األنباء« في الصحف العاملية

٭ »ليكيب«: 
الدوري الفرنسي 

األكثر تشويقًا
باريس ال يهاب 

»البلوز«

٭ »توتو سبورت« 
بوفون: األملان 

سيجعلوننا 
نظهر إمكانياتنا

٭ »سبورت«: 
فخ السيتي 
للبارسا وشالكه 
للريال

قال املهاجم يورينتي: احللم االوروبي يبدأ مبواجهة 
قوية امام دورمتوند، يحيا يوڤنتوس.

أوضح باڤيل نيدڤيد الالعب االسطوري السابق: 
انا مشجع ليورغن كلوب املدير الفني لدورمتوند 

وستكون مباراتنا كبيرة ومهمة أمامه وعلينا 
انتظارها.

أما املهاجم الڤارو موراتا فقال: نحن مستعدون 
للقتال في دوري االبطال االوروبي للوصول الى 

نهائي في برلني.

بعد اجراء القرعة ووقوع فريقهم مبواجهة 
دورمتوند، غرد أبناء يوڤنتوس وأشعلوا »تويتر« 

بتصريحاتهم، معلنني حتديهم لكتيبة كلوب.

جنوم »اليوڤي« أشعلوا »تويتر«

»املدريديستا«.. يبونها من »الدون«

أعربت جماهير ريال مدريد عن أملها في حتطيم 
الرقم القياس��ي ألفضل هداف للدوري اإلس��باني 
واملسجل باسم ليو ميسي ب� 50 هدفا. وأعلن موقع 
ديفنسا سنترال الرياضي اإلسباني نتائج االستبيان 
الذي نشره حول قدرة الهداف البرتغالي وجنم »امللكي« 
على حتطيم رقم ليو الذهبي هذا املوسم. »املدريديستا« 
أعربوا عن حماستهم لكسر رقم ميسي حيث صوت 
66% من املشاركني على أن كريستيانو قادر هذا العام 
مع أدائه املميز على حتطيم الرقم القياسي. وصوت 
32% على أنه أمر ممكن لكنه معقد كثيرا فيما صوت 
2% فقط على أنه مس��تحيل إذ إن رونالدو لن يتابع 

بذات القدرة طوال املوسم.
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تتواصل فعاليات بطولة كأس العالم لألندية 
في املغرب عبر مباراة سان لورينزو األرجنتيني 
مع أوكالند س���يتي النيوزيلن���دي في املربع 
الذهبي وكذلك مواجهة وفاق سطيف اجلزائي 
مع ويسترن س���يدني وندررز األسترالي في 

مباراة حتديد املركز اخلامس.
ويتطلع أوكالند بطل أوقيانوسيا ملواصلة 
مسيرته الرائعة في مونديال األندية بعدما حقق 
الفوز في أول مباراتني له في البطولة، حيث 
فاز في املباراة االفتتاحية على املغرب التطواني 
4-3 بضربات الترجي���ح قبل أن يهزم وفاق 

سطيف بهدف نظيف في املباراة التالية.
وفي املعسكر اآلخر، يسعى سان لورينزو 
بطل كأس الليبرتادوريس الفتتاح مشواره في 
البطولة بفوز ثمني يقربه خطوة من التتويج 
بلقب كأس العالم لألندي���ة للمرة األولى في 

تاريخه.
ويشارك سان لورينزو في مونديال األندية 
للمرة األولى، لكن أوكالند يخوض مشاركته 
السادسة في البطولة )رقم قياسي(، ويسعى 
إلى التأهل للمباراة النهائية للمرة األولى في 
تاريخه، وهو نفس احللم الذي يراود س���ان 
لورينزو، خاصة ان لدي���ه قاعدة جماهيرية 
عريضة في األرجنتني لن ترضى سوى بالفوز 

في مباراة الغد.
واضطر منظمو مونديال األندية لنقل مباراة 
ريال مدريد االسباني مع كروز آزول املكسيكي 
في املربع الذهبي للبطولة إلى مدينة مراكش 
بدال من العاصم���ة الرباط خوفا من تكرار ما 
حدث خ���الل مباراة كروز آزول مع س���يدني 
عندما اجتاحت األمط���ار أرضية امللعب، مما 
صعب متاما عملية نقل الكرة أو التسديد من 

جانب الالعبني، لكن حلسن احلظ فإن مباراة 
س���ان لورينزو مع أوكالند تقرر اقامتها في 

مراكش منذ البداية.
ويعتمد أوكالند بش���كل كبير على جهود 
إيڤان فيسيليتش وفابريزيو تافانو ورايان 
دي فرييس وانخل بيرالجن وجون ايرفينج، 
بينما ينشط مارتن كاوتيروشو وماورو ماتوس 
وبابلو باريينتوس ولياندرو رومانيولي في 

صفوف الفريق األرجنتيني.
وفي املباراة األخرى يتطلع وفاق سطيف 
الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا لتجاوز هزميته 
أمام أوكالند، عبر حتقيق نتيجة تليق بتاريخ 
النادي اجلزائري في مواجهة ويسترن سيدني 

الذي تأسس قبل عامني فقط.
ويحتل وفاق س���طيف املركز اخلامس في 
جدول ترتي���ب الدوري اجلزائري بخمس���ة 
انتصارات وستة تعادالت وهزميتني، ويسعى 
الفريق لتحقيق أول فوز للجزائر في مونديال 

األندية.
ويعيش ويسترن أوضاعا كارثية في الدوري 
األسترالي، حيث فشل في حتقيق أي انتصار 
خالل أول تس���ع جوالت من املوسم، كما هدد 
العبو الفريق باالمتناع عن املشاركة في مونديال 
األندية بسبب عدم حصولهم على اجلوائز املالية 
املستحقة لهم عقب تأهلهم لكأس العالم، قبل 
أن تقنعهم إدارة النادي في النهاية باملشاركة 
في البطولة بعد وعدهم باحلصول على جميع 

مستحقاتهم املالية.
وسيفتقد ويسترن إلى جهود نيكوالي توبور 
ستانلي وماثيو سبيرانوفيتش بعد طردهما 
في املباراة األولى التي خسرها الفريق على يد 

كروز ازول بثالثة أهداف مقابل هدف.

»خبرة« لورينزو 
تواجه »طموح« 

أوكالند بحثًا عن 
بطاقة »نهائي العالم 

لألندية« اليوم

ماتيوس: دورمتوند يفتقد غوتزه »فيفا« يرفض استئناف غارسيا معاقبة فيريرو لـ »نعته« توهير بالـ »فلبيني«
أعرب لوثار ماتيوس جنم منتخب أملانيا السابق عن اعتقاده بأن معاناة فريق 

بروسيا دورمتوند لكرة القدم خالل املوسم احلالى تعود الى حد كبير الى غياب 
العبني من عينة ماريو غوتزه وروبرت ليفاندوفيسكي. وكان غوتزه قد انتقل قبل 
بداية املوسم املاضى لصفوف بايرن ميونيخ بينما حلق به املهاجم الپولندى الدولى 

ليفانوفيسكى في االنتقاالت الصيفية االخيرة بعد انتهاء عقده مع دورمتوند. 
وقال ماتيوس في تصريحات حملطة سكاي 90 »دورمتوند مازال ميلك العبني اكفاء 
ولكن لم يعد ميلك العبني قادرين على صنع الفارق مثل جوتزه وليفاندوفيسكى«. 

واضاف »هناك امر خاطئ في الفريق، ويبدو ان الالعبي يفتقدون املتعة واملرح 
والروح اجلماعية وال يظهرون نفس التعطش لالنتصارات كما كانوا من قبل«.

قرر االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« أمس رفض االستئناف الذي تقدم به احملامي 
واحملقق الفيدرالي االميركي السابق مايكل غارسيا بشأن طريقة التعامل مع ملف 
التحقيق الذي اجراه في تهم الفساد املوجهة الى ملفي روسيا وقطر خالل ترشح 

االخيرتني الستضافة مونديالي 2018 و2022 على التوالي.
ورأت جلنة االستئناف في فيفا ان الطلب الذي تقدم به غارسيا غير صالح.

ويرى غارسيا الذي امضى 18 شهرا وهو يحقق في تهم الفساد والرشوة في ملفي 
روسيا 2018 وقطر 2022 ان خالصة التقرير الذي نشره اعلى قضاة فيفا »لم تكن 

كاملة وخاطئة«، وذلك في ظل متسك االحتاد الدولي بعدم امكانية نشر التقرير 
بأكمله.

أعلن االحتاد االيطالي لكرة القدم أمس عن معاقبة رئيس سمبدوريا ماسيمو 
فيريرو بااليقاف ملدة ثالثة اشهر مع غرامة مالية تصل مبجملها الى 45 الف يورو 

بسبب ما اعتبر عبارة عنصرية بحق الرئيس االندونيسي إلنتر ميالن ايريك 
توهير.  وتسبب فيريرو، املخرج السينمائي الذي وصل الى رئاسة سمبدوريا في 

نهاية املوسم املاضي، بجدل كبير في اكتوبر املاضي بعدما نعت توهير بـ»الفلبيني« 
خالل مقابلة تلفزيونية مع شبكة »راي سبورت«.

 وفتح االحتاد االيطالي حتقيقا بحق فيريرو نتيجة هذا النعت الذي يعتبر 
عنصريا، وقرر في النهاية معاقبته بااليقاف لثالثة اشهر مع غرامة مالية شخصية 

قدرها 10 آالف يورو إضافة الى 35 ألف يورو بحق فريقه سمبدوريا.

توتنهام يواجه نيوكاسل.. وليڤربول يخشى مفاجآت بورمنوث في »الرابطة«

إيڤرتون يستعيد نغمة االنتصارات

توتنهام ضيفه نيوكاسل في 
مباراة قوية وس����يحاول كال 
الظفر بها والتأهل  الفريقني 
للدور الثان����ي، وهي مباراة 
كس����ر عظم بني الفريقني اذ 
يحتل توتنهام املركز السابع 
بالبرميييرلي����غ ب� 24 نقطة 
وخلفه مباشرة يأتي نيوكاسل 
في املركز الثامن ب� 23 نقطة 
ما يذك����ر مبعركة كروية بني 

الفريقني.
أوق����ف انتر ميالن نزيف 
ف����وزه االول  النقاط وحقق 
القدمي  بقيادة مدربه اجلديد 
روبرتو مانشيني عندما تغلب 
على مضيفه كييفو 2-0 اول 
من امس في خت����ام املرحلة 
الدوري  اخلامسة عشرة من 
االيطالي. وارتقى انتر ميالن 
الى املركز احلادي عشر برصيد 
20 نقط����ة مقاب����ل 13 نقطة 
لكييفو الس����ابع عشر. وفي 
مباراة ثانية، تعادل امبولي 

مع ضيفه تورينو 0-0.

إسبانيا

تخل����ص ديبورتيڤ����و ال 
كورونيا م����ن املركز االخير 
بف����وزه الصعب على ضيفه 

التشي 1-0 في ختام املرحلة 
الدوري  اخلامسة عشرة من 
االسباني. وسجل االرجنتيني 
لويس فارين����ا هدف املباراة 
الوحيد في الدقيقة 22. فرفع 
رصيده الى 13 نقطة بفارق 3 
السابقني  نقاط عن شريكيه 

التشي وامليريا.

 ألمانيا

يسعى دورمتوند لتحسني 
موقعه وصورته أمام أنصاره 
عندما يستضيف ڤولفسبورغ 
السادسة عشرة  في املرحلة 

من الدوري األملاني.
وبات رأس يورغن كلوب 
مدرب بوروس����يا دورمتوند 
اكثر  البطل مطلوبا  وصيف 
من اي وق����ت مضى في آخر 
مرحلتني قبل العطلة الشتوية 
حيث حقق فريقه اسوأ بداية 
في تاريخه ويقبع في املركز 
الذي يرغم  السادس عش����ر 
صاحب����ه في نهاية املوس����م 
على خوض ملحق مع ثالث 
الدرجة الثانية من اجل البقاء 
الهب����وط. ويس����تضيف  او 
دورمتوند )14( ڤولفسبورغ 
بطل 2009 وصاحب االنطالقة 
البطولة احلالية  القوية في 
حي����ث يحتل املرك����ز الثاني 
برصيد 30 نقط����ة بفارق 9 
نقاط خلف بايرن ميونيخ. 
وفي باق����ي املباريات يواجه 
آينتراخت فرانكفورت ضيفه 
هيرتا برل����ني، ومباراة قمة 
ايضا بني بادربورن وشالكه، 
وهوڤنهامي وباير ليڤركوزن، 
بوروسيا مونش����نغالدباخ 

وڤيردر برمين.

كأس الرابطة الفرنسية

تس����تكمل مباريات كأس 
الرابط����ة الفرنس����ية عندما 
يس����تضيف اجاكسيو سان 
القمة بني  جرمان ومب����اراة 
ليون وموناك����و. وفي باقي 
املباري����ات يواج����ه لوريان 
إيتيان وليل يالقي  س����انت 
بوردو وآفينيون مع غانغان 

ورين مع كريتاي.

بخس����ارة مذلة امام مضيفه 
مان يونايتد بثالثية نظيفة 
االحد املاضي. اما كوينز بارك 
الثامن  الى  رينجرز فتراجع 

عشر برصيد 14 نقطة.

 كأس رابطة المحترفين

تس����تكمل مباريات كأس 
الرابطة االجنليزية للمحترفني 
بلقاءين األول يجمع ليڤربول 
وبورمن����وث، والثان����ي بني 
نيوكاس����ل وتوتنه����ام. في 
املب����اراة األولى، ل����ن تكون 
مب����اراة ليڤربول س����هلة اذ 
يتص����در بورمن����وث دوري 
الدرجة األولى االجنليزي، وقد 
يكون ذلك دافعا له لتشكيل 
امام ليڤربول صاحب  عائق 
املمتاز  املتذبذبة في  النتائج 
الذي ما ان يخرج من كارثة 
حتى يقع ف����ي اخرى، حيث 
يحتل املركز العاشر )21 نقطة 
من 6 انتصارات و3 تعادالت 
و7 هزائ����م(، علما بأنه انهى 
املوسم املاضي وصيفا للبطل 
مان سيتي بعد ان كان على 
الى منصة  وش����ك الصعود 
التتويج. وفي املباراة األخرى 
التي ستكون ملتهبة يستقبل 

ايڤرتون نغمة  اس����تعاد 
التي غابت عنه  االنتصارات 
في املراح����ل الثالث االخيرة 
بتغلبه على ضيفه كوينز بارك 
رينجرز 3-1 امس االثنني على 
ملعب »غوديسون بارك« في 
ليڤربول ف����ي ختام املرحلة 
السادسة عشرة من الدوري 

االجنليزي لكرة القدم.
ايڤرتون نتيجة   وحسم 
املب����اراة في ش����وطها االول 
بتسجيله هدفني عبر روس 
باركلي )33( والبلجيكي كيفن 
ميراالس )44(، قبل ان يعزز 
االسكتلندي ستيفن نايسميث 
بالثالث في الدقيقة 53، وسجل 
بوبيس زامورا الهدف الوحيد 

للضيوف في الدقيقة 80.
وه����و الف����وز اخلام����س 
اليڤرتون هذا املوسم واالول 
في مبارياته االربع االخيرة 
)خس����ارتان وتعادل واحد( 
فصع����د الى املركز العاش����ر 
برصي����د 21 نقط����ة بف����ارق 
االه����داف امام جاره وغرميه 
التقليدي ليڤربول الذي مني 

)أ.ف.پ( العب كوينز بارك رينجرز جوي بارتون يسقط على ظهر مهاجم ايفرتون ستيفن نايسميث  

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
كأس رابطة احملترفني اإلجنليزية

10:45beIN SPORTS 11HDبورمنوث � ليڤربول 
10:45beIN SPORTS 13HDتوتنهام � نيوكاسل

الدوري األملاني )املرحلة السادسة عشرة(
10اينتراخت � هيرتا برلني
10beIN SPORTS 4HDدورمتوند � ڤولفسبورغ

10beIN SPORTS 12HDبادربورن � شالكه
10beIN SPORTS 9HDهوفنهامي � ليڤركوزن

10مونشنغالدباخ � ڤيردر برمين
كأس ملك إسبانيا )دور الـ 32(

10beIN SPORTS 16HDإسبانيول � أالفيس
10beIN SPORTS 2HDإيبار � خيتافي

10ليڤانتي � الباسيتي
12سوسييداد � اوفييدو

12beIN SPORTS 9HDقرطبة � غرناطة
12beIN SPORTS 16HDڤياريال � قادش

كأس الرابطة الفرنسية
8:40beIN SPORTS 6HDلوريان � سانت إيتيان
11beIN SPORTS 5HDاجاكسيو � سان جرمان

11ليل � بوردو
11آفينيون � غانغان

11رين � كريتاي
11beIN SPORTS 6HDليون � موناكو

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
بطولة كأس العالم لألندية

7:30beIN SPORTS 7HDوفاق سطيف � ويسترن سيدني
10:30beIN SPORTS 7HDسان لورينزو � أوكالند سيتي

تييري هنري... آخر »معالم« العصر الذهبي للكرة الفرنسية
قد يكون قرار اعتزال تييري هنري أمرا متوقعا بسبب تقدمه بالعمر 
ــية ألنه يعتبر  لكنه يحمل معه نهاية حقبة ذهبية في تاريخ الكرة الفرنس
آخر »املعالم« التي صنعت التاريخ مع منتخب »الديوك« وقادته الى إحراز 
ــه العاملي االول واالخير. »بعد 20 عاما من التواجد في أرضية امللعب،  لقب
قررت ان اترك كرة القدم االحترافية«، هذا ما قاله صاحب الرقم القياسي 
بعدد االهداف مع املنتخب الفرنسي )51 هدفا في 123 مباراة( في صفحته 
على موقع »فيسبوك«، معلنا انتهاء مسيرته في املالعب وهو في السابعة 

والثالثني من عمره.
وأضاف هنري الذي دافع عن ألوان املنتخب الفرنسي في 123 مباراة 
ــخة 2006  ــوج معه بكأس العالم عام 1998 ووصل معه الى نهائي نس وت
ــرازه كأس أوروبا 2000 وكأس القارات عام 2003: »كانت  إضافة الى إح
رحلة مذهلة«، شاكرا االندية التي دافع عنها خالل مسيرته وهي موناكو 
ــنال االنكليزي وبرشلونة االسباني وصوال  ويوفنتوس االيطالي وأرس
الى نيويورك ريد بولز الذي وصل اليه عام 2010 وخاض معه 122 مباراة 

ــجل  خاللها 51 هدفا.س
لكن هنري لم يبتعد كثيرا عن اللعبة التي يعشقها 
وأبرع فيها على اجلهة اليسرى من املستطيل االخضر، 
ــار  إذ قرر ان ينتقل الى التلفزيون ليعمل كمستش
ــكاي سبورتس« البريطانية التي  كروي لشبكة »س
ــتعيده الى العاصمة لندن، حيث ابدع طيلة  س
ثمانية مواسم مع ارسنال الذي كرمه بتمثال 
على مداخل »ستاد االمارات« اعترافا منه بقيمة 

هذا الالعب في تاريخ »املدفعجية«.
ــبة لي لكي اسلك  »حان الوقت بالنس
مسارا مختلفا في مسيرتي«، هذا ما قاله 
»تيتي«، مضيفا »يسعدني االعالن عن 
ــي الى لندن من اجل االنضمام  عودت
الى سكاي سبورتس التي سأشاركها 
ــبتها خالل تلك  اخلبرة التي اكتس
االعوام«، آمال ان يستمتع اجلمهور 

مبا لديه من معرفة كما استمتعوا به خالل أيام تألقه كالعب، مضيفا »أراكم 
ــيرته  ــرى«. ومن املؤكد أن هنري كان يتمنى انهاء مس ــى اجلهة االخ عل
بإجناز آخر يضيفه الى سجله الذهبي لكنه لم يتمكن من قيادة نيويورك 
ريد بولز الى لقب الدوري االميركي بعد ان خرج االخير من الدور نصف 

النهائي أمام نيو اينغلند باتريوتس.
ــد وضع هنري بقراره االعتزال حدا للتكهنات باحتمال عودته الى  وق
ــنال، الفريق الذي تعملق في صفوفه لثمانية مواسم واصبح افضل  ارس

هداف في تاريخ النادي اللندني.
وسبق لهنري ان قال مؤخرا ان عودته الى ارسنال تعتبر »امنية« في 
ــالد، مؤكدا في الوقت ذاته  ــذا الوقت من العام، اي مع اقتراب عيد املي ه
ــيعتزل اللعبة، مضيفا  ــرار ترك نيويورك ال يعني بالضرورة انه س ان ق
ــل بعد مرور أربعة أعوام ونصف  ــت مصمما منذ البداية على الرحي »كن
العام )على وصوله الى الفريق(. هذا ما كان عليه الوضع طيلة الوقت ولم 
يكن ليتغير بالنسبة لي. استمتعت بوقتي كثيرا، لم تكن االمور سهلة في 
بعض االحيان، كانت صعبة في البداية على الصعيد الشخصي، لكن بعدها 

أحببت الدوري وعلمت ما هو عليه. كما أحببت نيويورك ايضا«.
ــدوري االجنليزي املمتاز في اربع  ــبق لهنري الذي توج هدافا لل وس
مناسبات وافضل هداف في أوروبا مرتني، ان عاد الى ارسنال في 2012 على 
سبيل االعارة من نيويورك ريد بولز خالل فترة توقف الدوري االميركي 
ــه الدفاع مجددا وفي هذا العمر عن  ــن املؤكد انه كان من الصعب علي وم
الوان الفريق اللندني الذي تركه في 2007 لالنضمام الى برشلونة بعد ان 
أمضى 8 مواسم في صفوفه وتوج معه بلقب الدوري احمللي مرتني ولقب 
ــرات واصبح افضل هداف في تاريخ »املدفعجية«  الكأس احمللية ثالث م
ــجيله 228 هدفا في 376 مباراة )بينها هدفان في 7 مباريات خاضها  بتس

مع الفريق خالل فترة االعارة من نيويورك(.
ــيودع هنري مالعب اللعبة الشعبية االولى في العالم وفي جعبته  وس
ــد الدولي او في  ــة ان كان على الصعي ــع االلقاب املمكن ــا وجمي 411 هدف
ــيرته على صعيد االندية، إذ توج أيضا بالقاب الدوري الفرنسي عام  مس
ــباني عامي 2009 و2010 والكأس االسبانية والكأس السوبر  1997 واالس
االسبانية ودوري ابطال أوروبا والكأس السوبر األوروبية وكأس العالم 

لالندية عام 2009 مع برشلونة الذي 
سجل معه 49 هدفا في 121 خاضها 

في جميع املسابقات من 2007 
حتى 2010.

ــاك بعض  وتبقى هن
الذكريات املؤملة بالنسبة 

لهنري الذي لم ترحمه 
وسائل االعالم بتاتا 
ــد حادثة امللحق  بع
األوروبي املؤهل الى 

مونديال 2010 حني 
ــجل مرر الكرة بيده لوليام  الذي س غاالس 

هدف التأهل لفرنسا على حساب ايرلندا في  
نوفمبر 2009.

ومن املؤكد ان هنري ندم على هذه احلركة 
وكان يفضل على االرجح أال يقوم بها لو عرف 

ما سينتظره في مونديال جنوب افريقيا حيث 
ــات من الدور االول بعد  ودع »الديوك« النهائي

مشاركة محرجة للغاية تخللتها مقاطعة الالعبني 
للتمارين احتجاجا على قرار املدرب رميون دومينيك 

ــتبعاد نيكوال انيلكا ألن االخير شتمه، وما تبع  باس
هذه املشاركة من عقوبات من قبل االحتاد احمللي بحق 

الالعبني. وقد تشوهت صورة القائد »تيتي« أمام رفاقه في 
املنتخب بعد ان طالب بلقاء الرئيس الفرنسي حينها نيكوال 

ــرح له ما حصل في جنوب افريقيا من  ــاركوزي لكي يش س
ــن قبل بعض الالعبني لكن ما حصل في املونديال  جتاوزات م

ــر على مكانته في عاصمة الضباب لندن، حيث  االفريقي لم يؤث
مازال معشوق جماهير »املدفعجية« التي ستتابعه من اآلن وصاعدا 

من االستديو أو منصات االعالميني في املالعب ملعرفة رأيه مبا يقدمه 
رجال الـ »بوس« ارسني فينغر.
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يش����هد مضمار املغفور له 
الشيخ صباح الناصر في الثالثة 
من بعد عصر اليوم االجتماع 
التاسع لسباق اخليل جلمعية 
فرسان محافظة اجلهراء الذي 
قيد فيه 22 جوادا وفرس����ا من 
مختلف الدرجات منها تس����عة 
جياد من ابطال الدرجة الثالثة 
تتنافس على السيارة املقدمة من 
اسطبل العضيلة والعرو على 
مسافة 2000م وهي وجه العز 
وغال مشعل والسفح ونوارة تو 
وغال عبودي وابواحلمد وغال 

ضاري وحذار.
وينتظر ان يكون الس����باق 
اكثر من مثير، كما تتنافس جياد 
الدرجة األولى على مسافة 2400م 
من أجل الفوز بالكأس املقدمة 
من مستش����فى الع����رف وهي 
رجوان تو وانكل سام والفادي 
والزعفراني وهاون واملنافسة 

صعبة التوقعات.
وأع����رب رئيس فروس����ية 
اجلهراء دغيم الس����عيدي عن 
شكره العميق ألسرة العضيلة 
والعرو على تقدميهم س����يارة 
لدعم سباقات اخليل بفروسية 
اجلهراء، وشكر أسرة مستشفى 
العرف على دعمهم ايضا وطالب 
الشركات والهيئات بان حتذو 

حذوهم.

الوحدة في استعادة  فشل 
الص����دارة بعد خس����ارته امام 
ضيف����ه االهلي حام����ل اللقب 
الثانية  1-2 في ختام املرحلة 
عش����رة من الدوري االماراتي 

لكرة القدم.
اعتل����ى  اجلزي����رة  وكان 
الصدارة بفوزه على الش����باب 
4-3 في افتت����اح املرحلة يوم 
االح����د املاضي، ليرفع رصيده 
الى 24 نقط����ة بفارق نقطتني 
عن الوحدة ال����ذي تراجع الى 
املركز الثالث وفقد القمة للمرة 
االولى هذا املوس����م. اما »أهلي 
دبي« فتقدم الى املركز السادس 

برصيد 19 نقطة.
وتخلى عجمان عن املركز 
الثالث عشر قبل االخير بفوزه 
املهم على مضيفه االمارات بهدفني 
نظيفني سجلهما العاجي بكاري 
كونيه )44( ومحمد احمد )77(. 
ورفع عجمان رصيده الى 9 نقاط 
واصبح في املركز الثاني عشر، 
في حني دخل االمارات منطقة 
اخلطر باحتالله املركز احلادي 

عشر برصيد 11 نقطة.
وحقق االحتاد كلباء فوزه 
االول هذا املوس����م وكان على 
حس����اب ضيفه النصر بهدفني 
البرتغالي  نظيفني س����جلهما 
لويس ليال )85( والس����وراي 
وائل عيان )90(. وبقي االحتاد 
كلباء في املركز االخير برصيد 
4 نقاط، وفق����د النصر فرصة 
املش����اركة في الصدارة بعدما 
توقف رصيده في املركز اخلامس 

عند 21 نقطة.

أعل���ن م���درب املنتخب 
الق���دم  اجلزائ���ري لك���رة 
الفرنسي كريستيان غوركوف 
عن قائمة الالعبني املعنيني 
بخوض غمار نهائيات كأس 
أمم أفريقيا 2015 املقررة بني 
17 يناير و8 فبراير املقبلني 

في غينيا االستوائية.
وحمل���ت القائم���ة التي 
الرس���مي  نش���رها املوقع 
لالحت���اد اجلزائري بعض 
املفاج���آت مثل اس���تدعاء 
العب وسط نادي نيوكاسل 
االجنليزي مهدي عبيد، الذي 
لم يسبق له خوض اي مباراة 
مع »محاربي الصحراء« رغم 
استدعائه في آخر لقاء أمام 
إثيوبيا. كما أعاد غوركوف 
الى صفوف املنتخب العب 
وس���ط بيتيس اش���بيلية 
االس���باني فؤاد قادير الذي 
غاب عن املنتخب منذ مارس 
املاضي بسبب اإلصابة، وكذلك 
مهاجم بارما اإليطالي اسحاق 
الغائب عن اخر  بلفوضيل 

مباراتني في التصفيات.
وضمت القائمة 7 العبني 
أبرزهم رياض  احتياطيني 
بودبوز )باستيا الفرنسي( 
وعدالن قديورة )واتفورد 
االجنلي���زي( وكالهما غاب 

عن مونديال البرازيل.
ووقع منتخب اجلزائر في 
مجموع���ة نارية الى جانب 
غان���ا والس���نغال وجنوب 

افريقيا.

22 جوادًا وفرسًا 
في االجتماع التاسع 

لفروسية اجلهراء

الوحدة يسقط أمام 
»أهلي دبي«

23 العبًا في قائمة 
اجلزائر خلوض 

»أمم أفريقيا«

فرحة العبي األهلي بالفوز على حرس احلدود

املدرب اوالريو كوزمني يخوض أول اختبار مع املنتخبات الوطنية

جاريدو: سرعة الالعبني وزيادة التجانس وراء الفوز

األهلي يتخطىحرس احلدود

كوزمني مدرباً لـ »األخضر السعودي« باإلعارة

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح 

قفز األهل����ي للمركز اخلامس في جدول 
الدوري املصري لكرة القدم بعدما حقق فوزا 
ثمينا على حرس احلدود 3-0 في املباراة التي 
أقيمت بينهما بستاد القاهرة في اجلولة ال� 
13. وبعد الفوز الكبير واالنتقال الى الترتيب 
اخلامس، أكد مدير الكرة األهلي وائل جمعة، 
أن الفريق جنى العديد من املكاس����ب ومنها 
عودة بعض الالعب����ني املصابني إلى فورمة 
املباريات مثل عبداهلل السعيد ووليد سليمان 

ومحمد جنيب.
فيما ق����ال املدير الفن����ي لفريق األهلي، 
اإلسباني خوان كارلوس جاريدو، ان سرعة 
الالعبني املتمثلة في وليد سليمان ومحمود 
حسن »تريزيغيه« وموسى إيدان ساهمت 
في هذا الفوز. وأشار جاريدو إلى أنه أعطى 
تعليمات لنجم املباراة »تريزيغيه« بأن يكون 
مهاجما صريحا، بعد خ����روج عماد متعب 
ونزول محمد جنيب، بفضل انطالقات الالعب 
الش����اب من الناحية اليس����رى والتي كللت 

مجهوداته بهدف األهلي الثالث.
وأوضح جاريدو أن دفاع األهلي حتسن 
كثيرا عن املباريات الس����ابقة، حيث اتضح 
االنس����جام بني الالعبني على مدار ش����وطي 

املباراة من دون أخطاء.
ورفع األهلي رصيده بهذا االنتصار إلى 
20 نقطة وله 4 مباريات مؤجلة أمام طالئع 
اجليش والداخلية واالحتاد السكندري ووادي 
دجلة، بينما جتم����د رصيد احلرس عند 19 

نقطة في املركز التاسع.
تقدم األهلي بهدف ألحمد عبد الظاهر في 
الدقيقة 22 من خطأ للحارس أحمد سعد، ثم 
أضاف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 
82، قب����ل أن يختت����م »تريزيغيه« األهداف 

احلمراء في الدقيقة 92.

وقدم األهلي عرضا متوسطا رغم الفوز 
الكبير وسيطر على اللقاء منذ البداية وسط 
أجواء أكثر إثارة خارج أسوار ستاد القاهرة، 
حيث جتمهر عدد من مشجعي رابطة »ألتراس 
أهالوي« لتشجيع الفريق األحمر دون حضور 
املباراة. وحرص املدير الفني جاريدو على 
منح الفرصة لبعض الالعبني الذين ظهروا 
مبستوى طيب في مباراة سموحة املاضية 
مثل شريف حازم وحسني السيد وعبد اهلل 

السعيد ومحمد رزق.
احلرس كان األفضل في الش����وط األول 
ولكن بتحركات فردية من جانب أحمد حسن 
مكي مهاجمه الوحيد، بينما قدم أحمد صبري 
صانع ألعاب احلرس أداء سيئا ولم يكن على 
مستوى املباراة. ولعبت تغييرات جاريدو 
دورا في تنشيط صفوف األهلي بإشراك وليد 
سليمان العائد من اإليقاف وأيضا البوركيني 
موس����ى ايدان ثم التغيير الشرفي بإشراك 
محمد جنيب، بينما حاول عبداحلميد بسيوني 
مدرب احلدود العودة للمباراة بإشراك مؤمن 
إبراهيم واإليڤواري ديفونيه، ولكن فريقه 

دفع أخطاء الدفاع واحلارس.

فوز إنبي

وفى مباراة أخرى، استعاد إنبي صدارة 
الدوري بع����د فوزه على ضيفه س����موحة 
الس����كندري 2-1 في اللقاء الذي أقيم، على 

ملعب بتروسبورت.
تقدم إلنبي الغيني الما كولني في الدقيقة 
62، وتعادل هاني العجيزي لس����موحة في 
الدقيق����ة 77، وأحرز أحمد رفعت هدف فوز 

إنبي في الدقيقة 80.
ارتفع رصيد إنبي إلى 29 نقطة ليتقدم 
بفارق نقطة عن الزمالك صاحب املركز الثاني، 
بينما جتمد رصيد سموحة عند 14 نقطة في 

املركز الرابع عشر.

وافق النادي األهلي بطل الدوري اإلماراتي 
لك����رة القدم عل����ى إعارة مدرب����ه الروماني 
اوالري����و كوزمني الى املنتخب الس����عودي 
الذي يستعد للمشاركة في كأس آسيا 2015 

في استراليا.
وأكد األهلي في بيان ل����ه ان »ولي عهد 
دبي رئيس النادي األهلي الشيخ حمدان بن 
محمد بن راش����د آل مكتوم وافق على طلب 
االحتاد السعودي لكرة القدم بإعارة مدرب 
الفريق كوزمني ملدة شهر، متمنيا للمنتخب 
السعودي وكل املنتخبات العربية التوفيق 

في مهمتها اآلسيوية«.
ولم يسبق لكوزمني أن درب أي منتخب 
وطني، وهو يتواجد في منطقة اخلليج منذ 
عام 2009 حني درب الهالل الس����عودي ثم 
السد القطري )2010(، وهو يدرب في الدوري 
اإلماراتي منذ عام 2011 وقاد العني لنيل لقبني 

في الدوري واألهلي للقب املوسم املاضي.
وأقال االحتاد السعودي املدرب االسباني 
لوبيز كارو بعد خسارة املنتخب أمام قطر 2-1 
في نهائي كأس اخلليج الثانية والعشرين التي 

احتضنتها الرياض في نوفمبر املاضي.

الشيخ فهد اخلالد يسلم مفتاح السيارة الى اسطبل االبرق

»غطفان« يفوز بكأس مبرة املرحوم مبارك احلساوي

»بشكيك« كسب سيارة »الشهيد« بعد سباق مثير

كاظمة يسقط »طائرة األصفر« 
واصل كاظمة بدايته القوية 
املمتاز  الدوري  في بطولة 
للكرة الطائرة بالفوز على 
القادس���ية بثالثة  نظيره 
أشواط مقابل ال شيء ضمن 
مباريات األسبوع الثاني من 
املسابقة في لقاء استحوذ 
علي���ه »البرتقال���ي« لعبا 

ونتيجة.
وحقق كاظمة األفضلية بكل 
جدارة ملا ميتلكه من ترسانة 

كبيرة من الالعبني املميزين 
أمث���ال عبدالعزيز ش���اكر 
ومحمد اس���حق وعبداهلل 
الذين حس���موا  بوفت���ني 
النتيجة ملصلحة فريقهم اذ 
جاءت نتائج األشواط )25-

18( و)25-23( و)22-25(، 
ليحقق الفريق فوزه الثاني 
على التوالي فيما تعتبر هذه 
املباراة هي األولى للقادسية 

في البطولة.

وفي املباراة الثانية، تغلب 
الس���احل عل���ى اجله���راء 
بنتيجة )3-2( في مباراة 

متكافئة.
وجاءت نتائج االشواط )24-
26( و)25-11( و)25-19( 

و)26-24( و)10-15(.
وتقام البطولة هذا املوسم 
م���ن مرحلتي ذهاب واياب 
يتوج الفريق احلاصل على 
أكبر عدد من النقاط بلقب 

البطولة ف���ي النهاية دون 
اقامة مربع ذهبي.

وأقيمت البطولة في السابق 
48 مرة نال القادسية لقبها 
22 مرة تاله كاظمة ب� 12 مرة 
ثم الكويت 9 مرات والعربي 
4 مرات وأخيرا اجلهراء مرة 
واحدة ويحمل لقب البطولة 

حاليا النادي العربي.

للنشاما بقيادة دو في املركز 
الثاني وغال نايف للدبوس 
بقي���ادة مكارثي في املركز 

الثالث.
وقام الشيخ فهد اخلالد 
باإلنابة عن ورثة املغفور له 
الشيخ فهد األحمد بتقدمي 
الى عمداء  مفتاح السيارة 
اس���طبل االبرق وتهنئتهم 

بالفوز.
وأع���رب عن س���عادته 
بنجاح السباق والتنظيم 
الرائع والتنافس الشريف 
بني االس���طبالت املشاركة 
في الس���باق، وشكر مدير 
العالق���ات العام���ة حمدان 
املطي���ري وأس���رة النادي 
الطيبة من  على اجله���ود 

اجل إجناح السباقات.
وأك���د الفهد اس���تمرار 
تق���دمي اجلائزة س���نويا 
تخليدا لذكرى الشهيد فهد 

االحمد.
وف���ي مب���ادرة طيب���ة 
أهدت أسرة اسطبل االبرق 
سيارة الشهيد فهد األحمد 
الى الفارس الصاعد فيصل 
عايد الفرماوي على جهوده 
الطيب���ة والفوز بس���يارة 

الش���هيد الغالية، كما أشاد 
الشيخ صباح الفهد بجهود 
أسرة العالقات العامة بقيادة 
حمدان املطيري وحس���ن 
قيادته للس���باقات واتخاذ 
القرارات املناسبة والصائبة 
من اجل إجناح الس���باقات 
ومتن���ى التوفي���ق للجان 
العامل���ة وتطبيق اللوائح 
على اجلميع والسير بخطى 

ناجحة للسباقات.
كما فاز اجلواد غطفان 
لبندر السيحان بقيادة ستيف 
بال���كأس املقدمة من مبرة 
املرحوم مبارك عبدالعزيز 
احلساوي واملخصصة جلياد 
الدرجة الثالثة على مسافة 
2000م بعد منافسة قوية 
من اجلواد شعالني للنشاما 
بقيادة مورغن وأبو هادي 
لألبرق بقيادة فيصل بفارق 
طول ونص���ف عن اجلواد 
شعالني وطولني عن اجلواد 

ابوهادي.
وقام خليل أسد باإلنابة 
عن ورث���ة املرحوم مبارك 
عبدالعزيز احلساوي بتقدمي 
الكأس الى السيحان وهنأه 

بالفوز واألداء.

برعاية ورثة املغفور له 
الشيخ الشهيد فهد األحمد 
الذي ناب عنهم الشيخ فهد 
اخلالد الفهد ومبرة املرحوم 
مبارك عبدالعزيز احلساوي 
وبحضور جماهير غفيرة 
من محبي رياض���ة اآلباء 
واألجداد، وبعد سباق مثير 
جلياد الدرجة األولى جنح 
اجلواد بش���كيك السطبل 
الفارس  االب���رق بقي���ادة 
فيصل الفرماوي في اقتناص 
الس���يارة املقدمة من ورثة 
املغفور له الشهيد فهد األحمد 

على مسافة 1600م.
وجاء اجلواد عز حمود 

خليل اسد يهدي كأس احلساوي الى بندر السيحان

القادسية والعربي يستهالن مشوارهما اليوم

القادسية والكويت يالقيان الشباب والتضامن

التي متيل  الفنية  للفوارق 
لصاحله���م ف���ي مواجه���ة 
الش���باب والتضامن، فيما 
سيكون التكافؤ عنوان لقاء 
النصر والعربي، وكذلك األمر 
بالنسبة للمواجهة األخرى 
والت���ي جتم���ع اليرم���وك 

والصليبخات.
وكانت مباريات اجلولة 
األولى قد أقيمت يوم األحد 
املاض���ي، وش���هدت ف���وز 
الساحل 82- الكويت على 
30، وكاظمة على الش���باب 
83-35، واجله���راء عل���ى 
التضام���ن 76-68. وتقام 
البداية بنظام  البطولة في 
الدمج من قسم واحد، على أن 
تتأهل الفرق الست األولى الى 
دوري سداسي يقام بنظام 

القسمني، ثم يتأهل األربعة 
األوائ���ل الى ال���دور نصف 
النهائي وس���يلتقي خالله 
األول مع الرابع والثاني مع 
الثالث بنظام »البالي أوف« 
من 5 مباريات والفائز في 3 
لقاءات س���يتأهل الى الدور 
النهائي الذي سيقام بالطريقة 
نفسها أيضا، أما دور حتديد 
املركزين الثالث والرابع فإنه 
سيكون من 3 مباريات فقط 
والفائز في اثنتني سيحصل 

على امليداليات البرونزية.
وفيما يخص بقية الفرق 
التي احتلت املراكز من 7 إلى 
11 بعد انتهاء القسم التمهيدي 
)الدمج(، فإنها ستلعب دوري 
من 3 أقسام لتحديد املراكز 

الشرفية فقط.

يحيى حميدان

تق���ام مس���اء الي���وم 4 
مباريات ضمن اجلولة الثانية 
من الدور التمهيدي لبطولة 
دوري كرة السلة، حيث يلعب 
الصليبخات مع اليرموك في 
ال���� 5، والنصر مع العربي 
في ال� 7، وذل���ك في صالة 
الشهيد قش���يعان املطيري 
بن���ادي النصر، ويلعب في 
املباراتني األخريني القادسية 
مع الشباب في ال� 5، وحامل 
اللقب في املوسمني االخيرين 
التضامن في  والكويت مع 
ال� 7، وذلك في صالة نادي 

الكويت مبنطقة كيفان.
وتبدو مهمة القادس���ية 
والكويت سهلة اليوم نظرا 

ضمن اجلولة الثانية من دوري »السلة«

العربي يبدأ 
مشواره اليوم

أمام النصر 

»كويت.مايل« تنطلق يوم اجلمعة
تنطلق فعاليات البطولة الثانية »كويت.مايل« 

للسرعة والتي ينظمها نادي باسل السالم 
الصباح لرياضة السيارات والدراجات 
النارية يومي اجلمعة والسبت املقبلني 

على طريق صبحان. وقال رئيس جلنة 
احللبات والسرعة في نادي باسل السالم 

الصباح الشيخ محمد اجلراح لـ »كونا« انه 
مت حتديد يوم غد اخلميس كآخر موعد 

لتسجيل املتسابقني املشاركني، متوقعا ان 
تشهد سباقات البطولة مشاركة كبيرة وغير 

مسبوقة خاصة بعد النجاح الكبير الذي 
حققته البطولة األولى التي أقيمت خالل 

شهر مارس املاضي.
واضاف الشيخ محمد اجلراح ان اللجنة 
املنظمة للبطولة تلقت العديد من طلبات 

املشاركة من متسابقني في كل من اإلمارات 
والبحرين والكويت للمشاركة في هذه 

السباقات املثيرة التي تقام في ظل اجواء 
آمنة. وكشف ان األيام املاضية شهدت 

استعدادات مكثفة للبطولة، مشيرا الى ان 
البطولة ستستقطب عددا كبيرا من عشاق 

السرعة واإلثارة من اجل ممارسة هواياتهم 

في السرعة في ظل أجواء آمنة بعيدا عن 
»الرادارات«.

وأوضح ان مثل هذه البطولة تقام في والية 
تكساس األميركية ويطلق عليها »تكساس.

مايل« »لكن املسافة في بطولة »كويت.مايل« 
اقتصرت على 600 متر فقط«.

ولفت الى ان بطولة »كويت.مايل« لن 
يقتصر االستمتاع فيها على متابعة 

السباقات املثيرة للسيارات الرياضية 
وسيارات الدفع الرباعي بل ستكون هناك 

أجواء رائعة إلمتاع اجلماهير أيضا. وتوقع 
أن يزيد عدد املشاركني في البطولة على 

اكثر من 200 متسابق، واعدا اجلميع 
باالستمتاع بأجواء البطولة من جميع 
النواحي. يشار الى ان مسافة سباق 

»كويت.مايل« تبلغ 600 متر، حيث يقوم 
املتسابق بإجراء اكثر من محاولة الحتساب 

افضل سرعة يحققها وتتضمن فئات 
السباق فئة السيارات 4 سلندرات وفئة 6 
سلندرات وفئة 8 سلندرات ستوك وفئة 8 
سلندرات معدلة وفئة الدفع الرباعي ستوك 

وفئة الدفع الرباعي معدلة.
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العربي والكويت قدما مباراة مثيرة في نهائي كأس ولي العهد عكست »علو كعب« الكرة الكويتية

بونياك تفوّق باجلرأة والتنوع في احللول.. وإبراهيم »خذله« احلذر الدفاعي

من س���امي الصان���ع املتقدم 
لكن كرته ارتدت من عارضة 

احلارس حميد القالف، 
وفي اللحظات احلاس���مة 
اع���اد ج���راغ ال���كأس ال���ى 
املنصورية بتس���ديدة قوية 
م���ن خ���ارج املنطق���ة وهي 
احدى احللول لالعبي بونياك 
والتي لم نشاهدها من العبي 
الكويت ليس���اهم الهدف في 
الروح املعنوية لالعبي  قتل 
االبيض وكثرت االخطاء حتى 
حلظة تسجيل الهدف الرابع 
للموسوي وكان من خطأ في 

التقدير للحارس الكندري.

خطورته احلقيقية ومتكن من 
اداراك التعادل بل انه كان قريبا 
من الفوز لوال التنظيم الدفاعي 
اجليد للعربي الذي يحس����ب 
له وجله����ازه الفني واالداري 
العودة والصحوة في الشوطني 
االضافيني اللذين متيزا باإلثارة 
من اجلانبني وتبادال الوصول 

الى املرمى،
ومن جملة فنية قادها جراغ 
البديل حسني املوسوي  كان 
التسجيل وذهبت  قريبا من 
كرته قريبة من القائم االمين 
للح���ارس مصعب الكندري، 
وجاء الرد الكويتاوي سريعا 

املطلوبة من رافائييل باستوس 
الكويتاوية  افقد احملاوالت  ما 

خطورتها.

تبديل ناجح إلبراهيم

وفي الشوط الثاني تدارك 
ابراهيم اخطاء فريقه وتخلى 
عن حذره الدفاعي، حيث اجرى 
تبديلني دفعة واحدة بدخول 
احمد حزام كمهاجم صريح الى 
جوار عجب وعبداهلل البريكي 
الذي يجيد املناورة لترك احلرية 
للهمام����ي بالتق����دم الى االمام 
الهجومية  وقيادة احلم����الت 
الى  للفريق ليع����ود االبيض 

مبه����ارة عالي����ة وعبدالعزيز 
الس����ليمي واجلناح السريع 
محمود املواس اللذين يجيدان 
بناء الهجمات، كما اجاد الفريق 
في تنظيمه الدفاعي ومراقبته 

ملفاتيح لعب االبيض.
املقاب����ل، بالغ مدرب  وفي 
الكوي����ت محم����د ابراهيم في 
حتفظه الدفاعي خالل الشوط 
ولعب بثالثة العبني كمحاور 
الهمامي وشريدة  وهم شادي 
الش����ريدة وماكيليلي معتمدا 
العنزي  على انطالقات فه����د 
عبر اجلبهة اليسرى ولم يجد 
املهاجم خالد عجب املس����اندة 

اجلولة ال� 12 من البطولة محرزا 
32 هدفا هي االعلى بني الفرق 
كما جنح املدرب في اشعال 
املنافسة بني العبي الفريق ولم 
يعد هناك فرق بني االساس����ي 
ومن يجلس على دكة االحتياط 
ومن هذه النقطة دخل بونياك 
املباراة وحاصر الفريق خصمه 
طوال شوط املباراة االول ومتكن 
من تسجيل هدفني احدهما مبكرا 
ساهم في خلبطة اوراق املدرب 
ابراهيم، وتفوق وسط العربي 
خالل الش����وط االول المتيازه 
بالنزعة الهجومية لكل من القائد 
محمد جراغ الذي صنع الهدفني 

ل�»األنباء« ان املباراة انعكاس 
حقيقي للكرة الكويتية وعلو 
كعبه����ا، وجن����ح االخضر في 
حتقيق الف����وز لتفوق مدربه 
الصربي بوريس بونياك على 
غرميه الوطني محمد ابراهيم، 
ومتيز بونياك بقراءته اجليدة 
للمباراة وإدارتها داخل امللعب 
مواصال نهجه الهجومي الذي 
عك����ف عليه من����ذ توليه دفة 
الفني����ة للفريق بداية  االدارة 
املوسم اجلاري، فاألرقام التي 
سجلها الفريق حتى اآلن تشير 
الى ذلك، فاألخضر حافظ على 
صدارة الدوري ب� 32 نقطة حتى 

مبارك الخالدي

ق����دم العرب����ي والكوي����ت 
النقاد مباراة مثيرة  وبإجماع 
وسريعة في نهائي كأس سمو 
ولي العهد لكرة القدم للموسم 
اقيمت مس����اء  اجلاري والتي 
امس االول على س����تاد نادي 
الكويت، ون����ال العرض الذي 
قدمه الفريقان استحسان خبراء 
الرياضية  اللعبة واجلماهير 
التي تابعت املباراة في امللعب 
او خل����ف الشاش����ات الناقلة 

للحدث 
وأك����د ع����دد م����ن النق����اد 

)األزرق.كوم( فرحة العرباوية باللقب الغالي 

)األزرق.كوم( احملترف األردني أحمد هايل ترك بصمة بتسجيله هدفني لألخضر  مدرب العربي بوريس بونياك فرحا بأول ألقابه مع العربي

تهنئة وإشادات الكاظمي: من املبكر احلديث عن عقد بونياك
٭ رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن: مبروك 

للعربي الفوز بكأس سمو ولي العهد ادارة 
والعبني وجماهير..يستاهلون العرباوية.

٭ فواز احلساوي: مبروك للعرباوية 
وجماهيرهم والفريقان قدما مباراة مثيرة.

٭ هايف الديحاني: مبروك للعربي وخيرها 
بغيرها للكويت والشكر اجلزيل لكل من 

ساهم في اجناح هذا املهرجان.
٭ بدر املطوع: قدم العربي والكويت مباراة 

ممتعة للغاية ونبارك للعربي وجماهيره احراز 
الكأس.

٭ وليد الراشد: نقدم التهنئة للعربي العبني 
وادارة وجمهور و»هاردلك« لفريقنا.

٭ نبيل معلول: املباراة وفت بوعودها 
واالريحية املعنوية مع نهاية الشوط األول 

ساهمت في فوز العرباوي.. مبروك للعربي 
وجلماهيره املخلصة.

٭ عبدالعزيز املطوع: األخضر بحاجة الى هذا 
الفوز الذي جاء في وقته ومبروك إلخواني 

الالعبني واجلمهور الوفي.
٭ بونياك: من اجمل اللحظات في حياتي 

وهذه البطولة األولى في سجلي في الكويت 
وشكرا من األعماق لهذا اجلمهور الرائع.
٭ محمد ابراهيم: مبروك للعربي وقدم 
الفريقان مستوى يليق بالكرة الكويتية 

واسمها.

جراغ يستحقه األزرق
مبارك الخالدي  ٭

طالب عدد كبير من النقاد وخبراء اللعبة باعادة استدعاء 
قائد النادي العربي محمد جراغ الى االزرق بعد املستوى 

الرائع الذي قدمه مع الفريق وتكلل بالفوز بكأس سمو 
ولي العهد.  واجمع النقاد وعدد من اجلماهير على ان 

املنتخب بحاجة الى قائد مبستوى جراغ في املرحلة 
املقبلة كما تناول اخلبراء صناعة جراغ للهدفني األول 

والثاني ومقدرته الفائقة في تسجيل الهدف الثالث 
للعربي. من جهته، قال املدرب نبيل معلول ان باب 

االختيار لألزرق اليزال مفتوحا وكل االحتماالت واردة 
في استدعاء من يثبت جدارته الفتا الى ان الفيصل بينه 

وبني الالعبني هو امللعب.

هنأ رئيس مجلس إدارة النادي العربي 
جمال الكاظمي الالعبني واجلمهور على 

الفوز الغالي، وقال الكاظمي: أبارك أوال لهذا 
اجلمهور الوفي الذي وقف خلف الفريق 

ولم يتخل عنه حتى في احلك الظروف كما 
أهنئ اخواني الالعبني الذين تفوقوا على 

انفسهم .
وأضاف: لم أحتدث كثيرا مع الالعبني قبل 
املباراة وقلت لهم العربي هو الزعيم وأنتم 
أهل الستعادة الكأس، وبالفعل كانوا عند 

الوعد. 
وحول جتديد التعاقد مع بونياك قال 

الكاظمي ان البت في عقد املدرب أمر سابق 

ألوانه واليزال أمامنا الكثير ومتسع من 
الوقت، الفتا الى أن مجلس اإلدارة هدفه 

األول مصلحة الالعبني والفريق عبر حتقيق 
االستقرار الفني واإلداري. 

من جهته، أشاد نائب الرئيس عبدالعزيز 
عاشور بالفوز العرباوي وقال: أثبتم بالفعل 
أنكم رجال تستحقون ارتداء شعار النادي 
والفانيلة اخلضراء وأسعدمت أهل الكويت. 

وأضاف: أنا أثق ان السنوات املقبلة ستكون 
الريادة فيها والزعامة لألخضر، مطالبا 
الالعبني بالتركيز على البطوالت املقبلة.

وقال: لقد جاء دورنا في تكرميكم بعد أن 
أديتم دوركم كامال داخل امللعب.

التبرعات تنهال على الالعبني
انهالت التبرعات على العبي األخضر فور 
انتهاء املباراة وقدم وزير اإلسكان ياسر 
ابل 10000 دينار وإداري الفريق حسني 

عاشور 10000 دينار وعضو اجلمعية 
العمومية جابر العطوان 5000 دينار وعضو 

اجلمعية العمومية خالد الروضان 10000 
دوالر، وعضو اجلمعية العمومية علي جمال 

الكاظمي 250 دينارا لكل العب والرئيس 
الكاظمي 30000 دينار وعضو اجلمعية 
العمومية محمد املؤمن 1000 دوالر لكل 

العب.

الفهد يهنئ األسرة الرياضية
بحضور سمو ولي العهد

رفع رئيس االحتاد الشيخ د.طالل الفهد أسمى آيات 
الشكر والعرفان ملقام سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد، حفظه اهلل، قائال: باألصالة عن نفسي وبالنيابة 
عن إخواني أعضاء مجلس اإلدارة وأسرة كرة القدم 
وجميع اللجان العاملة في االحتاد، أتقدم ملقام سمو 

ولي العهد الشيخ نواف األحمد على تكرمه وتشريفنا 
بحضوره املباراة النهائية لكأس سموه، فقد زاد 

سمو ولي العهد كرمه علينا وهو يسدي لنا النصح 
واإلرشادات األبوية، التي دائما ما نضعها نبراسا ينير 

طريقنا، وإذا كنا اليوم نتضرع للمولى عز وجل أن 
يحفظ سيدي سمو ولي العهد وميد في عمره فإننا 

ندعو الرحمن أن يجعله سندا وعضيدا لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، في 

حمل األمانة، وال يفوتني بهذا املقام أن أتقدم لألندية 
الرياضية التي تشرفت بالفوز بلقاء سيدي سمو ولي 

العهد بالتهنئة اخلالصة مبا حضوا به وليس بيننا خاسر 
بل اجلميع فائز، كما أتقدم بالشكر اجلزيل ألسرة ناديي 

العربي والكويت على أدائهم املتميز في اللقاء وظهور 
الالعبني باملستوى الالئق وإظهارهم العرس الكروي 

باملظهر الالئق خصوصا بوجود سمو ولي العهد، 
والشكر موصول جلميع العاملني في نادي الكويت 

والشركات الراعية ملهرجان النهائي.
كما أشاد الفهد باحلضور اجلماهيري الذي زاد في 
ظهور العرس الكروي بالصورة اجلميلة ومساندتها 
الالعبني خالل املباراة ورقيهم في التشجيع، وجميع 

رجال األمن احلريصني على أداء الواجب وحفظ األمن 
والنجاح الذي ناله اجلميع بظهور املباراة النهائية 

بشكل راق.

.. ويسلم مكرمة ولى العهد
أكد سكرتير عام االحتاد سهو السهو حرص رئيس 

وأعضاء االحتاد على تكرمي الفرق الفائزة باملراكز الثالثة 
األولى في بطولة كأس سمو ولي العهد، وبذلك فقد تقرر 

أن يقام حفل تكرمي الفرق الفائزة في الساعة الرابعة 
والربع من عصر اليوم مبقر االحتاد.
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هل تعلم؟!

اسألوا األنباء

6214
34185

9
6952

52
8267

529
79516

914

89
17954

9376
4713

785
9417

936847
64213

192

67
72

6975
329

2754
78
26148
8

251

أفقياً:

عمودياً:

ألوان
أقالم
بريد
بالبل
بكاء

متهل
تالل
متر

تعارف
تكامل
حداد

حسناء

سعيد
سهاد
سالل
شالل
شهد

شوق
ضرار
ضحل
ظالل
ظفر
عد
ود

ما اكبر جزيرة في 
العالم؟

٭ جزيرة غرينالند.

في اي جزيرة يابانية 
تقع العاصمة طوكيو؟

٭ في جزيرة كيوشو.

ما اكبر الواليات 
األميركية مساحة؟
٭ والية أالسكا.

كم عدد اخلطوط التي 
تقسم الكرة االرضية؟

٭ 240 خطا.

كم عدد الدول العربية؟
٭ 22 دولة.

ما اول نهر في العالم؟
٭ نهر النيل.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1ـ  يوسف وهبي، 2ـ  أبونواسـ  فل، 
3 ـ سار ـ وريد، 4 ـ أم )معكوسة( 
ـ ثوب ـ رأى، 5 ـ ســـر ـ التبر، 6 ـ 
نرعى ـ ماء، 7 ـ رأيي )معكوسة( ـ 
بن )معكوسة(، 8ـ  دنو )معكوسة( 

ـ أسفر، 9 ـ دمر، 10 ـ ليتوانيا.

عموديًا:
1ـ  ياسمنيـ  وجل، 2ـ  وباءـ  نير )معكوسة(، 
3ـ  سورـ  سعيدات، 4ـ  فنـ  ثراء، 5ـ  وووو 
ـ إطار )معكوسة(، 6 ـ هاربان، 7 ـ يسب 
)معكوسة( ـ نفدي، 8 ـ مترد )معكوسة( 

ـ رمى، 9 ـ أبان، 10 ـ الفارابي.

حل عينك .. عينك

1ـ  مخرج سينمائي مصري، 2ـ  شاعر عباسيـ  من 
الزهور، 3ـ  مشىـ  شريان، 4ـ  والدة )معكوسة( 
ـ كســـاء ـ شاهد، 5 ـ مجهول ـ الذهب، 6 ـ نهتم ـ 
أصل احلياة، 7ـ  وجهة نظري )معكوسة(ـ  قهوة 
)معكوسة(، 8 ـ اقتراب )معكوسة( ـ انكشف، 9 

ـ دك، 10 ـ دولة أوروبية.

1ـ  مـــن الزهـــورـ  خوف، 2ـ  آفـــةـ  آلة احلراثة 
القدمية )معكوســـة(، 3 ـ جـــدار ـ فرحات، 4 ـ 
ابداع ـ غنى، 5 ـ متشـــابهة ـ برواز )معكوسة(، 
6 ـ مطاردان، 7 ـ يشتم )معكوسة( ـ نضحي، 8 
ـ سقط من علو )معكوسة( ـ ألقى، 9 ـ أظهر، 10 

ـ فيلسوف عربي.

احلل  أسفل الصفحة

حل اعرف الشخصية:
جيهان فاضل

حل كلمة السر:
بيت العز

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: مسلسل 
كويتي من 7 أحرف

لحشرلبالبا 

بسلاشلرمتا

رناروحعلسل

يالضقضداهـو

دءشهـدبعلاا

تلالظزيسدن

لظفردوديعس

ادادحفراعت

للماكتلهـمت

تءاكبمالقا

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
ما هو االدراك اخلارج عن 

نطاق االدراك العادي؟
هل شعرت مرة بأنك قد 
عرفت شيئا حدث فعال قبل 
حدوثه؟ وهل س��بق لك ان 
شاهدت او سمعت شيئا، ثم 
قلت: لقد شاهدت او رأيت 

هذا سابقا؟
قد يحدث هذا عند الكثير 
من االشخاص. وقد حدث 
هذا فعال وفي حاالت كثيرة، 
وهناك اش��خاص كثيرون 
لديهم الق��درة على التوقع 
في ح��االت ال يقوى عليها 

االنسان العادي.
فكي��ف ميكنه��م ذلك؟ 
وكيف حتصل هذه احلاالت 
عند هؤالء دون غيرهم؟ من 
املؤكد والواضح، ان بعض 
هؤالء قد وهبوا قوة التبصر 
او بع��د النظر او ان لديهم 
قوة ادراك خارجة عن نطاق 
االدراك العادي. وهذا يعني 
انهم بامكانهم توقع وادراك 
االشياء بعيدا عن استخدام 

احلواس املعروفة.
فمنذ 25 سنة وبالتحديد 
في »جامع��ة ديوك« اجرى 
البروفيس��ور ج.ب.راي��ن 
اختبارات تهدف الى اثبات 
وجود ق��وة االدراك العليا 
هذه وبالتالي الى قياس��ها 

عند الناس.
ه��ذه  ش��ملت  وق��د 
االختب��ارات قوة البصيرة 
والتخاطر واالستبصار او 
النظر. ففي اختبارات  بعد 
قوة البصيرة مت استخدام 
بطاق��ات خاص��ة من ورق 
الش��دة مؤلف من خمسة 
اوراق، تتمي��ز بخمس��ة 
اش��كال او رموز مختلفة: 
صلي��ب ودائ��رة جنم��ة 
وخطوط متماوجة ومربع. 
ب��دأ االختب��ار باحض��ار 
اشخاص مفترض ان لديهم 
قدرة االدراك االس��تثنائية 
وطل��ب اليهم التعريف عن 
البطاق��ات دون  محت��وى 
رؤيته��ا. وعندم��ا تبني ان 
االش��خاص الذي��ن عرفوا 
محتوى البطاقات من الرموز 
كانوا اكثر من البقية الذين 
ل��م يتعرفوا اليه��ا. اعتبر 
ذلك دليال على متتع هؤالء 
االشخاص بحالة ادراك عالية 

تفوق االدراك العادي.
ام��ا ف��ي حال��ة اختبار 
»التخاطر« فقد قام شخص 
افكار شخص آخر  بقراءة 
يج��ري االختب��ار املتعلق 
باكتشاف مضمون البطاقات 
االولى دون ان يراها. وفي 
اختبار االس��تبصار، فقد 
قام شخص بتوقع تسلسل 
االحداث قب��ل حدوثها عن 
البطاقات  طريق استخدام 

او النرد.
وهناك جدال كبير حول 
مصداقية هذه االختبارات 
وان كانت فعال قد برهنت 
عن وجود االدراك الالعادي، 
اال اننا نعرف اليوم ان اقل ما 
ميكن قوله هو ان النتائج قد 
بينت لنا، على االقل، شيئا ما 
لم يحدث باملصادفة فقط.

ما هو االدراك اخلارج عن نطاق 
االدراك العادي؟

عماد علي:

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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www.alanba.com.kw/International

كوريا الشمالية تطالب مجلس األمن بالتحقيق في جرائم تعذيب الـ »سي آي إيه«عربية وعالمية
عواصم ـ وكاالت: طلبت كوريا الشمالية من مجلس األمن الدولي أن يتصدى للتعامل الفظ وعمليات 
التعذيب التي متارسها وكالة االستخبارات املركزية )سي آي ايه( األميركية بحق من تشتبه في أنهم 
إرهابيون، بدال من التركيز على وضع وموقف حقوق اإلنسان فيها.
وذكرت صحيفة »الغارديان« البريطانية امس في تقرير أوردته على موقعها اإللكتروني أن مندوب كوريا 
الشمالية الدائم لدى األمم املتحدة جا سونغ نام اعترض على إدراج سجل حقوق اإلنسان في دولته على 
جدول أعمال مجلس األمن ليناقش كخطوة أولى نحو إمكانية إحالته الى احملكمة اجلنائية الدولية.

أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الطالب.. ونواز شريف يعلن احلداد ثالثة أيام

»طالبان« تنتقم من اجليش الباكستاني مبجزرة في مدرسة

»لقد تلق����ى عناصرنا اوامر 
باطالق الن����ار على التالميذ 
االكبر سنا وليس االطفال«.

في ردود الفعل، أدانت الهند 
بشدة الهجوم. واعتبر رئيس 
الوزراء الهندي نارندرا مودي 
الهجوم في بيش���اور شمال 
غرب باكستان »عمال متهورا ال 

ميكن وصف وحشيته«.
وعب����ر رئيس ال����وزراء 
البريطاني ديڤيد كاميرون 
عن »صدمته وذهوله لرؤية 
اطفال يقتل����ون ملجرد انهم 

ذهبوا الى املدرسة«.
كم����ا وص����ف الرئي����س 
الفرنسي فرنس����وا هوالند 

الهجوم بأنه »خسيس«.

للجي����ش هي ضم����ن نظام 
م����دارس وثانوي����ات تابعة 
للمؤسس����ة العسكرية التي 
تدير 146 مدرسة في مختلف 
انحاء البالد مخصصة الوالد 
العسكريني ومدنيني. وكان 
الناطق باسم طالبان محمد 
خراس����اني اعل����ن في وقت 
سابق لوكالة فرانس برس 
»لقد ارسلنا ستة رجال لشن 
هذا الهج����وم بينهم قناصة 

وانتحاريون«.
واض����اف ان هذا الهجوم 
يأتي ردا على حملة اجليش 
التي  »وموجة االغتي����االت 
اس����تهدفت عناصر طالبان 
وترهي����ب عائالتهم«. وقال 

صف الى اخر ويطلقون النار 
على االطفال«.

وافاد تلميذ جنا من الهجوم 
بأن اجلن����ود حضروا على 
التالميذ خالل  الفور إلنقاذ 

توقف النيران لفترة.
وقال »اثناء خروجنا من 
الصف رأينا جثث اصدقائنا 
املم����رات. كانوا  ف����ي  ممدة 
ينزف����ون وبعضهم تعرض 
الط����الق نار ث����الث او اربع 

مرات«.
واضاف »لقد دخل الرجال 
الى الصفوف وبدأوا اطالق 
النار بش����كل عشوائي على 

التالميذ واملعلمني«.
الرس����مية  واملدرس����ة 

املتمردين«. واضاف انه »مت 
اجالء التالميذ واالساتذة«.

ال����وزراء  ون����دد رئيس 
الباكس����تاني نواز ش����ريف 
بهذه »املأساة الوطنية« التي 
ارتكبه����ا »وحوش« وانتقل 
الى مكان وقوعها لالشراف 
بنفسه على العملية، مضيفا 
»هؤالء االطفال هم اوالدي، 
البالد في حداد وانا في حداد 

لثالثة ايام«.
العاملني في  وقال اح����د 
التالميذ  املدرسة: ان بعض 
كانوا يقيمون حفلة حني بدأ 

الهجوم.
واضاف »رأيت س����تة او 
سبعة اشخاص ينتقلون من 

وأعلن وزي����ران محليان 
ظهرا ان احلصيلة ارتفعت 
الى 130 قتيال واكثر من 120 
جريحا. وأغلبية القتلى من 
التالميذ وقد قتلوا برصاصة 
في الرأس كما اوضح وزير 
االع����الم ف����ي اقلي����م خيبر 
بختونخوا، وعاصمته بيشاور 

احمللي مشتاق غني.
من جهته، اعلن اجليش 
انه سيطر على الوضع، وقال 
ان املهاجمني قتلوا وانه قام 

»بتطهير« املبنى.
وقال مس����ؤول عسكري 
محلي لوكالة فرانس برس: 
ان »القوات العسكرية اغلقت 
املنطق����ة والحقت املهاجمني 

يقاتلونها.
وبدأ الهجوم صباح امس 
حني دخل ستة عناصر من 
طالبان يرتدون بزات عسكرية 
املدرسة الواقعة في ضواحي 
املدين����ة على تخوم املناطق 
القبلي����ة، كما افادت مصادر 
متطابقة. وكان في املدرسة 
نح����و 500 تلمي����ذ تتراوح 

اعمارهم بني 10 و20 عاما.
وقال شهود في بيشاور، 
كبرى م����دن ش����مال غرب 
باكس����تان: ان انفجارا قويا 
هز املدرسة الرسمية للجيش 
وان مسلحني دخلوا من صف 
الى آخر واطلقوا النار على 

التالميذ.

بيشاور - وكاالت: اقتحمت 
مجموعة من مقاتلي حركة 
طالبان امس مدرسة يديرها 
اجليش في بيشاور، ما ادى 
الى س����قوط 130 قتيال على 
االقل و120 جريحا أغلبيتهم 
من التالميذ في احدى الهجمات 
االكثر دموية في باكستان في 

السنوات العشر املاضية. 
وتبن����ت حرك����ة طالبان 
الباكستانية املجزرة، مؤكدة 
انها ارادت الث����أر واالنتقام 
ملقاتليه����ا الذي����ن قتلوا في 
الهجوم العسكري الباكستاني 
الذي اطلق ضدها في املنطقة 

في يونيو.
وقال الناطق باسم حركة 
طالبان محمد خراساني »ان 
مقات����الت اجلي����ش تقصف 
العامة ونساءنا  س����احاتنا 
واطفالنا وآالفا من مقاتلني 
وافراد عائالتهم واقربائهم مت 
توقيفهم. لقد طلبنا تكرارا أن 

يوقفوا هذا االمر«.
واض����اف »ف����ي مواجهة 
تصلب اجليش اضطررنا لشن 
هذا الهجوم بعدما حتققنا من 
ان اوالد عدة مسؤولني كبار 
في اجليش يتلقون تعليمهم 

في هذه املدرسة«.
وتابع »اردنا ان جنعلهم 
يشعرون مبعاناتنا والى اي 
حد من املؤل����م رؤية احباء 
يرحلون. ان عائالتهم يجب ان 
تبكي مواتاها مثلما فعلنا«.
وه����ذا الهجوم هو احدى 
الهجمات االكثر دموية التي 
شهدتها باكستان في السنوات 
اثرا  العشر املاضية ويترك 
نفس����يا كبي����را الن حركة 
طالبان الباكستانية القريبة 
من تنظيم القاعدة استهدفت 
هذه املرة اوالد اجلنود الذين 

أحد رجال اإلسعاف يحمل طالبا من املصابني خالل الهجوم امس                                                          )أ.ف.پ(

الهند تدين 
الهجوم.. وكاميرون 
يعرب عن صدمته.. 

وهوالند: هجوم 
»خسيس«

احلوثي ينتقد هادي ويطالبه بالوقوف إلى جانب الشعب

نواب صالح يعرقلون حصول احلكومة اليمنية على ثقة البرملان
صنع���اء � وكاالت: بعد 
رفض نواب حزب الرئيس 
السابق علي عبداهلل صالح 
العام«  »املؤمتر الش���عبي 
التصوي���ت احتجاجا على 
اغالق مقر احلزب في عدن، 
فشلت حكومة خالد بحاح 
اليمني���ة في احلصول على 
البرملان، ويشكل  الثقة في 
احلزب الذي يتزعمه صالح 
أغلبي���ة في البرمل���ان، كما 
يشارك في احلكومة من خالل 

مقربني منه.

وعقدت جلسة التصويت 
على الثقة في البرملان للحكومة 
اتفاق  التي تشكلت مبوجب 
سياسي بني مختلف األحزاب 
في اعقاب سيطرة احلوثيني 
اليمنية، اال  العاصم����ة  على 
ان ن����واب املؤمتر الش����عبي 
العام انس����حبوا ول����م يتم 

التصويت.
وخ����رج وزراء احلكومة 
البرملان  غاضبني من قاع����ة 
ل����م يحضر رئيس  في حني 
الوزراء نفسه اجللسة، وهو 

قد يك����ون ابلغ برفض حزب 
املؤمتر الش����عبي التصويت 

بشكل مسبق.
وقال رئي����س كتلة حزب 
املؤمتر الشعبي العام سلطان 
البركاني للصحافيني: ان »اقدام 
أجهزة األمن على اغالق مقر 
احلزب ف����ي عدن قد ال يخدم 
احلكومة ويشبه عملية اغالق 
قناة اليمن الي����وم قبل عدة 

اشهر«.
ويش����ير بذلك الى اغالق 
القناة التابعة لصالح في اطار 

صراع بني الرئيس الس����ابق 
والرئي����س احلال����ي عبدربه 
منصور ه����ادي، وهو ايضا 
من قياديي حزب املؤمتر. الى 
ذلك، أكد عبد امللك بدر الدين 
احلوثى زعيم جماعة أنصار 
اهلل )احلوثيون( أن ثمرة 21 
سبتمبر � في إشارة إلى اتفاق 
الس����لم والشراكة بني القوى 
السياسية � حققت إجنازا كبيرا 
اليمنى  في مستقبل الشعب 
ولكن الثورة لم تنته، فما زالت 
الثورة،  هناك جبهات تعوق 

أهمها قوى الفساد في الداخل 
واخلارج واملس����اعي املكثفة 
لاللتفاف على اس����تحقاقات 

الثورة الشعبية.
ووجه احلوثي أمس االول 
االنتقادات إلى الرئيس اليمنى 
عبد ربه منصور هادي، وقال 
»إنه كان يتصدى للتصعيد 
الثوري، وكن����ا نتمنى له أن 
يقف بجانب شعبه فذلك هو 

خير له«.
وأضاف أمام قبائل خوالن 
بصنعاء: انن����ا كنا نقول إن 

الرئيس يواج����ه ضغطا من 
اخل����ارج وخاض����ع لهيمنة 
الق����وى النافذة ف����ي الداخل 
ولك����ن اآلن أمامه فرصة ألن 
أكبر قوى النفوذ التي كانت 
تؤثر عليه وتسيره ويشعر 
باحلرج أمامها ويعتبر نفسه 
مدينا لها قد ذهبت وإلى غير 
رجع����ة وكان باس����تطاعته 
اآلن أن يس����تفيد من غيابها، 
وتابع »إن الشعب اليمنى قد 
تضرر مبا في����ه الكفاية منذ 

بدء الثورة«.

مصر: بدء نظر دعوى تطالب باعتبار 
مرسي »مسجل خطر شقي فئة أ«

»العليا لالنتخابات« تقرر باإلجماع
مشروع قانون الدوائر االنتخابية

القاهرة � س���ي.ان.ان � أ.ف.پ: بدأ القضاء املصري امس 
في نظر دعوى قضائية تطلب اعتبار الرئيس املعزول محمد 

مرسي، »مسجل خطر شقي فئة أ«.
وأقيمت هذه الدعوى من قبل احملامي سمير صبري، الذي 
عادة ما تثير دع���اواه جدال في مصر، أمام محكمة القضاء 

اإلداري مبجلس الدولة.
وبحس���ب موق���ع »أخبار مص���ر«، التاب���ع للتلفزيون 
الرسمي، فإن الدعوى املودعة برقم 4269، تختصم رئيس 
اجلمهوري���ة عبدالفتاح السيس���ي، ووزير الداخلية محمد 

إبراهيم، بصفتيهما.
وتضمنت الدعوى أن »الرئيس املعزول، محمد مرسي، 
ارتكب العديد من اجلرائم التي يعاقب عليها القانون، منها 
جرائم اخليانة العظمى للبالد، والتآمر على الوطن، والتحريض 

على قتل املتظاهرين، والكسب غير املشروع«.
وأضاف مقيم الدعوى أن »كل تلك اجلرائم، التي يواجهها 
الرئيس األس���بق، هي جرائم خط���رة على املجتمع وأمنه، 

وتستوجب حكما باعتبار مرتكبها مسجل خطر«.
الى ذلك، أحالت النيابة العامة في مصر مجموعة جديدة 
من 312 شخصا من مناصري مرسي للقضاء العسكري بتهمة 
مهاجمة مبنى حكومي وإشعال النيران به عام 2013، حسب 

ما أفادت مصادر قضائية امس.
واحملال���ون متهمون بإح���راق مجمع محاك���م محافظة 
االس���ماعيلية الواقع���ة ش���مال ش���رق البالد عل���ى قناة 

السويس.
وقالت املصادر القضائية لوكالة فرانس برس ان املتهمني 
جرى إحالتهم للقضاء العسكري في وقت متأخر من مساء 
امس االول وانهم يواجهون اتهامات ب� »ارتكاب أعمال شغب 
والتجمهر وإحراق سيارات شرطة وممتلكات عامة والتعدي 
على رجال الشرطة واجليش« خالل اعمال عنف وقعت في 
االسماعيلية في 14 اغسطس 2013 ردا على فض قوات االمن 

في اليوم نفسه اعتصامي رابعة والنهضة.
ويحال املدنيون املتهمون مبهاجمة منشآت الدولة في مصر 
الى محاكمات عسكرية مبوجب قانون جديد اصدره الرئيس 

املصري عبدالفتاح السيسي نهاية أكتوبر الفائت.

القاهرة � أ.ش.أ: قررت اللجنة العليا لالنتخابات برئاس���ة 
املستشار أمين عباس رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف 
القاهرة، املوافقة بإجماع آراء أعضائها، على مش���روع قانون 
تقس���يم الدوائر االنتخابية ملجلس الن���واب، ودون إبداء أي 

مالحظات عليه. 
وقال املستشار مدحت إدريس املتحدث الرسمي للجنة العليا 
لالنتخابات � في تصريح له � ان اللجنة عقدت امس اجتماعا 
بحضور كل أعضائها، تدارس���ت خالل���ه وبصورة تفصيلية 
مشروع القانون الذي أعدته اللجنة القومية املشكلة بقرار من 
رئيس الوزراء، طبق���ا آلخر تعديالته، وذلك إلبداء الرأي فيه 
طبقا للدس���تور، وانتهت في ختام االجتماع إلى املوافقة على 

مشروع القانون باإلجماع ودون إبداء أي مالحظات عليه.
وأوضح أن االجتماع ضم جميع أعضاء اللجنة برئاس���ة 
املستش���ار أمين عباس، وعضوية املستش���ارين أنور محمد 
جبري عمار، وأحمد جمال الدين عبداللطيف، ومحمد إبراهيم 
قشطة، ويحيى س���يد محمد جنم، ومجدي منير دميان رزق 

اهلل، وعلي أحمد محمد حسن.

قوات االحتالل تتوغل بشكل محدود في غزة

االحتالل يشن حملة اعتقاالت في رام اهلل واخلليل 
وجماعات يهودية متطرفة تقتحم »األقصى«

عواصم - وكاالت: شنت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي امس حملة اعتقاالت برام اهلل 
واخلليل، فيما اقتحمت جماعات يهودية 
متطرفة ساحات املسجد األقصى وسط 

حماية شرطة االحتالل. 
في غضون ذلك، توغلت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي امس بشكل محدود في األراضي 
الفلسطينية شرقي محافظة خان يونس 

جنوب قطاع غزة. 
وأف����ادت مصادر محلي����ة بأن خمس 
جرافات عس����كرية إس����رائيلية توغلت 
بش����كل مح����دود في أراض����ي املواطنني 
الفلسطينيني املقابلة حلي الفخاري شرقي 
خان يونس وس����ط تعزيزات عسكرية 
داخل الشريط احلدودي، للتغطية على 

عملية التوغل. 
كما فتحت ق����وات االحت����الل نيران 
أسلحتها الرشاش����ة بشكل كثيف جتاه 
منازل املواطنني واألراضي الزراعية شرق 
بلدة خزاعة إلى الشرق من خان يونس 

دون اإلبالغ عن وقوع إصابات. 
وقال ش����هود عيان إن����ه »تزامن مع 
عملية إطالق النار حتركات غير اعتيادية 
لقوات االحتالل داخل الشريط احلدودي 
وحتليق مكثف لطائرات االستطالع بدون 

طيار«. 
من جانبه����ا، أدانت حرك����ة املقاومة 
الس����لطة  اإلس����المية »حم����اس« قرار 
الفلسطينية باستئناف التنسيق األمني 

مع جيش االحتالل اإلسرائيلي. 

وذك���رت حماس، في بي���ان صحافي 
الرئيس  امس، »تس���تنكر احلركة قرار 
الفلس���طينى محمود عباس باستئناف 
التنس���يق األمني مع االحتالل، وحتمل 
أعضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
املسؤولية عن مترير هذا القرار من خاللهم 
وس���كوتهم على هذه اجلرمية األخالقية 
التي متارسها السلطة ضد مصالح شعبنا 

وقواه احلية«. 
واعتبرت أن »استئناف التنسيق األمني 
في الوقت الذي لم جتف فيه دماء الوزير 
زياد أبو عني )رئيس هيئة مقاومة اجلدار 
واالستيطان الذي استشهد إثر اعتداء قوات 
االحتالل عليه االسبوع املاضي(، وبالرغم 
من كل التلميحات والتصريحات بوقفه، يعد 
ضربة لكل املشاعر الوطنية الفلسطينية 
مبا فيها مش���اعر حركة فتح نفسها التي 
فقدت أحد قادتها بدم بارد، األمر الذي ينذر 

مبزيد من اجلرائم الصهيونية«. 
وأضاف البيان »في الوقت الذي نستنكر 
فيه هذا القرار من السلطة فإننا ال نستغرب 
عدم توقفه مادام أن الس���لطة ورئيسها 
لم توقف التنس���يق مع االحتالل في ظل 
أكبر مجزرة تعرضت لها غزة قبل وقت 
قصير، فيما يعيش أهلها آثار هذه املجزرة 
وتداعياتها من دمار وحصار وجتويع«. 
وطالبت حماس الشعب وفصائله مبا 
فيها حركة فتح »بوقف هذه املهزلة التي 
جرت العار على كل من ميارسها أو يسكت 

عليها« )على حد تعبير البيان(.
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األسوأ من عرقلة انتخاب الرئيس هو محاولة تطبيع الواقع على قاعدة »البلد ماشي«

شمس الدين لـ »األنباء«: داعش والنصرة »فضيحة لإلسالم«
وما يُسمى بالصراع السني ـ الشيعي في املنطقة كالم ال معنى له 

بالتالي جناح احلوار على أن 
يتفق فيه الفريقان املتحاوران 
ضمن آليات الدولة اللبنانية 

ودستورها وقوانينها.
في س����ياق منفصل وردا 
على سؤال، يرى شمس الدين 
أن ما ُيسمى بالدولة اإلسالمية 
في سورية والعراق، هو غيمة 
صيف عاب����رة إمنا مربوطة 
بخي����وط األرض، مؤكدا في 
املقابل أنه واهم من يحلم بأن 
أي تغيير في الوضع السوري 
سيحسن العالقات اللبنانية 
� السورية، بدليل أن جهات 
من  املعارضة السورية تبتز 
الدولة اللبنانية واللبنانيني 
وتأس����ر جنودا من اجليش 
اللبناني، فالعالقات بني الدول 
املجاورة تتحكم بها اجليو � 
سياسية، فإيران على سبيل 
املثال هي نفسها إيران منذ 
أي����ام القاجارية والصفوية 
اليوم  والشاهنشاهية حتى 
لها ضرورات سياسية قومية 

قائمة على اجليوسياسية.

األمور وإال هو في حقيقة األمر 
صراع سالطني في املنطقة، 
واصفا داع����ش والنصرة ب� 

»الفضيحة لإلسالم«.
وعليه يؤكد شمس الدين 
تأييده املطلق ألي حوار في 
لبنان بني أي جهتني متنافرتني، 
ليس ليكتشف املتحاورون 
بعضهم، بل لوضع أس����س 
الوطن والنظام  الى  العودة 
والقوانني والدستور، رافضا 
تسمية احلوار بني حزب اهلل 
واملستقبل باحلوار السني 
� الش����يعي، إمن����ا هو حوار 
سياس����ي ناجت عن اختالف 
الطرفني وصل  وخالف بني 
الى حد التحارب ألمور نفوذ 
وسيطرة وسطوة، معتبرا 
بالتالي أن أهمية احلوار بني 
أنه  حزب اهلل واملس����تقبل 
ُيخفف االحتقان السياس����ي 
ويستولد مساحات مشتركة 
إليجاد احللول ويرفع عنوان 
الصدام بني السنة والشيعة 
على الساحة اللبنانية، متمنيا 

الى الوطن بدال من احلديث 
عن مؤمترات تأسيسية.

وردا على سؤال أكد شمس 
الدين ان الوض����ع اللبناني 
مرتبط باملفاوضات األميركية � 
اإليرانية وهي نفسها مرتبطة 
مبلف����ات أخرى في املنطقة، 
كاشفا عن أنه حاول منذ العام 
2008 حتى العام 2011 السعي 
لتقري����ب وجهات النظر بني 
السعودية والعراق ومصر من 
جهة وإيران من جهة ثانية، 
وذلك انطالقا من يقينه بأن 
ال����دول العربية لها عراقتها 
ونظام مصالح يس����توجب 
اجللوس املباشر على طاولة 
مفاوضات حقيقية على أن 
يضع كل فريق عربي أوراقه 
أمام إيران الدولة ويصار الى 
التوافق معها على أمور بناءة 
في املنطقة وبعيدا عن لغة 
املذاهب، مستدركا بالقول ان 
ما ُيسمى بالصراع السني � 
الش����يعي كالم ال معنى له، 
ال  ب����ل هو عنوان ُتغطى به 

تعطيل اآلليات الداخلية كآلية 
التعبير والتغيير، مش����يرا 
التعليق����ات واآلراء  أن  الى 
بهذا اخلص����وص ما عادت 
جتدي نفعا إلحداث التغيير 
املطلوب، وذلك على قاعدة 
»ال رأي ملن ُيطاع«، مستدركا 
إنه حتى وإن كانت  بالقول 
اجلهة املقابلة مقتنعة برأيك، 
إال أنها ال تستطيع التعبير 
عن قناعتها كون قرارها خارج 
عن إرادتها، مؤكدا أن املؤمتر 
الدواء  التأسيسي لن يكون 
الناجع للبن����ان، خصوصا 
أن اللبنانيني ليس����وا قبائل 
البقعة  الى هذه  أتت حديثا 
أنهم ليسوا  اجلغرافية كما 
ش����ركاء جدد لنتحدث عن 
مؤمترات تأسيسية، فلبنان 
وط����ن تاريخي ل����ه نظامه، 
واللبنانيون يؤمنون به وطنا 
نهائيا جلميع أبنائه، معتبرا 
أن هناك إدارة س����يئة وعدم 
احترام للقوانني والدستور، 
واملطلوب واحد هو العودة 

إرادة خارجي����ة ال تريد أن 
يكون للبنان رئيس منتخب 
بشكل دميوقراطي صحيح، 
إمنا رئيس مسلوخ ومطبوخ 
ومعلب، معربا في املقابل عن 
شعوره بوجود ما هو أسوأ 
من عرقلة انتخاب الرئيس، 
أال وهو محاولة تطبيع الواقع 

على قاعدة »البلد ماشي«.
على صعي����د آخر وعن 
قراءته للمش����هد الش����يعي 
الراه����ن ف����ي لبن����ان وزج 
الشباب الش����يعي في أتون 
احل����رب الس����ورية، لف����ت 
شمس الدين الى أن التدخل 
في الشأن السوري من قبل 
أطراف لبنانية حزبية ومنها 
حزب اهلل، أمر خاطئ وغير 
صحي في اجلسم اللبناني، 
معتب����را أنه ل����م يعد هناك 
من مشهد ش����يعي أو سني 
أو لبناني بش����كل عام، إمنا 
هناك جهات مركزة تتصرف 
من تلقاء ذاتها العتبار نفسها 
الس����طوة وس����ط  صاحبة 

محيط لبنان العربي وحتديدا 
السوري والعراقي منه يؤثر 
سلبا على الوضع اللبناني، 
يحول دون انتخاب رئيس، 
خصوصا أن في لبنان جهات 
تشرع االبواب وتفتح النوافذ 
لدخول إيران وغيرها من دول 
احمليط الى املشهد السياسي 

اللبناني وإن بشكل طيفي.
ولفت ش����مس الدين في 
تصريح  ل� »األنباء« الى أن 
اآللية النهائية النتخاب رئيس 
وتسيير عمل الدولة هي آلية 
العجيب في  أن  إال  لبنانية، 
البدعة السياسية  األمر هو 
التي ينتهجها بعض النواب 
كقولهم إن م����ن حقهم عدم 
انتخاب رئيس للجمهورية، 
فهؤالء انتخبوا نوابا فنراهم 
ينفصل����ون عم����ن أعطاهم 
التوكيل مستأثرين بالسلطة 
التخريج����ات  ومبتدع����ني 
السياس����ية خلروجهم عن 
الدس����تورية،  النص����وص 
ال����ذي يعكس وجود  األمر 

بيروت ـ زينة طبارة

الس����ابق  الوزي����ر  رأى 
د.إبراهيم ش����مس الدين أن 
الصورة السياسية العامة في 
لبنان مثقوبة عمدا، فمن عدم 
وجود رئيس للجمهورية، الى 
سوء إدارة النظام السياسي، 
الى وجود مجلس مندوبني 
اتفق على تسميته  حزبيني 
باحلكومة، كلها أمور ال تبشر 
خي����را وال تدع����و للتفاؤل 
باقتراب احلل����ول أقله على 
مستوى رئاسة اجلمهورية، 
إال أن ش����مس الدي����ن يعود 
ليس����تدرك بتعويل����ه على 
التماس����ك املجتمعي وعقده 
عليه اآلم����ال والتباش����ير 
الوفيرة إذا ما ُترك ليش����فى 
التلوث  أيادي  ورفعت عنه 
السياس����ي، مش����يرا الى أن 
انتخاب الرئي����س بدا قرارا 
غير لبناني، لذلك نرى حركة 
موفدين من اخلارج باجتاه 
الداخل اللبناني، ناهيك عن أن 

 ابراهيم شمس الدين

»الدولة اإلسالمية« 
غيمة صيف

وإيران هي نفسها منذ 
القاجارية والصفوية 

والشاهنشاهية

بيروت: املالبسات واإلشكاالت التي أحاطت 
بقضية العسكريني املخطوفني وأفضت الى 

عودة هذا امللف الى نقطة الصفر والى توقف 
»مفاوضات لم تكن قد بدأت عمليا بعد«، 

تلخصها مصادر سياسية واسعة االطالع في 
النقاط التالية:

1- بعد انسحاب »الوساطة القطرية« التي شكلت 
قناة خارجية وحيدة للتواصل والتفاوض وجدت 

هيئة العلماء املسلمني أن الفرصة سنحت لها 
للدخول على اخلط كوسيط رسمي وبتكليف 
من احلكومة اللبنانية. ولكن هذا التدخل تعثر 

في خطواته األولى عندما اشترطت الهيئة، 
إضافة الى التفويض الرسمي، إطالق نساء 

»داعش« و»النصرة« في وقت لم تستطع شيئا 
ازاء الشرط الذي طرحه اجلانب اللبناني بأن 
حتصل هيئة العلماء على تعهد من اخلاطفني 

بعدم قتل أي عسكري بعد اليوم كشرط 
لالنطالق في التفاوض. ويبدو أن هيئة العلماء 
خرجت من املشهد ولكنها في تراجعها أطلقت 
النار السياسية على مخابرات اجليش واتهمت 

جهات بأنها ال تريد وساطة الهيئة، وترجمت هذا 
املوقف مرتني على األرض، عندما أطلقت النار 
على الشيخ سالم الرافعي. وعندما مت توقيف 
الشيخ حسان الغالي مؤخرا )الستجوابه في 

موضوع مرافقيه السوريني الذين كان في حوزة 
أحدهم حزاما ناسفا(.

2- دخل النائب وليد جنبالط بقوة وتصميم 
على اخلط وحاول فرض إيقاعه وموقفه 

الضاغط باجتاه اإلفراج عن العسكريني مهما 
كلف األمر مبا في ذلك املقايضة املفتوحة التي 
تشمل »إرهابيني« موقوفني ومحكومني. وهذا 
املوقف جاراه فيه الرئيس أمني اجلميل ولكنه 

لم يلق تشجيعا وتأييدا من الرئيس نبيه بري. 
ولكن جنبالط لم يتراجع وقرر أن ميضي 

قدما عبر قناة تبدأ بالوزير وائل أبو فاعور 
وتوصله الى »النصرة« عبر الشيخ مصطفى 
احلجيري، وحتى الوصول الى الهدف وهو 

إطالق العسكريني الذين بينهم ثمانية دروز، 
وحتى ال يكون قتل أحدهم مدخال الى فتنة والى 

تفجر حساسية درزية من هذا امللف وحصول 
اصطدام درزي مع النازحني السوريني.

3- »خلية األزمة« التي واكبت امللف على امتداد 
األشهر املاضية، لم يعد استمرارها مجديا 

وفق الصيغة املعتمدة والطريقة املتبعة في 
إدارة امللف، فبعد االنسحاب الهادئ للوزير 

جبران باسيل الذي لم يشارك إال قليال، يأتي 
اعتكاف الوزير علي حسن خليل لتصبح خلية 
األزمة ذات لون سياسي ومذهبي محدد )سالم 

واملشنوق وريفي(. وهذا ما يدفع باجتاه حتويل 
اخللية من »خلية وزارية سياسية« الى »خلية 
أمنية« )رؤساء األمن العام ومخابرات اجليش 

واملعلومات(، ألن امللف يحتاج الى »إدارة 
عسكرية« والى تبيان القدرة والقوة التفاوضية 

ووضع حد لسياسة الضغوط واالبتزاز التي 
تتعرض لها احلكومة اللبنانية، في حني أن 

اخللية الوزارية شكلت منوذجا مصغرا عن 
»صراع األجنحة ومراكز القوى« والتناقضات 
واخلالفات السياسية التي ترجمت عمليا بني 
توجهني: توجه متشدد يرفض االنصياع الى 

مطالب »النصرة و»داعش«، وتوجه معتدل 
يعتبر أن اخلروج من النفق املظلم ال يكون إال 

باملقايضة.
4- طرأ تطور عملي على صعيد آلية التفاوض 

والقناة الوسيطة: »اللقاء السلفي« حل محل 
»هيئة العلماء« والشيخ وسام املصري )من 

طرابلس( حل محل الشيخ مصطفى احلجيري 
)من عرسال(..

واللقاء السلفي هو الذي وقع على ورقة تفاهم 
سنية مع حزب اهلل بعد أحداث 7 مايو 2008 
قبل أن يجمدها حتت وطأة ضغوط سياسية 
ودينية، وكان من أبرز املوقعني الشيخ حسن 
الشهال والشيخ صفوان الزعبي. والالفت أن 

الوسيط وسام املصري ومن اللحظة األولى حاز 
تفويضا من »جبهة النصرة« مرفقا بتعهد بوقف 
إعدام أي من العسكريني، وهذا التعهد أبلغه الى 

السلطات اللبنانية وينتظر ردها عليه.
5- تطور آخر بارز متثل في وجود مبادرة 

سورية خاصة مبوضوع العسكريني واملساعدة 
على حل قضيتهم. وهذه املبادرة كشف عنها 

اللواء جميل السيد العائد من دمشق، وملخصها 
أن »السلطات السورية أبدت استعدادها 

لتأمني ممر آمن ملسلحي »داعش« و»النصرة« 
املوجودين في جرود عرسال باجتاه الداخل 

السوري، وحتديدا باجتاه مناطق الشمال 
السوري، وضمان انتقالهم وسالمتهم، مقابل 

إطالق العسكريني املخطوفني«.

كيف عادت قضية العسكريني املخطوفني إلى »نقطة الصفر«؟!

حتليل اخباري

هذه الساحة.
العام لالمم  نائب االمني 
املتحدة يان الياسون اوضح 
بعد لقائه الرئيس بري في 
عني التينة ان االمم املتحدة 
تتفه���م جيدا ان نصف عدد 
سكان لبنان هم من السوريني، 
وان االمم املتحدة س���تقوم 

بجهود في هذا املجال.
اثار  الرئيس نبيه بري 
الياس���ون  من جهت���ه مع 
مس���ألة احل���دود النفطية 
واملنطقة االقتصادية خاصة، 
السيما بني لبنان وفلسطني 
احملتلة، وضرورة قيام االمم 
املتحدة بواجباتها بترسيم 
البحري���ة، وكذلك  احلدود 
بشأن االعتداءات واخلروق 

االسرائيلية املتكررة.
وبالعودة الى االستحقاق 
الس���فير  الرئاس���ي، رأى 
البابوي غبريال كاتشيا ان 
االجواء احمللية واالقليمية 
والدولية مهي���أة النتخاب 
رئيس جدي���د للجمهورية 

في القريب.
وقال، خالل اس���تقباله 
املارونية  الرابط���ة  رئيس 
احملامي س���مير ابي اللمع، 
ان الڤاتيكان يبذل املساعي 
مع السياس���يني اللبنانيني 
من اجل اجناز االستحقاق 
اقرب وقت،  الرئاس���ي في 
كما يضع في رأس اولوياته 
اس���تقرار الوضعني االمني 

واالقتصادي.
وابلغ كاتشيا املتصلني به 
ارتياحه للتحركات الرئاسية 
االخي���رة والتي ال ينقصها 

سوى مبادرات تنفيذية.
واش���ار الى ان مارس 
املقبل موعد معقود لظهور 
معطيات على هذا الصعيد، 
وفهم انه يقوم بدور اساسي 
اليجاد دينامية داخلية من 
القيادات املسيحية  خالل 
وبكركي، حتضيرا لالجواء 
املواتية الجناز االستحقاق، 
فيم���ا تتولى فرنس���ا ما 
يقوم به حاليا املوفد جان 
فرانسوا جيرو من حتضير 

لالجواء اخلارجية.
البطري����رك  وك������ان 
انه�����ى جول��ة  الراع���ي 
متهيدي��ة من االتصاالت مع 
القيادات املسيحية بلقائه 
الرئيس امني اجلميل االب 
تخلله عشاء مت فيه تقومي 

مشترك لالوضاع.
في هذا الس���ياق، يتابع 
رئيس حزب القوات اللبنانية 
سمير جعجع زيارته للمملكة 
العربية الس���عودية، حيث 
اس���تهل لقاءاته م���ع ولي 
ولي العهد االمير مقرن بن 
عبدالعزيز، وقد استعرض 
الطرفان االوضاع  السياسية 
في املنطقة بدءا من العراق 
وسورية وفلسطني وصوال 
ال���ى لبن���ان، حي���ث كان 
هناك تواف���ق على حصول 
الرئاس���ية  االنتخاب���ات 

اللبنانية بأسرع وقت.
االمير مقرن اكد جلعجع 
ان السعودية تقف دائما الى 
جانب لبنان وستدعمه بكل 

اخلطوات.
زيارة جعجع الى اململكة 
تشكل متابعة لزيارة قام بها 
اكتوبر املاضي، وتقول  في 
مصادر القوات اللبنانية انها 
س���تكون طويلة هذه املرة 
على ان تتخللها لقاءات مع 
املسؤولني السعوديني على 
اعلى املس���تويات، اضافة 
الى لق���اءات م���ع الرئيس 
سعد احلريري لالتفاق على 
عناوين املرحلة من الرئاسة 
الى قانون االنتخابات واحلوار 

بني املستقبل وحزب اهلل.
وذكرت اوساط سياسية 
في بيروت ل���� »األنباء« ان 
اللبناني  الداخ���ل  حتركات 
باجتاه احمليط واقبال اخلارج 
باجت���اه الداخ���ل اللبناني 
يوحيان ب���أن ثمة حتوالت 
مقبلة على جميع املستويات 
اللبنانية، وان  الدستورية 
الدولية واالقليمية  املطابخ 
تعد طبخات لبنانية قليلة 
الدسم متعددة الطعم، بحيث 
مهما تفاوت حجم احلصص 
واملواق���ع يخ���رج اجلميع 

راضني مبا كتب لهم.
والحظ���ت االوس���اط ل� 
»األنب���اء« ايضا ان فريق 8 
آذار مازال منقسما رئاسيا، 
فحزب اهلل متمسك بالعماد 
ميشال عون، بينما الرئيس 
نبيه ب���ري مقتنع بالوزير 

السابق جان عبيد.
اما 14 آذار وحتديدا تيار 
املس���تقبل فهو مع د.سمير 
جعجع مادام لم يتفق على 
مرش���ح توافقي يساهم في 

اختياره جعجع.

جنب���الط عن اس���تيائه ملا 
آل الي���ه احل���ال في قضية 
العس���كريني املخطوف���ني، 
رافضا الدخول في تفاصيل 

هذا االمر.
واضاف جنبالط: نحن ال 
نريد ان نعطي الناس وعودا 
كاذبة، فال يوجد شيء جديد، 
واملؤسف ان هناك اآلن ملهاة 
ابطالها ضباط في قوى االمن 
الداخلي عنوانها »التزحيط« 

على املازوت االخضر.
وبسخرية، اضاف: فعال 
انها قضية كبرى تستاهل ان 
يتفرغ لها كل البلد ملواكبتها 

ومتابعة وقائعها.
مصدر امن���ي متابع اكد 
في ضوء هذه املستجدات ان 
قضية العسكريني اللبنانيني 
املخطوفني )26 جنديا ورجل 
امن( صارت اقليمية ورمبا 
دولية، وان ثمة قوى رعت 
التب���ادل ب���ني ح���زب اهلل 
واملسلحني املعادين للنظام 
في سورية، هي نفسها من 
ت���رى التفاهم���ات الزاحفة 
ول���و ببطء عل���ى احملاور 

اللبنانية.
وعن اجلي���ش اللبناني 
وموقفه مما يج���ري، فهو 
يعتبر ان احلكومة هي اجلهة 
الوحيدة املخولة بالتفاوض، 
ام���ا اجليش ف���ال يعقل ان 
يف���اوض جماع���ات يعتبر 
عملهم االساسي محاربتها.

وزير الشؤون االجتماعية 
رشيد درباس، املسؤول عن 
رعاية الالجئني السوريني، 
جاهر امس في تصريح متلفز 
بعدم حصول توافق داخل 
مجلس الوزراء حول قضية 
املخطوفني من العسكريني 

وكيفية حتريرهم.
وطال���ب درباس رئيس 
احلكوم���ة متام س���الم بأن 
يسمي االشياء بأسمائها في 

هذا املوضوع.
الناشطة احلقوقية  لكن 
د.منى فياض استبعدت ان 
يسمي سالم االشياء بأسمائها 
الدولة  حفاظا على ش���كل 
واستقرار احلكومة التي اي 
عضو فيها يستطيع تعطيلها 

عن العمل.
وقالت فياض: حزب اهلل 
يقايض داع���ش والنصرة 
ومينع الدولة من املقايضة، 
ليؤكد للناس انه االقوى على 

بيروت ـ عمر حبنجر

االس���تحقاق الرئاس���ي 
اللبنان���ي على موعد جديد 
بتزكية ڤاتيكانية هذه املرة، 
تتوقعه في مارس املقبل، فيما 
احلوار بني تيار املس���تقبل 
وح���زب اهلل وب���ني العماد 
ميشال عون ود.سمير جعجع 
اسير االرتباطات االقليمية 
املتصلة بالتجاذبات الدولية 

االوسع.
تبق���ى قضي���ة  لك���ن 
اللبناني���ني  العس���كريني 
ل���دى داعش  املخطوف���ني 
والنصرة في الصدارة، بعدما 
اتخذت امس منحى واضح 
التأثر مبشاريع احلوارات 
املستجدة من خالل تكليف 
جبهة النصرة للشيخ وسام 
املصري احملسوب على جماعة 
سلفية قريبة من اجواء حزب 
اهلل باملفاوضة باسمها، وهو 
الذي سبق له ان انشق عن 
مؤسس السلفية في لبنان 
الشيخ داعي االسالم الشهال 

في طرابلس.
وذكرت مصادر ان املدير 
الع���ام لالمن الع���ام اللواء 
عب���اس ابراهي���م تبلغ من 
مرجع رس���مي ب���ان جبهة 
النصرة كلفت الشيخ وسام 
املصري بالتفاوض، فيما لفت 
املصري من جهته أال مصلحة 
سياسية وال مالية وال اعالمية 
لنا، ونحن منفتحون على 
اجلميع، وننتظر جوابا من 
اللواء ابراهيم حول التكليف 
الرسمي من الدولة، وهناك 
اش���ارات ايجابية منه بهذا 

االجتاه.
بدوره، لفت اللواء ابراهيم 
ل� »الس���فير« الى ان كثرة 
الطباخني ته���دد باحتراق 
الطبخة، واضاف: اننا نحتفظ 
بأوراق قوة كثيرة، ونريد 
اجماعا اكبر حولها لالنطالق 
بالعمل، والعمل مبلفات كهذه 
ال يحتاج الى عواطف بل الى 
العقل والصالبة، والى الوقت 
والصبر وعدم وضع املفاوض 
حتت اي ضغط، نافيا وجود 
وساطات جدية خارجية حتى 

اآلن.
رئي���س هيئ���ة العلماء 
املسلمني الشيخ سالم الرافعي 
الذي لطاملا سعت اطراف في 
8 آذار الى سحب هذا امللف من 
يده قال انه ينتظر مستجدات، 
متجنبا التعليق، في حني بدا 
للمتابعني ان النصرة وداعش 
اللذين نظما صفقات تبادل 
مع حزب اهلل بسرية وجناح 
نقل هذا امللف الى من يثق 
به الطرف اآلخر، واملقصود 
الشيخ املصري الذي سبق 
له ان وق���ع وثيقة التفاهم 

السلفية مع حزب اهلل.
وطرأ ه���ذا اجلديد على 
ملف العسكريني املخطوفني 
في وقت كانت بعض وسائل 
االع���الم تش���جع احلكومة 
اللبناني���ة عل���ى اطالق يد 
الرهائن  اجليش لتحري���ر 
اكتملت  بعملية عس���كرية 
عناصرها، اهتداء بالعملية 
ض���د الش���يخ االيراني في 

سيدني بأستراليا.
وسبقت »شائعة« تضمنت 
تهديد النصرة بإعدام االسير 
خالد مقبل، وقد مت ابالغ االمر 

الى زوجته مباشرة!
النائ���ب وليد  وأع���رب 

)محمود الطويل( الوزير وائل ابو فاعور مجتمعا بأهالي العسكريني املخطوفني  

لقاء بني حسن خليل ونادر احلريري الستكمال 
حتضيرات احلوار بني املستقبل وحزب اهلل

تنظيم اخلالف بني حزب اهلل واالشتراكي

بيروت ـ محمد حرفوش

تتواص����ل االتصاالت واملش����اورات املتصلة 
بإط����الق احلوار املرتقب بني ح����زب اهلل وتيار 
املستقبل. ورجحت معلومات ان يعقد في الساعات 
املقبل����ة لقاء بني وزير املال علي حس����ن خليل 
والس����يد نادر احلريري الذي عاد من الواليات 
املتحدة االميركية الى بيروت، وذلك الستكمال 
حتضيرات هذا احلوار. وبحسب املعلومات فإن هذه 
التحضيرات تشمل التفاهم على االمور االساسية 
التي يرتكز عليها، وأولها حتديد مكان جلسات 
احلوار وتسمية اعضاء وفدي الطرفني املشاركني 
وحتديد املواضيع املطروحة على جدول االعمال 

اضافة الى تس����مية اجله����ة او الطرف الضامن 
لتطبيق ما يتم االتفاق عليه، ووضع آلية التنفيذ 
واملدة الزمنية املطلوبة لذلك. وفي سياق متصل، 
اشارت اوساط في قوى 8 آذار الى ان حزب اهلل 
مطمئن الى ان مسار احلوار بينه وبني املستقبل 
سيتم على االرجح قبل نهاية العام احلالي وفق 
االلتزام الذي قطعه التيار لكل من الرئيس نبيه 

بري والنائب وليد جنبالط.
وأكدت االوساط ان احلزب منفتح على االفكار 
التي من شأنها احداث خرق على صعيد االنتخابات 
الرئاسية او امللفات االخرى مع متسكه بأن اي 
اتفاق سياس����ي يجب ان يحظى مبوافقة العماد 

عون ودعمه.

بيروت: على الرغم من التباينات بني حزب 
اهلل والنائب وليد جنبالط حول الصراع الدائر 
في سورية إلى جانب النظام السوري، واملوقف 
م����ن جبهة »النصرة« ومن قضية العس����كريني 
املخطوف����ني، فإن الق����رار ثابت ل����دى جنبالط 
باالس����تمرار في تنظيم اخل����الف مع حزب اهلل 
وتفادي أي صدام سياس����ي مع����ه، أو أن تؤثر 
مواقفه السياسية بشكل سلبي على مسار هذه 
العالق����ة، وهو ما برز خالل األس����بوع املاضي، 
وج����رى التأكيد عليه في اللق����اء الذي عقد بني 
قيادتي احلزبني في الشويفات،  حيث مت التأكيد 
على اس����تمرار التواصل امليداني، باإلضافة إلى 

مشاركة مسؤول حزب اهلل في اجلبل احلاج بالل 
داغر في معظم املناسبات االجتماعية والسياسية 
للحزب التقدمي، وهذا األمر ينسحب أيضا على 
احلزب التقدمي االشتراكي، الذي ينسق في اجلبل 
مع قيادة حزب اهلل. في حني أن خلفية املواقف 
اجلنبالطية معروفة األهداف واألسباب من قبل 
معظم القوى السياسية ومنها حزب اهلل، حيث 
يسعى زعيم املختارة )بحسب تقارير صحافية( 
لعدم نقل الفتنة إلى منطقة العرقوب وراشيا، 
أو التصادم بني الدروز والنازحني الس����وريني، 
والسنة بشكل عام، وذلك على خلفية ما يجري 

في سفح جبل الشيخ ومنطقة السويداء. 

ملف العسكريني 
املخطوفني 

من هيئة علماء 
املسلمني إلى 
ممثل للسلفية 
املتفاهمة مع 

حزب اهلل

درباس: على 
الرئيس سالم 
تسمية األشياء 

بأسمائها

نائب األمني العام 
لألمم املتحدة: 

نصف سكان لبنان 
سوريون

حزب اهلل متمسك بعون وبري بعبيد و»املستقبل« مع جعجع

السفير البابوي في بيروت: الرئاسة اللبنانية في مارس
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حيدر: ال دور لواشنطن في املفاوضات احملتملة مبوسكو

اجليش السوري ينفي إعالن النفير العام
عواصمـ  وكاالت: أكد مصدر إعالمي سوري 
أنه ال صحة إطالقا ملا نشر على بعض املواقع 
االلكترونية حول دعوة القيادة العامة السورية 
للجيش والقوات املسلحة الشباب السوري إلى 
نفير عام، ونقلت وكالة األنباء السورية »سانا« 
عن املصدر القول إن هذه األنباء كذب وافتراء 

وفبركة إعالمية مكشوفة النيات واألهداف.
في سياق آخر، أعلن نائب وزير اخلارجية 
الروســــي غينادي غاتيلــــوف أن فكرة عقد 
املفاوضات السورية الســــورية في موسكو 
في نهاية يناير 2015 التزال قائمة وموجودة 
على جدول االعمال، الفتا إلى أن موسكو تأمل 

أن تنفذ هذه الفكرة قريبا. 
ونقلت وكالة األنباء الروسية )تاس( عن 
غاتيلوف قوله:» طرحنا هــــذه الفكرة وهي 
التزال على الطاولة، ونحن نعمل مع فصائل 
املعارضة السورية ونأمل بأن يتم تنفيذ الفكرة 
في القريب العاجل«، وذكر ان املوفد اخلاص 
لالمم املتحدة وجامعة الدول العربية لشؤون 
التسوية السورية، ســــتيفان دي ميستورا، 
يواصل العمل في الوقت الراهن وفقا للخط 

الذي حدده لنفسه. 
وقــــال غاتيلوف: »نحن ندعم كل ما يقوم 

به املوفد األممي ونؤيد جهوده وفكرته حول 
الهدن احملدودة «، الفتا إلى »أنها فكرة صحيحة 
ميكــــن ان تصبح نقطة انطــــالق جيدة لبدء 
عملية نشر االســــتقرار في سورية واطالق 

العملية التفاوضية«. 
بدوره، قال علي حيــــدر، وزير املصاحلة 
الوطنية السوري: »إن مبادرة إجراء مفاوضات 
بني األطراف السورية في موسكو ال تفترض 
أي دور للواليــــات املتحدة«، مؤكدا أن »األمر 
الهام يتمثل في عدم إعاقة واشــــنطن تنفيذ 

هذه املبادرة«. 
وذكر الوزير الســــوري في حديث لوكالة 
أنباء »نوفوستي« الروسية نشرته أمس أن 
الواليات املتحدة هي من الدول التي لن تؤيد 
عقد »جنيف-3«، ولذلك فإن املبادرة الروسية 
بعيدة عن أي مشاركة أميركية في مثل هذه 

املفاوضات. 
وكان ميخائيــــل بوغدانــــوف نائب وزير 
اخلارجية الروسي، املبعوث اخلاص للرئيس 
الروسي للشــــرق األوسط وأفريقيا قد أعلن 
في وقت سابق أن روسيا مستعدة للنظر في 
إمكانية إقامة اتصاالت بني دمشق وواشنطن 

في حال طلب اجلانب السوري ذلك.

املبعوث األممي يبحث خطته مع الفيصل بالرياض

دي ميستورا: مبادرة جتميد القتال بحلب 
لن يتم خرقها وستكون حتت مظلة قرار دولي

عواصمـ  د.ب.أ: عقد وزير 
اخلارجية السعودي األمير 
سعود الفيصل أمس اجتماعا 
مع املبعـــوث اخلاص لألمم 
املتحدة لسورية ستيفان دي 
ميستورا الذي يزور الرياض 
حاليا، عرض خالله االخير 
خطته »التي تهدف إلى جتميد 
القتال في حلب السورية«.

وقالـــت وكالـــة األنباء 
السعودية الرسمية )واس( إن 
اجلانبني السعودي واملبعوث 
األممي »بحثا عددا من القضايا 
ذات االهتمام املشـــترك في 
حضـــور املمثل املقيم لألمم 
املتحدة لدى اململكة السفير 

اشوك نيقام«.
إال أن مصادر ديبلوماسية 
في الرياض قالت إن املبعوث 
اخلـــاص لألمني العام لألمم 
املتحدة لسورية ستيفان دي 
ميستورا عرض على األمير 
سعود الفيصل خطته التي 
تهدف إلى جتميد العمليات 
العسكرية في حلب السورية 
حتـــت إشـــراف مراقبـــني 

دوليني.
وكانت صحيفة »احلياة« 

اللندنيـــة نقلت عن مصادر 
ديبلوماســـية غربية األحد 
قولهـــا إن الواليات املتحدة 
األميركيـــة ودوال أوروبية 
تطالـــب بتأمـــني مراقبـــني 
لإلشراف على تنفيذ خطة 
املبعوث الدولي إلى سورية 
الى »جتميد  والتي تهـــدف 

القتال في حلب«.
ولفتت املصـــادر إلى أن 
وزراء اخلارجية األوروبيني 
سيبحثون في »استراتيجية 
ســـورية« تتضمن عددا من 
العناصـــر بينها دعم خطة 
املبعوث الدولي، مع املطالبة 
بتأمني مراقبني وآليات ملزمة 
لدمشـــق بتجميد العمليات 
العســـكرية، واحلصـــول 
الحقا على دعم مجلس األمن 

للخطة.
مـــن جهته، قـــال رمزي 
عزالديـــن رمـــزي نائـــب 
املبعوث االممي، ان مبادرة 
دي ميستورا بتجميد القتال 
في حلب لن يتم خرقها من اي 
طرف وستكون حتت مظلة 

قرار دولي. 
وجاء تأكيد رمزي خالل 

لقائه في مقر اقامته بدمشق 
امناء االحزاب السياســـية 
املرخصـــة واســـتمر حتى 
ساعة متأخرة من الليلة قبل 
املاضية، حيث مت استعراض 
خطة دي ميستورا وآليات 

تطبيقها. 
ويعتبر هـــذا اللقاء اول 
لقاء علنـــي لنائب املبعوث 
الدولي بدمشق منذ وصوله 
الى العاصمة السورية يوم 

السبت املاضي. 
وقال االمني العام حلزب 
الشباب الوطني ماهر مرهج 
في تصريح للصحافيني ان 
نائب املبعـــوث الدولي اكد 
ان آليـــات تطبيـــق مبادرة 
جتميد القتال في حلب التي 
عرضها دي ميستورا ستبحث 
مبوافقة الطرفني احلكومة 

وفصائل املعارضة. 
وأضـــاف ان املجموعات 
املسلحة وافقت على اخلطوط 
العريضة للمبادرة وانه في 
حال بـــدء تطبيقها لن يتم 

خرقها. 
وأوضـــح مرهـــج فـــي 
تصريحـــه ان وفد االحزاب 

طرح عدة اسئلة خالل اللقاء 
حول ملـــاذا حلب وما آليات 
التطبيق وان كان االمر يتطلب 
آليات تنفيذية وقد تكون هذه 
اآلليات فصل قوات او آليات 
ادارية ومن ســـيقوم بإدارة 
هذه املناطق وهل ستكون هذه 
االدارة مشتركة بني الطرفني، 
او سيكون هناك طرف ثالث 
واذا ما كان هناك تكامل بني 
خطة جتميد القتال في حلب 
مع املبـــادرة التي تقوم بها 

روسيا حاليا. 
وقال مرهج ان رمزي اكد 
انه البد لتطبيق اي جتميد او 
هدنة او مصاحلة من بحث 
هذه االليات التي ســـتبحث 

مبوافقة الطرفني. 
وذكر مرهـــج ان رمزي 
اعتبر ان الشيء االيجابي ان 
جميع األطراف التي حتدث 
معها اضافـــة الى احلكومة 
السورية أبدت موافقتها من 
حيث املبـــدأ على اخلطوط 
العريضـــة وبانتظار النظر 
فـــي التفاصيل، موضحا ان 
قادة املجموعات املسلحة التي 
التقاها دي ميستورا في غازي 

عينتاب والتي لها امتداد في 
مدينة حلب وافقت من حيث 
املبدأ على املبادرة ولكن لديها 

بعض االستيضاحات. 
وكانت دمشـــق وافقت 
على خطة دي ميســـتورا 
السابقة لها  خالل زيارته 
القتال في مدينة  لتجميد 
حلب حصرا على ان يأتي 
بضمانات من الدول الداعمة 
للفصائل املســـلحة جتاه 
تطبيق خطته والتي تقضي 
ثـــالث مراحل بفتح  على 
املدينة  معابر بني شطري 
والثانية ادخال املساعدات 
الدولة والثالثة  وخدمات 
التفاوض من اجل تسليم 
السالح او املغادرة خارج 

املدينة. 
الفصائل املعارضة  لكن 
رفضت اعطاء دي ميستورا 
اي جـــواب علـــى مبادرته 
واشـــترطت عليه ان تشمل 
ريف حلب وصوال الى معبر 
بـــاب الهوا وهو الشـــريان 
الرئيسي الذي يغذي الفصائل 
املالي والبشـــري  بالدعـــم 

والعسكري.

تنظيم الدولة يخلي مساجد في املوصل متهيداً لتفجيرها »لعدم جواز الصالة فيها«

عشيرة البومنر حتذر من ارتكاب »داعش« مجزرة 
بحق 5 آالف من أبنائها حتاصرهم في الرمادي

الهجوم  املدينة. وأضاف أن 
أسفر عن مقتل 13 من عناصر 
التنظيم إضافة إلى االستيالء 
على أسلحة متوسطة وثقيلة، 
مشيرا إلى أن 7 من عناصر 
التنظيم سلموا أنفسهم لقوات 
الشــــرطة خالل املواجهات. 
الفهــــداوي: ان قوات  وتابع 
النار على  الشــــرطة فتحت 
انتحاري كان يرتدي حزاما 
ناسفا حاول االقتراب من نقطة 
امنية في منطقة السجارية، 
مضيفا أن االنتحاري قتل في 
احلال وفجر احلزام الناسف 
عن بعد دون إحلاق خسائر 
مادية أو بشرية في صفوف 
القوات األمنية. من جانب آخر، 
بدأ تنظيــــم داعش أمس في 
اخالء عدد من مساجد املوصل 
متهيــــدا لتفجيرها، فيما أمر 
أهالي احــــدى املناطق برفع 
رفاة اقاربهم املدفونني داخل 
مسجد، حسب رجل دين من 
املدينة، حتدث لوكالة  داخل 
األناضول مفضال عدم الكشف 
عن هويته. وقال رجل الدين: 

إن عناصر التنظيم نقلوا أثاث 
ومحتويات جوامع )االباريقي 
القدو وشيخ الشط(  وحمو 
في وسط مدينة املوصل إلى 
جهة مجهولة متهيدا لتدميرها 
بحجة عدم جواز الصالة فيها 
ألنها تضم قبورا، مشيرا إلى 
أن ديــــوان املســــاجد التابع 
للتنظيم هــــو من تولى هذه 
املهمة. وأضاف اإلمام أن جميع 
اثاث ومقتنيات اجلوامع نقلت، 
ووضــــع التنظيم الفتة على 
مسجد العمرية في منطقة باب 
اجلديد، وسط املوصل، يأمر 
فيها أهالي املنطقة برفع رفاة 
اقربائهــــم الذين دفنوا داخل 

املسجد.
وكان التنظيــــم قد أغلق 
فــــي التاســــع من ديســــمبر 
اجلاري مساجد اإلمام محسن 
واإلمام ابراهيم وشيخ الشط 
والعمرية والقطانني واالباريقي 
والرضواني وحمو القدو في 
املوصل، وأمر بعدم جواز اقامة 
الصالة فيها بحجة أنها تضم 

قبورا.

ان حيــــاة احملاصرين مهددة 
ويخشى من ارتكاب مجزرة 
بحقهم من قبل عناصر تنظيم 
داعش الذيــــن حاولوا خالل 
الفترة املاضيــــة عدة مرات 

اقتحام املنطقة.
الكعود احلكومة  وطالب 
إنقاذ  العراقية باإلسراع في 
احملاصرين من أبناء البومنر، 
ملنع حصــــول مجازر مماثلة 
التنظيم بحق  ارتكبها  للتي 
أبناء العشيرة خالل األسابيع 

املاضية.
في غضون ذلك، قال كاظم 
الفهداوي قائد شرطة  محمد 
محافظة األنبار غربي العراق: 
إن قوات األمن شنت هجوما 
على مواقع تنظيم داعش في 
مدينة الرمادي. وقال الفهداوي 
في تصريحات لـ»األناضول«: 
نفذت قوات أمنية من الشرطة 
واجليش مبســــاندة مقاتلي 
العشــــائر، عمليات هجومية 
على مواقع داعش في منطقة 
الرمادي  حي املعلمني وسط 
الســــجارية شرقي  ومنطقة 

عواصم ـ كونا ـ اناضول 
ـ أ.ش.أ: دعا الرئيس العراقي 
اتخاذ  إلــــى  فــــؤاد معصوم 
خطــــوات حاســــمة وحازمة 
إلجراء مصاحلة وطنية جلميع 
األطراف واملكونات دون متييز 

في بالده.
ونقل بيان رئاســــي عن 
معصوم القول خالل مباحثات 
مع ممثــــل األمني العام لألمم 
املتحدة في العراق نيكوالي 
ميالدينوف: إنه يتعني السعي 
احلثيث من اجل اتخاذ خطوات 
حاسمة وحازمة وإعادة النظر 
قــــرارات وقوانــــني عدة  في 
إلجنــــاح املصاحلة وحتقيق 
األمــــان واالزدهــــار والوئام 
والتقــــدم بعيــــدا عن ويالت 

االحتراب.
ووصف حتقيق املصاحلة 
احلقيقية بأنه الطريق الوحيد 
للتخلص من املصاعب كافة 
ومبا يســــاعد على استتباب 

األمن والسلم االجتماعي.
من جهة أخرى، حذر نعيم 
الكعود شيخ عشيرة البومنر 
الســــنية أمس، مــــن ارتكاب 
داعش مجزرة وشيكة بحق 
نحو 5 آالف من أبناء العشيرة 
التنظيم شــــمال  يحاصرهم 
شرقي الرمادي مركز محافظة 

األنبار غربي العراق.
وفي تصريح لـ»األناضول« 
قال الكعود: إن عناصر داعش 
يفرضون منذ أكثر من شهرين 
حصارا خانقــــا على نحو 5 
آالف من أبناء عشيرته بينهم 
نساء وأطفال وكبار في السن 
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شمال شرقي الرمادي.
أبناء  أن  الكعود  وأضاف 
العشيرة احملاصرين يعيشون 
ظروفا معيشية صعبة بسبب 
الغذائية ومياه  املواد  نقص 
الشرب وتفشي األمراض في 
إلى  ظل قلة األدويــــة، الفتا 
أنه متت مناشــــدة احلكومة 
املركزيــــة عــــدة مــــرات لفك 
احلصار عن احملاصرين لكن 

دون جدوى.
وتابع شــــيخ العشيرة: 

الرئيس العراقي 
يدعو إلى خطوات 
»حاسمة وحازمة« 
للمصاحلة الوطنية 

في بالده

رئيس الوزراء األسترالي: من اخلطأ ربط عملية االحتجاز التي وقعت باملقهى بأي دين

أستراليا في حداد بعد مقتل رهينتني وجدل واسع حول خلفية منفذ هجوم سيدني
وتعتبر منطقة مارتن بليس املركز 
املالي في قلب سيدني وتقع فيها 
عدة ادارات بينها مكاتب رئيس 

وزراء نيو ساوث ويلز مايك بيرد 
وكذلك مقر البنك املركزي.

واعتبر رئيس الوزراء األسترالي 
أبوت بأنه من اخلطأ ربط العملية 

بأي دين أو شريحة مجتمعية 
بعينها. 

وأضاف - في سياق مؤمتر 
صحافي بثت بعضا من وقائعه 
هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي 

سي« - أن ما حدث يثبت أن بالده 
غير محصنة ضد الهجمات التي 

تقع بدوافع سياسية.

براد هازرد بأن هذا األمر يطرح 
تساؤالت خطيرة.

وقال »نطالب االجهزة الفيدرالية 
والدولة بدرس أسباب إفالته من 

الرقابة والتوقيف«.
وقال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز 

»نحن مصدومون جميعا ألن هذا 
الرجل كان حرا طليقا«.

ونكست األعالم في مختلف 
أنحاء نيو ساوث ويلز وعاصمتها 

سيدني.
وشارك ممثلو املجموعات 

اإلسالمية التي دانت بشدة عملية 
احتجاز الرهائن، في تكرمي 

الضحايا.

»يجب ان يطمئنوا بسبب الطريقة 
التي تعاملت بها قواتنا لتطبيق 
القانون وأجهزتنا األمنية لهذه 

املواجهة مع اإلرهاب«.
وأرغم املسلح الرهائن على رفع 

علم اسود كتبت عليه الشهادتان »ال 
اله اال اهلل ومحمد رسول اهلل«.

وأضاف ابوت ان املسلح حاول 
»وضع تصرفاته حتت غطاء« تنظيم 

الدولة االسالمية »داعش«، وأشاد 
بعمل قوات األمن األسترالية.

وكان املسلح افرج عنه بكفالة رغم 
عدة حوادث عنف وخصوصا 
التآمر في قتل زوجته. واقر 

وزير العدل في نيو ساوث ويلز 

وكانت كاترينا دوسون تريد حماية 
صديقة لها حامل. 

وقال االسقف »هذان البطالن كانا 
مستعدان للتضحية بحياتهما لكي 

يتمكن آخرون من العيش«.
ولم تؤكد الشرطة هذه الرواية قائلة 

ان التحقيق اليزال جاريا.
وكان هناك 17 رهينة في املقهى. 

ومتكن خمسة أشخاص من الهرب 
قبل ساعات، حيث باغتوا محتجز 

الرهائن الذي »له سوابق كثيرة من 
العنف اإلجرامي وامليول للتطرف 

واالضطراب العقلي« بحسب ما 
قال رئيس الوزراء األسترالي توني 

ابوت. وقال ابوت ان األستراليني 

عنه الشرطة على انه هارون مؤنس 
وهو من أصول إيرانية.

وقتل رهينتان أيضا هما توري 
جونسون ويبلغ من العمر 34 عاما 

وهو مدير املقهى، وكاترينا دوسون 
وهي محامية تبلغ من العمر 38 
عاما، وأم لثالثة أطفال. وأصيب 

ستة أشخاص بجروح.
وخالل قداس أقيم في كاتدرائية 

السيدة العذراء بالقرب من املقهى، 
أشاد األسقف انتوني فيشر بـ 
»بطولة« الضحيتني. وأضاف ان 
توري جونسون حاول كما يبدو 

جتريد محتجز الرهائن من سالحه 
وقتل برصاصة انطلقت منه. 

السكان بوضع الورود بالقرب من 
مكان املأساة تعبيرا عن حزنهم 

وأملهم.
وكانت وحدات النخبة من الشرطة 

أطلقت الهجوم بعدما سمعت 
طلقات نار.

وألقى رجال الشرطة القنابل 
الصوتية وأطلقوا النار داخل 

املقهى الذي دوت داخله أصوات 
االنفجارات بعد ان متكن عدد من 

املوظفني والزبائن من الفرار.
واقتحمت الشرطة املقهى بعد تبادل 

إلطالق النار ما أدى الى مقتل 
»املسلح الذي تصرف مبفرده« 

والبالغ من العمر 50 عاما وعرفت 

سيدني ـ وكاالت: دخلت استراليا 
أمس في حداد على مقتل شخصني 
في عملية إنهاء احتجاز الرهائن من 

قبل مسلح إيراني قتل هو أيضا 
في مقهى في سيدني، فيما بدأت 
التساؤالت حول كيفية متكن هذا 
الرجل الذي له سوابق في العنف 
واالنحراف من اإلفالت من رقابة 

الشرطة.
وعلم االستراليون صباحا بالنهاية 

الدموية لعملية احتجاز الرهائن 
التي استمرت 16 ساعة في مقهى 

»ليندت شوكوال« في منطقة مارتن 
بليس املخصصة للمارة الواقعة في 

وسط اكبر مدينة أسترالية، وبدأ 

املخابرات األملانية حتذر من صدامات 
بني متطرفني أملان وإسالميني عائدين من العراق

برلــــني ـ كونا: حــــذرت الشــــعبة الداخلية 
للمخابــــرات االملانية أمس من صدامات محتملة 
بني متطرفني ميينيني أملان وإسالميني عائدين من 
سورية والعراق بعد ارتفاع النشاطات املعادية 

لألجانب في أملانيا. 
وقال رئيس الشعبة هانس جيورغ ماسن في 
مقابلة مع وكالة االنباء األملانية )دي بي ايه( ان 
املخابرات األملانية تتوقع ارتفاع حدة املواجهات 
التي حتمل في طياتها مخزونا كبيرا من العنف، 

مشيرا الى ان جهاز املخابرات سيعمل على تكثيف 
املراقبة في العام املقبل. 

وأضاف ان التطرف يشكل خطرا على الوضع 
األمني في أملانيا، معربا عن قلقه من تزايد عدد 
املتطرفني الذين يتوجهون من أملانيا الى سورية 

والعراق ومن ثم يعودون اكثر تطرفا. 
وذكر ماسن ان 60 شــــخصا من أملانيا لقوا 
حتفهم في سورية والعراق بأعمال قتال خاضها 

تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(.

إسبانيا تعتقل 7 متهمني بتجنيد نساء لدعم »داعش«

عواصم ـ رويتــــرز: قالــــت وزارة الداخلية 
األســــبانية أمس: إن جهازي الشرطة اإلسبانية 
واملغربية اعتقال سبعة أشخاص في إطار حملة 
أمنية مشتركة للقضاء على أي جهود محتملة 
لتجنيد نســــاء لدعم مقاتلي الدولة اإلســــالمية 

»داعش« في العراق وسورية.
وتصارع إسبانيا مع عدد من الدول األوروبية 
لوضع حد ملوجة التطرف بني مواطنيها الشباب 
وردعهم عن التحول إلــــى جهاديني في العراق 
وسورية خوفا من أن يعودوا لينفذوا عمليات 
علــــى أرض الوطن. وقالت الوزارة في بيان: إن 
أربع نساء ورجل اعتقلوا في برشلونة وفي جيبي 
سبتة ومليلية االسبانيني في شمال أفريقيا في حني 
اعتقل رجالن في بلدة فنيدق املغربية على مقربة 

من سبتة في إطار العملية األمنية عينها.
وأشارت الوزارة إلى أن املعتقلني السبعة اتهموا 
بتكوين شــــبكة للعثور على نساء وجتنيدهن 
وإرسالهن إلى سورية والعراق حلساب تنظيم 
الدولة اإلسالمية. وقالت متحدثة باسم الوزارة: 
إنها ال ميكن أن حتدد ما إذا كانت أي من النساء 

قد جندت للقتال في صفوف التنظيم املتشدد.
وانضم عدد من النساء االوروبيات في الفترة 
املاضية إلى صفوف التنظيم لتصبحن زوجات 
للجهاديني، وفي سبتمبر املاضي اعتقلت الشرطة 
اإلسبانية تسعة أشخاص يشتبه في انضمامهم إلى 

خلية عسكرية على صلة بتنظيم الدولة اإلسالمية 
في مليلية على الساحل الشمالي ألفريقيا.

وفي سياق متصل، حظرت الهند أمس تنظيم 
»داعش« بعد أيام مــــن اعتقال مهندس إلدارته 
حســــابا على موقع تويتر للتواصل االجتماعي 
ميجد الهجمات العسكرية التي يشنها التنظيم 
في العراق وسورية. ويعيش في الهند ثالث أكبر 
عدد من املسلمني في العالم غير أنهم جتنبوا إلى 

حد كبير القضايا اإلسالمية.
وقالت الشــــرطة إنها تعرف بانضمام أربعة 
هنود فقط إلى تنظيم الدولة اإلسالمية عاد أحدهم 

إلى البالد وهو حاليا قيد االعتقال.
 ولم تفــــرض الهند حظرا على التنظيم قبل 
اليوم لعدم ممارسته أي نشاط في البالد ولقلقها 
على مصير 39 عامل بناء هنديا فقدوا في العراق 

هذا العام ويعتقد أن التنظيم يحتجزهم.
وذكر املسؤولون أيضا أنه سيكون من الصعب 
تعقــــب املؤيدين للتنظيم فــــي حال حظره مما 

سيدفعهم إلى النشاط السري.
وقال وزير الداخلية الهندي راجنات سينغ 
للبرملان إن احلكومة تهدف إلى تقييد أنشــــطة 
التنظيم. وأضاف »نعلم بأنشطة تنظيم الدولة 
اإلســــالمية في العراق وســــورية وفــــي بلدان 
أخرى، وكخطوة أولى حظرنا هذه اجلماعة في 

الهند«.

عنصران مقنعان من الشرطة االسبانية يعتقالن احدى النساء ضمن خلية لتجنيد النساء لداعش  )رويترز(

الهند حتظر تنظيم الدولة اإلسالمية وتالحق املؤيدين له
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واصل سعر برميل النفط الكويتي االنخفاض 
اذ سجل تراجعا بحجم 62 سنتا ليبلغ 56.7 دوالرا 
مقارنة بـ 57.32 دوالرا للبرميل وفقا للسعر املعلن 
من مؤسسة البترول الكويتية أمس، وهذه األسعار 
هي األقل في 5 سنوات. وعامليا، نقلت »رويترز« 
أن خام برنت نزل أكثر من دوالر وهبط دون 60 
دوالرا الــــى 59.75 دوالرا للبرميل للمرة األولى 
منذ يوليو 2009 في التعامالت األوروبية املبكرة 
أمس مع تباطؤ النشــــاط الصناعي في الصني. 
وأظهرت البيانات انكماش القطاع الصناعي في 
الصني للمرة األولى في 7 أشهر في ديسمبر ما 
يعزز بيانات تشير ملزيد من الضعف في ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم لتضرر أكثر اسعار النفط.

وانخفض اخلام األميركي إلى 54.85 دوالرا وخسر 
1.06 دوالر. 

ونقلت »رويترز« عن مسؤول كبير بصندوق 
النقد الدولي هارالد فينجر ان من املرجح أن يؤثر 
تهاوي ســــعر النفط تأثيرا كبيرا على إيرادات 
دول مجلــــس التعاون اخلليجي لكن تلك الدول 
لن تضطر إلى خفض اإلنفاق العام بدرجة كبيرة 

في ضوء احتياطياتها الضخمة بوجه عام.
وقال فينجر إن على دول اخلليج ضبط اإلنفاق 
احلكومي كإجراء احترازي لكن على نحو تدريجي 

كي ال تلحق الضرر بالنمو االقتصادي.
وحذر بنك اجنلترا املركزي أمس من أن هبوط 
أسعار النفط قد يغذي التوترات اجليوسياسية 
ويؤدي إلى تخلف شركات الغاز والنفط الصخري 
في الواليات املتحدة عن سداد الديون ويزعزع 

توقعات التضخم في منطقة اليورو.
وفي تقديراته نصف السنوية للمخاطر املالية 
العامليــــة قال بنك اجنلترا إن قلق الســــوق من 
استمرار تباطؤ النمو واملخاطر السياسية تزايد 
على مدى الســــتة أشــــهر األخيرة وحذر من أن 
املســــتثمرين قد يتخلصون من األصول عالية 

املخاطر.
وقال التقرير إن هبوط أســــعار النفط نحو 
40% منذ يونيو يعد أمرا جيدا للنمو لكنه »قد 
يغذي مخاطر جيوسياسية معينة« إذا استمرت 
األسعار منخفضة. وقد يؤدي انخفاض أسعار 
النفط إلــــى تراجع توقعات التضخم املنخفضة 

بالفعل في أنحاء منطقة اليورو.
وقــــال بنك اجنلترا »وهذا بــــدوره قد يؤدي 
إلى تباطؤ منو الدخول االســــمية وزيادة أعباء 

الديون القائمة«.
وقال البنك إن ذلــــك قد يؤدي إلى انخفاض 
توقعات النمو في منطقة اليورو التي تستقبل 
نصــــف صــــادرات بريطانيا وتفاقم مشــــكالت 

الديون.

وأشار البنك إلى أن شــــركات النفط والغاز 
تشكل 13% من سوق الســــندات عالية املخاطر 
في الواليات املتحدة وقد يؤدي تخلفها عن سداد 

الديون إلى شح السيولة في تلك السوق. 
وقال التقرير إن على البنوك والشركات أن 
تدرك الضغوط احملتملة على السيولة في السوق 
وأن قدرتها على بيع األصول عند الضرورة رمبا 

تكون »وهمية«.
وفي روسيا رفع البنك املركزي سعر الفائدة 
األساسي 6.5 نقاط مئوية إلى 17% سعيا لوقف 
تهاوي الروبل. وفي الهند تدخل بنك االحتياطي 
لدعم الروبية في اجللســــات األخيرة وهبطت 
الروبية اإلندونيسية ألقل مستوى في 16 عاما 

مقابل الدوالر.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
إن روسيا ستواصل العمل في عام 2015 بنفس 
مســــتويات إنتاج النفط في 2014 ولن تخفض 
اإلنتاج ألنها ستخسر حينئذ حصتها السوقية 

لصالح دول أخرى.
وقال نوفاك إنه إذا خفضت روسيا انتاجها 
فان دوال أخرى ســــتزيد إنتاجها وهذا سيعني 

خسارة في احلصة السوقية لبالده. 
وأبلغ الصحافيني على هامش مؤمتر في الدوحة 
بأن روســــيا تتوقع أن تستقر سوق النفط من 
تلقاء نفسها. لكنه أضاف أنه ال ميكن ألحد التكهن 

باحلد األدنى لسعر النفط.
وقال إنه حتى اآلن لم جتر شركات النفط أي 
تغييرات في مشاريعها قيد التنفيذ في روسيا 
نتيجة هبوط األســــعار ولكن ال ميكن استبعاد 

احتمال جتميد بعض املشاريع.

انكماش القطاع الصناعي 
الصيني للمرة األولى منذ 7 أشهر 

مسؤول بصندوق النقد: ال حاجة 
خلفض كبير لإلنفاق اخلليجي في 

ضوء االحتياطيات الضخمة 

روسيا ستواصل إنتاج النفط في 
2015 بنفس مستويات 2014

سيولة البورصة 
الكويتية 

املتماسكة مؤشر 
استفادة البعض 

من الفرص 

850 عملية دمج لـ »VIVA« في 3 أيام
أظهرت احصائية أعدتها البورصة حصلت عليها »األنباء« أن عمليات الدمج التي متت على سهم 
شركة االتصاالت الكويتية VIVA منذ إدراج السهم بالبورصة األحد املاضي كانت كالتالي: 815 
عملية دمج خالل 3 أيام عمل. - 2127 مساهما حضروا للدمج بالبورصة. - 750 عملية تفويض 
للغير ببيع السهم.
 - 2100 عقد تداول موحد مت إبرامها من خالل 14 مكتب وساطة بواقع 150 عقدا لكل مكتب.
شريف حمدي

انهيار أسواق السعودية ودبي وأبوظبي.. واألسهم الكويتية تفقد 650 مليون دينار

تسونامي النفط في البورصات اخلليجية
فلسا، وسط قيمة صفقات 
ضئيلة مقارنـــة مع يوم 
ادراجه االحد، اذ لم تتجاوز 

750.5 الف دينار. 
أما خليجيـــا فقد بلغ 
االنخفـــاض في الســـوق 
السعودية أكبر االسواق 
اخلليجية، اذ انهار السوق 
السعودي 558 نقطة جديدة 
بنســـبة انخفاض %7.3، 
ليهوى إلى مستوى 7330 

نقطة. وتراجعت 100 شركة 
باحلد األدنى. 

وكانت املؤشرات كارثية 
ايضا في سوق دبي املالي 
خســـر 241 نقطة بنسبة 
7.2% وهو األدنى منذ عام 
حسب »رويترز«، ليتراجع 
إلى 3083  مؤشر السوق 
نقطـــة. كذلـــك احلال في 
ســـوق ابوظبي الذي فقد 
نســـبة 6.9% بخســـارته 
288 نقطة لصل عند 3892 

نقطة. 
ورغم أن دبي ال تصدر 
كميـــات تذكر مـــن النفط 
يخشى املســـتثمرون أن 
إيـــرادات  يجبـــر تراجع 
التصديـــر فـــي اخلليج 
احلكومـــات على تقليص 
اإلنفاق مما سيكبح النمو 
االقتصادي فـــي املنطقة 
التي تعد دبي مركزا ماليا 

وجتاريا لها.
وتراجـــع ســـوق قطر 
بنســـبة 3.5% علـــى إثر 
خسارته 402 نقطة ليصل 
إلى 11057 نقطة. كما خسر 
سوق مســـقط املالي 162 
نقطة بنسبة 2.9% ليصل 
إلى 5409 نقطة. كما تراجع 
سوق البحرين بنسبة %0.3 
بعد تراجعه 4.2 نقطة 1378 

نقطة.

مليون دينار، وهي اعلى 
مما كان يتـــم تداوله قبل 
بدء االنهيار للنفط عند 15 
مليون دينار، وهذا مؤشر 
الى ان البعض يستفيد من 
هذا الهبوط في الشراء عند 
هذه املستويات السعرية. 
وواصل ســـهم االتصاالت 
الكويتيـــة VIVA، حديث 
االدراج، انخفاضه باحلد 
األدنى أمس ليصل الى 550 

شريف حمدي

ما ان هبط برنت دون 
60 دوالرا أمس حتى انهارت 
البورصات اخلليجية بشكل 
حاد وعنيف، ظهر بقوة في 
أسواق الســـعودية ودبي 
املالي وأبوظبي، بينما لم 
تسلم البورصة الكويتية 
مـــن االنهيـــار، حيث فقد 
مؤشرها العام نسبة %2.1 
على وقع خسارته 131 نقطة 
ليهوى إلى أدنى مستوى 
في أكثر من عامني عند 6170 
نقطة. وأصاب االنخفاض 
اذ فقد  القيادية،  االســـهم 
مؤشـــر كويت 15 نســـبة 
2.8% لتصبح خســـائره 
منـــذ بداية الســـنة نحو 
8% بينما انخفض املؤشر 
الوزنـــي 2.2% ليصل %9 
منذ بداية السنة. اما القيمة 
الرأسمالية للبورصة فقد 
تراجعت 650 مليون دينار، 
وبلغت اخلسارة منذ بداية 
السنة 10.4%، ويؤشر ذلك 
الى حجم ثروة املستثمرين 
البورصة  التي تتآكل في 
وللشـــركات واملؤسسات 
احلكوميـــة واخلاصـــة. 
الســـيولة  ويالحـــظ أن 
املتداولـــة فـــي البورصة 
مستمرة عند مستويات 21 

حالة يأس في صفوف املستثمرين في سوق دبي املالي بعد أن فقد مؤشر السوق 7.3% في وقت فقد فيه سوق أبوظبي 6.9% والكويت 2.1% وذلك على خلفية االنخفاضات احلادة في أسواق النفط       )أ.پ( 

»آبل« لن تتوقف.. هناك املزيد خالل 2015

مذكرة التفاهم تنهي الدور الفني 
لوزارة التجارة بشأن الشركات املدرجة

مدحت فاخوري

كانت 2014 مبنزلة سنة انتقالية لشركة آبل، 
حيث اشتملت على أكبر طرح للشركة وهو 
آيفون 6 بلس والذي يعد األكبر في تاريخ 

صناعة اآليفون إلى جانب ساعة آبل، لكن يبدو 
ان الشركة لن تقف عند هذا احلد:

1 ـ من املتوقع ان تخرج ساعة آبل للنور هذا 
الربيع كما شهدنا من الصور لكن لسنا نعلم 

بعد ما هي استخداماتها.
2 ـ يتوقع ان تطرح آبل سوبر آيباد خالل 
2015، حيث يسمونه الناس »آيباد برو« أو 

»آيباد بلس«.
3 ـ ستطرح آيباد Air 3 اقل سماكة.

4 ـ سيتم طرح آيباد ميني 4 خالل اخلريف 
املقبل، ستشتمل على معالج عمليات أسرع 

وكاميرا أفضل.
5 ـ ستطرح آيفون 6 اس بخاصية جديدة 

لكنها ستحدث تغييرا كبيرا في تصميم 
آيفون 7.

6 ـ هناك شائعات ان الشركة ستطرح آيفون 
6 ميني بقياس 4 انشات مثل القياس العادي 

الجهزتها السابقة.
7 ـ كونها ستطرح ايفون جديد فهذا يعني انها 

.9 IOS جاهزة لطرح نظام تشغيلي جديد
8 ـ سيكون عام 2015 ذا تأثير ضخم بالنسبة 
الجهزة آبل واالجهزة املتصلة بها عن طريق 

الواي فاي.
9 ـ آبل باي 2.0 سيطرح العام املقبل حيث 

سيكون بامكان مستخدمي اجهزة آبل شراء 
املزيد عن طريقه.

10 ـ ستطرح آبل ماك بوك برو اقل سمكا، 
سيكون شبيه لـ MacBook air لكن بطاقة أكبر.

النفط الكويتي إلى 56.7 دوالرًا 
األدنى بـ 5 سنوات

الدوحةـ  رويترز: قال وزير النفط القطري إن 
منظمة أوپيك والدول املنتجة تراقب عن كثب أسعار 
اخلام إثر أحدث هبوط لها أمس، لكنه أضاف أن 
السوق ستستقر في النهاية. وقال الوزير محمد 
السادة عندما ســــئل إن كانت »أوپيك« متمسكة 

بقرارها إبقاء هدف اإلنتاج عند 30 مليون برميل 
يوميا رغم تراجع العقود اآلجلة خلام برنت إلى 
59 دوالرا للبرميل، إن املنظمة تراقب السوق عن 
كثب، وقال إن تطور أسعار النفط تدرسه كل دولة، 

مضيفا أن السوق ستستقر في نهاية املطاف.

الدوحة ـ رويترز: قــــال وزير نفط اإلمارات 
العربية املتحدة سهيل بن محمد املزروعي إنه ال 
يرى داعيا أن تسارع منظمة أوپيك لعقد اجتماع 

طارئ على الرغم من هبوط أسعار النفط.
وقال الوزير للصحافيني »أوپيك ليست منتجا 
مرنا وليس من اإلنصاف أن نقوم نحن بتصحيح 
السوق لآلخرين«. وأضاف قوله »ال أرى داعيا 

أن نسارع لعقد اجتماع«.
وتابع :إنه ممن يرون أن السوق يجب تركها 
لتحقق توازنها بنفســــها مرددا بذلك صدى آراء 
عبر عنها من قبل وزير البترول السعودي علي 
النعيمي. واشتد هبوط أسعار النفط العاملية الذي 
مضى عليه بضعة أشهر في أعقاب تصريحات 
املزروعي واقترب سعر خام برنت من 60 دوالرا 

للبرميل.
وقال املزروعي إنه متفائل بأن أسعار النفط 

ستســــتقر عند مســــتوى عادل للمســــتهلكني 
واملنتجني.

وقال »إنها مسألة وقت. ولم يكن أحد يتوقع 
مثل هذا الهبوط احلاد لألســــعار ولسوء احلظ 

ليس مبقدورنا تصحيح هذا األمر«.
كان اجتماع أوپيــــك في أواخر نوفمبر  قرر 
عدم خفض اإلنتاج لدعم األسعار، وقال املزروعي 

إن املنظمة ستتمسك بهذه السياسة.
وأضــــاف: »إننا جميعا نتألم ألنه ال تعجبنا 
)األســــعار( التي نراها«. وأضــــاف أن أوپيك ال 
تستهدف سعرا معينا للنفط ولن تتدخل في السوق 

بدون مساندة من كبار املنتجني اآلخرين.
وقال املزروعي »تصحيح السوق مسؤولية 
اجلميع. وال ميكننا خفض اإلنتاج في حني يفرط 
البعض في إمداد السوق باملعروض. وال ميكننا 

خفض اإلنتاج كلما انخفض السعر«.

النفط وفير لكن األسعار جتف شيئا فشيئا                                                                                   )أ.ف.پ( 

خام برنت يهبط دون 60 دوالراً للمرة األولى منذ يوليو 2009

وزير النفط القطري: السوق ستستقر

اإلمارات ال ترى داعياً لعقد اجتماع طارئ ألوپيك

كل شيء سيعمل بـ»الواي فاي«

»آبل واتش«.. الكل ينتظر اجلديد

»آيفون ميني«.. هل تصح التوقعات؟

سوبر أيباد في 2015

نشرت هيئة اسواق املال مذكرة التفاهم بشأن 
تنسيق التعاون بني وزارة التجارة والصناعة 

وهيئة أسواق املال وتعرضها »األنباء« في 
موقعها االلكتروني. وابرز ما جاء في املذكرة 

هو انهاء دور وزارة التجارة من الناحية 
الفنية املتعلقة باألمور املالية بشأن الشركات 

املدرجة. وأبرز ما جاء في املذكرة في هذا 
اخلصوص: 

٭ في حالة عزم شركة مدرجة زيادة أو 
تخفيض رأسمالها التقدم بطلب لوزارة 

التجارة التي تقوم بدورها بتحويل طلب 
انعقاد اجلمعية وجدول األعمال واملستندات 

املطلوبة لهيئة أسواق املال التي بدورها تتولى 

دراسة الطلب ومن ثم املوافقة عليه او رفضه.
٭ التأكيد على عدم االزدواجية في مراجعة 

طلبات التعديل لرأس املال تقوم الهيئة 
باملراجعة الفنية لطلبات الزيادة أو التخفيض 
على أن يكون دور الوزارة متعلقا باستكمال 

االجراءات.
٭ في حاالت االستحواذ تختص الهيئة 
بتنظيم اجراءات عمليات االستحواذ في 

الشركات املدرجة املرخص لها وغير املرخص 
لها والرقابة على تنفيذ ذلك.

مذكرة التفاهم بالكامل 
على موقع »األنباء« االلكتروني 

www.alanba.com.kw
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السعد: ما يقارب 
200 مليون دينار 

أرباحًا متوقعة 
في السنة 

املقبلة

رئيس الوزراء املصري 
يفتتح معرض »الكويت في مصر«

القاهرة ـ هناء السيد 

 افتت����ح رئي����س مجلس ال����وزراء املصري 
الس����ابع  الكويتي  م.إبراهيم محلب االس����بوع 
حتت ش����عار »الكويت في مصر« والذي تنظمه 
مجموع����ة اجلابرية للمعارض بالتنس����يق مع 
سفارتنا بالقاهرة مبشاركة أكثر من 70 جهة من 
القطاعني العام واخلاص وعدد كبير من وزارات 
الدول����ة منها وزارة النف����ط واإلعالم والكهرباء 
واملاء والدفاع واملجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب والصحف احمللية من بينها جريد »األنباء« 
ووكالة األنباء الكويتية )كونا( وشركة اخلدمات 
املتكاملة وطيران اجلزيرة ومجموعة اخلرافي 
ومؤسسة البابطني لإلبداع الشعرى وجامعة الدول 
العربية، حيث تفقد محلب وس����فيرنا بالقاهرة 
سالم الزمانان ورئيس املعرض احمد بهبهاني 

عددا من األجنحة املشاركة.
وقد اعرب سفيرنا بالقاهرة سالم الزمانان عن 
سعادته بتنظيم االسبوع الكويتي السابع حتت 
شعار »الكويت في مصر« والذي افتتحه رئيس 
الوزراء املصري ابراهيم محلب، ما يعكس عمق 
العالقات التاريخية بني البلدين الشقيقني. وقال: 
ان مش����اركة عدد كبير من القطاعات احلكومية 
واألهلية ووزارات الدولة وكذلك اجلهات املصرية 
املشاركة باملعرض دليل على قوة ومتانة الروابط 

املتأصلة بني البلدين.
واعتبر هذه الفعالية احدى اهم التظاهرات 
االستثمارية والثقافية واإلعالمية املشتركة بني 
الكويت ومصر حيث ش����ارك فيه رجال األعمال 

والثقافة واألدب والفن في كال البلدين.
وق����ال: ان الثقافة واآلداب والفن من األعمدة 
الرئيسية التي تبنى عليها املجتمعات، موضحا أن 

اولى البعثات الكويتية التعليمية كانت في مصر 
وكذلك حجم التبادل االعالمي والفني والثقافي 
بني البلدين، مشيرا الى إصدارات الكويت الثقافية 
والتي شارك فيها رموز الثقافة واألدب واإلعالم 
املصري، مؤكدا ان التواصل مستمر بني البلدين 
والشعبني على مختلف االصعدة من اجل توطيد 
العالقات وزيادة حجم االستثمارات خالل الفترة 

املقبلة.
من جهت����ه، قال رئي����س مجموعة اجلابرية 
للمعارض أحمد اس����ماعيل بهبهاني: ان تنظيم 
األسبوع الكويتي في مصر يعكس قوة العالقات 
بني البلدين باإلضافة إلى استقرار األوضاع في 
مصر وعودتها إلى شكلها الطبيعي، مثمنا افتتاح 
رئيس الوزراء املصري للمعرض وحضور هذا 
العدد الكبير على كل املستويات، ما يؤكد على 
اخوية العالقات في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير الش����يخ صباح األحمد والرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي. وأضاف بهبهاني 
أن االقتصاد املصري يس����ير في خط متواز مع 
االستقرار األمني والسياسي الذي تشهده البالد، 
معتبرا ان مصر بيت لكل العرب. وقال: ان األسبوع 
الكويتي جاء في توقيت مالئم حيث يس����تبق 
املؤمتر االقتصادي الذي دعا اليه الرئيس املصري 

في شهر مارس املقبل.
وداخل جناح جريدة »األنباء« حرص م.بدر 
العنزي الرئيس التنفيذي لشركة اخلدمات للحلول 
املتكاملة ونائب مدير مكت����ب »كونا« بالقاهرة 
محمد البحر على التواجد واالشادة بدور »األنباء« 
الكبير في الصحافة العربية. وثمن العنزي دور 
جريدة »األنباء« ومش����اركتها بجناح مميز في 
املعرض، مشيرا الى انها من الصحف التي تتميز 

باملصداقية والشفافية في نقل اخلبر.

السفير سالم الزمانان مع احمد بهبهاني وصفاء الهاشم عقب افتتاح املعرض

)ناصر عبد السيد( رئيس الوزراء املصري والسفير سالم الزمانان واحمد بهبهاني يقصون شريط االفتتاح  

م.بدر العنزى ومحمد البحر في جناح »األنباء« 

يعكس عمق العالقات التاريخية بني البلدين

18.4% منواً بأرباح »بيتك ـ ماليزيا« في 9 أشهر
وأكد الفوزان ان األرباح 
تعبر عن جناح السياسات 
 � الت���ي يتبناه���ا »بيتك 
ماليزيا« لترسيخ مكانته 
من خ���الل إع���ادة هيكلة 
بعض وظائفه األساسية 
وتبني افضل املمارس���ات 
واإلجراءات، والتركيز على 
تعزيز جودة األصول من 
خ���الل العمل ف���ي مراكز 
مختلفة جتارية وصناعية 
وتلبية احتياجات عمالئه، 

مش���ددا عل���ى ان جهود 
� ماليزيا« تعزز  »بيت���ك 
استراتيجيته نحو االهتمام 
التجزئة وخدمات  بسوق 
األفراد، لالس���تحواذ على 
أكب���ر حص���ة ممكنة من 
السوق بخدمات ومنتجات 

مبتكرة ومنافسة.

تصريح صحافي »انخفضت 
التمويالت  نسبة إجمالي 
غير املنتظم���ة للبنك من 
10.6% في ديس���مبر 2013 
الى 7.2% في الربع الثالث 
م���ن 2014، كما انخفضت 
نسبة صافي التمويالت غير 
املنتظمة للبنك من 6% في 
ديسمبر 2013 الى 4.3% في 
الربع الثالث من 2014، وبلغ 
إجمالي األصول حوالى 10 

مليارات رينجت.

قال رئيس مجلس إدارة 
بي���ت التموي���ل الكويتي 
املاليزي )بيتك � ماليزيا( 
محمد ناص���ر الفوزان إن 
»بيت���ك � ماليزي���ا« حقق 
أرباحا صافية حتى نهاية 
الربع الثالث من 2014 قدرها 
75.776 ملي���ون رينجت 
بنس���بة زيادة 18.4% عن 
نف���س الفترة م���ن العام 

السابق.
الف���وزان في  محمد الفوزانوأضاف 

جارٍ إعداد الدراسات النهائية ومتوقع االنتهاء منها في يوليو القادم

»صناعة الكيماويات البترولية« ماضية في مشروعي 
األولفينات الثالث والعطريات الثاني

يتم حسمه حتى اآلن من 
قبل املؤسس���ة وفي حال 
مت حس���مه فل���ن يتضرر 
القطاع  العامل���ون به���ذا 
ك���ون الكويت مقبلة على 
عدة مشاريع نفطية كبيرة 
العاملني  تستوعب هؤالء 
والذين يتمتعون بخبرة 
وتدريب جيد، مشيرا إلى 
أن الش���ركة لديه���ا خيار 
إمكانية  ف���ي  آخر يتمثل 
حتويل نشاط األسمدة إلى 
األولفينات لكنه مازال في 

طور الدراسة.
من جانبه، استعرض 
نائب الرئي���س التنفيذي 
لألولفينات عبدالرس���ول 
جعفر املشاريع املستقبلية 
التي تقوم بدراستها الشركة، 
أهمها مشروعا األولفينات 
الثالث والعطريات الثاني 
بالكويت والذي س���يكون 
بالتكام���ل م���ع املصفاة 
اجلديدة وجار إعداد الدراسة 
النهائية ومتوقع االنتهاء 

منها في يوليو القادم، كما 
مت احلصول على موافقات 
البلدية ملساحة املشروع 
والبالغة مليونني ونصف 
املليون متر مربع ونحاول 
حاليا احلصول على مساحة 
مليون متر مربع إضافية 
إلنشاء صناعات صغيرة 

ومتوسطة. 
وحول التوسع اخلارجي 
وفقا إلستراتيجية مؤسسة 
البترول الكويتية حتى عام 
2030 أوض���ح جعف���ر أن 
الشركة تدرس مشروعني 
مع مؤسسة النفط والغاز 
الهندية احمل���دودة حيث 
مت توقيع مذك���رة تفاهم 
الستمالك حصة مؤثرة في 
مشروعني للبتروكيماويات 
في الهن���د، وهما »أوبال« 
واملتخصصة في صناعة 
األولفين���ات و»أومب���ل« 
ف���ي صناعة  املتخصصة 
العطريات وحاليا في مرحلة 

املفاوضات النهائية. 
وأشار جعفر إلى أنه جار 
العمل على دراسة بعض 
الفرص االس���تثمارية في 
مجال البتروكيماويات في 
الواليات املتحدة األميركية 
مع بعض الشركات العاملية، 
باإلضاف���ة إل���ى دراس���ة 
مشروع اس���تثماري مع 
شركة SK الكورية النتاج 
مادة البروبيلني واملنتجات 
الالحقة لها، كما مت توقيع 
مذكرة تفاهم مع الشركة 
القابضة للنف���ط والغاز 
البحرينية النشاء مصنع 
العطري���ات ف���ي مملك���ة 
البحرين وسيتم االنتهاء 
من دراسة اجلدوى املبدئية 

السنوية. 
وحول منتجات الشركة، 
أفاد السعد بأنه مت حتقيق 
أعل���ى عائ���د لبي���ع منتج 
األمونيا في السوق اآلسيوي 
مع ش���ركة ميتسوبيشي، 
الش���ركة في  ورفع حصة 
الالتينية  أمي���ركا  س���وق 
بنسبة قدرها 100% مقارنة 
في العام املاضي، وحتقيق 
إجمالي إنتاج األمونيا %106 
وإجمالي إنتاج اليوريا %104 
عما ه���و مقدر في امليزانية 
وخفض معدل استهالك الغاز 
إلنتاج طن األمونيا بواقع %4 
عما ه���و مقدر في امليزانية 
باإلضافة إلى عدم تسجيل أى 
شكوى علي منتجات األسمدة 

من قبل العمالء.
وحول مستقبل العاملني 
في مصانع األس���مدة في 
حال مت إيقاف النشاط أو 
خصخصته وفقا لتوجه 
مؤسسة البترول الكويتية، 
قال السعد إن هذا األمر لم 

التنفيذي  الرئيس  قال 
لشركة صناعة الكيماويات 
البترولية أس���عد السعد 
إن الش���ركة حققت خالل 
الع���ام 2014 أعلى ربحية 
وه���ي 1.250 مليار دوالر 
خ���الل العام املالي 2013-
2014، متوقعا أن تتراوح 
املالي احلالي  العام  أرباح 
 800 ب���ني   2015-2014
و900 ملي���ون دوالر م���ا 
يع���ادل 200 مليون دينار 
وبزي���ادة قدرها 6 ماليني 
دينار على ما هو معتمد لها 
والبالغ 194 مليون دينار 
بالرغم من انخفاض أسعار 
النفط، كما انه من املتوقع 
ان تقوم الش���ركة بتوفير 
نسبة تتراوح بني 2 و%3 
من مصروفاتها التشغيلية 
للسنة املالية 2015/2014. 
وجاء تصريحات السعد، 
خالل »امللتقى الثالث جلميع 
العاملني واإلدارة العليا« في 
الشركة حيث مت استعراض 
ما اجنزته الش���ركة خالل 
الع���ام 2014 والتواص���ل 
بصورة مباشرة بني اإلدارة 

العليا والعاملني.
الس���عد أن  وأوض���ح 
الشركة متكنت من حتقيق 
أكث���ر م���ن 16.7 ملي���ون 
س���اعة عمل دون حوادث 
وقت ضائع وذلك حتى 19 

نوفمبر 2014. 
إلى أن  الس���عد  وأشار 
الشركة اجنزت بنجاح أعمال 
الدورية ملصانع  الصيانة 
األسمدة والتي بدأت أعمالها 
في 17 أكتوبر املاضي، حيث 
مت امتام املشاريع الرأسمالية 
املزمع تنفيذها في العمرة 

اإلدارة العليا للكيماويات البترولية خالل امللتقى

»األهلي« يشارك مبلتقى الكويت 
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة

شارك البنك األهلي الكويتي في ملتقى الكويت للمشاريع 
الصغيرة واملتوسطة الذي نظمه احتاد مصارف الكويت 
بالتعاون مع املعهد العربي للتخطيط حتت رعاية وزير 

املالية أنس الصالح، وذلك إميانا منه بأهمية قطاع 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة ودورة في دعم 

االقتصاد احمللي.
وبهذه املناسبة صرحت مديرة العالقات العامة سحر سليمان 
الذربان بأن مشاركة البنك األهلي الكويتي في ملتقى الكويت 

للمشروعات الصغيرة واملتوسطة تأتي إميانا منه بأهمية 
قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة، مؤكدة حرص البنك 

على دعم فئة الشباب لتأسيس مشروعاتهم اخلاصة مبا 
يساهم في تنمية القطاع اخلاص وتنويع مصادر الدخل.

أنس الصالح في جناح »األهلي«

»جلف سات« حتصد جائزة 
»برودكاست برو ميدل إيست« لـ 2014

للعام 2014 يأتي ثمرة جهود 
فريق عمل فريد يتمتع بأعلى 
املهنية واالحترافية  درجات 
وميتلك رؤية وأهدافا واضحة. 
الكثير من  الش����ركة  ل����دى 
اخلدمات واحللول اخلاصة 
بخدم����ات البث وإعادة البث 
التلفزيوني بج����ودة عالية 
الوضوح وبال تشويش من 
شأنها إرساء معايير جديدة 
في املشهد اإلعالمي مبنطقة 
الش����رق األوس����ط وشمال 
أفريقيا في ظل ما تش����هده 
املنطقة من حراك إعالمي كبير 
وما يشهده العالم من ثورة 
أع����ادت صياغة  معلوماتية 
خريطة صناعة البث وإعادة 

البث التلفزيوني«.
ف����وز  إل����ى أن  وأش����ار 
الش����ركة باجلائزة جاء بعد 
دراس����ة ملفها وجناحها في 
ب����ث مباري����ات كأس العالم 
2014 بال تشويش وبصورة 
عالية الوضوح، حيث وفرت 

جلف سات لالتصاالت خالل 
املباريات سعات تردد  فترة 
آمنة وبث����ا تلفزيونيا عالي 
املهم  الوضوح لنقل احلدث 
الى املشاهدين، في ظل امتالك 
شركة جلف سات لالتصاالت 
حلل����ول وتقنيات فعالة من 

خالل تردداتها اآلمنة.
أن  احل����اج  وأض����اف 
التجهيزات عالية التقنية التي 
وفرتها جلف سات لالتصاالت 
لبث مباريات كأس العالم 2014 
ساهمت في إحداث نقلة نوعية 
في أداء بث املباريات بجودة 

عالية.
يذك��������ر أن جائ��������زة 
»برودكاست برو ميدل إيست« 
وبرعاية »آسبو« احتاد إذاعات 
الدول العربية التي أطفأت هذا 
العام شمعتها الرابعة تغطي 
فئ����ات عدة في صناعة البث 
اإلعالمي تشمل اإلنتاج والبث 
التقليدي واإلعالم االجتماعي 

واألفكار املبتكرة.

»إن حص����ول ش����ركة جلف 
سات لالتصاالت على جائزة 
»برودكاست برو ميدل إيست« 

فازت جلف سات لالتصاالت 
بجائزة »برودكاست برو ميدل 
إيس����ت« في منطقة الشرق 
األوسط لعام 2014 عن فئة 
اختي����ار احملررين وبرعاية 
»آسبو« احتاد إذاعات الدول 
العربية إحدى منظمات جامعة 
الدول العربية العريقة، وذلك 
وفقا ملا حققته الش����ركة من 
اجنازات خالل 2014 باالضافة 
إلى جناحه����ا املتميز في بث 
مباري����ات كأس العالم 2014 
بجودة عالية الوضوح وبال 

تشويش.
 وتس����لم اجلائز رئيس 
إدارة الشركة محمد  مجلس 
احلاج خالل حفل ضخم أقيم 
ف����ي فندق ش����اطئ اجلميرا 
مبدينة دب����ي. وجاء احلدث 
في نسخته الرابعة مبشاركة 
كبريات مؤسس����ات اإلعالم 
العربية  التلفزيوني  والبث 

والعاملية.
وبهذه املناسبة قال احلاج 

محمد احلاج يتسلم اجلائزة 
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الفوزان: »بوبيان« يطرح مجموعة 

خدمات ذكية.. جديدة ومميزة
أعلن بنك بوبيان عن طرح مجموعة جديدة من اخلدمات 
املميزة الت����ي تأتي مواكبة للتط����ورات الهائلة في عالم 
الهواتف الذكية واالنترنت وهي خدمة »عالسريع وفر« 

التي تعتمد على خاصية حتريك الهاتف الذكي.
وقال مدير عام املبيعات وقنوات التوزيع في مجموعة 
اخلدم����ات املصرفية 
الشخصية فهد الفوزان 
»بينم����ا يقت����رب عام 
2014 م����ن نهايته فإن 
بنك بوبيان يس����عده 
ان يودع العام احلالي 
ويستقبل عاما جديدا 
مبجموعة مميزة من 
التي جتعل  اخلدمات 
حياة عمالئه اكثر راحة 

وسهولة«.
البنك  وأوضح ان 
س����يطرح باق����ة من 
اخلدم����ات اجلدي����دة 
وذلك في اطار االستثمارات التي رصدها البنك في قطاع 
التكنولوجيا واالستفادة من التطورات الكبيرة في عالم 
االنترنت واألجهزة الذكية والتي جعلت حياة االنس����ان 
اكثر سهولة ومن ثم زيادة عدد مستخدمي تطبيق بوبيان 

موبايل واخلدمات املصرفية عبر اإلنترنت. 

»عالسريع وفر«

وحول خدمة »عالسريع وفر« التي يطرحها البنك ألول 
مرة في الكويت قال الفوزان انها خدمة تتميز باعتمادها 
عل����ى خاصية »التحريك« في الهوات����ف الذكية لتحويل 
األموال بني حسابات العميل وخاصة التحويل بني حساب 
الراتب وحس����اب التوفير املمي����ز وذلك إلضفاء نوع من 
املرح وتشجيع العمالء على عادة االدخار وتوفير املبالغ 
مهما كانت صغيرة بص����ورة متكررة في أي وقت وبكل 
س����هولة. وأضاف ان اطالق هذه اخلدمة يشير الى اميان 
البنك بأهمية مس����اعدة العمالء بهدف تش����جيعهم على 
االدخ����ار والتوفير، وذلك عن طريق طرح طرق مختلفة 
وجديدة من نوعها للتوفير.  وأكد ان بنك بوبيان خالل 
السنوات اخلمس االخيرة حرص على ان يكون له دائما 
الس����بق في طرح اخلدمات واملنتجات الفريدة واجلديدة 
على السوق الكويتي انطالقا من شعاره »نعمل بإتقان«، 
حيث ارتبطت عبارة ألول مرة في الكويت ببنك بوبيان 
بسبب حجم اخلدمات واملنتجات التي كان للبنك الريادة 
في طرحها.  وأضاف »يستلزم منا العمل بإتقان ان نكون 
دائما س����باقني وان نكون دائما عند مس����توى طموحات 
عمالئنا ولذلك كان بنك بوبيان االول خالل االعوام الثالثة 
االخيرة في الكثير من اخلدمات واملنتجات التي طرحها 
في الس����وق الكويتي بل وفي بعض األحيان األول على 
مستوى اخلليج أو الشرق األوسط، وبعضها كان مفاجأة 
للمنافسني والعمالء على حد سواء«.  وأشار الفوزان الى 
حجم االستثمارات التي أنفقها البنك والتي يخطط إلنفاقها 
على مختلف قنوات التواصل مع العمالء سواء الفروع او 
مركز االتصال اضافة الى قنوات التواصل عبر االنترنت 
واملوبايل ووسائل التواصل االجتماعي ليكون قريبا الى 
عمالئه ومعهم على مدار الساعة. وأوضح الفوزان ان أبرز 
التحديات التي واجهت بنك بوبيان قبل خمس س����نوات 
كانت العودة الى اساسيات العمل املصرفي وهو ما استلزم 
اعادة تخطيط وبناء البني����ة التحتية اخلاصة بخدمات 
العمالء االفراد والشركات وهو ما تطلب رصد املزيد من 

االستثمارات لتطوير شبكة خدمات البنك. 

فهد الفوزان

تراجع أسعار النفط يجعل البديل السياحي مُلحاً

»ليدرز جروب«: 10 خطوات متكننا من اعتماد السياحة كمصدر للدخل
األوروبية لتنفي���ذ مبادراتهم 
بعيدا عن البيروقراطية والروتني 
احلكوم���ي وبالفعل جند اليوم 
اس���تثمارات كويتية سياحية 
وترفيهي���ة ضخمة ف���ي قطر 
ودبي ولندن وغيرها، في الوقت 
الذي تفتقر فيه الكويت الى تلك 

املشاريع.
الدولة  9- خصخصة مراف���ق 
املتعلقة بالس���ياحة حيث البد 
أن تخض���ع كل أص���ول الدولة 
السياحية التي ميتلكها القطاع 
العام إلى اخلصخصة، بحيث يتم 
إدارتها بعقلية اقتصادية تضمن 
املراف���ق حتى تتواكب  تطوير 
م���ع أحدث املرافق الس���ياحية 
والترفيهي���ة العاملية من جهة، 
ومن جهة أخرى تخصص العوائد 
الناجتة عن اخلصخصة لصندوق 
تنمية وترويج السياحة، والذي 
من خالله ميكن إعادة تدوير هذه 
األموال في استثمارات متنوعة 

في القطاع السياحي 
10- مراقبة أداء اخلطة اخلمسية  
حيث ان مراقبة برنامج العمل 
للخمس سنوات سيكون مبنزلة 
قياس مل���دى التق���دم الذي مت 

حتقيقه، وذلك من خالل:
٭ قي���اس مدى رض���اء الزائر 
عن طريق إجراء مسح سنوي 

للزائرين.
٭ وصول عدد السياح إلى أرقام 
تتناس���ب مع تعري���ف منظمة 

السياحة العاملية. 
ارتفاع نس���ب اإلشغال في  ٭ 

الفنادق.
٭ آراء املواطن واملقيم في خطة 

العمل وسيرها.

املواطنني يسيئون فهم السياحة، 
فال بد من توفير إرشادات توعية 
من خالل مختلف وسائل اإلعالم 
توضح للمواطن أهمية السياحة، 

ومدى حاجة البالد لها. 
7- تشجيع املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة في املجال السياحي 
بحكم  ان للسياحة دورا في توسيع 
مجاالت الف���رص الوظيفية في 
القطاع اخلاص من خالل املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة التي تخدم 
السياحة وغيرها من القطاعات 
االقتصادية ومنها على س���بيل 
املثال ال احلصر مكاتب السياحة 
والسفر وأعمال اإلرشاد السياحي 
ووسائل نقل السياح واملطاعم 
واملقاهي وكذلك توفير األنشطة 
الرياضية مبختلف أنواعها مثال 
ركوب اخليل واجلمال والرياضة 
الش���راعية، عالوة على تنظيم 
معارض للحرف اليدوية وإنشاء 
املنتجعات العالجية التي تعتمد 
على الطبيعة الصحراوية وغيرها 
من األفكار التي يجب االهتمام 
بها والتي بالتأكد س���يكون لها 
دور كبي���ر كخطوة على طريق 

تنشيط احلركة السياحية. 
8- تسهيل املبادرات السياحية  
حتى يكون للسياحة شأن في 
الدخل القومي فإنه البد من تسهيل 
املبادرات السياحية والترفيهية 
التي يتقدم بها القطاع اخلاص 
والتي طاملا القت عراقيل وعقبات 
تقف أمام مشاريع ضخمة كان 
إلى  الكويت  بإمكانها حتوي���ل 
عاصمة سياحية متميزة، حيث 
جلأ أصحاب تلك املبادرات إلى 
دول اجل���وار وع���دد من الدول 

العال���م ككل، وكذلك ما وصلت 
إليه دول اجلوار التي أخرجت 

منوذجا نفخر به خليجيا. 
4- وضع خطة تسويق للكويت 
البد من وضع ميزانية واستثمار 
مناس���ب لتس���ويق الكوي���ت 
سياحيا، على الصعيدين احمللي 
واخلارجي على أن يرتبط ذلك 
بتطوير مناطق اجلذب واملنشآت 
السياحية والترفيهية الستقبال 
الزوار من الداخل واخلارج، مع 
التركيز على الترويج في دول 
مجلس التعاون اخلليجي، وتقدمي 
ع���روض ممي���زة وخصومات 

ملواطنيها. 
5- تنمي���ة الك���وادر الوطنية 
س���ياحيًا  حيث البد من تنمية 
املوارد البش���رية والكوادر من 
خالل تشجيع دخول املواطنني 
إلى قوة العمل الس���ياحي على 
نطاق أكبر من الوضع احلالي، 
من خالل إيج���اد كلية أو معهد 
متخصص في املجال السياحي 
يخرج للس���وق ك���وادر مدربة 
قادرة على التميز في هذا املجال، 
خصوص���ا أن نس���بة العمالة 
الس���ياحة  الكويتية في قطاع 

أقل من 1% فقط. 
6- توعي���ة املواطن س���ياحيًا 
حيث م���ن الضروري أن يتفهم 
الس���ياحة  الكويتي���ون معنى 
وتأثيرها على االقتصاد احمللي 
وعلى الواقع االجتماعي للمواطن 
كونه���ا توفر له ف���رص العمل 
وتساهم في زيادة إيرادات الدولة 
إيجابا على تلبية  مبا ينعكس 
ف���ي املجتمع،  الفرد  متطلبات 
خصوصا أن نس���بة كبيرة من 

أقرته عدد من دول اخلليج التي 
أثبتت جناح فكرها لالعتماد على 
الس����ياحة كأحد مصادر الدخل 
الرئيس����ية، ولنا في اإلمارات 
وقطر والبحرين جتارب تؤخذ 
بعني االعتب����ار أثبتت جناحها 
في جلب إيرادات من السياحة 
الدخل  واعتبارها أحد مصادر 

القومي.
2- تكوين مؤسس���ة للسياحة  
على أن يتم تأس���يس مؤسسة 
أو هيئة عليا للسياحة تتولى 
املرحلة القادمة، وتكون مبنزلة 
كيان مس���تقل يهتم بش���ؤون 
القطاع السياحي ويتخذ القرارات 
اخلاصة به دون املرور بالقنوات 
الروتينية التي طاملا أخرت ركب 
التنمية الس���ياحية في البالد، 
السيما أن وجود هيئة مستقلة 
للسياحة سيكون عامال مساندا 
إلجن���از العديد م���ن املوافقات 
لتأسيس املشاريع السياحية، 
كما س���يكون له دور كبير في 
تسويق الكويت وإبرازها كواجهة 
سياحية تستحق االهتمام من 

زوار املنطقة.
3- تفعيل اإلستراتيجية الوطنية 
الس���ياحية حيث تتطلب هذه 
املرحل���ة ض���رورة العودة إلى 
اإلستراتيجية الوطنية السياحية 
املعطلة والتي مت إعدادها في العام 
2005، والصرف عليها دون أن 
تخرج إلى حيز التنفيذ، مع األخذ 
باالعتبار ضرورة حتديث بنودها 
مبا يتناسب مع املرحلة احلالية 
ومجرياتها، وكذلك مبا يتناسب 
مع حجم التطور الذي طرأ على 
السياحي ومنشآته في  القطاع 

قالت مدير عام شركة ليدرز 
جروب للتدريب واالستشارات 
الس���ياحة  إن  العنجري  نبيلة 
مؤهل���ة ألن تك���ون واحدة من 
البديل���ة لتوفير دخل  احللول 
قومي م���رادف للنفط، من أجل 
تقلي���ص العج���ز الق���ادم في 
امليزاني���ة والذي قد يصل وفقا 
للتقدي���رات األولي���ة إلى نحو 
3.5 مليارات دينار سنويا، مما 
يتطلب تنوي���ع مصادر الدخل 
خالل املرحلة املقبلة، خصوصا 
ف���ي ظل تراجع أس���عار النفط 
والتوقعات املستقبلية التي تشير 
التراجع على  إلى استمرار هذا 
اعتبار أن ارتفاع أسعار النفط 
خالل الس���نوات السابقة كانت 

طفرة.
وقدمت العنجري في التقرير 
السياحي الشهري لشركة ليدرز 
جروب وصفة سريعة لالعتماد 
على السياحة كواحدة من البدائل 
السريعة التي يجب اللجوء إليها 
في ظل التحديات التي تواجهها 
البالد خ���الل الفت���رة احلالية 
النفط،  بسبب تراجع أس���عار 
بحيث يتم االعتماد عليها كأحد 
مصادر الدخل، وذلك من خالل 
خطة خمسية تشمل 10 خطوات 

وهي: 
1- اعتماد السياحة كأولوية في 
القرار السياسي بحيث يتم تبنيها 
على مس����توى متخذي القرار، 
وإصدار قرارات وتشريعات لفتح 
البالد وتسهيل إجراءات تأشيرات 
الدخول مب����ا ميكن زوار البالد 
من الدخول دون العراقيل التي 
نش����هدها اآلن، وذلك أسوة مبا 

نبيلة العنجري

»اتش أم جي« حتتفل مبرور عام على عضويتها في »الرابطة األميركية«
صرح الرئيس التنفيذي ملجموعة »اتش ام جي« للعقارات 
رائد برجاس بأن املجموع��ة تواصل جناحاتها في قطاع 
االس��تثمار وصناعة العقار، وتسعى دائما لتقدمي أفضل 
اخلدم��ات واملنتج��ات العقارية املتط��ورة، وطرح فرص 
وعروض اس��تثمارية ذات قيمة مضاف��ة وعوائد وأرباح 
مجزية تلبي رغبات العمالء واملستثمرين وحتقق متطلباتهم 
واحتياجاته��م، وذلك وفق اس��تراتيجية متجددة وخطط 
تس��ويقية مبتكرة، تعزز حضورنا في مختلف األسواق 

العقارية اإلقليمية والدولية.
جاء ذلك خ��الل االحتفال مبرور عام على حصول »اتش 
ام جي للعقارات« على كامل العضوية في الرابطة الوطنية 

للوسطاء العقاريني في أميركا املعروفة ب� NAR وذلك كأول 
مجموعة عقارية في اخلليج العربي والش��رق األوس��ط 

وشمال إفريقيا تنال ثقة الرابطة.
وأكد برجاس أن »اتش ام جي« اس��تحقت هذه العضوية 
نظرا ملكانتها املرموقة في السوق العقاري االقليمي والدولي 
وإجنازاتها املتميزة على مدى 12 عاما من اخلبرات الواسعة 
واألساليب واالحترافية احلديثة ومراكزها وفروعها املنتشرة 
في عدد من الدول والتي تعمل على ترسيخ وإبراز عالمتها 
التجارية، وتوطيد عالقتها مع قاعدة عريضة من العمالء 
واملستثمرين. واختتم برجاس تصريحه بالقول ان »اتش 
ام جي« حققت نقلة نوعية في معايير اجلودة واألس��عار 

مبا تطرحه من منتجات ومشاريع عقارية متنوعة، إضافة 
إلى اخلدمات املتميزة من تسويق ووساطة مبفاهيم جديدة، 

تؤكد ريادتها في صناعة العقار.
يشار إلى أن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريني في أميركا 
»NAR«، تعتبر أضخم رابطة عقارية في الواليات املتحدة 
األميركية والعالم، وتضم عددا كبيرا من املعاهد التي تقدم 
البرامج والدورات التدريبية االحترافية، على صعيد صناعة 
العقار والوساطة العقارية بجميع أشكالها السكنية والتجارية 
واالس��تثمارية، وعلى أساس ذلك متنح »NAR« العضوية 
للشركات واملؤسسات واملجموعات العقارية ذات اخلبرات 

الواسعة في األسواق العقارية اإلقليمية والدولية.

رائد برجاس
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نيسان 370Z في دريفت مزدوج

ألطول دريفت مزدوج بعد قطعها مسافة 28.52 كلم

»نيسان« حتقق رقمًا قياسيًا عامليًا جديدًا 
في موسوعة »غينيس«

حققت نيسان الشرق األوسط رقما عامليا 
قياسيا جديدا ألطول جتربة دريفت )اجنراف( 
مزدوج معتمدة على سيارتي نيسان Z انزلقتا 
جنبا الى جنب على احللبة ملسافة وصلت الى 
28.52 كيلومترا. وقد مت حتقيق رقم غينيس 
القياسي هذا في احملاولة الثانية خالل حفل 
إطالق »جتربة نيسان 370Z دريفت« التي 
س����تفتح الباب أمام اجلميع لتعلم رياضة 
الدريفت بالس����يارات والتمكن منها بشكل 

احترافي وآمن.
وخالل احل����دث، قال املدي����ر التنفيذي 
ل�»نيسان الشرق األوسط« سمير شرفان: 
ان إجنازنا اليوم وحتقيقنا لرقم قياس����ي 
عاملي جديد هو اثبات ملدى صالبة سياراتنا 
 Z ومس����توى أدائها العالي. تعتبر نيسان
واحدة من أكثر الس����يارات شهرة في مجال 
الدريفت وحتقيق هذا الرقم القياسي اجلديد 
ما هو إال دليل على الدور الفعال والقدرات 
الهائلة التي متتلكها هذه الس����يارة في مثل 

هذه الرياضات.
وقد جاءت »جتربة نيسان 370Z دريفت« 
من خالل اتفاقية تعاون بني نيسان الشرق 
األوسط وأكادميية برو دريفت، حيث ستعتمد 
هذه األخيرة مبوجبها على سيارات نيسان 
370Z التي س����يقودها س����ائقو برو دريفت 
احملترفون على حلبة مغلقة وآمنة، وفي هذا 
السياق، أضاف شرفان بقوله: »تعتبر رياضة 
السيارات من الركائز األساسية لنيسان في 
منطقة الشرق األوسط، ومبا أن السالمة العامة 
تقع ضمن أولوياتنا، قررنا أن نتعاون مع برو 
دريفت لتوفير قاعدة عنوانها السالمة واألمان 

حملبي رياضة الدريفت في املنطقة«.
وب����دأت رياضة االجنراف بالس����يارات 
بالتطور في الشرق األوسط في مطلع العام 
2009 عندما مت إطالق أول مسابقة على صعيد 

املنطقة. ومنت هذه الرياضة مع مرور الوقت، 
لتصبح واحدة من أكثر الرياضات الرائجة 
في الشرق األوسط، مسجلة نسبة حضور 

تفوق ال� 15.000 في كل بلد.
وفي أغسطس 2013، حطمت نيسان الشرق 
األوسط رقما قياسيا مسجال لدى مؤسسة 
غيني����س لألرقام القياس����ية عندما برهنت 
سيارتها باترول على صالبتها االستثنائية، 
من خالل جرها لطائرة الشحن اجلوي األثقل 
في العالم. فحينها، متكنت باترول التي يطلق 
عليها تسمية »بطل كل الدروب في احلياة« 
والتي يتراوح وزنها في حدود ثالثة أطنان، 
من جر طائرة شحن جوي يبلغ وزنها 170.9 
طنا ملسافة زادت على 164 قدما )50 مترا( على 

أحد مدرجات مطار الشارقة الدولي.

العام  اقتراب  مبناس���بة 
اجلديد، أعلنت شركة شمال 
الوكيل  التجاري���ة،  اخلليج 
احلصري لسيارات ومركبات 
الكويت، عن  ف���ي  هيونداي 
اطالقها عرضا تسويقيا جديدا 
على موديالت العام 2015 من 

»هيونداي«.
واجلدير بالذكر أن العرض 
الذي يحمل عنوان »اس���حب 
واربح عاألكيد مع هيونداي« 
سيبدأ في 14 ديسمبر وينتهي 
في 31 يناير من العام 2015، 
ومبوجب هذا العرض سيحصل 
العمالء الذين يقررون شراء 
طرازات معينة من س���يارات 
هيونداي 2015 على مجموعة 
الفورية والهدايا  امليزات  من 

القيمة.
عند شراء أي من سيارات 
هيون���داي 2015 خ���الل مدة 
الع���رض، س���تحصل فورا 
على ألف ليتر بنزين مجاني 
وتسجيل مرور مجاني، كما 
س���تحصل على فرصة لربح 

هدايا قيمة. 
ومن ه���ذه الهدايا: مبالغ 
نقدية بقيمة 100 و150 و300 
دينار، قسائم ش���رائية من 
سلطان سنتر بقيمة 100 دينار، 
وجهاز سامس���ونغ نوت 4، 
اضافة الى كفالة مدى احلياة، 
وتأمني شامل ملدة سنة، وعقد 

صيانة ملدة سنتني. 
ويشمل العرض موديالت 
العام 2015 من سيارة »أي 40« 
العائلية الواسعة، التي ميكن 
احلصول عليها مقابل قسط 
شهري يبلغ 129 دينارا كويتيا 
فقط، و»آزيرا« سيارة السيدان 
األنيقة والفاخ���رة املتوافرة 
بقسط شهري يبلغ 129 دينارا 
كويتيا فقط، وسيارة »توسان« 
متعددة االستخدامات مقابل 
قسط شهري يبلغ 109 دنانير 
فقط، وس���يارة »فيلوستر« 
الش���بابية مقابل  الرياضية 
109 دنانير فقط، وس���يارة 
العملية مقابل 109  »أي 30« 
دنانير، وس���يارة »سوناتا« 
الش���هيرة مقابل 99 دينارا، 

وسيارة »النترا« املتألقة مقابل 
89 دينارا وسيارة »أكسنت« 
الشعبية الغنية عن التعريف 

مقابل 69 دينارا فقط. 
اط���الق هذا  ومبناس���بة 
العرض، ذكر املتحدث بقسم 
العالقات العامة لشركة شمال 
اخلليج التجارية ان ش���عار 
ش���ركة هيون���داي موت���ور 
العاملية ه���و »تفكير جديد، 
امكانيات جديدة«، مش���يرا 
الكويت  الى أن »هيون���داي 
مصممة على أن يحمل العام 
اجلديد هدايا جديدة لعمالئها 

األوفياء«. 
وجدد املتح���دث »التزام 
شمال اخلليج بتقدمي أفضل 
الع���روض لعمالئه���ا الذين 

يحتلون املرتب���ة األولى في 
االستراتيجية التي تعتمدها 
الشركة والتي أثبتت جناحها«، 
وحتدث بإسهاب عن االمكانيات 
اجلديدة التي تقدمها هيونداي 
للعمالء مع انطالق العام 2015 
اجلديد، مش���يرا الى أن »كل 
سيارة من طرازات هيونداي 
للع���ام 2015 تعتب���ر حتفة 
تكنولوجي���ة بحد ذاتها ومت 
تصميمها وتطويرها لتنافس 
أفضل املاركات العاملية التي 

تنتمي الى الفئة نفسها«.
وقال الرئي���س التنفيذي 
لشركة ش���مال اخلليج رائد 
ترجمان ان »العام 2014 كان 
عاما جيدا لهيونداي الكويت، 
اذ جنحت شركة شمال اخلليج 

التجاري���ة في احملافظة على 
مرتبتها في الصفوف األولى 
ملوزعي هيونداي في منطقة 
الش���رق األوس���ط وشمال 
افريقيا، ومتكنت من حتسني 
حصتها السوقية في الكويت 
وتعزيز حجم مبيعاتها كما 
حصلت عل���ى جوائز عديدة 
باالضافة الى عشرات اجلوائز 
التقديرية عن اخلدمات املميزة 
التي تقدمها  واالس���تثنائية 

الشركة لعمالئها«.
وأكد ترجمان أن »الشركة 
تترقب جناحات جديدة خالل 
العام 2015، وتتمنى لعمالئها 
أن يحققوا بدورهم اجنازات 
متعددة وأن يس���تفيدوا من 
االمكاني���ات التي تقدمها لهم 

سيارات هيونداي وخدمات 
شمال اخلليج«. 

وتطرح »شمال اخلليج« 
بش���كل دوري باقة متجددة 
من العروض التجارية بهدف 
ارضاء العمالء ومنحهم فرصة 
المتالك هيونداي بأس���عار 
مميزة وأقساط سهلة، وأيضا 
بهدف املس���اهمة في تعزيز 
ص���ورة وس���معة هيونداي 
كس���يارة ناجح���ة وعالمة 
جتارية استطاعت في وقت 
قصير منافسة أقدم شركات 
الس���يارات وأكثرها عراقة، 
ووفاء لفلسفة هيونداي التي 
تضع حاج���ات العمالء على 
رأس قائمة أولوياتها سواء 

قبل البيع أو بعده.

ميزات فورية وهدايا قيّمة عند شراء أي من سيارات هيونداي 2015

»شمال اخلليج« تستقبل العام اجلديد 
بـ »اسحب واربح عاألكيد مع هيونداي«

الرياضي احملترف وصاحب إحدى املبادرات االجتماعية مايكل حداد من لبنان

املغامر واملصور العماني بدر اللواتي

علي مصطفى مخرج األفالم اإلماراتي وسفير عالمة الند روڤر التجارية 

العب القوى األوملبي معتز عيسى برشم من قطر

املغامر اللبناني ومؤسس مبادرة »التسلق من أجل مكافحة السرطان« نزار فاخوري

خالل املرحلة املقبلة من حملة »أرضي«

»الند روڤر« حتتفل بأصحاب اإلجنازات املميزة في الشرق األوسط

عقب اإلطالق املثير ملنصة تواصلها اإلبداعية اجلديدة 
»أرضي«، كشفت الند روڤر، الشركة الرائدة في تصنيع 
املركبات الفاخرة، عن تعاونها مع عدد من أبرز أصحاب 
اإلجنازات املميزة في املنطقة لسرد قصصهم املثيرة لإللهام 

من خالل سلسلة أفالم بعنوان »رحلتي، إلهامي«.
ويعود أصحاب اإلجنازات أولئك، من س���لطنة عمان 
ودولة قطر ولبنان واإلمارات العربية املتحدة، إلى خلفيات 
متنوعة، لكن يجمعهم شيء مشترك هو أنهم يستمدون 
إلهامهم من ثقافة وتراث أرضهم، وقد جنحوا بالفعل في 
تخطي حدود املألوف لتحقيق إجنازاتهم. وقد جس���دوا 
بشكل واضح املشاعر املميزة وراء إطالق حملة الند روڤر 

اجلديدة »أرضي«.
وستتم استضافة سلس���لة أفالم »رحلتي، إلهامي«، 
التي قام بإنتاجها مخرج األفالم اإلماراتي وسفير عالمة 
الند روڤ���ر التجارية علي مصطف���ى، وأخرجها صانع 
األفالم اإلماراتي أحمد عبدالقادر، على املوقع اإللكتروني 
MYLANDMENA.com، حيث تسلط هذه األفالم الضوء 
على قص���ص النجاحات املثيرة الت���ي حققها أصحاب 
اإلجنازات املميزة خالل األوقات العصيبة، مدفوعني في 
ذلك بروح ريادية وعزمية قوية لتحقيق مساعيهم في 

عالم املغامرات.

ويج���ري حاليا تصوير األفالم على أرض احلدث في 
جميع أرجاء املنطقة، وس���يتم الكش���ف عنها في موقع 
MYLANDMENA.com، الذي يتضمن أيضا قصص ومنافسات 
ونشاطات ومبادرات الند روڤر، فضال عن احملتوى الذي 
يقدمه املستخدمون على املستوى اإلقليمي. وتأمل الند 
روڤر بأن تس���اهم سلس���لة أفالم »رحلتي، إلهامي« في 
تش���جيع اجلماهير في املنطقة عل���ى املضي قدما نحو 
حتقيق إجنازاتهم إلى أقصى احلدود، وبغض النظر عن 

نوع هذه اإلجنازات.
وفي معرض تعليقه على هذا التعاون، قال مدير العالمة 
التجارية جلاكوار الند روڤر الشرق األوسط وشمال افريقيا 
كريس وايلد: جاءت خططنا إلطالق سلسلة أفالم »رحلتي، 
إلهامي« بهدف تكرمي وتقدير األشخاص الذين استوحوا 
إجنازاتهم من أرضهم أو تراثهم أو وطنهم، ولتشجيعهم 
على املضي قدما في حتقيق إجنازاتهم إلى أبعد حد ممكن. 
ومن رحالت املغامرات إلى القطب اجلنوبي، وحتى تسجيل 
األرقام القياس���ية العاملية في عالم الرياضة، أو صعود 
قمم اجلبال جلمع التبرعات للمصابني مبرض السرطان، 
يعتبر أصحاب اإلجنازات املميزة هؤالء مصدرا حقيقيا 
إللهامنا جميعا، وآمل أن يشاركنا الناس شعورنا بالفخر 

واالعتزاز مبا قاموا بتحقيقه من إجنازات.

سمير شرفان متسلما شهادة غينيس
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العبالني: االستثمار 
في الكفاءات 

الوطنية
على رأس 
اهتمامات

البنك

VIVA توسع نطاق خدمة إعادة الشحن 
لتشمل عمالء VIVA البحرين

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية VIVA عن طرح خدمة »إعادة 
الشحن« خلطوط الدفع املسبق عند التجوال في مملكة البحرين، 
متيحة بذلك لعمالئه����ا فرصة زيادة القيم����ة النقدية لبطاقتهم 
واالستفادة من خدمة التجوال الدولي في مملكة البحرين. واجلدير 
بالذكر أن خدمة »إعادة الش����حن« متوافرة مع شركة االتصاالت 

السعودية )STC( من خالل بطاقات سوا للدفع املسبق.
هذه اخلدمة متكن عمالء VIVA للدفع املسبق من إعادة شحن 
أرصدتهم أثناء جتوالهم في البحرين والسعودية وزيادة القيمة 
النقدية لبطاقتهم وكأنهم في الكويت. وهذه اخلدمة متاحة بدورها 
في الكويت لعمالء VIVA البحرين وSTC الس����عودية وذلك أثناء 

 .VIVA زيارتهم للكويت والتجول على شبكة
كما ان بإمكان املتجول من عمالء VIVA في البحرين أو الكويت 
شراء بطاقة إعادة الشحن من أي منفذ بيع للشركة، وزيادة قيمتها 
 VIVA النقدية وفقا للتعليمات الواردة على البطاقة. هذا وتواصل
تقدمي كل ما هو جديد ومبتكر في عالم االتصاالت لعمالئها حرصا 

على االرتقاء بتجربتهم وحتقيق التميز في خدمة العمالء.

الرزوقي رئيسًا تنفيذيًا لتطوير األعمال 
في »الكويتية للعلوم احلياتية«

أعلنت الشركة الكويتية للعلوم احلياتية، احدى شركات الوطنية 
ملشاريع التكنولوجيا، اململوكة للهيئة العامة لالستثمار، عن تعيني 
د.مساعد الرزوقي رئيسا تنفيذيا لتطوير األعمال ليكون املسؤول 
عن تطوير مجاالت أعمال الشركة احلالية وباإلضافة الى اقتناص 
أفضل الفرص االستثمارية الواعدة مع دراسة وحتديد الفرص املتاحة 
في الس����وق احمللي واالقليمي 

للشركة واألفرع التابعة لها.
التنفيذي  الرئي����س  وقال 
الكويتي����ة للعلوم  للش����ركة 
احلياتية، م.قيس معرفي، بأن 
تعيني الرزوقي يأتي في إطار 
االستراتيجية التوسعية للشركة 
محليا وإقليميا في قطاع الرعاية 
الصحية والعل����وم احلياتية 
وضمن خطواته����ا االجرائية 
لتنفي����ذ أغراضها األساس����ية 
في نقل وتوطني التكنولوجيا 
املتعلقة الى الكويت واملنطقة 

مبجاالت العلوم احلياتية.
ويعتبر د.الرزوقي أول مواطن عربي يحصل على ماجستير 
إدارة األعمال   MBA في إدارة ومتويل النظم الصحية من جامعة 
Columbia Business School األميركية وعمل بأعرق املستشفيات 
العاملية مثل مستشفى New York Presbyterian Hospital التابعة 
 Cleveland University ومستش����فى Cornell University جلامع����ة
 Mass General ومستشفى Case Western التابعة جلامعة Hospital
 Harlem ومستشفى Harvard University التابعة جلامعة Hospital

.Columbia University التابعة جلامعة Hospital
وكذلك عمل الرزوقي في إحدى أكبر ش����ركات االستش����ارات 
االستراتيجية في العالم وهي شركة  Booz Allen Hamilton األميركية 
وكمستشار استراتيجي وتقني في هيئة الصحة بأبوظبي وجميع 

وزارات الصحة في دول مجلس التعاون اخلليجي.
كما شغل بني عامي 2011 و2014و منصب2014 منصب الرئيس 
التنفيذي لش����ركةKLEOS  الطبيةالتي تختص في استش����ارات 
الرعاي����ة الصحية والتنمية داخل القطاع الصحي وكان الرزوقي 
مستشارا س����ابقا ملكتب س����مو رئيس مجلس الوزراء الكويتي 
ومكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية، حيث 
عمل مع احلكومة على إعداد ودراسة العديد من مشاريع الرعاية 
الصحي����ة والتعليمية. يذكر أن الكويتي����ة للعلوم احلياتية هي 
شركة متكاملة تقوم على االبتكار في مجال الرعاية الصحية من 
أج����ل توفير احتياجات ومتطلبات الس����وق الكويتي واخلليجي 
عبر اس����تثمارات عاملية ومش����اريع طبية بهدف تطوير العلوم 
احلياتي����ة وخدمات أنظمة الرعاية الصحي����ة والعلوم احلياتية 
مبا يساعد القطاعني احلكومي واخلاص في احلصول على أحدث 

التكنولوجيات املتقدمة في العالم.

د.مساعد الرزوقي 

تعاون مثمر بني »البستان اخلليجي« 
و»تويز آر أص«

أعلنت شركة البس����تان اخلليجي، الشركة الرائدة في توزيع 
الس����لع االستهالكية في الكويت عن تعاونها مع شركة »تويز آر 

أص« الكويت، التابعة ملجموعة الفطيم. 
ويعتبر هذا التعاون املتبادل بني الشركتني، إضافة نوعية لشركة 
البس����تان اخلليجي. حيث سيتم تخصيص ركن خاص للحلوى 
مبتجر »تويز آر أص« في مجمع 360، الكويت. وهذا بدوره سيتيح 
لألطفال والزائرين التمتع في األلعاب واحللوى في آن واحد.  وفي 
هذا اإلطار أوضحت مديرة التسويق في البستان اخلليجي فرح 
توفيق بن سلطان: »سيتم توفير مجموعة واسعة من احللويات 
التي متثلها البس����تان اخلليجي. وتأتي هذه اخلطوة حرصا منا 
على تزويد الزائرين بتجربة مثالية ال تضاهي. حيث ستتواجد 
هناك العديد من العالمات التجارية الفاخرة والعالية اجلودة مثل: 
هاريبو، كيندر، بون بون باديز. ديزني، مارفل، وبرين بالستيرز«. 
وأضافت بن سلطان مستطردة: »نحن سعداء جدا بهذا التعاون. 
ونحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة الواعدة. ونطمح 
في االنتش����ار في جميع أفرع »تويز آر أص« املنتشرة في أنحاء 
الكويت«.  ومن اجلدير بالذكر أن ش����ركة البستان اخلليجي منذ 
نشأتها عام 1947 وهي تركز على االلتزام بأعلى معايير اجلودة، 
ولذلك حرصت الش����ركة على أن متثل أفضل العالمات التجارية 
املرموقة في مجال املواد الغذائية وغير الغذائية من عدة شركات 

رائدة من حول العالم.

فرح بن سلطان في ركن احللوى في »تويز آر أص« 

أكبر اجلهات توظيفاً للعمالة الوطنية في القطاع اخلاص

انضمام أكثر من 300 خريج لعائلة »الوطني« خالل 2014
واملؤسسات العاملية، ويأتي في 
مقدمها »أكادميية الوطني لقادة 
املستقبل«، وهي أول مبادرة 
القيادات  من نوعها لتطوير 
املصرفية من الكوادر الوطنية 
الشابة ذات املؤهالت العالية، 
وبرنامج الشباب، وبرنامج 
الس����نوي  التدريب الصيفي 
لطلبة املدارس والكليات لعمالء 
حس����ابي األزرق والشباب، 
وبرنامج »أكادميية الوطني« 
وهو مخصص حلملة الشهادات 
اجلامعية من الكوادر الكويتية 
الشابة التي مت اختيارها للعمل 

في البنك.

على تقدمي سلسلة من الدورات 
التدريبية والبرامج األكادميية 
احملترف����ة باعتباره من رواد 
املؤسسات املصرفية في املنطقة 
في تبن����ي برام����ج تدريبية 
للموظفني الى جانب التزامه 
بدعم الشباب الكويتي والعمالة 
أكبر اجلهات  الوطنية كأحد 
القطاع اخلاص.  توظيفا في 
ويوفر البنك الوطني سنويا 
العديد من البرامج التدريبية 
املوجهة للخريجني والطلبة 
إلى جانب البرامج االحترافية 
املتخصصة ملوظفيه بالتعاون 
أرقى اجلامعات واملعاهد  مع 

املتأصل����ة ف����ي املس����ؤولية 
االجتماعية، وقد وظف البنك 
الوطني 300 مواطن ومواطنة 
خالل العام 2014 مواصال بذلك 
التزامه العميق جتاه توظيف 
الكوادر الوطنية ومكرس����ا 
أكبر اجلهات  موقعه كأح����د 
توظيف����ا للعمال����ة الوطنية 
في القطاع اخلاص.  وتلتقي 
الوطني في  البن����ك  جه����ود 
الوطنية  الكفاءات  استقطاب 
بخططه التطويرية والتدريبية 
الساعية لالستثمار بالكوادر 
الوطنية وإعداد جيل مصرفي 
واعد. ويحرص البنك الوطني 

إميانا منه بدوره الوطني في 
توظي����ف الش����باب الكويتي 
وتنمية قدراته. وسيبقى البنك 
الوطني الداعم األكبر للشباب 
الكويتي لتحقيق طموحاته 
وأهداف����ه وملتزما بالوقوف 
الى جانبه، وذلك انطالقا من 
اس����تراتيجيته الساعية إلى 
الوطنية  الكفاءات  استقطاب 
الش����ابة وفتح املجال أمامها 
لبناء مسيرة مهنية في أفضل 

بنوك املنطقة. 
العبالن����ي أن  وأض����اف 
البش����رية  االهتمام باملوارد 
جزء من ثقافة البنك الوطني 

الوطني  الكويت  قام بنك 
بتوظيف أكثر من 300 شاب 
وش����ابة حديثي التخرج من 
الكفاءات الوطنية خالل العام 
املاضي، ليكرس نفسه واحدا 
من أكب����ر اجله����ات توظيفا 
القطاع  الوطنية في  للعمالة 

اخلاص. 
وقال مدير عام مجموعة 
ف����ي بنك  البش����رية  املوارد 
الكوي����ت الوطني عماد أحمد 
العبالني إن البنك الوطني هو 
القطاع  في مقدمة مؤسسات 
اخلاص التي دأبت على فتح 
أبوابها أمام الكوادر الوطنية 

 اإلدارة التنفيذية في بنك الكويت الوطني مع مجموعة من املوظفني اجلدد 

تنظمه »إسكان جلوبل« مبشاركة 40 شركة عقارية عربية وعاملية

معرض النخبة العقاري ـ أبوظبي ينطلق 26 يناير

انطالق معرض املسار للعقار واالستثمار 4 يناير

املشاركة في املعرض، والتعرف 
على ردود األفعال املباش����رة 
حول مختلف املنتجات العقارية 

املطروحة فيه.
وشدد على أهمية املعارض 
العقارية بشكل عام باعتبارها 
أهم املنافذ الرئيسية للتسويق 
العق����اري ل����دى املواطن����ني 
والوافدين، حيث توفر املعارض 
حتت س����قف واحد مجموعة 
مختلفة ومتنوعة من الفرص 
العقارية واالستثمارية، خاصة 
في تنوع املشاريع العقارية 
التي توفره����ا تلك املعارض 
العقارية ويجعلها قادرة على 
تلبية احتياجات ومتطلبات 

مختلف شرائح العمالء.
وأوضح أن »إسكان جلوبل« 
جنحت في تأس����يس قاعدة 
كبيرة لها من الشركات والعمالء 
في عدد من أس����واق املنطقة 
اخلليجية والعربية، وحتديدا 
الس����وق الكويتي والقطري 
واإلماراتي، فيما تس����عى إلى 
توسيع هذه القاعدة بشكل أكبر 
في املستقبل القريب من خالل 
الدخول في حتالفات وشراكات 
ال����دول، بهدف  مع حكومات 
تعزيز وجودها وانتش����ارها 

بشكل أكبر.

التقلبات االقتصادية وآثار 
التباطؤ والركود االقتصادي، 
مبين���ا أن البيانات املتاحة 
تكشف عن استفادة شركات 
التطوي���ر العقاري في دول 
مجلس التعاون اخلليجي من 
ارتفاع أسعار النفط واألداء 
القوي للقطاعات االقتصادية 
الرئيسية خالل الفترة املاضية 
وفي مقدمتها القطاع املصرفي 
واخلدمات املالية واالتصاالت، 
متوقعا أن ي���ؤدي التراجع 
املستمر ألسعار النفط حاليا 
إلى انخف���اض هذه العوائد 
وحدوث حركة تصحيحية 
في املس���تويات الس���عرية 

للعقارات.

املعارض على مستوى الوطن 
العربي، وذلك من خالل تنظيم 
معارض على مستويات عاملية 
رفيعة، كما أنها تهدف إلى أن 
تك����ون معارضه����ا العقارية 
مبنزل����ة عالمة مس����جلة لها 

داخليا وخارجيا.
ولفت إلى أن الشركة بدأت 
بالفعل في تنفيذ إستراتيجيتها 
اجلديدة من خالل أسواق الكويت 
وقطر وأبوظبي، التي شهدت 
بالفعل انطالقة كبيرة ومميزة 
لعدد من معارض الشركة خالل 
الس����نتني األخيرت����ني، حتى 
أن ه����ذه املع����ارض اجتذبت 
ش����ريحة كبيرة من العمالء 
داخل أسواق تلك الدول، األمر 
ال����ذي حفزها على بذل املزيد 
من اجلهود في سبيل االرتقاء 
مبعارضها واحملافظة على نفس 
مستويات اجلودة التي تقدمها 

لعمالئها.
وأوضح أن املعرض سيشكل 
فرصة مواتية لزيادة مبيعات 
الش����ركات املش����اركة، ودعم 
الشركات العقارية وشركات 
التطوير العق����اري، كما انه 
يعتبر فرص����ة للتعرف على 
املنتج����ات اجلديدة، وتكوين 
عالقات جتارية مع الشركات 

فرصا لالستثمار العقاري ما 
ميثل فرصة مثالية للشركات 
املش���اركة لعق���د الصفقات 
العقارية وتوقيع االتفاقات 
االستثمارية من خالل املعرض 
متوقعا إقباال قياس���يا على 

املعرض.
وقال ان متوسط عوائد 
الس���وق  ف���ي  االس���تثمار 
العقاري اخلليجي بالنسبة 
العقاري  التطوير  لشركات 
التسويق  وليس ش���ركات 
وفقا لبيانات العشرين عاما 
املاضية يتأرجح بني مستوى 
12% و20% وهي عوائد جيدة 
خصوص���ا أن العقارات هي 
ف���ي مواجهة  أمانا  األكث���ر 

املنطقة والعالم، وفي مقدمتها 
سوق الكويت لألوراق املالية، 
إلى جانب تدني فوائد البنوك ما 
جعل الكثير من رؤوس االموال 
تتجه إلى االستثمار العقاري 
باعتباره أحد أكثر القطاعات 
االقتصادية أمانا واس����تقرارا 

في الوقت احلالي.
وق����ال ان اس����تراتيجية 
اس����كان جلوبل تق����وم على 
التوسع اجلغرافي في تنظيم 
املع����ارض في ع����دد من دول 
املنطقة اخلليجية والعربية، 
إلى جانب دخول أسواق جديدة 
مبا يتماش����ى م����ع متطلبات 
واحتياجات العمالء الكويتيني 
واخلليجيني الفتا الى أن الشركة 
تعمل حاليا على الدخول في 
ش����راكات إس����تراتيجية مع 
حكومات ال����دول التي تعمل 
بها إلى جانب ش����راكاتها مع 
كبريات شركات ومؤسسات 
القطاع اخلاص في تلك الدول، 
وذلك لضم����ان جناح أعمالها 
وتقدميها على أعلى مستويات 

اجلودة.
وأش����ار الى أن »إس����كان 
جلوب����ل« تهدف م����ن خالل 
سياستها احلالية إلى أن تصبح 
الشركة االولى في مجال تنظيم 

املسار للعقار واالستثمار وهو 
تلبية متطلبات واحتياجات 
العمالء في الكويت الراغبني 
في االس���تثمار العقاري مع 
توسيع اخليارات االستثمارية 
أمامهم، مبينا أن الش���ركات 
املش���اركة ف���ي املع���رض 
تتوزع مش���اركاتهم بشكل 
متناس���ق يخ���دم مختلف 
شرائح املواطنني واملقيمني 
واملستثمرين ورجال األعمال 
حيث يق���دم املعرض فرصا 
الباحثني  فريدة للمواطنني 
عن السكن اخلاص في الكويت 
مبختلف أنواعه سواء ڤلل أو 
شقق سكنية أو حتى أرض 
للبناء كما تعرض الشركات 

من دول املنطقة لتنظيم هذا 
النوع من املعارض في اخلارج، 
الفتا ال����ى انه مع االعالن عن 
تنظي����م املعرض في ابوظبي 
فقد تقدمت 40 شركة عقارية 
عربية وعاملية للمشاركة في 
املعرض، مؤكداً في الوقت ذاته 

على أن »إسكان«
 تتجه خالل العام اجلديد 
2015 إلى التوسع في تنظيم 
املع����ارض العقاري����ة خارج 
الكويت بالتوازي مع تنظيم 
جدول معارضه����ا في داخل 
الكوي����ت. وأضاف أن اختيار 
»أبوظبي« كمحطة أولى لتوسع 
نشاط الشركة اخلارجي جاء 
بسبب القوة الشرائية الكبيرة 
الت����ي يحظ����ى بها الس����وق 
االماراتي، مؤكدا ان املعرض 
سيتيح الفرصة إلمتام صفقات 
البيع والشراء املباشر، وليس 
مجرد إمتام الصفقات أو طرح 
املشاريع، مما يجعل منه فرصة 
مناسبة جدا لشريحة كبيرة من 

التجار والشركات واالفراد.
وأكد على أن املعرض يأتي 
في توقيت مهم إذ يشهد السوق 
العقاري حالة من الرواج في ظل 
تذبذب وتراجع باقي القطاعات 
االقتصادي����ة الرئيس����ية في 

تضم كال من: تركيا وبريطانيا 
والبوسنة.

وأوضح م���راد في بيان 
صحافي أن الدورة اجلديدة من 
عمر املعرض والتي تقام حتت 
ش���عار أقوى جتمع عقاري 
في الكويت سجلت منوا في 
نسبة املش���اركات اجلديدة 
بواقع 46.6% مما يعني طرح 
فرص عقارية جديدة ألول مرة 
الكويتي كما أن  في السوق 
الشركات األخرى التي اعتادت 
على املشاركة في املعارض 
العقارية ستطرح في املعرض 
مش���اريع جديدة األمر الذي 
الهدف  ينعكس إيجابا على 
األساس���ي لتنظيم معرض 

أك����د الرئي����س التنفيذي 
لشركة اسكان جلوبل لتنظيم 
املعارض محم����ود عفيفي ان 
النجاح الكبي����ر الذي حققته 
الشركة خالل السنوات املاضية 
في تنظيم املعارض العقارية 
داخل الكوي����ت وفي مقدمتها 
معرض »النخب����ة« العقاري 
شجع الشركة على االنطالق 
الى احمليط االقليمي والعربي 
لتنظيم معارض عقارية في 
دول اخرى باملنطقة، لذا فقد 
أعلنت الش����ركة عن تنظيم 
مع����رض النخب����ة العقاري � 
أبوظبي )أقوى جتمع عقاري 
مالي واستثماري( في مركز 
أبوظب����ي الوطني للمعارض 
)أدنك( بدولة االمارات العربية 
املتحدة خ����الل الفترة من 26 
إلى 29 يناير القادم مبشاركة 
مجموعة من الشركات العقارية 

احمللية والعربية.
وحول املعرض قال عفيفي 
ان معرض النخبة في أبوظبي 
هو االول من نوعه لش����ركة 
تنظيم مع����ارض كويتية في 
دولة االمارات العربية املتحدة، 
وذلك بعد أن أبرمت الشركة 
مجموع����ة م����ن االتفاقي����ات 
االستراتيجية مع حكومات عدد 

أعلن املدير العام ملجموعة 
املس���ار لتنظي���م املعارض 
واملؤمترات سعود عبدالعزيز 
اكتمال اس���تعدادات  م���راد 
املجموعة إلط���الق معرض 
املس���ار للعقار واالستثمار 
ف���ي قاع���ة الراي���ة بفندق 
كورتيارد ماريوت بالكويت 
خالل الفترة من 4 إلى 7 يناير 
املقبل مبشاركة أكثر من 40 
شركة جديدة تطرح حزمة 
من املشاريع الكبرى تتوزع 
الكويت ودول مجلس  على 
التع���اون اخلليجي ومعظم 
أسواق العالم مع التركيز على 
الوجهات األكثر جاذبية لدى 
العمالء ف���ي الكويت والتي 

محمود عفيفي

سعود مراد

»التجاري« يشارك في ملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة واملتوسطة
ودور الصن����دوق الوطني 
في رعاية وتنمية املشاريع، 
وبحث امللتقى أيضا واقع 
املعوقات والتحديات التي 
تواجه املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، مشيرة الى أن 
مشاركة نخبة من القيادات 
املصرفي����ة واملس����ؤولني 
التنفيذي����ني ف����ي البنوك 
ومؤسسات القطاع اخلاص، 
احلكومية،  واملؤسس����ات 
املش����روعات  وأصح����اب 
الصغيرة واملتوسطة وعدد 
من اإلعالميني واملهتمني بهذا 
املوضوع قد انعكست إيجابيا 
وساهمت في جناح فعاليات 

امللتقى.

- أماني الورع: ان مشاركة 
البنك في هذا امللتقى املهم 
تأتي في إطار حرصه الدائم 
على التواجد في الفعاليات 
واألنشطة االقتصادية التي 
تس����اهم في تناول وطرح 
ومناقشة العديد من األمور 
والقضايا االقتصادية واملالية 
الهامة على الصعيد احمللي، 
مش����يرة إل����ى أن امللتقى، 
الذي حظي بحضور واسع، 
ومشاركة نخبة من القيادات 
املصرفي����ة واالقتصادي����ة 
الب����ارزة، ق����د س����اهم في 
مناقش����ة فرص االستثمار 
والتموي����ل للمش����روعات 
الصغي����رة واملتوس����طة، 

الهام.  وبهذه املناسبة، قالت 
مساعد املدير العام - إدارة 
اإلع����الن والعالقات العامة 

واملساندة لقطاع املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة وتعزيز 
الدور التنموي لهذا القطاع 

ش����ارك البنك التجاري 
الكويتي في ملتقى الكويت 
للمش����روعات الصغي����رة 
واملتوس����طة، الذي نظمه 
احت����اد مص����ارف الكويت 
بالتعاون مع املعهد العربي 
للتخطي����ط حت����ت رعاية 
وبحضور وزير املالية انس 
الصالح، وبحضور رئيس 
مجلس إدارة احتاد مصارف 
الكويت حمد عبداحملس����ن 
املرزوق ورئيس مجلس إدارة 
البنك علي املوسى، ونخبة 
من املس����ؤولني والقيادات 
املصرفية الكويتية. وتأتي 
مشاركة البنك في هذا امللتقى 
ضمن جهوده لتقدمي كل الدعم 

أنس الصالح متوسطا حمد املرزوق وعلي املوسى وبعض موظفي البنك التجاري في جناح البنك باملعرض
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The Myth of the
Russian Oligarchs

Facebook drops Microsoft’s Bing 
search engine in favor of their own

AP - Moscow’s most popular joke 
today is unfunny: “Next year Putin, 
the ruble, and a barrel of oil will 
converge at just over 63.” Allow me 
to translate: The ruble will soon be 
trading at 63 to the dollar, or nearly 
double what the dollar was worth 
in Russia a year ago (meaning most 
Russians will be roughly 50 per-
cent poorer); a barrel of oil will fall 
to $63 a barrel, roughly 2005-lev-
el prices, devastating the Russian 
economy; and President Vladimir 
Putin will turn 63. All three predic-
tions are depressingly realistic: The 
Russian economy appears headed 
for disaster just as certainly as Mr. 
Putin will most likely celebrate his 
next birthday in October 2015. And 
more likely than not, he will still be 
president of Russia then.

Conventional wisdom — or con-
ventional hope — among many of 
the people who would like to see the 
end of the Putin regime has long been 
that a turn for the worse in the Rus-
sian economy will make the mon-
eyed elite turn on the Russian pres-
ident. Journalists, pundits and Mr. 
Putin’s political opponents in Russia 
have predicted that Western sanc-
tions and the economic disaster they 
hasten will result in a coup d’état 
staged by oligarchs. There is just one 
problem with that argument: There 
are no oligarchs anymore.

When Mr. Putin became acting 
president 15 years ago this month, 
Russia was an oligarchy — indeed 
the oligarchs, a small group of men 
who had grown very rich in the pre-
ceding decade, were instrumental in 
picking Putin out of obscurity and 
installing him at the helm. But with-
in months, he made the oligarchs an 
offer they could not refuse: give up 
all of their political power and some 
of their wealth in exchange for safe-
ty, security and continued prosper-

ity, or else be stripped of all power 
and assets.

He meant it. The media mogul 
Vladimir Gusinsky, who reject-
ed the new rules, was forced into 
exile in the summer of 2000, and 
uber-oligarch Boris Berezovsky fol-
lowed him a few months later. When 
the richest man in Russia, Mikhail 
Khodorkovsky, refused any such 
bargain, he was jailed and his com-
pany was taken away. The process 
of destroying the Russian oligarchy 
was completed.

In the 11 years since Mr. Khodor-
kovsky’s arrest, Mr. Putin has con-
solidated power into what the po-
litical scientist Karen Dawisha calls 
“kleptocratic authoritarianism.” Its 
essential characteristic is all-encom-
passing corruption, which makes 
all the moneyed men of the Rus-
sian elite — and they are all men, 
and all moneyed — profoundly in-
terdependent. Many of them have 
held public office during this time, 
but it has invariably been subject to 
three interlocking conditions: They 
had to pay to get into office, and 
though they could use the office for 
accumulating greater wealth, they 
could not use it to wield or gain po-
litical power.

Russia’s economic troubles prob-
ably mean that the moneyed elite 
will suffer, with more of its mem-
bers going into exile or even to jail 
while their assets are redistribut-
ed. As for the rest of the Russian 
population, more than 140 million 
people, bad economic news is just 
bad economic news: It spells out-
of-control inflation and real daily 
hardship. But neither the self-can-
nibalizing rich nor the newly poor 
are likely to pose a challenge to Mr. 
Putin’s power.

By MASHA GESSEN

UPI - Facebook is now relying on 
its own internal search engine, choos-
ing to drop Microsoft-owned Bing 
from its social media platform.

Facebook had used Bing as a way 
to add muscle to its internal search 
mechanism while it continued to build 
out its own search functions.

Several reports suggested Face-
book has dropped Bing “quietly,” 
but a Microsoft representative told 
Venture Beat that the move actually 
came “a while ago.”

In a statement released through Ven-
ture Beat, Facebook stated: “We’re 
not currently showing web search 
results in Facebook Search because 
we’re focused on helping people find 
what’s been shared with them on 

Facebook.”
“We continue to have a great part-

nership with Microsoft in lots of dif-
ferent areas,” Facebook’s represen-
tative added.

Microsoft echoed its business 
partner, saying: “Facebook recent-
ly changed its search experience to 
focus on helping people tap into in-
formation that’s been shared with 
them on Facebook versus a broader 
set of web results. We continue to 
partner with Facebook in many dif-
ferent areas.”

In addition to affording Facebook 
time to work on its own search engine 
capabilities, utilizing Bing allowed 
the social media giants to keep tech 
rival Google out of their system.

Analysis

Media

Ancient DNA reveals history 
of horse domestication

Napoleon: an army
travels on its stomach

Research

Conflict

Reuters - - Speed, 
smarts, and the heart of 
a champion: using ge-
nomic analysis, scien-
tists have identified DNA 
changes that helped turn 
ancient horses such as 
those in prehistoric cave 
art into today’s Secre-
tariats and Black Beau-
tys, researchers reported 
Monday.

Understanding the ge-
netic changes involved 
in equine domestication, 
which earlier research 
traced to the wind-swept 
steppes of Eurasia 5,500 
years ago, has long been 
high on the wish list of 
evolutionary geneticists 
because of the important 
role that taming wild hors-
es played in the develop-
ment of civilization.

Once merchants, sol-
diers and explorers could 
gallop rather than just 
walk, it revolutionized 
trade, warfare, the move-
ment of people and the 
transmission of ideas. It 
also enabled the develop-
ment of continent-sized 
empires such as the Scyth-
ians 2,500 years ago in 

Reuters -- Iraqi Prime 
Minister Haider Abadi re-
cently revealed that there 
are 50,000 “ghost soldiers” 
who haunt the payrolls 
of the Iraqi Army. Many 
see the phenomenon as a 
factor in the army’s de-
feat at the hands of the 
Islamic State, and as an 
example of how Prime 
Minister Abadi is trying 
to initiate reform.

How corruption like 
this is handled will tell 
the tale of the army’s 
future, and of the U.S.’ 
investment.

The current Iraqi Army 
is a U.S. construct. The 
second official act of the 
U.S. occupation in Iraq 
was to disband Saddam-
era forces and create a new 
Iraqi Army. This would 
ultimately cost U.S. tax-
payers over $20 billion 
dollars.

What did they get for 
their money?

The Iraqi Army the 
U.S. wrought was cre-
ated within the climate 
of the insurgency. It was 
thus never really a nation-
al institution, but rather 
a loose collection of fief-
doms divided along sec-
tarian lines.

Sunni units were based 
in Sunni areas and led by 
Sunni generals, Shi’ites 
were in their areas and, 
of course, the Kurds and 
their peshmerga were off 
on their own (the peshmer-
ga also benefited greatly 
from never having been dis-
banded in the first place). 
The U.S. accepted these 
divisions out of expedi-
ency. The alternative, a 
non-starter, was to wait 
until sectarian problems 
were resolved first.

Disbanding Saddam’s 
army meant throwing out 
experienced military lead-
ership, Iraq’s professional 
soldiers. Many just melted 
away, while some took up 
with the insurgency. The 
United States was left to 
re-create an officer corps 
from scratch, but even 
under the best of circum-
stances, training effective 
leaders takes time. The 
job was rushed, with pre-

what is now Iran.
It was all made pos-

sible by 125 genes, con-
cluded the study in Pro-
ceedings of the National 
Academy of Sciences.

Related to skeletal 
muscles, balance, co-
ordination, and cardiac 
strength, they produced 
traits so desirable that 
ancient breeders select-
ed horses for them, said 
geneticist Ludovic Orlan-
do of the Natural Histo-
ry Museum of Denmark, 

dictable results: amateurs 
were put in charge, given 
that the U.S. had thrown 
out all experienced, pro-
fessional soldiers.

Napoleon famously 
said that an army trav-
els on its stomach; Ma-
rine Corps General Rob-
ert Barrow reminded us 
that amateurs talk about 
tactics, but profession-
als study logistics. From 
its early days, the factors 
that birthed the new Iraqi 
Army also spelled its own 
doom. A weak Baghdad 
government divided along 
sectarian lines meant re-
sources were never allo-
cated based on need, and 
that the kind of oversight 
necessary to avoid “ghost 
soldiers” did not exist.

The problems were of-
ten masked. An Iraqi unit 
desperate for spare parts 
could either fight a long 
battle with Baghdad, or 
appeal to the local Amer-
ican military commander 
for help. The command-
er, under pressure himself 
to report success, typical-
ly gave in. The Iraqi sys-
tem was never forced to 
mature or allowed to fail, 
at least until the Islamic 
State appeared.

A system seen as inef-
fective to some was seen by 
others as an opportunity. In 
2009, an appointment as a 
colonel required a $20,000 
bribe. The same job today 
costs $200,000. Divisional 

who led the study. The 
result was generations of 
horses adapted for chari-
otry, pulling plows, and 
racing.

Genes active in the 
brain also underwent se-
lection. Variants linked 
to social behavior, learn-
ing, fear response, and 
agreeableness are all more 
abundant in domesticat-
ed horses.

The discovery of the 
genetic basis for horse 
domestication was a long 

commander positions run 
about $2 million.

Of course, such bribes 
are seen as an investment 
by those who pay them.

A commander wanting 
to make money off their 
position could sell off army 
gas and spare parts, create 
unsanctioned checkpoints 
to harvest bribes from mo-
torists, and sell electricity 
if they controlled a large 
generator. Iraqi command-
ers have the power to skim 
budgets, withhold salaries 
from their own real sub-
ordinates, and even cre-
ate ghost troops to justify 
budget increases.

The ghost troops served 
another purpose, too: cov-
ering soldier absences. Dur-
ing my time embedded 
with the American army 
in Iraq, it was a given that 
any Iraqi unit we worked 
with would be missing a 
percentage of its soldiers. 
Some American military 
advisors used a 10 percent 
rule of thumb, while oth-
ers pegged it as high as 
30 percent.

Where were the Iraqi 
troops? Lacking a reli-
able banking system, some 
soldiers left to physically 
carry their salaries home. 
Others were absent as they 
worked at outside jobs 
to feed themselves — 
food budgets were often 
skimmed by their com-
manders. The soldiers 
often bribed those same 

time coming because no 
wild descendants of an-
cient breeds survive. The 
closest is the Przewals-
ki’s horse. By comparing 
domesticated species to 
their wild relatives, sci-
entists figured out how 
organisms as different as 
rice, tomatoes and dogs 
became domesticated.

With no truly wild 
horses to study, Orlando’s 
team examined DNA from 
29 horse bones discov-
ered in the Siberian per-
mafrost and dating from 
16,000 and 43,000 years 
ago, and compared it to 
DNA from five modern 
domesticated breeds.

Some genes in today’s 
horses were absent alto-
gether from the ancient 
ones, showing they arose 
from recent mutations. 

Geneticists not in-
volved in the study 
suggested that analyz-
ing equine DNA from 
around the time of do-
mestication, rather than 
millennia before, might 
show more clearly what 
genetic changes occurred 
as horses were tamed.

commanders to avoid pun-
ishment for their absen-
teeism. These strains be-
come more acute under 
fire: many soldiers in Mo-
sul had to purchase their 
own food and water from 
civilian markets. When 
the markets closed un-
der Islamic State attack, 
the soldiers had no choice 
but to flee.

As for the idea that ex-
posing these ghost sol-
diers shows a commit-
ment by Prime Minister 
Abadi to fight corruption, 
the real test is in what he 
does next.

Likely under American 
pressure, Abadi took this 
first step. But watch what 
does, or doesn’t, happen 
now. How many senior 
commanders’ heads will 
roll? What, if any, cen-
tral and systematic au-
diting procedures will be 
put in place? Will AWOL 
soldiers be held to higher 
standards? Will the food 
procurement system be 
reformed? Will American 
funds be withheld pend-
ing real progress?

Answers to those ques-
tions will answer the most 
important question of all: 
will Abadi and the United 
States really fix the Iraqi 
Army, or is the latest move 
meant only to create the ap-
pearance of change ahead 
of more American money 
pouring down the same 
hole?
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أحمل هوية وجواز 
سفر لبنانيًا وال 

أملك هوية سورية 
وحتديداً من 

منطقة املزرعة 
بلبنان

أحب التنوع 
باألدوار والفنان 

الشاطر واملتمكن 
يستطيع أن يقدم 
الشخصية السلبية 

واإليجابية

قالت إن »أيام الدراسة« دراما كوميدية لطيفة لرمضان املقبل

هيا مرعشلي لـ »األنباء«: »صرخة روح« تخطى اخلطوط احلمراء

٭ لقد لعبت دور الفتاة التي 
تنش����أ ضمن أس����رة سيئة 
وغنية بنف����س الوقت، وأنا 
الفتاة الطيبة التي ال ترضى 
باخلطأ وتقف بوجه شقيقها 
ووالدتها في كثير من املواقف، 
خاصة أن والدي كان شريرا 
ولعب دور الفنان عبد املنعم 
عمايري، وهو مستعد أن يؤذي 
كل من حوله باستثناء عائلته، 
ووالدتها الفنانة التي تختلف 
جدا م����ع زوجه����ا، وتخونه 
بالنهاي����ة نظ����را جلبروته 
وقسوته عليها فتبحث عن 
منفذ لتخرج من الكآبة التي 
تعيش����ها، واقع بحب شاب 

وتتطور العالقة.

»جلسات نسائية« ماذا 
يعني لك  وماذا أضاف 

ملسيرتك الفنية؟
٭ لعبت الشخصية بشكل 
جيد والقت جناحا من حيث 
الدور املطلوب مني، ولكن 
في احلقيقة إن ش���خصية 
»منى« ال تش���بهني إطالقا 
الواقعية، ألن  في احلي���اة 
الذي كانت فيه منى  الدور 
شخصية غير مؤدبة إطالقا، 
ترفع صوتها بوجه والدتها 
وهذا ال ينطبق على هيا أبدا، 
ولكن الشخصية تشبهني 
ببعض اجلوانب كاحليوية 
والعفوية والصراحة أنا فعال 

صريحة جدا مع أسرتي.

هيا مرعشلي هل أنت 
مع أن تكون الفتاة 

صريحة مع والدتها؟
٭ بالتأكي����د ألن األم الذكية، 
جتعل من ابنتها صديقة لها، 
لكن مع األسف صديقاتي كانوا 
يخافون أي صراحة مع أهلهم 

وهذا بحد ذاته خطأ.

كيف تصفني العالقة 
بينك وبني املخرج 

والفنانة نسرين 
طافش، خاصة أن 

مالحظات املخرج لك 
كثيرة؟

٭ حقيق����ة أن يق����ف فن����ان 
أم����ام مخ����رج كبير  صاعد 
املثنى صبح اعتبره  مبكانة 
وساما على صدري، لقد كان 
كثير املالحظات ولم أس����مع 
ول����و كلمة مديح واحدة منه 
التصوي����ر، وهذا كان  أثناء 
لصاحلي، والفنانة نس����رين 
طافش كان����ت دائما ترعاني 
في كواليس التصوير، أحبها 
جدا فهي فنانة قديرة وجنمة 

كبيرة.

هناك ممثلون ال 
يقبلون أي دور فيه 

نوع من الشر ما رأيك؟
٭ أن����ا أحب التنوع باألدوار 
الش����اطر واملتمكن  والفنان 
يستطيع أن يقدم الشخصية 
واإليجابي����ة،  الس����لبي����ة 
ويس����اعدني بالتنوع وجهي 

البيبي الصغير. 

هل تعيش هيا عالقة 
حب؟

٭ حالي����ا ال، وس����أعلن عن 
ذلك عندما يكون لدي عالقة 

جدية.

هناك من يقول انه يتم 
اختيارك للدور ألنك 
تنتمي ألسرة فنية؟

٭ هذا يسبب لي الكثير من 
أنا أحب أس����رتي  االنزعاج، 
كثيرا، واستفيد من توجيهاتهم 
في العم����ل، كأن ينصحوني 
بالتحكم بطبقة الصوت للدور 
املسند لي، لكنني حقيقة أحب 
الفن كثيرا، وأهلي ينصحوني 

بأن أمضي في طريق الفن.

يقال انك حتملني 
جنسيتني؟

٭ أن����ا أحم����ل هوية وجواز 
سفر لبناني، وال أملك هوية 
سورية، وحتديدا من منطقة 

املزرعة بلبنان.

هذه األحداث وأكثر، وبرأي 
انه ن����وع من الوعي ملجتمع 
يعي����ش فيه كل الش����رائح، 
واملخرج تامر إس����حاق قدم 
اخلماسيات بجرأة وبنفس 

الوقت عقالنية.

نحن اآلن بدمشق 
القدمية وحتديدا 

مبنزل أبو سعيد في 
موقع التصوير »أيام 

الدراسة« بجزئه الثالث 
حدثينا عن دورك؟

٭ اجل����زء الثال����ث يختلف 
عن اجلزأين الس����ابقني، انه 
عبارة عن كوميديا بسيطة 
للمخرج نزير عواد، والعب 
فيه ش����خصية حنان الفتاة 
املغرمة بشاب محبوب من قبل 
الكثير من الفتيات، وبالنسبة 
لي ال يهتم إطالقا بإحساسي 
أو بوج����ودي، وال يريد أن 
يكون صديقا لي، ألنني من 
عائلة محافظة، ولكن أحداث 
العمل تقربه مني، ويريد أن 
أكون ش����ريكته، لكنني بعد 
أن اكتشفت أخطاءه لم يعد 
الش����اب الذي احلم به رغم 
محاوالته، علما أنني حاولت 
أن أضح����ي، ولكنني لم أعد 
أشعر بأي ردة فعل اجتاهه، 
العمل كما تشاهدون نصوره 
بدمشق القدمية ومبنزل أبو 

سعيد.

هل أنت راضية عن 
دورك مبسلسل 

»خوامت«؟

دمشق ـ هدى العبود 

يقول املث����ل »فرخ البط 
الكالم  عوام«، وينطبق هذا 
على أغلب ش����رائح املجتمع 
السوري، فابن الطبيب طبيب 
وابن احلداد حداد وابن الفنان 
فنان، وضيفتنا اليوم الفنانة 
الصاعدة هيا مرعشلي حفيدة 
الفنانة القديرة ناهد حلبي، 
وابنة الفنانني طارق مرعشلي 
ورندة مرعش����لي، إذا ولدت 
وتربت بج����و فني، ووقفت 
الكاميرا ألول  أم����ام  الفنانة 
مرة وهي ال زالت صغيرة من 
خالل مسلسل »أبو املفهومية« 
س����نة 2003، وعرفت بشكل 
أكبر بعد مشاركتها مبسلسل 
»جلسات نسائية« و»صايعني 
ضايعني« عام 2011 و»األميمي« 

في 2012.
تعالوا معنا إلى لقاء مع 
فنانة أحبها كل من شاهدها 
مبسلس����الت عدي����دة مثل 
»صرخ����ة روح« و»خوامت« 
و»صايعني ضايعني« و»أبو 
و»جلس����ات  املفهومي����ة« 

نسائية«، فإلى التفاصيل:

ماذا يشكل لفنانة 
صاعدة، خاصة وان 
العمل القى انتقادات 
الذعة من كل شرائح 

املجتمع؟
٭ »صرخ����ة روح« فع����ال 
عمل تخطى اخلطوط احلمر 
بالنسبة للدراما، ومن واجب 
الفن����ان أن يق����دم الس����الب 
واملوجب، واخلماسية تنوعت 
قصصه����ا وطرح����ت مناذج 
مختلفة وجرأة غير معهودة 
ف����ي عالم الدرام����ا العربية، 
وليس الدراما السورية فقط، 
ولكن علينا أن نعترف أننا 
ال نعيش في املدينة الفاضلة، 
ألن هذه القصص يعيش����ها 
أناس سوريون وفي أي مكان، 
وتسليط الضوء على اخليانة 
الزوجية أو العالقات احملرمة 
بجمي����ع أنواعها وأش����كالها 
ط����رح ج����ريء بح����د ذاته، 
الفنانني  القناعة لدى  ولوال 
ملا شارك باخلماسيات نخبة 
من جنوم الدراما على مساحة 
األجزاء اخلمسة، وبالنسبة 
للدور الذي جسدته فهو لفتاة 
مغرمة بفنان تتهافت عليه 
الس����يدات من الوسط الفني 
ومن خارجه، وإذا ذهبنا إلى 
احملاكم الشرعية نشاهد مثل 

هيا مرعشلي

براءة دينا من الفاحشة!
محمد حس���ن قد سبق وأقام 
دعوى قضائية على السابق 
ذكرهما، واتهمهما بالترويج 
للفاحش���ة والتحريض على 
الرذيل���ة والفجور من خالل 
برنامجهم���ا الذي يعمل على 
اكتش���اف راقصات جديدات، 
وكان احملامي نفسه قد تقدم 
ببالغ كذلك إلى النائب العام 

لنفس السبب.
وعلق���ت دينا على رفض 
الدعوى، وقالت إن مثل هذه 
الدعاوى على األغلب تقام لنيل 
الشهرة على حساب البرامج 
أو املسلسالت وهي ال تفضل 
التعليق على ذلك لكونها تركز 
على اجلان���ب اإليجابي وهو 
جناح البرنام���ج الذي يركز 
على قيمة الفن ال على جسد 
الراقصات، بل على ما يقدمنه 

من فن. 
وعلى اجلانب اآلخر فقد 
الس���تار على برنامج  أسدل 
»الراقصة«، وحصلت الراقصة 
األوكرانية آالء على اللقب بعد 
فوزها على منافستها املصرية 

اليونانية ثريا.

حكمت محكمة جنح عابدين 
في مصر ببراءة الفنانة دينا 
وطارق نور مالك قناة »القاهرة 
والناس« من تهمة التحريض 
على الفسق والفجور من خالل 

برنامج »الراقصة«.
وكان احملامي املصري هاني 

دينا

ممثل مقزرها هاأليام قز 
في املوالت التجارية ألنه 

يحس في قرارة نفسه 
انه مشهور مع انه وال 

منتج يبيه في أعماله ألنه 
فتيني.. اهلل يشفيك!

ممثلة خليجية طلبت 
من زميلتها العربية انها 
تشوف لها حل علشان 

ترتاح من تصرفات احد 
املنتجني.. 

خير ان شاء اهلل!

مخرج هاأليام طايحله مدح 
بأحد املنتجني اخلليجيني 
في حواراته التلفزيونية 

لعل وعسى يطلبه انه 
يخرج له عمل لرمضان.. 

القلقسة مو حلوه!

احساستصرفات قلقسة

تراجع امللحن املصري عمرو 
مصطفى عن الهجوم الذي شنه 
على النجم اإلماراتي حس���ني 
اجلسمي بعدما نسي األخير 
ذكر اسمه عقب تقدميه أغنية 
»بشره خير« في احللقة األخيرة 
من »أراب آي���دول« باعتباره 
ملح���ن األغنية. وكتب عمرو 
على صفحته على »فيسبوك«: 

محمد عبده: »أنا وعودي.. في كتارا«

دوللي شاهني: 3 إطالالت في »ياال ياال«

عمرو مصطفى يتراجع عن اإلساءة للجسمي

ضمن أنش���طة االحتفال 
باليوم الوطني لدولة قطر، 
يقيم احلي الثقافي »كتارا« 
بالدوحة حفال غنائيا، يحييه 
فن���ان الع���رب محمد عبده 
حتت عنوان »أنا وعودي.. 

في كتارا«.
وس���يقام االحتفال على 
املس���رح املفتوح في احلي 
الثقافي »كتارا« االثنني املقبل 
في متام الساعة الثامنة مساء، 
بحضور نخب فنية وإعالمية 
وجماهيرية، حيث ذهب ريعه 
لدع���م اجلمعي���ات املعنية 
بالنشاط اإلنساني اخليري 
في كل أرجاء العالم. وسيغني 
عبده عددا من األعمال التي 
يقدمه���ا ألول مرة منذ أكثر 
من أربعني عاما، والتي متثل 
حقبة مهمة من ذاكرة الناس، 
وكذلك س���يقدم بعضا من 
أغانيه الكالسيكية املعروفة، 
بوجود فرقة موسيقية تزيد 
عن ال���� 60 عازف���ا بقيادة 
املايس���ترو وليد فايد الذي 
عاد إليه بعد غياب عن قيادة 

فرقته املوسيقية.

اللبنانية  الفنانة  طرحت 
دولل���ي ش���اهني أغنيته���ا 
التي  ي���اال«  اجلدي���دة »ياال 
صورتها كفيديو كليب، على 
أن تطرح على قناة »مزيكا« 
على »يوتيوب« ومحطة إذاعة 

»نغم. إف. إم« املصرية.
وظهرت دوللي، حس���ب 
موق���ع »أنا زهرة«، في ثالث 
إطالالت مختلفة خالل الكليب، 
علما بأن أغنية »ياال ياال« من 
كلمات مصطفى زين، ودوللي 
شاهني، وأحلان حسن عبيد 
ودوللي شاهني، وتوزيع أحمد 
عبدالعزيز، وإخراج باخوس 
علوان، وستعرض على قنوات 

»مزيكا« خالل أيام.

»مت حذف االدمن الذي نش���ر 
بوست حسني اجلسمي، تعتذر 
إدارة الصفحة عن البوست«.
وكان���ت صفح���ة عمرو 
مصطف���ى ق���د أس���اءت إلى 
اجلس���مي، اذ نشرت تعليقا: 
»هل من االحترام ان حس���ني 
اجلسمي لم يذكر اسم ملحن 
األغني���ة األكث���ر ش���هرة في 
آيدول«،  ف���ي »أراب  تاريخه 
هل م���ن االحت���رام ان تأخذ 
جميع احلقوق املادية ألغنية 
لوحدك فقط وتقدر باملاليني، 
عزيزي حسني اجلسمي آخر 
مرة وسيتم الشرح قريبا لكي 
ال ينخ���دع اجلميع«. واعتبر 
بعضهم هذا التصريح إساءة 
للجسمي الذي وجه إليه عدد 
كبير م���ن الفنانني املصريني 
كلمات احلب واإلعجاب بعدما 
عبر عن حبه ملصر وشعبها 

في البرنامج.

فنان العرب محمد عبده

دوللي شاهني

حسني اجلسمي  عمرو مصطفى

انطالق برنامج فضح املشاهير العرب مطلع 2015
ل����� »MBC« لفض����ح النجوم 
العرب وعالقات املش����اهير 

العاطفية.
وسيعرض البرنامج ستة 
أيام في األسبوع وتتراوح مدة 
احللقة بني النصف ساعة وال� 
35 دقيقة. وهو يسلط الضوء 
على حي����اة النجوم العرب. 
وسيقدمه كل من السعودي 
بدر آل زي����دان مقدم برنامج 
األلعاب »املصيدة«، واملغربية 
مرمي سعيد التي قدمت نشرة 

األخبار املسائية على شاشة 
»أم ب����ي س����ي 1«، واملصرية 
ناردي����ن فرج مقدمة برنامج 
»أرابز غوت تالنت إكسترا«. 
يذكر أن البرنامج الذي يتم 
تصويره في أبوظبي، وهو من 
إنتاج شركة »كاريزما لإلنتاج« 
ملالكها األردني أمين الزيود، 
بإشراف قسم اإلنتاج في »أم 
بي سي«، وس����يعرض على 
شاشتي »أم بي سي مصر«، 

و»أم بي سي 4«.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد

تطل����ق مس����اء 4 يناير 
 ET« العربية النسخة  املقبل 
بالعربي« من البرنامج العاملي 
 Entertainment Tonight«
)تعرضه ش����بكة »س����ي بي 
أس« األميركية( والذي كشفت 
»األنب����اء« تفاصيل����ه في 16 
ديسمبر 2014 - العدد: 13943 
حتت عنوان: »األنباء« تكشف 
البرنامج اجلديد  بدر آل زيدانناردين فرجتفاصي����ل 

إشاعة انتشرت على »الواتساب« أمس عن وفاتها

عبدالحميد الخطيب 

انتشرت أمس عبر رسائل »الواتساب« إشاعة 
عن وفاة الفنانة القديرة حياة الفهد في املستشفى 
اثر عارض صحي مفاجئ، وجاء في الرسالة »حياة 

الفهد توفيت...!! اهلل يرحمها برحمته«.
ومت تكذيب هذه اإلش����اعة على لسان سيدة 
الشاشة اخلليجية نفسها، حيث قالت أم سوزان 
في تصريح ل�»االنباء«: »ما زلت حية ارزق، لقد 
س����ئمت من هذه اإلشاعات، التي يتم تداولها من 

وقت الخر وال اعرف هدفها، في النهاية األعمار بيد 
اهلل، واهلل يهدي مروجيها ويكفينا شرهم«.

واضاف����ت الفنانة القديرة حي����اة الفهد انها 
تستكمل هذه الفترة تصوير مشاهدها املتبقية 
في املسلس����ل االجتماعي »اجلدة لولوة« تأليف 
دخيل النبهان وإخراج محمود الودامية، وأكدت 
ان العمل فيه العديد من املفآجات على املستوى 
االنس����اني، حيث يسلط الضوء على كفاح املرأة 
ونضالها من أجل أسرتها ومجتمعها، ويدور في 
إطار اجتماعي إنساني حول جدة لديها أحفاد لكل 

منهم متطلباته وأفكاره التي ال تستطيع مجاراتها 
لفارق السن، ما يجعلها حتاول أن تغير من نفسها 
والنزول إلى عقول أحفادها لتقوميهم ومساعدتهم 

في حياتهم حتى يبلغوا بر األمان.
ويشارك في بطولة املسلسل بجانب أم سوزان 
كل من: محمد جاب����ر وعبدالرحمن العقل وهدى 
اخلطيب وفاطم����ة عبدالرحيم وعصرية الزامل 
وياسر العماري وعبداحملس����ن القفاص وغدير 
السبتي وغدير صفر وعبداهلل البلوشي وأحمد 

احلسن، وحشد آخر من الفنانني.

حياة الفهد لـ»األنباء«: ما زلت حية أرزق..
و»اهلل يهدي« مروجي األخبار الكاذبة

الفنانة القديرة حياة الفهد.. »اجلدة لولوة«
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»معركة العقول الفارغة«.. واقعنا املؤلم!

والقفاص والشيخلي واملظفر، 
األمر الذي من خالله استطاعوا 
توصي����ل فكرة املس����رحية 
للجمهور، وهذا االمر ساعد 
كثي����را مخ����رج العرض في 
التف����رغ للتفنن في توظيف 

اإلضاءة بالشكل املطلوب.

الزمن يثور هؤالء وينقلبون 
عليه ولكن ثورتهم تفش����ل 
ف����ي حتقيق اهدافه����ا النهم 
ينتخبون شخصا محسوبا 

على الظالم والطاغية.
كان األداء التمثيلي مبنزلة 
مباراة فنية ما بني اشكناني 

مفرح الشمري
 @Mefrehs

قدم����ت فرق����ة املس����رح 
الكويت����ي ضمن املس����ابقة 
الرس����مية ملهرجان الكويت 
املسرحي بدورته ال� 15 مساء 
امس األول على خشبة مسرح 
الدسمة مس����رحية »معركة 
العقول الفارغة«، من تأليف 
العبيد وإخراج علي  فيصل 
املذن، ومن متثيل عبداحملسن 
القف����اص وحمد اش����كناني 
وابراهيم الش����يخلي وخالد 
القريش����ي  املظف����ر ونواف 

وأفراح الصراف.
»معركة العقول الفارغة« 
عمل مسرحي مزج الكوميديا 
بالتراجيديا وحمل مدلوالت 
سياس����ية واجتماعية حول 
الث����ورات واالنتخابات في 
العربي، وكشف من  الوطن 
خالله����ا املخ����رج علي املذن 
الذي نتحسر  املؤلم  واقعنا 

عندما نواجهه.
تدور احداث املس����رحية 
الت����ي لم يت����م حتديد مكان 
وزمان ألحداثها حول مجموعة 
من األشخاص يجمعهم مكان 
واحد تعرض����وا للظلم على 
يد طاغية ش����ارك معهم في 
الثورات واالحداث ومع مرور 

مشهد من مسرحية »معركة العقول الفارغة«

أرسل مخرج مسرحية »الديوانية« املشاركة في مهرجان 
الكويت املس����رحي بدورته احلالية خالد الراشد ردا على 
املذيعة زينب خان بعد أن كش����فت حقيقة استبعاده لها، 

وذلك من خالل نقاط هي ما يلي:
1 - لوال جريدة »األنباء« ملا علمت أن عندها حالة وفاة لذلك 
أقول: »عظم اهلل أجرك يا زينب خان« ألن قبل استبعادها 
بيومني استأذنت للسفر لعرض مسرحية وعندما رجعت 
كان����ت حتضر البروڤات وكانت آخر ش����خص يخرج من 
املسرح ولم أسمع من أي زميل لها بأنها بحالة عزاء، واآلن 
نشاهدها حتضر عروض املهرجان التي ادعت أنها خرجت 

من املشاركة فيه بسبب حالة الوفاة.
2 - إذا كانت زينب تقول ان العمل فاشل، فعلى أي أساس 
تق����ول ذلك؟ وخصوصا أنها مذيع����ة وهذه املهنة ال تقيم 
عرضا مس����رحيا إن كان فاش����ال أو ناجح����ا حتى لو انها 
أصبحت مؤخرا متثل، ألن التمثيل بالنس����بة لها تسلية 
وليس موهبة كما تقول، كما أنها ليس����ت خريجة املعهد 
العالي للفنون املسرحية وال عندها اخلبرة الطويلة حتى 
تقي����م أعمالنا، وإذا بتقول اه����ي واحدة من اجلمهور فهي 
ش����خص واحد أو اثنان أو عشرة؟ فاجلمهور الكبير الذي 
حض����ر ما فيهم واحد خرج قبل نهاية العرض وغالبيتهم 
كان متفاعال مع املسرحية، وعدد كبير من اجلمهور ردوا 
عليها عندما صعدوا خشبة املسرح ليباركوا لنا، فهو أكيد 

أكبر من زينب بكثير.
3 - تقول خان: »العمل فاشل وشكرا على استبعادي«، لو 
كان العمل فاشال ملاذا تستمر فيه وانتظرت حتى استبعدتها، 
فمن ب����اب أولى ان حتترم فنها وتبتعد ألن أي ش����خص 
يحت����رم فن����ه ال يقبل بأن يعمل ف����ي أي عمل وهو مجبر 

عليه، إال إذا فوجئت بأن العمل فاشل بعد استبعادها كما 
تظن؟ أو كانت تعرف أن العمل فاش����ل وكانت تتحمل من 
أجل املردود املادي ولكي ترد على الفرق املس����رحية التي 

استبعدتها من قبلي.
4 - بالنسبة لتدخالتها االستفزازية، طلبت من فريق العمل 
جميعا بأنني سأسمح للكل بأن يبدي رأيه ومالحظاته في 
دوره وأدائه فقط، وألني اخترتها ممثلة وليست مخرجة وال 
مساعدة مخرج ال اسمح لها بأن تفرض رأيها وأنا غير موافق 
عليه وخصوصا أنها كانت تتدخل في مشاهد زمالئها ألنها 

كانت تطلب تغييرها لكي تظهر هي و»تاكل اجلو«. 
5 - زينب معروفة بالوس����ط الفني انها »راعية مشاكل« 
وخاصة بهذا املهرجان بعد إساءتها لعدد من الفرق املسرحية 
التي اشتركت معها واستبعدتها بعد ذلك، وعندها مشاكل 
واضحة مع مسرح اخلليج، وأيضا لديها مشاكل مع املعهد 
العالي للفنون املسرحية وأيضا إساءتها للجنة التحكيم 

مبهرجان الشباب األخير. 
6 - على كل هذه األعمال التي صدرت منك يا زينب أضع 
عالمة استفهام كبيرة، ماذا تريد زينب خان من الوسط الفني 
أو املسرحي؟ إذا كانت ال حتترمه وال تريد أن تتواجد فيه 
وال حتترم أسلوب تعاملها مع اآلخرين وخصوصا عندما 
بدأت تسخر من الفنان القدير العم محمد جابر عندما كتب 

ب� »القروب« ما كتبت عنه وأوقفتها عند حدها.
وف����ي اخلتام: »ال صغير وال كبير عاجب زينب خان«، 
وحتية لكل من حضر عرض مسرحية »الديوانية«، وأقدر 
وأثمن اجلدل الس����لبي قبل اإليجابي للنقاد واملسرحيني 
بالندوة التطبيقية ملسرحية الديوانية ومالحظتهم محل 

اهتمام عندي.

إشادات بأداء املظفر 
وأشكناني والشيخلي 
في الندوة التطبيقية 

سهى سالم في مؤمتر الوفد 
العراقي: املسرح الكويتي 

مهم في املنطقة 
وعمود املسرح اخلليجي

بعد نهاية عرض »معركة العقول الفارغة« 
أقيمت ندوة تطبيقية ملناقشته في قاعة 
الندوات مبسرح الدسمة وذلك بحضور 

األمني العام املساعد لقطاع الفنون محمد 
السنعوسي وحشد من ضيوف املهرجان 

واملهتمني بالشأن املسرحي، وتصدى 
إلدارتها الزميل محبوب العبداهلل الذي 
تواجد معه على املنصة مؤلف العرض 

فيصل العبيد واملخرج علي املذن. 
وأعرب عميد املعهد العالي للفنون 

املسرحية السابق د.فهد السليم عن 
سعادته بإقامة هذا املهرجان وبوجود 

هذه الكوكبة الكبيرة من ضيوف 
املهرجان، وقال: أمتنى من الذين 

يصعدون املنصة ويتحدثون عن املسرح 
الكويتي أن يكون لديهم إملام وورقة 
أكادميية عنه، السيما أن هذا املسرح 

هو من نشر هذا الفن في دول اخلليج 
وميتلك تاريخا حافال وروادا مبدعني 
صنعوا أعماال ستظل خالدة، مشيدا 

بعرض املسرح الكويتي وبالفنان خالد 
املظفر.

وأشاد استاذ قسم التمثيل واالخراج 
باملعهد العالي للفنون املسرحية هاني 

النصار بالفنانني املشاركني في العرض 
وأدائهم املتقن، وقال: املظفر واشكناني 
وابراهيم الشيخلي كانوا رائعني، بينما 
أوضح فايز العامر أن املؤلف استطاع 
أن يعكس الواقع العربي على خشبة 

املسرح، كما قدم العرض فنانا جديدا 
متميزا وهو خالد املظفر، وقال إن 

الفنانة فرح الصراف كانت بحاجة إلى 
تدريب أكثر، وقد أوضح املخرج علي 
املذن أن الصراف انضمت للمسرحية 

قبل العرض بعشرة أيام.
وأعرب الفنان طارق العلي عن سعادته 
مبا قدمه خالد املظفر على اخلشبة ألنه 
قادم من شركة فروغي، مشيدا بكل من 
املؤلف فيصل العبيد واملخرج علي املذن 

ووصف األول بأنه مشاكس.

من جهته، قدم مؤلف العرض فيصل 
العبيد الشكر لفرقة املسرح الكويتي 

ولكل املتحدثني في الندوة، وقال: أمتنى 
أن يكون هناك معقب في الندوة حتى 
نعرف أين وصلنا في عملية التأليف 

وما الذي أخفقنا وأصبنا فيه، ألن 
اآلراء االنطباعية بعد العرض مباشرة 
حتتمل الكثير من األمور، مشيرا إلى 

انه لم يكتب هذا العرض إال بعد الرجوع 
الى مؤمتر اخلرطوم الشهير صاحب 

»الالءات الثالثة« والى قمع الفلسطينيني 
ومعركة األمعاء اخلاوية وما تعرض له 
املتظاهرون في مصر مؤخرا. وتابع: 

هناك تفاصيل ال يتسع الوقت لسردها 
للحضور ألن اختالف اآلراء بهذا 

الشكل على املنصة له تفسيرات كثيرة، 
منوها الى أنه سيأخذ كل اآلراء بعني 
االعتبار، في حني شكر املخرج علي 

املذن املتحدثني واحلضور وفريق العمل 
وفرقة املسرح الكويتي.

ضمن أنشطة املركز االعالمي التابع 
ملهرجان »الكويت املسرحي« بدورته 
الـ 15، والذي ينظمه املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب، أقيم صباح 
امس مؤمتر صحافي للوفد العراقي 
املشارك والذي يضم كال من الفنانة 
د.سهى سالم، ود.جبار خمار رئيس 

قسم الفنون في جامعة بغداد، والفنان 
د.حسني علي.

بداية، حتدثت سهى عن انطباعها 
عن املهرجان، قائلة: »هذه أول زيارة 
لي للكويت، وفعال أسعدني أن أكون 
ضيفة على املهرجان الذي أدهشني 

بعروضه، وعلى الرغم من انه مهرجان 
محلي، إال أن تنظيمه أراه جيدا جدا، 

واجلميل أيضا هو تلك املشاركات 
املهمة على املستوى العربي مع وجود 
ضيوف املهرجان من أكادمييني ونقاد 

لهم خبرتهم في املسرح، وهذا كله 
دليل على أن املسرح الكويتي مهم في 

املنطقة وعمود املسرح اخلليجي. 
وتابعت حديثها لترد على من يعتبر 
حضور املهرجانات املسرحية مجرد 
سياحة، بالقول: املهرجانات العربية 

فقيرة في التواصل وتنفض مع 
توزيع اجلوائز، وقد ملست ذلك 

خالل كل مشاركاتي، إذ وقبل فترة 
خالل تكرميي في مهرجان القاهرة، 

تناقشت في هذه املسألة مع العديد من 
الزمالء، فنحن ال نحضر املهرجانات 

ونشارك بها من اجل تبادل الكالم 
والتنفيس عن انفسنا، خصوصا ان 

الفنان العراقي بالذات يعاني من فجوة 
كبيرة في التواصل فيما بينه وبني 

الوطن العربي، وشعور صعب جدا ان 
جتد فنانا له تاريخه الفني العريق، 

عندما يحضر مهرجانا عربيا ما يطلب 
منه التعريف عن نفسه، ألن االعالم 
العربي قد غاب عنه، وما يحزن أكثر 

أن جتده »كومبارس« في أي مسلسل 
عربي لديه شهرة واسعة النطاق، لذلك 
متنيت ان يتم وضع أسس وتوصيات 

في املهرجانات العربية واخلليجية 
بهذا الشأن، من اجل تقدمي هوية 

الفن العربي مثلما يحصل في األفالم 
األوروبية على سبيل املثال«

وفيما يخص الدراما العراقية، قالت: 
حالها حال أي بنية ثقافية في العراق 

طالها التغيير وبشكل جذري وواضح 
ومخيف جدا حتى أصبحنا في الوقت 
احلالي نعتمد على رقابتنا الذاتية في 
كل ما نقدمه من أعمال، كما هو حال 

السينما أيضا التي اختفت متاما بسبب 
غياب املواد اخلام لصناعتها. 

وبدوره، حتدث د.جبار عن املسرح 
الكويتي، قائال: له بصمة حقيقية 

محلية من خالل االبتكار، كما له عمقه 
التاريخي وبصمته في ذاكرة املسرح 
العربي، فبلد به املعهد العالي للفنون 

املسرحية ضمن ثالثة بلدان في الوطن 
العربي كله، أراه خارطة ثقافية ويشكل 
معهم معمار الثقافة العربية، ومن وجهة 

نظري فإنني أرى أن هذا املهرجان 
املسرحي مهم كونه مينحنا فرصة 

التواصل والتحاور من أجل التأسيس 
والتثبيت في ظل عروض متنوعة من 
حيث أطروحاتها وتوجهاتها مع ابتكار 

في املعاجلة، خصوصا مع وجود شباب 
لديهم عقل من حيث التفكير وحوار 
ما بعد العروض )الندوات التطبيقية( 

املسرحية، إذ وجدت عندهم ذلك 
التلهف في التلقي، مع وجود القاعات 
املمتلئة. وهذا يدعونا إلى اليقني بأن 

اجلمهور الكويتي مازال حيا متعطشا 
للفن. 

اما عن موقع املسرح العراقي على 
خارطة الوطن العربي، فقال: املسرح 
العراقي موجود، والدليل مشاركاته 
الواسعة في املهرجانات العربية، إذ 

يجب اال نظل نقول إننا منتلك جيال 
من الرواد، ألنني أؤمن بقضية تداخل 
األجيال كونه دليل حراكي مسرحي، 
يوجد مسرح عراقي متميز بوجود 

نص مسرحي عراقي متميز، كما لدينا 
مجموعة من املؤلفني الشباب الذين 
يؤسسون لنمط من الكتابة تلقائيا 

أوجدت منطا من العروض، وهنا أقول 
إن لكل فترة رجالها ونصوصها وطرق 

تقدميها. 
وتبعه في احلديث د.حسني الذي قال: 

قبل حضوري إلى الكويت راجعت 
أرشيف مهرجان الكويت املسرحي 

بدوراته السابقة، فوجدته عريقا، 
وهو ما أشعرني بالسعادة، فالعراق 

لم تتطور جتربته إال من خالل الفرق 
االهلية املسرحية، وهذا ينبئ مبسرح 
كويتي ناضج، وظهور جيل جديد من 
الشباب كما يحدث في العراق ورمبا 

تكتمل أدواتهم املسرحية لكنني مؤمن 
بأنه في السنوات القادمة سيحصل 

ذلك«.
وأردف حسني: من جهتي أشيد بالندوة 

الفكرية التي أقيمت قبل أيام على 
هامش املهرجان، حيث إن عنوانها 

كان جميال، وبهذا أرى أن املهرجان 
فتح لنا آفاقا إنسانية في اللقاء مع 
مسرحيني كنا سبق ان التقينا بهم 

وآخرين لم نلتق بهم من كل البلدان 
العربية، فاملسرح والثقافة هما اجلسر 

الذي تلتقي عنده الشعوب العربية، 
واملهرجان قد حقق وظائف عديدة، 

ونحن سعداء بتواجدنا كوفد عراقي 
في الكويت الذي متشينا في شوارعها 

ليال وشاهدنا السينوغرافيا اجلميلة.
وتطرق د.حسني إلى املسرح العراقي، 

قائال: التغير السياسي الذي عصف 
بالعراق في العام 2003 أثر على احلركة 

املسرحية، حيث توقف اجلميع في 
مرحلة للتأمل، بعدها عادوا إلى املسرح 

مجددا وشخصوا وحللوا الدوافع 
االجتماعية والسياسية، وبعد مرور 
عقد من الزمن أصبحت لدينا بداية 

لثقافة عراق جديد في ظل سقف 
للحرية، كما قمنا مؤخرا ببناء مسرح 
جديد )الرافدين(، لكن بقيت عروضنا 

إلى االن منحسرة وتعرض في الصباح 
بسبب األوضاع األمنية غير املستقرة 
ليال، مع هذا فإن مشاركاتنا اخلارجية 

هي التي متنحنا اللياقة للتواصل، 
مستدركا: الرقيب احلكومي الذي كان 
موجودا في السابق قد اختفى، وجاء 

مكانه رقيب آخر اجتماعي موجود في 
كل مكان، ففي السابق كان املسرح 

العراقي يتحايل على الرقيب احلكومي، 
واآلن بات ال يلتفت للرقيب املوجود 

سوى في أمور معينة، وهذا كله حصل 
مع ظهور جيل مسرحي عراقي قادم 

بقوة، وأنا مستبشر به خيرا.

خالد الراشد والفنان القدير محمد جابر ومؤلفة »الديوانية« تغريد الداود

جانب من الندوة التطبيقية

الوفد العراقي في املؤمتر

كيف متضي نانسي عجرم إجازتها القصيرة؟
احملطة تستعد ملوسم رابع 
من برنامج املواهب، علمنا أن 
الفنانة نانسي عجرم لم تعط 
موافقتها بعد على املشاركة 
في املوسم الرابع فيما تتكتم 
إدارة إعمالها على مشاركة أو 
توقيع نانس����ي للعقد للعام 
الثالث وم����ا إذا كانت ضمن 
اللجنة أو لن تش����ارك، فيما 
املقدم من  العرض  ستدرس 
القن����اة ملعرفة م����ا إذا كانت 

ستتابع مشاركتها أم ال.
وس����تكون نانس����ي في 
فت����رة إجازة قصي����رة قبل 
أعياد امليالد، وهي س����تأخذ 
أيضا فرصة بعد بداية العام 
احلالي لتقوم برحلة خاصة 
مع زوجها د.فادي الهاشم إلى 

إحدى العواصم األوروبية.

الفنانة نانس����ي  تقضي 
عجرم وقتها في إجازة قصيرة 
إلى جانب ابنتيها ميال وإيال، 
خصوصا لتحتفل بأعياد نهاية 
العام. وذكر موقع »نواعم« 
أن نانسي حضرت برنامجا 
عائليا خاصا لالحتفال بهذه 
املناس����بة قبل أن تغادر في 
الرابع والعشرين إلى القاهرة، 
حيث حتيي حفل عيد امليالد 
ف����ي مصر، وحتتف����ل هناك 
ريثم����ا تنهي اس����تعداداتها 
النهائية لتك����ون في نهاية 
الع����ام احلالي ف����ي دبي إلى 
جانب الفنان ملحم زين، حيث 
العام اجلديد في  يستقبالن 

فندق انتركونتيننتال.
وكان����ت نانس����ي عجرم 
ق����د أنهت الس����بت املاضي، 

ف����ي برنام����ج  مش����اركتها 
»أراب آي����دول«، وفيما أعلن 
املتحدث الرس����مي ملجموعة 
»أم بي سي« مازن حايك أن 

نانسي عجرم

الذي����ن يول����دون نتيجة هذه 
العالقة.

وعن عودتها إلى السينما 
التونس���ية، قال���ت هند إنها 
بالفع���ل تفخ���ر بالعمل في 
فيلم سينمائي تونسي، فهي 
تتمنى عودة انتعاشة السينما 
املقبلة  الفترة  التونسية في 
وأن على الفنانني أن يدعموا 
الس���ينما من خالل املشاركة 

في هذه األعمال.
ومن ناحية أخرى، أوضحت 
صبري أنها حتى اآلن لم تستقر 
على عمل سينمائي جديد في 
مصر بع����د »اجلزيرة«، حيث 
التزال ف����ي مرحل����ة القراءة، 
خاصة أنها باتت تفكر جيدا في 
خطواتها التي تقوم بدراستها 

قبل اإلقبال عليها.

في الوقت الذي قررت فيه 
الفنانة التونسية هند صبري 
عدم املشاركة في أي عمل درامي 
خالل هذا العام، أكدت أنها ترغب 
في التركيز على السينما بعد 
عودة االنتعاشة السينمائية من 
خالل فيلم »اجلزيرة« وغيره 
من األعمال التي قدمت أخيرا.

وكش����فت هند صبري، في 
أنها وافقت  له����ا،  تصريحات 
أخيرا على املشاركة في فيلم 
تونسي بعنوان »زهرة حلب«، 
تعود من خالله إلى الس����ينما 
التونسية التي بدأت مشوارها 
الفني من خاللها، وس����تكون 
العودة مع املخرج التونس����ي 
رضا الباه����ي. وتقدم صبري 
الفيلم شخصية صحافية  في 
حتاول أن تكشف الستار عما 

يسمى جهاد النكاح وما تتعرض 
له النساء من استغالل جنسي 
وامتهان ألجسادهن وكرامتهن، 
باإلضاف����ة إلى مصير األطفال 

هند صبري حتارب استغالل النساء!

هند صبري

في رده على زينب خان املنشور في »األنباء« األحد املاضي

الراشد: »اللي يحترم فنه ينسحب من نفسه من العمل 
الفاشل وال ينتظر أن يستبعدوه منه«!
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جابل خيطك وركز على نبرة السمكة، واخذ فرصة تلشط خيطك وتفوز بسمكة طيبة، 
وصاحب اخلبرة مدلل، والبحر ارزاق، صفحة »بحري« تلتقي هذا االسبوع باحلداق عبداهلل 

اخلميس الذي اخبرنا عن ايام طفولته البحرية وافضل اوقات صيد اسماك السبيطي والشعم 
واين تتواجد، وما السمكة احلاضرة اآلن وجتربة الصيد بكندا واكثر االشياء التي تضايقه بالبحر، 

كما اطلعنا اخلميس على النصائح التي قدمها لكل من يرغب في الدخول الى عالم الصيد والفكرة 
التي تبناها بعض الشباب البحري وأيدها واشياء أخرى مفيدة جتدونها، فإلى احلوار:

متى دخل حب البحر والصيد إلى قلبك؟
٭ عش���ق البحر وقطة اخليط ونبرة السمكة اذا دخلت قلب شخص ال تخرج منه ابدا، 
وقد تولعت باالش���ياء الثالثة التي ذكرتها عندما كنت بعمر 9 س���نوات، وكنت حينها 
ارافق والدي خالل رحالت صيده الى االسياف والغّبة، وكانت اول قطة خيط لي بعوهة، 
بعدها اغرمت بالبحر ونبرة السمكة وضربتها على اخليط، نعم البحر اليوم يعاني من 
اشياء كثيرة يعرفها الصغير قبل الكبير من تدمير وتلوث وشباك صيد، ولكن لالسف 
ال يوجد من يعمل على انهاء معاناة بحرنا، وامتنى ان يأتي اليوم الذي نرى فيه بحرنا 
كما كان في الس���ابق، صيد متوافر والس���مكة حاضرة، ثم دخلت بعد ان كبرت وكبرت 
مع���ي هواية احلداق الى مرحلة جديدة في عالم الصيد، وهي مرافقة االصدقاء بطرادي 
18 قدم الروضان الى احملادق الش���مالية، مثل احليشان والرش���دان والدفان والركسة، 
وأغلب صيدنا هي اسماك الشعم والسبيطي والبالول والنقرور، وطبعا كل سمكة على 

حسب موسمها.

ماذا تقول عن الدمار احلاصل لبحرنا؟ ومن الفائز دائما بالصيد؟
٭ الصيد مواس����م، وصاحب اخلبرة الطيبة هو املبتسم دائما ألنه يرجع للمسنة وطراده 
فيه خير، وصحيح ان بحرنا ناشف ولم يبق به شيء سوى القليل، لكن يبقى هناك صيد، 
دعني اس����ميه باملتواضع ألن بصراحة الدمار احلاصل لبحرنا شيء ليس له وصف سوى 
ان »الس����كني وصلت للعظم«، اذهب الى محادق الشمال وانظر الى الصيادين الوافدين وما 
يفعلون����ه باجلون ضاربني بكل القوانني عرض احلائط ، وانظر الى الزيوت ومياه الصرف 
يا اخي اشياء بصراحة حتزن القلب، اما اجلنوب وما يعانيه من دمار ليس له وصف نهائيا 

ماذا اقول اكثر من ذلك؟ ال اعرف.

ما افضل اوقات صيد اسماك الشعم والسبيطي؟ واين تتواجد؟
٭ شوف اس����ماك السبيطي والش����عم موجودة على مدار العام، ولكن 

اماكنها تختلف على حسب املوسم، والسبيطي والشعم يكثر من 
شهر ابريل ولغاية نوفمبر بالرشدان واحليشان وما ينقطع 

ولكن عندما يدخل البرد تنتقل اسماك السبيطي والشعم 
الى منطقة الدفان، وافض����ل ييمه في هذا الوقت حق 
السبيطي هي الربيان واملصير، اما الييمة الطيبة حق 
الشعم فهي الربيانة السعودية، وحاليا السبيطي 

والشعم موجود بأقواع 25 و60.

ذكرى صيد ال تنساها أبدا؟
٭ البحر كله ذكريات ال تنسى، لكن أجملها عندي 
هي التي حصلت قبل 3 سنوات وكنت ذاهب وقتها 

مع الوالد الى احملادق الش����مالية وحتديدا منطقة 
الدفان ووفقنا رب العاملني بصيد يومها روعة، وكانت 

حصيلتنا النهائية  130 نويبية و15 شعما.

فكرة أعجبتك وتؤيدها؟
٭ بصراح����ة، هناك فكرة طرحت قبل فت����رة ومت تنفيذها من قبل 

ه  ش����باب تفخر بهم الساحة البحرية، هذه الفكرة اطلق عليها مسمى »ردَّ
بحر« وتهدف وتش����جع كل من يصطاد سمكة صغيرة احلجم على ان يبادر الى 

ارجاعها للبحر وعدم االحتفاظ بها، وهذا الش����يء طبعا يساهم وبشكل كبير في احملافظة 
على ثروتنا البحرية ويساعد ايضا على ان السمكة الصغيرة تكبر وتتكاثر ويرجع ا لصيد 

مثل اول وأحسن.

حاليا موسم صيد اي سمكة؟
٭ من خالل خبرتي املتواضعة حاليا موس����م صيد اس����ماك النويبي والشعم والسبيطي، 
وافضل مكان حق صيد اسماك السبيطي والشعم هي االقواع الشمالية 60 وافضل مكان حق 
صيد اسماك النويبي والش����عم الدفان والركسه، واحرص على املاية الصحيحة واخليوط 

السنعة.

بلد آخر غير الكويت جربت الصيد به؟ وما القوانني املوضوعة للصيد؟
٭ لقد جربت الصيد بكندا وصيدي هناك كان من باب االستكشاف، وافضل ما في هذا البلد 
هي القوانني القوية املوضوعة حلماية املخزون السمكي، فهم يضعون اشخاصا على السيف 
او الشاطئ او حتى داخل البحر يراقب كل من يخالف القوانني، فحداق السيف له ان يصطاد 
عددا معينا من االسماك، إما ثالثة اسماك او اربعة فقط، واذا جتاوز العدد املسموح به يتم 

مصادرة الصيد وتغرمي صاحبه، والطريقة التي استخدمتها في الصيد هناك هي اللفاح.

أكثر االشياء التي تضايقك في البحر؟
٭ بصراحة، هناك أش����ياء كثيرة ال تعد وال حتص����ى تضايقني وتضايق كل صاحب طراد 
وخيط، ومن هذه االش����ياء ما يقوم به البعض من رمي العلب واالكياس الفارغة واصحاب 
القراقير واملشابك وش����باك الصيد )العديد( الذين نشفوا بحرنا والتلوث احلاصل الذي ال 
نع����رف متى ينتهي والصيادين الوافدين الذين يخالفون القوانني وعلى عينك يا تاجر، وال 

يوجد من يحاسبهم، وقلة املسنات وافتقار اغلبها للخدمات وارتفاع اسعار املراسي 
وعدم انشاء مراس جديدة وانارة اغلب البويات التي بالبحر متعطلة وال يوجد 

من يقوم بصيانتها.

هناك شباب كثر يودون الدخول الى عالم الصيد، فبماذا تنصحهم؟
٭ اول ش����يء انصحهم به هو ان تكون عدتهم كاملة من خيوط 
وييم واسعافات اولية وعدة السالمة، وغير ذلك اقول لهم ترى 
السمكة يبيلها صبر وسعة صدر وركادة، وأهم شي ان الواحد 
يختار حجم اخليوط والييم على حسب املكان املطلوب الصيد 
به، واحرص على املاية الصح، وال تنسى ترى ييمة الصيف 
تختلف عن ييمة الشتاء، وال يخجل من سؤال اصحاب اخلبرة 
عن اي ش����يء، خصوصا ما السمكة احلاضرة اآلن واين اماكن 

الصيد.

دعوة ختامية؟
٭ احب ان اختم بالشكر اجلزيل جلريدة »األنباء« على تبنيها صفحة 

بحرية اس����بوعية تهتم بأمور الصيد ومش����اكل احلداقة، كما اوجه دعوتي 
اخلتامية الى اخواني احلداقة، واقول لهم حافظوا على بحرنا وكفى دمارا، واهتموا 

بعدة الس����المة واالس����عافات االولية تراها يا جماعة ضرورية جدا، وفي اخلتام ادعو 
للجميع بالصيد والسالمة.

عبداهلل الخميس

الخميس: 
السبيطي والشعم بأقواع 60 
وفكرة »ردَّه بحر« ممتازة
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)احمد علي( علي الغامن ويوسف خالد املرزوق في لقطة جماعية مع املكرمني  

الغرفة كرمت رؤساء الغرف العربية املشاركني في امللتقى اخلليجي للشركات العائلية

علي الغامن : اخلليج بحاجة إلى مزيد من تكاتف وترابط الشركات العائلية

علي الغامن مرحبا بضيوف الكويت 

درع تكرميية من يوسف خالد املرزوق الى علي الغامن علي الغامن مستقبال عبدالرحمن العطيشان 

علي الغامن رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويتعلي الغامن مستقبال الوفد اخلليجي

عصام محمد البحر في لقطة تذكارية مع يوسف خالد املرزوق جانب من استقبال رؤساء الغرف اخلليجية

الزميل عدنان الراشد مصافحا أحد احلضور الغامن مرحبا بضيوف الكويت املشاركني في امللتقى اخلليجي للشركات العائلية

محمود فاروق

أقامت غرفة جتارة وصناعــــــة الكويــت حفـل غــداء 
على شرف رؤســــاء الغرف العربية املشاركني في امللتقى 
اخلليجي للشركات العائلية الذي حتتضنه الكويت خالل 

الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر اجلاري.
وبهذه املناســــبة، اعرب رئيس الغرفة علي الغامن عن 
ســــعادته بفكرة تنفيذ ملتقى خاص للشــــركات العائلية 
بدول مجلس التعاون اخلليجي نظرا ملا تســــاهم به مثل 
تلك املؤمترات في رفع قدرات الشركات العائلية وتطوير 

قدراتها اإلدارية والفنية.
وقال الغامن: ان دول اخلليج بحاجة إلى مزيد من التكاتف 
والترابط بني الشركات العائلية، بهدف تبادل وجهات النظر 
بني ممثلي الدول وهو ما يعكس وحدة املجتمعات والعائالت 

والشركات اخلليجية ومستقبلها الواعد املشرق.
وتوجه الغامن في ختام كلمته بالشكر ملدير عام شركة 
»نوف إكسبو« اجلهة املنظمة للملتقى يوسف خالد املرزوق 

ملا بذلته الشركة من مجهود كبير في تنظيم امللتقى.

علي الغامن مرحبا برؤساء الغرف اخلليجية
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برعاية صاحب السمو األمير وتنظيم »نوف إكسبو«
الكويت تحتضن الملتقى الخليجي للشركات العائلية 

يوسف خالد املرزوق: 
الشركات العائلية 
داعمة للحكومات 

اخلليجية

املدعج: الكويت ال تألو جهدًا في تقدمي الدعم الكامل للشركات العائلية

أكد نائ����ب رئيس مجلس 
التج����ارة  ال����وزراء ووزي����ر 
والصناعة د.عبداحملسن املدعج 
ان الكويت ال تألو جهدا من أجل 
تهيئة األمور املناسبة وتقدمي 
الدعم الكامل نحو الش����ركات 

العائلية.
وقال املدعج في كلمه ألقاها 
نيابة عن صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد الذي 
شمل برعايته الكرمية امللتقى 
العائلية  اخلليجي للشركات 
الذي انطلق مساء امس األول 
حتت شعار »ركيزة االقتصاد 
امللتقى  املس���تدام« ان ه���ذا 
االقتصادي الواعد ميثل فرصة 
طيبة الستضافة الكويت هذه 
الكوكبة من رجال األعمال في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
الرواب���ط  وذل���ك لتوثي���ق 
والتأسيس ملرحلة جديدة من 
النشاط االقتصادي والتنموي 

العائلي.
وأضاف املدعج ان القانون 
رقم 97 لسنة 2013 شهد تعديل 
بعض مواد املرسوم بقانون 
رقم 25 لسنة 2012 من خالل 
إصدار قانون الش���ركات، كما 
مت إص���دار الالئحة التنفيذية 
للقانون املذكور وذلك ليتماشى 
مع الظروف االقتصادية احلالية 
ومبا ينسجم مع تطلعات الدولة 
في دعم وتخفيض األعباء على 
التجارية  مؤسسي الشركات 

ووضع أسس الرقابة عليها.
وأوضح ان تنظيم مثل هذه 
املؤمترات يس���اهم في إتاحة 
الفرصة للمتخصصني للحديث 
عن أهم التحديات واملعوقات 
التي تواجه تأسيس مثل هذا 
النوع من الش���ركات والعمل 
على إيج���اد احللول املالئمة 
واملناس���بة لها، كما تساهم 
هذه املؤمترات في مس���اعدة 
الشركات العائلية على جتاوز 
الصعوب���ات الت���ي تواجهها 
والعم���ل على رف���ع قدرتها 
التنافس���ية وتطوير قدراتها 
اإلدارية والفنية على أس���س 
حديثة والتوسع نحو األسواق 
اإلقليمية والعاملية لتساهم في 
رفع االقتصاد خاصة بني دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
املدع���ج كلمته  واختت���م 
بالتأكي���د على أن املش���اركة 
في ه���ذه امللتقي���ات يعكس 
وحدة املجتمعات والعائالت 
والش���رك��ات اخلليج��ي���ة 

ومستقبلها الواعد املشرق.

مراقبة ألوضاع الشركات العائلية

من جهته، قال مدير عام شركة 
نوف إكسبو املنظمة للملتقى 
يوس����ف خالد امل����رزوق: »إنه 
لشرف كبير أن أستهل كلمتي، 
باألصالة عن نفسي وبالنيابة 
الرئيسي للملتقى  الراعي  عن 
اخلليجي للش����ركات العائلية 
مجموعة شركات خالد يوسف 
امل����رزوق وأوالده، بالترحيب 
براعي امللتقى حضرة صاحب 
السمو الش����يخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح أمير البالد حفظه 
اهلل ممثال مبعالي نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير التجارة 
د.عبداحملس����ن املدع����ج، ومن 
هنا أثمن بأسمى آيات التقدير 
والثناء رعاية سموه الكرمية، 
ومن أولى من س����موه برعاية 
هذا امللتقى، كما يس����عدني أن 
الترحيب  آيات  أتوجه بأسمى 
للسيدات والسادة ضيوفنا من 
املؤسسات والشركات العائلية 
واالستشارية املشاركة من خارج 
الكويت وداخله����ا واحلضور 
جميع����ا«. وأضاف قائال: »لقد 
امللتقى اخلليجي  ولدت فكرة 
للشركات العائلية من متابعة 
دقيقة ومراقبة حثيثة ومطولة 
ملجمل األوضاع التي تعيشها أو 
متر بها الشركات العائلية في 

الكويتية باملس����اهمة في دعم 
احلركة االقتصادية بشكل عام 
والذي يصب في خانة الشركات 
العائلية من ناحية وفي تطور 
وازدهار املجتمع من نواح أخرى 
متعددة. وقال املرزوق إن الهدف 
من املؤمتر هو الربط بني العوائل 
التجارية ف����ي منطقة اخلليج 
وذلك لبناء جسر تواصل وترابط 
بني العائالت التجارية التي ال 
يعرف بعضها بعضا، مبينا أن 
امللتقى قام بجمع تلك العائالت 
وقام بالتنسيق فيما بينها وذلك 
خللق نوع من التعاون السيما 
في األعمال التجارية املتشابهة 

التي تقوم بها تلك العائالت.
وذك����ر أن امللتقى س����وف 
يحتوي، عل����ى هامش أعماله 
املس����تمرة لثالث أي����ام، على 
معرض وورش عمل، باإلضافة 
إلى تنسيق وترتيب بني غرف 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
مضيفا: »نسعى الى أن يكون 
هن����اك تكام����ل وتراب����ط بني 
العائلية في منطقة  الشركات 
اخلليج وذلك لتصبح من دون 
حدود إقليمية مثل دول اخلليج 
التي تعتب����ر كدولة واحدة ال 
تفصلها حدود وكذلك متتعها 

بحرية االقتصاد«. 
وفي س����ؤال حول توقيت 
عقد املؤمت����ر في ظل الظروف 
التي  السياسية واالقتصادية 

منطقتنا وللدور الذي تضطلع 
به«، وميكن أن نلخص نتائج 
متابعتنا في نقاط رئيس����ية 

نذكر منها:
أوال: تقوم الشركات العائلية 
في منطقتن����ا اخلليجية وفي 
مجم����ل دول منطقة الش����رق 
األوسط وأفريقيا بدور مهم في 
اقتصادات هذه الدول ومنوها، 
فهي توف����ر ف����رص العمل ملا 
يفوق 70% م����ن القوة العاملة 
في ش����ركات القطاع اخلاص، 
والطبيعة العائلية التي تنفرد 
وتتميز بها مجتمعاتنا تعطي 
لتلك الشركات املساحة املالئمة 

للتوسع والنمو.
ثانيا: لقد وفر زخم وجود 
اآلب����اء املؤسس����ني وأجيالهم 
الالحق����ة دفع����ا قوي����ا لهذه 
الش����ركات، ولهذا نرى الكثير 
منها وقد حقق جناحات تخطت 
حدود دولها وصوال إلى العاملية، 
ولكن مع مرور السنني وتشعب 
املسؤولية العائلية نتيجة ظهور 
أجيال جديدة وأعداد أكثر من 
املالكة فرضت  العائالت  أفراد 
على الشركات العائلية حتديات 

لم تعرفها من قبل.
وقال امل����رزوق انه البد أن 
أنتهز فرص����ة رعاية حضرة 
صاحب السمو واحلضور الكرمي 
ملمثل سموه لهذا امللتقى للتوجه 
برجائنا اخلاص لتقوم احلكومة 

متر بها منطق����ة اخلليج، قال 
املرزوق: »نأمل أن يخرج امللتقى 
بتوصيات معينة لكي يصبح 
العائلية دورا مهما  للشركات 
الدول  وحيويا في اقتصادات 
وخاصة في دول اخلليج وذلك 
بالتزامن مع األوضاع االقتصادية 
املتدنية في اآلونة األخيرة مع 
النفط، والعمل  تراجع أسعار 
على أن تصبح الشركات العائلية 
دعما للحكومات اخلليجية، وان 
يكون لتلك الشركات دور مساند 
في العمل االقتصادي والتجاري، 
ونأمل أن نصل إلى ذلك األمر 

في القريب العاجل«.
وفي رده على س����ؤال عن 
الدور الذي تقوم به ش����ركات 
القطاع اخلاص في املش����اريع 
التنموية في ظل انخفاض أسعار 
النفط والنهوض باالقتصاد، قال 
املرزوق: »نحن قدمنا خطة عمل 
للحكومة وسوف نبحث تلك 
اخلطة مع الشركات التجارية 
عقب االنتهاء من امللتقى، بحيث 
يكون لنا دور في بناء املجتمع 
الدول����ة من خالل  واقتص����اد 
املشاريع التجارية واإلسكانية 
ومشروعات البنية التحتية من 
خالل اس����تخدام التكنولوجيا 
احلديثة«. وحول الفرص التي 
ميكن أن يقدمها امللتقى للشركات 
العائلية مثل عمليات االستحواذ 
أن  واملش����اركة، ذكر املرزوق 

هدف امللتقى ه����و فتح الباب 
والصفقات التي من املمكن أن 
تتم عقب انتهاء امللتقى وذلك 
عقب التعارف بني الش����ركات 
العائلي����ة عل����ى هامش أعمال 
ابرز األمور  أن  امللتقى، مؤكدا 
التي سيتم التركيز عليها هو 
فتح األبواب وربط العالقات بني 
الشركات العائلية، مبينا أن كل 
شركة عائلية لديها مخططاتها 
اإلس����تراتيجية للصفقات من 
خالل خطة عمل مس����تقبلية 
وسوف يتم اس����تعراض تلك 

اخلطط على هامش امللتقى.
واختتم املرزوق كلمته: »البد 
لي أن أتوجه مجددا بأسمى آيات 
الشكر حلضرة صاحب السمو 
أمير البالد على ما ش����رفنا به 
من رعاية ودع����م لهذا امللتقى 
وإلى ممثل سموه معالي نائب 
رئيس الوزراء ووزير التجارة 
والصناعة د.عبداحملسن املدعج، 
وأود أن أتوجه بشكر خاص إلى 
احتاد غرف دول مجلس التعاون 
اخلليج����ي لدورهم الكبير في 
التحضير النعقاد امللتقى، كما 
أود أن أتوجه بالشكر الى كل 
الش����ركات واألعمال  أصحاب 
الذين يش����اركوننا  ومديريها 
هذا احلدث، والترحيب موجه 
بشكل خاص لألخوات واإلخوة 
الضيوف الذين ش����رفونا من 
الكوي����ت واحلضور  خ����ارج 

جميع����ا، والبد ل����ي أخيرا من 
التوجه بالشكر لشركة »نوف 
إكس����بو« ومجموعة إكزيكون 
الدولي����ة لدوره����م في تنظيم 
امللتقى، متمنيا أن يحقق لقاؤنا 
وملتقانا اخلير والتقدم لبلدنا 
احلبيب الكويت وجلميع دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 

العربية الشقيقة«.
بدوره تق����دم النائب األول 
لرئيس احتاد غرف دول مجلس 
التع����اون اخلليج����ي ورئيس 
غرفة الشرقية باململكة العربية 
السعودية عبدالرحمن بن صالح 
العطيشان في كلمته في افتتاح 
امللتقى ونيابة عن رؤساء غرف 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
واألسرة التجارية والصناعية 
التهاني  بدول املجلس بأجمل 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد لتكرمي س����موه 
م����ن قب����ل أصح����اب اجلاللة 
والس����مو قادة ورؤساء وفود 
ودول مجل����س التعاون لدول 
اخلليج العربية مبناسبة منح 
منظمة األمم املتحدة لس����موه 
لقب قائد لإلنسانية وبتسمية 
الكويت مركزا للعمل اإلنساني 
وذلك جلهود س����موه املتميزة 
ف����ي العمل اإلنس����اني الدولي 
والذي يعد مفخرة ألبناء دول 
اخلليج العربي، مضيفا أن رعاية 
صاحب الس����مو االمير الشيخ 
صباح األحمد أمير الكويت، لهذا 
امللتقى، تؤكد على بعد بصيرته 
وإميانه بدور الشركات العائلية 
في احلياة االقتصادية اخلليجية 
فمواقفه وتواصل س����موه مع 
الكويتية واخلليجية  البيوت 
لهو داللة على ما يوليه سموه 
العائلية من اهتمام  للشركات 

وتقدير للقطاع اخلاص.
العطيش����ان أن  وأوض����ح 
امللتقى يس����عى للتصدي إلى 
الكثير  التي تواجه  التحديات 
من الشركات العائلية في دول 
اخلليج كما يس����عى حلمايتها 
من خط����ر التفكك نتيجة عدم 
التواصل واالس����تمرارية فيما 
بني األجيال املتعاقبة على مثل 
هذه الش����ركات، كما سيتناول 
امللتقى عرض االس����تطالعات 
والدراسات حلاالت عديدة بغية 
االستفادة منها واملساعدة في 
تذليل العقبات التي تواجه تلك 
الشركات العائلية والعمل على 
جتنبها وتوفير منصة لتبادل 
املعلومات حول أفضل املمارسات 
العمل املستقبلية  وأس����اليب 
وتعزيز الروابط والعالقات بني 
العائلية  مجتمعات الشركات 

اخلليجية والعربية.
وذكر العطيشان ان الشركات 
العائلية اخلليجية لعبت دورا 
مهم���ا ومتميزا وأساس���يا في 

كبار ضيوف احلدث خالل افتتاح امللتقى اخلليجي للشركات العائلية »ركيزة االقتصاد املستدام«

لقطة جماعية للمكرمني من اجلهات الراعية للملتقى اخلليجي للشركات العائلية

د. عبداحملسن املدعج وجواد بوخمسني ويوسف خالد املرزوق وخليفة وليد املرزوق خالل التوجه الفتتاح امللتقى

د. زهير السراج متحدثا في افتتاح امللتقى عبدالرحمن بن صالح العطيشان يلقي كلمتهيوسف خالد املرزوق أثناء إلقاء كلمته في االفتتاح د.عبداحملسن املدعج يلقي كلمته

 فريق العمل: أحمد مغربي 
 محمود فاروق  - عاطف رمضان

 تصوير: هاني الشمري 
 فريال حماد

قاسم باشا - أحمد علي

السالم الوطني ويبدو د.عبداحملسن املدعج متوسطا عبدالرحمن العطيشان ويوسف خالد املرزوق ود.زهير السراج

املكرمون
في نهاية اجللسة االفتتاحية للملتقى اخلليجي للشركات 

العائلية مت تكرمي كل من:
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة   ٭

د.عبداحملسن املدعج.
النائب األول لرئيس احتاد غرف دول مجلس التعاون   ٭

اخلليجي عبدالرحمن بن صالح العطيشان.
الراعي االستراتيجي ـ مجموعة شركات خالد يوسف   ٭

املرزوق، وتسلمها خليفة وليد املرزوق.
الراعي املاسي ـ بيت التمويل الكويتي »بيتك«.  ٭

الراعي املاسي ـ شركة اخلليج للكابالت والصناعات   ٭
الكهربائية، وتسلمها ناصر الكنعان مدير الشؤون 

التجارية والعالقات العامة.
الراعي املاسي ـ مجموعة بوخمسني القابضة، وتسلمها   ٭

العم جواد بوخمسني.
الراعي املاسي ـ مجموعة الساير القابضة، وتسلمها   ٭

الرئيس التنفيذي مبارك الساير.
الراعي البالتيني ـ شركة كويت القابضة، وتسلمها رئيس   ٭

مجلس االدارة مرزوق جاسم البحر.

الرعاية اإلعالمية 

جريدة »األنباء«، وتسلمها نائب رئيس التحرير عدنان 
الراشد.

جريدة »األيام« البحرينية، وتسلمها م. طارق النوري.
جريدة »البيان« اإلماراتية، وتسلمها عصام املسلمي.

جريدة »الشرق« السعودية، وتسلمها مصطفى فياض.
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العطيشان: األزمة الراهنة فرصة للشركات العائلية لتعظيم دورها بالتنمية

نائب رئيس حترير »األنباء« عدنان الراشد يتسلم درع التكرمي

م.طارق النوري يتسلم تكرمي جريدة »األيام« البحرينية

د. عبداحملسن املدعج يتلقى درعا تكرميية من د. زهير السراج ويوسف خالد املرزوق

د. عبداحملسن املدعج مكرما عبدالرحمن العطيشان

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة 
د.عبداحملسن املدعج في تصريحه للصحافيني على هامش 

امللتقى: »إن الشركات التجارية العائلية باخلليج لم تكن وليدة 
اليوم، وإمنا تعود إلى قرون عندما كان يسافر التجار في 

اخلليج واجلزيرة العربية شرقا وغربا وشماال وجنوبا من 
اجل اللقاء، وهو ما بنيت عليه احلضارات اإلنسانية القدمية 

في وسط اجلزيرة العربية، حيث كانت مراكبهم جتوب 
البحار، وسفنهم البرية اجلمال جتوب املنطقة من الشمال إلى 
اجلنوب، فهي قصة تاريخ عائلي قدمي في اجلزيرة واخلليج 
العربي، واآلن يجددها أحفادهم من أجل ربط املنطقة بالعالم 

كله شرقه وغربه«.

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية عماد 
جواد بوخمسني إن امللتقى اخلليجي للشركات العائلية 

يدار كل عام في احدى الدول اخلليجية وتنطلق فعالياته 
بها، كونه يعبر وميثل عن الشركات العائلية املوجودة 

في دول اخلليج وتشكل قطاعا كبيرا من االقتصاد.
وقال بوخمسني، في تصريح، على هامش انطالق 

فعاليات امللتقى اخلليجي للشركات العائلية، أول من 
أمس، إن الشركات العائلية في منطقة اخلليج تعد حجر 

زاوية في القطاعات غير النفطية وتساعد كذلك على 
تقدمي الدعم لألداء االقتصادي بشكل قوي وفعال جنبا 

إلى جنب مع احلكومات في الدول اخلليجية.
وبني أن املؤمتر طرح ضمن أعماله وضع ميثاق شرف 

بني الشركات العائلية املوجودة في منطقة اخلليج كونها 
متثل قبائل وعائالت دول اخلليج وتعد مرآة حقيقية 

لالقتصاد اخلليجي وهي تتمتع بخصائص معينة تتمثل 
في عدم طرح الشركات في مساهمات وتوسيعها من 

خالل األسواق واحلفاظ على خصائصها املوجودة 
وتراثها والعمل على تطويرها وتنميتها. وقال إن املؤمتر 

يعكس أهمية تلك الشركات العائلية التي تشكل ما ال 
يقل عن 40% من الشركات املوجودة في منطقة اخلليج.

وأشار بوخمسني إلى أن الشركات العائلية تكمن 
أهميتها املتزايدة في سيطرة أغلبها على القطاعات 

املصرفية والعقارية والصناعات التحويلية الكبيرة في 
االقتصادات اخلليجية، وهي تساهم بشكل كبير في 
تشغيل العمالة الوطنية ودفع الرواتب وإيجاد فرص 

عمل في قطاعات التطوير في كل دول اخلليج. وقال إن 
تلك الشركات بجانب قدراتها االقتصادية املتنامية، فهي 
متثل تاريخ عائالت مبنطقة اخلليج ويتم تطويرها جيال 

بعد آخر.
وتعليقا منه على التراجعات احلادة التي شهدتها بورصة 

الكويت في اآلونة األخيرة، أشار بوخمسني الى أن 
تراجعات البورصة معظمها نفسي أكثر من كونه نزوال 

حقيقيا ألنه ال توجد خسائر بالشركات وهذا النزول 
نتيجة األوضاع احلالية على املستوى العاملي ودول 

املنطقة من تراجعات أسعار النفط وظهور املشكالت التي 
تواجه دول اجلوار، مبينا أن النزول حدث في السعودية 
والكويت واإلمارات. وأضاف: ال يوجد مبرر لتراجعات 
البورصة بهذا الشكل، مبديا اعتقاده انه مجرد عزوف 
املتداولني واملضاربني عن السوق ونحن نراقب األرقام 
ونرى أن الودائع موجودة بشكل كبير للقطاع اخلاص 

وهو ما يعني أن أموال املتداولني موجودة وهناك تخوف 
من الدخول في ظل األوضاع احلالية.

وعن دور احلكومة في األداء االقتصادي، لفت 
بوخمسني الى أن احلكومة ممثلة بصاحب السمو أمير 
البالد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
تسعى جاهدة خللق بيئة اقتصادية سليمة قادرة على 

تلبية الطموحات االقتصادية، مشيرا الى أن الوزراء 
بحاجة إلى االستقرار للعمل وأن كثرة التبديل ال يعطي 
للوزير القدرة على االجناز وجناح الوزير يتطلب بقاءه 

باملنصب على األقل 4 سنوات وليس فترة قصيرة. 
وأمتنى إعطاء املجال أمام الوزراء للعمل وأن يأخذ كل 

وزير الفرصة لتمكينه من تسهيل اخلدمات املقدمة 
للمواطنني من صحة وتعليم وقيادة وبنية وحتتية. 

وهناك مشاريع كثيرة موجودة. وقال إن احلكومة أكدت 
في أكثر من مرة أن املشاريع التنموية لن تتوقف وأنها 

تسير بوتيرة سليمة ومتزايدة.

٭ بدأ احلفل في متام الساعة السابعة مساء امس األول.
٭ استقبل ضيوف امللتقى فرقة استعراضية تؤدي 

»العرضة« احتفاال ببدء أعمال امللتقى وباحلضور.
٭ بدأت أعمال اجللسة االفتتاحية للملتقى بآيات من الذكر 

احلكيم تالها الشيخ شايع التميمي. 
٭ حضور الفت من كبار الشخصيات وقيادات الشركات 

العائلية بالكويت واخلليج.
٭ شهدت قاعة امللتقى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا 

السمعية واملرئية واإلضاءة املميزة.
٭ عقب االنتهاء من كلمات االفتتاح متت دعوة احلضور إلى 

حفل عشاء مميز.

املدعج: الشركات العائلية ولدت منذ قرون

عماد بوخمسني: الشركات العائلية 
مرآة حقيقية لالقتصاد اخلليجي

لقطات من أجواء احلفل

النهضة احلديثة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي وساهمت في 
حتقيق التوجهات االقتصادية 
القطاعات  الهادف���ة لتطوي���ر 
االقتصادية غير التقليدية في 
االقتصادي���ات اخلليجية غير 

النفطية.
وقال ان أهمية الش����ركات 
العائلية في دول املجلس تتضح 
من حيث حجمها إذ يبلغ عددها 
نحو 451 ألف شركة، وهي متثل 
نسبة تتراوح بني 75 و90 من 
مجموع الشركات العائلية في 
دول اخلليج، كما تتراوح حصة 
الش����ركات العائلية في الناجت 
احمللي اإلجمال����ي ما بني 22.2 
و30.1% بينم����ا تبلغ حصتها 
ف����ي إجمالي تكوين رأس املال 
الثابت في املتوسط ما بني 30 
و40%. وتوفر الشركات العائلية 
فرص العمل األساس����ية لقوة 
العم����ل ف����ي دول املجلس ألن 
أغلب مش����روعاتها من النوع 
الكثيفة،  العمالة  الذي يوظف 
وهي في قس����مها األعظم قوى 
عمل وافدة وبنسبة تصل الى 
اكثر من 80% من إجمالي قوة 

العمل.
وبني العطيشان ان احلوكمة 
الفعالة ستس���اعد على إنشاء 
أو  القيم للعيش  مجموعة من 
العمل املشترك دون تناقضات 
كثيرة بني العائلة والشركة التي 

متتلكه���ا. وهنا يبرز موضوع 
التي ميكن  العائلية  الدساتير 
ان تكرس في جوهرها مبادئ 
احلوكمة وفقا لسياسات مقبولة 
ومفهومة بشكل جيد تستخدم 
كمجموعة من االرشادات ألعضاء 
املؤسسة بشأن اخلالفة وتوزيع 
األدوار فيما بينهم والس���لوك 
الواجب عليه���م اتخاذه أو ما 
يجب عليهم القيام به في ظروف 

معينة.
انه ميكن  العطيشان  وقال 
القول ان األزمة املالية العاملية 
الراهنة تشكل فرصة حقيقية 
العائلية لتعظيم  للش����ركات 
دورها في التنمية االقتصادية 
في بلدانها وعلى مستوى دول 
مجل����س التع����اون اخلليجي، 
كما جاء التراج����ع األخير في 
النفطية والتوقعات  اإليرادات 
بانعكاسه س����لبا على برامج 
التنمية ليؤكد ويعزز ويعطي 
دفعة لتعزيز دور الش����ركات 
العائلية في البرامج االقتصادية 
اخلليجي����ة عن طريق فس����ح 
املجال أمام الشركات العائلية 
بشكل خاص والقطاع اخلاص 
بشكل عام للمشاركة مع القطاع 

احلكومي.
العطيش����ان ان لدى  وبني 
العائلية وفورات  الش����ركات 
كبيرة من السيولة واألصول 
شبه السائلة على شكل ودائع 

مش����اريع اإلنفاق أو الطرق أو 
املطارات والطاقة وغيرها.

ودعا العطيشان في الوقت 
نفس����ه مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية إلى أهمية تفعيل 
قرار قادة دول املجلس في قمتهم 
التشاورية احلادية عشرة والذي 
عقد بالرياض بتاريخ 5 مايو 
2009 بإشراك احتاد غرف دول 
املجلس في اجتماعات اللجان 

الفنية املتخصصة.
حتديات الشركات العائلية

من جانبه، قال رئيس اللجنة 
املنظم���ة للملتق���ى والرئيس 
التنفي���ذي ملجموعة أكزيكون 
الدولي���ة د.زهي���ر ب���ن محمد 
الس���راج: ان رعاية سمو أمير 
البالد املفدى مصدر اعتزاز مبا 
وصلت إليه درجة اهتمام قيادات 
دولنا اخلليجية باقتصاديات 
القط���اع اخلاص الذي يس���ير 
بندية الشراكة ضمن منظومة 
االقتصاد الوطن���ي لكل دولة، 
العائلية في  وحتتل الشركات 
دول اخلليج أهمية اقتصادية 
واجتماعية كبرى نظرا ملا متثله 
من حجم مؤث���ر في االقتصاد 
اخلليج���ي، ولهذه الش���ركات 
إنس���انية وعائلية  انعكاسات 
على مستقبل استمرار األعمال 
واستدامتها، ومن هنا أتى شعار 
هذا امللتق���ى »ركيزة االقتصاد 
املستدام« حيث يهدف امللتقى إلى 

مناقشة التحديات التي تواجه 
العديد من الشركات العائلية في 
دول اخلليج وتقدمي االستطالعات 
والدراسات حلاالت عديدة بغية 
االستفادة منها واملساعدة في 
تذليل العقبات التي تواجه تلك 
الشركات العائلية والعمل على 
جتنبها وتوفير منصة لتبادل 
املعلومات حول أفضل املمارسات 
العمل املستقبلية  وأس���اليب 
وتعزيز الروابط والعالقات بني 
مجتمعات الش���ركات العائلية 
اخلليجية. وأضاف السراج ان 
امللتقى يتناول مواضيع أساسية 
تشمل: منو اقتصاد الشركات 
العائلية ومناذج األعمال الراكدة 
التغيرات  التكيف مع  ومسألة 
وتعزيز املسؤولية االجتماعية 

للشركات. 
ودعا الس����راج م����ن خالل 
هذا امللتقى إلى تبني دراس����ة 
فكرة ميثاق خليجي للشركات 
العائلي����ة يتن����اول حوكمتها 
بط����رق صحيحة تق����وم على 
املفهوم واملمارس����ة  تصحيح 

ورفع الوعي.
وبني قائال: »لعل دليل حوكمة 
العائلية وميثاقها  الش����ركات 
االسترشادي الذي صدر مؤخرا 
عن وزارة التجارة والصناعة 
السعودية يكون نقطة انطالق 
لعمل خليجي مشترك في هذا 

الشأن«.

وغيرها تؤهلها للمساهمة مع 
احلكومات وصناديقها السيادية 
واالس����تثمارية لوضع خطط 
إنقاذ استثماري بتوفير التمويل 
ضمن أسس جتارية للمشاريع 
املعطلة أو املتأخ����رة أو التي 
قطعت عنها خطوط االئتمان، 
كما ان الفرصة مواتية للشركات 
العائلي����ة اخلليجية في إعادة 
هيكلتها من خالل استحواذات 
جريئة واتباع استراتيجيات 
إبداعية كي تعود بفائدة مزدوجة 
على أفراد العائلة املؤسس����ني 
واملستثمرين اخلارجيني، كما 
نتطلع في الوقت نفس����ه من 
دول مجل����س التع����اون تبني 
نظام موحد حلكومة الشركات 
العائلي����ة اخلليجية يتضمن 
محكم����ة خليجية متخصصة 
في حل النزاعات التي تنش����أ 
في الش����ركات العائلية والتي 

تهدد استمراريتها.
العطيش����ان بفتح  وطالب 
املجال أم����ام التصنيع النفطي 
الداخلي لزيادة قيمته اإلضافية 
وإع����ادة تصديره على ش����كل 
منتج نهائي يك����ون له العائد 
األكب����ر، ولذلك فإنن����ا ندعو 
احلكومات اخلليجية الى إشراك 
الشركات العائلية في املشاريع 
االستثمارية الكبرى عبر فتح 
أو االكتتابات  باب املساهمات 
اخلاصة في هذه املشاريع سواء 

السراج: 
نطالب بدراسة 
ميثاق خليجي 

للشركات 
العائلية يتناول 

حوكمتها بطرق 
صحيحة

لقطة تذكارية لضيوف امللتقى عقب افتتاح احلدث

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق متوسطا أسرة »األنباء« على هامش امللتقى

شركات  مجموعة  ـ  اإلستراتيجي  الراعي  تكرمي  يتسلم  املرزوق  وليد  خليفة 
خالد يوسف املرزوق

مبارك ناصر الساير يتسلم تكرمي الراعي املاسي ـ مجموعة الساير القابضة العم جواد بوخمسني يتسلم تكرمي الراعي املاسي ـ مجموعة بوخمسني القابضة

مرزوق جاسم البحر يتسلم تكرمي الراعي البالتيني ـ شركة كويت القابضة

درع تكرميية جلريدة »الشرق« القطريةناصر الكنعان يتسلم تكرمي الراعي املاسي ـ شركة اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية عصام املسلمي يتسلم تكرمي جريدة »البيان« اإلماراتية

برعاية صاحب السمو األمير وتنظيم »نوف إكسبو«
الكويت تحتضن الملتقى الخليجي للشركات العائلية 
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»املالية«: انخفاض أسعار النفط فرصة لإلصالح.. 
وال يجوز التفريط فيها.

تقرير: 35٪ من أدويةالشرق األوسط مغشوشة.

٭ بس يا ليـت تكون ها »الفرصة« على الكل.. 
مو على حساب املواطن البسيط!

٭ شرقنا األوسـطي كان واليزال وسيظل حقل 
جتارب!

محطات
سامي عبداللطيف النصف

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

انهارت خالل األيام القليلة املاضية 
األسواق املالية اخلليجية، والسؤال هل 

هذه االنهيارات مبررة؟! واحلقيقة ان هناك 
مبررا نفسيا واقتصاديا النخفاض بسيط 
باألسعار مصاحب النخفاض اسعار النفط، 

اال انه يجب اال يصل ملرحلة االنهيار كما 
حدث، فاالسهم ليست محارم ورقية ال 

قيمة لها بل تعني متلك حصص في مصانع 
وبنوك واستثمارات مدرة للعوائد بأفضل 
كثيرا من عوائد الودائع واالموال السائلة.

 >>>
ونظرة بسيطة للبديهيات والثوابت 

االقتصادية تظهر لنا ان النفط سيبقى 
في اهميته ملا هو اقرب للدماء في شريان 

حياة العالم حيث ال توجد في االفق القريب 
او حتى البعيد بدائل له في وسائل النقل 
املهمة كالطائرات والسيارات وسط تزايد 

سكاني رهيب وانخفاض طبيعي في االمداد 
النفطي نظرا لنضوب اآلبار تباعا كما حدث 

مع اندونيسيا التي انسحبت من منظمة 
األوپيك بعد ان حتولت من بلد مصدر 

للنفط الى بلد مستورد وستتبعها العديد 
من الدول النفطية في السنوات القادمة.

واذا ما عرفنا ان اسعار النفط، وكما يخبرنا 
التاريخ وثوابت االقتصاد، تنخفض ثم 
ترتفع وهكذا دواليك، وعلمنا ان الدول 

اخلليجية سيمكنها وبسهولة معادلة ميزان 
مدفوعاتها مع انخفاض اسعار النفط متى ما 
توقف البذخ والبهرجة في الصرف، وعلمنا 

كذلك ان عجوزات امليزانيات والديون هي 

القاعدة لدول العالم، وان دولنا الست هي 
االستثناء بداللة ان الواليات املتحدة التي 

متتلك احد انشط اسواق االسهم في العالم 
واكثرها ارتفاعا خالل السنوات املاضية 
لديها عجوزات تريليونية في ميزانيتها 
ال تستطيع دفع حتى فوائدها، وهو أمر 

ال يتوقع حتى اكثر االقتصاديني تشاؤما 
وصول ميزانيات الدول اخلليجية اليه.

 >>>
آخر محطة: 1- ميكن افالس اكبر البنوك 

واكثرها متانة لو دب الهلع بني زبائنه 
وقرروا جميعا سحب اموالهم منه، وباملثل 

لو هلع حملة اسهم في اي سوق مهما كانت 
متانة شركاته وقرروا جميعا بيع اسهمهم 

النهارت األسواق وألفلست البلدان، لذا 
فلم الهلع؟ وملاذا يدمر بعض اخلليجيني 

اقتصادات بلدانهم بدال من احملافظة عليها؟! 
أال يعلمون انهم يضرون بأنفسهم قبل 

غيرهم؟!
2- نرجو ان يكون اول مشروع خليجي 

يتم إلغاؤه توفيرا للنفقات كونه اقرب 
»للفيل األبيض« عدمي النفع، هو مشروع 

السكة احلديد اخلليجية حيث ال حاجة 
على االطالق لذلك املشروع شديد الكلفة 
مع وجود شبكة الطرق السريعة باخلليج 

ورحالت الطيران الوافرة بني مدننا اضافة 
الى قلة السكان وندرة البضائع، والكلفة 
الباهظة إلنشاء خطوط السكك احلديدية 

ومعها كلفة صيانتها فأغلب مشاريع 
السكك احلديدية خاسرة في العالم!

هل انهيار األسواق 
اخلليجية مبرر؟!

البقاء هلل

هله مفلح مريعيه العازمي، 
ارملة محمد فريح بن 

مريعيه ـ 93 عاما ـ الرقة 
ـ ق7 ـ ش13 ـ م95 ـ ت: 

90020046 ـ 99835082 ـ 
.97888331

عبداهلل محمد احمد 
احلمادي ـ 74 عاما ـ 

الرجال: الرقة ـ ق7 ـ ش6 
ـ م250 ـ ت: 66744774 ـ 
النساء: الرقة ـ ق2 ـ ش21 

ـ م142 ـ ت: 99494852.
مطلق بندر عبداهلل 

املطيري ـ 58 عاما ـ 
الفحيحيل ـ ق9 ـ شارع 

مطلق العدواني ـ م85 ـ ت: 
99651112 ـ 50228830.
هشام عبدالعزيز حسني 

ششتري ـ 52 عاما ـ 
الرجال: مسجد الوزان 
ـ غرب مشرف ـ ت: 

99666456 ـ النساء: الدعية 
ـ ق5 ـ ش60 ـ م2 خلف 

منطقة السفارات ـ ت: 
.22519938

فهد يوسف ابراهيم 
العدساني ـ 82 عاما ـ 

الرجال: ديوان العدساني 
ـ كيفان ـ ق5 ـ ش محمد 
العدساني ـ ت: 24844100 
ـ 99107097 ـ 99500337 
ـ النساء: اليرموك ـ ق3 ـ 
الشارع األول ـ م10 ـ ت: 
25320287 ـ 99661113 ـ 

الدفن التاسعة صباحا.
عمشاء سالم مسفر 

العازمي، ارملة مجبل راشد 
احلميس العازمي ـ 75 

عاما ـ الظهر ـ ق2 ـ ش6 
ـ م12 ـ ت: 99060566 ـ 

.55511110
نوير جمعان محمد الشختلي 
ـ 84 عاما ـ الرجال: الرابية 

ـ ق4 ـ ش6 ـ م18 ـ ت: 
99625598 ـ النساء: 

األندلس ـ ق10 ـ ش2 ـ 
م57 ـ ت: 99662504.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   
إلى ربك   راضية مرضية   فادخلي  

في عبادي  وادخلي جنتي

مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

5:11 الفجر  
الشروق  6:36
الظـهـر  11:44
العصر  2:34
املغرب  4:52
6:15 العشاء 

أعلى مد:
7:31 ص - 7:55م

أدنى جزر:
1:50 ص - 1:14ظ

العظمى: 24
الصغرى: 9

مشمس والرياح شمالية 
غربية سرعتها 20 - 35 

كم/س

جورج كلوني وأمل علم الدين

باربرا وولترز تختار أمل علم الدين
أكثر الشخصيات جاذبية لعام 2014

مرة أخرى، وأضاف مازحا في 
2006، ان انتشار تصريحه 
هذا جنبه التصريح ألي من 
النساء الالئي واعدهن بأنه ال 

يعتزم االرتباط مجددا.
الذين  النج���وم  وم���ن 

أفس���حوا ألنفس���هم مكانا 
في الئحة »اجلاذبية« لهذا 
العام: تايلور سويف، وأوبرا 
وينفري، وتشيلي هاندلر، 
وس���كارليت جوهانس���ن 

وأيلون ماسك.

� س���ي.ان.ان:  أتالنت���ا 
اختارت اإلعالمية األميركية، 
باربرا وولت���رز، احملامية 
البريطانية، أمل علم الدين 
للف���وز بلقب الش���خصية 

األكثر جاذبية لعام 2014.
وقالت وولترز: إن علم 
الدين استحقت اللقب بعد 
العازب  ف���ازت بقل���ب  أن 
األش���هر، املمث���ل جورج 
كلون���ي، وأدخلت���ه قفص 
الزوجية، الس���ؤال هو: ما 
الذي يتطلبه االس���تحواذ 
على لب أكثر رجال العالم 
جاذبي���ة؟ عرفت من خالل 
زوجها، بينما ال نعرف سوى 
القليل عنها، نعرف الكثير 
عنه، مضيفة أن الفوز بحب 
العازب األشهر هو ما أهل 

علم الدين حلمل اللقب.
احملامي���ة  وتزوج���ت 
احلقوقية اللبنانية األصل 
م���ن النج���م الهوليوودي 
الشهير في مدينة فينيسيا 

االيطالية منذ عدة أشهر.
وكان النجم األميركي قد 
جزم خالل مقابلة مع وولتز 
عام 1995 بعدم نيته الزواج 

عقداء »الداخلية« يستفيدون من امتيازات التقاعد
و»احلرس«: 23 اجلاري آخر موعد لتقدمي الطلبات

محمد الجالهمة
عبدالعزيز فرحان

أبلغ مصدر أمني »األنباء« 
بان القرار ال���وزاري الذي 
ينص على ضم مدة الدراسة 
في أكادميية سعد العبداهلل 
للعل���وم األمني���ة الى مدة 
العقداء  اخلدمة يتيح لكل 
في الداخلية االستفادة من 

كامل االمتيازات املالية.
وبحس���ب املصدر فإن 

القرار مكن عددا كبيرا من 
الضباط برتبة عقيد من ان 
يس���تفيدوا من االمتيازات 
املالية السيما ان بعضا منهم 
كانت مدة خدمتهم 23 عاما، 
الدراسة مع  وبإدراج فترة 
اخلدمة تفوق خدمتهم في 
الداخلي���ة ال� 25 عاما وهو 
ما ميكنهم من االستفادة من 

امتيازات التقاعد.
من جه���ة ثانية، وضع 
احلرس الوطني مهلة حتى 

23 اجلاري للضباط الراغبني 
في االستفادة من قرار مجلس 
الوزراء 2013/1590 والذي من 
شأنه متديد العمل بالقرارات 
اخلاصة مبميزات الضباط 

الراغبني في التقاعد.
وقال مصدر في احلرس 
انه ق���رر حتدي���د تاريخ 
31 اجل���اري كآخ���ر موعد 
لالستفادة من مزايا التقاعد 
)املعاش االستثنائي � مكافأة 
استحقاق(، واضاف انه على 

الراغبني في االستفادة من 
املي���زة ان يتقدموا  ه���ذه 
بالتقاعد قب���ل 23 اجلاري 
حتى يتسنى جلهة اإلدارة 
القيام مبا يلزم من إجراءات 
التقاعد، مشيرا  إلصدارات 
الى ان اإلدارة غير مسؤولة 
الذين يتقدمون بطلب  عن 
التقاعد بع���د هذا التاريخ، 
الفت���ا الى انه م���ن يتقدم 
متأخرا ق���د يحرم من هذه 

املميزات.

مسافرة غاضبة ترشق مضيفة جوية مباء ساخن
أتالنت���ا � أ.ف.پ: اجبرت طائرة ركاب 
على العودة أدراجها إلى مطار اإلقالع بعد 
رشق مسافر ألحد أفراد الطاقم مباء ساخن، 
في ثاني حادث من نوعه لش���ركة طيران 
آسيوية بعد حادثة »غضب املكسرات« عندما 
أجبرت مديرة تنفيذية طائرة تابعة للناقل 
الوطني الكوري اجلنوبي على العودة ملطار 
جون كينيدي استنكارا ألسلوب الضيافة 

بالدرجة األولى.
وكانت الطائرة التابعة ل� »تاي أير ايشيا« 
شركة طيران تايالندية منخفضة التكلفة، 
قد أقلعت من بانكوك في رحلة إلى مدينة 
»نانيدغ« شرقي الصني، عندما طلب مسافر 

ماء مغليا لتتمكن صديقته من إعداد نودلز 
فورية، ورد مضيف مطالبا إياه باالنتظار 
حتى بلوغ الطائرة مس���تويات التحليق، 
لتنتابه موجة غض���ب عارمة قام خاللها 
بسكب الطعام على ممر الطائرة، والصراخ 

بوجه مسافرين آخرين حاولوا تهدئته.
وزاد حنقه لدى مطالبته بدفع دوالرين 
ثمنا للماء الس���اخن، ودخل في مشاجرة 
اخرى مع املضيف مطالبا إياه برد باقي ما 
دفعه بالعملة الصينية، وحسمت الصديقة 
اجلدل احملتدم برشق مضيفة باملاء الساخن، 
ورفض االعتذار عن فعلتها، طبقا لرواية 

شهود عيان.
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مفتشان من »الشويخ« وأمامهما الطيور املهربة

هاني الظفيري

متكن رجال اجلمارك من ضبط كمية كبيرة 
من الطيور النادرة التي مت تهريبها من 

إيران إلى الكويت عبر ميناء »الشويخ«. 
وجاء في التفاصيل التي يرويها مصدر 

امني ان رجال اجلمارك اشتبهوا في مخزن 
سفينة قادمة من إيران، وبتفتيشها عثر 

على 48 صقرا، كما مت العثور على 50 
طائر حبار، وهي تعد من الطيور النادرة، 

ومت التحفظ على تلك الطيور التي وضعت 
بأقفاص كادت ان تؤدي إلى وفاتها. وقد 
قام رجال اجلمارك برفع تقرير للجهات 

املختصة.

إحباط تهريب 48 صقرًا
و50 حباراً عبر ميناء »الشويخ«
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