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دوغالس سيليمان أكد لـ »األنباء« التزام بالده بالدفاع عن الكويت وإجناحها اقتصادياً وسياسياً

السفير األميركي: أبلغنا الكويت بأسماء مواطنني ومقيمني ميولون اإلرهاب
V

صاحب السمو األمير يتسلم درعا تكرميية من الشيخة عايدة سالم العلي بحضور رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

صاحب السمو األمير الشيخ متيم بن حمد آل ثاني

خالد اجلسار في ذمة اهلل

قطر .. إجنازات 
تتعدى احلدود 

وآمال تسابق 
املستقبل

فقدت الكويت أول من أمس وزير 
العدل واألوقاف األس��بق خالد أحمد 
اجلس��ار عن عمر يناهز ال� 78 عاما 
كان خاللها مث��اال يحتذى في إحقاق 
احلق والنزاهة والعدل طوال املدة التي 

قضاها في السلك القضائي.
ويعتبر الفقي��د، رحمه اهلل، أول 
ق��اض كويتي يحصل على ش��هادة 
الشريعة والقانون من األزهر الشريف 
عام 1950 والتحق بسلك القضاء بعد 

تخرجه وتدرج في العمل الى ان عني وزيرا لألوقاف عام 1964. ولد 
اجلسار، رحمه اهلل، عام 1936 ودرس في املباركية واألحمدية، ثم انتقل 
الى القاهرة الستكمال دراسته. بعد تخرجه في القاهرة قرر متابعة 
دراس��ته للحصول على الدكتوراه، وبدأ الدراسة فيها في تخصص 
أصول الفقه ملدة سنتني، والتحق بسلك القضاء كأول كويتي يجلس 
على منصة القضاء، وتدرج في هذا الس��لك حتى 6 ديسمبر 1964، 
حيث عني وزيرا لألوقاف ثم وزيرا للعدل في 3 يناير 1965، واحتفظ 
باملنصب حلوالي 10 س��نوات قبل أن يخرج منه ويعود مرة أخرى 
وزي��را لألوقاف في 3 مارس 1985، ثم وزيرا لألوقاف والش��ؤون 

اإلسالمية في 12 يوليو 1986، واستمر حتى يناير 1988.
وبهذه املناس��بة األليمة تتقدم »األنباء« بأحر التعازي الى عائلة 
الفقيد، داعني اهلل عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

نظام استقدام العمالة، موضحا 
انه س���تتم االشارة الى ذلك في 
التقارير األميركية املقبلة اخلاصة 
بهذا املجال. وبني أن بالده حددت 
للكويت أسماء مواطنني ومقيمني 
ميولون اجلماع���ات اإلرهابية، 
مشيدا باخلطوات التي قامت بها 

البالد ضد هؤالء األشخاص.

وأكد ف���ي الوقت عينه انهم 
يعملون مع احلكومة الكويتية 
»لتوسيع اخلطوات واإلجراءات 
وتعديلها أو تغييرها مبا يضمن 
عدم وص���ول التموي���الت الى 

املنظمات اإلرهابية«.
تفاصيل الحوار الشامل لـ »األنباء«   ٭
مع السفير األميركي ص44 و45

بيان عاكوم

أكد الس���فير األميركي لدى 
البالد دوغالس سيليمان وجود 
دعم عميق من قبل بالده جتاه 
الكويت، مبديا التزامهم بالدفاع 
عنه���ا، ليس فقط في »س���ياق 
ال���دور الذي لعبن���اه في حرب 
التحرير عام 1990، وإمنا أيضا 
بدعمه���ا وإجناحه���ا اقتصاديا 
وسياسيا«. وأبدى سيليمان في 
لقاء خاص مع »األنباء« إعجابه 
بالدميوقراطية الكويتية، وحجم 
حرية التعبير والنقاشات التي 
الديوانيات، مش���يرا  تدور في 
الى وج���ود حري���ات أكبر في 
الكويت مقارنة بغيرها من دول 
املنطقة، آمل في الوقت نفس���ه 
التعبير  توسيع مجاالت حرية 
والنشر في املس���تقبل. وأثنى 
السفير األميركي على اخلطوات 
الت���ي قامت بها البالد في مجال 
حقوق اإلنسان، خصوصا احلد 
من قدرة املجرمني على استغالل 

السفير األميركي دوغالس سيليمان متحدثا إلى »األنباء«  )فريال حماد(

تنسيق خليجي لتبادل املعلومات وقوائم املطلوبني
موسى أبو طفرة

عاد الى البالد يوم امس وفد امني كويتي رفيع 
املس���توى بعد جولة ش���ملت عددا من العواصم 
اخلليجية جرى خاللها اللقاء مع القيادات االمنية 
فيها. وعلمت »األنباء« م���ن مصدر أمني ان الوفد 
الكويتي تباحث والوف���ود اخلليجية االخرى في 
عدد من القضاي���ا االمنية املهمة والتي كان ابرزها 
تبادل قوائم الس���ماء مطلوب���ني لالجهزة االمنية. 
وقال املصدر ان املباحثات ش���ملت تفعيل عدد من 
االتفاقيات االمنية وتعزيز التواصل االمني حلفظ 

االمن في دول اخلليج كاشفا ان طلبا خليجيا تلقته 
الكويت من احدى الدول اخلليجية حول اسماء عدد 
من الش���خصيات البارزة على الصعيد السياسي 
تنتمي الح���دى اجلماعات. واعلن املصدر ان الوفد 
الكويتي كان شفافا في كل املعلومات املقدمة والتي 
تساهم في تضافر اجلهود اخلليجية ملواجهة االرهاب 
واجلماعات الضالة وحتقق املزيد من االمن واالمان 
واالستقرار لشعوب دول اخلليج، موضحا ان هناك 
تقريرا معدا سيرفع إلى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد الذي سيرفع 

بدوره تقريرا حول الزيارة إلى مجلس الوزراء.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في حديث أبوي مع أحد املشاركني في رحلة األمل بحضور سمو 
رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك

األمير ألعضاء مجلس األمناء والقائمني على رحلة األمل: الكويت تهتم بأبنائها 
من ذوي االحتياجات اخلاصة انطالقاً من اإلميان بقدراتهم

م الفائزين بجائزة سالم العلي للمعلوماتية صاحب السمو كرَّ

2425 و04

03بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة 

43 42

املرحوم بإذن اهلل خالد اجلسار

ـ

عــــائـــلــــــــــة الـنـــــــومـــــــــــــــس
ينعون مبزيد من احلزن والأ�سى فقيدهم الغايل

 املغفور له باإذن اهلل تعاىل

عيســـــى ربيـــــــع الـنـــــــومـــــــــــــــس
الذي وافته املنية عن عمر يناهز )86( عامًا

وسيوارى جثمانه الثرى اليوم اخلميس املوافق 2014/12/18 
بعد صالة العصر في مقبرة الصليبيخات 

تقــبــل التـعــازي
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انطالق مؤمتر مركز احلوار الكويتي »محك« األحد
أعلن رئيس مركز احلوار الكويتي )محك( فهد العتيبي انطالق املؤمتر الثاني للمركز بعنوان »حوار اجلد 
عمل الغد« األحد املقبل حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.

وقال العتيبي ان املؤمتر سيبدأ أعماله 21 ديسمبر اجلاري ويستمر يوما واحدا مبينا انه يأتي انطالقا 
من اهتمام صاحب السمو األمير بالشباب الكويتي وتنفيذا لرغبة سموه في ضرورة تطبيق مفهوم 
احلوار. وأوضح ان املؤمتر يندرج ضمن اهتمام مركز احلوار الكويتي )محك( مبتابعة األحداث وأسباب 
تدني احلوار بني الشباب في الكويت وطرق معاجلة هذه املشكلة، مشيرا الى انه يهدف الى املساهمة 
الفعالة في االرتقاء مبستوى احلوار سواء في احلياة العامة أو في وسائل التواصل االجتماعي املختلفة. آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Local

محليات

عدد من املعزين مع سفير كوريا الدميوقراطية الشعبية الشيخ علي اجلراح

أقامت س����فارة جمهورية 
كوريا الدميوقراطية الشعبية 
حف����ل تأبني مبناس����بة مرور 
الذك����رى الثالثة لوفاة رئيس 
اجلمهورية السابق كيم جونغ 
الس����فارة  ايل حي����ث فتحت 
الكورية صب����اح أمس أبوابها 
أمام املعزين. قام نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح بزيارة إلى السفارة 

سفارة كوريا الدميوقراطية أقامت حفل تأبني

الشيخ سلمان احلمود ووزير االعالم الصومالي مصطفى طحلو

احلمود بحث التعاون مع نظيره الصومالي
اس����تقبل وزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود وزير 

اإلعالم الصومالي مصطفى طحلو.
وبحث الشيخ سلمان احلمود مع الوزير 
الصومالي سبل توطيد العالقات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني في جميع املجاالت 

السيما اإلعالمية منها.
حضر اللقاء الوكيل املس����اعد لقطاع 
اإلعالم اخلارجي في وزارة اإلعالم فيصل 
املتلقم ومدير ادارة اإلعالم بالدول العربية 
في الوزارة محمد الهاجري ومدير ادارة 

مكتب وزير اإلعالم سعود اخلالدي.

سمو ولي العهد لدى استقباله الشيخ خالد اجلراح سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ صباح اخلالد

ولي العهد استقبل املبارك ووزراء اخلارجية والداخلية والدفاع

السفير عزيز الديحاني

الديحاني: الكويت حريصة على دعم ومساندة 
اجلهود العربية في جميع احملافل الدولية

ونقل تعازي صاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
وأكد اجلراح ف����ي حديثه مع 
الكوري أن صاحب  الس����فير 
الس����مو األمي����ر حريص على 
البلدين  عالقات الصداقة بني 
ومتنى للقائد احلالي الصحة 
ومزيدا من اإلجنازات في قيادة 
البلد. من جهته، قدم س����فير 
الش����كر  الدميوقراطية  كوريا 

اجلراح نقل تعازي صاحب السمو
في الذكرى الثالثة لوفاة كيم جونغ

العميق لصاحب السمو األمير 
إلرس����ال ممثل سموه اخلاص 
لتقدمي التعازي وقال »هذا يعبر 
عن مشاعر احملبة والود التي 

تربط بني شعبي البلدين«.
كما زار السفارة شخصيات 
ورجال أعمال وعدد كبير من 
الس����فراء الذين قدموا واجب 
العزاء كس����فراء كوبا والصني 

وقطر وتوغو.

واستقبل سموه بقصر 
بي���ان صباح ام���س نائب 
ال���وزراء  رئي���س مجلس 
الش���يخ  الداخلية  ووزير 

محمد اخلالد.

كما استقبل سمو ولي 
العهد بقص���ر بيان صباح 
امس نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 

خالد اجلراح.

واستقبل سمو ولي العهد 
بقصر بي���ان صباح امس 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد.

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر 
بي���ان صباح امس س���مو 
ال���وزراء  رئي���س مجلس 

الشيخ جابر املبارك.

� اإلسرائيلي.  الفلس����طيني 
وأض����اف: ان الوفد الوزاري 
العربي طرح خالل زيارته مع 
وزراء خارجية فرنسا وأميركا 
وبريطاني����ا ملجل����س األمن 
مشروع القرار العربي، مبينا 
انه مت خ����الل الزيارة تبادل 
الذي  اآلراء حول املش����روع 
الى  ستقدمه فرنسا، مشيرا 
ان »مشروع القرار الفرنسي 
متطابق ومتوافق مع مشروع 
قرار اجلامعة العربية«، مشيدا 
بأجواء اللقاءات التي عقدها 
العربي مع  ال����وزاري  الوفد 

املسؤولني الغربيني قائال ان 
العربي وجد اهتماما  »الوفد 
وحرصا إلنهاء حالة اجلمود 
وتخفي����ف ح����دة االحتقان 
ب����ني اجلانبني الفلس����طيني 
واالسرائيلي من اجل إحياء 
املفاوضات بينهما والسعي 
إلزالة العقبات التي تقف في 
طريق عملية السالم«. وأوضح 
ان السالم العادل والشامل في 
الش����رق األوسط لن يتحقق 
إال بقيام الدولة الفلسطينية 
القابل����ة للحياة  املس����تقلة 
وعاصمتها القدس الشريف.

الى مجلس األمن بشأن إنهاء 
االحتالل اإلسرائيلي وإقامة 
دولة فلسطينية، مضيفا ان 
الكويت تترأس الدورة احلالية 
للقمة العربية وجلنة مبادرة 
السالم تنفيذا لقرار مجلس 
اجلامعة العربية على املستوى 
الوزاري رقم 7850 والصادر 
في ال� 29 من نوفمبر املاضي 
وال����ذي نص عل����ى تكليف 
وفد وزاري عربي برئاس����ة 
الكوي����ت إلج����راء اتصاالت 
وزيارات دولية مكثفة لدعم 
جميع اجلهود إلنهاء الصراع 

لندن � كونا: أكد مندوبنا 
الدائم لدى اجلامعة العربية 
السفير عزيز الديحاني امس 
ح����رص الكوي����ت على دعم 
العربية ومساندتها  اجلهود 
الدولية  في جميع احملاف����ل 
القضية  الس����يما ما يخص 

الفلسطينية.
وقال السفير الديحاني في 
تصريح ل� »كونا« ان زيارته 
للن����دن وباريس تأتي ضمن 
العربية بهدف  وفد اجلامعة 
الدولي إلقرار  الدعم  حش����د 
املشروع العربي الذي سيقدم 
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امللتقى اخلليجي للشركات العائلية اختتم أعماله ودعا إلنشاء مركز خليجي 
موحد يعنى بشؤون حوكمة الشركات العائلية

املشاركون في احللقة النقاشية واألخيرة من امللتقى اخلليجي للشركات العائلية          )محمد هاشم(

4647

»اخلدمة املدنية«: كل الوكالء بحكم مناصبهم أعضاء في مجالس اإلدارات.. وال استثناءات من شروط الترقي لـ »اإلشرافية«

تقليص مكافآت القياديني يتطلب تعديل القوانني 
مريم بندق 

أوضحت مصادر رفيعة 
 ف����ي تصريح����ات خاص����ة

ل� »األنباء« أن مجلس اخلدمة 
املدنية أوقف االس����تثناءات 
على صعيد الترقي للوظائف 
اإلشرافية. وقالت إن املجلس 
لم يوافق على أي اس����تثناء 
من شروط الترقي للوظائف 
اإلشرافية للعاملني في جميع 
الوزارات. على صعيد متصل، 
أعلنت املصادر أن وزارة املالية 
تضع اآلن نظاما جديدا ملكافآت 
ومزايا وكالء الوزارات والوكالء 
املساعدين والقياديني بصفة 

عامة في إطار ضبط إجراءات 
ميزانية الدولة اجلديدة بهدف 
تخفيض اإلنفاق االستهالكي. 
وأشارت املصادر إلى أن العقبة 
التي حتاول الوزارة معاجلتها 
اآلن هي أن القياديني ووكالء 
الوزارات أعضاء في مجالس 
إدارات بعض اجلهات احلكومية 
بحكم مناصبهم وليس بصفة 
شخصية. وأكدت أن القوانني 
املعمول به����ا اآلن تنص على 
عضوية القياديني في مجالس 
اإلدارات »حتقيق����ا ملصلحة 

العمل«. 
واس����تطردت قائلة: لذلك 
 ال ميك����ن حرم����ان أي قيادي 

أو وكي����ل وزارة من عضوية 
مجلس إدارة جهة ما. وردا على 
سؤال حول تقليص مكافآت 
بعض القياديني، أجابت املصادر 
بأن تنفيذ هذه اخلطوة يتطلب 
القوانني. واستدركت  تعديل 
املصادر قائلة: أما على صعيد 
العم����ل داخل ال����وزارات فإن 
هناك تعامي����م على مختلف 
اجله����ات احلكومية باقتصار 
القياديني واملوظفني  مشاركة 
عل����ى جلنة واح����دة وفريق 
عمل واحد ترشيدا للنفقات، 
وأي استثناء من ذلك البد من 
احلصول على موافقة ديوان 

اخلدمة املدنية.

النفط يواصل الهبوط.. وفي البورصات فرص

الصراع بني حماس 
وإسرائيل ينتقل 

إلى أوروبا

شريف حمدي

تكبد س����عر برميل النفط الكويتي خسارة 
كبي����رة بلغ����ت 2.61 دوالر منخفض����ا إلى 54 
دوالرا، حس����ب الس����عر املعلن من مؤسس����ة 
 البترول الكويتية أمس، وهو األدنى منذ أكثر 
من 5 أعوام. وعلى عكس املسار السابق، عكست 
بعض األسواق اخلليجية أداءها السيئ لترتفع 
أمس بدعم من السوق السعودية التي قفزت %4.2 
بعد تصريحات لوزير املالية باستمرار اإلنفاق 

على املشاريع الرأس����مالية في ميزانية السنة 
املقبلة. أما كويتيا، فقد شهدت البورصة مؤشرا 
الفتا، اذ ارتفعت السيولة أمس بنسبة 52% مقارنة 
مع أول من أمس بالغة 32 مليون دينار، في مؤشر 
على دخول سيولة جديدة تستفيد من األسعار 
احلالية لألس����هم التي وصلت ملستويات يراها 
بعض املستثمرين فرصا، خصوصا عند األخذ 
بعني االعتبار بعض املؤشرات املالية والعوائد 
املنتظرة من التوزيعات النقدية للشركات القيادية 

التفاصيل ص 37 ٭والتشغيلية.

شخصيات

عربية وعالمية

املرحوم أحمد عبداللطيف احلوطي

املرحوم أحمد احلوطي.. 
مسيرة عطاء 

حافلة عنوانها »حب 
الكويت وأهلها«

لالشتراك
22272770
www.alanba.com.kw

لالشتراك عبر املوبايل

للوقت ثمن... وللأملا�س قيمة...
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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.

)هاني الشمري( م. عبدالعزيز اإلبراهيم يعرض مشاريع وزارة األشغال أمام مجلس األمة  

املجلس يناقش اليوم »جمع السالح« وانعكاس هبوط أسعار البترول على االقتصاد الوطني

اإلبراهيم: املشاريع التنموية لن تتأثر بانخفاض النفط
سامح عبدالحفيظ 

سلطان العبدان ـ بدر السهيل

أكد وزير األشغال العامة 
الكهرب���اء وامل���اء  ووزي���ر 
م.عبدالعزي���ز اإلبراهيم أن 
البالد اإلنشائية  مشروعات 
والتنموية لن تتأثر بانخفاض 
أسعار النفط العاملية، موضحا 
أن تكالي���ف تلك املش���اريع 

معتمدة ومرصودة.
وق���ال م. اإلبراهي���م في 
تصري���ح للصحافيني عقب 
انتهاء جلسة مجلس األمة أمس، 
والتي عرضت خاللها مشاريع 
»األشغال«: إن اجللسة شهدت 
تقدمي عرض مرئي ملشاريع 
ال���وزارة بهدف التواصل مع 
املجلس واملواطنني. وأضاف 
أن عرض الوزارة يبني للشعب 
التي مت  الكويتي املش���اريع 
إجنازها واملش���اريع التي ما 
زالت قيد التنفيذ واملشاريع 

التي ستطرح مستقبال.
وأوضح أن النواب طرحوا 
مالحظاتهم في نهاية العرض 
املرئي في مجلس األمة قائال: 
إن هناك مالحظات ال تخص 
وزارة األش���غال مثل اختيار 

موقع املشروع. واعتبر الوزير 
م. اإلبراهيم أن وزارة األشغال 
جه���ة منفذة للمش���روعات 
احلكومية وتقوم مبا ُيطلب 
منه���ا فق���ط دون تدخل في 
املواقع وغيره. وبنينّ  حتديد 
أن تكلفة املشروعات املنجزة 
خالل العام 2014 تتجاوز مليار 
دين���ار، في حني تصل تكلفة 
التي ما زالت في  املش���اريع 
مرحلة التنفيذ حاليا إلى نحو 

مليارين و300 مليون دينار، 
بينما ما سيطرح خالل سنة 
 من اآلن ل���ن تقل تكلفته عن

3 مليارات دينار.
املق���رر أن  ه���ذا، وم���ن 
يناقش املجلس اليوم قانون 
جمع الس���الح باإلضافة إلى 
مناقش���ة انخفاض أس���عار 
النفط وانعكاسه على االقتصاد 

الوطني.
التفاصيل ص16 ـ 19 ٭

09 لواء التحرير اآللي 6 أشعل ميدان األديرع

اقتصار مشاركة 
القياديني 

واملوظفني 
على جلنة واحدة 

وفريق عمل 
واحد ترشيداً 

للنفقات

الصبيح: سنالحق املتورطني في االجتار باإلقامات
وسنعيد النظر في حجم املساعدات االجتماعية

احلمود: نأمل خروج تشريع خصخصة األندية مبا يحقق تطوير الرياضة الكويتية

هالة عمران 

أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل 
د.هند الصبيح ان الوزارة تسعى بكل جهد في 
مالحقة املتورطني في االجتار باإلقامات، مؤكدة 

ان هدفنا صدور أحكام بحق هؤالء.  
وأضافت الصبيح، خالل حفل العيد الوطني 
ململكة بوتان مساء امس، ان ملف املساعدات 
االجتماعية تق���وم الوزارة مبراجعته إلعادة 
النظر في حجم هذه املس���اعدات، مشددة في 
الوقت ذاته على انها ستطبق القانون بحذافيره 
عل���ى اي مخالفات في ه���ذا امللف وغيره من 

امللفات املتعلقة بوزارة الشؤون.
وفيما يخص حتويل كروت الزيارة التجارية 
الى اقامات عمل ف���ي القطاع األهلي وهل من 
املمكن إعادة النظر في القرار؟ قالت الصبيح 

هذا األمر منته وال توجد كروت زيارة، الفتة الى 
ان األمر يخص وزارتي الصحة والداخلية.

وأضافت الصبيح ان الوزارة ستفتح الباب 
قريبا.

من جهته أكد وزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود خالل 
احلفل ان الدولة تولي اهتماما بالغا بتطوير 
الرياضة الكويتي���ة، الفتا إلى ان تخصيص 
األندية الرياضية مبنزلة احد السبل التي تعمل 
على تطويرها واالرتقاء بها. وأوضح احلمود 
أن هذا األمر مطروح للنقاش منذ فترة من قبل 
عدد من الرياضي���ني، مضيفا: نحن كحكومة 
نعمل على تش���جيع هذا املقترح، متمنيا ان 
تشهد الفترة املقبلة خروج مشروع تطبيق 
اخلصخصة الرياضية مب���ا يحقق التطوير 

والنقلة النوعية في الرياضة الكويتية.
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السعدون في شهادته: أقسم باهلل ال ميكن التشكيك في وطنية من دخلوا البرملان في ذلك اليوم

اخلرافي عن قضية دخول املجلس عبر أروقة القضاء: 
أثق بالسلطة القضائية وسعيها للعدالة

مؤمن المصري - بيان عاكوم 

قال رئيس مجلس األمة السابق 
جاسم اخلرافي ردا على سؤال 
عن قضية دخول املجلس عبر 
أروقة القضاء: انا أثق بالسلطة 
القضائية وسعيها للعدالة وكل 
ما يصدر عنها ان����ا أدافع عنه. 
وعن االستجواب للوزير املدعج 
رد اخلرافي: »من حق أي نائب ان 
يتقدم باالستجواب الذي يريده«. 
ولف����ت اخلرافي، عل����ى هامش 
احتفال السفارة القطرية بالعيد 
الذين وضعوا  ان  الى  الوطني، 
االستجواب في الدستور وضعوه 
ليكون بعيدا عن الش����خصانية 

واإلساءة بالكالم، ونحرص على 
ان يكون االس����تجواب هدفا من 
أهداف اإلصالح ومساعدة الوزير 

في إظهار ما يكون خافيا عنه.
وحول إدارة الرئيس الغامن 
جللسة االستجواب، لفت الى ان 
»الرئيس الغامن أدى دوره بشكل 
جدي وكان محايدا خالل جلسة 
االستجواب وهذا هو املطلوب«. 
وكان رئيس مجلس األمة األسبق 
أحمد السعدون قد أدلى بشهادته 
في قضية اقتحام املجلس أمام 
احملكمة أمس وقال: أقسم باهلل 
ال ميكن التشكيك في وطنية من 

دخلوا املجلس في ذلك اليوم.
التفاصيل ص18 ٭

اجلاراهلل: تسلمنا طلبًا رسميًا من العراق 
لتأجيل دفع التعويضات والكويت استجابت

بيان عاكوم

 قال وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل ان األشقاء 
في العراق تقدموا بالفعل بطلب رسمي وبشكل منفرد حول 

تأجيل دفع التعويضات وإن طلب العراق هو تأجيل استقطاع 
نسبة 5٪، وأوضح ان الكويت تقبلت واستجابت لهذا الطلب، 

مضيفا »سيبحث الطلب اليوم في جنيڤ وسيصدر قرار من 
خالل اللجنة الدولية املسؤولة عن التعويضات في جنيڤ«.
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صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد يتسلم مفتاح القارب )اللنج( من يوسف اجلاسم  صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد متوسطا اعضاء مجلس االمناء والقائمني على »رحلة االمل« بحضور سمو ولي العهد 

صاحب السمو استقبل ولي العهد واملبارك واخلالد والهاشل وهنأ ملك مملكة بوتان بالعيد الوطني

األمير استقبل أعضاء مجلس األمناء والقائمني على رحلة األمل: الكويت
تهتم بأبنائها من ذوي االحتياجات اخلاصة انطالقاً من اإلميان بقدراتهم

صاحب اجلاللة امللك جيغمي 
كيزار نامجيل واجنشوك ملك 
مملكة بوت����ان الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا له موفور الصحة ودوام 

العافية. 
وبعث س����مو ول����ي العهد 
الش����يخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئ����ة الى صاح����ب اجلاللة 
امللك جيغم����ي كيزار نامجيل 
واجنشوك ملك مملكة بوتان 
الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده متمنيا له موفور الصحة 

ودوام العافية. 
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ جابر املبارك 

ببرقية تهنئة مماثلة.
ال����ى ذلك، تلق����ى صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد رسالة تهنئة من الرئيس 
بينيجنو أكينو الثالث � رئيس 
جمهورية الفلبني الصديقة عبر 
فيها عن خالص تهانيه مبناسبة 
قيام منظمة األمم املتحدة بإطالق 
لقب »قائد للعمل االنساني« على 
سموه متمنيا لسموه موفور 

الصحة والعافية.
وقد بعث صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
رسالة شكر جوابية إلى الرئيس 
بينيجنو أكينو الثالث � رئيس 
الفلب����ني الصديقة  جمهورية 
ضمنها س����موه خالص شكره 
على م����ا عبر عن����ه من طيب 
املشاعر بهذه املناسبة متمنيا 
له موفور الصحة ودوام العافية 
الفلبني وشعبها  وجلمهورية 
الصديق كل التقدم واالزدهار 
وللعالقات القائمة بني الكويت 
الفلبني الصديقة  وجمهورية 

املزيد من التطور والنماء.

ومتنى ان يكتمل ما حتقق 
من جناح بإنشاء ناد رياضي 
الى جانب دعم دور اجلمعيات 
األهلية وتوظيف املعاقني وفق 

نظام مدروس. 
بعد ذلك قدم امني سر مجلس 
األمناء املدير التنفيذي لرحلة 
األمل الى صاحب السمو األمير 
مفتاح الق����ارب )اللنچ( قائال 
»صاحب السمو، بفضل دعمكم 
للرحلة قرر مجل����س األمناء 
الق����ارب حتت تصرف  وضع 
القارب وان  سموكم ويهديكم 

تقرروا بشأنه ما تريدون«. 
من جهته، قال عضو فريق 
اإلبحار خالد الدوس����ري »لقد 
استفدنا من هذه الرحلة ورفعنا 
رأسنا وحتدينا بالقول والفعل 
الصعاب لتحقيق طموحنا وكل 
ما قمنا ب����ه يعود بفضل دعم 
والدنا صاحب الس����مو االمير 
الشيخ صباح االحمد ودوره 
األب����وي في حتقي����ق النجاح 

للرحلة«. 
وقال عضو فريق اإلبحار 
مش����عل الرش����يد البدر »لقد 
تطوعت ف����ي الرحلة من اجل 
رفع اسم الكويت في دول العالم 
وقد استفدت كثيرا خالل الرحلة 
التي اس����تمرت س����بعة اشهر 
ومتكنا خاللها من التواصل مع 

مختلف شعوب العالم«. 
ق����ال عضو فريق  بدوره، 
اإلبحار محمد احلجي »اشكر 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد وسمو رئيس الوزراء على 
دعمهم للرحلة التاريخية التي 
سجلت اسم الكويت بأحرف من 
نور في سجالت الدول املتقدمة 

واملتحضرة«.
ال����ى ذلك، بع����ث صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
الى  األحم����د ببرقية تهنئ����ة 

املدير التنفيذي للرحلة يوسف 
اجلاسم في كلمة خالل اللقاء 
انه »بتوفيق من اهلل سبحانه 
وتعالى وبفضل رعاية ودعم 
سموكم وس����مو ولي عهدكم 
األمني وسمو رؤساء احلكومات 
املوقرين وكوكبة من اجلهات 
احلكومية واألهلية فإن رحلة 
إنس����انية  الكويتي����ة  األم����ل 
املضامني عاملية األبعاد أمتت 
بحمد اهلل مهمتها بنجاح كبير 
منذ انطالقاتها من الكويت في 
االول من مايو 2014 عابرة 46 
ميناء ف����ي 20 دولة من خالل 
5 بحار و5 خلجان ومضيقي 
هرمز وب����اب املندب باإلضافة 

الى قناة السويس«. 
وذك����ر »ولق����د باش����رنا 
االستعداد والتحضير النطالق 
رحل����ة األمل من����ذ ان حظينا 
مبباركة ودعم سموكم ملشروع 
الرحلة وخطة تنفيذها في اللقاء 
الذي تش����رفنا به مع سموكم 
ف����ي 14 يونيو 2014 وانطلقت 
الرحلة حاملة علم الكويت بيد 
وقضاي����ا املعاقني ذهنيا باليد 
األخرى، مؤكدة الدور احلضاري 
الذي تؤديه الكويت كعاصمة 
للعمل اإلنس����اني حتت راية 
سموكم حفظكم اهلل ورعاكم 
كقائد للعمل اإلنساني في العالم 

اجمع«. 
واض����اف: »يرفع الى مقام 
امناء رحلة  س����موكم مجلس 
األمل وفريقها التنفيذي وفريق 
ابحارها أس����مى واصدق آيات 
الشكر والثناء والعرفان على 
رعايتكم األبوية السامية لرحلة 
األم����ل ودعمكم ال����ذي مكنها 
من اداء رس����التها احلضارية 
اإلنسانية باسم الكويت احلبيبة 
س����ائلني اهلل العلي القدير ان 
يكألكم بعنايته وميدكم مبوفور 
الصحة والعافية ويبقيكم ذخرا 

لشعبكم الوفي«.
م����ن جهته، أع����رب عضو 
مجلس األمناء د.عبدالرحمن 
العوضي عن شكره وتقديره 
لصاحب السمو األمير لرعاية 
رحلة األمل التي تعد محل فخر 
للكويت ف����ي كل املوانئ التي 

ذهبت اليها. 
وقال في كلمة له ان »دعم 
سموكم للرحلة كان االنطالقة 
لبناء ق����ارب الرحلة والبادرة 
الرئيس����ية التي على أساسها 
انطلقت« متقدما باسمه وباسم 
جميع اعضاء الرحلة بالشكر 
الى صاحب السمو األمير »قائد 
العمل اإلنساني« على ما قدمه 

من دعم متواصل للرحلة. 
وأش����اد كذلك بالدعم الذي 
قدمه القط����اع اخلاص لرحلة 
األمل التي حملت رسالة انسانية 
كبيرة وكان لها صدى ايجابي 

لسمعة الكويت في اخلارج. 
من جانبه، قال عضو مجلس 
األمناء ورئيس فريق اإلبحار 
جاسم رشيد البدر في كلمته: 
»صاح����ب الس����مو األمير، ان 
رحلة األمل حققت كما هائال من 
االجنازات خالل فترة ابحارها 
التي اس����تمرت 7 اشهر زارت 
خاللها دوال كثي����رة وحققت 
نتائج طيب����ة تعكس صورة 
ومكانة الكويت وصاحب السمو 

األمير في اخلارج«. 
واعرب عن تقديره للدول 
العربية واألجنبية وسفارات 
الكويت ف����ي اخلارج ملا قامت 
ب����ه من دور كبير س����اهم في 
تذليل الصعوبات التي واجهتها 
الرحلة، مؤكدا ان »ما قامت به 
الرحلة من عمل جماعي مميز 
نال استحس����ان جميع الدول 
السيما منظمة االمم املتحدة«. 
وثمن عالي����ا دعم صاحب 
الس����مو األمير وس����مو ولي 
العهد وس����مو رئيس مجلس 
الوزراء واجله����ات احلكومية 
واخلاصة لرحلة األمل موضحا 
ان »املشاركة في الرحلة كانت 
محل فخر واعتزاز بالنس����بة 

لنا«. 

اللفتة  املتواصل وعلى ه����ذه 
األبوي����ة جتاه ابنائه من ذوي 
االحتياجات اخلاصة وتشجيعه 
لهم، مثمنا توجيهات سموه- 
حفظه اهلل- الس����امية والتي 
متثل الداعم الرئيسي للقائمني 

على الرحلة. 
املقابلة نائب وزير  حضر 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.
في الس����ياق ذات����ه، أعرب 
اعضاء مجلس األمناء والقائمني 
على »رحل����ة األمل« امس عن 
ش����كرهم وتقديره����م لدع����م 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صب����اح األحم����د لرحلة األمل 
وهو ما مكنها من اداء رسالتها 

احلضارية اإلنسانية. 
وقال أمني سر مجلس األمناء 

الش����يخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك اس����تقبل سموه 
بقصر بيان ظهر امس اعضاء 
مجلس األمناء والقائمني على 

»رحلة األمل«. 
وقد أشاد سموه باجلهود 
املبذولة من القائمني على الرحلة 
ف����ي مضمونها  والتي حملت 
رسالة إنسانية عاملية لالهتمام 
بذوي االحتياجات اخلاصة مما 
يعكس اهتمام الكويت بأبنائها 
انطالقا م����ن اإلميان بقدراتهم 
وإمكانياتهم، متمنيا سموه لهم 

دوام التوفيق والنجاح. 
وقد أعرب امني سر مجلس 
األمناء واملدير التنفيذي للرحلة 
يوسف اجلاسم عن بالغ شكره 
وامتنان����ه على دعم س����موه 

استقبل صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد بقصر 
بيان صباح امس س����مو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد 
كما استقبل سموه بقصر 
بيان امس سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك .

واستقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد. 
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
بقصر بيان ظهر امس محافظ 
الكويت املركزي د.محمد  بنك 

الهاشل. 
واس����تقبل صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
وبحضور س����مو ول����ي العهد 

صاحب السمو يتسلم هدية تذكارية 

صاحب السمو مصافحا احد املشاركني 

صاحب السمو مصافحا د.عبدالرحمن العوضي

صاحب السمو مصافحا الشيخة شيخة العبداهلل 
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تنزيالت »النصر الرياضي«
 تصل إلى 50% على جميع املعروضات

أعلن مركز النص����ر الرياضي عن إطالق 
حملة تنزيالت موس����م الش����تاء واخلريف 
2015/2014 حيث تصل إل����ى 50% على عدد 
كبير من املعروضات من املالبس النسائية، 
الرجالية، الوالدي����ة، واالحذية املميزة، كما 
تش����مل التنزيالت جميع األلعاب واالجهزة 
الرياضية اضافة الى اإلكسسوارات الرياضية 
وذلك في جميع الفروع.  ويعتبر مركز النصر 
الرياضي عنوان التسوق العائلي األكثر شهرة 
في الكويت مقدما اخلدمة املميزة في فروعه 
ال�45 في جميع انحاء الكويت حيث يستمتع 
محبو املوضة واملنتجات الراقية بالتسوق في 
الفرع االقرب لهم من املنزل، ونطمح الى التوسع 
في عرض ابرز ما يلزم العائلة من احتياجها 
اليومي، وحافظ مركز النصر الرياضي ومازال 
عل����ى مدار اكثر م����ن 30 عاما على حضوره 
وريادته كعنوان ووجهة اساسية حملبي االناقة 
والرياضة في الكويت. وتأتي هذه التنزيالت 

ضمن اخلطة املوسمية السنوية التي تتبعها 
الشركة نهاية كل عام، لتقدم لعمالئها فرصة 
اقتناء ما يحلو لهم من أزياء بأسعار أكثر من 
تنافسية تناسب جميع امليزانيات وتوفر اكبر 
فرصة لشراء جميع ما يحتاجه مرتادو النصر 
الرياضي، وهناك العديد من املاركات حتمل 
اسلوبا يجمع بني الراحة واالناقة واجلودة 

بتصاميم ابداعية ومختلفة.
 وتعتبر ANTA ماركة االحذية الوحيدة 
التي متتلك مصنع جلودها اخلاص حرصا 
منه����م على اجل����ودة واالنت����اج املتقن، كما 
تشمل التنزيالت ايضا جميع املاركات لدى 
مرك����ز النصر الرياضي وفي مقدمتها ماركة 
CHAMPION الرائده في السوق احمللي والعاملي 
ملالبس الرياضة الرجالية والنسائية، وماركة 
ECKO األميركية لالزياء الرجالية والنسائية، 
وتسري التنزيالت في جميع االفرع املنتشرة 

في الكويت.

عمدة برمنغهام يشيد بتجربة
 بيت الزكاة في العمل اخليري واإلنساني

د.إبراهيم الصالح يقدم درعا تكرميية لشفيق حسني شاه

شفيق حسني شاه والوفد املرافق خالل جولة مبعرض الصور 

استقبل بيت الزكاة في مقره الرئيسي 
بجنوب السرة عمدة مدينة برمنغهام - 
ببريطانيا شفيق حسني شاه والوفد املرافق 
له، وكان في اس���تقبالهم لدى وصولهم 
مدير عام بيت الزكاة د. إبراهيم الصالح، 
وعبداهلل احليدر املستشار مبكتب املدير 
العام، ومدير إدارة النشاط اخلارجي عادل 
اجلري، وعبدالرحمن التركيت رئيس قسم 

الكافلني بالبيت.
 وكشف الصالح لعمدة برمنغهام عن 
أنش���طة بيت ال���زكاة وأعماله في جميع 
املجاالت اخليرية واإلنسانية واإلغاثية، 
واس���تعرض أيضا فيلم���ا وثائقيا يبني 
مسيرة بيت الزكاة خالل 30 عاما مضت 
على تأسيس���ه، وعرض أيضا فيلما آخر 
قامت به إدارة النشاط اخلارجي يوضح 
أعمال البيت اإلنسانية في عالج مرضى 

العيون في بنغالديش. كما قام مدير إدارة 
النشاط اخلارجي ورئيس قسم الكافلني 
باستعراض جتربة بيت الزكاة في العمل 
اخليري خارج الكويت، من خالل معرض 
الصور الذي يبني قيمة املس���اعدات التي 
العالم اإلسالمية وأهميتها  قدمت لبلدان 
وما لها من تأثير كبير في رس���م البسمة 
على وجوه تلك الشعوب، التي لن يتوانى 
البيت في مساعدتهم بفضل أموال احملسنني 

الكرام داخل الكويت.
 ومن جانبه أشاد عمدة برمنغهام شفيق 
حسني شاه، بتجربة بيت الزكاة في مجال 
العمل اخليري واإلنساني، والتي كانت لها 
بصمة كبيرة محليا وخارجيا، وأعرب عن 
عميق شكره وتقديره جلميع موظفي بيت 
الزكاة لقاء اجلهود الكبيرة التي يبذلونها 

في سبيل االرتقاء بالعمل اخليري.

اللواء الركن م.هاشم الرفاعي متوسطا قيادات التعليم العسكري

خالل افتتاح دورة ضباط االختصاص

الرفاعي: انضمام الضباط اجلامعيني إلى احلرس قوة له

على أمن البالد. 
 وأوصى الرفاعي املشاركني 
في الدورة بضرورة االستفادة 
النظري���ة  م���ن املواضي���ع 

والتدريبات العملية وأساليب 
التعليم احلديثة التي أصبح 
من السهل معها اكتساب العلم 
واملعرف���ة ومختلف املهارات 
لبلوغ ما تصبو إليه نفوسهم 
من الطموحات وفي الوقت ذاته 

إثراء العمل وتطويره. 
 وش����دد على القائمني على 
الدورة بضرورة تأهيل الضباط 
نظري����ا وعمليا عل����ى تنفيذ 
الواجبات املطلوبة مبستويات 
احترافي����ة، كما طالب اجلميع 
بالعمل ب����روح الفريق الواحد 
والتركي����ز أثناء التدريب على 
التوجيه الوطني وغرس روح 
االنتماء، وااللت����زام بالضبط 
والربط العسكري وقيم العمل 
الوطني  املتبعة في احل����رس 
جيال بعد جيل.  ش����هد احلفل 
ركن تخطيط وتدريب مدارس 
احلرس الوطني العقيد د.مبارك 
جزوي، وآمر مدرس����ة تدريب 
الضب����اط املق����دم الركن أحمد 

جرمان وعدد من الضباط.

باملهام واملس����ؤوليات التي 
يضطلع بها رجال احلرس 
الوطني مع زمالء السالح في 
اجليش والشرطة للحفاظ 

شهد قائد وحدات األركان في 
احلرس الوطني اللواء الركن 
م.هاشم الرفاعي حفل افتتاح 
دورة ضباط االختصاص في 
قيادة التعليم العسكري، والتي 
تضم نخب���ة من الضباط مت 
اختيارهم بعناية بعد خوض 
االختبارات واستيفاء الشروط 
املطلوبة لدعم صفوف احلرس 

الوطني. 
 وألق���ى الل���واء الرفاعي 
كلم���ة اكد فيه���ا أن انضمام 
الضباط اجلامعيني إلى احلرس 
الوطني ميثل ق���وة جديدة 
إليه وتدعم مسيرته  تضاف 
كي يتواص���ل عطاء األجيال 

للوطن املفدى. 
وأش����ار إل����ى ان ضباط 
االختصاص محل فخر وإشادة 
الختيارهم طواعية االنضمام 
للعمل العس����كري مما يدل 
عل����ى نفوس����هم الطموحة 
والتواق����ة للعطاء من أجل 
وطنهم، وقدرتهم على الوفاء 

»الزراعة«: حظر استيراد الطيور من أملانيا
والصيصان عم���ر يوم 
الالح��م  واح���د للدجاج 
والبي�����اض من جمهورية 

أملاني��ا.
الهيئة   ويأت���ي قرار 
في ه����ذا الش������أن على 
ضوء صدور تقاري��ر من 
املنظمة العاملية للصح���ة 
احليواني���ة )OIE( تفيد 
بظه���ور ح���االت مرض 
الطي���ور في  انفلون���زا 

أملانيا.

محمد راتب

رئي���س  أص�����درت 
املدي����ر  اإلدارة  مجل��س 
الع���ام للهيئ�����ة العامة 
ال�زراع������ة  لش���ئ���ون 
الس���مكي�����ة  والث���روة 
نبيل���ة عل����ي اخللي���ل 
ق��رارا يقض��ي باحلظ����ر 
الس���تي��راد  امل��ؤق����ت 
أن���واع الطيور  جمي��ع 
احلي���ة وبي��ض التفريخ  نبيلة اخلليل

د. عمر البناي مكرما مخترع الكاميرا الرقمية ستيفن ساسون بحضور د. كمال الرويبح  )انور الكندري(

مركز صباح األحمد للموهبة استضاف مخترع الكاميرا الرقمية

ساسون: ضرورة التحلي بالعزمية واإلصرار
 لتحويل األفكار واالختراعات إلى واقع ملموس

املواهب واألفكار واملخترعني 
واملع���ارض العاملي���ة الت���ي 
يشارك فيها املخترعون سواء 
العالم  أو ح���ول  الكويت  في 
األمر للمساهمة في رفع اسم 
الكويت ف���ي احملافل الدولية 
حتقيقا لرسالة املركز في بناء 
مجتمع كويتي يدعم ويرعى 
املوهوبني واملبدعني ويستثمر 
قدراتهم. من ناحيتها، اعتبرت 
مسؤولة إدارة العالقات العامة 
والتس���ويق في مركز صباح 
األحمد للموهبة واإلبداع شيماء 
السامية  الرعاية  ان  الشريدة 
التي حتظى بها جائزة الشيخ 
العلي للمعلوماتية من  سالم 
صاحب السمو األمير تعد عمال 
تنمويا في مجال املعلوماتية 
والثقافة الرقمية، وتهدف إلى 
تنمي���ة التكنولوجيا من اجل 
بناء مجتمع معلوماتي متكامل 
ومتطور وأوضحت الشريدة أن 
اجلائزة التي تنهض على جهود 
العمل التطوعي واجلمعي الذي 
يشارك فيه أفراد متخصصون 
وجهات مختلفة متثل املؤسسات 

احلكومي���ة وهيئات املجتمع 
املدني املتمثل���ة في جمعيات 
ان  العام، اس���تطاعات  النفع 
توجد لنفس���ها مكانة بارزة 
العاملية،  في س���ماء اجلوائز 
خاص���ة بع���د اق���رار جائزة 
تقديرية سنوية وهي »وسام 
املعلوماتية« وه���ي أعلى ما 
متنحه جائزة سمو الشيخ سالم 
العلي للمعلوماتية ألصحاب 
اإلسهامات املتميزة في مجال 
التنمي���ة املعلوماتية، ومينح 
لشخصية عامة أو اعتبارية ذات 
التنمية  إسهامات متميزة في 
املعلوماتي���ة واملجتمعي���ة، 
ويتم منحه من خالل معايير 
محددة حتتكم إليها في اختيار 
الشخصية أو اجلهة. وأشارت 
إلى ان منح وسام املعلوماتية 
في ال���دورة الرابعة عش���رة 
الرقمية  الكاميرا  إلى مخترع 
األميركي س���تيفن ساس���ون 
احلاصل على براءة االختراع 
عن ه���ذا العمل في عام 1978، 
وعلى شهادة الدكتوراه الفخرية 
من جامعة روتشستر في عام 
2009، وامليدالي���ة الوطني���ة 
التي  للتكنولوجيا واالبتكار 
منحه إياها الرئيس األميركي 
باراك أوباما في العام نفسه، 
اختيار موفق يحسب ملجلس 
األمناء والقائمني على اجلائزة، 
مثمنة الدور الريادي للمخترع 
الذي استطاع وبجدارة اخترع 
الكاميرا الرقمي���ة الثابتة في 
عام 1975 في مختبرات شركة 
كوداك، وحاز اختراعه براءة 
الواليات املتحدة  اختراع من 
برقم 4، 131، 919، وشارك في 
صناعة أول كاميرا رقمية تخزن 
الصور على ذاكرة فالش، وكان 
الختراعه األثر األكبر في كثير 
من االس���تخدامات في مجال 

الطب والتعليم.

هي مرحلة التسويق وحتويل 
األفكار إلى واقع ملموس وإقناع 
الناس بالفكرة، ولذا ال بد من 
العمل على إيجاد منوذج أولي 
مقنع يحظى بإعجاب واهتمام 
الناس، وعندما يسعى أصحاب 
األفكار إلى تسويق أفكارهم يجب 
أن يلجأوا إلى الشركات الكبرى 
العوائد  آخذين بعني االعتبار 
االقتصادي����ة التي ق����د يكون 
اختراعهم سببا لها، الفتا الى 
انه على الرغم من كل الصعاب 
التي مير بها املخترعون إال أنهم 
عندما ي����رون اختراعهم على 
أرض الواقع سينسون كل هذه 
الصعاب والعقبات التي مروا 
بها، مؤكدا تزايد عدد الشباب 
الذين يتقدمون للحصول على 
ب����راءات اخت����راع، األمر الذي 
يتطلب املزيد من التوعية وذلك 
من خالل احملاضرات والندوات 

في املدارس واجلامعات. 
بدوره، حتدث مدير عام عام 
مركز صباح األحمد للموهبة 
واإلب���داع د.عم���ر البناي عن 
دور املركز ف���ي رعاية ودعم 

رندى مرعي 

دعا مخترع الكاميرا الرقمية 
ستيفن ساسون أصحاب األفكار 
التمس����ك  إلى  واالختراع����ات 
بأحالمهم والتحلي باإلصرار 
والعزمية واملثابرة على حتويل 
ه����ذه األحالم إل����ى واقع دون 
االستهانة بهذه األفكار، مشددا 
على أن النجاح الذي قد يتحقق 
من حتويل ه����ذه األحالم إلى 
واقع يستحق العناء والتعب. 
ج����اء ذل����ك خ����الل إلقائه 
محاضرة على مسرح مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي، حيث 
مت تكرميه من قبل مركز صباح 
األحم����د للموهب����ة واإلبداع، 
وحتدث ساسون عن جتربته في 
اختراع الكاميرا الرقمية قائال: 
»ان املراحل التي مر بها ليظهر 
اختراعه للعالم لم تكن سهلة 
إذ استغرقت مرحلة االختراع 
15 س����نة وكذلك كانت مرحلة 
التجاري لالختراع،  التسويق 
في ح����ني أن مرحلة احلصول 
على امللكية الفكرية كانت مدتها 
5 سنوات، مضيفا أنه اخترع 
الكاميرا الرقمية عام 1975 وكان 
حلمه حينه����ا أن يرى صورا 
من دون ورق وأن يحصل على 
كاميرا من دون أدوات متحركة 
يتم تركيبه����ا عليها«، كما انه 
عندما صم����م النموذج األولي 
لكاميرت����ه احتفظ به للذكرى 
ولم يكن يعلم أنه سيكون هناك 
من يهتم بهذا النموذج ليكون 
مثاال يحتذى به، داعيا أصحاب 
األفكار إلى التمس����ك بحلمهم 
وتغذية فضولهم باملعلومات 
وصقل مواهبهم باملعارف واال 
ييأسوا ألنهم حتما سيصلون 
إلى ما يطمحون إليه.  وأضاف 
ساس����ون: من أصعب املراحل 
التي ميكن أن مير بها االختراع 

اخترعت الكاميرا 
الرقمية عام 1975 
والفكرة استغرقت 

15 سنة حتى 
حتولت إلى واقع

البناي: مركز صباح 
األحمد للموهبة يدعم 

املخترعني لرفع 
اسم الكويت في 
احملافل الدولية 



محليات
اخلميس 18 ديسمبر 2014

06

اجلاسر: 190 طفاًل 
معاقًا يستفيدون 

من خدمات املركز 
على مدار العام

افتتحت سوق أنتيك الذي ينظمه املركز بالتعاون مع عدد من منظمات املجتمع املدني

الصبيح: مركز اخلرافي لألطفال املعاقني
يعد مفخرة مبا يقدمه من خدمات لهذه الفئة

املعاق  املدرسة، فالطفل  بعد 
يحتاج إلى مكان يطلق طاقاته 
فيه حتت إشراف متخصصني 
وفنيني. أمتنى أال يكون أول 
وآخر مركز إن شاء اهلل يكون 
في كل محافظة من احملافظات 
فيها مركز من املراكز مشابه 
ملركز اخلرافي ونحن نسعى 
لذلك ونتمنى أن يكون الريع 

إنشاء املزيد من املراكز.
الذين  وعن عدد األطف����ال 
املركز  يستفيدون من خدمات 
انه يضم حاليا  قالت اجلاسر 
حوالي 190 طفال وباإلضافة إلى 
عدد األطف����ال الذين يترددون 
املركز يس����تقبل  دائما عل����ى 
األطفال من املدارس على فترات 
متقاطع����ة، املركز يخدم طلبة 
املدارس من املعاقني في النهار 
ويخدم الفئة من عمر ال� 18 وما 
فوق بنات فق����ط حيث يوجد 
مكان لهن يومني في األسبوع 
ويس����تقبل األطفال من عمر 6 
الى 13 سنة أوالد وبنات ويوم 
السبت يس����تقبل األبناء الذي 
يدرسون في مدارس ومسجلون 
ف����ي املركز يوم الس����بت فقط 
واإلجازات الصيفية والربيعية 
املركز يستقبل األبناء على مدار 

العام.

قلت في أكثر من مناسبة أسعد 
كثي����را عندم����ا أرى مبادرات 
املجتمع املدني التطوعي التي 
الفئ����ات املجتمعية  تخدم كل 
وباألخص ذوو اإلعاقة وأشعر 
بعج����ز وزارة الش����ؤون التي 
عليه����ا واج����ب احت����واء هذه 
املراكز ومساندتها وتقدمي كل 
القلب  الدعم لها، فش����كرا من 
لكل املتطوعني للعمل في هذا 
املجال اإلنساني وأمتنى أن أكون 

متطوعة معهم.
بدوره���ا، قالت رئيس���ة 
إدارة مركز اخلرافي  مجلس 
لألطف���ال املعاقني س���بيكة 
اجلاسر إن تنظيم هذا املعرض 
من اجل األطفال املعاقني ريع 
املعرض يع���ود إلى جمعية 
س���ند ومرك���ز اخلرافي احد 
فروع اجلمعية وفكرة معرض 
أنتي���ك وكل املعروضات هي 
تبرع من أهل اخلير ولم يكلف 
اجلمعية واملرك���ز أي دينار 
كله تبرع م���ن األهل وريعه 
إلى األطفال وهدف املعرض 
أساس���ا تسليط الضوء على 
األطفال وحاجاتهم إلى االهتمام 
والرعاية وتسليط الضوء على 
املركز، ه���ذا املركز األول في 
املنطقة ويخ���دم األطفال ما 

بشرى شعبان

أش���ادت وزيرة الشؤون 
هند الصبيح مبشاركة هيئات 
املجتمع املدني وجمعيات النفع 
العام في دعم ورعاية املعاقني، 
افتتاح س���وق  وعلى هامش 
أنتيك التي نظمه مركز اخلرافي 
لرعاية األطفال املعاقني، قالت 
الصبي���ح: صراح���ة كل يوم 
أكتشف أن هناك مراكز يقودها 
املجتم���ع املدني واملتطوعون 
ومن متبرعني تساند باألخص 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
وأضافت سعدت كثيرا مبا 
شاهدته من خدمات متنوعة 
تأهيلي���ة وتعليمي���ة يقدمها 
املركز للمعاقني لتطوير قدراتهم 
السيما الغرف املختصة بتطوير 
أداء احل���واس ل���دى األطفال 
املعاقني، مشيرة إلى أهمية مثل 
هذه املراكز موضحة أن مركز 
اخلرافي يزوره 190 طفال وطفلة 
على مدار 6 أيام في األسبوع 
لالستفادة من خدماته احلقيقية 
ما يعد مفخرة خاصة انه يجمع 
املعرف���ة والع���الج والتأهيل 

وشغل أوقات الفراغ.
وتوجه����ت بالش����كر لكل 
املتطوعني في هذا املركز وكما 

من أنشطة ذوي اإلعاقة في املركز وزيرة الشؤون هند الصبيح مع منيرة املطوع وسبيكة اجلاسر وطالل اخلرافي ومنى بورسلي وعدد من احلضور

كريم طارق

أكد أمني سر مجلس األمناء 
واملدير التنفيذي لرحلة األمل 
الزميل يوس����ف اجلاس����م أن 
الرحلة كانت مبثابة حلم حتول 
إلى جناح  إلى حقيقة، مشيرا 
الرحلة في حتقيق كل أهدافها 
بل وفاقت تلك األهداف، وذلك 
من واقع استقبال جميع الدول 
ألعضاء الرحلة ومدى جتاوبهم 
مع أهدافه����ا والتي تصب في 
صالح أبنائنا من ذوي اإلعاقة 
الذهنية. جاء ذلك في تصريح 
صحافي له مس����اء أمس األول 
على هامش احلفل الذي أقامه 
خالد الدوسري على شرف طاقم 
رحلة األمل والقائمني عليها في 

قاعة الزمردة.
وأش����اد اجلاس����م بتضافر 
اجلهود احلكومية لدعم الرحلة 
من وزارات اخلارجية والداخلية 
واإلع����الم واملواصالت، والتي 
إزالة  ساهمت بشكل كبير في 
كاف����ة العوائ����ق والصعوبات 
التي واجهت فريق الرحلة في 
ظل الرعاية الس����امية من قبل 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد، كما أشاد بالدور 
الذي قامت به القوات البحرية 
الكويتية برئاسة نائب رئيس 
الدفاع  مجلس الوزراء ووزير 
الشيخ خالد اجلراح في التعاون 
مع الفريق لتذليل كل املعوقات 
والتحديات في مختلف مراحل 
الرحلة بدءا من تصنيع القارب 
وحتى وصولها الى ارض الوطن 
حيث شارك فيها اكثر من 45 
فردا من الق����وات البحرية في 
حتقي����ق هذا احلل����م. وفي ما 
يتعلق باخلطط املس����تقبلية 
املتعلق����ة برحل����ة األم����ل قال 

اجلاس����م إننا اآلن في مرحلة 
تذوق النجاح، معربا عن أمله 
في توثيق تلك الرحلة والتي 
تعتبر جتربة كبيرة وفريدة من 
نوعها، موضحا ان هناك العديد 
من املشاريع األخرى املطروحة 
مثل إقامة نادي اإلعاقات الذهنية 

في الكويت.
من جانبه أشار عضو مجلس 
األمناء ورئيس فرقة اإلبحار في 
أن  إلى  الرشيد  الرحلة جاسم 
تلك الرحلة ساهمت في تقدمي 
مثال يحتذى من خالل اصرار 
وعزمية أبنائنا من ذوي اإلعاقة 
الذهنية في توصيل رسالتهم 
وتوعية املجتمع والعالم باسره 
بحقوق تلك الفئة، خاصة اننا 
نعاني في عاملن����ا العربي من 
تقصير شديد جتاه حقوقهم في 
التوظيف والتأهيل والتدريب 
والرعاية الصحية واالندماج 
في املجتم����ع، وهو األمر الذي 
دفعنا الى توصيل تلك الرسالة 
العالم بطريقة  الى  االنسانية 
مميزة على الرغم من خطورتها، 
مش����يرا الى انها كانت »رحلة 
فدائية مليئة بالصعوبات أبطالها 
من ذوي االعاقة«. واضاف ان 
الرحلة وعلى الرغم التحديات 
والصعوبات التي واجهتها اال 
الكثير من فترات  انها تخللها 

السعادة والرضا النفسي.
وبنينّ الرش����يد مدى حرص 
القائمني على الرحلة في التعاون 
واالهتمام باملشاركة اخلليجية 
قائال: لقد حرصنا على مشاركة 
ابنائنا من ذوي االعاقة في دول 
اخلليج العربي خالل املسافات 
القصيرة بني ال����دول العربية 
واخلليجي����ة، حيث قمنا بنقل 
العديد من الضيوف اخلليجيني 

من تلك الفئة الى بلدانهم.

يوسف اجلاسم وبادي الدوسري وخالد الدوسري وجاسم البدر وعدد من املشاركني في رحلة األمل

اجلاسم: توثيق رحلة األمل باعتبارها جتربة فريدة
ونسعى إلقامة نادي اإلعاقات الذهنية في الكويت

أشار خالل حفل أقيم على شرف طاقمها والقائمني عليها
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خالل ورشة عمل للجنة البيئية حول استخدام الطاقة والتأكيد على تطبيقها باملشاريع اجلديدة

الكندري: كود الستخدامات الطاقة الشمسية في إنارة احلدائق
الوطن����ي الختي����ار تقنيات 
األلواح الكهروضئية املختلفة 
وتطبيقات الطاقة الشمسية 
في محافظة مب����ارك الكبير 
واستخدام الطاقة في اجلمعيات 
التعاونية، كم����ا ان الكويت 
حتتاج من مؤسساتها لتطبيق 
الطاقة املتجددة وسن قوانني 
ولوائح لضمان االستفادة ودعم 
تطبيقات الطاقة الشمسية في 
املشاريع السكنية والصناعية 
وخلق تناغم ب����ني العناصر 
االساسية للتصميم املعماري 
وتنظيم اج����راءات احلصول 
على تراخيص تطبيقات الطاقة 

الشمسية.
٭ م.ليل����ى اليتامى من ادارة 
شؤون البيئة في البلدية: هناك 
دور االدارة وهو احملافظة على 
البيئة من خالل تدوير النفايات 
واحملافظ����ة على الش����واطئ 
واحلرص عل����ى التعاون مع 
املؤسس����ات االخرى لتقليل 

النفايات.
وبني رئيس الفريق التطوعي 
ملنطقة العديلية صالح املوسى 
ان هناك محاوالت لالستفادة 
من الطاقة الشمسية في جميع 
املنطقة وحاليا يتم وضع انارة 
صديقة للبيئة وتقوم بتوفير 

الطاقة.
٭ خالد الهاج����ري: ان هيئة 
الزراع����ة اعتم����دت الطاق����ة 
الشمسية لتوفير الطاقة في 

احلدائق اجلديدة.
٭ م.ن���واف املطي���ري م���ن 
ادارة تنمي���ة املش���اريع في 
البلدية: سؤالي عن املعوقات 
التكنولوجية في تطبيق اخلاليا 
الكهروضوئية؟ وهل مت االطالع 
على جتارب ال���دول االخرى 

العاملة في مجال الطاقة؟
٭ خالد الهاج����ري: البد من 
رفع تعرفة الطاقة الكهربائية 
وايجاد آلية الستيفاء املبالغ 

املطلوبة من املستهلكني.

15% من الطاقة وهناك مشروع 
للجمعيات التعاونية المكانية 
تطبيق الطاقة الشمسية في 
الكويت وس����تكون التجربة 
األولى على 150 منزال كما انه 
البد من حتسني مستوى الطاقة 
في املنش����آت قبل استخدام 
الطاقة الشمسية والتي بامكانها 

تغذية الشبكة الكهربائية.
٭ مدير برنامج تقنيات كفاءة 
الطاق����ة في معه����د الكويت 
لالبحاث العلمية د.احمد املال: 
ان االس����تهالك الس����نوي 60 
كيلوواط في الساعة واحلمل 
االقصى 12 ألف ميغا وسيصل 
في عام 2030 الى 27 ألف ميغا 
واالستهالك السنوي سيصل 
الى 180 واط بالساعة وحتتاج 
وزارة الكهرباء لبناء نفس عدد 
احملطات املوجودة حاليا كما ان 
االستهالك احمللي من الوقود 
يذهب منه 46% لوزارة الكهرباء 
لتوليد الطاقة وحتلية املياه.

م.احمد العتيبي من معهد 
الكويت لالبحاث العلمية: ان 
تزايد االستهالك واهدار الطاقة 
يحتاج الى تصد وتدخل عاجل 
للعمل بشكل فعال نحو ترشيد 
االستهالك للطاقة والوقود، 
وان من مشاريع املعهد املختبر 

مدن اس����كانية جديدة وال بد 
من توفير اخلدمات لها كما ان 
احملطات املوجودة حاليا تعمل 
بطاقتها القصوى وخصوصا 
في فصل الصيف، وهناك جهات 
منها املجتمع املدني تعمل على 
توفير الطاق����ة من التقنيات 
اجلديدة وعلينا ان نستفيد 
من الطاقة الشمسية، مشيرا الى 
ضرورة بحث اجلدوى والتقنية 
وأثرها البيئي للدفع في اجتاه 
إيجاد بعض القوانني لالستفادة 
من الطاقة الشمسية والرياح 

وغيرها.
٭ رئيس جماعة اخلط األخضر 
البيئية خالد الهاجري: ال بد 
من النظر للمشاكل في اجلهات 
التي توفر الطاقة منها وزارة 
الكهرباء حتى نستطيع الدخول 
في مجال الطاقة املتجددة وحتى 
ال تكون ذريعة لعدم االستفادة 
من هذه الطاقة وانه ال توجد اي 
مشكالت لالستفادة من مختلف 

اشكال الطاقة.
٭ هيثم الغامن: هناك مصادر 
اخرى ميكن االستفادة منها 

النتاج الطاقة اال انها مكلفة.
٭ د. دينا النقيب من مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي: هناك 
دراسات للطاقة املتجددة لتوفير 

أوصت اللجن����ة البيئية 
في املجلس البلدي بضرورة 
اصدار كود لتطبيقات الطاقة 

الشمسية في املباني.
وقال الكندري بعد ورشة 
العمل الت����ي نظمتها اللجنة 
حتت عن����وان »اجلدوى من 
اس����تخدام الطاقة الشمسية 
للمشاريع اإلسكانية وأثرها 
البيئي« إن الهدف من الورشة 
هو متكني الكويت من تقليل 
اس����تهالك الطاقة باالعتماد 
على الطاقة البديلة وتغيير 
ومحاولة إيج����اد منط جديد 
للمجتمع في تقليل استهالك 
الطاقة بعد اعتماد املواطنني 
على الدع����م احلكومي بذلك. 
وأضاف ان����ه متت التوصية 
بالتزام اجلهات املعنية بإنشاء 
املختبرات لفحص األجهزة التي 
ال تتوافق مع االش����تراطات 
البيئية من عدمه، مع العمل 
على سن اللوائح واملواصفات 
الفني����ة األساس����ية لضمان 
االس����تفادة ودعم تطبيقات 
الطاقة الشمسية في املشاريع 
السكنية والصناعية. وذكر 
ان اللجنة اوصت ايضا بإلزام 
استخدام الطاقة الشمسية او 
البديل����ة في إن����ارة احلدائق 
العامة واجلمعيات التعاونية. 
وأبدى الكندري استغرابه من 
عدم وج����ود قطاع في وزارة 
الكهرباء واملاء للطاقة املتجددة 

في الوزارة.
وفيم����ا يل����ي تفاصي����ل 

الورشة:
٭ عبداهلل الكندري: أستغرب 
عدم وج����ود قط����اع للطاقة 

املتجددة في وزارة الكهرباء.
٭ د.حسن كمال: الفكرة هي 
مناقش����ة اس����تخدام الطاقة 
الشمسية في ظل وجود مشكلة 
ل����دى وزارة الكهرباء بإيجاد 
الطاقة وخصوصا بوجود خطة 
تنموية طموحة وفي ظل بناء 

عبداهلل الكندري خالل ترؤسه ورشة العمل 

3 ماليني و900 ألف دينار
 الستئجار 347 مركبة

إتالف طنني من املواد الغذائية 
في مخيمات الوفرة

أعلن����ت ادارة العالقات العامة بالبلدية أنه قد متت ترس����ية 
املناقصات اخلاصة باستجار مركبات متنوعة بسائق وبدون سائق 
على شركتني محليتني وجار اتخاذ كافة االجراءات طبقا لالشتراطات 
وهي بصدد التوقيع عليها.  وأكد مدير ادارة اخلدمات العامة ببلدية 
الكويت أحمد الشريدة أن عدد السيارات باملناقصتني طبقا للعقود 
اجلديدة بلغ 347 سيارة متنوعة، مشيرا الى أن العقود السابقة 
للمركبات البالغ عددها 285 مركبة متنوعة ستنتهي في األول من 

شهر فبراير 2015 وسيتم تسليمها للشركات في املوعد احملدد.
من جهته كش����ف مراقب النقليات والطوارئ بادارة اخلدمات 
العامة بالبلدية عبد الس����الم الكندري أن املركبات طبقا للعقود 
اجلديدة بلغ عددها 347 مركبة وتشتمل على 91 جيب، 106 مركبات 
صالون بس����ائق، 12 براد لنقل العينات الغذائية، 6 لوريات، 78 
وانيت بدون سائق الى جانب 54 وانيت بسائق، الفتا الى ان قيمة 
املناقصة األولى 2015/82014 بلغت 2.891.887.620 دينار فيما أن 

قيمة املناقصة الثانية 2015/92014 بلغت 1.028.196 دينار.

أتلف����ت بلدية الكويت 2 طن من امل����واد الغذائية غير صاحلة 
لالستهالك اآلدمي مبنطقة املخميات في الوفرة بالتعاون مع إدارة 

اخلدمات العامة وجلنة التعديات مبساندة أمنية.
 وفي هذا السياق أعلنت إدارة العالقات العامة بالبلدية بأن هذه 
الكمية هي نتاج حملة تفتيشية مفاجئة نفذها فريق طوارئ فرع 
بلدية محافظة األحمدي ليل األول من أمس على منطقة بر الوفرة 
على البقاالت غير املرخصة والتي أس����فرت عن إتالف طنني من 
املواد الغذائية املنتهية الصالحية الى جانب رفع بقالتني وإرسالهما 
إل����ى موقع احلجز و6 بقاالت متت إزالتها باملوقع وهي عبارة عن 
كيربي وخيام. وبدوره قال رئيس فريق طوارئ األحمدي مشعل آبا 
الصافي بأن هذه احلمالت سوف تستمر وعلى مدار الساعة بشكل 
مس����تمر حفاظا على الصحة العامة للمواطنني واملقيمني وفرض 
هيب����ة القانون على املخالفني وحتويلهم إل����ى اجلهات املختصة 

التخاذ اإلجراءات حيال ذلك.

العتيبي بحث معوقات إنشاء
املختبر املركزي لفحص األغذية

إنش���اء مختبرات فحص  أوصت جلنة 
األغذية في املجلس البلدي بالطلب من اجلهاز 
التنفيذي تزويد اللجن���ة بآخر املعلومات 
التاريخية والورقية املتعلقة بتاريخ االنتهاء 
من املبنى املركزي، وقال رئيس اللجنة أسامة 
العتيبي إنه طلب بيان بداية العمل في املبنى 
وكذلك سعته وقدرته على استيعاب العينات 
وعددها التقريبي مع بيان الوضع احلالي 
لفحص العينات واملش���اكل التي يواجهها 
املختبر احلالي مقابل كثرة العينات وجدول 

االنتظار الطويل.
وأضاف العتيبي أن اللجنة أوصت بالقيام 
بزيارة ميدانية للمختبر املركزي احلالي قيد 

اإلنش���اء للوقوف على أرض الواقع وبحث 
املعوقات إلمتام إنشائه إن وجدت.

وقال إنه مت الطلب من اجلهاز التنفيذي 
التقرير اخل���اص املعد م���ن إدارة الرقابة 

والتفتيش بهذا اخلصوص.
وأشار الى انه سيتم دعوة اإلدارة املالية 
لتزويد اللجنة بإجراءات املالية املتبعة بهذا 

اخلصوص الطالع اللجنة عليها.
وقال بأن الس���عة احلالية للفحص في 
مختب���رات وزارة الصحة 300 عينة يوميا 
بينما احتياجات البلدية تفوق 1500 عينة 
يوميا منها عينات مواد س���ريعة التلف أو 

طويلة األمد.

اسامة العتيبي مترئسا اجتماع اللجنة 

العرادة: آلية لصرف بدل املواقع لشاغلي الوظائف الهندسية
االستجابة من قبل مسؤولي 
البلدية قد جاءت بعد اجلهود 
الكبيرة واحلثيثة التي قام بها 
أن  إلى  اإلدارة، الفتا  مجلس 
مجلس إدارة النقابة يجد لزاما 
عليه أن يتوجه بالشكر إلى 
كل مدير عام البلدية م.أحمد 
الصبيح الذي قام على الفور 
بإصدار تعليماته وتوجيهاته 
بسرعة إنهاء صرف بدل املوقع 
للعاملني املستحقني وتذليل كل 
الصعاب واملعوقات مبا يكفل 
البدل، وكذلك  سرعة صرف 
إلى مساعد  الش����كر  توجيه 
املالية  العام للشؤون  املدير 
واإلدارية م.وليد اجلاسم على 
جهوده الطيبة وعلى تعاونه 
وتفهمه للعمل النقابي ورفعه 
الظلم عن العاملني، حيث أبدى 
اهتماما كبي����را وعقد العديد 
من اللقاءات واالجتماعات مع 
املسؤولني املعنيني من أجل 
إنهاء تأخير صرف البدل وإن 
دل ذلك فإمنا يدل على حرصه 
الكبير على تطوير العمل في 
البلدية والتعاون مع النقابة 

من أج����ل خدمة العاملني في 
البلدية.

كما توجه العرادة بالشكر 
إلى العاملني في البلدية شاغلي 
الوظائف الهندسية والهندسية 
املساندة على ثقتهم الكبيرة 
إدارة  ف����ي مجلس  والغالية 
النقاب����ة والذي يعتز ويثمن 
هذه الثق����ة، وهذا دليل على 
مدى التواصل بني العاملني في 
البلدية ومجلس إدارة النقابة 
املمثل الوحيد والشرعي لهم 
الذي يحمل على كاهله وعاتقه 
الدفاع عن حقوق  مسؤولية 
العاملني في البلدية ورعاية 
مصاحلهم والعمل على حتقيق 
املكاسب لهم، وإن مجلس إدارة 
النقابة يثبت لهم أنه سوف 
يكون دوم����ا احلريص على 
تلبية أي مطالب عادلة للجميع 
وأن أب����واب النقابة مفتوحة 
دائما لهم، وأنه س����يتم بذل 
قصارى اجلهد من أجل حتقيق 
كل مطالبهم، ونعاهدهم دائما 
على املضي قدما في حتقيق 

أهدافهم.

وقت وإرج����اع النماذج غير 
املس����توفية للشروط تفاديا 

لتأخير صرف البدل.
٭ اعتبارا م����ن يناير القادم 
السنة اجلديدة سيتم صرف 
البدل مبوجب اآللية اجلديدة 
املتف����ق عليها وهو إرس����ال 
كشوفات األسماء فقط دون 
كش����وفات املواقع، حيث مت 
االحتفاظ بكشوفات املواقع لدى 
اجلهة املسئولة في القطاعات 
واإلدارات، وذلك للرجوع إليها 

إذا دعت احلاجة.
٭ ضرورة التزام املسؤولني 
املباشرين لشاغلي الوظائف 
الهندسية والهندسية املساندة 
البدل  بعدم إرس����ال طل����ب 

للمجازين من العاملني.
القطاعات  ٭مطالبة رؤساء 
ومديري احملافظات ومديري 
اإلدارات بض����رورة إرس����ال 
كشوفات األسماء في األسبوع 
األول من كل ش����هر لكي يتم 
صرف البدل مع الراتب تفاديا 

لتأخره.
وأشار العرادة إلى أن تلك 

إدارة  قال رئيس مجلس 
العاملني ف����ي بلدية  نقاب����ة 
الكوي����ت ورئي����س املجلس 
العربي  التنفيذي لالحت����اد 
لعمال البلديات والس����ياحة 
محم����د الع����رادة ان جه����ود 
العاملني  إدارة نقابة  مجلس 
الكويت بش����أن  في بلدي����ة 
صرف بدل املوقع للوظائف 
الهندس����ية والوظائف ذات 
البلدية  الهندسي في  الطابع 
قد تكللت بالنج����اح، مؤكدا 
انه مت خالل اللقاء الذي عقد 
مؤخرا ب����ني وفد من مجلس 
إدارة النقابة وبعض املسؤولني 

في البلدية على ما يلي: 
٭ مت جرد جميع الكش����وف 
املتأخرة الواردة إلدارة شؤون 

املوظفني لصرف البدل.
٭ خالل األسبوعني القادمني 
يتم إج����راء ال����الزم جلميع 
الكش����وف املتأخ����رة متهيدا 
إلصدار قرارات الصرف من 

اإلدارة املالية.
٭ النماذج التي ترد إلى شؤون 
املوظفني يتم صرفها في أسرع 

محمد العرادة 

لالعتماد على 
الطاقة البديلة 
ومحاولة إيجاد 

منط جديد 
لالستهالك 
في املجتمع

تهنئة
المستشار المهندس

 فـؤاد خليـل مـيـرزا
يهنئ

السيدة/ نبيلة علي الخليل
بتعيينها بالمنصب الجديد

رئيس مجلس اإلدارة
مدير عام الهيئة العامة 

لشؤون الزراعة والثروة السمكية

ونتمنى لها التوفيق
 في عملها
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جاسم التويتان ملقيا كلمته  )احمد علي(خالد العنزي متحدثا

خالد العنزي مكرما د. أحتاد البحر على هامش املؤمتر

ناب عن السريع في افتتاح »مؤمتر تكنولوجيا املعلومات األول في اإلدارات القانونية« 

العنزي: تطوير قدرات املوظف ورفع املستويات
التقنية لديه ينعكس إيجاباً على اخلدمات العامة

عبدالهادي العجمي
 

حتت رعاية مدير عام اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
عبداللطيف السريع وبحضور 
مدير إدارة التكنولوجيا والبيئة 
التحتية في اجلهاز خالد العنزي 
نيابة عنه، نظم املركز اخلليجي 
العربي للمؤمترات واملعارض 
»مؤمتر تكنولوجيا املعلومات 
األول في اإلدارات القانونية«.
وقال العنزي خالل كلمته 
التي ألقاها ف���ي بداية انعقاد 
الكل يعل���م أهمية  املؤمت���ر: 
تكنولوجيا املعلومات في العمل 
اإلداري واملؤسسي فقد باتت من 
املكونات الضرورية والعوامل 
الهام���ة لقياس م���دى تطور 
اإلدارات احلكومية واخلاصة 
في مختلف املجاالت فهي تعتبر 
عامال هاما من عوامل النجاح 
والتقدم في اإلدارات، مشيرا إلى 
أن اجله���از املركزي اهتم بهذا 
اجلانب وذلك من خالل وضع 
البرامج التدريبية وامللتقيات 
للنه���وض بق���درات املوظف 
واإلدارة، األمر الذي سينعكس 
إيجابا عل���ى اخلدمات العامة 
للدولة، مؤكدا أن اجلهاز يقوم 
املبذولة  بدعم جميع اجلهود 
لتطوي���ر العم���ل باألجه���زة 
احلكومية من خالل مثل هذه 
املؤمترات التي تضع بني أيدي 
موظفي الدولة آخر املستجدات 
والبرامج والدراس���ات بهدف 

تنمية القدرات ورفع املستويات 
التقنية لدى املوظفني.

السر  أكد أمني  من جانبه، 
العام للجمعية الكويتية لتقنية 
املعلومات جاسم التويتان ان 
مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت له دور كبير وبارز 
ف���ي العم���ل اإلداري املعاصر 
التي  باعتباره ضمن األدوات 
يعتمد عليها نظام سير العمل 
في مختلف اإلدارات اإلدارية 
والفنية، مشيرا إلى انه مبنزلة 
حجر الزاوية الذي تستند عليه 
العلي���ا في مختلف  اإلدارات 
املؤسس���ات في عملية اتخاذ 
القرار مل���ا له من أهمية بالغة 
ومس���اهمة فعالة في تنظيم 
آلي���ة عم���ل اإلدارة احلديثة 
وتسهيل إجراءاتها وتبسيط 

عرض املعلومات مبا يصب في 
مصلحة العمل اإلداري.

وأض���اف أن تكنولوجيا 
املعلومات تعتبر مجاال حيويا 
يتعايش مع العصر احلديث 
ويوف���ي مبتطلباته املتجددة 
مب���ا يتالءم م���ع حاجة الفرد 
واملجتمع وأيضا حاجة اجلهات 
التي يتعامل معها بشكل دائم 
ومستمر مش���يرا إلى أن أهم 
اجلهات التي يتعامل معها الفرد 
واملجتمع هي اجلهات القانونية 
التي يناط بها حفظ احلقوق 
أفراد  العدالة بني  وإقرار مبدأ 
املجتمع 'مضيفا وملا لهذا الدور 
من أهمية بالغة في استقرار 
املجتمع وإق���رار مبدأ العدالة 
بني جمي���ع عناصره كان من 
الواجب السعي نحو ابراز دور 
تكنولوجيا املعلومات في سير 
عمل اإلدارات القانونية ملا لهذه 
التكنولوجيا من تأثير ايجابي 
ومساهمة واضحة تتجلى في 
متكني االط���راف ذوي العالقة 
من اداء مهامهم بشكل متطور 
وس���ريع من خالل اختصار 
بعض االج���راءات الروتينية 
وتبسيطها مبا ال يخل بحفظ 
احلق���وق بل يس���هم في منح 
الفرصة للتطوير واستغالل 
التكنولوجيا استغالال ايجابيا 
يرج���ع بالفائدة على املجتمع 
والفرد بش���كل مباشر وعلى 
اسلوب احلياة احلديثة على 

املدى الطويل.

التويتان: تكنولوجيا 
املعلومات تعتبر 

مجااًل حيويًا 
يتعايش مع العصر 

احلديث
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نفذت القوة البرية ممثل���ة بلواء التحرير اآللي 6 
ومبساندة القوات اجلوية صباح امس »مترين حترير 
14« مبنطقة األديرع بحض���ور رئيس األركان العامة 

للجيش الفريق الركن محمد اخلضر.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة 
ف���ي بيان صحافي امس ان آم���ر ركن العمليات املقدم 
الركن مشعل شامان الش���مري قام بإعطاء إيجاز عن 
مجريات األح���داث ومراحل تنفيذ التمرين والتي يتم 
من خاللها تطبي���ق مفهوم العقيدة القتالية الكويتية 
وكيفية التعامل مع املعضالت املدرجة ضمن سيناريو 

التمرين.
واضاف البي���ان ان التمرين ش���هد تطبيقا عمليا 
بالذخيرة احلية اذ متيز باملس���توى العالي في األداء 

والدقة في اصابة األهداف.
ونق���ل البيان عن الفريق اخلض���ر تأكيده ان هذه 
التمارين القصد منها صقل مهارات الضباط وضباط 
الصف واألفراد والوحدات املش���اركة وتدريبهم على 
اتخاذ القرارات ملواجهة التغيرات املفاجأة أثناء إدارة 

العمليات واملهام القتالية.
ودعا الفريق اخلضر املشاركني الى متابعة اإلجنازات 
املمي���زة، داعيا املولى عز وجل ان ي���دمي نعمة األمن 
واألمان على أبناء هذا الوطن املعطاء حتت ظل قيادة 
صاحب الس���مو األمير القائد األعلى للقوات املسلحة 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء.
وحضر املناورة نائب رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن عبداهلل النواف وأعضاء مجلس الدفاع 

وعدد من قادة اجليش.

صورة جماعية لرئيس االركان واملشاركني في التمرين

إصابة دقيقة لألهداف

ملتقى علمي ومعرض متخصص 
في افتتاح مخيم املهندسني 

األخضر اليوم
برعاي���ة وحضور وزير اإلع���الم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود تفتتح اللجنة 
البيئية في جمعية املهندسني في الساعة 11 قبل ظهر 
اليوم )اخلمي���س( املخيم الربيعي البيئي األخضر 
الثال���ث، وذلك مبنطقة كبد – ال���دوار الثالث خلف 

مسجد النوري. 
قال رئيس جلنة املخيم م.سالم احلبيط ان املخيم 
هذا العام يقام حتت شعار »نحو تخييم ممتع وآمن«، 
مضيفا أنه سيتضمن مجموعة من الفعاليات العلمية 
واملهنية والبيئية التي ستس���تمر على مدى نحو 

شهرين من الزمان. 
وأضاف احلبيط: أن اللجنة املنظمة للمخيم أعدت 
برنامج���ا خاصا لالفتتاح برعاي���ة وحضور وزير 
الدولة لشؤون الشباب ووزير اإلعالم الشيخ سلمان 
احلمود، مش���يرا الى أن هذه الرعاية والدعم املقدم 
من وزارة الشباب سيساهمان في حتقيق األهداف 
املرجوة من املؤمتر واملتمثلة في معاجلة الكثير من 
السلبيات في املخيمات التقليدية والتي تؤثر سلبا 

على البيئة الكويتية. 
وأش���ار رئيس اللجنة إلى أن املخيم يهدف الى 
تعزيز القيم البيئية املتعددة حتى تساعد املجتمع 
على تلمسها والشعور بأهميتها مثل استخدام الطاقة 
املتجددة من طاقة شمسية وطاقة الرياح، واستخدام 
مصابيح وأجهزة كهربائية مخفضة األحمال وصديقة 
للبيئة، وضع متديدات كهربائية سليمة وآمنة من 
قواطع ولوحات توزيع، واالهتمام بإدارة النفايات 
العامة من جتميعها وتصنيفها وتسليمها للجهات 
املختصة، احلفاظ على التربة والتش���جير وتوفير 
املياه وعمليات ري غير تقليدية كالتنقيط وغيرها 

من الوسائل األخرى.

رئيس االركان يصافح ضباط القوة البرية

نفذ »مترين حترير 14« مبساندة القوات اجلوية

لواء التحرير اآللي 6 
أشعل ميدان األديرع
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سمو الشيخ ناصر احملمد يبارك للمعرس وشقيقه عبداهلل العوضي وأعمامه أنور وصالح وسامي العوضي      )قاسم باشا(

سمو الشيخ جابر املبارك متوسطا املعرس وشقيقه عبداهلل العوضي وعمه صالح العوضي وأنور العوضي

الشيخ مبارك العبداهلل مهنئا

املعرس مع أخيه هادي العوضي وعمه صالح العوضي

املعرس زياد محمد هادي عبداهلل العوضي متوسطا األصدقاء في لقطة تذكارية

عبداهلل العوضي وكامل العوضي واملعرس زياد العوضي وعمه صالح العوضي وجنله عبداهلل العوضي

خالد اجلاراهلل مهنئا

 د.محمد الهاشل يبارك للمعرس وشقيقه عبداهلل العوضي وعمه فريد العوضي وصالح العوضي

أحمد باقر مهنئا

د.علي العمير مباركا

م.عبدالرحمن الغنيم وعبدالعزيز الغنام يباركان

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يقدم التهاني

الشيخ محمد العبداهلل وجاسم اخلرافي يقدمان التهاني

الشيخ مشعل اجلابر والشيخ أحمد اجلابر مباركان

أحمد الثويني وعبدالعزيز املطوع يباركان

مرزوق الغامن مباركا

املعرس زياد محمد هادي العوضي

ياسر أبل مهنئا

إبراهيم القاضي مباركا

أفراح العوضي
بحضور ومباركة سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد احتفل أبناء 

محمد هادي عبداهلل العوضي 
بزفاف أخيهم زياد محمد هادي 

العوضي على كرمية صالح عبداهلل 
محمد هادي العوضي، وحضر 

احلفل جمع من الشيوخ والنواب 
والشخصيات واألهل واألصدقاء 

الذين قدموا املباركة والتهاني 
باملناسبة السعيدة.. ألف مبروك.
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ندوة »الكويت نبع إنساني« 
تبرز جهود صاحب السمو خالل 

األسبوع الكويتي مبصر

غداء على شرف موظفي 
مركز الكويت للتوحد

القاهرة ـ هناء السيد

واصل األسبوع الكويتي السابع في مصر فعالياته، 
حيث أكد عدد من املش���اركني فيه أهمية املش���اركة في 
املعارض اخلارجية، السيما التي تقام مبصر، ملا لذلك 

من فوائد عدة تعود بالنفع على الشعبني.
وقال مسؤول جناح وزارة اإلعالم فيصل الشمري: 
إن وزارة اإلعالم حرصت على املش���اركة في املعرض 
وأقامت ندوة بعنوان »الكويت نبع إنس���اني« ناقشت 
فيها العالقات الكويتية املصرية والدور اإلنساني الذي 
تؤديه الكويت، حاضر فيها أستاذ العلوم السياسية كلية 
العلوم االجتماعية جامعة الكويت د.عبدالرضا أسيرى 
والكات���ب الصحافي رئيس حترير جريدة أخبار اليوم 
السابق محمد البنا، وتناولت الندوة دور صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد اإلنساني ودعمه جلميع 
الدول ومواقف الكويت الداعمة واملس���اندة للش���عوب 

العربية.
من جانبها، أكدت مدير مكتب »كونا« بالقاهرة منى 
شش���تر أهمية مثل هذه الفعالي���ات وخاصة املعارض 
اخلارجية ودورها في تبادل اخلبرات والثقافات واحلوارات 
بني اجلانبني الكويتي واملصري، وكذلك التبادل التجاري 
وخلق آفاق جديدة لالس���تثمار بني البلدين، خاصة ان 
العالقات تاريخية ومتجذرة. وقال مس���اعد مدير ادارة 
العالقات العامة رئيس وفد وزارة الداخلية العقيد عماد 
املال: ان املشاركة في االسبوع تعد ترجمة حقيقية لقوة 
العالقات التاريخية التي جتمع الكويت وجمهورية مصر 
العربية على جميع األصعدة وتعكس الروح الطيبة بني 
شعبي البلدين. وأضاف أن العالقات التاريخية الوطيدة 
التي جتمع الكويت ومصر تصب بإيجابية في دعم دول 
اخلليج العربي السيما الكويت واالستفادة من اخلبرات 
املصرية في مختلف املجاالت، مبينا أن االسبوع يركز هذا 
العام على دور املؤسسات احلكومية وغيرها في خدمة 
املواطنني املقيم���ني في الكويت ومنها اخلدمات األمنية 
التي تقدمها وزارة الداخلية. وأكد املال أن الهدف األساسي 
من املشاركة في االسبوع هو تبادل اخلبرات واالستفادة 
من اجلانب املصري ف���ي تطوير اخلدمات التي تقدمها 

الوزارة للمقيمني ومكافحة الظواهر السلبية.
وق���ال: ان الوزارة تقوم بجه���ود حثيثة للحد من 
الظواهر السلبية في املجتمع ومنها العنف واملخدرات 
والقيادة املتهورة من خالل دور توعوي تؤديه اجهزة 

االعالم.
من جانبه، أعرب مسؤول جناح وكالة األنباء الكويتية 
)كونا( حس���ني الشمري عن ارتياحه حلجم املشاركة 
الطيبة واإليجابية باألس���بوع الكويتي، موضحا ان 
مشاركة »كونا« تهدف إلى إبراز الدور اإلعالمي واخلدمي 
الذي تق���وم به داخل الكويت وخارجها، مش���يرا إلى 
الوعي اإلعالمي ال���ذي يتمتع به اجلانب املصري من 
خالل الزيارات املتكررة للجناح واالستفسار عن دور 
الوكالة كما مت توزي���ع املطبوعات اخلاصة بالوكالة. 
وأكد أن املش���اركة تعكس الروح الطيبة بني الشعبني 
الكويتي واملصري الشقيقني وتعمل على تطوير العالقات 
الثنائية األخوية إضافة الى تعريف اجلمهور املصري 

باخلدمات احلكومية الكويتية.
بدوره، أشاد مراقب العالقات العامة واإلعالم بوزارة 
الكهرباء واملاء بدر عمر بعمق ومتانة العالقات الطيبة 
واملتميزة بني مصر والكويت في مختلف املجاالت والسيما 
مجال الكهرباء. وقال: إن االستثمارات الكويتية مبصر في 
تطور مستمر وتشهد تعاونا مثمرا في قطاعات حيوية 

عدة مثل محطات توليد للطاقة الكهربائية.
وأكد أن أهمية األسبوع الكويتي ودوره في تعزيز 
عالق���ات التعاون من خالل تبادل اخلبرات املش���تركة 
والتعرف على املشاريع اجلديدة واملستقبلية. وقد شاركت 
سفارتنا بالقاهرة بجناح ضم جميع إصدارات سلسلة 
عالم الفكر وعالم املعرفة وغيرها من الكتب التي لعبت 
دورا في إثراء احلوكة الثقافية في الوطن العربي، كما 
شارك الصندوق الكويتي للتنمية بجناح مميز لتعريف 

اجلمهور عن دور الصندوق خاصة جتاه مصر.

مببادرة جميلة من إدارة مركز الكويت للتوحد وتأكيدا 
على روح األسرة وبعد انتهاء مؤمتر التوحد العاملي 2014 
والذي جنح بفضل اهلل تعالى وجهود املخلصني من املوظفني 
واملتطوعني متت دعوة املوظف����ني والعاملني لغداء على 
شرفهم بالهواء الطلق، حيث سعد اجلميع بهذه املبادرة 
الطيبة من قبل إدارة املركز متمنني وشاكرين إلدارته املزيد 

من التقدم والنجاح والتميز في جميع مناسباته.

جناح صندوق التنمية

منى ششتر وعدد من زوار جناح »األنباء« في املعرض مع الزميلة هناء السيد

جناح سفارتنا بالقاهرة في املعرض  )ناصر عبدالسيد(

خالل حفل افتتاحها وتكرمي 1750 متفوقاً ومتفوقة من أبناء املساهمني

أكد خالل حفل اخلتام للمؤمتر أن هدف الوزارة املساهمة في جناح الشباب

فهد األمير: صالة أفراح »تعاونية سعد العبداهلل« صرح تعاوني مهم

بوشهري: »متكني« حقق املعادلة الصعبة بتوفير أسباب النجاح للشباب

عل���ى تطبيق القان���ون، وأي 
فرع استثماري مخالف يحق 
للجمعي���ة اتخ���اذ االجراءات 
القانونية بفسخ العقد او عدم 
جتديده، معلنا أنه متت مخاطبة 
التعاونية  احتاد اجلمعي���ات 
لتوفير ارضية خصبة للربط 
االلكتروني مع وزارة الشؤون، 
حيث ان ذلك يس���هل الدورة 
املستندية وتكون املعلومات 

موجودة لدى الوزارة.
وفي إطار آخر، اكد رئيس 
قس���م امليزانيات ف���ي وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
اننا بانتظار  عادل االنصاري 
ميزانيات اجلمعيات التعاونية 
بعد انتهاء السنة املالية نهاية 
شهر أكتوبر املاضي لكي يتم 
اعتمادها، موضحا أنه بناء على 
توجيهات وزيرة الشؤون وألول 
مرة يتم تقدمي خطة متكاملة 
ل���كل إدارة في قطاع التعاون 
للعام املقبل، حيث ان ذلك لم 
يكن موجودا في السابق وقد 
مت تشكيل جلنة من املديرين 
بالقطاع للبت في تقارير جلان 
التي شكلت لبعض  التحقيق 

اجلمعيات التعاونية.

منه���ا وصول املبيع���ات الى 
س���قف الثالثني مليون دينار 
بعد أن كان���ت 13 مليونا في 
العام املاضي، اضافة الى بلوغ 
اجلمعية أعلى سقف مسموح به 

في توزيع األرباح وهو %10.
ومن جهته، قال مدير ادارة 
التنمية التعاونية حمد املطيري 
ان وزارة الش���ؤون حريصة 

مبش����اركتهم مبؤمت����ر متكني 
الش����باب فهذه للسنة الثالثة 
مترقبني مؤمتر السنة القادمة 
بوج����ود ش����خصيات متميزة 

أخرى.
ومن جانبه قال ممثل بيت 
التمويل الكويتي يوسف الرويح 
الكويتي  التموي����ل  ان بي����ت 
يحرص على املشاركة في مثل 
هذه املؤمترات املوجهة لشريحة 
الش����باب وتأت����ي انطالقا من 
التي  مسؤولياتنا االجتماعية 
يحرص عليها منذ نشأته، وابدى 
فخره مبا شاهدوه وتلمسوه 
من اجناز الشباب بتحضيرات 
املؤمت����ر وإظه����اره بصورته 
الرائعة وجناحه الباهر، موضحا 
انه����م يتطلعون ال����ى املؤمتر 
الرابعة بشخصيات  بنسخته 

متميزة اخرى.

إلى وصلت إلى مكانة مرموقة 
واستضافة ش����باب كويتيني 
طموحني ابدعوا وبنوا وجميعهم 
شاركوا جتاربهم من خالل مؤمتر 
متكني الشباب وندواته وحققوا 
املعادلة الصعبة، مبينا أن وزارة 
الدولة لشؤون الشباب فخورة 
بأن تكون ش����ريكا في النجاح 
مبثل هذه املبادرات وهدفنا أن 
يكون لنا الس����بق في حتقيق 
النجاح ألي شاب يود أن ميكن 
نفس����ه ويحقق أهدافه فنجاح 

الوزارة في جناح الشباب.
أب����دى ممثل  وم����ن جهته 
ش����ركة زين لالتصاالت حمد 
املطر سعادة الشركة ان يكونوا 
الرعاة لألنشطة الشبابية التي 
تدعم املجتمع ومتكن الشباب من 
حتقيق طموحاتهم وإجنازاتهم 
الس����نة األولى  وهي ليس����ت 

احتفاالت اجلمعي���ة بافتتاح 
صالة تعاونية سعدالعبداهلل، 
املراحل  املتفوقني في  وتكرمي 
الدراسية من أبناء املساهمني، 
باإلضافة إلى االس���تمرار في 
تخفيض اس���عار 100 سلعة 

خالل العام املقبل.
وأشار إلى أن مجلس اإلدارة 
العديد م���ن االجنازات  حقق 

ذاتهم اوال ملا فيه مصلحة للفرد 
ورد عرفان لهذا البلد الذي لم 
يبخل علينا من عطاء س���واء 
التعليمي الصحي ام املجتمعي، 
الش���باب  وفي مؤمتر متكني 
نهدف الن يتحول من مشروع 
الى عاملي ألنها فكرة تستحق 

االنتشار والتبني«.
وم����ن جهت����ه ق����ال ممثل 
وزارة الدولة لشؤون الشباب 
فؤاد بوش����هري إن املؤمترات 
مثل متك����ني تأخذ جهدا ووقتا 
العديد من  كبيرين، فهنال����ك 
األشخاص جتول وتبحث عن 
س����ؤال يراودهم وهي أسباب 
النج����اح وصف����ات الناجحني 
وأصبحت اإلجاب����ة موجودة 
في م����كان بالكويت من خالل 
مؤمتر متكني باستضافة عدد من 
اخلبرات العاملية وكذلك احمللية 

املدينة، فضال عن حتقيق العديد 
من االجنازات.

وبدوره، أعلن رئيس مجلس 
العبداهلل  ادارة جمعية سعد 
م.صال���ح اخلال���دي انطالق 
التح���دي بتخفيض  مهرجان 
األسعار على مستوى اجلمعيات 
التعاونية الذي يس���تمر ملدة 
اي���ام، وذل���ك مواكبة مع   10

العريقة وجناحاتهم  خبراتهم 
التي حققوها في مس����يرتهم، 
باإلضافة الى ذلك مش����اركات 
من محاضرين عامليني لتقدمي 
خبراتهم في جناح مشاريعهم 

ووصولها للعاملية«. 
وأجاب عن سؤال الصحافيني 
عن طموحاتهم على الصعيد 
الش���خصي أو مؤمتر متكني 
فق���ال: »نحن نس���عى الى ما 
البشري حيث  يلقب بالكمال 
البشرية دائما ترغب  النفس 
في الكمال من كل النواحي وهذا 
ما تسعى إليه اللجنة املنظمة 
لتمكني الشباب سواء شخصيا 
من انفسنا او للمؤمتر بشكل 
خاص حتى يكمل جوانبه فعلى 
الصعيد الش���خصي يس���عى 
منظم���و متكني إل���ى تطوير 
قدراتهم الش���خصية ومتكني 

محمد راتب

أكد محافظ اجلهراء الفريق 
الرك���ن املتقاعد فهد األمير أن 
رعاية أبنائنا الطلبة حتتل جزءا 
كبيرا من اهتمامات احلكومة 
من خالل برنامج عملها وخطة 
التنمية، وذلك اميانا منها بأن 
االس���تثمار احلقيقي هو في 
البش���رية، موضحا  التنمية 
افراح جمعية سعد  أن صالة 
العبداهلل صرح مهم من صروح 

احلركة التعاونية.
وقال في كلم���ة له، خالل 
رعايت���ه حفل افتت���اح صالة 
أفراح جمعية سعد العبداهلل 
التعاونية وتكرمي 1750 متفوقا 
أبناء املساهمني  ومتفوقة من 
في جمعية س���عد العبداهلل، 
إن من يق���ود اجلمعية رجال 
أكفاء حملوا على عاتقهم أمانة 
املساهمني والنهوض باخلدمات 
التعاونية واالجتماعية، وهم 
يبذل���ون من أج���ل ذلك جل 
اهتمامهم ووقتهم، مشيرا إلى 
أنهم استطاعوا إحداث طفرة 
غير مس���بوقة في مس���توى 
التي تقدمها ألهالي  اخلدمات 

عبداهلل العليان

اللجنة املنظمة  أكد رئيس 
ملؤمت����ر متكني الش����باب علي 
اإلبراهي����م أن انطالق املؤمتر 
للمرة األولى كان في سنة 2012 
كمبادرة شبابية مفعمة باألمل 
وان جيل الشباب يبني قراره 
على أسس تخصصية وأكادميية 
اكثر، مبينا أنه في املؤمتر األول 
كان التفاعل بسيطا لكن مع مر 
السنتني األخيرتني وبنسخته 
الثالثة شهد جناحا أكبر بهمم 
الشباب الذين بدأوا باالهتمام 
بسماع جتارب اآلخرين من أهل 
االختصاص سواء من داخل أو 

خارج الكويت.
وأض����اف خ����الل احلف����ل 
اخلتامي ملؤمتر متكني الشباب 
بحض����ور ممثلي الرعاة وعدد 
من منظمي املؤمتر:»ان متكني 
الش����باب سيس����تمر لسنوات 
اخرى وبنجاح اكبر، مبينا ان 
أساس جناح متكني هو مشاركة 
اجلهات الداعمة للمؤمتر التي 
كان لها دور تفاعلي كبير وكذلك 
جهود القائمني على املؤمتر من 

الشباب والشابات.
وق����ال: »نح����ن كش����باب 
نرغب بتطوير العمل الشبابي 
والفكري عن طريق تش����جيع 
الطاقات الشابة الكويتية نحو 
بناء مستقبل اقتصادي قيادي 
مشرف للكويت، وذلك عن طريق 
االس����تثمار الذاتي في تطوير 
الشاب نفسيا وعلميا من خالل 
الندوات واملؤمترات التي يشارك 
بها نخب����ة من املجتمع احمللي 
لتقدمي نصائح وإرشادات من 

الفريق فهد األمير في صورة جماعية مع املشاركني في االحتفال

فؤاد بوشهري يتسلم تكرمي وزارة الشباب  )أسامة أبو عطية(علي اإلبراهيم وفؤاد بوشهري خالل تكرمي اجلهات الراعية 

اإلبراهيم: »متكني« 
يعمل على تشجيع 

الطاقات الشابة نحو 
بناء مستقبل اقتصادي 

قيادي مشرف 
للكويت

 
املطر: »زين« داعم 

لألنشطة الشبابية 
ومتكنهم من إجنازاتهم
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املركز الكويتي 
ألبحاث النحل 

يشارك في املؤمتر 
الدولي الحتاد 

النحالني

دانيا شومان 

الكويتي  املرك���ز  يش���ارك 
العلمي  بالنادي  النحل  ألبحاث 
في املؤمتر الدولي السابع الحتاد 
النحالني الع���رب والذي يحمل 
عن���وان »نحل العس���ل الواقع 
الراه���ن والتحديات«، وينظمه 
احت���اد النحال���ني العرب حتت 
رعاية األمني العام جلامعة الدول 

العربية نبي���ل العربي، ووزير 
الزراعة واس���تصالح األراضي 
املص���ري د.ع���ادل البلتاج���ي 
اللواء محمد  الغربية  ومحافظ 
نعيم، ورئيس اإلدارة املركزية 
للتعاون الزراعي حمدي عاصي، 
والذي تختت���م فعالياته اليوم 
)اخلمي���س( ف���ي مدينة طنطا 
مبحافظ���ة الغربية بجمهورية 
مصر العربي���ة. وأكد أمني عام 

النادي العلمي علي كاظم اجلمعة 
في تصريح صحافي أمس، حرص 
النادي العلمي على املش���اركة 
في مثل هذه املؤمترات الدولية 
املزيد من اخلبرات  الكتس���اب 
ألعضاء الن���ادي، خصوصا ان 
النادي يضم بني إداراته املركز 
الكويتي ألبح���اث النحل الذي 
يش���مل 5 مناحل ف���ي مناطق 
الب���الد حتوي 70  مختلفة في 

خلية نحل، وأيضا عيادة خاصة 
للعالج بسم النحل، مشيرا إلى ان 
املشاركة تعود بالنفع على أعضاء 
املرك���ز الكويتي ألبحاث النحل 
ونقل ما اكتس���بوه من خبرات 
الكويت  النحالني في  إلخوانهم 
مما يساهم في االرتقاء بعملية 
تربية النحل وإنتاج العسل في 
الكويت. م���ن جانبه، قال مدير 
املرك���ز الكويتي ألبحاث النحل 

بالنادي العلمي وليد املال إن الوفد 
املشارك يضم عضوين من املركز 
وهما حمد أحمد الزامل، ورياض 
مشاري العبيدان الذي ألقى كلمة 
الكويت في اجللسة االفتتاحية 
للمؤمتر نيابة عن األمني العام 
املساعد الحتاد النحالني العرب 
وعضو املركز الكويتي ألبحاث 
النحل بالن���ادي العلمي معزي 

جانب من أعمال املؤمترالرشيدي.
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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

اخلالد: االرتقاء بالصناعة النفطية 
ملواجهة تراجع أسعار النفط

الشيخ فواز اخلالد مع م.محمد املطيري وقيادات الشركة

محافظ األحمدي زار شركة البترول الوطنية الكويتية

لتطوير القطاع النفطي، الفتا 
الى ان ما اس���تمع اليه من 
عرض مرئي عن هذه املشاريع 
وخطط الشركة املستقبلية 
يجعلنا نفخر مبا يقوم به 
ابناء الكويت للمضي قدما في 
االرتقاء بالصناعية النفطية 
رغم ما يش���هده العالم من 
تراجع وحالة عدم استقرار 

في اسعار النفط عامليا. 
الرئيس  أكد  من جانبه، 
التنفيذي لش���ركة البترول 
الكويتية م.محمد  الوطنية 

املطيري حرص ادارة الشركة 
على التنسيق مع احملافظة 
في املواضيع ذات االهتمام 
املشترك، معربا عن سعادة 
ادارة الشركة بالزيارة األولى 
حملافظ االحم���دي لها منذ 

توليه هذا املنصب.

ق���ام محاف���ظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد بزيارة 
هي األولى منذ توليه مهام 
الى املقر  عمله باحملافظ���ة 
الرئيسي لش���ركة البترول 
الكويتية، حيث  الوطني���ة 
التنفيذي  الرئي���س  التقى 
للش���ركة م.محمد املطيري 
الرئيس  ن���واب  وعددا من 
التنفيذي واملديرين في مقر 

الشركة باألحمدي أمس.
وبحث اخلالد مع اإلدارة 
العليا للش���ركة املواضيع 
ذات االهتمام املشترك، وفي 
مقدمته���ا دعم اجلهود التي 
تبذل لتنفيذ مشاريع الشركة 
التابعة  املواقع  في مختلف 
للمحافظ���ة، حيث أكد على 
احملافظ على أن هذه املشاريع 
خطوة مهمة ورئيسية على 
طريق حتقيق التنمية التي 
تنشدها الكويت في مختلف 

املجاالت. 
وقد أشاد احملافظ باجلهود 
التي تبذلها إدارة »البترول 
الوطنية« لتنفيذ املشاريع 
العمالقة التي تقوم الشركة 
م.محمد املطيري مكرما الشيخ فواز اخلالدبها في اطار خطط احلكومة 

جلنة من »اخلارجية« تصل إلى الكويت إلجناز معامالت أبناء اجلالية من 24 إلى 28 اجلاري

السفارة املصرية تُعلن آلية استخراج وجتديد بطاقة الرقم القومي

الرقم القومي يتم اعادة اصدار 
البطاقة بنفس املهنة السابقة 

في احلاالت اآلتية:
� املهن احلكومية في حال عدم 

مرور خمس سنوات.
� املهن اخلاصة في حال عدم 

مرور ثالث سنوات.
� املهن النقابية واحلرفية في 
حال عدم مرور سبع سنوات 
وذلك على اصدار آخر بطاقة 
وفي حال مرور املدة السابقة 
يتم اثبات املهن كل حس����ب 

احكامه.
� وفي حال وجود مهنة حكومية 
باملس����تند املقدم والرغبة في 
تغييرها، يل����زم تقدمي اصل 

مستند انهاء اخلدمة.
� وفي حال احلصول على اجازة 
من دون مرتب من جهة عمل 
حكومية والرغبة في تغيير 
املهنة، يتم التقدم بأصل االجازة 
مع املوافقة على تغيير املهنة 

من جهة العمل.
� تثبت املهنة بتصريح العمل 
الساري او عقد عمل شريطة 
تصديق����ه م����ن اخلارجي����ة 

الكويتية.
� في ح����ال الرغبة في تغيير 
املهنة النقابية الى اخرى يكتفي 
باالقرار ما عدا نقابة احملامني 
والصحافيني شرط تقدمي خطاب 
شطب من النقابة او االنتقال 

جلدول غير املشتغلني.
� يتم اثبات املؤهالت الصادرة 

من مصر بأصل املؤهل.
� يتم اثبات املؤهالت الصادرة 
من اخلارج مبعادالتها من ادارة 

املعادالت بالقاهرة.
� تثبيت مهنة طالب باعتماد 
جهة الدراس����ة او بإقرار احد 

الوالدين الصدار اول مرة.

إثبات العنوان

٭ أص����ل )بطاق����ة الرق����م 
القومي � او جواز السفر � او 
رخصة القيادة � او البطاقة 

الورقية(.
٭ اصل مستند اقامة مصري 
حديث، ايصال سداد )كهرباء 
� مياه � غاز � هاتف( باس����م 
صاحب االس����تمارة او احد 

الزوجني او احد الوالدين.
٭ بطاقة الضامن )اقرار االقارب 
حتى الدرجة الرابعة باثبات 

العنوان اخلاص بهم(.
٭ مل����ن يتعذر علي����ه اثبات 
العن����وان مبصر يثبت مقيم 
باخلارج باعتماد القنصلية على 

خانة العنوان باالستمارة.

إثبات الحالة االجتماعية

٭ اصل وثيقة الزواج اوالطالق 
)صورة منها( او اقرار آنسة 

او اعزب.
٭ ملن جتاوز سن الستني يجوز 
اثبات احلالة )مطلق/ ارمل( 

باقراره وعلى مسؤوليته.

مهم

٭ جميع املستندات الصادرة 
من اخلارج بناء على احكام 
قضائي���ة ال يتم االعتداد بها 
اال بع���د احلصول على حكم 
قضائي مصري مذيل بالصيغة 

التنفيذية.
٭ جميع املس���تندات التي 
يقدمه���ا املواط���ن )أصل + 

صورة(.
هذا، وتنتهز سفارة جمهورية 
مصر العربية هذه املناسبة 
لتعرب عن حتياتها لكل ابناء 
اجلالية املصرية في الكويت 

الشقيقة.

ملن بلغ سن السادسة عشرة 
بالفعل.

٭ ش����هادة املي����الد االصلية 
الورقي����ة او ش����هادة امليالد 
املميكنة ملن سبق له استخراج 
شهادة ميالد مميكنة ببيانات 

صحيحة.
٭ صورة م����ن بطاقة الرقم 
القومي آلخ����ر اصدار لها في 
حال فقد البطاقة مع مراعاة 

اثبات الشخصية.

إثبات الشخصية

٭ أصل املستند الصادر من 
اجله����ات احلكومية املصرية 
)بطاقة الرقم القومي � جواز 
سفر � رخصة قيادة � رخصة 
سالح � وثيقة الزواج احلديثة 
بالص����ورة ش����ريطة لصق 

الصورة عليها بالبصمة(.
٭ ف����ي حال ع����دم وجود اي 
من املستندات السابقة، يتم 
االعتماد على الضامن مبستند 
اثبات شخصية له وهو احد 
االقارب وصوال الى ابن العم 
وابن اخلال املباشر مع اثبات 
صلة القرابة واخذ االقرار الالزم 

عليه.

إثبات المهنة

٭ يتم اثبات املهن عن طريق 
بطاقة الرقم القومي او جواز 

السفر الصادر من اخلارج.
٭ ملن سبق استخراج بطاقة 

اعلنت سفارة جمهورية 
مصر العربي����ة لدى الكويت 
عن انه في ضوء اهتمام وزارة 
اخلارجية بالبحث عن آليات 
غير تقليدي����ة لتقدمي خدمة 
ورعاية متمي����زة للمواطنني 
املصريني العاملني واملقيمني 
في اخلارج، سيتم ايفاد جلنة 
من مصلحة االحوال املدنية الى 
القنصلية املصرية الستخراج/ 
جتديد بطاقات الرقم القومي 
للمواطنني املصريني املقيمني 
في الكويت وذلك خالل الفترة 

من 24 الى 28 اجلاري.
ونك����رر عل����ى املواطنني 
املصريني الراغبني في استخراج 
او جتديد الرقم القومي املبادرة 
بتسجيل اسمائهم عبر احدى 

الوسائل التالية:
1 � ارسال رسالة خاصة عبر 
موق����ع القنصلي����ة املصرية 
في الكويت على الفيس����بوك 
https://www.facebook.com/

.egyconskwt
� التواص����ل عب����ر البريد   2
للقنصلي����ة:  اإللكترون����ي 
counsulte.kuwait@mfa.gov.

.eg
3 � االتصال هاتفيا بعد الساعة 
الثالث����ة عصرا عل����ى ارقام 
القنصلية املصرية: 22548801 

.22548800 �
4 � احلض����ور ملقر القنصلية 
)يوميا من 10 صباحا حتى 1 

ظهرا فقط � شباك رقم 10(.
5 � بريديا عن طريق صندوق 
بري����د القنصلي����ة )33200 � 

الروضة(.
عن����وان القنصلية: الروضة، 

قطعة 5، شارع 58، ڤيال 1.

المستندات المطلوبة 
الستخراج بطاقة الرقم القومي 

المصري

تعليمات عامة
٭ تصدر بطاقة الرقم القومي 
حلاملي اجلنسية املصرية او 
سبق احلصول عليها بالفعل 
مع تقدمي املستند الدال على ذلك 

ضوابط خاصة 
إلثبات املهنة 

في البطاقة

تلقي الطلبات 
إلكترونيًا على 

 موقع القنصلية 
أو االتصال هاتفيًا 

أو بريدياً
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وذلـــك خـــال الفتـــرة 22 ـ 
2014/12/31 وفقـــا ملواعيـــد 
محددة مت إرسالها إليهم عبر 
هواتفهم النقالة املذكورة ضمن 
بياناتهم ملراجعة صالة القبول 
والتسجيل بالشويخ لتقدمي 
املستندات املطلوبة وتسجيل 
املقررات الدراســـية للفصل 

الثاني 2015/2014.
كما سيتم االتصال عليهم 
هاتفيا إلفادتهم مبوعد اعتماد 
القبول وتســـجيل املقررات، 
علما أن جميع املســـتندات 
املطلوبة معلنـــة على نظام 
تقـــدمي طلبـــات االلتحاق، 
ووفقا لقرار مجلس اجلامعة 
في اجتماعه األخير وتخفيفا 
عن الطلبة من فئة غير محددي 
اجلنسية، ميكن للطالب عند 
اعتماد قبولـــه تقدمي كتاب 
من اجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمني بصورة غير 
قانونية يفيد بقيد الطالب لدى 
اجلهاز حلني استخراج البطاقة 
األمنية على أن يتعهد الطالب 
بتســـليمه لعمـــادة القبول 
والتســـجيل فور صدورها، 
علما أنه يحق للجامعة إلغاء 
قبول أي طالب في حال عدم 
توفيره للمستندات املطلوبة 
أو تبيان عدم صحة البيانات 
التي مت قبوله على أساسها 
وفقـــا ملـــا حددتـــه القواعد 
األساسية للقبول والتحويل 
في جامعة الكويت املعتمدة من 
مجلس اجلامعة. وعن عملية 
تسجيل الطلبة املستمرين 
للفصل الثاني والتي انتهت 
في 2014/12/15، أفاد د.صبيح 

وشاهد على اجلودة، وعقود 
أعضاء هيئة التدريس على 
أمت االستعداد، وال ندري من 
اين جاء بعدم وجود كل هذا«، 
وشــــدد علــــى أن »اجلامعة 
األمريكية للعلوم الطبية لن 
تسكت عن هذه اإلساءات التي 
ال تليق مبســــؤول يفترض 
فيــــه أن يكون على قدر من 
املوضوعية، وجتنب أن يكون 
في مواقف مثيرة للتساؤل«، 
مبينا أن »هذا املسؤول كان 
عليه أن يعد تقريره ملجلس 
اجلامعات، بدال من أن يخرج 
إلى وسائل اإلعام، ليتحدث 
عما هو غير صحيح إطاقا، 
وينقل وجهة نظره الشخصية 

البحتة«.
أن  واوضح د.األنصاري 
»كل شيء موثق وعلى الواقع، 
ومت نقله إلى وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.بدر 
العيسى الذي ابدى ترحيبه 
الشديد باجلامعة األمريكية 
للعلوم الطبية واستعداداتها 
لبدء الدراسة«، مضيفا »نرحب 
بالوزير ليزور اجلامعة في 
اي وقت يشاء ليطلع على ما 
هو مخالف ملا تلفظ به أمني 
اجلامعات اخلاصة«، وقال 
»العمليــــة التعليمية يجب 
أن تكون بعيــــدة كل البعد 

اجلامعة: بدء تقدمي طلبات االلتحاق إلكترونيًا 
للفصل الثاني 2015/2014  19 اجلاري

املخيزمي بأن عملية التسجيل 
قد انتهت دون أي مشاكل فنية 
في نظام التسجيل، وهو ما 
نتمناه في كل عملية تسجيل، 
وأوضح أن هناك شواغر في 
74% من املقررات املطروحة 
وباإلمكان التسجيل في هذه 
الشواغر خال فترة السحب 
واإلضافة، مؤكدا على إقبال 
الطلبة على موعد محدد في 
اجلدول الدراســـي أو شعب 
معينة لدى بعض األساتذة.

وعن مواعيد عملية السحب 
واإلضافة، أشار عميد القبول 
والتســـجيل إلى أن مواعيد 
الطلبة خال فترة الســـحب 
واإلضافة ســـيتم حتديدها 
وإرسالها للطلبة عبر هواتفهم 
النقالة وذلك في بداية شهر 
يناير القادم عقب االنتهاء من 
تسجيل الطلبة املستجدين 
باجلامعـــة للفصـــل الثاني 

.2015/2014

عن االنطباعات الشخصية، 
ويكــــون ميزانهــــا اخلــــط 
األكادميــــي البحت، وهذا ما 
حرصنــــا عليه في اجلامعة 
األمريكيــــة للعلوم الطبية، 
حيث تعاقدنا مع اســــاتذة 
عامليــــني، ووضعنــــا برامج 
ســــتكون طفرة في املجال 
الطبي األكادميي، التي تأخذ 
بالتطورات العاملية، والتوأمة 
أميركية،  مع جامعة عاملية 
وهو مــــا يؤكــــد علو كعب 
اجلامعة األمريكية للعلوم 

الطبية«.

أعلـــن عميـــد القبـــول 
والتسجيل بجامعة الكويت 
د.صبيح املخيـــزمي عن بدء 
عملية تقدمي طلبات االلتحاق 
للفصل الثانـــي 2015/2014 
الكترونيا بالنســـبة للطلبة 
املستوفني لشروط القبول من 
الكويتيني وأبناء الكويتيات 
ومواطني مجلس التعاون وغير 
محددي اجلنســـية خريجي 
النظام املوحد واملعهد الديني 
واملـــدارس األميركية وكذلك 
خريجو املدارس اإلجنليزية 
واملتوقع تخرجهم اعتبارا من 
يوم اجلمعة 2014/12/19 حتى 

يوم الثاثاء 2014/12/23.
وأشار إلى أن كا من اخلطة 
الزمنية لعملية التقدمي، وكذلك 
احلدود الدنيـــا للقبول في 
جميع كليات اجلامعة بالنسبة 
للطلبـــة الكويتيـــني وأبناء 
الكويتيـــات املطبقة للفصل 
الثاني معلنـــة على صفحة 
عمادة القبول والتســـجيل 
على شـــبكة اإلنترنت، علما 
أنه يشترط حصول الطالب 
املتقدم للجامعة على نسبة 
في الشهادة الثانوية ال تقل 
عن 70% للقسم العلمي و%78 

للقسم األدبي.
وأفـــاد عميـــد القبـــول 
والتسجيل بأن الطلبة الذين مت 
قبولهم للفصل الثاني وأعلنت 
أسماؤهم وتخصصاتهم مع 
نتائج قبـــول الفصل األول 
سيتم اعتماد قبولهم وتسلم 
املســـتندات الثبوتية منهم 
التي تؤكد صحـــة البيانات 
التي مت قبولهم على أساسها 

انتقد رئيس مجلس أمناء 
اجلامعة األمريكية للعلوم 
الطبيــــة د.بــــدر االنصاري 
تصريحات األمني العام ملجلس 
اجلامعات اخلاصة جتاه ما 
اسماه عدم استعداد اجلامعة 
لبدء الدراسة، مبينا أن »هذه 
تصريحــــات ال متت للواقع 
بصلة، فاجلامعة جاهزة لبدء 
الدراسة اآلن، وال حتتاج الى 

ثاث سنوات«.
د.االنصــــاري  وقــــال 
تعكــــس  »الشــــخصانية 
تصريحــــات األمــــني العام، 
الســــيما أنه يعرف أن قرار 
السماح للجامعة األمريكية 
للعلوم الطبية ببدء الدراسة 
يحدده مجلس اجلامعات«، 
الفتا إلــــى ان »األمني العام 
اتخذ قرارا مضادا للجامعة 
األمريكية منذ فترة، وحتى 
اكتمــــال  قبــــل أن نعلــــن 
استعداداتنا، واألمر ال يخلو 

من أسباب شخصانية«.
إلــــى أن »مــــا  وأشــــار 
صرح به األمني العام حول 
عــــدم اســــتعداد اجلامعــــة 
األمريكية مغاير للحقيقة، 
فكل شيء مكتمل، واملباني 
جاهزة ومائمة للدراسات 
الطبية ومبواصفات عاملية، 
واملستشــــفى الطبي متميز 

د. صبيح املخيزمي

د. بدر االنصاري 

انتقد تصريحات األمني العام ملجلس اجلامعات اخلاصة

األنصاري: اجلامعة األمريكية للعلوم 
الطبية مكتملة وجاهزون لبدء الدراسة

مجلس الدراسات العليا  أقرّ 3 برامج جديدة
أقر مجلس كلية الدراسات العليا في جامعة 
الكويت برئاسة عميدة كلية الدراسات العليا 
األستاذة د.فريدة العوضي، وبحضور العميد 
املساعد للشؤون الطابية د.مشاعل احلملي 
والعميد املساعد للشؤون األكادميية د.إبراهيم 
نشاوي، اقر ثاثة برامج جديدة وهي برنامج 

الدكتوراه في الترجمة، وبرنامجا ماجستير 
أحدهما برنامج املاجستير في علم االجتماع، 
واآلخر برنامج املاجستير في التقنية احليوية، 
حيث سيتم إرسال البرامج الثاثة اجلديدة 
ملدير اجلامعة د.عبداللطيف البدر لاعتماد 

النهائي.

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.

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

العالناتــكم في دلـيـــل
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د. عبداهلل العنزي

أصدر وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
قرارا بشأن استثناء العاملني 
فـــي مكتـــب وزيـــر التربية 
)اإلدارات - املجالس -اللجان( 
من شروط شـــغل الوظائف 
الواردة بالقرار  اإلشـــرافية 
الـــوزاري رقـــم )321/2013( 
واستثناء العاملني في مكتب 
وزيـــر التربية من العمل في 
مجال التخصص وذلك وفقا 
ملا ورد بتعميم الديوان رقم 

39 لسنة 2006.

أمـــني عام  حتـــت رعاية 
برنامج إعـــادة هيكلة القوى 
التنفيذي  العاملة واجلهـــاز 
للدولة فوزي املجدلي، يقيم 
البرنامج املهرجان التسويقي 
للشـــباب بالتعاون مع نادي 
ضباط اجليش وذلك في الساعة 
الثالثة من مساء غد اجلمعة 
العقيـــد منصور  بحضـــور 
الفيلـــكاوي مديـــر التوجيه 

املعنوي بوزارة الدفاع.
ويأتي هـــذا املهرجان مع 
خطـــط البرنامج لتشـــجيع 
العمل  الكويتي على  الشباب 
في املجال احلرفي والصناعات 
اليدويـــة، وسيشـــارك فـــي 
املهرجـــان 24 مشـــاركا من 
مختلف األنشـــطة واحلرف 

اليدوية املختلفة.

البرامج  أعلن رئيس قسم 
الثقافية بإدارة مساجد محافظة 
األحمدي د.عبداهلل زامل العنزي 
إقامة حملة توعوية واجتماعية 
وثقافيــــة ملكافحــــة املخدرات 
والشــــبو مبشــــاركة د.جاسم 
املرزوقي من دولــــة اإلمارات 
الشــــقيقة ود.صالح شــــويت 
الكويت  السعيدي من جامعة 
ود.ســــمير يونــــس ومصلط 
عبــــداهلل فالــــح، وذلك حتت 
رعاية قسم البرامج الثقافية في 
االدارة وضمن فعاليات البرنامج 
الثقافي لشهر ديسمبر 2014م، 

بعدة مساجد في احملافظة.
ودعــــا العنــــزي اجلمهور 
للمشــــاركة في فعاليات هذه 
التوعويــــة وحضور  احلملة 
احملاضــــرات للتفاعــــل البناء 
واملشــــاركة اإليجابيــــة وذلك 
انطاقــــا مــــن حــــرص وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسامية 
وتواصلها مع ما يجد في حياة 
األفراد واملجتمعات وتوعيتهم 
بكل خطر يحدق بهم أو يؤثر 
على التنمية داخل الكويت، داعيا 
املولى جل وعا أن يتقبل عملنا 
وأن يحسن نياتنا وأن يستعملنا 
في مرضاته لنظل ناقوسا يدق 
لتحذير أبنائنا وتوعيتهم ضد 

املخاطر احمليطة بهم.

العيسى يستثني 
العاملني مبكتبه

 من شروط »اإلشرافية«

املهرجان التسويقي 
للشباب في نادي 
ضباط اجليش غداً

العنزي: حملة توعوية 
ملكافحة املخدرات 
في مساجد األحمدي

الرئيس الصربي ورئيس الوزراء إلى جانب السفير يوسف عبدالصمد خالل االحتفال

د. نادر العوضي مع الوفد الصيني

تفعيالً ملذكرة التفاهم املوقعة بني اجلانبني

عبدالصمد شارك في احتفال بلغراد في تدشني  املرحلة 
األولى لبناء وجتهيز 25 وحدة سكنية ملساعدة املنكوبني

معهد األبحاث يستقبل وفداً علمياً صينياً

األحمر.
وخـــال االحتفال الذي 
الوزراء  حضره عدد مـــن 
واملسؤولني الصرب وأهالي 
املنطقة املنكوبة قدم كل من 
الرئيس الصربي ورئيس 
امام  الوزراء في كلمتيهما 
احلضور شكرهما وتقديرهما 
للكويـــت علـــى تبرعهـــا 
االنساني الذي ساعد في حل 
مشكلة بعض األسر احملتاجة 
واعربا عن اعتزازهما بهذه 
املســـاهمة اخليريـــة من 

الكويت الصديقة.
وأشار الرئيس الصربي 
الى ان هذا التبرع لم جتبر 
الكويت على تقدميه بل اتى 

املشــــترك مع كبــــرى مراكز 
البحــــث والتطوير العاملية، 
مؤكــــدا أن توطيد العاقات 
يعد عاما مهما يعزز مكانة 
الكويت اإلقليمية والعاملية 
ويفيد نشاط البحث العلمي 

والتطوير.
فيما أكد املفوض التنفيذي 
للتعاون الدولي باملعهد د.نادر 
العوضي، أن املعهد يســــعى 
إلى توسيع التعاون املشترك 
مع مختلــــف دول العالم وال 
ســــيما دول شرق آسيا مثل 
اليابــــان وكوريــــا والصني 
وغيرهــــا إضافــــة إلى دول 
التعــــاون اخلليجي  مجلس 
والــــدول العربيــــة وأوروبا 
واألميركتني، وأكد أن املعهد 
حدد مجاالت تعاون مشتركة 
ستتم مناقشتها لتطبيقها على 
الواقع مع املؤسسات  أرض 
الطاقــــة  الصينيــــة تضــــم 
املتجددة والطاقة الشمسية 
مع معهد جوانــــزو للطاقة 
البيئة  املتجددة، وحمايــــة 
امللوثات العضوية  وحتليل 
الثابتة مــــع املركز الصيني 
ألبحاث وعلوم النظام البيئي، 
أما في مجال البترول فستتم 
مناقشة موضوع احملفزات 
الكيميائية مع معهد داليان 

ليشكل عما خيريا خالصا 
من دولة نصفها بالصديق 

الوفي.
فيما هنأ السفير يوسف 
عبدالصمد في الكلمة التي 
ألقاها اثناء االحتفال األهالي 
الذيـــن سيســـتفيدون من 
التبرع الكويتي إليوائهم في 
تلك الوحدات السكنية والتي 
جاءت كثمـــرة لاتصاالت 
التي عقدتها  واالجتماعات 
الهال  الســـفارة وجمعية 
األحمر مع املســـؤولني في 
احلكومة الصربية للخروج 
بأفضل احللول وبشفافية 
كاملة إلجناز هذا املشروع 

اإلنساني.

للفيزياء الكيميائية.
بينما أكد سفير جمهورية 
الصني الشعبية في الكويت 
سوي جيانتشون على أهمية 
التعاون املشترك بني الصني 
والكويت، حيث جتمع البلدين 
عاقات ثنائية مثمرة ستساهم 
في حل العديد من التحديات 
املشتركة التي تواجه البلدين 
اآلسيويني، مشيدا باالجتماع 
الذي  السفير جيانتشــــون 
يهدف إلــــى تفعيل االتفاقية 
العلمية بني املعهد واملؤسسات 

الصينية.
مــــن جانبه، عبــــر نائب 
العلوم  أكادمييــــة  رئيــــس 
البروفيسور زانغ  الصينية 
يابنــــغ عن عمق ســــعادته 
الكويت  بالتعاون مع معهد 
الذي يعد  العليمة  لألبحاث 
أحــــد أبرز املراكــــز البحثية 
علــــى املســــتويني اإلقليمي 
والعاملــــي، مضيفا أن هناك 
عددا من االهتمامات العلمية 
املشــــتركة بني البلدين وأن 
الثنائــــي والتبادل  التعاون 
العلمي وطرح األفكار وتنفيذ 
املشاريع املشتركة سيكون له 
أبلغ األثر في مواجهة العديد 
من التحديات البيئية وتنويع 

مصادر الطاقة.

شـــارك ســـفيرنا لدى 
صربيا يوسف عبدالصمد 
في االحتفال الذي اقيم في 
مدينة اوبرينوفاتس جنوب 
العاصمة الصربية بلغراد 
الرئيس الصربي  بحضور 
نيكوليتش  توميســـاف 
الكساندر  ورئيس وزرائه 
فوتشيتش مبناسبة االنتهاء 
من املرحلة االولى ملشروع 
بنـــاء وجتهيـــز 25 وحدة 
ســـكنية مببلـــغ 400 ألف 
دوالر ملساعدة املنكوبني من 
التي اجتاحت  الفيضانات 
صربيا في شهر مايو املاضي 
وذلك بتبـــرع من الكويت 
وعن طريق جمعية الهال 

دارين العلي

استقبل مدير عام معهد 
العلمية  الكويت لألبحــــاث 
بالوكالــــة واملدير التنفيذي 
ملركز أبحــــاث املياه د.محمد 
الراشــــد وفدا صينيا رفيع 
املســــتوى ضــــم عــــددا من 
املؤسسات العلمية الصينية 
برئاسة نائب رئيس أكادميية 
العلوم الصينية البروفيسور 
زانغ يابنغ، بحضور سفير 
جمهورية الصني الشعبية في 
الكويت سوي جيانتشون، 
وذلك بهــــدف تفعيل مذكرة 
التفاهــــم املوقعة بني املعهد 
واألكادميية في يونيو املاضي 
في بكني، واستكشاف مجاالت 
التعــــاون املمكنة بني املعهد 
ومختلف املؤسسات العلمية 
الصينية ووضع آلية للتعاون 
املشــــترك بينهم، وتستمر 
الزيارة حتى 18 من الشــــهر 
اجلــــاري ويتخللها عدد من 
الزيــــارات للمراكز البحثية 

واملختبرات في املعهد.
من جهته، قال د.الراشد: 
ان املعهــــد بــــدأ فــــي تنفيذ 
مشروع التحول االستراتيجي 
وتطوير خططه ذات العاقة 
بالتعاون الدولي ودعم العمل 

السفير الصيني: 
البلدان جتمعهما 

عالقات ثنائية 
مثمرة ستساهم 
في حل العديد 
من التحديات 

املشتركة
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للحفاظ عليه����م وبقائهم في 
الكويت، خصوصا أن املنافسة 
شديدة، وكنت قد قمت بزيارة 
ملايو كلينك بالواليات املتحدة 
األميركي����ة وش����اهدت هناك 
بالعناي����ة املرك����زة ممرضات 
كن يعمل����ن في وزارة الصحة 
بالكويت، مما يدل على مهنية 
وأداء الهيئة التمريضية بالكويت 

ليتم طلبها للعمل بأميركا«.
واس����تدرك العوض����ي في 
تصريحه ب����أن العمل باملركز 
وأقسامه يقدم بأفضل صوره، 
وقال: »مع هذا ليس هناك تقصير 
في األداء اخلدم����ي للمرضى، 
ولكننا نعاني من ضغط شديد 
على األطباء والهيئة التمريضية، 
مما يجدر معه أن أتقدم بالشكر 
جلميع العاملني الذي يعملون 
على مدار الي����وم خالل وبعد 
ساعات العمل طوال أيام األسبوع 
دومنا توقف، متواجدين دائما. 
ولهذا نطلب دعمهم بأي شكل 
سواء عن طريق ديوان اخلدمة 
املدني����ة أو وزارة الصح����ة أو 
الهيئات ومنظم����ات املجتمع 
املدن����ي، حيث ميك����ن ترقية 
املمرضات ودعمه����م ماديا أو 

معنويا«.
وفيم����ا يخت����ص بعيادة 
التشخيص السريع لسرطان 
الثدي والتي افتتحت مؤخرا، 
أكد العوضي أنها تأتي تتويجا 

حذّر من تسربها إلى الدول املجاورة

العوضي لـ »األنباء«: كوادر »مكافحة السرطان« 
مميزة ومطلوبة عاملياً ويجب حتفيزها على البقاء

»األشغال«: تنسيق مع »الصحة« لتطعيم موظفي 
محطات الضخ للوقاية من الغازات السامة

للعالقة ما بني الفريق الكندي 
وجامع����ة األمي����رة مارغريت 
عن طريق الش����بكة الصحية 
ف����ي تورنتو ومرك����ز الكويت 
للسرطان ممثال لوزارة الصحة، 
حيث افتتحن����ا العيادة، وكما 
هو معروف أن سرطان الثدي 
يصيب النساء بالكويت بنسب 
مرتفعة كما هو احلال مبختلف 
بلدان العالم، وبالتالي كان هناك 
اهتمام بني فريق مركز الكويت 
ملكافح����ة الس����رطان والفريق 
الكندي للتركيز على هذا املرض 
ومحاولة احلد من انتش����اره 

وسرعة التجاوب معه.

حنان عبدالمعبود

أك����د مدير مرك����ز الكويت 
ملكافح����ة الس����رطان د.أحمد 
العوض����ي أن املرك����ز بجميع 
أقس����امه يعمل بكفاءة جيدة 
بالرغم من النقص الذي يعانيه 
في الكوادر الطبية والتمريضية، 
مشددا على أهمية احلفاظ على 
الكوادر املوجودة حاليا، بشتى 
الطرق في ظل املنافسة العاملية 

الستقطاب الكفاءات.
وقال العوضي في تصريح 
ل����� »األنباء«: ان عل����م األورام 
تخصص نادر وبالتالي هناك 
منافسة بني مختلف دول العالم 
الستقطاب الكفاءات املتخصصة 
في هذا املجال، وكما هو معروف 
في منطق����ة اخلليج فإن أغلب 
الدول تعمل على افتتاح مراكز 
متخصصة كبيرة، وألن كوادرنا 
الطبية والتمريضية املتخصصة 
مشهود لهم بالكفاءة والتدريب 
العال����ي، فإن هناك منافس����ة 
الستقطاب هؤالء األطباء، خاصة 
ان الكوي����ت بلد حر ميكن ألي 

شخص أن يتنقل في العمل.
وأضاف: »يجب احلرص على 
الكف����اءات التي كانت ومازالت 
موجودة ألكثر من 20 عاما معنا، 
وحتى من مت تدريبه من هيئة 
متريضية وأطباء، على أن يكون 
هناك توجه لزيادة املعاش����ات 

فرج ناصر 
 عبدالكريم العبداهلل

أعلن الوكيل املساعد لقطاع شؤون الهندسة 
الصحية بوزارة األشغال م.وليد الغامن عن تنسيق 
م���ع وزارة الصحة لتطعيم العاملني في محطات 
الضخ والرفع التابعة للوزارة في مناطق العقيلة 
وأم الهيمان وسعد العبد اهلل، والذين يبلغ عددهم 
ما يقارب 285 موظفا، وذلك لتعرضهم املباشر لغاز 
كبريتيد الهيدروجني السام الناجت عن مياه الصرف 
الصحي غير املعاجلة الداخلي الى احملطات، الفتا الى 
ان تلك التطعيمات تهدف الى حلمايتهم من الغازات 
السامة املوجودة في تلك احملطات، مشيرا الى أن 
هذه الغازات موجودة في كل محطات الرفع والضخ 
على مستوى العالم. وأكد العامن في تصريح خاص 
ل� »األنباء« أن هذا االجراء »وقائي«، باالضافة الى 
تقييم املوظفني الذين يتعاملون مع مياه الصرف 

الصحي، خاصة أن هذه املياه لها اثر خطير على 
صحة العاملني في محطات الرفع والضخ سابقة 
الذكر. بدوره، أشار مدير ادارة الضخ والرفع بوزارة 
األش���غال م.خالد املجرن الى وجود بعض املواد 
السامة في محطات الصرف الصحي التي يعمل بها 
املوظفون في تلك احملطات، والتي لها اثر سلبي 

على العاملني بها من الناحية الصحية.
وأفاد بأن وزارة األش���غال طلبت من الصحة 
تطعيم موظفي محطات الضخ والرفع، مشيرا الى 
أننا في انتظار وزارة الصحة ملباش���رة إجراءات 

التطعيم للموظفني في تلك احملطات.
وأش���ار الى وضع ضوابط وشروط لسالمة 
العاملني في محطات الرفع والضخ، والتي تتمثل 
في وجود »األقنعة الكربونية«، وكذلك اخلفيفة، 
وسلندر االوكسجني، مبينا أن ضوابط السالمة التي 
مت وضعها يتم العمل بها حسب قراءات »الغاز« 

املوجود في تلك احملطات.

د. احمد العوضي

»كان« تواصل التوعية بسرطان البروستاتا

حنان عبد المعبود

في إط���ار أنش���طة حملة 
سرطان البروستاتا التي أطلقتها 
حملة »كان« التوعوية ملرض 
الس���رطان أقيم ي���وم مفتوح 
في سوق شرق، مت من خالله 
توعية الناس وخاصة الرجال 
عن أهمية الكشف املبكر، كما مت 
توزيع كتيبات على احلضور 
وقد تفاعل اجلمهور بشكل ممتاز 
مع الفعالية وقد ش���اركت في 
الفعالية شركة روش لألدوية 
بتوفير أجهزة ملرضى السكر 
كما قدمت حملة »كان« بالتعاون 
مع شركة روش فحص للسكر 
والضغط للجمهور احلضور، 
باالضاف���ة الى هداي���ا قدمتها 
شركة شركة السنابل الذهبية 
»س���يباميد« للحض���ور من 

منتجات الشركة.
من جانبه، أكد نائب رئيس 
احلمل���ة د.خال���د الصالح أن 
احلملة تهدف الى رفع مستوى 
الوعي، عبر معلومات صحية 
يجب أن تصل للجمهور بأسهل 
الطرق، وقال: نحرص على أن 
تقدم املعلومات بشكل مبسط، 
وبوس���ائل عدة، وله���ذا نقدم 
كل األم���ور اجلاذبة للجمهور 
باألنشطة التي نطلقها، فهذه 
الفعالية تضمنت جانبا من املرح 
د.أحمد راغب خالل احملاضرة التوعوية في »إعانة املرضى«حيث مت إحضار ش���خصيات 

جانب من انشطة احلملة في سوق شرق

نظمت محاضرة في »إعانة املرضى« وسوق شرق

إدارة القرآن الكرمي حتصد درع التفوق في مسابقة الكويت الـ 18 حلفظ القرآن
أسامة أبوالسعود

حصلت إدارة شؤون القرآن الكرمي بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية على درع التفوق العام في 

جائزة الكويت الكبرى الثامنة عشرة حلفظ القرآن 
الكرمي وتالوته وجتويده التي تقيمها األمانة العامة 
لألوقاف سنويا حتت رعاية صاحب السمو األمير. 

وتقدم مدير إدارة شؤون القرآن الكرمي أحمد 

الطويل بالتهنئة القلبية واملباركة جلميع اجلهات 
املشاركة في املسابقة والفائزين فيها، معربا عن 

سعادته بهذا اإلجناز الكبير الذي حققته إدارة 
شؤون القرآن الكرمي، موضحا أن فوز اإلدارة بدرع 
التفوق العام يأتي للسنة الثانية على التوالي وتعتبر 

أعلى درع في املسابقة، وقد حصلت فيها اإلدارة 
على مجموع 250 نقطة وبفارق كبير عن أقرب 

املنافسني، حيث نال صاحب املركز الثاني 88 نقطة 

فقط.
وأوضح الطويل أن الفوز بدرع التفوق العام جاء 

بفضل اهلل تعالى أوال ثم نتيجة الرتفاع نسبة 
املشاركة ومن ثم الفوز في املسابقة، حيث بلغ العدد 

اإلجمالي للحفظة واحلافظات املشاركني والتابعني 
حللقات ومراكز إدارة شؤون القرآن الكرمي نحو 

569 مشاركا ومشاركة فاز منهم 64 حافظا وحافظة 
من جميع الفئات واملستويات.

على هامش مشاركته في اجتماع نقاط اتصال الدول العربية لتحالف احلضارات في القاهرة

األذينة: إعادة صياغة اإلستراتيجية العربية
 املوحدة حلوار احلضارات

خطوة مشكورة من املشاركني 
في هذا االجتماع الذي ضم كال 
من دولة اإلمارات والبحرين 
وتونس واجلزائر والسعودية 
والسودان والعراق وسلطنة 
عم����ان وفلس����طني وقط����ر 

والكويت ومصر واملغرب.
الى أن املشاركني  وأشار 
ف����ي اجتماع نق����اط اتصال 
ال����دول العربية لدى حتالف 
ب����األمم املتحدة  احلضارات 
اتفقوا على أن توافي الدول 
العربية إدارة الثقافة وحوار 
احلض����ارات باألمانة العامة 
للجامعة، االقتراحات الراغبني 
ف����ي تقدميها حول مرتكزات 
اإلس����تراتيجية وأهدافه����ا 

وبرامجه����ا وذلك بهدف دعم 
عمل اجتم����اع نقاط اتصال 
ال����دول العربي����ة ف����ي مدة 
أقصاها 29 من ش����هر يناير 
العام املقبل، موضحا  مطلع 
ان االجتماع ناقش قانونية 
إعادة صياغة اإلستراتيجية 
العربي����ة املوح����دة حلوار 
احلضارات وهي اإلستراتيجية 
أقرها مجلس اجلامعة  التي 
العربية على مستوى وزراء 
اخلارجية في س����بتمبر من 
الع����ام املاضي والذي فوض 
اجتماع نقاط االتصال العربية 
النهائية  باعتماد املس����ودة 
اإلستراتيجية العربية املوحدة 

حلوار احلضارات.

بتكرمي األمم املتحدة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد تقديرا الختياره قائدا 
للعمل اإلنساني وهو ما يعد 

ترأس وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املساعد 
للتنس����يق الفني والعالقات 
اخلارجي����ة واحلج وضابط 
اتصال وممث����ل الكويت في 
مجموع����ة أصدق����اء حتالف 
احلضارات خلي����ف األذينة 
اتص����ال  نق����اط  اجتم����اع 
ال����دول العربية لدى حتالف 
احلضارات باألمم املتحدة الذي 

عقد في القاهرة.
وقال األذينة في تصريح 
املش����اركني  ان  صحاف����ي 
ف����ي اجتماع نق����اط اتصال 
ال����دول العربية لدى حتالف 
احلضارات باألمم املتحدة الذي 
عقد في القاهرة مؤخرا أشادوا 

خليف األذينة خالل االجتماع

خالل املؤمتر الصحافي لإلعالن عن انطالق امللتقى الوقفي حتت شعار »السيرة النبوية برعاية وقفية«

احلميدان: مجمع السيرة النبوية صرح رائد للتعريف 
بحياة الرسول ژ بأسلوب عصري وتقنيات حديثة

الصانع تفقد سير العمل في مجمع محاكم األحمدي:
تأمني احتياجات القضاء وسرعة إجناز معامالت املواطنني

متحف فكري يجسد املعاني 
واالحداث في صور ومشاهد 
جتع����ل الزائر له����ذا الصرح 
يعيش احلدث واقعا ملموسا 
كأنه رأي العني، يستش����عره 
روحا وتخيال وحسا بأرقى ما 
وصلت اليه التقنية احلديثة، 
فتترجم فيه احداث الس����يرة 
ويربط بينها من خالل قاعات 
وممرات، ينس����ج فيها الزمن 
مع احلدث واملكان، فيشخص 
للنظر واخليال والروح معا، 
فتجعل الزائر يبحر في االحداث 
وكأنه جزء منها وكأنه حضرها 
بنفسه، فينطبع بها ويتشرب 
احداثها وحكمها، وتنعكس في 
وجدانه سلوكا واقتداء بهذا 
النبي الك����رمي ژ، واعتزازا 

ال���ذي تقدمه  فيه���ا والدعم 
الوزارة لرفع مستوى األداء، 
داعيا الى تأم���ني احتياجات 
القضاء وتوفير البيئة األكثر 
مالئمة إلجناز معامالت وقضايا 
املواطنني والبت فيها وتسريع 
وتيرتها مبا يسهم في تطوير 
األداء والتعرف على املعوقات 

وايجاد احللول الالزمة لها.
وامتدت اجلولة في إدارة 
التنفيذ باألحم���دي ومبارك 
الكبي���ر واألقس���ام املختلفة 
التابعة لهما بدءا من اإلعالن 

باالنتماء الى هذه الشخصية 
العظيمة التي ال مثيل لها في 

التاريخ.
من جانبه، استعرض مدير 
ادارة االعالم والتنمية الوقفية 
وعضو اللجنة التحضيرية 
للملتق����ى حم����د املير بعض 
اجلوان����ب املهم����ة واملالمح 
الب����ارزة للملتق����ى الوقفي 
احلادي والعش����رين السيرة 
النبوية برعاية وقفية، وقال: 
يبدأ امللتقى انش����طته بحفل 
االفتتاح الذي يعقد في متام 
الساعة 9.45 صباح يوم االحد 
املقبل في قاعة الراية بفندق 
الكويت يارد � ماريوت بالسالم 
الوطني ثم ت����الوة آيات من 
الذكر احلكيم، ثم كلمة ممثل 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد راعي امللتقى وزير العدل 
ووزير االوقاف والش����ؤون 
االس����المية يعقوب الصانع، 
تليها كلمة االمني العام لالمانة 
العامة لالوقاف د.عبداحملسن 
اخلراف����ي. يعقب ذلك عرض 
فيلم امللتق����ى والذي يتناول 
عرضا مرئيا عن مشروع مجمع 
السيرة النبوية الذي سيكون 
معلما من معالم الكويت، تليه 
فقرة تكرمي مجموعة من الذين 
أسهموا في تأسيس مشروع 
السيرة النبوية على مدى عدة 

سنوات.

ومنع السفر والشؤون املالية 
وتنفيذ مبارك الكبير وانتهاء 
بالشركات واألفراد وااليجارات، 
حيث ثم���ن الصانع اجلهود 
املبذولة وحج���م اإلجنازات 
احملقق���ة والقائمني على هذه 
األقسام خصوصا في تطبيق 
نظام األمج بشكل فاعل ومميز، 
مش���يدا باألداء املتميز الذي 
شاهده، آمال االستمرار على 
الوتيرة نفس���ها مبا يساعد 
العمل بجميع  على تطوي���ر 

احملاكم.

التميز في املشاريع الوقفية 
للتعريف مبش����روع مجمع 
السيرة النبوية الذي تتمثل 
رس����الته في تثقيف املجتمع 
وتعريفه بشخصية النبي ژ 
وتنمية حب اتباعه واالقتداء 
به، وتعزي����ز القيم الروحية 
والدينية واالخالقية من خالل 
اس����لوب عصري يس����تخدم 
التقني����ات احلديثة ويجذب 
الزائرين. واضافت: لقد بدأت 
بذرة هذا املش����روع قبل عدة 
سنوات ُبذلت فيه جهود كبيرة 
تخطيطا ودراسة وحتضيرا، 
ألنها ليست احداثا عادية، امنا 
هي س����يرة اعظم شخصية 
عرفتها االمم، سيرة نبي ختمت 
به الرساالت السماوية، فهو 

لشؤون تكنولوجيا املعلومات 
الش���رقاوي  واالحصاء عمر 
ومدير إدارة االعالم والعالقات 
العام���ة جمال التناك. واطلع 
الصانع خ���الل اجلولة التي 
استمرت لساعات على مجريات 
سير العمل وتأمني اخلدمات 
واالمكاني���ات الالزم���ة التي 
تقدمها وزارة العدل جلمهور 
املتقاضني واملراجعني، واستمع 
لشرح من القائمني على هذه 
اإلدارات للوقوف على املشاكل 
والصعوبات التي تواجه العمل 

أكدت نائ����ب األمني العام 
لإلدارة واخلدم����ات باألمانة 
العامة لألوقاف إميان احلميدان 
ورئيس اللجنة التحضيرية 
للملتق����ى الوقف����ي احلادي 
والعشرين »السيرة النبوية 
برعاية وقفية«. ان مش����روع 
مجمع السيرة النبوية يهدف 
الى اع����داد جيل متميز يفهم 
االسالم على حقيقته ويكون 
فيه صالح الف����رد واملجتمع 
وفيه اخلير لالنسانية جمعاء 
ويؤصل الهوية االس����المية 
للمجتمع والثوابت التي قام 
عليه����ا ويبرز ايض����ا الدور 
الريادي لألمانة العامة لالوقاف 
في خدمة املشاريع التنموية 
والتثقيفية والعلمية والدعوية 
التي تضاف الى أياديها البيضاء 
في االغاثة والعون الكبير في 

جميع ارجاء املعمورة.
جاء في املؤمتر الصحافي 
الذي نظمت����ه األمانة العامة 
لألوقاف مبناسبة اقامة امللتقى 
الوقفي احلادي والعش����رين 
»الس����يرة النبوي����ة برعاية 
وقفية« وذلك ف����ي يومي 21 
و22 ديسمبر اجلاري في فندق 
الكورت يارد برعاية سمو ولي 
العهد الش����يخ نواف األحمد، 
وقالت احلميدان: ان هذا امللتقى 
يعتبر جتسيدا لرؤية األمانة 
العامة لألوقاف الواضحة في 

العدل ووزير  تفقد وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
العمل  يعقوب الصانع سير 
بإدارة تنفيذ محافظة األحمدي 
ومبارك الكبير مبجمع محاكم 
األحمدي خالل جولة موسعة 
رافقه خاللها وكيل وزارة العدل 
باإلنابة عبدالعزيز العبد اهلل 
ومدير تنفي���ذ مبارك الكبير 
املستشار فهد العصفور ووكيل 
الوزارة املساعد للشؤون املالية 
واإلدارية فيص���ل اخلميس 
ووكي���ل ال���وزارة املس���اعد 

إميان احلميدان متوسطة حمد املير وضحى العتيبي خالل املؤمتر الصحافي  )اسامة ابوعطية(

الصانع متفقدا سير العمل في املجمعيعقوب الصانع متوسطا وكالء وزارة العدل على هامش جولته في مجمع محاكم األحمدي

املير: املجمع كيان 
إداري يتبع »أمانة 

األوقاف«

كرتونية وبالونات مت توزيعها 
على احلض���ور إلدخال الفرح 
والس���رور على اجلميع، وقد 
لعب متطوع���و احلملة دورا 
فعاال في مساعدة احلملة على 
نش���ر رس���الة التوعية حيث 
قاموا باملس���اعدة في التنظيم 
لهذه الفعالية واملس���اعدة في 
إجراء فحص السكر والضغط 
للحض���ور وتوزيع الكتيبات 

التوعوية عليهم.
من جه���ه أخ���رى، أقامت 
احلملة محاضرة توعوية عن 
سرطان البروستاتا في صندوق 
إعانة املرضى قام االستشاري 
د.أحمد راغب بتقدمي محاضرة 
على احلضور، القت تفاعال مع 

احلضور بشكل مميز.
وبني راغب خالل احملاضرة 

أعراض املرض، مشيرا الى أن 
املرض يعتمد على املرحلة التي 
يكون فيها السرطان باجلسم، 
وقال»في املراحل األولى التي 
يكون فيها املرض محصورا في 
حدود الغدة قد ال تكون األعراض 
ظاهرة وهنا يصعب التشخيص. 
ومع تطور املرض وتقدمه تظهر 
لدى املريض مشاكل في التبول 
ناجمة عن الضغط الذي يشكله 
الورم السرطاني على املثانة أو 
على اإلحليل، وهو األنبوب الذي 

ينقل البول من املثانة.
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استعرض وزير األشغال العامة ووزير الكهرباء واملاء م.عبدالعزيز االبراهيم وعدد من مسؤولي وزارة األشغال امام مجلس األمة في جلسته العادية التكميلية امس عددا من 

مشاريع الوزارة في مجالي الطرق واإلنشاء. وقال الوزير االبراهيم في كلمته: ان مشاريع الوزارة املنفذة منذ عام 2012 جتاوزت قيمتها مليار دينار، واملشاريع املطروحة قيد 

التنفيذ حاليا جتاوزت تكلفتها مليارين و300 مليون دينار، اما املشاريع املستقبلية التي ستطرح خالل عام فتتجاوز تكلفتها 3 مليارات دوالر.

واشار الى منهجية الوزارة في التواصل مع مجلس األمة والشعب في عرض أعمالها في هذا اجلانب والتي بدأ فيها من خالل عرض ملشاريع الوزارة على محافظات البالد، 

مضيفا ان العرض يهدف الى عرض مشاريع وزارة األشغال سواء كانت مشاريع طرق او مشاريع انشائية.

من جهته، قال وكيل الوزارة املساعد لقطاع هندسة الطرق احمد احلصان ان وزارة األشغال جهة تنفيذية للمشاريع حسب متطلبات اجلهات املستفيدة في الدولة وتتولى 

اجلانبني الهندسي والفني في اعداد الدراسات مرورا بالتصميم والتنفيذ حسب تطلبات اجلهات املختلفة.

ومن املقرر ان يناقش مجلس األمة اليوم قانون جمع السالح، باإلضافة الى انخفاض أسعار النفط وأثره على االقتصاد الوطني.. فإلى التفاصيل:

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان -  بدر السهيل

املجلس يناقش جمع السالح وانخفاض أسعار النفط اليوم
الى إسرائيل. وهذا يضع عالمة 
الذي  استفهام حول الشخص 
يجدد لهذه الشركة أو اجلهة التي 
جتدد التعاقد معها، »وأكني أؤذن 

في مالطا« أحذر من ذلك.
٭ د.علي العمير وزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة: مالحظات 
النواب جتد كل تفاعل وتعاون 
م���ن احلكومة ويعل���م النائب 
الدويسان بأن أسئلته مت الرد 
عليها بكل شفافية وعلم منها 

ما يريد من معلومات.
وال ميكن ان نتعامل مع النائب 
ف���ي مالطا«، ال  وكأنه »يؤذن 
بالعكس فاألسئلة تضع املجهر 
على مواط���ن اخللل، وما ورد 
من األسئلة مت الرد عليها بكل 
ش���فافية، وعلى أمت االستعداد 

لسماع مالحظاته.
وال ميكن ان نسمح لشركة بان 
تنقل أخب���ارا أو معلومات عن 
مواطنينا أو املقيمني الى دولة 
أخرى فضال عن انها اسرائيل، 
وإذا كانت هناك معلومات عن 
كالم األخ فيصل فليقدم لنا الدليل 

ونحن سنتخذ إجراءاتنا.
٭ فيصل الدويسان: األخ العمير 
يتكلم عني وكأني رفعت اجلمال 
اجلاسوس املصري في إسرائيل، 
هناك عطاء وحيد لشركة وحيدة، 
ما أحد بحث في احلكومة وقال 
ماذا يقصد الدويس���ان، يا إما 
أذكياء وايد يا إما العكس وهذه 
ستكون مصيبة، هذه الشركة 
يجب ان تتحروا عنها، شركة 
الدانة ومديرها الفلسطيني عميل 
إلسرائيل فللشركة سوابق في 
مصر ولبنان، فإذا أنتم تريدون 
التعام���ل مع إس���رائيل فأنتم 

أحرار.
٭ د.علي العمي���ر: ما ورد في 
مداولت���ي األولى ه���ي تقدير 
واحت���رام مع النائ���ب، فلماذا 
يقول اننا نتعام���ل معه كأنه 
جاسوس، نحن قلنا نتعامل مع 
الن���واب بتزويدهم بالبيانات، 
يبقى قانونية الشركة وكيفية 
التعاقد معها وإذا كانت الشركة 
تنقل أخبارا فس���نتعامل معها 
إذا ق���دم الدويس���ان دليال أو 
معلومات بالرغم من اننا عندنا 
بحثنا اخل���اص. ولكن نحن ال 
نلمز بعضنا البعض ونش���كر 

له اهتمامه.
٭ مبارك اخلرينج )نظام(: نقطة 
نظام على املادة 99 من الدستور 
حدد الدس���تور شروط تقدمي 
السؤال البرملاني، هذا حق مكفول 
لكل عضو في الفصل التشريعي 
والعطلة البرملانية، فلوحظ في 
الفصل احلالي تأخر الرد على 
الوزراء  البرملانية من  األسئلة 
وجتاوزوا مهلة األس���بوعني، 
في خطاب رئيس مجلس األمة 
تطرق الى التعاون دون التهاون 
والذي أراه ان االخوة الوزراء ال 
يريدون التعاون بل يسعون الى 
تهميش األعض���اء، وإال فكيف 
نفس���ر جتاوز املدة القانونية 

لإلجابة؟!
لذلك أرجو من الرئاسة التنبيه 
على ال���وزراء االلت���زام باملدة 

احملددة للرد على السؤال.
٭ د.علي العمي���ر: كالم نائب 
الرئي���س محل تقدير واحترام 
وس���نعمل عل���ى توفي���ر كل 
األجوبة، ولكن الردود جتاوزت 
النسبة انخفضت  83%، واآلن 
الى 79% وتبقى بعض اإلجابات 
أحيانا يكون فيها توسع يحتاج 
الى عمل يتجاوز االس���بوعني 
وعندما تأتين���ا االجابة بغير 
الدستورية نعيدها مرة اخرى 
ونحاول توفيرها مبا ال يخالف 

الدستور.
٭ مب���ارك اخلرينج: نش���كر 
د.علي العمير على الرد ونأمل 
مستقبال االهتمام بردود الوزراء 
على األسئلة، وعندي ما يثبت 
من املستشارين انه يجوز نشر 
األس���ماء واملعلوم���ات وهناك 
معلومات نشرت في الصحف.

٭ جمال العمر: طبيعة الردود 
بأن بعض الوزراء يتذاكى على 
النائب بالك���م وليس بالكيف 
بالنسبة لألجوبة واإلجابات لم 

الى اسرائيل، وكل مواطن وكل 
ضيوفنا معلوماتهم تصل الى 
الداخلية  ف���وزارة  اس���رائيل، 
منتس���بوها ال يتورعون عن 
البحث والتحري عما اذا كانت 
هذه املعلومات تصل الى اسرائيل 
ام ال؟ اس���رائيل متجسسة من 

زمان.
اطل���ق حتذيرا فالش���ركة هي 
وكيل لشركة فرنسية باعت كل 
البيانات الى اسرائيل وهي اآلن 
تدير األجهزة في مطار الكويت 

الدولي.
ابع���دوا  أق���ول للمس���ؤولني 
شركة الدانة املشبوهة عن كل 
تعامالتكم ألن كل معلوماتكم 
ستكون مبيوعة إلسرائيل وأيضا 
جهاز التبصيم ستصل معلوماته 

فارتفعت االسعار فأين وزارة 
التج���ارة؟ وهذه مصيبتنا مع 

هذه الهيئة.
٭ نبيل الفضل: أكتفي بإجابات 

الوزراء.
٭ سؤال فيصل الدويسان لوزير 

الداخلية عن التبصيم اآللي:
٭ فيصل الدويسان: عرض وحيد 
قدم مبناقصة وفازت به شركة 
الدانة، وما حدث هو عطاء وحيد 
رسا على شركة الدانة وهي تابعة 
لش���ركة »ماجال« اإلسرائيلية 
وتتعامل مع »ساجيل مورفو« 
وهي ش���ركة فرنسية ومتهمة 
بتسريب كل بيانات املواطنني 
وبيعها إلسرائيل وهذا حدث في 
لبنان ألن الشركة هناك باعت 
كل بيانات املواطنني اللبنانيني 

الرشاوى وتزوير املستندات في 
قطاع حماية املستهلك، للشعب 
احلق ف���ي حماي���ة مصاحله، 
ونتمنى على الوزير وعلى من 
هم حتته واملتنفذين املناط بهم 
حماية املستهلك ضبط جماح 
السوق واألسعار، اعملوا بأمانة 
وش���رف. األس���عار والفساد 
واألغذية الفاسدة وهناك امراض 
وأوبئة والرشاوى حدث وال حرج 
والقوانني لم تكن رادعة غلظناها 
في قانون حماية املستهلك ما 
في فائ���دة، وإذا تبون نغلظها 

اكثر ما عندنا مانع.
ملاذا ارتفعت اسعار السمك؟ ألن 
هناك النشات القطاع او )صياد( 
صار لها 60 سنة اوقفوها اآلن، 
ومنع احتكار مل���ا هو موجود 

٭ مبارك احلريص: لعدم حضور 
الوزير اطلب التأجيل.

٭ د.عبداحلميد دشتي لوزير 
التجارة د.عبداحملسن املدعج: 
هذه احلادثة مت اتخاذ االجراء 
فيها فبعد االستجواب جاءتني 
االجاب���ة، وس���بق ان اقررن���ا 
قانون حماية املستهلك ونعلم 
التي  العارمة  يقينا بالفوضى 
جتتاح السوق والسوق سايب 
ومس���تباح، املجل���س تصدى 
وأنشأنا جلنة وطنية حلماية 
املس���تهلك، للحني لم نر قرارا 
وزاريا، وكل يوم مير يدمر صحة 
الكويت، الناس تضع حمل االمن 
واالمان والصحة على اجلهات 
التجارة  احلكومي���ة، ووزارة 
متراخية خاصة في هذا القطاع، 

مجمع الصوابر بقي 70 ش���قة 
املالية  ب���ني  وهناك تنس���يق 
والرعاية السكنية وخصصنا 
ش���ققا في الصليبخات كشقق 
س���كنية بديلة لهم في شمال 
غرب الصليبخات خالل شهر 

فبراير.
٭ س���ؤال النائ���ب عب���داهلل 

العدواني لوزير الصحة:
العدواني: امتنى  ٭ عب���داهلل 
ان يوضع ترخيص املنتجات 
إذا كانت  الصحية لكي نعرف 

مرخصة ام ال؟
٭ وزير الصحة د.علي العبيدي: 
لدينا جلن���ة لتقييم اإلعالنات 
ونش���رها وأحلن���ا كثيرا من 
النيابة لنشرها  الى  اإلعالنات 

اعالنات غير مرخصة.

افتتح رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن اجللسة التكميلية 
الس���اعة  أم���س األربعاء عند 
التاسعة والنصف بعد أن كان 
قد رفعها ملدة نصف ساعة لعدم 
اكتمال النصاب وتال األمني العام 
أس���ماء األعض���اء احلاضرين 
واملعتذرين والغائبني من دون 

إذن أو إخطار.
واف���ق املجلس عل���ى بدء 
اجللس���ة ببن���ود احلصانات 
واألسئلة ومش���روعات وزارة 
األش���غال، وغدا جمع السالح 

وحتديد ساعتني للنفط.
الطريج���ي: هناك  ٭ عبداهلل 
موضوعات مهمة وجلان التحقيق 
رفعت تقارير من البند التاسع 
والبند 22 و23 و24 وما تالها 
كلها تقارير جاهزة ومعروضة 
على املجلس أمتنى إقرارها حتى 

لو في جلسة استثنائية.
٭ عادل اخلراف���ي: أؤيد كالم 
النائب الطريجي وهذه التقارير 

مهمة وتثري أعمال املجلس.
٭ م���رزوق الغ���امن: اقترح ان 
نحيل ه���ذا االقتراح الى جلنة 
األولويات حت���ى يتم ترتيبها 
وترتيب أولوياتها ووضع جلسة 

عادية أو جلسة خاصة.
)موافقة عامة(.

٭ د.عبداحلميد دشتي: أمتنى 
تأجيل طلب مقدم من 10 نواب 
بخصوص انهيار سوق املال الى 
اجللسة القادمة نظرا لعدم وجود 
وزير املالية وهو املعني بذلك.

)موافقة على التأجيل(.
٭ سعدون حماد: البند 13 إصدار 
الطبية،  امل���دن  قانون تنظيم 

اختلط عليك األمر.
٭ جمال العمر: أمتنى أن تكون 
احلكومة مستعدة غدا )اليوم( 
ملناقشة ساعتني ألسباب تراجع 

أسعار النفط.
٭ مرزوق الغامن: هناك كتاب من 
جلنة اخلطاب األميري يطلبون 
إحالة برنامج عمل احلكومة الى 
جلنة األولويات إلبداء رأيها من 
حيث املواضيع املوجودة وتعيد 
الى جلنة اخلطاب  مالحظاتها 

األميري.
)موافقة عامة(.

بند األسئلة

الى مناقشة  انتقل املجلس 
بند األسئلة

٭ فارس العتيبي: اكتفي بإجابة 
األخ الوزير.

النائب د.يوس���ف  ٭ س���ؤال 
الزلزلة لوزي���ر املالية إلفادته 
عن سبب مطالبة أمالك الدولة 
الكويتيني مالك شقق الصوابر 
بإخالئها خالل أسبوعني علما 
بأنهم يدفعون 550 دينارا شهريا 

الى أمالك الدولة.
الزلزل���ة: مجمع  ٭ يوس���ف 
الصوابر في السبعينيات وزعت 
على الناس أوراق تثبت ان هذا 
املجمع سيكون جنة العصر لكن 
عندما ذهب الناس فوجئوا بأن 
هناك ابتعادا لكل املؤسس���ات 
القائم���ة عل���ى الصيانة فترك 
املجتمع حتى ال مير ش���هر إال 
ونرى هناك حريق في املجمع 
فلجأوا الى تثمينها مببالغ زهيدة 

ب� 285 ألفا فأين يذهبون؟!
وأيضا طل���ب منهم إخالء 
الشقق وإن لم يخلوها يدفعوا 
550 دينارا إيجارا عن كل شهر 
الكويتيون في  وبالتالي ضاع 
هذا املجم���ع ولذلك ال ميكن ان 
نتعامل مع أسر كويتية كرمية، 
نحن مع االجراءات التي اتخذتها 
احلكومة في التثمني لكن املبالغ 
التي رصدت ال تسمن وال تغني 
من جوع وال تهيئ لهم س���كنا 
مناس���با، وهل يعقل ان يطلب 
منهم اإلخالء خالل أسبوعني؟!

أمتنى من وزير اإلسكان الذي 
أتى إلصالح األوضاع اإلسكانية 
أن يخفف العبء عن هذه األسر 
الكويتية ال ميكن االستمرار في 
حتصيل املبالغ الكبيرة شهريا، 
شقق الصوابر تؤجر على 350 
دينارا واحلكومة تطلب منهم 
550 دينارا، يجب ان نتعامل مع 
األسر الكويتية تعامال راقيا أو 

نعطيهم مهلة أكبر لإلخالء.
٭ وزير اإلس���كان: بخصوص 

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

هند الصبيح ومبارك احلريص وحمدان العازمي وماجد موسى 

د.عبداحلميد دشتي وسيف العازمي وحمدان العازمي وجمال العمر

حمد سيف وأنس الصالح ود.عبداحلميد دشتي

 م.عادل اخلرافي متحدثا

عبداهلل املعيوف

خلف دميثير

اجلاراهلل: أمتنى 
عقد جلسة خاصة 

ملناقشة تقارير 
جلان التحقيق

الزلزلة: احلكومة 
ثمنت »الصوابر« 

مببالغ زهيدة 
وسكانها ُظلموا

وزير اإلسكان: 
خصصنا شققًا 

في شمال غرب 
الصليبخات ملالك 

»الصوابر«

الدويسان: ضرورة 
إبعاد شركة الدانة 

املشبوهة عن 
الكويت

وزير النفط: لن 
نسمح لشركة 

بتوصيل أي 
معلومات لدولة 

أخرى

اخلرينج: بعض 
الوزراء غير متعاونني 
ويهمشون املجلس
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وزير األشغال:
منهجية الوزارة هي 
التواصل مع مجلس 

األمة واحملافظني

نعرض تلك 
املشاريع بالتفاهم 

مع رئيسي 
السلطتني

املشاريع املنجزة 
منذ 2012 حتى 
تاريخه جتاوزت 

املليار دينار

املشاريع املتوقع 
طرحها تتجاوز 3 

مليارات دينار

مجموع املشاريع 
املنجزة

 أو املطروحة 
أو ما ستطرح 

تتجاوز 7 مليارات

أحمد احلصان:
وزارة األشغال تنفذ 

املشاريع طبقًا 
ملتطلبات اجلهات 

املستفيدة

جسر جابر 
سيختصر املسافة 

من ساعة وربع 
الساعة إلى 25 

دقيقة وسينتهي 
العمل في جسر 

جابر ووصلة الدوحة 
أواخر 2018

إحالة تقارير جلان التحقيق الى »األولويات« وتكليفها بتحديد جلسة ملناقشتها

م.حمد الهدية ود.علي العبيدي وصالح عاشور

فارس العتيبي يطلب احلديث خالل اجللسة

م.عادل اخلرافي ومحمد طنا

راكان النصف

د.عبدالرحمن اجليران كامل العوضيخليل الصالح

د.علي العمير وفيصل الشايع  م.عبدالعزيز اإلبراهيم يعرض إجنازات وزارته على املجلسالرئيس مرزوق الغامن ود.علي العمير ود.عبداحلميد دشتي وسعدون حماد

أحمد الري

د.عبداحلميد دشتي

نبيل الفضل

خارج القاعة ال، الوضع يختلف، 
وكيف ستمنع هذه الكيدية في 

اداء دوره في املجلس.
٭ وزير العدل: املادة 50 يقوم 
نظام احلكم على اساس فصل 
الس���لطات مع تعاونها، اميانا 
من احلكومة مببدأ التعاون بني 
الس���لطات، فجهة التحقيق ما 
قررت رفع التحقيق اال مبوجب 
اوراق، ومن الطبيعي عندما يرفع 
الكتاب الى رئيس املجلس فهناك 
جانب اجرائي وشكلي، وهناك 
نصوص دستورية وال ميكن ان 
تتدخل في آرائنا ونفوت الفرصة 
على جهة التحقيق بحجة اننا 

نتبنى وجهة النظر.
٭ محم���د طنا: بعض القضايا 
النائب  يكون فيها كيدية ملنع 

من اداء دوره السياسي.
٭ فيص���ل الدويس���ان: ه���ذه 
احلكومة تهرف مبا ال تعرف، 
االخ الصانع كان نائبا في اللجنة 
التشريعية والوزير العمير يقول 
احلكومة منسجمة وال ميكن ان 
تصادر حق النائب في القاعة، 
ومت رفع قضية عني الني وجهت 
سؤاال، فهل مت رفع قضيتني علي 
بتهمة توجيه سؤال برملاني؟ 
وهذا معناه ان احلكومة ال تقرأ 
التقارير، وال تبحث عن العدل، 
واال فما كانت رفعت احلصانة 
عن نائب يوجه سؤاال، فاحلكومة 
غير محكوم���ة وتهرف مبا ال 

تعرف.
٭ د.علي العمي���ر: نعم ميكن 

باملجلس وهناك قضايا كيدية 
ترفع على املجلس، وإذا اللجنة 
اقتنعت ان القضايا كيدية تتعلق 
بالسياسة فيجب اال نوافق على 
رفع احلصانة وقرار احلكومة 
ليس في محله، ويجب أال يوافق 
املجلس على رف���ع احلصانة 
اللجنة تقول  ان  وخصوص���ا 
انها كيدية، ولذلك في املواقف 
السياسية يجب اال نوافق على 

الكيدية.
٭ وزير النفط د.علي العمير: 
اختلف مع النائب صالح عاشور 
فإذا قرأنا املادة 22 من الالئحة 
الداخلية ان اللجنة ال تبحث في 
األدلة والكيدية هي منع العضو 
من اداء واجبه في املجلس وأي 
موق���ف او رأي او فكر يتبناه 
النائب داخل املجلس ال سلطان 
عليه وال احد يوقفه إال رئيس 
املجل���س، واج���ب العضو ان 
اما  يتبنى مواقف سياس���ية، 
القضايا األخرى فللنائب العام 

امر ذلك.
٭ صالح عاشور: النائب حتت 
قبة البرمل���ان محصن وله ان 
يقول ما يش���اء وانتم بقراركم 
جت���رون النائب الى س���احات 
التش���ريعية  القضاء واللجنة 

متثل مجلس االمة.
٭ وزير النفط د.علي العمير: 
النائ���ب العام ال يغيب عنه ان 
النائب ميثل االمة ويعي عند كل 
طلب رفع حصانة، فال سلطان 
على مجلس االمة من القاعة لكن 

لتمكني املدع���ي ليمارس حقه 
في احملكمة وهذا األمر اتخذته 
السابقة وأصبحت  احلكومات 
احلكوم���ة تصوت م���ع تقرير 
اللجن���ة إذا كان يوصي برفع 

احلصانة.
٭ عبداهلل املعيوف: انت طلبت 
شطب احلديث وما دار ونطلب 
من دشتي شطبه، وملاذا ال نذهب 
الى القضاء هل اصبحنا ال ثقة 

عندنا في القضاء اآلن؟
٭ وزير العدل يعقوب الصانع: 
عندما يأتي النائب العام ويطلب 
رفع احلصانة ال متلك احلكومة 
ان تق���ف حجر عث���رة لطلب 
مقدم من القض���اء وذلك وفق 
مب���دأ التضامن احلكومي، هذا 
ال يعني انه من خالل املجلس ان 
يهدر حق النائب في التصويت، 
واحلكومة لديه���ا موقف وفق 

اساس دستوري صحيح.
٭ د.عبداحلمي���د دش���تي: انا 
موافق على اي حديث جاء على 
لس���اني لكن انا لم امّس احدا 
ولكن االشخاص الذين ذكرتهم 

هم معنيون بالقضية.
٭ حمود احلم���دان: بناء على 
املادة 88 كالم اي نائب عن تيار 
مؤثر فنحن ال ن���ود ان يكون 
هناك انتشار خلطاب الكراهية 
والتيار الديني له ما له وما عليه 
ونرفض املساس بأي تيار يخدم 

وطنه او دينه.
٭ صالح عاشور: هناك الكثيرون 
خارج املجلس يريدون السوء 

تصويت احلكومة دائما مع رفع 
احلصانة ألن الكتاب ينقل من 
وزير العدل ونترك الكيدية من 
عدمها للنائب العام وانسجاما 
مع كت���اب يكون تصويتنا مع 

رفع احلصانات.
الشايع: هناك عتب  ٭ فيصل 
عليك ألن نقاطا من حق النائب، 
النائب دش���تي أس���اء لبعض 
االشخاص غير املوجودين هنا، 
ما احد يؤثر علينا من 99 اي رفع 
احلصانة اوافق على رفعها حتى 
يأخذ املواطن نفس���ه حقه من 
القضاء حتى محمد الصقر نفسه 

كنا نرفع عنه احلصانة.
٭ مب���ارك اخلرينج: عتبك في 
محله ألني كنت ارغب في انهاء 
التصوي���ت اوال ثم اعطي حق 
النائب في نقاط النظام وال أحجر 
على حق احد وكنت ارغب في 

االنتهاء من التصويت.
٭ خلف دميثير: اليوم دشتي 
غضبان وأربأ به ان يطلق للسانه 
العنان فهو اخالقه اعلى من ذلك، 

حتى االعتذار مرجلة.
العمير عندما يقول ان  د.علي 
احلكومة دأبت على رفع احلصانة 
اقول له أل انت مخطئ ألنه إذا 
جاء تقرير اللجنة لصالح النائب 
فمن املنطقي ان تأتي احلكومة 
العدالة وهناك سوابق  جلانب 
عند اسقاط العضوية عني فجاء 
تقرير اللجنة لصاحلي فصوتت 

احلكومة معي.
٭ د.علي العمير: نحن نصوت 

البراءة؟ ألن  الفضل س���تأخذ 
هناك تضاربا في االختصاصات، 
واللجنة التشريعية قالت كيدية 
فأرجو أن يوضحوا لنا وملاذا 
يغير الن���واب تصويتاتهم إذا 

قال لهم نائب آخر؟
يجب أن نقف على مبدأنا ونلتزم 

بالتصويت.
اللجن���ة  مب���ارك احلري���ص: 
التش���ريعية دورها واضح ال 
تخوض وال تبحث في التحريات 
السرية نحن فقط نرى هل هناك 
كيدية من عدمها، وال نتعامل مع 

أسماء أو مواقف سياسية.
٭ د.عب���داهلل الطريج���ي: في 
النهاية نريد التصويت ويجب 
أن يكون مبنيا على وضوح ولم 

أقصد الطعن باللجنة.
٭ د.عبداحلميد دشتي: اللجنة ال 
تخوض في املوضوع وامنا تنظر 
في الكيدية من عدمها، اللجنة 
تبحث في كل مهنة وثقوا متاما 
إذا قالت ان هناك كيدية فهناك 
كيدية وبالتالي نريد التصويت 
على التقرير وجرى التصويت 

نداء باالسم وكانت النتيجة:
موافقة 14، عدم موافقة 18، امتناع 

0، احلضور 32.
رفع املجلس احلصانة عن النائب 

نبيل الفضل.
٭ جم���ال العم���ر: يس���وؤني 
ويشعرني باحلسرة إدارتك في 
اجللسة وأمتنى ان يعتذر دشتي 

لألخ راكان النصف.
٭ وزير النف���ط علي العمير: 

تكن شافية ووافية ومن أسباب 
عدم اهتمام احلكومة ألن وقت 
السياسية ال  تصعيد املساءلة 
يكون هناك تفاعل من املجلس 

وهذه نتائج عدم التفاعل.

رفع الحصانة

٭ رفع احلصان���ة عن النائب 
د.عبداحلميد دش���تي وتقرير 
اللجنة جاء بعدم رفع احلصانة 

عن النائب دشتي.
٭ مب���ارك احلري���ص: انتهت 
اللجنة ال���ى عدم املوافقة على 
النائب عبداحلميد دشتي لتوافر 

الكيدية.
وجرى التصويت نداًء باالسم 
على التقري���ر وكانت النتيجة 

كالتالي:
موافقة 14

عدم املوافقة 17
امتناع 1

احلضور 32
٭ عدم املوافق���ة على التقرير 
ورفع املجل���س احلصانة عن 

دشتي.
٭ د.عبداحلميد دشتي: أنا عندي 
حتفظ على التصويت وأطعن 

بنتيجته.
القضية أن هناك من أساء إلى 
السيستاني وكان هناك جتمع 
أمام جريدة »اجلريدة«، واجلمع 
كان كبيرا والناس كانت هايجة 
ألنه متت اإلساءة الى معتقدها 
وأنا من هدأت الناس وقلت عليكم 
اللجوء ال���ى القضاء وتقدمت 
بشكوى ضد اجلريدة والكاتب 
وراح خال���د هالل املطيري مع 
محمد الصقر، واآلن هم عبثوا 
بالتصويت اآلن اجلريدة التي 
ي���رأس حتريره���ا خالد هالل 
املطيري، عشان الكل يعرف من 
يضرب الوحدة الوطنية، نحن 
أحببنا أن منرر املوضوع بهدوء 
لكن هناك من أعضاء التحالف 
يحاول ان يغير م���ن قناعات 

النواب فهذا أرفضه.
٭ اخلرين���ج: ال نقب���ل الزج 

بأسماء.
الرئاسة سألت هل هناك موافقة 
ووجدت هن���اك معارضة ولم 
تص���وت باملوافقة أب���دا ولهذا 
لم أجد املوافق���ة فلذلك أعدت 

التصويت نداء باالسم.
وإذا كان د.دشتي لديه مالحظات 
فهذا من حقه ولكن التصويت 
سليم والرئاسة اجراؤها سليم 
املوض���وع املط���روح هو رفع 

احلصانة عن أي نائب.
٭ تقرير 44 برفع احلصانة عن 

نبيل الفضل.
٭ د. عبداحلميد دشتي )املقرر(: 
هناك لغط صار وأرجو أن يدون 
التحفظ في املضبطة وإما إحالة 
املوضوع الى التشريعية لدراسة 

ما حدث.
أم���ا تقرير نبي���ل الفضل فقد 
صوتت اللجنة بعدم املوافقة على 

رفع احلصانة عن الفضل.
٭ نبيل الفض���ل: أنا صرحت 
تصريح���ات برف���ض تعيني 
خريجي الشريعة وكالء نيابة 
وموقفي أنا مصر عليه والرأي 

لإلخوان.
٭ د.عبداهلل الطريجي: أمتنى 
التقاري���ر واضحة  أن تأت���ي 
حتى نبني قرارنا فعندما أقرأ 
الداخلية وحترياتها  ان وزارة 
السرية تؤكد صحة البالغ، فما 
معنى ذلك؟ وعلى أي أس���اس 

بني االتهام؟!
فالبد أن تع���رف ما التحريات 
السرية، وما عالقة رئيس قسم 
الس���الح بأن يكتب تقريرا عن 
نائ���ب؟! ومن اآلن أقول لنبيل 

ان ترف���ع قضية عن الس���ؤال 
البرملاني عندما يكون ال يتفق 
السؤال، احلكومة  مع ضوابط 
منس���جمة مع نفسها وال تقبل 
بأن متارس ممارسة نيابية اال 

وفق الالئحة والدستور.
٭ يعقوب الصانع: نحن تكلمنا 
عن نصوص قانونية واسانيد، 
ورغم ذلك اجلان���ب االجرائي 
متسكنا فيه، فهل يستطيع احد ان 
يفرض رأيه على اعضاء مجلس 
االمة؟ اذن من هذا املبدأ حتى لو 
قفزنا على اجلوانب الدستورية 
فلدينا مبدأ ومتمسكون باالطر 

الدستورية.
٭ سعدون حماد: األخ الرئيس 
انت تضيع وقت املجلس انتقل 

الى البند التالي.
٭ فيصل الدويس���ان: أؤكد ان 
احلكومة ال تقرأ، فعندما تسأل 
عن ش���خص غائ���ب وال تذكر 
اسمه، فهل هذه قضية؟ عندما 
تس���أل عن تقرير حول شركة 
تتعامل مع شركة اسرائيلية، 
فهل هذه قضية؟ احلصانة حق 
لالمة ولكن احلكومة ذاهبة في 

طريق واحد ال رجعة فيه.
٭ عبداهلل الطريجي: في املبطل 
االول وجهت اسئلة عن سوق 
املال وابطل املجلس واتصلوا 
علي في املباحث وقالوا انك متهم 

في ضرب االقتصادي.
٭ د.علي العمير: اتضح االمر 
االن فهو وصف حلاالت هم عانوا 
منها الطريجي والدويس���ان، 
ونثمن ونقدر ونحترم النائب 
العام عندما يطل���ع على هذه 
القضايا وعندما يرسل الكتاب 
الى املجلس فال متلك احلكومة 
التصوي���ت باملوافقة على  اال 

الكتاب.
وترفع اجللسة ملدة نصف ساعة 

للصالة.
٭ د.عبداحلميد دشتي: خالل 
مناقش���ة تقرير رفع احلصانة 
عني حدث���ت بعض االجراءات 
وقدمت تظلم���ا لألمانة العامة 
ارجو من سعادتك االطالع عليه 
وتفريغ اجللسة وكان هناك خطأ 
إجرائي دستوري فأرجو ان تأخذ 

الرئاسة ونحاط علما به.
٭ مرزوق الغ���امن: اإلجراءات 
الالئحية اثناء غيابي س���أقوم 
بإعادة شريط اجللسة وسأتخذ ما 
يتوافق وفق الالئحة والدستور، 
وأنت أسأت للنائب راكان النصف 

فأمتنى االعتذار.
٭ د.عبداحلميد دشتي: اذا اسأت 
الى اي احد فإني اعتذر من النائب 
راكان او اي نائب، ونتمنى ان 

يعذر كل منا اآلخر.
٭ فيصل الدويسان: هناك ادلة 
حول شركة الدانة التي تتعاقد 
مع شركة فرنس���ية لها عالقة 
بإسرائيل سوف اقدمها للوزير 

العمير.
٭ د.علي العمير: اقدر جهد االخ 
الدويس���ان وإحضاره  النائب 
لإلجابة التي ل���م نطلع عليها 
واحلكومة تص���وت وفق مبدأ 

املوافقة على رفع احلصانة.
٭ مبارك اخلرين���ج: ما ذكره 
دشتي حتى وإن كان هناك خطأ 
لكن اخلطأ ال ميكن ان يستمر 
ولكن هناك مالحظة من االمني 
العام باستمرارية هذا اإلجراء 

وما قمنا به اجراءات سليمة.

مشاريع وزارة األشغال

٭ وانتقل املجلس الى مناقشة 
طلب وزير األش���غال بعرض 
مش���اريع وزارة األشغال على 

مجلس األمة.
٭ وزير األشغال م.عبدالعزيز 
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املجلس يؤجل مناقشة أسباب انهيار سوق املال إلى يناير املقبل
احمد القضيبي سلطان اللغيصم

د.علي العمير يعقوب الصانعصالح عاشور مبارك اخلرينج

حمود احلمدان

عدد احلوادث ومسار النويصيب 
حوالي 43 كيلو ويس���توعب 9 
تقاطع���ات اهمها تقاطع صباح 

االحمد وهو التقاطع رقم 5.
وتطوير الطرق الرابطة بني 
مدينة صب���اح األحمد ومدينة 
اخليران السكنية يشمل تطوير 3 
طرق ومجموع الطرق 120 كيلو 
اهمها الطري���ق »املوت« ويأتي 
من خالل رب���ط كل الطرق مع 
طريق النويصيب وطريق مدينة 
الوفرة  صباح األحمد باجت���اه 
وعلى االقل ث���الث حارات غير 

حارات االمان.

ثانيا: قطاع المشاريع اإلنشائية

٭ م.طالل األذينة الوكيل املساعد 
للمشاريع اإلنشائية:

املشاريع التي مت االنتهاء منها في 
اخر 8 سنوات هناك 33 مشروعا 

يتم تنفيذها.
1- مستش���فى جاب���ر: يقع في 
جنوب السرة مساحة 620 الف 
متر ويتكون من 8 أقس���ام هي 
مبنى املستشفى بسعة 168 سريرا 
ومبنى التشخيص والعيادات 

تطويره بشكل كامل وسيتم على 
ثالث مراحل وسيتم امتداده الى 
ان يرتبط بطريق الساملي وطوله 
احلالي 23 كيلومترا وسيطور ل� 
67 كيلو ليصل الى 90 كيلو ومن 
اهم التقاطعات الدائري السابع 
مع امللك فهد وس���يحل مشكلة 

الشاحنات.
وس���ينجز التقاط���ع خالل 
س���نة ونصف قبل االنتهاء من 

املشروع.
وطريق الساملي طوله حوالي 
102 كيلو وسيتم تطويره ليكون 
4 حارات ومكون من ثالث مراحل 
ومدة تنفيذ كل مرحلة 3 سنوات 
تطرح بشكل متزامن والتقاطعات 
الرئيسية من منطقة اجلهراء الى 

مركز الساملي.
ومن الطرق اجلديدة تطوير 
طريق النويصيب ويتكون من 9 
تقاطعات رئيسية وهناك التفافات 
عكسية علوية يتم تنفيذها في 

الوقت احلالي بعدد 8 لفات.
وااللتفافات هي عكسية دائمة 
لالستعجال باحلركة املرورية 
بهذا الشارع احليوي والتقليل من 

وينتهي في نهاية 2016.
اجلسر به ركائز يتم صبها 
حتت االرض بلغت اطوالها 149 
الف مت���ر طولي ومحيطها 154 

الف كيلو متر.
اجلس���ر مك���ون م���ن قطع 
خرسانية يتم صبها في ساحة 
مخصصة لذلك وهناك معدات 
وصلت تكلفته���ا الى 3 ماليني 
دينار والوزارة حرصت اي مسار 
يتم افتتاحه وال يتم االنتهاء من 
املشروع بالكامل وتكلفة املشروع 
248 مليون دينار ونسبة االجناز 
48% وهذا املشروع حتى شمال 
غرناطة وكمية اخلرسانة تصل 
الى مليون مت���ر مكعب وبرج 
خليفة في دب���ي 375 الف متر 

مكعب.
اي حوال���ي خم���س مرات 
ضعف ب���رج احلم���راء وهناك 
مشروع تطوير طريق الساملي 
والدائري السابع وشارع الغوص 
وسيقضي على تقاطعات االشارات 
واالستغناء عنها ويبدأ الشارع 
من الدائري اخلامس ويبلغ طوله 
26 كيلو. والدائري السابع سيتم 

ب���دأ العمل ف���ي نوفمبر 2013 
وس���وف يتزام���ن انتهاؤه مع 
انتهاء وصلة الدوحة في 2018 
)جسر الش���يخ جابر ووصلة 

الدوحة(.
نسبة إجناز املشروع وصلت 
الى 25% وهو متقدم عن البرنامج 
الزمن���ي املعد له وال يوجد اي 

تغيير عليه.
ويعتبر من اطول اجلسور 
في العال���م وبه بعض املناطق 
اخلدمية وبها مرسى لليخوت 
وخفر السواحل ويبلغ ارتفاع 
اجلسر 23 مترا للسماح مبرور 
السفن من حتته ويبلغ عرضه 

الفراغ املالحي 120 مترا.
 738 املش���روع  تكلف���ة 

مليونا.
٭ مشروع تطوير شارع جمال 
عبدالناصر: يبدأ املشروع بعد 
دوار الشيراتون باجتاه اجلهراء 
وهو جسر معلق به 3 حارات 
بكل اجتاه طول املسافة بالكامل 
192 كيلومترا وهناك إنشاء ل� 9 
دوارات و3 تقاطعات و7 جسور. 
ونسبة االجناز في املشروع %48. 

ربط منطقة الصبية مع تقاطع 
مدخل ميناء الش���ويخ وجمال 
عبدالناصر الى الصبية اجلسر 
الرئيس���ي يخرج م���ن ميناء 
الش���ويخ ال���ى الصبية طوله 
36 كم مير من خالل جزيرتني 
اجلنوبية والشمالية إلى ان يصل 
الى الصبية وهو من مكوناته 
3 حارات بكل اجتاه اضافة الى 

حارة امان.
الهدف منه تقصير املسافة 
للقادم من الكويت الى الصبية 
مبسافة 25 دقيقة بدال من ساعة 

وربع الساعة.
كل جزيرة مساحتها 300 ألف 

متر مربع وبها بعض املرافق.
وصلة الدوحة: تربط املناطق 
من جهة جابر االحمد الى ميناء 
الشويخ او ان تتجه الى مدينة 
الصبية، وتبت���دئ من املدينة 
الترفيهية طوله 7.7 كم. ومساره 

البحري 4 كم.
مدة مشروع وصلة الدوحة 
4 سنوات من 22 اكتوبر 2014 
وس���وف يس���هل حركة مرور 
الشاحنات، البرنامج التنفيذي 

اإلبراهيم: نعرض هذه املشاريع 
بالتفاهم بني رئيس السلطتني 
وهي مشاريع طرق او انشائية 
وسيتكلم مسؤول قطاع الطرق 
احمد احلصان واملهندس طالل 
االذينة بالنس���بة للمش���اريع 
االنش���ائية، وس���نتكلم ع���ن 
املشاريع املتوقع طرحها خالل 

ال� 6 اشهر القادمة.
منهجية الوزارة هي التواصل 
مع املجل���س وانتهجن���ا اوال 
التواصل مع احملافظني ومن ثم 
انتقلنا الى مجلس االمة وذلك 
للرد على من يدعي أنه ال توجد 

اجنازات.
املشاريع املنجزة من 2012 
املليار  حتى تاريخه جتاوزت 
دينار وقي���د التنفيذ جتاوزت 
ملياري���ن و800 مليون دينار 
واملش���اريع املتوقع طرحها 3 

مليارات دينار.
٭ أحمد احلصان مسؤول قطاع 
الطرق: وزارة األش���غال تنفذ 
املشاريع حسب متطلبات اجلهات 
املستفيدة وتتولى اجلانب الفني 
والهندسي، قطاع هندسة الطرق: 
يتولى اعداد التصاميم وإنشاء 
الطرق واجلس���ور وش���بكات 
الص���رف الصح���ي واملجارير 
واالمطار والتنسيق مع جهات 
الدولة قبل تنفيذ اي مشروع.

حجم املشاريع سواء كان في 
جنوب او غرب او شمال الكويت 
هن���اك طرق رئيس���ية وهناك 
العديد من املشاريع قيد التنفيذ 
مشروع جس���ر جابر ووصلة 
الدوحة وتطوير طريق جمال 
عبدالناصر واجلهراء وتطوير 
الدائري السادس وهو  مداخل 
انتهى. وهن���اك تطوير الطرق 
السرة  الرئيس���ية في جنوب 
وتطوير ش���ارع القاهرة وهو 

قيد الطرح.
مشروع جس���ر جابر: هذا 
الرئيسي وهدفه  هو اجلس���ر 

اخلارجية مركز االصابات ومركز 
طب االسنان ومواقف سيارات 
تسع 4700 سيارة وسكن للطاقم 
الطب���ي و3 مهاب���ط للطائرات 

العمودية.
نسبة اإلجناز تعدت 76%،ويبقى 
24% وهي متثل اعمال التشطيب 
واألثاث هذه النسب مت قياسها 
في 1 ديسمبر 2014 وهي في تغير 
يومي ونتوقع امتام اجنازه في 

عام 2015 شهر ديسمبر.
2- مبن���ى ديوان ع���ام وزارة 
التربية: يقع في جنوب السرة 
مساحته 1000 متر مربع يتكون 

من 4 مكونات.
البرج الش���مالي ويرتفع 9 

طوابق.
الب���رج اجلنوبي ويرتفع 11 

طابقا.
مواق���ف للس���يارات 1690 

موقفا.
ملجأ عام. واحتوى على 20 
سلما ثابتا و21 مصعدا حديثا و15 
جسرا خارجيا وداخليا لتسهيل 

طالل األذينة:
مستشفى جابر يتوقع 
االنتهاء من إجنازه في 

ديسمبر 2015

مشروع مستشفى 
الشرطة اجلديد 

جميع غرفه مطلة 
على البحر

العمر: جتاهل الرد على 
األسئلة يدفعنا للتصعيد 

واملساءلة
البقية ص19

تتمة المنشور ص17

»االستئناف« أرجأت القضية جللسة 14 يناير للمرافعة

السعدون في قضية اقتحام املجلس: أقسم باهلل إنه ال ميكن التشكيك
 في وطنية من دخلوا املجلس في ذلك اليوم

يذكر أن الدائرة اجلزائية 
الثامنة باحملكمة الكلية كانت 
قد برأت جميع املتهمني من 
إال أن  إليهم  التهم املسندة 
النيابة العامة طعنت على 
ه���ذا احلكم أم���ام محكمة 
االس���تئناف. واس���تندت 
محكم���ة أول درج���ة في 
حكمها إلى أن هناك شبهات 
وتشكيكا حول ما قدمه جهاز 
أمن الدولة من »ڤيديوهات 
واسطوانات مدمجة« وأنها ال 
تطمئن لها، وكذلك لتضارب 
أقوال الشهود وتعارضها مع 
أق���وال ضابط املباحث في 
التحقيقات والنيابة، معتبرة 
أق���وال الضاب���ط حتتمل 
الصدق والكذب، إضافة إلى 
انتفاء القصد اجلنائي لدى 
املتهمني، حي���ث إن الدليل 
مفتقر ف���ي األوراق الى أن 
دخول املتهم���ني للمجلس 
كان مقرونا بأي غرض غير 

مشروع.

بني القاضي واحملامي دوخي 
احلصبان حول صياغة أحد 
األسئلة يتعلق بالدستور 
الكويتي وتوجيهه للشاهد 
الذي  القاضي: الشاهد  قال 
أمامك ش���اب رأسه بقراءة 

الدستور الكويتي.
العامة قد  النيابة  كانت 
أسندت للمتهمني تهما تتعلق 
مبخالفة قانوني اجلزاء وأمن 
الدولة الداخلي وهي التجمهر 
والتظاهر غير املرخص وعدم 
االنصياع ألوامر رجال األمن 
التجمه���ر ومقاومة  بفض 
رجال األمن واالعتداء عليهم 
أفراد حرس  والعنف م���ع 
مجلس األمة واالس���تيالء 
الرئي���س  عل���ى مطرق���ة 
ودخول عقار ف���ي حيازة 
آخرين م���ن غير موافقتهم 
وإتالف مرفق رسمي للدولة 
وتعطيله ع���ن عمله، فيما 
أنكر املتهمون جميع التهم 

املوجهة إليهم.

الوحيدة التي اس���تدعتني 
للش���هادة، كما أك���د أنه ال 
يوجد نص أو عرف يحدد 
من له حق فتح قاعة عبداهلل 
السالم، وقال السعدون إنه 
في كل االجتماعات التي لم 
تقحم القوات اخلاصة نفسها 
فيها لم يحصل بها شيء رغم 

بلوغها أعدادا كبيرة.
وبعد أن انتهى السعدون 
من اإلدالء بش���هادته طلب 
الدفاع شهادة قائد احلرس 
وأم���ني عام مجل���س األمة 
واالس���تعالم من ش���ركة 
الهات���ف ع���ن االتصاالت 
ال���واردة لرئيس احلرس 

وقت الواقعة.
النيابة سؤاال  ووجهت 
للس���عدون: »هل اجتمعت 
بأي من املتهمني أو احملامني 
من اجللس���ة السابقة إلى 
اآلن؟« فاحتج احملامي ثامر 
اجلدعي واحملكمة رفضت 
توجيه السؤالو وبعد نقاش 

من قبل املجلس يتفق مع 
إميان���ي باحلريات ولو لم 
نقدمه ملا بقيت في مجلس 

األمة«.
وزاد السعدون: إذا وقعت 
جرمية داخل املجلس من أحد 
األعضاء فإن الرئيس يعرض 
األمر عل���ى مكتب املجلس 
ليقرر اإلج���راءات املتبعة. 
وأنا ال أذكر حاالت من هذا 
النوع. وفي كل األحوال ال 
ميلك رئيس املجلس احلق 
القوات مثلما  في استدعاء 
حدث أثن���اء تلك االحداث، 
كم���ا ال يوجد مقر محصن 
دستوريا مثل مقر مجلس 
األمة، موضح���ا أن األمني 
العام للمجلس ال ميلك أن 
يأمر رئيس حرس املجلس، 
ال���ذي ميلك هذا  والوحيد 

احلق هو رئيس املجلس.
وأكد أنه لم يتم استدعاؤه 
من أي جهة بخصوص هذه 
القضية وهذه احملكمة هي 

احملكمة الدستورية، وكنت 
موجودا في بداية الواقعة في 
الندوة ومشيت بعدها ولم 

أشهد دخول املجلس.
وأض���اف: قب���ل تقدمي 
مذكرت���ي للنيابة راجعت 
نصوص الدس���تور وتبني 
لي أنه ليس موضوع دخول 
مجلس أو سرقة مطرقة أو 
أي أمر آخر ولكن كان هناك 
انتهاك صارخ للدستور، فما 
حصل من انتهاك للدستور 
بوجود ق���وات األمن قرب 
املجلس يلغي أي أمر آخر.

وقال السعدون إنه أقسم 
عشر مرات في مجالس األمة 
أن يكون مخلصا ويحترم 
قوان���ني الدولة ويذود عن 
احلريات واألموال. مضيفا 
أنه في حال وقوع جرمية 
داخل مجلس األمة نرجع الى 
الالئحة الداخلية ونتصرف 
وفقا ملا جاء فيها، مشيرا إلى 
»أن مضمون الكتاب املرسل 

أنه لم يشهد واقعة دخول 
املجلس.

الس���عدون: لم  وق���ال 
استطع اخلروج بسيارتي 
إال ب���إذن من ق���وات األمن 
العس���كرية غي���ر العادية 
من حي���ث الع���دد الكبير 
ج���دا وكانت هن���اك قوات 
أمن بجانب املجلس بشكل 
يخال���ف امل���ادة 118 وحكم 

مؤمن المصري

عقب االستماع لشهادة 
رئيس مجلس األمة األسبق 
أحمد السعدون قررت الدائرة 
الثانية مبحكمة  اجلزائية 
االس���تئناف أمس برئاسة 
املستشار نصر سالم آل هيد 
وأمانة سر عادل العوضي 
تأجيل نظر قضية اقتحام 
مجلس األمة واملتهم فيها 
70 مواطن���ا بينه���م نواب 
سابقون جللسة 14 يناير 

2015 للمرافعة.
وقد اس���تمعت احملكمة 
لشهادة السعدون الذي أكد 
أن حفظ النظام في املجلس 
من اختصاص رئيسه وال 
يجوز ألي قوة غير حرس 
املجلس االس���تقرار داخل 
املجلس إال مبوافقة رئيسه، 
وأقسم السعدون انه ال ميكن 
التشكيك بوطنية من دخلوا 
املجلس في ذلك اليوم وقرر 

عبداهلل العدواني

املستشار نصر سالم آل هيد أحمد السعدون

النصف: الشتيمة لن تنقص
 من قدري واالعتذار لن يرفعني

وزير األشغال: املشاريع املنجزة عام 2014 مبليار دينار
 والتي قيد التنفيذ مبليارين و300 ألف وما سيطرح ليس أقل من 3 مليارات

أوض��ح النائب راكان النصف أن موقفه الثابت بخصوص رفع 
احلصانة هو املوافقة على الرفع بغض النظر عن انتماءات النائب 

السياسية واملذهبية.
وقال النصف في تصريح للصحافيني عقب انتهاء جلسة األمس: 
إن ما حدث في جلس��ة األمس بال ش��ك يع��ود إلى إدارة نائب 
رئيس مجلس األمة مبارك اخلرينج للجلسة، والذي ساهم في 
تدهور األوضاع داخل القاعة، الفتا إلى أن »البعض طالبني بالرد 
ولكنني لم أرد على ما بدر من كالم بذيء من أحد األش��خاص 
احتراما لقاعة عبداهلل الس��الم واحتراما لتاريخ من دخلوا هذه 
القاعة منذ املجلس التأسيسي، وعموما الشتيمة لم تنقص من 

قدري واالعتذار لن يرفعني«.

قال وزير األشغال العامة ووزير الكهرباء واملاء م.عبدالعزيز 
االبراهيم انه قام أمس بتقدمي عرض مرئي ملشاريع وزارة 
األش��غال في مجل��س األمة بهدف التواص��ل مع املجلس 
واملواطنني. وأضاف الوزير االبراهيم في تصريح للصحافيني 
عقب انتهاء جلسة مجلس األمة اننا من خالل عرض مشاريع 
وزارة األش��غال العامة نبني للشعب الكويتي ما املشاريع 
التي مت إجنازها واملشاريع التي هي حتت التنفيذ واملشاريع 

التي ستطرح مستقبال.
وبني الوزير االبراهيم ان املشاريع املنجزة منذ عام 2014 
باكثر من مليار دينار وان املش��اريع التي هي قيد التنفيذ 
حاليا مبليارين و300 مليون دينار، بينما املش��اريع التي 

س��تطرح خالل سنة من اآلن ليس��ت اقل من 3 مليارات 
دينار، مشيرا الى ان الربع الرابع من هذا العام سيتم طرح 

8 مشاريع وهي خلدمة املواطنني والوافدين.
وقال ان املشاريع اجلديدة أخذت منطا جديدا في التصميم 
حيث فيها أماكن للترفيه ومسرح وباإلمكان ان يأتي اليها 
الناس حتى في الفترة املسائية، اضافة الى ان هذه املشاريع 

هي صديقة للبيئة.
وأوضح انه في نهاية العرض املرئي في مجلس األمة استمع 
الى مالحظات الن��واب قائال: ان هناك مالحظات ال تخص 
وزارة األش��غال مثل اختيار موقع املشروع إمنا اننا جهة 
منفذة ونقوم مبا يطلب منا. وبس��ؤاله عن تأثر املشاريع 

بانخفاض اسعار النفط رد قائال: ان هذه املشاريع منتهية 
تصميميا ودراسيا إمنا إجرائيا مازالت وان املبلغ املخصص 
لهذه املشاريع مرصود ومحجوز لها، مشيرا الى ان مجلس 
الوزراء اكد ان املش��اريع التنموية واإلنش��ائية لن تتأثر 

بانخفاض أسعار النفط.
ولفت الى ان هذه املشاريع هي التي حترك عجلة االقتصاد 
في البالد ألنها ليست مشاريع استهالكية، مؤكدا ان الدولة 

مستمرة في هذه املشاريع.
وعن تأخر بعض املشاريع، أعرب الوزير االبراهيم عن أمله 
في قانون املناقصات العامة اجلديد ان يأخذ بعني االعتبار 

تقليص كثرة اإلجراءات التي قد تؤخر بعض املشاريع.
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الطريجي: ملاذا ال 
نستغني عن حارات 
األمان للقضاء على 

االزدحام؟

الشايع: من املؤسف 
أن احلكومة لديها 
كل هذه املشاريع 

وال تعلن عنها

عبداهلل: أقول 
لوزير األشغال أنتم 

بحاجة إلى إعالميني 
محترفني

وزير العدل: احلكومة 
لن تقف حجر عثرة 

أمام طلبات رفع 
احلصانة من النائب 

العام

اإلبراهيم: خالل العام املقبل سوف نطرح ما يقارب 8 أو 9 مشاريع

د.علي العبيدي أثناء اجللسةراكان النصف ود.يوسف الزلزلة

حمدان العازمي ود.عبداهلل الطريجيمحمد البراك وسعد اخلنفور

يعقوب الصانع وفيصل الكندريم.عبدالعزيز اإلبراهيم خالل اجللسة عيسى الكندري

ماضي الهاجري

خلف دميثير وعبداهلل املعيوف

محمد اجلبري

للمشاريع ويجب ان يتم تدارك 
كل تلك االمور.

٭ جمال العمر: امتنى ان يكون 
العرض مجدوال بالزمن يبني 
انتهاء هذه املش����اريع، وزير 
االس����كان ع����رض املش����اريع 

االسكانية وازمانها.
االش����غال  وزارة  مقاول����و 
املقاول����ني وهناك  من اس����وأ 
مشكلة بالتأهيل، فالعروض 
واملواصفات الفنية شيء وعند 
التنفيذ جند شيئا اخر، عندنا 
مشكلة تأخير املشاريع وكلفة 
تأخير املش����اريع ته����دد املال 
العام، الشركات املوجودة في 
الكوي����ت ال بد ان يكون عملها 
مربوط����ا باحلوافز اذا اجنزت 
نعطيها حوافز وبالعكس نضع 

خصومات.
طريقة التأهيل غير مفتوحة، 
الغرامات س����يئة،  وطريق����ة 
املجلس متحمل مس����ؤوليتك 
السياس����ية نتيج����ة للضغط 
السياسي للشارع ولكن نحملك 
اليوم مسؤولية تنفيذ املشاريع، 
الوزير ال يفعل نظام »البالك 
الناس في  ليست« وعدم ثقة 
الوزارة النها لم تتخذ االجراءات 

االحترازية.
اصبحنا منوذجا مؤسفا، انظر 

يستطيع تنفيذ املشاريع من 
دون وكيل محلي، وانا اتساءل 
عن الدائري الرابع وكذلك شارع 
الغوص من اجليد االهتمام به 
واقترح امت����داده حتى طريق 
احلدود وماذا عن طريق الساملي 
والنويصيب ملاذا ال يتم الربط 
وال بد من متابعة املش����اريع 

بالصيانة.
٭ عدن����ان عبدالصمد: واضح 
التأخي����ر باملش����اريع وحتى 
الدي����وان االميري ب����دأ ينجز 
باملش����اريع وهناك هدر كبير 
باملشاريع بسبب التأخير وهذه 
كلف كبيرة عل����ى املال العام 
واآلن هيئ����ة الطرق قادمة هل 
ستبقى املشاريع في االشغال 
ام ستنتقل املشاريع الى الهيئة 
ويفترض جهاز فني يقول ان 
اجلمع بني املصمم واملنفذ يجب 

ان يدمج.
ان  ٭ خليل عب����داهلل: اعتقد 
االشغال بحاجة لفريق اعالمي 
محترف للتسويق لهذه املشاريع 
وانا مستغرب كيف يتم وضع 
مستشفى جابر بجانب التربية 
كيف ستتحمل الشوارع كمية 
السيارات واملراجعني واملوظفني 
ويج����ب ان يراع����ى الق����درة 
املنفذة  االئتمانية للش����ركات 

الشمسية وتنتج 3000 كيلوواط 
من الكهرباء وسيوفر 10 آالف 

فرصة عمل وينقي البيئة .
هذه  6 مش����اريع من اصل 

135 مشروعا.
وزير األشغال: هذه املشاريع 
هي جزء من مشاريع الوزارة 
وهناك مجه����ود لإلخوان في 

الوزارة.
٭ محمد الهدية: شرح جميل 
وواف نتمنى ان نراه على ارض 
الواقع واعتقد ان هناك مشاريع 
عليها مشاكل كثيرة لم يتطرق 
لها الفريق احلكومي والتأخير 
باملشاريع اصبح وضعا عاما 
مث����ال تطوي����ر ش����ارع جمال 
انه عليه  اع����رف  عبدالناصر 
تأخير ولم يت����م ذكره ولكن 
نحن ال نعرف اولويات املشاريع 
ونسمع عن كثير من املشاكل 
في مستشفى جابر بودنا معرفة 
املعوقات في تلك املشاريع ولم 
يتطرق االخوان لهذا املوضوع 
الساملي يحتاج  وكذلك طريق 

لتوضيح.
٭ أحمد الري: كان هناك اختراع 
بوجود ش����ركة عاملي����ة تدير 
املشاريع خصوصا مع حجم 
هذه املشاريع وعددها واعتقد 
ان املق����اول االجنبي املفترض 

م����ن 9 طوابق باإلضافة الى 4 
س����راديب ومواقف تسع ل� 13 

ألف سيارة.
يضم املشروع 19 وزارة:

والش����ؤون  األوق����اف 
اإلسالمية

التعليم العالي
املواصالت

العدل
التجارة والصناعة

الشؤون االجتماعية
الصحة
التربية

الكهرباء واملاء
الداخلية

بلدية الكويت
اإلدارة العامة لإلطفاء

هيئة املعلومات املدنية
بنك االئتمان الدولي

مؤسسة الرعاية السكنية
بيت الزكاة

وزارة األشغال
وزارة املالية

يحتوي على املرافق اخلدمية 
والترفيهية مثل مسرح بسعة 
500 مقع����د ومجموعة مطاعم 
ومقاٍه ومساحات شاسعة من 
املسطحات اخلضراء ونوافير 
مياه واألسطح بها مساحة 30 
أل����واح الطاقات  ألف متر من 

مبنى العطاء لألوالد.
التوحد للبنات.

الرجاء.
النور لتعليم املكفوفني.

مبنيان لتعليم الصم والبكم 
وأطلق عليهما األمل ومس���رح 
وعيادة وحمام سباحة عالجي 
وس���كن داخلي للبنات وآخر 
للبنني وهو مش���روع تربوي 
لذوي االحتياجات اخلاصة فقد 
متت دراسة ملواقف السيارات.

الطاقة االستيعابية لكل مجمع 
هي 3000 طالب وطالبة.

5- مستشفى الشرطة اجلديد: 
بجوار منطقة الصباح الصحية 
ويتكون من مبنى املستشفى 
الرئيس����ي ومبن����ى العيادات 
اخلارجية واخلدمات املركزية 
وسكن للطاقم الطبي ومسجد 
ومس����رح ومهب����ط للطائرات 
العمودي����ة وكل الغرف مطلة 
على البحر،مزود بكل األقسام 
الطبية وبسعة 500 سرير وهي 

أعلى نسبة.
6- مشروع مجمع وزارات 
املنطق����ة الش����مالية: يقع في 
اجلهراء بالق����رب من الدائري 
الثالث مبساحة 300 ألف متر 
مربع ومبان مبساحة 86 ألف 
متر مرب����ع ويتكون كل مبنى 

احلركة االفقية ويأخذ شكل البوم 
ويحوي 6 اس���تخدامات للمياه 
واألش���جار والنخيل واملباني 
م���زودة بشاش���ات خارجي���ة 
وإضاءت���ه اخلارجي���ة هي من 
احدث التقنيات الضوئية ويأخذ 
من التراث شكل البوم الكويتي 

القدمية.
سينجز املش���روع في عام 

.2015
الق���وات اخلاصة:  3- مبن���ى 
مت تس���ليمه في ديسمبر 2014 
ويقع على الدائري اخلامس قرب 
السجن املركزي مبساحة 630 
ألف متر مربع وينقس���م الى 5 

مناطق:
منطقة املبنى الرئيسي.
منطقة القوات اخلاصة.
منطقة اخلدمات العامة.

العامة  منطق���ة اخلدم���ات 
املساندة.

ويحت���وي عل���ى ميادي���ن 
للتدريب ومجسم لطائرة ركاب 
الطبيع���ي للتدريب  باحلج���م 
على اقتحام الطائرات وميادين 

للرماية.
ولم يغفل اجلانب الرياضي 
فاحتوى على حمام سباحة أوملبي 
مبدرج���ات قابلة للطي وملعب 
لك���رة القدم ومضم���ار للجري 

وألعاب القوى.
ويحت���وي عل���ى س���احة 
لالستعراض حتوي 1000 متفرج 

ومطعمني للضباط واألفراد.
ويحتوي على مركز جتاري 
ومس���جد ذي ط���راز معماري 
مميز يتسع 500 مصٍل في وقت 

واحد.
وزارة  ف���ي  تس���ليمه  مت 

الداخلية.
4- مجمع م���دارس التربية 
اخلاص���ة )ذوي االحتياج���ات 
اخلاصة( يتكون م���ن 5 مباٍن 
و3 أفرع ف���ي اجلهراء وحولي 

والعقيلة.

الى دبي تس����وي املش����اريع 
اذا كان  »جولدن س����تاندرد« 
هناك تأخير للمشاريع فيجب 

ان تكون هناك محاسبة.
٭ فيصل الشايع: اشكر وزير 
االشغال وجهاز وزارة االشغال 
على جهودهم الواضحة، مشاريع 
ضخمة وش����بكة طرق كبيرة 
نتمنى ان تنتهي في مواعيدها 
وهناك مشاريع انشائية ضخمة 
الوزارات لكن من  مثل مجمع 
املؤسف ال يوجد جهاز اعالمي 

يبرز هذه املشاريع.
مشروع مستشفى جابر سوف 
ينتهي بنهاية السنة القادمة فهل 
مت االستعداد لهذا املستشفى فهو 
يحتاج الى جهاز طبي واداري 
وخدمات فهل مت تأهيل ذلك؟ 
ام اننا بعد ما نستلم املشروع 

نهيئ الطاقم؟!
٭ د.عب���داهلل الطريج���ي: 
نش���كر الوزير ونتمنى ان 
نرى هذه املشاريع على ارض 
الواقع فهناك قصور اعالمي 
لتس���ويق هذه املش���اريع 
شعبيا، عندنا زحمة طرق 
وهناك حلول سريعة وهي 
املخ���ارج واملداخل لبعض 
الطرق وكذلك اجلسور بني 
املناط���ق، وح���ارات االمان 

ينبغي ان نستغني عنها.
بع����ض الط����رق به����ا ارصفة 
داخلية كبيرة ينبغي تصغيرها 
واالستفادة منها، وكذلك انشاء 

دوارات.
بالنسبة ملستشفى جابر قال 
الوكيل ان هناك مس����ؤوال عن 
التأخير فارجو منه ان يقول 
من هو الذي يعطل مشاريعكم، 
وينبغي مش����اركة الشركات 
األجنبية للمساهمة في اجناز 
هذه املشروعات، هناك مشاكل 
في مواقف الس����يارات في كل 

محافظات الكويت.
٭ مرزوق الغامن: ما في نصاب 
وترفع اجللسة الى غد )اليوم( 

الساعة التاسعة صباحا.
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خالل ندوة أقيمت بديوان النائب الزلزلة مساء أمس األول

العمير: تباطؤ النمو العاملي سبب رئيسي في انخفاض النفط
الزلزلة: جانب سياسي في انخفاض األسعار تقوده الواليات املتحدة

أسعار النفط إذا ظل سعر النفط 
على 60 دوالرا فسيكون هناك 
عجز ولكنه قليل، أما حينما يهبط 
إلى 55 دوالرا فسوف نعيد معه 
جميع اخلطط حت��ى نتأقلم مع 
الوضع اجلديد وإذا وصل إلى 50 
دوالرا فستكون لدينا 7 مليارات 
عجز. وأوضح الزلزلة أن هناك 
اس��تثمارات غير موضوعة في 
اإليرادات الكويتية، مشيرا إلى أننا 
نبذر في مواقع خاطئة وجزء منها 
يصرف على القضايا التنموية، 
ألن هذا الدع��م يعطى للمحتاج 
وغي��ر احملتاج، مبين��ا أن هناك 
موارد صرف كثيرة ال نستفيد 
منها كمواطن��ني كالكهرباء التي 
يس��تفيد منها أصح��اب العقار 
ولذلك يج��ب أن يعاد النظر في 

الدعم حتى يعطى ملستحقيه. 
وبني أننا لم نصل إلى مرحلة 
التخوف ولكن نريد من احلكومة 
أن تقدم بدائل أخرى ويجب أن 
تكون هناك إيرادات مالية أخرى 

غير النفط.

عن النفط الصخري في الواليات 
املتحدة وكندا منذ أكثر من عام، 
كما أن األردن بها كم هائل من هذا 
النوع من النفط، مشيرا إلى أن 
احلديث عن هذا النوع من النفط 
ليس وليد اللحظة، مبينا أن هناك 
جانبا سياسيا في انخفاض أسعار 
النفط، فالواليات املتحدة خسرت 
مواقع كثيرة وبدأت روسيا وإيران 
تظهر على السطح، مشيرا إلى أن 
هناك رغبة من القيادة األميركية 
للضغط على روسيا وإيران حتى 
تتأثر القرارات السياس��ية لهما 
وحتى ترضخ إيران لدول 1+5 

في ملفها النووي. 
وتابع الزلزلة: لدينا سياسات 
حكومية لم تستطع اجناز اخلطة 
التنموية التي بدأت في عام 2009 
ألن آلية التنفيذ لم تكن واضحة 
عند احلكومة ألنه ال يوجد لدينا 
جهاز يراقب اخلطة.. واحلكومة 
سوف تقدم خطة جديدة وطالبنا 
احلكومة بجه��از يراقب عملها 
لتنفيذ اخلط��ة ومع الهبوط في 

أن هناك أوجه صرف في مجاالت 
أخرى سيتم إيقافها ولن تتوقف 
أال  التنموية، متمنيا  املش��اريع 
تنخفض األس��عار إلى مستوى 

يؤدي إلى عجز في امليزانية.
وق��ال العمي��ر: الش��ك أن 
الت��ي أجريت على  الدراس��ات 
رفع بعض الدعوم ليست وليدة 
اللحظة فهذه الدراسة مت تبنيها 
منذ نهاية دور االنعقاد املاضي 
فرفعنا الدعم عن الديزل ووقود 
الطائرات والكيروسني وسوف 
تباع بالسعر العاملي، فاليوم في 
جلن��ة الدعومات رفع الدعم عن 
البنزين والكهرباء واملاء وقدمت 
دراس��ة في هذا الشأن وسوف 
نقوم مبا فيه مصلحة املواطن.

وق��ال: إن مجل��س الوزراء 
ع��رض علينا ورق��ة عن تنويع 
مص��ادر الدخل وه��ذه الورقة 
س��وف يتم التباح��ث فيها مع 

أعضاء مجلس األمة. 
من جانبه قال النائب د. يوسف 
الزلزلة كان هناك حديث خاص 

ستساهم في استيعاب انخفاض 
أسعار النفط كلفة اإلنتاج وأيضا 
معدالت النمو العاملي، مشيرا إلى 
أنه في اجتماع »أوپيك« في ڤينا 
كانت هناك ثالث اختيارات: األول 
زيادة اإلنتاج عن 30 مليون برميل 
واخليار الثاني تخفيض اإلنتاج 
والثالث اإلبقاء على السقف وهو 

القرار الذي مت اتخاذه.
وأوضح العمير أن االقتصاد 
العاملي يعاني من انخفاض أسعار 
النفط، مشيرا إلى أن هناك هاجسا 
من انخفاض أس��عار النفط في 
الكويت ما أدى إلى انعكاسه على 
البورصة كما انعكس على تباطؤ 

النمو أيضا في الدول العاملية. 
وب��ني العمير أن هناك قرارا 
حكوميا بأن املش��اريع التنموية 
ل��ن تتوقف في ظ��ل انخفاض 
أس��عار النفط، فموازنة الكويت 
على الرغم من انخفاض أسعار 
النف��ط ال يوجد بها عجز فنحن 
نبيع مبستوى لم ندخل من خالله 
في العجز احلقيقي، مشيرا إلى 

غي��ر مس��توعبة كل ما يعرض 
م��ن فائض.. وكل ه��ذه األمور 
اجتمعت وتسببت في انخفاض 
أس��عار النفط، وهذا االنخفاض 
فاق كل التوقعات، مشيرا إلى أن 
هناك بعض الدول انهارت عملتها 
النفط  بسبب انخفاض أس��عار 
لذلك من الصع��ب التخمني إلى 
متى سيتم االنخفاض؟  واضاف 
العمير أن هناك بعض األمور التي 

أبرمنا بع��ض العقود على مدى 
عش��ر س��نوات لبع��ض الدول 
املستوردة للنفط. وفيما يتعلق 
العاملي، فقد  بالنمو االقتصادي 
قال: كان هناك انتعاش وأصبح 
اآلن انكماش ومازال االنكماش 
مس��يطرا على كثير من الدول 
فتباطؤ النمو العاملي هو س��بب 
رئيس��ي في انخفاض أس��عار 
النفط، فكثير من الدول أصبحت 

فليح العازمي

قال وزير النفط ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.علي العمير 
إن انخفاض أسعار النفط فاق كل 
التوقعات، مشيرا إلى أن اجلميع 
كان يتوقع أنه مؤقت لكن الواقع 
ال يدل على ذلك، مشيرا إلى أن 
املع��روض من النف��ط أكثر من 
املطل��وب، بل إن هناك نوعا من 
التشبع كما أن ارتفاع سعر الدوالر 
تسبب أيضا في انخفاض سعر 
النفط باإلضافة إلى تأثير التوترات 
السياسية فبعض التوترات كانت 
متنع بعض ال��دول من تصدير 
النفط، مثل ليبيا فالنفط الليبي 
فاق املليون برميل والنفط العراقي 

أصبح يصل بكميات كبيرة.
وتابع العمي��ر خالل الندوة 
التي اقيمت مس��اء امس االول 
في ديوان النائب د.يوسف الزلزلة 
إن من أس��باب انخفاض أسعار 
النفط أنه أصبح هناك تس��ابق 
السوقية ونحن  على احلصص 

د. علي العمير ود. يوسف الزلزلة أثناء الندوة  )أحمد علي(
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3D printing points way to 
smarter cancer treatment

NASA rover finds organic
molecules, methane gas on Mars

Reuters -- British scientists have 
developed a new use for 3D printing, 
putting it to work to create person-
alized replica models of cancerous 
parts of the body to allow doctors to 
target tumors more precisely.

The initiative is the latest exam-
ple of medicine harnessing the rap-
idly emerging technology, which has 
already been used to manufacture 
some medical implants.

3D printing makes products by 
layering material until a three-di-
mensional object is created. Automo-
tive and aerospace companies use it 
for producing prototypes as well as 
creating specialized tools, moldings 
and some end-use parts.

In healthcare, 3D printers are used 
by dentists to create replicas of jaws 
and teeth, as well as some finished 
dental implants, while orthopedic 
surgeons have tested them to make 
customized hip replacements. And 
last year U.S. scientists grew human 
ears from cow cells with the help of 
a 3D printer.

The new cancer work involves 
printing 3D “phantoms” of tumors 
and organs based on CT scans taken of 
patients during treatment. These plas-
tic moulds can be filled with liquid, 
allowing experts see in detail the flow 
of so-called radiopharmaceuticals.

Radiopharmaceuticals are drugs 
containing radioactive material that 

may be injected into a vein, taken by 
mouth or placed in a body cavity. 
The challenge is to give a dose that 
is high enough to kill cancer cells, 
without causing excessive collateral 
damage to healthy tissue.

Glenn Flux, head of radioisotope 
physics at the Institute of Cancer Re-
search in London, believes accurate 
modeling will allow doctors in future 
to fine-tune dosing, resulting in the 
likely routine use of such 3D print-
outs.  “If we personalize treatment 
according to the radiation dose de-
livered to the tumor, then we should 
have a better outcome,” he said. “I 
think it will have a huge impact.”

Flux and colleagues published a 
technical paper on their process in 
the journal Medical Physics in July, 
showing the models can accurately 
replicate the shape of a patient’s tu-
mor and the surrounding organs, and 
are now looking to confirm the ben-
efits in larger studies.

Radiopharmaceuticals are used 
to treat a number of different tu-
mors, including thyroid cancer, can-
cers of nerves cells in children and 
certain tumors that have spread to 
the bones.

In October, Stratasys executives 
said the global 3D-printing market 
was expected to swell from $3 bil-
lion last year to $21 billion by 2020, 
according to industry research.

Reuters - NASA’s Mars rover Cu-
riosity has found carbon-containing 
compounds in samples drilled out of 
an ancient rock, the first definitive 
detection of organics on the surface 
of Earth’s neighbor planet, scientists 
said on Tuesday.

The rover also found spurts of 
methane gas in the atmosphere, a 
chemical that on Earth is strongly 
tied to life. Additional studies, which 
may be beyond the rover’s capabil-
ities, are needed to determine if the 
organic compounds and/or the meth-
ane gas were produced by past or 
present life on Mars or if they stem 
from geochemical processes.

“We have had a major discovery. 
We have found organics on Mars,” 
Curiosity lead scientist John Grotz-
inger, with the California Institute 
of Technology in Pasadena, Calif., 
said during a webcast press confer-
ence at a science meeting in San 
Francisco. “The probability of any 
of these things being sources (from 
life) ... we just have to respect that 
it is a possibility,” he added.

Curiosity picked up hints of or-
ganics in its earliest chemical analy-
sis of rocks in Gale Crater, a 96-mile 
(154-km) wide impact basin where 
the rover made a sky-crane landing 
in August 2012.

Last week, scientists published re-
search showing the crater was once 
filled with water, with sediments build-
ing up over time to form three-mile 

(5-km) high Mount Sharp, which 
rises from the basin’s floor.

Shortly after Curiosity landed, 
it found that the planet most like 
Earth in the solar system had the 
right chemical ingredients and en-
vironmental conditions to support 
microbial life, fulfilling the prima-
ry goal of the mission.

The methane detections were a big 
surprise, said Curiosity co-investiga-
tor Chris Webster, with NASA Jet 
Propulsion Laboratory in Pasadena, 
Calif. A year ago, scientists reported 
that after eight months of searching, 
Curiosity had found no detectable 
methane in the atmosphere around 
Gale Crater. The rover continued to 
take air samples and in November 
2013 it hit pay dirt with a methane 
spike 10 times higher than background 
levels. The methane patch remained 
around the rover for the next 60 days 
and then vanished.

Curiosity scientist Sushil Atreya, 
with the University of Michigan, 
Ann Arbor, told reporters his team 
suspects the methane was produced 
somewhere around the rover and then 
dissipated in the wind. The methane 
detections by Curiosity follow a se-
ries of observations by Earth-based 
telescopes and Mars-orbiting space-
craft that found mysterious but fleet-
ing plumes of methane. “We’re really 
not in a position from these data to say 
one way or the other what the origin 
of the methane is,” Atreya said.

Health

Space

LA police  to get body 
cameras in 2015

Why Jeb Bush is -  and isn’t 
- the GOP front-runner

Security

Analysis

AP - Mayor Eric Gar-
cetti announced a plan to 
equip 7,000 Los Angeles 
police officers with on-
body cameras by next 
summer, making LA’s 
police department the 
nation’s largest law en-
forcement agency to move 
forward with such an am-
bitious expansion of the 
technology.

The plan was un-
veiled at a news con-
ference where Garcet-
ti said he was planning 
to put forward millions 
of dollars in next year’s 
budget for the cameras, 
and that the first wave of 
more than 800 cameras 
would roll out as early 
as January.

“This is a huge step 
for law enforcement. No 
other major city is even 
close to implementation,” 
said Police Chief Char-
lie Beck.

“On the street things 
aren’t always clear cut. 
This isn’t TV. It’s not 
easily scripted. It’s not 
always easy to tie up the 
loose ends,” Garcetti said. 
“So the more facts and 
evidence we have, the 
more likely it is that we 

AP - With his announce-
ment of plans to “active-
ly explore” running for 
president, former Flori-
da Gov. Jeb. Bush is now 
— in the minds of many 
Republican donors and 
other party leaders — an 
early front-runner for the 
GOP’s next presidential 
nomination.

There are good rea-
sons for that. There are 
also good reasons why 
it’s far too soon to anoint 
Bush as the early pac-
esetter in the Republi-
can race.

A look at a few argu-
ments in favor of, and op-
posed to, Bush’s strong 
status:
In Favor:

1. The Bush Name
As the brother and son 

of former Republican pres-
idents, Bush’s family con-
nections make him the 
ultimate safe bet for the 
GOP’s biggest donors, who 
above all want to reclaim 
the White House. He will 
inherit the Bushes’ national 
political network, which 
includes elected officials 
and activists nationwide, 
and deep-pocketed do-
nors in New York, Flor-
ida and Texas.
2. Hispanic Voters

Bush is a fluent Span-
ish speaker, is married to 
a native of Mexico and 
is the former governor 
of a state where nearly a 
quarter of residents iden-
tify as Hispanic or Lati-
no. He has continued to 
support a pathway to cit-
izenship for immigrants 
living in the U.S. illegally 
in the face of fervent op-
position among conser-
vatives. Like few other 
Republicans, Bush has 
the potential to win over 
a growing group of voters 
who have voted solidly 
for Democrats in the past 
several elections.
3. Florida Experience

In his two campaigns 
for governor, Bush won 

can get to the truth no 
matter what happens on 
the street.”

Nationally, officers in 
one of every six depart-
ments now patrol with 
tiny cameras on their 
chests, lapels or sun-
glasses, and that num-
ber is growing.

After an outcry over the 
shooting of an unarmed 
black teen in Ferguson, 
Missouri, President Ba-
rack Obama recommend-
ed spending $74 million 

at least 55 percent of the 
vote in what remains the 
most crucial of presiden-
tial swing states. He es-
tablished a long record 
as an executive during 
his time in office, from 
1999 to 2007, and in the 
years since has grown a 
private equity business. 
That’s a record he can con-
trast against many poten-
tial White House rivals, 
whose shorter resumes are 
focused on serving in an 
unpopular Congress.
4. Ideas Guy

Bush is viewed as a 
policy wonk with exper-
tise in some of the na-
tion’s most pressing is-
sues. He led a nonprofit 
education organization, 
where he made innova-
tion a priority. Bush could 
paint himself as an ideas 
man in a party eager to 
coalesce around a posi-
tive agenda.
5. Electability

Many political op-
eratives suggest Bush 
gives the GOP the best 
chance of securing the 
270 electoral votes needed 
to win the White House. 
He gives Republicans a 
good chance to win his 
home state of Florida, as 

to equip another 50,000 
officers with them.

“What happens in the 
smallest town in these 
United States affects all 
of us. What happens in 
Ferguson, a town not 
even the size of one of 
the police divisions in 
LA, has affected us, but 
we’re stepping up,” Beck 
said.

Beck said the camer-
as will not be officially 
in use until a policy has 
been devised with consul-

well as Ohio, which his 
brother won twice. He’s 
also poised to do well in 
states with large Latino 
populations, such as Col-
orado and Nevada. As a 
candidate considered less 
conservative than some 
White House prospects, 
he could help the GOP in 
swing states such as Wis-
consin, Virginia, Iowa and 
New Hampshire.
Opposed:

1. The Bush Name
This one cuts both ways. 

Bush’s family connections 
could turn off conserva-
tives who are still upset 
about the government 
growth that took place 
during George W. Bush’s 
presidency. Some Repub-
licans are already rolling 
their eyes about anoth-
er Bush-Clinton contest, 
should Democrats select 
Hillary Rodham Clinton 
as their nominee.
2. Campaign Rust

Bush hasn’t been a can-
didate for any office since 
2002, when he won his 
second term as Florida’s 
governor. That was years 
before the tea party trans-
formed Republican poli-
tics. Twitter didn’t exist, 

tation from stakeholders 
and the public. It must be 
approved by the civilian 
oversight commission 
and City Council.

“Body cameras won’t 
solve every problem in 
policing. But having vid-
eo of police officers’ in-
teractions with the public 
will help hold officers’ 
accountable for miscon-
duct, quickly exonerate 
officers who are wrongly 
accused, and help the pub-
lic understand the pow-
ers we give police and 
how they use them,” said 
Hector Villagra, execu-
tive director of the ACLU 
of Southern California.

Many law enforcement 
officials support cam-
eras’ use and say they 
are effective. The po-
lice department in Ri-
alto, California, found 
after a yearlong Univer-
sity of Cambridge study 
last year that the cameras 
led to an 89 percent drop 
in complaints against of-
ficers, possibly reining 
in misbehavior on the 
part of the public and 
officers, as well as ulti-
mately limiting depart-
ment liability.

nor did the video trackers 
who now record a candi-
date’s every move. Bush 
is certainly familiar with 
the pressure of presidential 
politics, but it’s unclear 
how he would handle the 
intensity of a modern-day 
campaign.
3. Immigration

Bush has made immi-
gration, including pro-
viding a pathway to cit-
izenship for immigrants 
living in the country ille-
gally, one of his signature 
issues. There is perhaps 
no more explosive issue 
among conservatives than 
what they call “amnes-
ty,” and Bush is showing 
few signs of backing off 
on a position viewed as 
a deal breaker by many 
conservatives.
4. Common Core

Bush has been an ag-
gressive proponent of the 
Common Core education 
standards often demonized 
by conservative activists. 
The voluntary standards 
were developed and ad-
opted by governors in 
both parties before crit-
ics painted them as a gov-
ernment takeover of ed-
ucation. Most ambitious 
Republicans have come 
out against the standards 
in recent months, while 
Bush has stood firm in 
defense of them.
5. Business Ties

A former commer-
cial real estate devel-
oper, Bush missed out 
on the housing boom of 
the late 1990s and early 
2000s. He’s tried to make 
up for it since leaving of-
fice. Bush advised Leh-
man Brothers shortly be-
fore its epic collapse and 
more recently ramped up 
his work as a partner in a 
Florida-based private eq-
uity and business adviso-
ry group. Opposition re-
searchers in both parties 
are already sifting through 
records of Bush’s busi-
ness interests, looking 
for attack fodder.
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حارب األفكار 
الدخيلة على 

مجتمعنا والتي 
قد تؤثر في بنيته 
ومتاسكه ووحدة 

أبنائه

أنشأ إدارة املباحث العامة التي تغير اسمها إلى املباحث السياسية وأصبح مديراً لها ومت تعديلها حتت مسمى إدارة أمن الدولة بإدارته

املرحوم أحمد احلوطي.. مسيرة عطاء حافلة عنوانها »حب الكويت وأهلها«
واالستقرار ومبا يحفظ الوطن 

من أي مكروه.
ونظرا لدوره األمني محليا 
وعربيا ودولي����ا فقد مت تقليد 
املرحوم احمد احلوطي الكثير 
من األوسمة لتفانيه في العمل 
من عدة دول وكرم من رؤسائها، 
منها على سبيل املثال ال احلصر 
جمهورية مصر العربية، وايران، 
ومن اململكة األردنية الهاشمية 
حيث منحه امللك احلس����ن بن 
طالل وس����ام االس����تقالل من 
الدرجة الثانية تقديرا للصفات 
احلميدة التي اتصف بها، وفي 
اجلمهورية اللبنانية التي تقلد 
فيها وس����ام األرز الوطني عام 
1967 م����ن رئيس اجلمهورية، 
وكذلك اململكة العربية السعودية 
حيث منح����ه املغفور له باذن 
اهلل تعال����ى املل����ك خال����د بن 
عبدالعزيز آل سعود وسام امللك 
عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، 
وذلك جلهوده املخلصة بالعمل 
معهم وملا يتمتع به من خبرات 
عملية وأمنية وحلسن تعامله 
مع أصعب احلاالت وفي مختلف 

الظروف.
كما نال املرحوم العديد من 
كتب وبرقيات الشكر من القيادة 
السياسية ومن قيادات وزارة 
الداخلية على تفانيه في عمله 
وعلى حسن تعامله مع الناس 

في مختلف املناسبات.
لقد غادر فقيد الكويت الغالي 
املغفور له بإذن اهلل تعالى أحمد 
عبداللطيف إبراهيم احلوطي هذه 
الدنيا الفانية إلى دار البقاء، عن 
عمر يناهز 86 عاما قضاها في 
العمل املخلص واجلاد، واحلرص 
على أمن الوطن وسالمة أراضيه 
ومواطنيه، وكان مثاال يحتذى 
للمواطن األمن، وقدوة حسنة 
اتسمت بالنزاهة واألخالق التي 
متسكت بها األجيال املتعاقبة 
التي عاصرت مثل هؤالء الرجال 
الكويت  أبن����اء  الش����رفاء من 

البررة.
 رحم اهلل العم أحمد احلوطي 
وأسكنه فسيح جناته، والهم آل 
احلوطي الصبر والسلوان، وإنا 

هلل وإنا إليه راجعون.

علي صباح الناصر الصباح، مع 
الشيخ مشعل األحمد الصباح، 
مع الشيخ شمالن العبدالعزيز 
الصباح، مع الشيخ املغفور له 
ج����زاع ناصر الصباح الناصر 
الصباح، مع الشيخ املغفور له 

علي عبداهلل اجلابر الصباح.
وقد كان العم أحمد احلوطي 
مدافعا شرسا ضد العابثن بأمن 
البلد وبحقوق املواطنن، وكان 
رحيما في احلاالت اإلنسانية 
التي يرى أنها تستحق املساعدة، 
وكان يكره الظلم ويحب العدل 
واألمانة وعم����ل اخلير، وهذه 
الصف����ات جعلته محط تقدير 
واحترام كل من عرفه، أو تعامل 
معه من رؤس����اء أو مرؤوسن 

ومن جميع اطياف املجتمع.
كم����ا عمل الفقي����د مع عدد 
من مؤسسي األمن في الكويت 
وعلى سبيل املثال ال احلصر: 
الثويني،  الل����واء عبداللطيف 
العميد خليل ش����حيبر، اللواء 
محمد القبندي، العميد شهاب 
البحر، سليمان املشعان، أحمد 
عبد املعبود، الفريق يوس����ف 
اخلرافي، اللواء عيسى شعيب، 
اللواء  العثمان،  الفريق ناصر 
يوسف السعيد، العميد جاسم 
السليطي، وغيرهم من القيادات 
األمني����ة واملؤسس����ن لوزارة 
الداخلية، والذين نعتذر لعدم 

ورود اسمائهم.
وقد شارك الفقيد في الكثير 
من اللجان وقتها مثل جلنة كلية 
الشرطة، جلنة الشرطة واألمن 
العام، وجلنة اجلنسية، وجلنة 
احلدود، وكان عضوا فعاال في 
أغلب اللجان األمنية، كما التحق 
بالعديد من الدورات التدريبية 
ودرس عدة كورسات منها في 
اململكة املتحدة وفي جمهورية 
مصر العربية الش����قيقة، كما 
شارك بفاعلية كبيرة في عدة 
مؤمترات داخل وخارج البالد، 
اكتس����اب  وكان حريصا على 
اخلب����رات م����ن اآلخرين ومن 
جتاربهم، وكذلك تقدمي ما ميتلكه 
ويتمتع به من خبرات للفائدة 
العام����ة وللصالح العام، ومبا 
يسهم في حتقيق املزيد من األمن 

حفظ األمن، ومحاربة األفكار 
الدخيلة على مجتمعنا والتي قد 
تؤثر في بنيته ومتاسكه ووحدة 
أبنائه، وكذلك في االس����تعداد 
للتص����دي ألي م����ن احلركات 
األخرى في الدول املجاورة، تلك 
األفكار الت����ي تركها الكثيرون 
لقناعتهم بأن كويتنا هي األفضل 
وبأن الوطن هو األسمى، ولقد 
كان اإلخالص ش����عاره وحب 
الوطن ديدنه فترقى حتى أصبح 
مديرا عاما لإلدارة العامة ألمن 

الدولة.
وعمل العم أحمد احلوطي، 
رحم����ه اهلل، م����ع الكثير من 
أبناء األسرة احلاكمة والقادة 
املتميزين بحكمتهم وخبرتهم، 

منهم:
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح، 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد اجلاب����ر الصباح، ومع 
الوالد  املغفور له سمو األمير 
الشيخ سعد العبداهلل السالم 
الش����يخ  الصباح، املغفور له 
صباح الس����الم الصباح، ومع 
الش����يخ جابر العلي الس����الم 
الصباح، مع الشيخ املغفور له 

الش����رق، والكثير من املشاكل 
التي استطاع احلوطي - رحمه 
اهلل - التعام����ل معها مبهنية 
عالية وبدق����ة بالغة للوصول 
الى االهداف املرجوة في حفظ 
األمن وتأمن سالمة املواطنن 
واملقيمن، وكذلك جميع املنشآت 
على اختالف أنواعها وتبعيتها 
س����واء احلكومية او اخلاصة، 
والت����ي كانت مح����ط خطر او 
معرضة ألي إس����اءة من أعداء 

الوطن في اخلارج والداخل.
 وكانت اإلدارة ذات طابع عمل 
كبير ومتشعب فمن واجباته 

وجماعته ووطنه وكان صباحيا 
حتى النخاع وكويتيا حتى في 
الدم، محبا لوطنه ورؤسائه، 
مجتهدا في تنفيذ جميع أوامرهم 

احلقة.
الفقيد رحمه  وقد عاص����ر 
اهلل الكثي����ر من األحداث التي 
كان لها تأثير كبير في تاريخ 
الكوي����ت، مث����ل مطالبة عبد 
الك����رمي قاس����م بالكويت وما 
شهده ذلك من توترات وحوادث 
واعتداءات الصامتة، وتفجير 
جريدة »األنباء« عندما كانت 
ف����ي مبناها الق����دمي عند دوار 

كان نائبا لرئيس قوة الشرطة 
العامة، وألنه معروف بفراسته 
وجديته في أداء الواجب وبحبه 
لوطنه الكويت وألبناء بلده من 
الكويتي����ن، وقد جنح باملهمة 
املوكلة إليه، وإنشأ اإلدارة حتى 
أصبح مديرا للمباحث العامة.

ثم مت بعد ذلك تغير اس����م 
اإلدارة لتصب����ح »املباح����ث 
السياسية«، حتى أصبح مديرا 
له����ا ومت تعديلها الحقا إلى ان 
أصبحت حتت مس����مى »إدارة 
أمن الدولة« وباشر عمله فيها، 
كان مخلصا لعمله محبا ألهله 

يوسف غانم

فقدت الكويت مؤخرا واحدا 
من أبنائها البررة الذين قدموا 
لها الكثير خالل مسيرة حياتهم، 
انه املغفور له بإذن اهلل تعالى 
العم أحمد عبداللطيف ابراهيم 
احلوطي الذي ولد وترعرع في 
حي القبلة في فريج الش����اوي 
في بيت أبو عبداللطيف بجانب 
بيت امليلم واخلبيزي والساير 

والتويجري.
وكان الفقيد قد التحق وهو 
في الطفولة لتعلم القراءة عند 
التعليم  مال حم����ادة وأنه����ى 
االبتدائ����ي، وأكمل مس����يرته 
التعليمية بجد واجتهاد، وكان 
رحمه اهلل محبا للعلم والتعليم، 
موقرا ملعلميه ومحترما إياهم 
املراحل وحتى بعد  في جميع 
انتهائها، وقد عمل بالتدريس 
ملدة بسيطة مع األستاذ املرحوم 
عقاب اخلطيب، ثم انتقل وعمل 
م����ع الع����م عبداللطيف ثنيان 
الغامن لفت����رة قصيرة أيضا، 
وبعدها انتقل الى البلدية وعمل 
أيضا كمراقب فيها ملدة قصيرة، 
وكان ميتاز بخطه املميز وعملة 
الدؤوب وبحرصه على إجناز 
ما يوكل اليه من مهام بكل دقة 
وتفان واتقان، مع دقة املالحظة 
جلمي����ع التفاصيل، وحس����ن 

استغالله للوقت.
وقد اختاره العم عبدالرحمن 
سالم العتيقي ليعمل معه مبهنة 
)مكيتب(، أي أقل من كاتب، لدى 
رئيس الشرطة، آنذاك املرحوم 
بإذن اهلل تعالى الشيخ صباح 
الس����الم الصباح، وبعدها عن 
محققا في الشرطة، ومت اختياره 
إلخالص����ه بالعمل بالش����رطة 
ومثابرت����ه بش����كل الفت، ومت 
تكليفه بإنشاء املباحث العامة 
في خمسينيات القرن املاضي، 
وذلك بس����بب ما يتمتع به من 
دقة مالحظة وألنه من األشخاص 
املميزين بعملهم املتقن وبحنكته 
ودرايته وسعة اطالعه، وبدعم 
من رئيس����هم املباش����ر آنذاك 
الوالد  املغفور له سمو األمير 
الشيخ جسعد العبداهلل الذي 

املرحوم أحمد عبداللطيف احلوطي

بطاقة موظف في وزارة الداخلية

وسام األرز الوطني للحوطي من رئيس اجلمهورية اللبنانية وسام االستقالل من الدرجة الثانية من امللك احلسني بن طالل رحمه اهللوسام امللك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة املقدم للحوطي من امللك خالد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه اهلل

الفقيد أحمد عبداللطيف احلوطي

بطاقة مدير ادارة املباحث العامة

بطاقة من االدارة العامة للطيران املدني ملدير عام ادارة أمن الدولة شهادة تعيني املرحوم أحمد عبداللطيف احلوطي في قوة الشرطة العامة

مقتطفات من سيرة ومسيرة احلوطي
٭ لدى العم بو عماد من األوالد عماد 

وعبداللطيف وصالح وسليمان ولديه أيضا 
من البنات كذلك.

٭ علم الكثيرين الوطنية وحافظ على بث 
روح العمل األمني باملجتمع.

٭ متابعته احلثيثة أدت إلى تغيير األفراد 
ألفكارهم الدخيلة حني ذاك واستقامتهم 

حلب الكويت )بداية تعيينه في سنة 1952(

٭ كان محبا لألسرة احلاكمة مخلصا في عمله.
٭ أفنى حياته في خدمة الوطن واملواطنني.

٭ عمل بجد حتى وصل الى مدير عام 
اإلدارة العامة ألمن الدولة.

٭ من عمل معه وزمالؤه يتمنون تسمية 
اإلدارة باسمه كتكرمي له بعد وفاته.

٭ خدم الكويت وأبناءها ملدة 34 سنة في 
مختلف مجاالت عمله.
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أكدت أنها تتابع الفن الكويتي منذ »خالتي قماشة«

ارتسام صوف: رميت صورة بن علي في عهده على األرض ولم حتاسبني السلطة!
املمثل لو لم ميلك الغرور 
ما جنح على املسرح ألن 

اجلمهور يخرج عن سيطرة 
املمثل ويشوش عليه.

وأضافت انها تأثرت باألجواء 
الرافضة لوجود املرأة على 

املسرح نوعا ما قائلة ان 
املجتمع العربي ينظر للمرأة 

الفنانة أو اإلعالمية نظرة 
دونية وكأنها »رقاصة« في 

كباريه سيئ السمعة أو فتاة 
ليل، لكن دعم والدي حماني 

من ذلك وجعلني أتغلب عليه، 
معلنة عن أنها لم تكسب من 
املسرح لكنها تصرف عليه 
من جيبها، وأن شخصيتها 

املتمردة هذه أثرت في 
الكثير من الفتيات والشباب 

وانبهارهم بها جعلهم 
يحاولون التمرد مثلها.
وحول فن املونودراما 
قالت: صعب ومطلوب 

من الفنان استخدام كل 
أدواته على املسرح وهو 

بالنسبة لها صرخة تشفي 
غليلها، مشيرة إلى ان 

هناك نصوصا جيدة يجب 
االستفادة منها في هذا الفن.

أنها لم تتأثر بفنانة مسرحية 
بقدر تأثرها بالفنان توفيق 
جبالي التونسي، حيث كان 

عمرها 13 عاما وأعجبت 
بجنونه على املسرح وقلدت 
صوته وشخصيته وحركاته، 

الفتة إلى ان املسرح ال 
قواعد له، مستدركة: نحن 
نلعب لعبتنا واملتلقي هو 

الذي يحكم، وأنا أعشق كسر 
السائد.

وأشارت ارتسام إلى فوزها 
بأفضل ممثلة وأفضل 

نص في مهرجان »طقوس 
مسرحية« باألردن عن نص 

»على بابك يا فلسطني« كتبته 
هي وأختها متأثرة مبنعها من 

دخول فلسطني على جسر 
امللك حسني باألردن. وقالت 
انها لم تدرس مسرحا لكنها 
درست اإلخراج السينمائي 

وأخذها فن املسرح مبا 
له من سحر جعلها تشعر 
بأنها ملكة وبيديها مفاتيح 

اجلمهور على عكس السينما 
التي تصنع املمثل، واعترفت 

بأنها ممثلة مغرورة، لكنها 
ليست متكبرة، وتابعت: 

ملا تريده في املسرح، أجابت: 
لم أتعرض لالعتقال األمني 
بشكله الصحيح ولكن من 
خالل أحد العروض طلبت 

من املشرف على قاعة 
العرض ان يزيل صورة 

الرئيس السابق بن علي ألنها 
كبيرة وتؤثر على العرض، 

فرفض متاما وقمت بإزالتها 
بنفسي ورميها على األرض، 
وعندما مت استدعاء الشرطة 
كانت تعاملني بأدب واحترام 

بعد ان عرفوا سبب إزالتي 
للصورة ووعدتهم بإعادتها 

بعد العرض، وفي املقابل 
وجدت هجوما كبيرا من 

املسؤول على القاعة التابعة 
لوزارة الثقافة التونسية 

وهذا ما دفعني لالستغراب.
وحول التحديات التي تواجه 

الفنانة العربية قالت: أنا 
محظوظة بوالدي الذي كان 
يأخذني من يدي إليصالي 
إلى البروڤات في املسرح 

حني كان عمري 14 عاما رغم 
أني جنوبية في وسط الزال 

يعتقد أن عمل املرأة في الفن 
عيب وحرام، مشيرة إلى 

وتشارك فيه عروض من 
معظم الدول العربية وكذلك 
املسرحيون املغتربون، وبه 

العديد من الورش والندوات 
حول املرأة والربيع العربي.

وعن الثورة التونسية، قالت 
صوف: لألسف في العالم كله 
هناك ناس تركب على احلدث 
وهؤالء أكثر ديكتاتورية من 

النظام السابق نفسه، ما جعل 
مواضيع املسرح التونسي 

حاليا تبدو مبتذلة جدا، 
واجلميع يتكلم باستسهال، 

الفتة إلى ان احلزم يولد 
اإلبداع، وعظماء املسرح 

في تونس صاروا يقدمون 
أعماال ال تليق مبستواهم، 

حتى في مصر »العراقة« كل 
من هب ودب اصبح ينظم 
مهرجانا مسرحيا ويفشل، 

فاالستسهال في املسرح 
مرحلة منر بها بعد الثورات، 

لكن مع الوقت سوف 
تتم عملية غربلة والبقاء 

لألفضل.
وبسؤالها: هل تعرضها 

لالعتقاالت األمنية بسبب 
شخصيتها العنيدة للوصول 

ظاهرة من جتعل املسرح 
مرحلة للشهرة تنتقل بعدها 

للتلفزيون والسينما، مشيرة 
الى أن التلفزيون والسينما 

يفسدان شغل املمثل 
املسرحي، وقالت ان املهرجان 

يحمل شعار »املرأة والربيع 
العربي« في دورته الثانية 

التي ستقام في مارس املقبل 

جتاريا وليس للشهرة.
وحول مهرجان »إمرا« قالت 

انه مهرجان دولي لم تتنب 
فيه قضية الفنانة التونسية 

بل تبنت الفنانة العربية 
بشكل عام، مشيرة إلى ان 

املهرجان يحتفي بالفنانة 
العربية التي تقدم حياتها 
للمسرح في ظل انتشار 

استضاف املركز اإلعالمي 
الفنانة التونسية ارتسام 

صوف عضو جلنة حتكيم 
مهرجان الكويت املسرحي الـ 
15 ومؤسس مهرجان »امرا« 

الدولي للمسرح النسائي، 
التي جنحت في إحراز الكثير 

من اجلوائز على املستويني 
التونسي والعربي، وتولى 
إدارة املؤمتر الزميل مفرح 

الشمري رئيس املركز 
اإلعالمي.

بداية قالت ارتسام صوف: 
الكويت كفن موجودة على 

التلفزيون التونسي منذ 
زمن بعيد ومسلسل »خالتي 

قماشة« مازال في ذاكرتي 
منذ الطفولة لكن عندما 
أتيت الى الكويت بهرني 

االهتمام باملسرح واحلضور 
الكبير من املتخصصني 

واجلمهور، ولفت نظري أن 
جميع حضور املهرجان هم 
مسرحيون وليسوا جنوما 

في أي مجال آخر من داخل 
الكويت وخارجها، ورأت أن 

املهرجان احمللي قوي ومميز، 
الفتة إلى ان املسرح فن ليس 

التونسية ارتسام صوف والزميل مفرح الشمري في املؤمتر الصحافي

قدمتها الفرقة باملسابقة الرسمية في مهرجان الكويت املسرحي الـ 15

»ما وراء« للمسرح الشعبي.. تساؤالت واقعية!

م����ع اجواء الن����ص الذهني، 
وتصدى عبدالعزيز الصايغ 
للمؤث����رات الصوتية، بينما 
تص����دى لالضاءة يوس����ف 
احلش����اش، الذي كان موفقا 
ف����ي توظيفها مب����ا يتطلبه 
احل����دث، من خ����الل الرؤية 
االخراجية التي وضعها أمني 
الذي استعان باملصممة ابتسام 
احلم����ادي لتصميم مالبس 

مسرحيته.

ملتابعة االحداث املتالحقة في 
الرؤية  املسرحية، من خالل 
التي قدمها خالد  االخراجية 
أمني والذي هيمن فيها على 
نص العوضي باس����تخدامه 
للتقنية بشكل مبالغ فيه، ما 
تس����بب نوعا ما في تشتيت 
بع����ض احلض����ور ملتابعة 

االحداث.
صممت ديكور املسرحية 
هبة الكندري بشكل يتماشى 

مفرح الشمري
@Mefrehs

قدمت فرقة املسرح الشعبي 
مس����اء اول من امس ضمن 
املس����ابقة الرسمية ملهرجان 
الكويت املس����رحي بدورته 
اخلامسة عش����رة مسرحية 
»م����ا وراء«، من تأليف احمد 
العوضي، واخراج خالد امني 
ومن بطولة احمد العوضي 
وعلي احلسيني وحنان املهدي 

وغدير السبتي.
تدور فكرتها حول عيش 
البش����رية بعاملني  النف����س 
مختلفني، احدهما أمام اآلخرين، 
واآلخر يعيش����ه الش����خص 
مع نفسه، وطرحت تساؤال 
واقعيا حول اصرار االنسان 
عل����ى العيش في زمان ليس 
بزمانه وش����خصيات ليست 
بش����خصياته، واس����تمراره 
بالس����ير على طري����ق يعلم 
نهايته غير السعيدة ومع ذلك 

يستمر لتحقيق مأربه!
قدم ممثلو العمل العوضي 
واحلسيني واملهدي والسبتي 
اكثر من ش����خصية حتاكي 
البش����رية بعاملها  النف����س 
الداخلي الذي تعيشه، وذلك 
بإيقاع س����ريع، س����اهم في 
زيادة التشويق لدى اجلمهور 

مشهد من مسرحية »ما وراء«

خالد أمني: العمل يتحدث عن البرمجة
وأحمد العوضي: هناك اجتاه عاملي إلى االقتباس

البرمجة هاجس اآلن لدى 
الشعوب، وهي هاجس لدي 

أنا شخصيا منذ سنوات 
وأمتنى أن أكون قدمت شيئا 
جميال من خالل هذا العرض.

أعقب ذلك عدد كبير من 
املداخالت بدأها د.سيد 

إسماعيل الذي حتدث عن 
العرض، قائال: اإلضاءة كانت 

هي البطل األول حتى في 
إزعاجها للبعض، أما فكرة 
حديث املمثلة داخل حجرة 
زجاجية فقد كانت ضعيفة.

من جهته، قال الفنان 
إبراهيم بوطيبان إن العرض 
مبهر ويضم عناصر جميلة 

سواء على مستوى النص 
أو اإلخراج، بينما أكد الفنان 

طارق العلي أن العرض 
يثبت أن هناك جهودا 

مبذولة من جانب املسارح 
األهلية التي ينتمي املسرح 

الشعبي إليها.

نصوص مؤلفني آخرين، فقد 
أكد العوضي أن هناك اجتاها 

عامليا لالقتباس مبا يخدم 
فكرة املؤلف الذي يقوم بهذا 

االقتباس.
من جانبه، كشف املخرج 

خالد أمني عن أن عمله 
يتحدث عن البرمجة، 

وحتديدا ما يحدث في العالم 
اآلن، وكأن ما يحدث حولنا 

هو أمر مبرمج بالفعل. 
وأضاف أمني: مفهوم 

أعقبت العرض املسرحي »ما 
وراء« لفرقة املسرح الشعبي 

ندوة نقاشية حضرها 
املؤلف أحمد العوضي 

واملخرج خالد أمني وأدارها 
الناقد الزميل عبدالستار 

ناجي.
وفي الوقت الذي كانت 

تبدأ فيه الندوة مبداخالت 
احلضور منذ بداية املهرجان، 
رأى مدير الندوة أن يبدأ من 

املؤلف واملخرج هذه املرة، 
حيث حتدث املؤلف العوضي 

في البداية، مؤكدا أن فكرة 
نص هذا العمل كانت في 
ذهنه منذ أن درس نص 

مسرحية »عطيل« في املعهد 
العالي للفنون املسرحية، 

وقد رأى أن يقدم هذا 
النص من منظور تساؤل: 

من يتحكم بنا؟ وملاذا نحن 
راضون بهذا التحكم؟، أما 
فيما يتعلق باالقتباس من 

جانب من الندوة النقاشية

في ثاني تعاون بينهما بعد »منطقة محرمة«

محمد النشمي يحرق »حطب جهنم« لعيون هدى حسني!

جهنم«، لكن سيفهم اجلمهور 
من ه���م »حطب جهنم« في 
مسلسلنا بعد مشاهدة العمل 
كامال، والعم���ل من بطولة 
الفنانة الكبيرة هدى حسني 
الرائعني س���حر  والفنانني 
حسني وحس���ني املنصور 
وأحالم حسن وعبداحملسن 
القفاص، الى جانب العديد 
من النجوم الشباب واملخرج 

احمد الشطي.
وع���ن تعاون���ه للمرة 
الثاني���ة مع هدى حس���ني 
يقول: سعيد جدا ومتحمس 
لتعاوني الثاني مع الفنانة 
هدى حسني، وهذا التعاون 
جاء بسبب ثقتها بنصوصي 

املرأة وتساوي دورها بدور 
الرجل أو حتى تفوقها على 
دوره، وس���يطرتها عل���ى 
تصرفاته وقراراته بسبب 
له���ا وتربعه���ا على  حبه 

قلبه.
أما عن اس���م املسلسل 
فيق���ول: اس���توحيته من 
العمل وأحداثه، فهو  فكرة 
يناقش كيد النساء وتأثيرهم 

السحري على رجالهم.
وبس���ؤاله ع���ن اللغط 
الكبي���ر واجل���دل ح���ول 
عنوان املسلس���ل، رد: هذا 
كان شيئا متوقعا ألن هناك 
مقولة قدمية شائعة تقول 
بأن »اكثر النساء هم حطب 

والكيمي���اء اجلميلة بيني 
وبينها، وقد احرقت »حطب 
جهن���م« لعيونه���ا في هذا 
العمل، كما أن هذا املسلسل 
ال يشبه عملي السابق معها 
»منطقة محرمة« ومختلف 
عن���ه ش���كال ومضمون���ا، 
وسأحاول بقدر اإلمكان ان 
أقدم وجبة دسمة للجمهور 
إلى  في رمضان، باإلضافة 
أنني الزلت اكتب احللقات 
األخيرة ملسلسل آخر بعنوان 
»سيدات يائسات« للمنتج 
محم���د حس���ني املطي���ري 
واملخ���رج خال���د الرفاعي، 
وننوي تصويره للموسم 

الرمضاني املقبل.

بشار جاسم

الكات���ب املميز  انته���ى 
النش���مي من كتابة  محمد 
احللقة األخيرة من مسلسله 
املقبل »حطب  الرمضان���ي 
جهن���م« م���ع النجمة هدى 
حس���ني في ثان���ي تعاون 
بينهما بعد مسلسل »منطقة 

محرمة«.
وعن فكرة املسلسل يقول 
النشمي في تصريح خاص 
ل� »األنباء«: تتمحور فكرة 
املسلسل حول رجال مهمني 
في املجتمع حتركم نساؤهم 
ويحكم���ون م���ن خاللهم، 
وتتناول الفكرة أيضا سطوة 

هدى حسني و»حطب جهنم«النشمي يتوسط جنمي املسلسل هدى حسني وحسني املنصور

ح���رص »الهضبة« عمرو 
دياب عل���ى االحتفال بفوزه 
مبزيد من جوائز املوس���يقى 
العاملية ال� »ميوزيك أوارد« مع 

أكدت مقدمة البرامج اللبنانية 
رزان مغربي ان تقدمي البرامج 
ملعبها، مشيرة الى ان برنامجها 
اجلديد »احلياة حلوة« سيكون 

عمرو دياب األول عربياً بـ 7 »ميوزيك أوارد«

.. ورزان: »أعتبر نفسي دخيلة على الغناء«

كل عشاقه ومحبيه عبر نشر 
صورة له مع 7 جوائز، حيث 
فاز في مس���ابقة 2014 بأربع 
جوائز دفعة واحدة ليصبح 
مجموع اجلوائز التي حصل 
عليها الهضبة مؤخرا 7 جوائز 
»ميوزيك أوارد« بعد فوزه من 

قبل بثالث جوائز. 
واجلوائ���ز الت���ي فاز بها 
»الهضب���ة« هذا الع���ام هي: 
أفضل فن���ان مصري، أفضل 
فنان عربي فئة رجال، أعلى 
مبيعات ألبوم عربي عن ألبوم 
»الليل���ة«، جائزة التصويت 
على اإلنترنت ألفضل مطرب 
عربي، ليحتل املركز األول بني 
الفنانني العرب في عدد املرات 

بحصوله على اجلائزة.

مفاجأة جلمهورها وقالت: »أرغب 
في العودة بالشكل الذي ينتظره 
اجلمهور مني وهو ما يجعلني 
دائما أختار البرامج أو األعمال 
الفنية التي تضيف لي الكثير 
ولرصيدي، فحينما جاء وقت 
العودة قررت أن تكون من خالل 
تقدمي البرنام����ج ألني أعتبره 
ملعبي الذي أمتتع فيه بخبرة 

السنوات املاضية«.
وعن الغناء قالت مغربي في 
مقابلة مع صحيفة »الشروق« 
املصرية: »ال أمتلك خبرة كبيرة 
في مج����ال الغناء ولذلك دائما 
مقلة في أعمالي الغنائية، ولذلك 
أعتبر نفسي دخيلة عليه، وأقدم 
فيه ما يناس����بني ويناس����ب 

إمكانيات صوتي فقط«.

عمرو دياب 

رزان مغربي
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تقدمي مقدمات املسلسالت التي 
غالبا ما حتقق جناحا كبيرا.

وع����ن إمكانية التحول إلى 
التمثيل، قال الفنان القدير: هذا 
املشروع سبق ان عرض علي في 
السنوات املاضية لكنني اعتذر 
عنه ألنني ال أرى نفسي ممثال، 
فأنا لست من نوعية الفنانني 
القادرين على التصنع والنجاح 
في هذا املجال. أما عن تقليده في 
البرامج الكوميدية ورأيه في ذلك 
فقال: »أنا ما ازعل من تقليدي، 
واذكر مرة اعطيت داود حسني 
مالبسي من أجل تقليدي لكن 
تقليد تامر عبداملنعم سخيف 
وزعلت من حكيم انه طبله ولقد 
أساء للكويت والزي اخلليجي، 
وبعدين منو تامر أصال واحد 

كومبارس وغير معروف«.

انتقاء الكلمات

وفيما يتعلق باجلانب اآلخر 
من حيات����ه وظهوره مع دعاة 
ومشايخ قال بوشعيل: »لدي 
العديد من األصدقاء امللتزمني 
ديني����ا ومنهم أصدق����اء اعتز 
بصداقتهم منذ الطفولة حتى 
يومنا هذا، وهناك أصدقاء لي 
مشايخ معروفون منهم الشيخ 
محم����د العوضي ومش����اري 
العفاس����ي وخالد الس����عيد«، 
مضيفا أنه يحرص على انتقاء 
كلمات األغاني بعيدا عن التطرق 
ألمور متس الدين، خصوصا ان 
هناك من بعض الش����عراء من 
يقوم بكتابة أغ����ان تدخل في 
مجال »اإلحلاد«، مش����يرا إلى 
أنه حريص أيضا على عملية 
تصوير األغاني بش����كل متزن 
بعيدا عن األمور التي قد تخدش 
حياء املش����اهدين، وسبق أن 
اختلف مع العديد من املخرجني 

بسبب تصوير األغاني. بوشعيل مع فريق »اللوبي«

مشيرا إلى أنه تعمد كسر القاعدة 
التي اتبعها بتسمية األلبوم نبيل 
شعيل وسنة إصدار األلبوم، 
لكن األلبوم اجلديد حمل اسم 
»منطقي« جلمال األغنية التي 
فرضت نفسها كاسم لأللبوم 

بحسب رغبة بوشعيل.
وأض����اف: األلبوم يحتوي 
على 11 أغنية وجميعها أخذت 
مجهودا كبيرا وشهدت العديد 
التغييرات وهذا ما ساهم  من 
في جناحها، ومن األغاني التي 
حصدت النجاح أغنية »ياشوق« 
التي أبكت الفنان جمال الردهان 
عندما سمعها أثناء وجودي معه 
مؤخ����را واألغنية حتمل قصة 

حقيقية لكاتبها.

الوفاء كله

وعن أسباب عشقه لتنوع 
األصوات والتغيير في توزيع 
األغاني قال: أنا من عشاق فنون 
هندسة الصوت وهذا ما يدفعني 
للتغيي����ر في عملي����ة توزيع 

األغان����ي التي أق����وم بغنائها، 
وعشقي لهندس����ة الصوت ال 
حدود له ولو ل����م أكن مطربا 
لكنت مهندس صوت. وتطرق 
»بلبل اخلليج« للحديث عن سر 
التعاون املتواصل مع امللحن 
فهد الناصر قائال: فهد الناصر 
»الوفاء كل����ه«، هذه أدق كلمة 
تقال بحق هذا اإلنسان الرائع 
الذي غالبا ما يعطي من كل قلبه 
سواء بتعاونه معي أو مع أي 
فنان آخر، باختصار فهد الناصر 

»يحلبلك صافي«.
وفيما يتعلق بكيفية تعامله 
مع االنتقادات ذكر أنه ال يجد 
أي مشكلة في أي نقد يوجه له 
سواء من النقاد أو الكتاب وعامة 
الناس مبن فيهم اجلمهور، وهذا 
النق����اد والكتاب  على صعيد 
الكويتيني، لكن عندما يشعر 
بان هناك م����ن ينتقده كفنان 
كويتي وينتق����د الكويت هنا 
تتغير األمور، موضحا انه »ال 
يغشمر« إذا وجد أي انتقاد أو 

أمر ميس الكويت.
وفيما يتعلق بجديده للفترة 
املقبلة أوضح بوش����عيل أنه 
متوق����ف حاليا ع����ن التجهيز 
ألي أغان جديدة س����واء على 
مستوى التجهيز أللبوم قادم 
أو »س����ينغل«، حيث يخضع 
حاليا الستراحة محارب، لكنه 
مستمر في املش����اركة بإحياء 
احلفالت اخلاص����ة التي يعتز 
بتقدميها، خصوصا انه يتعامل 
مع العديد من العوائل احملترمة 
التي تستعني به إلحياء حفالتها، 
موضحا ان����ه حريص في هذا 
اجلانب، حيث ال يقوم بإحياء 
حف����الت ال يع����رف أصحابها 
جيدا، كما ان����ه يرفض إحياء 
حفالت خاصة برأس السنة ملا 
يترتب عليه����ا من أجواء غير 
طبيعي����ة، ملمحا الى أن هناك 
إمكانية لتقدمي مقدمة مسلسل 
رمضاني في حال عرض عليه 
كلمات جي����دة، حيث يحرص 
على مشاركة زمالئه الفنانني في 

نبيل شعيل: أصداء »منطقي« رائعة..  و»روتانا« تتحمل مسؤولية التسويق
حّمل »بلبل اخلليج« نبيل 
ش����عيل القائمني عل����ى إنتاج 
البوم����ه اجلدي����د واأللبومات 
الس����ابقة ش����ركة »روتان����ا« 
مسؤولية اإلعالن والتسويق 
بشكل الصحيح أللبوم »منطقي« 
الذي صدر باألسواق مؤخرا. 

وذكر بوش����عيل أنه يعتب 
على املسؤولني في »روتانا« على 
الشكل املتواضع الذي ظهر به 
إعالن البوم »منطقي«، وقال: اخذ 
مني ومن القائمني عليه املجهود 
الكبير على امتداد ما يقارب العام 
الكامل، كما أن األلبوم في النهاية 
يعود للشركة ويستوجب عليها 
أن تكون حريصة على عملية 

التسويق.
وأفاد بوشعيل، خالل حديثه 
في برنامج »اللوبي« الذي يبث 
عبر قناة العدالة ويقدمه اإلعالمي 
الزميل أحمد الفضلي، بأنه تعمد 
إظهار روح الشباب في األلبوم 
اجلديد الذي شهد وجود العديد 
من األسماء الشابة على مستوى 
الكتابة أو األحلان، مشيرا إلى 
انه تواصل مع ملحنني وكتاب 
مخضرم����ني ليتع����اون معهم 
لك����ن اغلبهم ع����رض األغاني 
ذات الطاب����ع احلديث املتداول 
حاليا، حيث لم يعد الشعراء 
وامللحنون املخضرمون يسيرون 
على النمط أو اللون القدمي من 
األغاني واغلبه����م بدأ يحاول 
الكتابة بالش����كل الدارج حاليا 
وهو ما دفع بوشعيل للتعاون 

مع الشباب.
وعن أصداء »منطقي« قال 
بوش����عيل: هناك ردود أفعال 
ايجابية حصدها األلبوم منذ 
نزوله في األس����واق وهذا جاء 
ثمرة جهد متواصل مني ومن 
كافة طاقم العمل، والتمست هذه 
الردود من خالل املقربني مني، 

ذكر أنه يعتز بصداقة الدعاة ومشايخ الدين

اإلدارة اجلديدة للمعهد حرصت على تغيير انطالقته ليتزامن مع االحتفاالت الوطنية

املهرجان »األكادميي« اخلامس يحمل العديد من املفاجآت

الهاجري ان الدورة اخلامسة 
ستشهد توسعا كبيرا في 
عروضها احمللية والعربية 
والعاملية وذلك تأكيدا لدولية 

املهرجان.
م���ن جان���ب اخ���ر قام 
املستش���ار الثقاف���ي ف���ي 
سفارة اجلمهورية اإليرانية 
الكويت  اإلس���المية ف���ي 
عباس زاده بزيارة للمعهد 

د.راجح املطيري ورئيس 
النقد د.علي حيدر  قس���م 
ورئيس قس���م التلفزيون 
القحطان���ي  د.فيص���ل 
العام للمهرجان  واملنسق 
د.امين اخلش���اب ورئيس 
التمثيل واإلخراج  قس���م 
باملعه���د د.عبداهلل العابر. 
وذكر رئيس اللجنة العليا 
املنظم���ة للمهرجان د.فهد 

العالي للفنون املسرحية، 
حيث استقبله عميد املعهد 
العالي للفنون املس���رحية 
د.فهد الهاجري ورئيس قسم 
النقد باملعهد د.علي حيدر، 
ومت بحث أوج���ه التعاون 
في الزيارة بني املؤسسات 
الثقافية واألكادمييات في 
إي���ران واملعهد  جمهورية 
العالي للفنون املس���رحية 
في الفترة املقبلة. وأش���اد 
الثقافي بسفارة  املستشار 
ايران عباس زاده بعطاءات 
املعهد ومخرجاته في الفن 

الكويتي.
وفي نهاية الزيارة وجه 
الدعوة لعميد املعهد  زاده 
العالي للفنون املس���رحية 
الهاجري حلضور  د.فه���د 
الفجر في دورته  مهرجان 
املقبل���ة. كم���ا زار وفد من 
ضي���وف مهرجان الكويت 
املسرحي بدورته اخلامسة 
عشرة املعهد العالي للفنون 
املسرحية، حيث جتولوا في 
أروقة املعهد ملعرفة ما يقدمه 

للطلبة الدارسني.

العليا  اللجن���ة  ب���دأت 
املنظمة للمهرجان األكادميي 
في املعه���د العالي للفنون 
اس���تعدادها  املس���رحية 
النطالق دورته اخلامسة التي 
ستحمل العديد من املفاجآت 
الفرق  من ناحية مشاركة 
األجنبية واستضافته عددا 
من الشخصيات األكادميية 
الثق���ل األكادميي في  ذات 
اجلامعات والكليات بأرجاء 

العالم.
اللجنة  واك���د رئي���س 
العليا املنظمة للمهرجان في 
دورته اخلامسة عميد املعهد 
العالي للفنون املس���رحية 
د.فهد الهاجري في تصريح 
صحافي ان الدورة اخلامسة 
م���ن املهرج���ان األكادميي 
ستنطلق في 18-28 فبراير 
املقبل لتتواكب مع احتفاالت 
الوطنية،  البالد باألعي���اد 
مؤكدا ان هذا التغيير كان 
مبوافق���ة أعض���اء اللجنة 
العليا وهم العميد املساعد 
في املعه���د العالي للفنون 
املسرحية ومدير املهرجان 

جانب من استعدادات اللجنة العليا للمهرجان االكادميي

بعض ضيوف مهرجان الكويت املسرحي في زيارة للمعهد

عباس زاده يتوسط عميد املعهد د.فهد الهاجري ورئيس قسم النقد د.علي حيدر

ً دعيج اإلبراهيم يتغنى بتاريخ »دملون« شعرا
أهدى الشيخ دعيج اإلبراهيم الدعيج 
الصباح رئيس مجلس ادارة »أوطان 

ميديا« باسم الشعب الكويتي وباسمه، 
أغنية وطنية بعنوان »دملون التاريخ« إلى 

مملكة البحرين الشقيقة ملكا وحكومة 
وشعبا، تعبيرا عن املشاعر الصادقة 
األخوية الطبية التي تربط الشعبني 
الشقيقني، وذلك مبناسبة أعيادهم 

الوطنية. وتقول كلمات األغنية: »من 
شعب اخو مرمي شعب اجلسارة، شعب 
الكويت اللي على الطيب معتاد، سالم يا 
دار الفخر واحلضارة، سالم يا البحرين 
يا نبع األمجاد، تراب احملرق نفسه تراب 

واره، ونفس الغال في عيون وقلوب 

وأجساد، يا دملون التاريخ انتي منارة، كل 
يوم فيك املجد يكبر ويزداد، بقيادة اللي 

صان شعبه وداره، اللي ليه الصعبات 
تخضع وتنقاد، حمد وقار اململكة من 

وقاره، طير السعد ملصافح املجد هداد، 
جعل من البحرين رمز الصدارة، واعلن 

متيزها على رؤوس األشهاد، وخليفة 
اللي صار طيبة شعاره، قاد احلكومة 

للبلد درع واسناد، وولي عهد الدار والعز 
كاره، سلمان لبالده وسط قلبه ابالده«.

واألغنية من أحلان محمد العريفي وتغنى 
بها فواز الرجيب ومساعد البلوشي بينما 

تصدى للتوزيع املوسيقي أحمد أسدي 
أما املونتاج واإلخراج ملازن ملص.

الشيخ دعيج االبراهيم مع فواز الرجيب ومساعد البلوشي

ممثلة خليجية غابت عن 
الساحة الفنية بسبب 

مشاكلها األسرية هاأليام 
تفكر انها ترجع بس مو 

القية النص اللي يستفزها 
من الداخل مثل ما تقول.. 

اللي يسأل ما يضيع!

ممثل متضايق من زميلته 
اللي وصفته باخلروف چدام 
فريق عمله اليديد الهتمامه 

بإحدى زميالتها بصورة 
غير معقولة واللي زاد الطني 

بلة انها مو راضية تعتذر 
له..تستاهل ما ياك!

ممثلة عربية رفضت 
اجراء أي مقابلة تلفزيونية 

من غير مقابل مع انها 
تقول في حواراتها 

التلفزيونية انها غير مادية 
والفن عندها رسالة.. 

سلميلي على هالرسالة!

غياب

خروف

حوار

8 ماليني.. وألبوم آلمال ماهر!

تخطت الصفحة الرسمية للنجمة املصرية آمال ماهر 
على »فيس����بوك« الفترة القليلة املاضية ثمانية ماليني 
معج����ب. ووجهت إدارة الصفحة ش����كرها للمحبني على 
االهتمام واملتابعة. وتستعد ماهر لطرح ألبومها »أيام ما 
تتعوضش« مطلع العام اجلديد، علما أنه يضم 12 أغنية 
هي: »بحبك، ويال، والكالم عن ذكرياتنا، وسكة السالمة، 
وإحنا والد النهادرة، وظروف صعبة، وغلطت أنا، وأنا 
حبيتك، ومفيهاش بعدين، وما خفتش عليا، وإزاي فاتتني«، 

إضافة إلى »أيام ما تتعوضش«.
وكانت أغنية »إحنا والد النهادرة« قد تخطت نصف 
مليون متابعة على »يوتيوب« بعدما غنتها أواخر نوفمبر 
املاضي على مس����رح »س����تار أكادميي«، وهي من كلمات 
نادر عبداهلل، وأحلان وليد سعد، وتوزيع متيم، وإنتاج 

شركة »مازيكا«.

امال ماهر
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صاحب السمو األمير يتسلم درعا تكرميية من الشيخة عايدة سالم العلي

صاحب السمو األمير يكرم أحد الفائزينتكرمي د.ناجي املطيري الشيخة عايدة سالم العلي متحدثة في احلفل

الشيخ محمد اخلالد والشيخ علي اجلراح والشيخ د.ابراهيم الدعيج والشيخ أحمد احلمودالشيخ صباح اخلالد متوسطا الشيخ خالد اجلراح والشيخ علي العبداهلل والشيخ علي اخلليفة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ومرزوق الغامن وجاسم اخلرافي والشيخ جابر العبداهلل وسمو الشيخ ناصر احملمد

بحضور ولي العهد والغامن واخلرافي واحملمد واملبارك وعدد من الوزراء وحشد من الشخصيات العامة من الكويت ودول عربية وأجنبية

م الفائزين بجائزة سالم العلي للمعلوماتية األمير كرَّ
للكويت حكومة وشعبا، رافعا 
آيات الشكر لصاحب  أس����مى 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد، مثمنا دور جائزة سمو 
الشيخ سالم العلي للمعلوماتية 
ف����ي إحداث ح����راك دائم على 
العاملية،  الساحة املعلوماتية 
حيث أصبحت اجلائزة واحدة 
من مؤسساتها الكبرى بفضل 
جهودها طوال 14 عاما، راجيا 
لها املزيد من النجاح في األعوام 

املقبلة. 
ساس����ون  واس����تعرض 
مس����يرته مع اختراع الكاميرا 
الرقمي����ة، معتب����را نفس����ه 
محظوظا مبشاركته في الثورة 
الرقمية اخلاص����ة بالتصوير 
الفوتوغرافي، وقال إن باكورة 
عمله في التصوير الفوتوغرافي 
الرقمي ب����دأت في إحدى أكثر 
ش����ركات التصوي����ر جناحا 
في العال����م، حيث كان يعرف 
التصوير في ذلك الوقت بتقنية 
شريط التصوير الفضي، وقال: 
خطرت لي فكرة جديده كنت 
أتوقع أنها خيالية، وأن الواقع 
من الصعب أن يستقبلها، هي 
فكرة صن����ع كامي����را تصور 
إلكترونيا الصور الثابتة ونظام 
عرض الڤيديو، وكان العام الذي 
قضيناه في مختبرنا الصغير 
مليئ����ا بالتجارب والعديد من 

النكسات. 
وألق����ى كلم����ة الفائزين 
الرئي����س التنفي����ذي لهيئة 
احلكوم����ة اإللكترونية في 
مملكة البحرين محمد القائد 
مقدما التهنئة لصاحب السمو 
األمير مبناسبة منح سموه 
لقب »قائد اإلنسانية« تقديرا 
لدور سموه السخي في معاجلة 
األزمات اإلنسانية الشديدة 
في أنحاء العالم، معربا عن 
فخر واعت����زاز الفائزين من 
املواقع اإللكترونية وتطبيقات 
الذكي����ة بالتقدير  الهواتف 
الكبير ال����ذي حصلوا عليه 
بفوزهم بجائزة مرموقة تعد 
من أقدم اجلوائز على نطاق 
املنطقة ومن أوائل اجلوائز 
العربي����ة املختصة بالقطاع 
املعلوماتي، مشددا على أن 
رعاية صاحب السمو األمير 
الدائم من مؤسسها  والدعم 
العلي  سمو الشيخ س����الم 
الوطني  رئي����س احل����رس 
مينح����ان احلاصل����ن على 
اجلائ����زة املعلوماتية مزيدا 

من الفخر واالعتزاز. 

احلكومية على نسبة 22% من 
تلك التطبيقات. 

وأشار الش����مري إلى تقدم 
املواق����ع اخلدمي����ة ومواق����ع 
التسويق اإللكتروني بحصول 
كل منها على نسبة 20% تلتها 
املواقع التعليمية بنسبة %18، 
الهواتف  ف����ي تطبيق����ات  أما 
الذكية فقد تصدرت التطبيقات 
اإلسالمية بنسبة 22% ألفضل 
التطبيقات األكثر انتشارا في 
الوطن العربي، تلتها التطبيقات 
اخلدمية وتطبيقات التسويق 
اإللكتروني حيث حصل كل منها 

على %18. 
وقال الشمري »إن جائزة 
س����مو الش����يخ س����الم العلي 
ومن����ذ انطالقتها ع����ام 2001 
الشراكة طريقا  اتخذت منهج 
لها ورس����خته كاستراتيجية 
ف����ي دورتها العاش����رة عندما 
أطلقت شعارها »شفت شركاء 
التنمية« جتل����ت ريادتها  في 
التشاركية في الدورة الرابعة 
عشرة احلالية عندما انفردت 
وللمرة الثاني����ة على التوالي 
التحكيم  بتش����كيل مجل����س 
من نخب����ة كبار املس����ؤولن 
ف����ي احلكوم����ات اإللكترونية 
الذكية واملؤسس����ات البحثية 
واألكادميية، وجمعيات املجتمع 
املدني في وطننا العربي، حيث 
تشكل من 11 عضوا من 9 دول 

عربية«.
وفي كلمة احلائز وس����ام 
املعلوماتي����ة، أع����رب مخترع 
الكامي����را الرقمي����ة س����تيفن 
ساس����ون عن شكره وتقديره 

التطبيقات اخلمس����ن األولى 
في الوطن العربي ، مشيرا إلى 
تفوق القطاع اخلاص في مواقعه 
وتطبيقاته على املؤسس����ات 
احلكومية وس����ائر القطاعات 
األخرى، حيث حصد نسبة %58 
من املواقع اخلمس����ن األولى، 
في حن حصلت املؤسس����ات 
احلكومية على نس����بة %26، 
كما تفوق القطاع اخلاص في 
تطبيقاته فحصل على نسبة 
68% من التطبيقات اخلمسن 
األولى، بينما حصلت املؤسسات 

انتش����ارا في الوط����ن العربي 
أظهرت أن نسبة احملتوى العربي 
في املواقع اإللكترونية األكثر 
انتشارا في الوطن العربي بلغت 
)40%( بينما لم تتعد نسبة %14 

في التطبيقات الذكية. 
الكويت  وأعلن عن تصدر 
لقائمة املواقع اخلمسن األولى 
بنس����بة 20% من تلك املواقع، 
بينم����ا ش����اركت الكويت في 
ص����دارة تطبيق����ات الهواتف 
الذكية الشقيقة اململكة العربية 
الس����عودية بنس����بة 24% من 

التقنية املعلوماتية تتطلع إلى 
حتقيق طموحاتها املستقبلية 
تلبية للرؤى احلكيمة لسمو 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 
العلي، متمنية للكويت  سالم 
مزيدا من التقدم نحو مزيد من 

الرقي واإلجناز.
بدوره حتدث عضو اللجنة 
املنظمة العليا م. بسام الشمري 
خالل كلمته عن إعداد اجلائزة 
لدراسة مسحية بحثية لواقع 
الذكية  الهوات����ف  تطبيق����ات 
واملواق����ع اإللكترونية األكثر 

فجاءت أعمالهم نسيجا متينا، 
خيوط����ه االجته����اد، وحلمته 
التعاون، مشيدة بأعضاء مجلس 
العربي واملتطوعن  التحكيم 
من احلكوم����ات اإللكترونية 
واملؤسسات البحثية وجمعيات 
الذين رسخوا  املدني  املجتمع 
هذا املسار، مقدمة لهم الشكر 
واالمتنان ودعوات مبزيد من 

التميز واإلتقان. 
وأضاف����ت أن اجلائزة في 
سعيها إلى بناء املجتمع املعرفي 
واإلب����داع الرقمي باس����تخدام 

دارين العلي

حت����ت رعاي����ة وحضور 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد أقيم صباح أمس 
حفل تكرمي الفائزين في السنة 
الرابعة عش����رة جلائزة سمو 
الشيخ سالم العلي للمعلوماتية 
وذلك بقصر بيان. ووصل سموه 
إلى مكان احلفل واستقبل بكل 
حفاوة وترحيب من قبل كل من 
رئيسة مجلس األمناء الشيخة 
العلي وأعضاء  عايدة س����الم 

اللجنة املنظمة.
وشهد احلفل س����مو ولي 
العهد الش����يخ ن����واف األحمد 
ورئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن ورئي����س مجلس األمة 
السابق جاسم اخلرافي وكبار 
الشيوخ وسمو الشيخ ناصر 
احملمد وس����مو الش����يخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 
والنائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلال����د ونائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح وكبار املسؤولن 

بالدولة.
الس����مو  وس����ّلم صاحب 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
خالل احلفل الدروع التكرميية 

للفائزين باجلائزة.
وفي كلمة لها خالل احلفل 
أمناء  حتدثت رئيسة مجلس 
اجلائزة الشيخة عايدة سالم 
العلي عن الفرحة العارمة التي 
الوطن  ارتسمت على قسمات 
بتسمية أميرها صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
»قائ����دا للعمل اإلنس����اني«، 
وتسمية هذا الوطن الذي عرفت 
شعوب األرض أياديه البيضاء 
»مركزا للعمل اإلنساني«، مشيرة 
إلى مواكبة جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية لهذا 
احلدث التاريخي باعتبارها من 
املشروعات التنموية الساعية 
إلى إثراء العمل اإلنساني من 
خالل مبادرتها إلى إطالق منصة 
تقنية تفاعلية باسم »منصة 
الش����يخ صباح األحمد للعمل 

اإلنساني«. 
وأكدت أن الفكر الذي تتكئ 
علي����ه اجلائزة مس����تمد من 
التي توجتها  القيم اإلنسانية 
الكرمية واملش����اريع  األعمال 
األصيلة لصاحب السمو األمير، 
حيث اس����تنار املتطوعون في 
النبيلة  القيم  اجلائزة بتل����ك 

صاحب السمو األمير مكرما ستيفن ساسونصاحب السمو األمير مكرما عبداللطيف السريع

عايدة سالم العلي: 
فكر اجلائزة مستمد 
من القيم اإلنسانية 

التي توجتها األعمال 
الكرمية واملشاريع 

األصيلة لألمير 

الشمري: الكويت 
تتصدر قائمة املواقع 

اخلمسني األولى 
األفضل في الوطن 

العربي

ساسون: اجلائزة 
ساهمت في إحداث 

حراك دائم على 
الساحة املعلوماتية 

العاملية

قائمة الفائزين من أجواء احلفل
٭ قام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ورئيس 

مجلس امناء اجلائزة الشيخة عايدة سالم العلي بتكرمي 
مخترع الكاميرا الرقمية احلائز وسام املعلوماتية، ثم 

تكرمي أعضاء مجلس التحكيم العربي، والفائزين باجلائزة 
املعلوماتية بشقيها املواقع اإللكترونية والتطبيقات الذكية. 

٭ قدمت الشيخة عايدة سالم العلي هدية تذكارية لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، ثم اختتمت االحتفالية 

كما بدأت بعزف السالم الوطني.
٭ مت خالل احلفل عرض فيلم وثائقي عن تكرمي صاحب 

السمو األمير بتسمية سموه »قائدا للعمل اإلنساني«، 
والكويت »مركزا للعمل اإلنساني« من خالل إطالق منصة 

الشيخ صباح األحمد للعمل اإلنساني التي أتاحت املجال ملئات 
اآلالف للتفاعل مع هذا احلدث وتسجيل التهاني والتعليقات 

بهذه املناسبة الوطنية العاملية. 
٭ جرى خالل احلفل تقدمي عرض عن حياة الفائز بوسام 

 املعلوماتية مخترع الكاميرا الرقمية ستيفن ساسون ذي
الـ 67 عاما.

ضمت قائمة الفائزين باجلائزة في فرع املواقع 
اإللكترونية: في املركز االول موقع مملكة البحرين ـ 
البوابة اإللكترونية، وفي املركز الثاني موقع اخلطوط 
اجلوية القطرية، وفي املركز الثالث »ويب طب« التابع 

لشركة املهارات الطبية للمواقع االلكترونية في االردن، 
واملركز الرابع »اجلزيرة نت« التابع لشبكة اجلزيرة 

االعالمية في قطر، وفي املركز اخلامس بوابة حكومة 
ابوظبي االلكترونية.

اما في فرع تطبيقات الهواتف الذكية فقد فاز باملركز االول 
تطبيق »ويب طب«، وفاز باملركز الثاني تطبيق »شرطة 

دبي« التابع للقيادة العامة لشرطة دبي باإلمارات العربية 
املتحدة، فيما فاز باملركز الثالث تطبيق »نبض« التابع 
لشركة »ويف الين« للدعاية واالعالن بالكويت، وحاز 

املركز الرابع تطبيق »درب« التابع لدائرة النقل في ابوظبي 
بدولة االمارات العربية املتحدة، وكان املركز اخلامس من 
نصيب تطبيق »آيات القرآن الكرمي« التابع جلامعة امللك 

سعود باململكة العربية السعودية.
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الفائزون بجائزة املعلوماتية: نعتز بتكرمي األمير لنا
 وبالدور الرائد والفعّال جلائزة سالم العلي

وتطبيق وتقييمهم حس���ب 
معايير محددة شملت اخلدمات 
املقدمة واحملتوى والتصميم 
والواجهة والتقنية املستخدمة 
واجلودة وغيره���ا كما انها 
الرعاية  تكسب اهميتها من 
السامية لصاحب السمو االمير 
ومن جلنة التحكيم للجائزة 
املكونة من 11 عضوا من تسعة 

دول عربية.
وأوضح ان »ويب طب« 
يه���دف الى تزويد ونش���ر 
املعلومات الطبية والصحية 
باللغة العربية لتحسني حياة 
العربي واعطائه  املستخدم 
حي���اة صحية أفض���ل كما 
ينشر مضامني طبية حصرية 
بجودة عالية ومعتمدة من 
قبل املؤسس���ات والهيئات 
املهني���ة املس���ؤولة ويقوم 

بتحديثها بشكل مستمر.
وذكر ان »ويب طب« يهدف 
الى تطوي���ر منصة عربية 
متكاملة للتواصل بني املواطن 
واجلهات العاملة على تقدمي 
الطبية والصحية  اخلدمات 
املختلفة كاالطباء والعيادات 
واملستشفيات والصيدليات 
وش���ركات ومس���تودعات 
التأمني  األدوية وش���ركات 
أنواع  واملختصني بتق���دمي 
العالجات املختلفة واجلمعيات 
والش���ركات العاملة مبجال 
التثقيف والتوعية الصحية 
وكل هيئة ومؤسسة تسعى 
العربي في  خلدمة املواطن 

مجال الصحة.
ب���دوره، اعتب���ر املدير 
التنفيذي لشركة ويف الين 
الكويتية  ميديا )الش���ركة 
املالكة لتطبي���ق »نبض«( 
عبدالرحمن السيد ان الفوز 
بهذه اجلائزة مبنزلة تقدير 
استثنائي ويأتي من اعضاء 
جلنة تقييم تضم اس���اتذة 
ومهنيني محترفني في مجال 
انه يعد  املعلوماتية، كم���ا 
تقديرا ووساما يعتز به ويزيد 
من املسؤولية بتقدمي املزيد 
من االعمال املفيدة واملبدعة 

مبجال املعلوماتية.
وحول تطبيق »نبض«، 
قال انه موس���وعة اخبارية 
تش���مل معظ���م املص���ادر 
االخبارية العربية بتنوعها 
السياسي والرياضي والتقني 
والصحي واالقتصادي وغيرها 
ويق���وم عبره املس���تخدم 
باختي���ار مصادره املفضلة 
ومتابعة آخر االخبار حلظة 
التطبيق  بلحظة ويتمي���ز 
بسهولة االستخدام وروعة 
التصميم وباالحترافية في 

نقل اخلبر.
وأك���د ان العالم العربي 
مليء بالكف���اءات واألفكار 
الذي���ن هم في  واملبدع���ني 
أمس احلاجة مل���ن يدعمهم 
مادي���ا واستش���اريا وقيام 
مس���ابقات وجوائز عاملية 
كجائزة »املعلوماتية« التي 
تعد من أفضل السبل لدعم 

الكفاءات.

مجموع التحميل لهذا التطبيق 
يتجاوز املليونني، بينما يبلغ 
عدد الزيارات للموقع اكثر من 

مليونني شهريا.
من جهته، اعرب مؤسس 
ومدير ع���ام »وي���ب طب« 
د.محمود كيال من االردن عن 
سعادته بهذا الفوز عن فئتي 
املوقع والتطبيقات، معتبرا 
الى االمام  اياه خطوة مهمة 
املتواصل اليصال  للس���عي 
معلوم���ات صحي���ة افضل 
العربي واحداث  للمستخدم 
تأثير ايجاب���ي في حياتهم، 
مؤكدا ان شهادة اجلائزة بهذا 
الفوز تدل على مدى الفائدة 
الكبيرة التي مينحها »ويب 

طب« لالنسان العربي.
العالم  ان  وق���ال كي���ال 
العربي يشهد ثورة معلوماتية 
مباركة تتمثل بانتقال مكثف 
لتزويد املعلومات واخلدمات 
عن طريق االنترنت ليواكب 
بذلك املجتمع���ات املتقدمة 
ومتطلبات العص���ر، مبينا 
انه خالل الس���نوات القليلة 
املقبلة ستشهد املنطقة حتوال 
نوعيا في طرق وأدوات تزويد 
املعلومات واخلدمات في شتى 

مجاالت احلياة.
واش���اد بجهود اجلائزة 
اجلبارة في اختيار الفائزين 
بها من بني ما يقارب 20 الف 
متناف���س عليها م���ن موقع 

البوابة املطورة  الى تدشني 
هذا العام والتي تتمتع مبزايا 
خاصة متنح املستخدم أقصى 
استفادة من شبكة اخلدمات 
املتقدمة والتطبيقات واملنصات 
اإللكترونية واملعلومات للجيل 

املقبل.
بدوره، قال عميد التعامالت 
االلكتروني���ة واالتص���االت 
في جامعة امللك س���عود في 
الوقيت  السعودية د.عصام 
ان فوز تطبيق »آيات« مدعاة 
فخ���ر واعت���زاز كونها جهة 
عاملية مشهود لها معتبرا ان 
هذا التتويج س���يضع على 
التطبيق مس���ؤولية  عاتق 
مضافة تكم���ن في احملافظة 
على ما وصل اليه في خدمة 
املجتمع املسلم وتقدمي خدمات 

متطورة باستمرار.
وأوضح ان تطبيق »آيات« 
هو امتداد ملشروع موقع القرآن 
الكرمي املنف���ذ في 2008 من 
قبل جامعة امللك سعود عبر 
ايجاد موقع الكتروني للقرآن 
واجتهدت بتطوير املوقع من 
خالل زيادة عدد من التفاسير 
والترجمات بلغات مختلفة 
والقراءة بصوت عشرة قراء 
وخاصي���ة التذكير بصفحة 
التوقف ملن اراد ختم القرآن 
وغيرها م���ن خدمات لذوي 
االحتياجات اخلاصة ضعاف 
السمع والنظر، الفتا الى أن 

املنافسة  الى تشجيع روح 
والتميز واالبتكار في مجال 
وتطوي���ر  التكنولوجي���ا 
احملت���وى الرقم���ي العربي 
وابرازه، مؤكدا فخر الهيئة 
بفوزها بهذه اجلائزة املرموقة 
التي تعد من اقدم اجلوائز 
على نطاق املنطقة وأوائل 
العربية املختصة  اجلوائز 

بالقطاع املعلوماتي.
واشاد مبستوى احملكمني 
والتنظيم وتق���دم اجلائزة 
وانتش���ارها على املستوى 
العربي، مشيرا الى مشروعه 
الوطنية  الفائ���ز )البواب���ة 
للحكومة االلكترونية( وهي 
مبنزل���ة عص���ب احلكومة 
االلكترونية واملنصة الشاملة 
جلميع اخلدمات االلكترونية 
البحري���ن والتي وصل  في 
عددها إلى 329 خدمة مقدمة 
من القطاعني العام واخلاص 
تتنوع ما ب���ني خدمات دفع 
واستفس���ار وحجز مواعيد 

ومعلومات وغيرها.
وذك���ر ان البواب���ة تعد 
اكثر من املواقع اإللكترونية 
احلكومية زيارة، حيث بلغ 
عدد زائريها اكثر من 81 مليون 
زيارة منذ تدشني البوابة في 
2007 وبلغت مبالغ املعامالت 
املالية التي جرت من التدشني 
وحت���ى اليوم أكث���ر من 85 
مليون دينار بحريني، مشيرا 

شرطة دبي من بني 10 آالف 
و855 تطبيقا األكثر انتشارا 

في الوطن العربي.
وأك���د أن التميز أصبح 
ثقافة مؤسس���ية راس���خة 
البشرية  املوارد  في عقلية 
املنتسبة لشرطة دبي ولعل 
هذا هو السبب الرئيسي فيما 
نحصده سنويا من جوائز 
القيادة  إن  للتميز، حي���ث 
العامة لشرطة دبي تعتبر 
منوذج���ا ومرجع���ا لكثير 
من اجلهات احلكومية على 
مستوى االمارة وحتى على 
املستوى االحتادي، من خالل 
اعتمادها تعزيز مبدأ الشراكة 
التي تهدف إلى مد جس���ور 
التواصل والثقة بني مختلف 
قطاعات وشرائح املجتمع، 
والتركيز على أهمية اجلودة 
في تقدمي اخلدمات والوقوف 
على س���لبيات وإيجابيات 
املقدمة  ونوعية اخلدم���ات 
للجمهور والتعامل املباشر 

مع املراجع.
من جانبه، قال الرئيس 
التنفي���ذي لهيئة احلكومة 
االلكترونية بالبحرين الفائزة 
بإحدى اجلوائز محمد القائد 
ان وجود مثل هذه اجلائزة 
في املنطق���ة ميثل احد اهم 
املب���ادرات على مس���توى 
تأسيس مجتمع معلوماتي 
متكام���ل ومتط���ور يهدف 

التقني لتستشرف  متيزها 
تطلعاتها للحكومة الذكية، 
انسجاما مع مبادرة حكومة 
دب���ي الذكي���ة، م���ن خالل 
تطبيق���ات هاتفية وحلول 
إلكترونية ذكية، هدفها إسعاد 
اجلمه���ور بخدمات نوعية 
ومميزة ترض���ي طموحه، 
وتعمل على اختصار الوقت 

والتكلفة وسرعة اإلجناز.
وق���ال ان ش���رطة دبي 
كانت من الدوائر احلكومية 
التي بدأت بالتحول  األولى 
إلى األنظمة الذكية، حرصا 
منه���ا على أهمي���ة مواكبة 
التط���ور التقني في جميع 
القطاعات األمنية، وسرعة 
التحول إل���ى النظام الذكي 
تناغما مع مب���ادرة مدينة 
دبي الذكية وتطبيق أفضل 
املمارسات والتجارب العاملية، 
وتطويرها لتقدمي اخلدمات 
األمنية وخدمات املتعاملني 
وحتى اخلدمات االجتماعية 

واإلنسانية.
املزينة، باجلهود  وأشاد 
التي بذلتها فرق العمل وادت 
العامة  القي���ادة  إلى احراز 
لشرطة دبي جلوائز اجلودة 
والتميز والتطبيقات الذكية 
في مختلف املجاالت، وفوز 
اإلمارات بجائزة سمو الشيخ 
س���الم العلي للمعلوماتية، 
حي���ث مت اختي���ار تطبيق 

دارين العلي

أعرب املس���ؤولون عن 
اجله���ات الفائ���زة بجائزة 
العلي  سمو الشيخ س���الم 
للمعلوماتية في تصريحات 
صحافية متفرقة خالل حفل 
تكرميهم في قصر بيان من 
قبل صاحب الس���مو االمير 
الش���يخ صباح االحمد عن 
اعتزازهم به���ذا الفوز ألنه 
يأتي من جهة عاملية مشهود 

لها في عالم الرقمية.
وهنأ اللواء خميس مطر 
املزينة، القائد العام لشرطة 
دبي، فوز اإلمارات العربية 
املتح���دة ممثل���ة بالقيادة 
العامة لشرطة دبي، بجائزة 
العلي  سمو الشيخ س���الم 
للمعلوماتي���ة، مؤك���دا أن 
جناح تطبيق القيادة العامة 
لش���رطة دبي ميثل محطة 
إلى جناحات  بارزة تضاف 
العربية املتحدة  اإلم���ارات 
خالل مسيرتها للتحول نحو 
حكومة ذكية متكاملة على 
املستوى االحتادي، جتسيدا 
لتوجيهات قيادتنا الرشيدة 
الوطنية  وحتقيقا لرؤيتنا 
التي تتمحور حول حتقيق 
السعادة والريادة واالبداع 

واالبتكار.
الى ان تس���لم  وأش���ار 
اجلائزة من صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد 
اكبر تشريف لنا في القيادة 
العامة لشرطة دبي، مشيدا 
بالدور الرائد والفعال الذي 
تؤديه جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية في 
التنمية البشرية ونهضتها 
بوصفها مش���روعا تنمويا 
حضاريا رائدا يطمح الى بناء 
مجتمع معلوماتي متكامل 
التنمية  ومتطور في مجال 
املعلوماتية، وترسيخ دور 
مؤسسات املجتمع ملواكبة 
العامل���ي واالرتقاء  التطور 
املعلوماتي���ة  بامله���ارات 
املختلف���ة،  واإلبداع���ات 
وتهيئة الشباب لإلسهام في 
تطوير الثقافة املعلوماتية، 
وتطوير احملت���وى الرقمي 
العربي وإبرازه، واذكاء روح 
املنافسة والتميز واالبتكار 
في مجال تقنية املعلومات، 
وتوعية املجتمع باملمارسات 
املعلوماتية السليمة، وزيادة 
درج���ة اس���تعداد املجتمع 
الرقمي، واحلفاظ  للتعامل 
على هوية املجتمع الثقافية 
في املنظوم���ة املعلوماتية 

العاملية.
وأضاف املزينة أن شرطة 
دبي، ومن���ذ إطالق صاحب 
الس���مو الش���يخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدول���ة ورئي���س مجلس 
الوزراء وحاكم دبي، مبادرة 
احلكومة الذكية، قامت بتنفيذ 
مشروعات إلكترونية جديدة 
تخدم العمل الش���رطي لكل 
فئات املجتم���ع، وواصلت 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متوسطا عددا من املكرمني

صاحب السمو األمير يتوسط مجموعة من املكرمني

صاحب السمو األمير خالل تكرميه الفائزين

صاحب السمو األمير متوسطا عددا من الفائزين

تكرمي أحد الفائزين

صاحب السمو األمير مكرما أحد الفائزين

صاحب السمو األمير يكرم أحد الفائزين

صاحب السمو األمير خالل تكرمي أحد الفائزين

املزينة: جائزة 
سالم العلي 

للمعلوماتية مشروع 
تنموي حضاري رائد 

يطمح إلى بناء 
مجتمع معلوماتي 

متكامل

محمد القائد: وجود 
مثل هذه اجلائزة 

في املنطقة ميثل 
أحد أهم املبادرات 

لتأسيس مجتمع 
معلوماتي متطور
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»الريدز« يفقد جونسونالرياضية
أعلن نادي ليڤربول االجنليزي عن افتقاده ظهيره االمين جلني جونسون بسبب االصابة.
وذكرت شبكة السكاي سبورت البريطانية أن املدافع االمين الذي مت استبداله في مباراة 
اليونايتد بزميله كولو توريه خضع الى فحوصات طبية شاملة وتبني انه يعاني من اصابة 
في عضالت القدم.
وسيكون على بريندان رودجرز املدير الفني لليڤربول ان يخوض املباريات القادمة وحتى 
نهاية االعياد بدون اكثر املدافعني استقرارا في تشكيلته.

جولة »األنباء« في الصحف العاملية

»ماركا«: 
الريال يحلق 

في كأس العالم 
لألندية

»أس«: الريال 
يتأهل بفوز 

عريض.. وعاد 
راموس

»ديلي ستار«: 
وداعًا يا أسطورة 

»الغانرز«

تأهل برشلونة وصيف بطل النسخة االخيرة الى الدور ثمن 
النهائي ملسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم بفوزه الساحق على 

ضيفه هويسكا من الدرجة الثالثة 8-1 في اياب دور الـ 16.
وفرض بدرو رودريغيز نفسه جنما للمباراة بتسجيله ثالثية 
في الشوط االول في الدقائق 20 بضربة رأسية و26 و43 قبل ان 
يترك مكانه لســـاندرو راميريز الذي اختتم املهرجان التهديفي 

في الدقيقة 84.
وحســـم النادي الكاتالوني املباراة في شوطها االول حيث 
انهاه بخماسية بعدما سجل سيرجي روبرتو الهدف الثالث 29 

واندريس انييستا الرابع في الدقيقة 39.
وعزز »البلوغرانا« تقدمه بثالثية في الشـــوط الثاني عبر 
البرازيلي ادريانو )68( وادامـــا تراوريه ديارا )78( وراميريز 
)84(، فيما سجل كارلوس دافيد مورينو هدف الشرف للضيوف 

في الدقيقة 86.
وخاض »البارسا« املباراة في غياب اغلب عناصره االساسية 
خاصة جيرار بيكيه واالرجنتيني ليونيل ميســـي والبرازيلي 

نيمار واالوروغوياني لويس سواريز.
في املقابل، عانى ڤالنسيا االمرين وحجز بطاقته بشق النفس 

بتعادله مع ضيفه رايو فايكانو 4-4.

وكان »اخلفافيش«، الذي فاز ذهابا 1-2، 
البادىء بالتسجيل عبر باكو الكاسير في 

الدقيقة الثامنة، لكن رايو فايكانو 
رد بثالثية تناوب على تسجيلها 

خوزابيد سانشيز رويز )20( 
واليخاندرو بوزويلو )24( 

وجوناثان بيريرا )38(.
وقلـــص خورخي 
غارســـيا مورســـيو 
الفارق في الدقيقة 46 
خطأ في مرمى فريقه، 
امباربا  ادريـــان  لكن 
اعاده الى سابق عهده 

بتسجيله الهدف الرابع 
للضيوف في الدقيقة 61، 

قبـــل ان ينتفض اصحاب 
االرض ويســـجلوا هدفـــن 

بواسطة الكاسير )65( ورودريغو 
مورينو )71( مدركن التعادل 4-4.

وتأهل ايضا سلتا فيغو بتغلبه على الس 
باملاس من الدرجة الثانية بثالثة اهداف 
لالرجنتيني خواكن الفيري )19( 
وسانتي مينا )50( والتشيلي 
فابيان اوريانـــا )90( مقابل 
هدف لنوزيت اليمان )54(. 
وكان سلتا فيغو فاز 1-2 

ذهابا.
انديـــة  وحلقـــت 
برشـــلونة وڤالنســـيا 
وســـلتا فيغو وامليريا 
بريـــال مدريـــد حامل 
اللذين  اللقب واشبيلية 
كانا تأهال االسبوع املاضي 
االول على حساب كورنيا 
)ثالثة( بفـــوزه عليه مرتن 
4-1 و5-0، والثانية على حساب 
ساباديل )ثانية( بتغلبه عليه 1-6 

ذهابا و5-1 ايابا.

ويختتـــم دور الــــ 16 اليـــوم، فيلعب اتلتيكـــو مدريد مع 
هوسبيتاليســـت من الثالثـــة )3-0(، وملقة مع ديبورتيفو ال 
كورونيا )1-1(، واتلتيك بلباو مع الكويانو من الثالثة )1-1(.

كأس المحترفين

بلغ تشلسي الدور نصف النهائي ملسابقة كأس احملترفن، 
بفوزه الكبير على مضيفه ديربي كاونتي من الدرجة االولى 1-3 

على ملعب »ايبرو استاديوم« في دور ربع النهائي.
ومنح الدولي البلجيكي إدين هازارد التقدم للنادي اللندني 
في الدقيقة 23، وأضاف املدافع البرازيلي فيليبي لويس الهدف 
الثاني في الدقيقة 56 من تسديدة قوية بيسراه من ركلة حرة 
مباشرة من 20 مترا، وهو الهدف االول للويس بألوان تشلسي 
منـــذ انضمامه الى صفوفه الصيـــف املاضي قادما من اتلتيكو 

مدريد.
وقلص االسكتلندي كريغ برايسون الفارق في الدقيقة 71، قبل 

ان يسجل الدولي االملاني اندريه شورله الهدف الثالث )82(.
في املقابل، خرج ساوثمبتون من ربع النهائي بخسارته امام 
مضيفه شيفيلد يونايتد من الدرجة الثانية بهدف وحيد سجله 

مارك ماكناتلي في الدقيقة 63 على ملعب برامال الين.

محقق بإبعـــاده كرة عرضية 
من أمام املهاجم االرجنتيني 
ماريانـــو بافوني )9(. ومنح 
راموس التقدم للريال بضربة 
رأسية من مسافة قريبة اثر 
ركلة حرة جانبية )15(. وواصل 
راموس تألقه وهذه املرة دفاعيا 
عندما أنقـــذ مرمى فريقه من 
هدف محقق بقطعه تسديدة 
قوية لروخاس )29(. وأضاف 
بنزمية الهدف الثاني مستغال 
مجهودا فرديا رائعا ومتريرة 
عرضية من داخل املنطقة من 
اجلهة اليمنى لدانيال كارفاخال 
)36(. وحصل كروز ازول على 

ركلة جزاء اثر عرقلة بافوني 
من طرف راموس داخل املنطقة 
فانبرى لهـــا القائد خيراردو 
تورادو فتصدى لها قائد النادي 

امللكي ايكر كاسياس )40(.
وتابع كاسياس تألقه بقطعه 

انفراد بافوني )42(.
وعزز بيل تقدم »املرينغي« 
بالهدف الثالث من هجمة منسقة 
)50(. وختم ايسكو املهرجان 
بالهدف الرابـــع عندما تلقى 
كرة من رونالـــدو عند حافة 
املنطقة فتالعب مبدافعن قبل 
ان يسددها بيمناه على مين 

احلارس كورونا )72(.

ويسترن وانديررز االسترالي 
بطل آســـيا 3-1 بعد التمديد، 
مباراة املركز الثالث الســـبت 
أيضا. ودخل »امللكي« املباراة 
بتشكيلته الكاملة باستثناء 
غياب العبي وســـطه الدولي 
الكرواتـــي لـــوكا مودريتش 
بسبب اإلصابة التي ستبعده 
عن املالعب حتى مطلع العام 
املقبل، والدولـــي الكولومبي 
خاميس رودريغيز الذي جلس 
على مقاعد البدالء بعد تعافيه 
من اإلصابة. واهدر رونالدو 
فرصة افتتاح التسجيل )4(، 
وانقذ كاسياس مرماه من هدف 

واصل ريـــال مدريد بطل 
أوروبـــا انتصاراته املتتالية 
ورفعها الـــى 21 بتغلبه على 
كروز ازول املكســـيكي بطل 
الكونكاكاف 4-0 على امللعب 
الكبيـــر في مدينـــة مراكش 
املغربية وامام 35 الف متفرج 
في الدور نصف النهائي لكأس 
العالم لألندية وبلوغه املباراة 
النهائية وســـجل سيرجيو 
راموس )15( والفرنسي كرمي 
بنزمية )36( والويلزي غاريث 
بيل )50( وايسكو )72( األهداف. 
ويخوض كـــروز ازول الذي 
بلغ دور األربعة على حساب 

أثنــــى اإليطالــــي كارلو 
أنشيلوتي املدير الفني لريال 
مدريد على املجهود الذي قدمه 
النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالــــدو في املبــــاراة التي 
جمعت الفريق امللكي بكروز 
املكســــيكي في قبــــل نهائي 
املقام في  مونديال األنديــــة 
املغرب، مشيرا إلى أن األجواء 
في البلد العربي تساعد فريقه 
على تقدمي أفضــــل ما لديه. 
وقال أنشيلوتي »الفريق لعب 
بصــــورة جيدة، وفاز، واآلن 
سنرى كيف ستسير األمور 

في النهائي«.
وأوضح أن تصدي حارسه 
إيكر كاسياس لركلة اجلزاء 
التي احتســــبت لكروز أزول 
كان حاســــما، حيث جاء في 
توقيت هام، وكان من املمكن 
أن يعودوا في النتيجة )من 

خالل ركلة اجلزاء(.
وتابع: »كريستيانو لعب 
بصورة جيدة للغاية، وصنع 
أهدافا، انه مؤثر للغاية حتى 
بالتأكيد  لــــم يســــجل،  وإن 

سيسجل في النهائي«.
وأضاف »ال أعتقد أن اصابة 
سيرجيو راوجاموس مقلقة، 
فهو يعاني من حمل زائد. في 
غضون يومن سيكون جاهزا 
للمشاركة  و بحالة جيدة  في 

النهائي«.

تعليمات أنشيلوتي في محلها

امللكي »يزيل ازول« 
ويتأهل لنهائي أندية العالم

رأسية راموس.. وبداية الفرحة )رويترز( 

»البلوز« يبلغ املربع الذهبي لكأس احملترفني.. وساوثمبتون يودع

»زلزال كاتالوني« يضرب هويسكا.. وجناة »اخلفافيش« بصعوبة

كارلو يشيد باملغرب 
و»الدون« و»القديس«
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كروس األكثر صناعة لألهداف
 في »امللكي«

أليغري: كالياري
 بوابة العودة لالنتصارات

روبن وثنائي اليونايتد
 األفضل في هولندا

رومينيغه: ريبيري نقطة 
حتول في الفريق

أصبح توني كروس العب وسط ريال مدريد 
اإلسباني األكثر صناعة لألهداف في الفريق خالل 

املوسم احلالي.
وأفادت صحيفة ماركا بأن كروس ساهم في 
الهدف األول الذي أحرزه سيرخيو راموس 
ليصبح األول في النادي امللكي برصيد 10 

متريرات حاسمة.
ومرر كروس سبع متريرات حاسمة في الدوري 
اإلسباني ومتريرتني في دوري األبطال ومتريرة 

في كأس العالم لألندية.
واحتفل كروس أمس مبشاركته رقم 25 مع ريال 
مدريد في جميع البطوالت مبجموع 2035 دقيقة.

ومرر كروس 57 متريرة ناجحة ومترتني 
خاطئتني فقط في مباراة ريال مدريد أمام كروز 

ازول.

أكد مدرب يوڤنتوس ماسيماليانو اليغري على ان 
مباراة كالياري اليوم في الدوري ستكون لعودة 

الفريق الى الفوز وحتقيق النقاط الثالث.
وتابع في تصريحات ينقلها احلساب الرسمي 
لنادي يوڤنتوس االيطالي على موقع التواصل 

االجتماعي: »كالياري يعاني من الكثير في 
املشاكل الهجومية وهو ما عليه العديد من االندية 

في الكرة االيطالية«.
وأضاف: »نريد ان نحافظ على الصدارة حتى 
نهاية املوسم، علينا ان نعمل بجهد اكبر خالل 

املباريات املقبلة وعدم وضع الضغط على 
الالعبني واجلماهير العاشقة واملؤازرة للفريق، 

بعد املباراة سيكون علينا التفكير في بطولة 
السوبر االيطالي والسفر الى الدوحة للعب املباراة 

امام نابولي«.

اختير جنم فريق بايرن ميونيخ الهولندي 
أريني روبن كشخصية العام الرياضية في 

هولندا عن عام 2014.
وذكر موقع »التوتو ميركاتو« أن روبن 

اختير بعد وصوله للعام رقم 27 كشخصية 
العام في هولندا.

وفي نفس السياق، اختير املدير مدرب مان 
يونايتد لويس ڤان غال مدرب العام عن 

دوره مع املنتخب الهولندي في كأس العالم 
والوصول به إلى املركز الثالث بعد الفوز 

على البرازيل.
وفاز العب املنتخب الهولندي وفريق مان 
يونايتد روبن ڤان بيرسي بأفضل هدف 
عن هدفه في املنتخب اإلسباني في كأس 

العالم.

أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ 
كارل هاينز رومينيغه أن ريبيري يعد من 
الدعائم األساسية في الفريق وكان وصوله 

نقطة حتول كبيرة. وذكر موقع »التوتو 
ميركاتو« تصريحات رومينيغه عن ريبيري 

والتي أوضح فيها أنه نقطة حتول في الفريق.
وقال: »لقد كان وصول ريبيري نقطة حتول 

في التاريخ احلديث للفريق، واستطاع بعد 
عام من وصوله التألق وقيادة الفريق للعديد 

من االنتصارات«.
وأضاف: »إذا كان ريبيري في مستوى عال 
ويلعب بشكل جيد، جتد أن األمور أصبحت 

تسير بشكل سهل«. وعن استثمارات الفريق 
قال: »ميكنني القول بأن انتصارات الفريق 
هي العامل األساسي في جناح استثماراته«.

يس���عى يوڤنتوس ونابولي الى استعادة 
التوازن قبل قمتهما الثالثاء املقبل في الدوحة 
في كأس الس���وبر االيطالية لكرة القدم، وذلك 
عندما يحل االول ضيفا على كالياري، ويستضيف 
الثاني بارما اليوم في افتتاح املرحلة السادسة 
عش���رة من الدوري. ويعاني الفريقان االمرين 
في اآلونة االخيرة، فيوڤنتوس املتصدر وحامل 
اللقب في االعوام الثالثة االخيرة لم يذق طعم 
الفوز في مبارياته الثالث االخيرة بينها مباراتان 
في الكالشيو ما سمح ملطارده املباشر ووصيفه 
املوسم املاضي روما بتقليص الفارق بينهما الى 
نقط���ة واحدة. اما نابولي، فيعود فوزه االخير 
في الدوري الى املرحلة احلادية عش���رة عندما 
تغلب على مضيفه فيورنتينا 1-0 في 9 نوفمبر 
املاضي حيث سقط بعدها في فخ التعادل 3 مرات 
متتالية وخسر مرة واحدة امام مضيفه ميالن 

بثنائية نظيفة االحد املاضي.
وتبدو الفرصة مواتية امام يوڤنتوس ونابولي 
الستعادة سكة االنتصارات خاصة انهما يواجهان 
فريقني يعانيان في املراكز االخيرة، فكالياري 
يحتل املركز الثامن عشر بعد 7 مباريات دون فوز 
)4 تعادالت و3 هزائم( كما انه لم يحقق اي فوز 
على ارضه هذا املوسم وحقق فوزين فقط خارج 
القواعد وكانا بحصة كبيرة على مضيفيه انتر 
ميالن 4-1 وامبولي 4-0، فيما يتواجد بارما في 
املركز االخير برصيد 7 نقاط بينها نقطة واحدة 

في مبارياته اخلمس االخيرة.
ويدرك يوڤنتوس جيدا ان اهداره اي نقطة 

قد يكلفه الصدارة.

واصل باي����رن ميونيخ حامل اللقب في 
الس����رب  التغريد خارج  العامني االخيرين 
بتغلبه على ضيفه فرايبورغ 2-0 أول من 
امس على ملعب »اليانز ارينا« في ميونيخ 
وام����ام 71 الف متفرج ف����ي افتتاح املرحلة 
السادسة عش����رة من الدوري االملاني لكرة 

القدم.
 وهو الفوز السابع على التوالي للنادي 
الباڤاري في الدوري فعزز موقعه في الصدارة 

برصيد 42 نقطة.
وتراجع فرايبورغ الى املركز السابع عشر 

قبل االخير برصيد 14 نقطة.
وانتظر بايرن ميونيخ، الفريق الوحيد 
الذي لم يتعرض للخسارة في الدوري حتى 
االن هذا املوس����م، حتى الدقيقة 41 الفتتاح 
الهولندي  الدولي  التس����جيل عبر مهاجمه 

اريني روبن.
 وهو الهدف ال�100 لروبن بالوان بايرن 
ميونيخ ف����ي 184 مباراة معه منذ انضمامه 
الى صفوفه عام 2009 قادما من ريال مدريد 
االسباني، والتاسع له هذا املوسم في الدوري 

وال� 11 في مختلف املسابقات.
وعزز توماس مولر تقدم النادي الباڤاري 
بهدف ثان مطلع الشوط الثاني بضربة رأسية 

من مسافة قريبة )48(.
وارتقى هانوڤر الى املركز الثامن بفوزه 

على ضيفه اوغسبورغ بهدفني نظيفني.
 ورفع هانوڤر رصيده الى 23 نقطة، فيما 
جتمد رصيد اوغسبورغ عند 24 نقطة في 

املركز اخلامس.
 وتخلص شتوتغارت من املركز االخير 
بفوزه الثمني على مضيفه هامبورغ بهدف 
وحيد وصعد شتوتغارت الى املركز اخلامس 
عشر برصيد 16 نقطة بفارق االهداف خلف 
هامبورغ، وتعادل كولن مع ماينتس 0-0.

بايرن ميونيخيوڤنتوس ونابولي
الستعادة التوازن قبل 

قمة »السوبر«
يواصل التغريد خارج السرب

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
كأس ملك إسبانيا )دور الـ 32(

10beIN SPORTS 2HDأتلتيكو مدريد � هوسبيتاليت
10إلتشي � بلد الوليد

12بيلباو � ديبورتيڤو ألكويانو
12beIN SPORTS 9HDملقة � ديبورتيڤو الكورونا

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري اإليطالي )املرحلة السادسة عشرة(

93HD SPORTS beINكالياري � يوڤنتوس 
113HD beIN SPORTSنابولي � بارما

ميلك اتلتيكو مدريد فرصة كبي����رة للتأهل الى الدور 
ثمن النهائي من مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم واللحاق 

بريال مدريد وبرشلونة واشبيلية.
ويستقبل اتلتيكو مدريد في ختام منافسات هذا الدور 

هوسيبتاليست من نفس الدرجة )ذهابا 0-3(.
ومن سوء حظ سيميوني وفريقه الذي سقط في عرينه 
فيسنتي كالديرون امام ڤياريال في املرحلة اخلامسة عشرة 
)0-1(، واملرجح تأهله الى ثمن النهائي، انه سيالقي جاره 
ريال مدري����د في موقعتي ديربي ف����ي يناير )في الدوري 

والكأس(.
وسيزداد الوضع سوءا بالنسبة الى فريقي العاصمة، 
بطل دوري ابطال اوروبا ووصيفه، وبطلي الكأس والدوري 
احمللي����ني، ان املتأه����ل منهم����ا الى ربع النهائي س����يالقي 

برشلونة.
وفي ذات املرحلة س����يواجه ضيفه بلد الوليد بحثا عن 

التأهل بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 0-0.
كما يستقبل أتلتيك بلباو ضيفه ديبورتيفو ألكويانو في 
مباراة محفوفة باملخاطر ألبناء اقليم الباسك بعد تعادلهما 

.1-1
وتبرز الى الواجهة مباراة ملق����ة وضيفه ديبورتيڤو 

الكورونا بعد انتهاء مباراة الذهاب 1-1.
وقال خافي غارسيا مدرب ملقة وفيكتور فرنانديز مدرب 

ديبورتيڤو ال كورونا إن احتماالت التأهل الى الستة عشر 
بكأس ملك إسبانيا »مفتوحة« عقب تعادلهما بهدف ملثله 

في لقاء الذهاب بالدور ال� 32.
وأوضح مدرب ملقة في مؤمتر صحافي أنه »كان يرغب 
في الفوز في مباراة الذهاب ووضع قدما في الدور املقبل«، 

مؤكدا أن »التعادل اإليجابي أفضل من التعادل السلبي«.
وذكر أن فريقه قدم مباراة جيدة في الذهاب وكان قريبا 
من الفوز في حال اس����تغالل الهجمات املرتدة، اال أنه أثنى 

على الدور الدفاعي لالعبي خط وسط ديبورتيڤو.
من جانبه مدرب ديبورتيڤو عن أمله في امتالك العبيه 
اللمسة األخيرة أمام مرمى ملقة اليوم، وتعويض تسرعهم 

في مباراة الذهاب ما حال دون إحراز أكثر من هدف.
وقال فرنانديز »كرة القدم هي التمريرة األخيرة والتسديدة 
األخيرة وافتقدنا الدقة في اللمس����ة األخيرة لكننا قدمنا 

مباراة جيدة وصنعنا العديد من الفرص«.

أعلن االحتاد اإليطالي لكرة القدم أول من أمس إيقاف 
مدرب روما رودي غارسيا مباراتني إلهانته موظفا في نهاية 

مباراة فريقه على ملعب جنوى األحد املاضي.
ونقلت وس����ائل اإلعالم عن موظف في ملعب لويجي 
فيراريس معقل جنوى، قوله ان غارسيا احتك به وحاول 
أن يضربه في وجهه قبل أن يتدخل بعض املارة اصطحبوا 

املدرب الفرنسي إلى غرفة خلع املالبس، 
مش����يرا إلى أن موظفا بنادي روما بصق 

عليه.
وقال ماورو بالديسوني مدير عام نادي 
روما »غارسيا أعرب عن اعتزامه بالفعل 
مقاضاة املوظف وروما سيدرس القيام بنفس 
األمر، نشعر باملفاجأة مما حدث«. وتعرض 
األرجنتيني دييغو بيروتي مهاجم جنوى 
لإليقاف 3 مباريات، ومدافع روما جوزيه 
هوليباس مباراة واحدة لتوجيهه إشارة 
عدائية جلماهير جنوى. ومت تغرمي روما 
20 ألف يورو )25 ألف دوالر( بعد امتناع 
بعض مسؤولي النادي عن تقدمي مستندات 

إلى مسؤولي االحتاد اإليطالي لكرة القدم. وتعرض جنوى 
لغرامة قدرها 30 ألف يورو بعد أن ألقت جماهيره مقذوفات 
على العبي روما ومسؤولي املباراة في نهاية املباراة التي 

انتهت بفوز روما بهدف نظيف.
وتلقى مدرب يوڤنتوس ماسيميليانو اليغري عقوبة 
اإليقاف مباراة واحدة إلهانة مس����ؤولي املباراة في نهاية 
اللقاء الذي تعادل فيه »السيدة العجوز« مع سامبدوريا 
1-1 األحد املاضي. ومتت معاقبة األرجنتيني روبن بوتا 
مهاجم كييفو باإليقاف ثالث مباريات، بسبب إهانة حكم 
املباراة بسبب طرده، كما أهان احلكم الرابع 

أثناء مغادرته امللعب.
بدوره ذكر رودي غارس����يا أن السبب 
الوحي����د لوج����ود يوڤنت����وس على قمة 
»الكالتش����يو« حتى اآلن بفارق نقطة عن 

روما هي األهداف غير الشرعية.
وحتدث غارس����يا ل�»فرانس فوتبول« 
قائال: »نحن خلف يوڤنتوس حاليا، ولكن 
أعتقد أننا في نف����س املرحلة نظرا ألنهم 

هزمونا بثالثة أهداف غير شرعية«.
ثم تابع: »أنا حقا أثق في حظوظنا لربح 
االسكوديتو ولن أتراجع عن حديثي السابق 
بأن روما سيظل مرشحا للقب حتى النهاية، 
فالتتويج باللقب مع روما سيكون مثل التتويج مع ليل 
بلقب الدوري الفرنسي منذ ثالثة مواسم، وقد أخبرت توتي 

بأننا سنتوج باللقب من أجله«.

أتلتيكو مدريد على أبواب ثمن نهائي »كأس إسبانيا«االحتاد اإليطالي يوقف غارسيا وأليغري
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الراحل انطوان شارتييهالشيخ أحمد الفهد

خسر شخصية كبيرة خدمت 
الرياض����ة واحلركة االوملبية. 
وتابع: »كان شارتييه مساهما 
ف����ي العمل الرياض����ي الجيال 
كثيرة، كرياضي ومدرب واداري 
وقائد وملهم لالجيال، ونحن 
نعرب عن حزننا لوفاته بهذه 
الطريقة، ان احلركة االوملبية 
في اس����يا تعرب عن تعازيها 
املخلصة الصدقائنا وزمالئنا 
في اللجنة االوملبية اللبنانية، 
وايضا لعائلة شارتييه في هذا 
الوقت العصيب«. واعتبر الشيخ 
احمد الفهد ان عمل ش����ارتييه 

وشغفه بالرياضة العوام طويلة 
لن ينسى وسيبقى كإرث عن 

االجنازات التي حققها.
اللجنة  وترأس ش����ارتييه 
االوملبي����ة اللبنانية بني عامي 
2010 و2013، وسبق ان تولى 
اللبناني  ايضا رئاسة االحتاد 
لكرة الس����لة ب����ني عامي 1996 
و1999. وشارتييه من مواليد 
ع����ام 1937، وكان العب����ا ف����ي 
منتخب لبنان لكرة الطائرة في 
اخلمسينيات والستينيات من 
القرن املاضي، ثم تولى تدريبه 

بني 1965 و1967.

اع����رب املجل����س االوملبي 
اآلسيوي عن صدمته وحزنه 
اللجنة  خلبر وف����اة رئي����س 
الس����ابق،  اللبنانية  االوملبية 
انطوان شارتييه، احد االشخاص 
الذي����ن قدموا خدم����ات كبيرة 

للحركة االوملبية اللبنانية.
وقد توفي انطوان شارتييه 
ف����ي 15 اجلاري عندما صدمته 

سيارة.
وق����ال رئي����س املجل����س 
الش����يخ  االوملبي اآلس����يوي 
احم����د الفهد في بي����ان له: ان 
لبنان خصوصا و بشكل عام 

املجلس األوملبي اآلسيوي يعرب عن صدمته

الفهد معزياً في شارتييه: لبنان خسر شخصية كبيرة
واصل القادس����ية تصدره 
لبطولة الدوري العام لكرة اليد 
اثر فوزه عل����ى نظيره برقان 
بنتيج����ة 38-24 ف����ي افتتاح 
مباريات األس����بوع السادس 
امتلكها  للبطولة في مب����اراة 

العبو »األصفر« منذ البداية.
ولم يتح العبو القادس����ية 
الفرصة لفريق برقان ليلعب 
باريحية وضيقوا عليه اخلناق 
الفارق  ما س����هل لهم حتقيق 
والظفر بالفوز السادس على 
التوالي والوصول الى النقطة 
ال� 12 ف����ي البطولة، فيما بقي 
برقان على رصيده السابق وهو 

ثالث نقاط.
وفي مباراة أخرى، تغلب 
القرين على اليرموك بنتيجة 
38-26 ليحقق بذلك فوزه الرابع 
على التوالي جامعا ثماني نقاط 
مواصال مشوار االنتصارات اذ 
اليزال ميتلك مباريات مؤجلة 
ملشاركته في البطولة اآلسيوية 
الت����ي أختتم����ت مؤخ����را في 
العاصمة القطرية الدوحة فيما 
جتمد رصيد اليرموك عند أربع 

نقاط من ست مباريات.
وفي املب����اراة األخيرة، لم 
الكويت  اللق����ب  يجد حام����ل 
صعوبة في الفوز على النصر 
43-20 ليحقق الفريق نقطته 
الثامنة من أربع مباريات، فيما 
جتمد رصيد النصر عند نقطة 

الواحدة.

يستضيف البرنامج الرياضي 
اليومي »عاملكشوف«  االذاعي 
في حلقته اخلاصة مساء اليوم 
مهاجم نادي الكويت واملنتخب 
القدم  الس����ابق لكرة  الوطني 
صالح احلساوي، للحديث عن 
مس����يرته في املالعب الكروية 

في املسابقات املختلفة.
كما س����يتطرق احلساوي 
للحدي����ث ع����ن ك����رة الق����دم 
الكويتية في ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها، ومشاركة أنديتنا 
احمللية في املسابقات املختلفة، 
اضافة الى مش����اركة منتخبنا 
الوطني في بطولة كأس اخلليخ 
األخيرة، ونهائيات كأس آسيا 

التي ستقام الشهر املقبل.
وسيستقبل البرنامج الذي 
سيبث في الساعة السابعة من 
مساء اليوم اتصاالت املستمعني 
على الهوات����ف )22413260 - 

.)22413262- 22413261
يذك����ر أن البرنام����ج يبث 
على البرنامج الثاني في اذاعة 
الكويت على التردد 97.5 على 
موجة FM، وهو من اخراج محمد 

فهد غامن.

القادسية يواصل 
تصدره لدوري »اليد«

صالح احلساوي ضيف 
»عاملكشوف« اليوم

شهد مقر املجلس االوملبي 
اآلس���يوي بالكويت اجتماعا 
بني مس���ؤولني في املجلس 
وآخرين في اكادميية اسباير 
القطرية لبحث برنامج مخيم 
الش���باب الرياضي اآلسيوي 

في الكويت.
فقد اس���تقبل مدير قطاع 
األلعاب اآلسيوية في املجلس 
حيدر فرمن واملسؤول الفني 
وحيد كارداني كال من مدير 
الرياضة في اس���باير كريس 
ايرل واملشرف على برنامج 
الرياضيني في االكادميية ايضا 

سكوت ساوندرز.
اقامة  وبحث الطرفان في 
الش���باب االس���يوي  مخيم 
الرياض���ي لع���ام 2015 ف���ي 
الى جميع  الكويت، وتطرقا 
التفاصيل من برنامج املخيم 
والبرنامج الثقافي والتدريبي 
واملوعد ومدة املخيم والسكن 
الدخول واألمور  وتأشيرات 

اللوجستية االخرى.

أعلن مدرب منتخب اإلمارات 
لكرة القدم مهدي علي قائمة من 
24 العبا للمشاركة في املعسكر 
اخلارجي استعدادا لكأس آسيا 

2015 في استراليا.
وتعس���كر اإلمارات التي 
تلعب ف���ي النهائيات ضمن 
املجموعة الثالثة التي تضم 
قطر والبحرين وإيران، في 
مدينة غولد كوست األسترالية 
م���ن 23 اجل���اري حت���ى 7 
املقبل تخوض خالله  يناير 
مباراتني وديتني مع األردن 

والكويت.

»األوملبي اآلسيوي« 
و»اسباير« يبحثان برنامج 
مخيم الشباب بالكويت

إعالن قائمة اإلمارات 
استعداداً لكأس آسيا

الشيخ أحمد املنصور خالل استقباله الشيخة نعيمة األحمد

يسري  إلهام  التجاري  البنك  في  التنفيذي  اجلهاز  رئيس 
محفوظ توزع اجلوائز على الفائزين

املنصور يشيد بنعيمة األحمد 
في تطوير الرياضة النسائية

»التجاري« يرعى بطولة الغولف

القناعي أنهى رزنامة 
»راعي احلرشا« 2015

نيفيز: لن أغادر الهالل حالياً

استقبل رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة الشيخ أحمد املنصور 
رئيس����ة اللجنة التنظيمية للرياضة النس����ائية 
بدول مجلس التعاون اخلليجي الشيخة نعيمة 
األحمد وذلك مبناسبة حصولها على جائزة املرأة 
والرياضة لعام 2014 من قب����ل اللجنة األوملبية 
الدولية. وأعرب املنصور عن س����عادته البالغة 
بحصول الشيخة نعيمة على تلك اجلائزة والتي 
تؤكد على اجلهود املميزة والدعم املتواصل الذي 
تقدمه لتطوير الرياضة النسائية في الكويت ودول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربي، مؤكدا أن تلك 
اجلائزة تعد إجنازا للرياضة النسائية الكويتية 
كونها وضعت الكويت ضمن مصاف الدول املتقدمة 

في دعم الرياضة النسائية.
وأكد املنص����ور أن الهيئة س����تواصل دعمها 
للرياضة النسائية من أجل مزيد من التطور من 
خالل توس����يع قاعدة املمارسة وتطوير مستوى 
األلعاب للوصول إلى املستوى الفني الذي ميكنها 
من املنافس����ة وحتقيق املزيد من اإلجنازات على 

املستوى اإلقليمي والقاري والدولي.
من جهتها، أكدت الشيخة نعيمة األحمد أنها 
ستواصل خالل الفترة املقبلة مسيرة العمل والعطاء 
من أجل نهضة رياضية نسائية مميزة تشهدها 

الكويت ودول مجلس التعاون.

قام البنك التج����اري الكويتي برعاية بطولة 
»الغولف« التي نظمتها مالعب ومنتجع صحارى، 

وسط أجواء تنافسية وحماسية بني الالعبني.
وتأتي هذه الرعاية من جانب البنك من منطلق 
إميانه مبسؤوليته جتاه املجتمع ورعايته لألنشطة 
الرياضية التي يشارك فيها شرائح متعددة من 

املجتمع.
وقامت رئيس اجلهاز التنفيذي في البنك إلهام 
يسري محفوظ، بتوزيع اجلوائز املقدمة من البنك 
التجاري على الفائزين في هذه البطولة، مشيدة 
باعتزاز البن����ك برعاية هذه البطولة والتي تعد 
إضافة نوعية لبطوالت الغولف احمللية والتي تسهم 

في نشر هذه اللعبة احملببة لدى البعض.
من جانبها، عقبت مساعد املدير العام – إدارة 
اإلعالن والعالقات العامة – أماني الورع، قائلة ان 
البنك التجاري يحرص على رعاية هذه البطولة، 
إميانا منه بض����رورة دعم مختل����ف الفعاليات 
االجتماعية والرياضية، وينبع ذلك من منطلق 
تأكيد البنك وإميانه بأهمية دعم هذه فئات املجتمع 
كافة، والعمل على إبراز جوانب التميز والنجاح 

التي حتققها مثل هذه البطوالت.
وم����ن اجلدير بالذكر، أن رعاي����ة البنك لهذه 
البطولة والبطوالت الرياضية األخرى إمنا تعكس 
الدور املهم الذي يضطلع به البنك في دعم مختلف 
األنشطة الرياضية واالجتماعية في إطار مسؤوليته 

جتاه املجتمع الذي يعمل فيه.

كعادته السنوية 
تخلي���دا ووف���اء 
لذكرى الشهيد فهد 
األحمد رحمه اهلل، 
أصدر الزميل فيصل 
القناع���ي نس���خة 
2015 م���ن رزنامة 
»راعي احلرش���ا« 
والتي حتتوي على 
صور نادرة للشهيد 
وبتصميم مميز لهذا 

العام.

العربية.نت: أكد العب الهالل السعودي لكرة 
القدم، البرازيلي ثياغو نيفيز، بقاءه في صفوف 
األزرق خ����الل الفترة املقبلة، ونفى األخبار التي 
راجت حول رغبته بالرحيل عن الفريق بعد موسم 

ونصف مع نادي العاصمة السعودية.
وكتب نيفيز عبر صفحته الش����خصية على 
»تويتر«: »أعرف أن الكثيرين يريدون خروجي 
من النادي، لكني أؤكد لكم بأنني لن أغادر الهالل 
حاليا«. وف����ي تغريدة أخرى، قال نيفيز: »العام 
املاضي كان مرهقا، ألننا لعبنا دون توقف، لكن 
العام املقبل سيكون مختلفا متاما وسترون عاما 

مليئا باالنتصارات«.
وبعد إصابة ياسر القحطاني بقطع في الرباط 
الصليبي، طالب بعض الهالليني بأن يكون التخلي 
عن نيفيز، الذي لم يقدم األداء املعروف عنه مؤخرا، 
واستبداله مبهاجم أجنبي، وسط أخبار ترددت 
حول رغبة الالعب في الرحيل عن النادي الذي 
ميثله للمرة الثانية بعد موس����م ونصف قضاه 

بقميص أزرق الرياض بني 2009 و2010.

غالف الرزنامة

عماد بهبهاني يسلم الكأس إلى العبي الشباب

مجلس االدارة احمد اخلالدي 
الش���مري ومدراء  ومتعب 
اللعبة في االحتاد بتتويج 

الفرق الفائزة.
الس���ر عماد  وعبر امني 
بهبهان���ي ع���ن إعجاب���ه 
التي  العالية  باملس���تويات 
أظهرتها البطولة واملنافسة 
املتقاربة بني العبي األندية 
املراك���ز املتقدمة  إلح���راز 

فيها.
وأضاف بهبهاني إن الهدف 
من البطولة زيادة االحتكاك 
الالعب���ني وتطوي���ر  ب���ني 
مستوياتهم مما يعود بالنفع 

على املنتخبات الوطنية.
وأوضح أن االحتاد يولي 
أهمية بالغة لفئتي الناشئني 
والشباب من حيث تكثيف 
البط����والت املتعلق����ة بهم 
البرام����ج واخلطط  وإعداد 
للمشاركات املقبلة وحتقيق 
نتائج ايجابية باسم الكويت، 
وهو جزء من اخلطة العامة 
الت����ي وضعها رئيس احتاد 
الكراتيه الشيخ خالد العبداهلل 
واعضاء مجلس االدارة في 
سبيل تطوير اللعبة محليا 
عب����ر االندية وخارجيا عبر 

املنتخبات الوطنية.

اما في منافسات الشباب، 
ففي قتال فردي وزن 55 كغم 
حقق اللقب عبداهلل ناصر من 
التضامن وفي وزن 61 كغم 
حقق اللقب موسى داود من 
الساملية، وفي وزن 68 كغم 
الدوسري  حل اوال سلطان 
من الشباب وفي وزن حتت 
76 كغم جاء اوال احمد ناصر 
من القادسية، وفي وزن فوق 
76 متكن غازي العتيبي من 

الشباب من حتقيق اللقب.
وف���ي خت���ام احلفل قام 
امني س���ر احت���اد الكراتيه 
عماد بهبهاني يرافقه اعضاء 

متكن فريق الكراتيه بنادي 
الشباب من حتقيق لقب بطولة 
االحت���اد الثانية للناش���ئني 
والشباب التي نظمها احتاد 
اللعبة مبش���اركة 240 العبا 

ميثلون 13 ناديا.
ومتكن الشباب من حصد 
23 نقطة جعلته يتربع على 
عرش البطولة بفارق 4 نقاط 
عن الساملية الذي حل باملركز 
الثاني برصيد 19 نقطة، بينما 
جاء القادسية باملركز الثالث 

ب� 12 نقطة.
وفاز الشباب مبنافسات 
الكاتا اجلماعي، وجاء الساملية 
ثانيا فيما حل باملركز الثالث 
التضامن والكويت.  كل من 
وفي منافس���ات كاتا فردي 
اللقب سلمان  ناشئني حقق 
داود م���ن القادس���ية وجاء 
ثانيا حسني بن يوسف من 
الش���باب، وف���ي كاتا فردي 
شباب حقق اللقب محمد احمد 

من الساملية.
وفي قتال فردي ناش���ئني 
وزن 52 كغم حل اوال محمد 
الكندري من الس���املية، وفي 
قتال فردي ناشئني وزن 57 حل 
محمد السبتي من الشباب اوال، 
وفي قتال فردي ناشئني وزن 
63 كغم حقق اللقب عبداللطيف 
الدويلة م���ن التضامن، وفي 
قتال فردي ناشئني وزن 70 
كغم حل اوال عبداهلل جاسم 
من الساملية، وفي وزن فوق 
70 فاز يوس���ف العتيبي من 

الشباب باملركز االول.

»كراتيه« الشباب يحقق لقب االحتاد للناشئني والشباب

أسماء كبيرة تغيب
عن كأس أفريقيا

املصري محمد صالح يغيب مع منتخب 
بالده عن البطولة األفريقية

مع بدء العد التنازلي النطالق بطولة امم افريقيا 
2015 التي تستضيفها غينيا االستوائية، تغيب 
قائمة من ابرز جنوم القارة عن النهائيات سواء 
بس����بب الوفاة أو اإلصابة او االعتزال الدولي او 

خروج منتخباتهم من التصفيات.
واخت����ار موقع »س����تارافريكا« املهتم بالكرة 
األفريقي����ة ان يحدد اب����رز الغائبني في كل مركز 
م����ن مراكز الفريق، حيث يغيب في مركز حارس 
املرمى، اجلنوب افريقي سينزو ميويوا، الذي لن 
يك����ون ضمن منتخب بالده في النهائيات بعد ان 
لقي مصرعه في حادث مأساوي في اكتوبر املاضي 

في منزل صديقته في جنوب جوهانسبرغ.
وفي خط الدفاع يغيب النيجيري كينيث اوميرو 
احد افضل املدافعني الشباب في العالم حيث انضم 
الى تشلس����ي االجنليزي ع����ام 2012 قبل اعارته 
الى ميدلسبروه حيث اصبح معشوق اجلماهير 
ورغم انه في احلادية والعشرين من عمره اال انه 
اصبح مدافعا اساسيا في فريق النسور غير انه 
يغيب عن النهائيات بسبب خروج نيجيريا من 

التصفيات.

ونفس االمر ينطبق عل����ى املغربي مهدي بن 
عطية الذي تأل����ق في صفوف روما االيطالي في 
اول مواس����مه مع الفريق لينتقل الصيف املاضي 
ال����ى بايرن ميونيخ االملاني لكنه يغيب بس����بب 
اعتذار بالده عن تنظيم النهائيات ونقلها الى غينيا 

االستوائية وحرمان املغرب من املشاركة.
كما يغيب املصري احمد فتحي املدافع االمين 
لفريق االهلي الس����ابق واحملترف حاليا في قطر 
واكثر العبي منتخب الفراعنة خبرة دولية، حيث 
بدأ مشاركاته عام 2001 وذلك بسبب اخفاق املنتخب 

املصري في الصعود للنهائيات.
اما مدافع يوڤنتوس االيطالي االيسر الغاني 
كوادوا اسامواه فيغيب بسبب االصابة التي حلقت 
به في الركبة ومتنعه من املشاركة في املباريات 
ملدة ثالثة اش����هر. وفي خط الوسط تضم قائمة 
ابرز الغائبني النيجيري جون اوبي ميكيل وجنم 
خط وسط تشلس����ي اإلجنليزي بسبب اخلروج 

الصادم لنيجيريا حاملة اللقب.
كما يغيب زميله النيجيري اوجني انازي العب 
التسيو االيطالي وأحد العناصر الفائزة باللقب 

في نسخته االخيرة لنفس السبب.
أما ثالث ابرز الغائبني فه����و الكيني فيكتور 
وانياما الذي يظهر مبستوى متميز هذا املوسم مع 
ساوثمبتون اإلجنليزي بسبب خروج منتخب بالده 
من التصفيات.وفي خط الهجوم يعد جنم منتخب 
مصر وفريق تشلسي االجنليزي محمد صالح ابرز 
الغائبني بعد خروج املنتخب املصري من التصفيات 
للمرة الثالثة على التوالي بعدما فاز باللقب ثالث 

مرات متتالية بني عام 2006 و2010.
كما يغيب جنم وقائد منتخب توغو اميانويل 
اديبايور بسبب اخفاق منتخب بالده في التأهل 
للنهائيات حيث لم يحقق سوى فوزين فقط على 

اوغندا في التصفيات.
اما آخ����ر الغائبني عن املونديال االفريقي فهو 
جنم تشلسي، الفيل العاجي ديدييه دروغبا، الذي 
جنح في الفوز بكل البطوالت على مستوى االندية 
وشارك اكثر من مرة في نهائيات كأس العالم لكنه 
اخفق في الفوز باللقب القاري األفريقي مع منتخب 
بالده قبل ان يعلن اعتزاله الدولي عقب نهائيات 

كأس العالم االخيرة في البرازيل.
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في الدوري، كما س���ينضم 
حسني فاضل في 21 الشهر 
اجلاري لنفس الظروف لكنه 
س���يخوض ودي���ة العراق 
بسبب تواجده في اإلمارات 
الوحدة  وحتديدا مع نادي 

اإلماراتي.
وف���ي نف���س الس���ياق 
س���ينضم م���درب األزرق 
نبيل معلول ومساعداه إلى 
الوف���د في دبي بع���د إنهاء 
جميع اإلج���راءات املتعلقة 
إدارة  أنهت  في قطر، كم���ا 
املنتخب تف���رغ املدافع فهد 
الهاجري من اجلامعة وبذلك 

سيغادر مع الوفد والالعبني 
املغادرين هم:  حميد القالف، 
سليمان عبدالغفور، نواف 
اخلالدي، خالد الرش���يدي، 
محمد فريح، عامر املعتوق، 
فهد عوض، خالد القحطاني، 
فهد الهاجري، فهد األنصاري، 
طالل العامر، طالل الفاضل، 
سلطان العنزي، علي مقصيد، 
عبدالعزيز السليمي، صالح 
الش���يخ، فيصل زايد، فهد 
العنزي، عبدالعزيز املشعان، 
بدر املط���وع، عبدالرحمن 
باني، يوسف ناصر وفيصل 

العنزي.

حيث سيغادر منتخبنا ب� 23 
العبا بسبب استبعاد حارس 
الكويت مصعب الكندري من 
النهائي���ة، وكذلك  القائمة 
القادسية  عدم قدرة مدافع 
خالد إبراهيم االنضمام إلى 
الوفد في دبي بسبب ظروفه 
الدراسية وبالتالي سينضم 
إلى األزرق في استراليا 25 
الش���هر اجلاري وهو نفس 
األم���ر ال���ذي ينطبق على 
مدافع العروبة الس���عودي 
الذي سيلتحق  مساعد ندا 
التاري���خ بعد أن  بنف���س 
ينه���ي ارتباطاته مع ناديه 

عبدالعزيز جاسم 

يغادر ف���ي ال� 12:30 من 
اليوم وف���د منتخبنا  ظهر 
الوطني األول لكرة القدم إلى 
إمارة دبي اإلماراتية إلقامة 
معسكر تدريبي ميتد حتى ال� 
23 من الشهر اجلاري يتخلله 
املنتخب  مواجهة ودية مع 
العراق���ي في 22 منه والتي 
إلى  سيغادر بعدها األزرق 
اس���تراليا، وذلك استعدادا 
خل���وض غمار منافس���ات 
نهائيات كأس آس���يا 2015 
في استراليا 9 يناير املقبل، 

)األزرق.كوم( مساعد ندا يغيب عن معسكر دبي 

بحضور مسؤولي النادي والعبي الفريق األول

معلول يلتحق بالوفد من قطر .. وندا وإبراهيم ينضمان في أستراليا

اجليش القطري يودع مدربه السابق معلول

األزرق إلى دبي بـ 23 العباً

قدمه للفريق طوال مسيرته 
معه.

وأضاف دسمال: باسم 
أقدم  أسرة نادي اجليش، 
التحية والتقدير للمدرب 
معلول وأمتنى له التوفيق 
في مهمته احلالية مع األزرق، 
وأنه سيظل في قلوب محبي 

نادي اجليش.
التونس���ي  فيما وجه 
الش���كر ملسؤولي  معلول 
الفترة  نادي اجليش على 
التي قضاه���ا مع الفريق، 
مشيرا الى أنه عاش فترة 
رائعة داخل نادي اجليش 
وأنه كان يعتبر نفسه فردا 

وعبدالرحمن أبكر، بجانب 
يوسف دسمال رئيس جهاز 
الكرة، وراشد الكعبي مدير 
الفريق، واإلداري إسماعيل 
أحمد، واملصري أحمد ناجي 

مدرب حراس املرمى.
وخالل مسيرته مع نادي 
اجليش حقق معلول كأس 

قطر في املوسم املاضي.
من جانبه، قال رئيس 
جهاز الكرة يوسف دسمال، 
إن معلول سيبقى عضوا من 
أعضاء أسرة نادي اجليش 
وستستمر العالقة معه حتى 
بعد رحيله عن تدريب فريق 
الكرة، واجلميع فخور مبا 

من أس���رة نادي اجليش 
القطري. 

وقال معلول ل�»األنباء«: 
»إنه تنتظره مهمة صعبة مع 
»األزرق«، مشيرا الى رغبته 
الكويتية  الكرة  في إعادة 
إلى عصرها الذهبي مثلما 

كان من قبل«.
وأض���اف معل���ول: ان 
عالقته لن تنقطع مع إدارة 
ن���ادي اجليش خاصة أنه 
يرتبط بعالق���ة قوية مع 
جميع أفراد اإلدارة، مشيدا 
بجهود مسؤولي النادي في 
قيادة اجليش إلى منصات 

التتويج.

الدوحة- خاص: قامت 
إدارة نادي اجليش القطري 
بتنظيم حفل تكرمي لنبيل 
معلول املدير الفني السابق 
انتقل  للن���ادي، وال���ذي 
لتدريب األزرق بعد فسخ 
تعاق���ده مع نادي اجليش 

بالتراضي.
شهد حفل التكرمي الذي 
أقي���م صب���اح أمس مبقر 
الن���ادي مبنطقة الدحيل، 
حضور أفراد اجلهازي الفني 
واإلداري وبع���ض جنوم 
فريق األول على رأس���هم 
وسام رزق ومحمد مثناني 
والبرازيل���ي رومارين���و 

معلول مع اجلهاز اإلداري لفريقه السابقنبيل معلول يتوسط العبي اجليش 

)األزرق.كوم( اجلهراء يتطلع ملنافسة أوائل الدوري 

أحمد السالمي

أعلن املنسق اإلعالمي لفريق كرة القدم 
بنادي اجلهراء صالح اجلنفاوي عن توصل 

اإلدارة إلى اتفاق يقضي بإقامة معسكر 
تدريبي في إمارة دبي خالل الفترة من 14 
إلى 21 يناير القادم وذلك استعدادا للقسم 
الثاني من بطولة دوري VIVA لكرة القدم 

إضافة إلى مشاركة الفريق في بطولة كأس 
سمو األمير واالستحقاق اخلارجي في دوري 

أبطال اخلليج لألندية. وقال: الفريق األول 
لكرة القدم سيباشر تدريباته اليومية ابتداء 

من اجلمعة املقبل بقيادة املدرب الوطني 
أحمد عبدالكرمي حلني عودة املدرب ميودراغ 
رادولوڤيتش من إجازته اخلاصة في 12 يناير 
القادم مبعية احملترفني الذين سيدخلون في 

أجواء التدريبات قبل املغادرة إلى معسكر 

دبي. ولفت اجلنفاوي إلى أن الفريق جنح 
في إثبات وجوده خالل منافسات القسم 
األول من الدوري رغم وقوفه في املركز 

السادس مؤقتا بواقع 24 نقطة وبفارق نقطة 
واحدة عن صاحب املركز اخلامس وبنقطتني 

عن أصحاب املركز الثالث والرابع، وهو ما 
يعني أن القسم الثاني من الدوري ستكون 
فيه املنافسة نارية ما بني الفرق املتصدرة 

والتي ستعمل بكل طاقتها من أجل الدخول 
ضمن فرق الصدارة الثالثة األولى، وهذا مما 
يعطي للمسابقة مكانتها وقيمة كبيرة في ظل 

احتدام املنافسة.
اجلدير ذكره أن إدارة نادي اجلهراء قد 

منحت املدرب ميودراغ رادولوڤيتش 
واحملترفني كارلوس فنيسيوس والكسندر 

نينو وتياغو إجازة خاصة ملدة 12 يوما 
لقضائها مع أسرهم في بالدهم.

اجلهراء يعسكر في دبي

النواف يهدي وسام الشرف البنمي
إلى وزير الداخلية ووكيل الوزارة

في قيادة الرياضة الشرطية 
على املستوى الدولي.

أه���دى رئي���س االحتاد 
الدولي للش���رطة  الرياضي 
الفري���ق أول الش���يخ أحمد 
النواف وس���ام الش���رف من 
الدرج���ة العليا الذي منح له 
من جمهورية بنما إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
ووكيل وزارة الداخلية الفريق 
سليمان الفهد تقديرا لدورهما 
الداعم لالحتاد الرياضي الدولي 
للشرطة وللرياضة الشرطية 

بوجه عام.
وجاء هذا التكرمي للنواف 
عل���ى هام���ش زيارت���ه إلى 
جمهورية بنما ومبناس���بة 
انضمامها لعضوية االحتاد 
الى موقفه  الدولي باإلضافة 
الداع���م لبنم���ا لترش���حها 
ملنصب نائ���ب رئيس احتاد 
األميركتني الرياضي للشرطة 

»باناميركا«.
الس���ياق، وجه  وفي هذا 
النواف رسالة شكر وتقدير 
إلى اجلن���رال اومار بينزون 
قائد األمن العام والشرطة في 
بنما على هذا التكرمي، مؤكدا 
استمرار جهود االحتاد الدولي 
للش���رطة خلدم���ة وتطوير 
الرياض���ة الش���رطية على 

املستوى الدولي.
الدعم  الن���واف   وثم���ن 
الالمحدود الذي يقدمه الشيخ 
محمد اخلالد ووكيل الوزارة 
الفري���ق س���ليمان الفهد إلى 

الرياضة الشرطية بوجه عام 
واألنش���طة والفعاليات التي 
ينظمه���ا االحت���اد الرياضي 
الدولي للشرطة »اليوسيب«، 
الدعم  إلى أن ه���ذا  مش���يرا 
كان له أكب���ر األثر في تبوؤ 
الكويت لهذه املكانة العاملية 

لدورهما في تبوؤ الكويت مكانتها العاملية في الرياضة الشرطية

الشيخ أحمد النواف مع الفريق سليمان الفهد 

الفريق سليمان الفهد  الشيخ محمد اخلالد

القادسية يطلب ڤنيسيوس

»املبارزة« بطل العرب في »العمومي«
ورئيس الوفد مشعل الشمالي 
عن بالغ سعادته بتحقيق لقب 
البطولة العربية لفئة الرجال 
رغم صعوبة وقوة املنافس����ة 
املنتخبات املشاركة وقال:  من 
حتقيقنا للقب البطولة اجناز 
املبارازة  الى اجنازات  يضاف 
الكويتية التي طاملا كانت رقما 
صعبا في البطوالت التي تشارك 

بها.

أحمد السالمي

وجه رئيس مجلس إدارة نادي القادسية طلبا 
ش����فهيا إلى مجلس إدارة نادي اجلهراء يقضي 
بانتقال املهاجم البرازيلي كارلوس ڤنيسيوس إلى 
صفوف األصفر خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
في يناير القادم، وهو العرض الذي سيتم بحثه 

بش����كل جاد بعد ورود الطلب الرسمي من قبل 
إدارة القادسية.

وتش����ير املصادر إلى أن إدارة نادي اجلهراء 
تدرس عددا من اخليارات احلالية لالستفادة من 
قيمة صفقة كارلوس ڤنيسيوس في حال إمتامها 
وذلك عبر التعاقد مع محترف بديل على أن تذهب 

الفائدة املادية إلى دعم فريق كرة القدم.

حقق منتخب املبارزة املركز 
األول لفئة الرجال في البطولة 
العربية للعمومي التي اختتمت 
ام����س األول في مدين����ة الدار 
البيضاء املغربية ومبش����اركة 
9 منتخب����ات واحرز منتخبنا 
9 ميدالي����ات ذهبيتان وأربع 

فضيات وثالث برونزيات.
وجنح أبط����ال الكويت في 
حتقيق اجن����از تاريخي وغير 
مسبوق بحصولهم على املراكز 
الثالثة األولى في منافسات فردي 
سالح السابر واستحواذهم على 
امليداليات الثالث الذهب والفضة 
والبرونز وحقق املركز األول 
الش����مالن وحصل على  خالد 
املركز الثاني عبداهلل الشمالي 

وحل يوسف الشمالن ثالثا.
وحصل العب املنتخب ياسر 
علي ناصر على امليدالية الفضية 
بس����الح الفلوريه وحل زميله 
خالد عبدالكرمي علي في املركز 
الثالث وذهبت امليدالية الذهبية 

لالعب املنتخب اجلزائري. 
ونال الالعب احمد رمضان 
امليدالي����ة البرونزية بس����الح 
االيبيه بعد خسارته من العب 

املنتخب املغربي.
وحصل فريق سالح السابر 
ال����ذي ض����م خالد ويوس����ف 
الش����مالن وعبداهلل الشمالي 

وعب����داهلل اخلياط على املركز 
الذهبية في  األول وامليدالي����ة 

منافسات الفرق.
 وحقق فريق سالح الفلوريه 
الذي ضم ياس����ر علي ناصر، 
حسني الفودري، خالد عبدالكرمي، 
ناصر الوليد على املركز الثاني 
وفريق س����الح االيبي����ه الذي 
ضم فيصل اش����كناني، حسن 
الفودري، حس����ني كمال، احمد 
رمض����ان على املرك����ز الثاني 
وشارك في البطولة الى جانب 
الكويت كل من: السعودية وقطر 
والبحري����ن واالردن ولبن����ان 

واجلزائر واملغرب والعراق.
الشمالي:

اع����رب عضو  من جهت����ه 
املبارزة  ادارة احت����اد  مجلس 

أبطال املبارزة يحملون علم الكويت

ومازال���وا يبذلون من أجلها 
الغالي والنفيس في س���بيل 
تقدمها وازدهارها وليستذكر 
األبناء بنادي الرماية ما تقدمه 
هذه الشخصيات الكرمية من 
مس���اهمات عديدة ومتنوعة 
في مختلف املجاالت لوطنها 
الكوي���ت عل���ى املس���توى 
واالقتص���ادي  السياس���ي 
واالجتماعي ودعمه للشباب 
الكويت���ي الرياضي وخاصة 
التراثية،  الرياضة  في مجال 
ومن خالل هذا التصريح حث 
جميع املشاركني والذين بلغ 
عددهم في آخر يوم للتسجيل 
في مسابقات الكأس ما يقارب 
من 160 رامي���ا ورامية ببذل 
اجلهد والتحلي بروح املنافسة 
الكأس  الشريفة للظفر بهذه 
الغالية. وأشار الى أن الهدف 
إلي���ه رئيس  ال���ذي يصبو 
وأعضاء مجلس إدارة النادى 
والقائمني على اللجنة الفنية 
العلي���ا بالن���ادى من تنظيم 

بوطيبان: 160 راميًا ورامية
في انطالق  بطولة جابر العبداهلل

وتكثيف املسابقات احمللية هو 
تفعيل اخلطط واالستعدادات 
له���ؤالء األبط���ال وتكريس 
اجلهود الت���ي تبذل لالرتقاء 
بالرماية واكتشاف املواهب 

الواعدة.

تتواصل على مجمع ميادين 
الشيخ صباح األحمد األوملبي 
االستعدادات اإلدارية والفنية 
والتنظيمي���ة النطالق كأس 
الشيخ جابر العبداهلل للرماية 
والتي تبدأ فعاليات مسابقاتها 
الرسمية اليوم، لرمايات أسلحة 
الرصاص األوملبية )املسدس 
والبندقية ضغط الهواء 10م/ 
والقوس والس���هم االوملبي( 
لفئ���ات الرجال والس���يدات 
والناشئني والناشئات ومدرسة 
الرماية مبشاركة رماة وراميات 
النادي ورماة احلرس الوطني، 
وأبدى الرماة إقباال كبيرا على 
التدريب اشتمل على فترتني 
صباحية ومسائية. وتخللته 

تدريبات اللياقة البدنية.
وأب���دى أم���ني الصندوق 
بنادي الرماية عيسى بوطيبان 
سعادته بتنظيم نادي الرماية 
العبداهلل  كأس الشيخ جابر 
كونها حتمل اسم أحد رجال 
عيسى بوطيبان الكويت األوفياء الذين بذلوا 
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هل تعلم؟!

اسألوا األنباء

279
45

549
69

89156
657342
7469
4185
9874

814
28

792
361879

79834
9256

491876
7198

5391

41
392

419
36928
275

4
1938

56
465

أفقياً:

عمودياً:

األزل
أسوار
أطوار

بناء
بالء

بعيد
تسمو
تعلو
تقي
تبر

جنى
جرير

حرير
خدود

خسوف
درب
دواء
دهر
در

ذليل
رواء
رقاد

راجمة

أين يوجد نهر االمازون 
ثاني اطول انهار العالم؟
٭ في امريكا اجلنوبية.

م��ا ثان��ي اكب��ر دولة 
في العالم م��ن حيث عدد 

السكان؟
٭ الهند.

ما امليناء الوحيد للعراق 
على اخلليج العربي؟

٭ ميناء البكر.

كم عدد املدن التي حتمل 
اسم القاهرة في العالم؟

٭ 16 مدينة.

ما اسم العاصمة القدمية 
للصني قبل بكني؟

٭ شنغهاي.
أين وقع بركان فيزون 

الشهير؟
٭ في ايطاليا.

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  حليـــمـ  ب بـ  نـــد، 2ـ  وهادـ  
الوجد، 3 ـ لســـانك ـ ود، 4 ـ سلي 
)معكوسة( ـ الكيل )معكوسة(، 5 
ـ أوالدي ـ كل، 6 ـ مسافر، 7 ـ لي ـ 
ملل )معكوسة(، 8ـ  هشام عباس، 
9 ـ دفا ـ ل ل ـ دلل )معكوسة(، 10 

ـ ميادة حناوي.

عموديًا:
1 ـ حولي ـ الهدم، 2 ـ الســـهل )معكوسة( 
ـ يشـــفي، 3ـ  يائســـونـ  ا ا ا، 4ـ  مـــدنـ  
مـــر )معكوســـة(، 5 ـ كالم ـ علة، 6 ـ أب 
)معكوســـة( ـ يدس ـ حلب )معكوسة(، 
7 ـ بل ـ األيك )معكوســـة(، 8 ـ الســـلف 
)معكوسة(، 9 ـ جنوى كرم ـ لو، 10 ـ د د 

د ـ يدل )معكوسة(.

حل عينك .. عينك

1 ـ صبور ـ متشابهان ـ مثيل، 2 ـ تالل ـ الشوق، 
3 ـ في فمك ـ حب، 4 ـ اســـألي )معكوسة( ـ من 
املقاييس )معكوســـة(، 5 ـ أبنائـــي ـ تعب، 6 ـ 
مهاجـــر، 7 ـ خاصتي ـ ضجر )معكوســـة(، 8 ـ 
مطرب مصري، 9 ـ عكس برد ـ متشبهان ـ غنج 

)معكوسة(، 10 ـ مطربة سورية.

1 ـ محافظـــة كويتية ـ عكس البنـــاء، 2 ـ الهني 
)معكوســـة( ـ يداوي، 3 ـ قانطون، ـ متشابهة، 
4 ـ حواضـــر ـ علقم )معكوســـة(، 5 ـ حديث ـ 
مرض، 6ـ  والد )معكوسة(ـ  يضع خلسةـ  مدينة 
سورية )معكوسة(، 7ـ  لإلضرابـ  الشجر الكثيف 
)معكوســـة(، 8 ـ عكس اخللف )معكوسة(، 9 ـ 
مطربة لبنانية ـ حرف شـــرط، 10 ـ متشابهة ـ 

يرشد )معكوسة(.

احلل  أسفل الصفحة

حل اعرف الشخصية:
حسن عسيري

حل كلمة السر:
زينب العسكري

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: ممثلة خليجية 
من 11 حرفًا

يديعبياذتز

تعلوتتطلسا

دودخقبويمل

ءاوريرالوا

داقربنرردز

خسوفلارهـدل

ةمجاريءاود

رريرجنبردك

اسوارجريرح

ءالبسعءانب

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
هل سبق لك ان شاهدت 
السمندل، فهو مخلوق بشع 
نوعا ما ومنظره غير مريح، 
فأجساده الرشيقة وذيوله 
الطويلة وقوائمه املنبطحة 
جتعل منه اشبه بالسحلية. 
ولع��ل ط��راوة حل��وده 
ونداوته��ا الالمعة جتعلها 
دائمة الرطوبة. واغرب ما 
يشاع عن هذه املخلوقات 
انها تستطيع عبور النيران 

القوية دون ان تتأذى.
لكن هذا ليس صحيحا 
اطالقا. فاملكان الذي يعيش 
فيه السمندل هو املاء، وهذا 
هو بيته الطبيعي، وكذلك 
املناطق او االماكن الرطبة 
واملوحل��ة والباردة. وهي 
بذلك متوت حني خروجها 

من هذه البيئة.
واذا كان��ت حيوان��ات 
السمندل برمائية فهي اذن 
قادرة على العيش في املاء 

وفي اليابسة معا.
وف��ي احلقيقة، يعيش 
الس��مندل احلقيق��ي في 
اوروب��ا، وهن��اك ان��واع 
مختلفة تشبهه في مناطق 

اخرى من العالم.
تب��دأ حياة الس��مندل 
بالبيوض في املاء، وتنبت 
لصغار السمندل اخلياشيم 
كاحليوانات املائية، وعندما 
يكتمل منوه يفقد اخلياشيم 
وتنمو رئتيه وينتقل للعيش 

في البر.
اليابان نوع  يعيش في 
ضخم من السمندل يحتفظ 
باخلياشيم والرئتني معا، 
وقد يصل منوه حتى 1.5 
مت��ر، ويعي��ش الهلبندر 
االس��ود البش��ع )وه��و 
س��مندل مائي ضخم( في 
غرب الواليات املتحدة، وهو 
ايضا يحتفظ باخلياشيم 
والرئتني، ويعتبر هذا النوع 
مزعجا لصيادي االسماك 
الذي  الطعم  النه يس��رق 
يضعون��ه ف��ي الصنارة 

ويولي هاربا.
وهن��اك ان��واع اخرى 
تش��به احليوان، لكنها ال 
ابدا، بل  الرئتني  تستخدم 

تقضي حياتها في املاء.
اما السمندل الذي يعيش 
في اوروبا واميركا فيختلف 
كليا، حيث ق��د يعود الى 
املاء بعد حيات��ه في البر، 
وم��ن ثم يتب��دل ويتغير 
ليصب��ح حيوانا مائيا بعد 
مرور سنتني او اكثر على 

مكوثه في املاء.

هل ميكـــن ان يعيش حيوان 
السمندل في النار؟

رباب ثامر:

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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Nermin-alhoti@hotmail.com

www.leeesh.com 

د. نرمين يوسف الحوطي 

م. غنيم الزعبي 

كلما حلت مصيبة اقتصادية أو عجز في الديرة 
جند من يلوح في تصريحاته ويقول: »لن 

نقترب من الرواتب« كما لو أن رواتب الدولة هي 
املسببة في العجز املالي واالقتصادي والنفطي 

للدولة.
إلى كل مسؤول وإلى كل جلنة من جلان الدولة 
التي تقوم بدراسة كيفية رفع العجز واحللول 

لها، وإلى كل من يعتقد بأن موظفي الدولة عائق 
على ميزانية الدولة نقول لكم:

1- أين أنتم من املهمات الرسمية التي ال نعرف 
صداها اخلارجي؟ وما نوعيات تلك املهام التي 

تطول أكثر من أسبوع؟ أليس األجدى تقليصها 
والتقليل منها يا من تبحثون عن حلول العجز؟!

2- أين أنتم من كّم املستشارين؟ أليس 
من األفضل يا من تخرجون بتصريحاتكم 

وتلويحاتكم على الرواتب أن تبحثوا كم 
مستشار داخلي وخارجي؟ وما أعمالهم 

واجنازاتهم في دوائرنا احلكومية؟

3- أين أنتم من جلان الدوائر احلكومية املنعقدة 
وغير املنعقدة؟ أليست تلك اللجان فيها هدر 

للمال العام وهدر لساعات العمل؟ وال السالفة 
اشلون تقيسونها؟!

4- أين أنتم من املؤمترات والبوفيهات 
والفنادق؟ »وروح على هالدرب« السؤال: ما 
أهمية تلك املؤمترات على خططنا املستقبلية 
للدولة؟ وما نتائج تلك املؤمترات؟ حصيلتنا 

فقط توصيات تكتب في سماء اإلعالم ومن ثم 
توضع في االدراج والنتيجة »سالم اهلل على 

املال العام«!
5- يا من تلوحون في كل دقيقة على رواتب 

املواطن الكويتي، أليس من األفضل أن تقلصوا 
من جتديد األثاثات ملكاتب املسؤولني التي تغير 

كل عام؟ أليس من األفضل وقف باب شراء 
السيارات لكل مسؤول، والذي يرهق ميزانية 

الدولة؟! أم إن رواتب املوظفني هي العائق على 
الدولة؟!

6- أين انتم من باب العالج باخلارج الذي قمتم 
مبناقشته وجزمتم في تصريحاتكم بأن آلية 
السفر للعالج ستكون للحاالت القصوى؟ يا 
جماعة اخلير ترى كالمكم »ما ميش ال شفنا 

جزم وال ربط للحني الربع يسافرون دون 
حسيب وال رقيب شنو سالفتكم بالضبط«؟!

إلى كل من يقوم باحلديث عن الرواتب 
والتلويح اإلعالمي بها ترى السالفة مو سالفة 

رواتب موظفني، املوضوع ضياع ضمير بعض 
األفواه التي تريد ان تبني وتثبت أننا أصبحنا 
عائقا على الدولة، لكن ما نقول لهم إال راجعوا 
أنفسكم واعرفوا مصدر الفساد وإهدار املال، 

وترى كشوف الديوان احملاسبة موجودة 
وتساعدكم بسهولة ملعرفة من أين يأتي العجز؟ 

فتحوا عيونكم على اخلطأ وقوموا بتصليح 
أفضل من فقاعاتكم اإلعالمية التي ال معنى لها 

وال طعم. 
مسك اخلتام: ما أقول إال »ال طبنا وال غدا الشر«.

وين رايحني؟ 90..80..70..60 واآلن دخلنا 
في اخلمسينيات ألسعار برميل النفظ طيب 

وبعدين؟ لم تتحقق أي من األهداف التي قيل 
انها السبب وراء انخفاض أسعار النفط. مازال 

قاسم سليماني رئيس فيلق القدس في احلرس 
الثوري يبسط هيمنته على العراق وهو احلاكم 

الفعلي له.. وما زال حزب اهلل يسند نظام 
بشار لكي ال يقع مستفيدا من الدعم االيراني 
الالمتناهي وكأن خزائن ايران مفتوحة له على 
اآلخر.. تلك اخلزائن التي لم تظهر اشارة ولو 

بسيطة على تأثرها باالنخفاض الصاروخي 
ألسعار النفط.

وما زال احلوثيون يحتلون صنعاء ويديرون 
اليمن تقريبا..ولم يتغير موقف روسيا من 

احلرب األهلية في سورية قيد أمنلة ما زالت 
روسيا تدعم بشار باألسلحة وباخلبراء 

والتصدي ألي محاولة أممية السقاطه ولو 
حتى عن طريق األمم املتحدة فالڤيتو الروسي 

جاهز لوأد أي مبادرة ملجلس األمن النهاء 
بطش بشار بشعبه، وما زالت شركات النفط 

الصخري تنقب عنه وتصفيه وتبيعه ولم 
نسمع عن شركة واحدة توقفت أو أفلست..

ونشرت اجلرائد األميركية قبل عدة أيام أن 
االقتصاد األميركي اكتسب ما يقارب 100 مليار 
دوالر متثلت في دخل اضافي لألسر األميركية 

التي صارت تدفع فاتورة أقل للبنزين.
وكذلك انخفضت أسعار الشحن كثيرا 

مما وفر أمواال طائلة على الشركات في 
فواتير الشحن وهذا بدوره زاد من التبادل 

االقتصادي بني الواليات وساعد أكثر في 
ازدهار االقتصاد وزاد ايراد الشركات 

وأرباحها وهذا تتبعه زيادة في كمية الضرائب 
التي جتنيها احلكومة األميركية من تلك 
الشركات.. زبدة الكالم.. ربحت أميركا.. 

وربحت كثيرا.
فهل وقعنا في الفخ؟ االجابة عن هذا السؤال 

صعبة وحتتاج أعتى احملللني ليجيب عنها 
لكن السؤال األهم هل نستطيع اخلروج من 

هذه احلفرة التي حفرناها عميقا ألنفسنا؟ ال 
أعتقد ذلك فقد ذاق العالم طعم النفط الرخيص 

وتعودوا عليه بل واستغلت دول عديدة منها 
الواليات املتحدة مبلء مخزونها النفطي 
مستفيدة من رخص أسعاره، والصراع 

على الزبائن في الفترة السابقة كان شرسا 

ووحشيا في بعض األحيان وانتشرت ظاهرة 
سرقة الزبائن بل ودخل شيء جديد اسمه 
التوصيل املجاني والدفعات املؤجلة، صعب 

على زبون نفطي تعود على هذا كله أن يقبل 
العودة الى األسعار القدمية.

أخطأ البعض حني راهن على شعوب بعض 
الدول أنها ستنتفض وتخرج الى الشارع 
ضاغطة على حكوماتها بسبب انخفاض 

أسعار النفط فشعوب ايران وروسيا ال تعتمد 
كثيرا على احلكومة في رزقها اليومي بحكم 
اقتصادها العمالق واملتنوع كما أنها شعوب 
متعودة و»عايشة« مع الفقر ولن تفرق معها 

التفاوت في أسعار النفط، عكس الشعوب 
اخلليجية التي ترعاها احلكومة من املهد الى 

اللحد، فان قلت األموال التي في جيب احلكومة 
فسيقل املصروف الذي يتم اعطاؤه لتلك 

الشعوب، يعني العملية صارت عكسية.. واهلل 
يستر.

* نقطة أخيرة: احلل هو مجاعة نفطية مفاجئة 
تنتج عن اغالق حنفيات النفط اخلليجي لفترة 
معينة.. توجه رسالة للعالم..نعم شربنا املقلب.. 

وهذا هو ردنا.

اشتبون 
من رواتبنا؟!

هل وقعنا 
في الفخ؟

محلك سر

في الصميم

ننسى أو نتناسى في كثير من األحيان املثل القائل »نبدأ 
من حيث انتهى اآلخرون«، ولعل ذلك قد يكون سببا 

رئيسيا في تأخر حتقيق النتائج وإطالة طريق النجاح، 
فكثيرا من العاملني ال ينظرون إلى املاضي ويستفيدون 

منه، بل يعتقد بعضهم أن وجوده على رأس هذه 
اإلجنازات يحتم عليه أن يصفيها من كل الشوائب التي 

وضعها سلفه، وأن احلق ال يجري إلى على يديه، فيترك 
كل ما مت إجنازه صوابا كان أو خطأ ثم يعود من جديد 

مبتدئا من الصفر.
نحن نؤكد على أن احلكمة تؤخذ من أي وعاء خرجت، 

وأن االستفادة من كل قدمي صالح وجديد نافع هو مبدأ 
صحيح من مبادئ النجاح، فال يسعنا في مسيرتنا إال 

أن نكون مكملني للمسيرة ومساهمني في البناء الهادف 
ومعارضني لرغبات الذات واحلسد، فالتكامل لبناء 

الوطن واملستقبل أمر مطلوب دون الرجوع إلى التبعية 
وإقصاء اآلخرين، والناظر في مسيرة الدول املتقدمة 
يجد أن مسيرة االرتقاء والتطور ال يعوقها مذهب أو 

فكر القائمني عليها وال ترتبط بوجودهم، إمنا تقوم 
على حرص هؤالء العاملني على مدار الزمن للنهوض 

في مشاريعهم التنموية التي تدفع بالدهم لتصف في 
مصاف الدول املتقدمة، فتغيير احلكومات والرؤساء 

والقياديني ال يؤثر على مسيرة التقدم واالزدهار، أما 
عندنا في بالد العالم الثالث فما زلنا نراوح عند مصطلح 

»أنا... أو بالش«.
أصبحنا في مسيرة التقدم كمؤشر قياس ضغط الدم 

تارة يرتفع وتارة ينخفض.. يتأرجح بني احلني واآلخر 
حسب ما يراه أطباء الذات أصحاب املصالح وأتباع 

الهوى. لقد ظهرت في بالدنا احلبيبة مبادرات عظيمة 
كانت توحي بازدهار وتقدم في فكرتها األولى، وما إن بدأ 

تنفيذها حتى جاء من يعرقلها ويعيدها إلى الوراء طالبا 
أن يكون نتاجها مسجال باسمه وصورته، فتتدحرج 

الفكرة حتى تسقط في الهاوية.
٭ مني إلى وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 

اإلسالمية يعقوب الصانع: لقد كانت مبادرة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد لترسيخ ودعم 
الوسطية واالعتدال وإنشاء املركز العاملي للوسطية 

ليكون نبراسا يشهد للكويت بدورها الريادي في نشر 
السماحة واالعتدال بني الناس واحترام اآلخر وترسيخ 

مفهوم التعايش السلمي واحلوار البناء وجتسيد الروح 
الوطنية بني مكونات الشعب الكويتي، كان ذلك في خالل 
10 سنوات أداة بناء لها تأثير على أفراد الشعب من خالل 
ما قدم من أنشطة وبرامج وتدريب رسخت هذا املفهوم 

بقلوب الكويتيني، فأصبحت الوسطية عالمة مميزة تدعو 
إلى كل هذه املعاني السامية، كما أن هذا االنتشار توسع 

إلى خارج نطاق الوطن إلى أن عم األرض وما عليها 
مرتبطا باسم الكويت التي أصبحت منبرا عامليا لنشر 
الفكر الوسطي واالعتدال في العالم يشهد له القاصي 
والداني ووفق ما أراده صاحب السمو حفظه اهلل في 

فكرة إنشاء املركز.
إن االستفادة مما مت من إجناز إمنا هو دافع لسرعة 

حتقيق األهداف ومسابقة الزمن والوصول قبل اآلخرين 
في إجناز ما هو مفيد، لكن الرجوع إلى نقطة االنطالق 

إمنا هو جناح يقودنا للهاوية.

وصل التذمر إلى أقصى حاالته لدى املواطنني، حيث 
اصبحوا يشكون حالهم لبعضهم يوميا بسبب عدم 
االجناز وعدم االحساس بالطمأنينة على مستقبلهم 
ومستقبل أبنائهم وبلدهم، فال يوجد اجناز حقيقي 

مشهود، فاملستشفيات في نقص وامللف الصحي سيئ 
جدا والدليل طلبات العالج باخلارج، امللف التعليمي كذلك، 

إذ يصل الطالب الى املرحلة املتوسطة وال يستطيع ان 
يقرأ او يكتب اال كلمات معدودة، باالضافة الى نقص 

املعلمني واملباني املدرسية، وباحلديث عن امللف االسكاني 
جند بابا لن ننتهي منه ويكفي انك مواطن تتزوج ويصل 
عمر ابنك 20 عاما او اكثر لكي حتصل على منزل، وغالبا 

تكون املناطق اجلديدة في الصحراء! ومع هذا الناس 
راضية بس بعض املسؤولني يقولون ال ما راح نتنازل عن 

األراضي احلكومية!
االقتصاد منهار متاما، فواجهة البالد هي سوق املال 
)البورصة( والتي انهارت انهيارا كسر العظم بشكل 

صحيح واصبح عالجه صعبا، بعض املسؤولني يربط 
هبوط اسعار النفط بانخفاض بورصات اخلليج وبالذات 

الكويت ولكن سأذكركم بأنه في السابق كان سعر برميل 
النفط 70 دوالرا وكانت اسهم البنوك يتجاوز اسعارها الـ 

3 دنانير، وهذا دليل على انه ليس السعار النفط عالقة، 
باإلضافة الى انهم يقولون ان بورصات اخلليج نازلة.. 
نعم، انخفضت ولكنها انخفضت نتيجة تورم الشحم 

لديها الذي غطى اللحم والبد من ازالة الشحم وهذا امر 
طبيعي.

اذ حني تنزل بورصات اخلليج فإنها تنزل من الشحم 
من كثرة ارتفاعاتها السابقة، لكن حني ينزل مؤشر 

بورصتنا في الكويت فإنه لم يرتفع في السابق مثل 
بورصات اخلليج ما يعني انه نزل من اللحم وليس من 

الشحم بل ووصل الى العظم وكسره، فخسائر املواطنني 
جتاوزت مئات املاليني وباألخص الصغار منهم واحلكومة 
وصناديقها ومحافظها تتفرج وتستثمر اموالنا باألسواق 
األخرى اخلليجية واالوروبية وتتفاخر بهذا األمر! ونحن 

مكانك راوح.. فهل هذا أمر طبيعي يا من بيدك القرار؟
وما تبون الناس تتذمر بعد!!

mqarawi@hotmail.com

aleqtsadi@hotmail.com
madhialhajri@

د.مطلق راشد القراوي

ماضي الهاجري

النجاح 
إلى الهاوية

الشحم واللحم

وقفات

زبدة الكالم

baselaljaser@hotmail.com 
@baselaljaser 
باسل الجاسر

اطلعت بتأٍن على مشروع قانون اإلعالم 
اإللكتروني احملال من وزارة اإلعالم ملجلس 
الوزراء، وكان من الواضح انه جاء بناء على 
طلب مجلس الوزراء، الذي طلب أيضا فيما 

مضى من هذه الوزارة مشروع قانون اإلعالم 
املوحد، وقالوا عنه آنذاك انه ضروري وفي 

غاية األهمية للوطن، ولكن مبجرد اتضاح ردة 
الفعل الرافضة، قامت احلكومة بسحب القانون 

ونست حديثها عن أهميته ولم تعد ملجلس 
األمة مبثله حتى اآلن.

ومن قراءة نصوص هذا املشروع يتجلى 
ضيق احلكومة من شبكة اإلنترنت وضيقها 

األكبر من مواقع التواصل االجتماعي ومواقع 
اخلدمات اإلخبارية.. بل كانت احلكومة وكأنها 

تعد العدة ملرحلة قادمة تريد فيها تأطير 
وحتديد مساحة الرأي وحتديد ما هو مسموح 

قوله، وأي خروج عن هذا اإلطار، فالويل 
والثبور للخارج على خطوط احلرية التي 

سترسمها احلكومة ألهل الكويت، مع نهج 
في االنتقائية التي امتازت بها هذه احلكومة، 

فمن هي راضية عنه تغض النظر، ومن تريد 
معاقبته فإنها ستلوي عنق القانون لتطبقه 
عليه كما فعلت مع جريدة وقناة »الوطن«.
املهم أنني ال أدري كيف اعتقدت احلكومة 

أو تصورت أنها تستطيع التحكم في فضاء 
الشبكة العنكبوتية العاملية من خالل قانون 

تصدره بالكويت؟! ان جميع أو معظم مواقع 
الصحف الورقية واإللكترونية واخلدمات 

اإلخبارية، مواقعها خارج الكويت وحتديدا 
في أميركا، فكيف تطبق قوانينها على مواقع 
تبث من أميركا؟! لذلك فإنني انصح أصحاب 

هذه املواقع بأال يعيروا هذا القانون أي 
اعتبار، والذين مواقعهم بالكويت عليهم أخذ 

مواقع خارجها، وان يخرجوا من إطار رقابته، 
وال يقدموا طلبات لترخيص أو ما شابهه، 
وليتركوا هذه احلكومة في ملكوتها تسبح 

وتهيم.
إن دأب هذه احلكومة في ظل التقدم العلمي 
والتكنولوجي كدأب من يريد إرجاع عقارب 

الساعة أو يعيد الزمن للخلف، من خالل 

مشاريع قوانني قد تكون صاحلة لدول 
وشعوب في أزمنة مضت، ولكنها اليوم ال 

تصلح البتة وال تتناسب مع ما كفله دستور 
الكويت لهذا الشعب، فهذا املشروع مليء 

بالعقوبات ولم يأت فيه عنصر واحد لتشجيع 
حرية الرأي والتعبير، وكل ما يريده من 

اقترحه هو التحكم والتسلط والقمع والوعيد 
ألصحاب الصحف واملدونني واملغردين 
ومقدمي اخلدمات اإلخبارية، بل وجميع 

أصحاب الرأي.
واحلقيقة ان هذا القانون وفي حال مت متريره 

في مجلس األمة، وهذا حتمي بسبب تبعية 
أغلبيته للحكومة، ناهيك عن كون ضيق 

أغلبية نوابه ال يقل عن ضيق احلكومة من 
هذا الفضاء احلر، فإن نتيجته ستؤدي لرحيل 

صحافتنا اإللكترونية املتميزة في عطائها 
وخدمتها للحقيقة في هذا الوطن، لتصبح 

صحافة أميركية، ولكنها ستسمر تغرد في 
سماء الكويت وللكويت رغما عن هذه احلكومة 

وأغلبية نواب هذا املجلس.. فهل من مدكر؟!

قانون اإلعالم 
اإللكتروني مسيء 
للحريات وللزمن

رؤى كويتية
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اخلالد ألبنائه الضباط وضباط الصف في يوم الشرطة العربية: 
تعملون في ظروف استثنائية تتطلب اليقظة واالستعداد

ودعمه����ا باالس����تراتيجيات 
واخلطط والبرامج، وادخال 
التش����ريعية  التعدي����ات 
والقانونية الضرورية والازمة 
للواق����ع العمل����ي وامليداني 
وحتسبا للقادم وما يستجد 
من متغيرات، ومن هنا كانت 
دعوتن����ا للقي����ادات االمنية 
بالنزول للش����ارع ملزيد من 
املعايشة والتفاعل واالحساس 

بنبض الشارع.

متابعة وتقييم

 واكد اخلالد حرصه الدائم 
على متابعة ودراسة وتقييم كل 
ما يطرح من آراء وأفكار وحلول 
عبر جميع وس����ائل اإلعام 
ووس����ائل االتصال املباشرة 
وغير املباش����رة وتطبيق ما 
يخدم منه����ا املصالح العليا 
آلم����ن الوطن ويق����دم خدمة 
للمواطنني س����هلة وميسرة 
وباستخدام احدث التقنيات 
ونظم املعلومات ووس����ائل 

االتصال.

عنف الشباب

 وذكر ان وزارة الداخلية 
تعم����ل عل����ى كل األصع����دة 
اخلليجي����ة  واملس����تويات 
والعربية والدولية بحثا عن 
مزيد من التعاون والتنسيق 
ملواجهة االرهاب والفكر الهدام 
وآث����اره على عنف الش����باب 
والامب����االة وع����دم االلتزام 
بالقانون واآلداب العامة التي 
ل����وال دأب أجه����زة األمن في 
معاجلة تلك االختاالت لكانت 
األوضاع صعبة، حيث اسهمت 
الكويت في دعم جهود الشرطة 
الدولية لانتربول ومنظمات 
حقوق اإلنسان وتنفيذ املواثيق 
واملعاهدات الدولية ذات الصلة 
بأمن اإلنسان وحفظ حقوقه 

وواجباته.

تحية عربية

 كما حيا الش����يخ محمد 

اخلال����د املتقاعدين من رجال 
الشرطة واملدنيني الذين افنوا 
سنني عمرهم في خدمة االمن 
واسهموا كثيرا في تطوير الفكر 
والعمل األمني، كما رفع الدعاء 
بأن يتغمد اهلل شهداء الواجب 
االمني بواسع رحمته وما قدموا 
من تضحية وفداء لينعم الوطن 
واملواطنني باألم����ن واألمان، 
مؤكدا ان يوم الشرطة العربية 
محط����ة انطاق نح����و آفاق 
املستقبل وللمزيد من تعميق 
العمل األمني العربي املوحد في 
كافة املجاالت، موجها التحية 
جلميع رجال وأجهزة األمن في 
الدول العربية الشقيقة وان 
تسود مظلة األمن واالستقرار 
والتقدم ربوع منطقتنا ودولنا 

العربية الى االبد.

رسالتنا

 وقال ان دعوتنا صريحة 
ومؤكدة »ال ملخالفة القانون 
واآلداب العامة وازعاج اآلخرين.. 
ال للعنف.. ال للمخدرات.. ال 
للرعونة واالستهتار.. ال للفكر 
املنح����رف والدعوات الضالة 
واحترام تعليمات رجال االمن 
واتباع االرشادات واحذر من 
رفقاء السوء واالنسياق وراء 
الشائعات املغرضة وما يتردد 
عبر املواقع السيئة للتواصل 

االجتماعي«.

 دعوة للتعاون

وخت����م الش����يخ محم����د 
اخلالد رسالته مبناسبة يوم 
الش����رطة العربية بدعوة كل 
مواط����ن ومقيم الى ان يكون 
كل واحد منهم خفيرا على امن 
ومصالح الوطن وان يكونوا 
دائما وابدا عونا ومؤيدا لرجال 
واجهزة األمن، فبدون دعمهم 
ومساندتهم ال تستطيع اجهزة 
األمن ان تفعل ش����يئا فاألمن 
مسؤولية اجلميع »وكلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته«، كما 

قال رسولنا الكرمي ژ.

اجلرمية وما تخلفه من عنف 
وضياع.

فهم وإدراك

 واعتم����د الش����يخ محمد 
اخلالد في رس����الته املوجهة 
لرجال األمن على فهم وادراك 
املجتمع ومؤسساته وهيئاته 
ملدى ما يتحمله رجال األمن 
من مشاق العمل األمني والذين 
يعملون في ظروف استثنائية 
تتطلب منهم مضاعفة اجلهد 
واالستعداد واليقظة الدائمة في 

شتى مواقع العمل االمني.

الوسائل والتقنيات

وأش����ار الى أهمية اعداد 
وتدريب وتأهيل عناصر القوة 
والدفع بدماء شابة ومتجددة 
العطاء العمل املزيد من احليوية 
واالنطاق، والتي نعمل جديا 
على دعمها باالمكانيات، وتوفير 
كافة املستلزمات والوسائل 
احلديثة والتقنيات املتطورة 
حتى تعني رجال االمن في اداء 
املهام والواجبات، حيث انهم 
مدركون متاما حركة التغيير 
في النهج العام وفلسفة الواقع 
ويعملون على املزيد من التأهل 
للتعامل بالعلم والتدريب، كذلك 
السعي لتطوير البنى التحتية 

وّجه نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد رس����الة حتية 
وتقدير جلميع منتسبي وزارة 
الداخلية مبناسبة احتفاالت 
الكويت بيوم الشرطة العربية 
الذي يصادف 18 ديسمبر من 
كل عام، حيث حملت رسالته 
حتية وتقدير القيادة السامية 
العليا للباد ممثلة بصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وس����مو ول����ي العهد 
الشيخ نواف األحمد، حفظهما 
اهلل ورعاهم����ا، ورئي����س 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك وتوجيهاتهم السامية 
بضرورة تعزيز ودعم قدرات 
وامكانيات ورفع مستويات 
أداء رج����ال وأجه����زة األمن 
ملواجهة األعباء والتحديات، 
والتعامل مع املستجدات في 
ظ����ل تنامي ظواه����ر العنف 
وتعاط����ي وادمان املخدرات، 
وما يطرأ من سلوكيات دخيلة 
على املجتمع واألفراد ويشكل 
هاجس����ا لقي����ادات ورجال 
وأجه����زة االمن، والتي تبذل 
اقصى مس����اعيها وجهودها 
املتواصلة للحد من اجلرائم 
البشعة والسلوكيات املنحرفة 
الرغم  البعض على  من قبل 
من حمات التوعية اإلعامية 
املتواصلة، والتي نعول من 
خاله����ا كثيرا عل����ى الدور 
املجتمعي لألسرة واملدرسة 
وبث الوازع الديني وتعميق 
الوطنية  الوح����دة  مفه����وم 
والقدوة احلس����نة ومراقبة 
سلوكيات الشباب والتحذير 
الدائ����م م����ن رفقاء الس����وء 
واحلرص عل����ى توفير كل 
سبل الرعاية الازمة لهم وعدم 
الفراغ  ترك الشباب فريسة 
وما تبث����ه الكثير من مواقع 
التواصل االجتماعي من فكر 
فاسد ومضلل يجذب عقول 
الشباب ويدفعهم للمزيد من 
االنحراف والسقوط في مهاوي 

 وزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد

حّذر من ترك 
الشباب فريسة 
الفراغ وما تبثه 

الكثير من مواقع 
التواصل االجتماعي 

من فكر فاسد 
ومضلل يجذب 

عقولهم

دعاهم إلى تطبيق القانون دون تعسف ووصفهم بصمام األمان في املجتمع

الفهد لقيادات النجدة: تواجدكم إلى جانب الضباط 
واألفراد في الشارع حفّزهم على العطاء فكونوا لهم قدوة

ورفع قدرات الضباط وضباط 
الصف واألفراد ليكون الناجت 
رجل أمن كفء يتسلح بالعلم 
وم����زود بأحدث الوس����ائل 
التقنية.. ملواجهة أي ضعف 
في األداء أو تدني في مستويات 
اجلهد. وأملح إلى دعم الدولة 
للمؤسسة األمنية ومساندتها 
ملنتسبيها لتوفير بيئة عمل 
فعالة ومواتية لتحقيق األهداف 

املنشودة.
وأشار إلى أهمية البرامج 
التدريبية مب����ا يتواكب مع 
املستجدات واملتغيرات على 
الساحة األمنية بحيث يكون 
رجل األمن قادرا على التعامل 
مع كل األوض����اع والظروف 
مبهني����ة عالي����ة بالنظر إلى 
املستجدات األمنية التي تتطلب 

اليقظة واجلاهزية.
وذكر أننا نعمل على التميز 
واالرتقاء بالن����وع واجلودة 
في العمل، موضحا ضرورة 
التعامل م����ع الباغ بطريقة 
فورية وأهمية الوصول إلى 
موقع احلدث بأسرع وقت وأن 
املبادرة واجلاهزية هما أساس 
النجاح في العمل، مشيرا الى أن 
اإلحصاءات والتقارير توضح 

جهود رجال ش����رطة النجدة 
وبروز املس����توى واحلفاظ 
على األفضل في مجال العطاء 
واالنتش����ار وحسن التعامل 
اجلمه����ور. وأب����رز الفري����ق 
الفهد أهمية الضبط والربط 
العسكري وإظهار هيبة رجل 
األمن واجلاهزية للتعامل مع 
أي أح����داث، مش����ددا على أن 
ال����والء هلل والوطن واألمير 
فيما يقدمون من جهد مخلص 

وعمل شاق.
وكان الفري����ق الفه����د قد 
استهل كلمته بأن نقل لرجال 
النجدة حتيات نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد ، وتقديره 
جلهودهم بوصفهم صمام األمن 
واألمان وشريان مهم من شرايني 
العمل األمني باعتبار أن اإلدارة 
العامة لشرطة النجدة أول من 
تتعامل م����ع الباغات وأنهم 
الواجهة، مؤك����دا أنها واجهة 
متميزة بقادته����ا وضباطها 

وافرادها.
وأملح الفري����ق الفهد الى 
أهمية العمل اجلماعي وروح 
الفريق وأن يسود ذلك في هذا 

املرفق الهام.

واالفراد الى الشارع الن القيادة 
يج����ب أن تكون قدوة في كل 
شيء ولتقدم النصح واإلرشاد 
للضباط واألفراد حتى يشعروا 
بأن هناك رقابة وأن هناك حافزا 

ملزيد من العطاء والبذل.
وأش����ار ال����ى أن هن����اك 
ماحظات يجب اتباعها وبعض 
األخطاء الفردية ينبغي جتنبها 

لارتقاء مبستوى األداء.
وأكد الفريق الفهد أهمية 
مواصل����ة التدريب والتأهيل 

ترأس وكيل وزارة الداخلية 
الفريق سليمان الفهد، صباح 
ام����س اجتماعا م����ع قيادات 
وضباط اإلدارة العامة لشرطة 
النجدة بحضور وكيل وزارة 
الداخلية املس����اعد لش����ؤون 
العمليات اللواء جمال حامت 
الصايغ، ومدي����ر عام اإلدارة 
العامة لشرطة النجدة اللواء 
زهير النص����راهلل، ومديري 
اإلدارات ومساعديهم وضباط 
اإلدارات التابعة لإلدارة العامة 

لشرطة النجدة.
ووص����ف العم����ل ال����ذي 
يقوم به رجال اإلدارة العامة 
لش����رطة النجدة ب� »النبيل 
وال����راق« مضيف����ا: يكفيكم 
فخرا ما تقدمونه من حس����ن 
تعامل وخدمة متميزة إنسانية 
للمواطن واملقيم، مضيفا أن 
القانون هو سيفنا وساحنا، 
وهو الذي نسير جميعا على 
ضوئه من أجل حتقيق غايتنا 
وهي دع����م أمن الوطن وأمان 
مواطنيه، وأنه ينبغي تطبيق 
القانون عل����ى اجلميع دون 

تعسف.
ودع����ا الى نزول القيادات 
امليدانية الى جانب الضباط 

 الفريق سليمان الفهد متحدثا لقيادات وضباط النجدة 

»اإلعالم واإلرهاب وعملية التنمية« في ورقة عمل كويتية بالرياض
تتعل���ق  ع���دة  مح���اور 
باملس���ؤولية االجتماعي���ة 
واألمنية لوسائل االعام في 
الوقاية من »االرهاب« ودور 
وسائل االعام في مواجهة 
»ظاهرة االرهاب والتطرف 

الفكري«.
ويضم وفد وزارة الداخلية 
بالكويت املشارك في املؤمتر 
العقيد عبداهلل عيد املخيال 

والنقيب عثمان غريب.
يذك����ر ان املؤمت����ر الذي 
يختتم أعماله غدا ينظمه مركز 
الدراسات والبحوث في جامعة 
نايف العربية للعلوم األمنية 
بالتعاون مع مجلس وزراء 
اإلعام العرب مبشاركة وفود 
من وزارات اإلعام والداخلية 
واألجهزة األمنية ومؤسسات 

اإلنتاج اإلعامي.
كم���ا يش���ارك باملؤمتر 
ممثل���و الصح���ف الورقية 

واإللكتروني���ة والقن���وات 
الفضائية واإلذاعات وكليات 
اإلع���ام والكلي���ات األمنية 
واملنظمات اإلقليمية والدولية 
املعنية مبكافحة »اإلرهاب« 
وشركات االتصال احلديثة 

وشركات اإلنترنت.
إلى دعم  ويهدف املؤمتر 
التواص���ل بني املؤسس���ات 
اإلعامية واألمنية للتصدي 
»لاره���اب« وكش���ف طرق 
»اإلره���اب«  اس���تخدام 
لتكنولوجيا اإلعام احلديثة 
في التجنيد والتمويل وتنفيذ 
العملي���ات وترس���يخ قيم 
التسامح والوسطية واالعتدال 
واالستفادة من جتارب الدول 
في مجال اس���تخدام اإلعام 
للتصدي »لارهاب« إضافة 
إلى تفعيل االس���تراتيجية 
العربية املشتركة  اإلعامية 

ملواجهة »اإلرهاب«.

الذي يشارك فيه نحو 500 
ش���خص من الدول العربية 
الى ع���دد من  قد تطرق���ت 
املوضوعات منها دور االعام 
اجلدي���د في نش���ر ظاهرة 
»االره���اب« وكيفية وضع 
التصدي لس���لبيات  خطط 

النشر االلكتروني.
املش���اركون  وناق���ش 

 الرياض - كونا: قدم وفد 
الكويت املشارك في مؤمتر 
»دور اإلع���ام العرب���ي في 
التصدي لظاهرة اإلرهاب« 
امس ورقة عمل حول »االعام 
واإلرهاب وعملية التنمية«.

واكدت الورقة على ضرورة 
مكافحة »االرهاب والتطرف 
الفكري« بأح���دث التقنيات 
االعامية االلكترونية والعمل 
التوعية حول  على تكثيف 
خطورة هذه الظاهرة، مشيرة 
الى ان التوعية متثل اهمية 
بالغة في جه���ود »مكافحة 

االرهاب«.
كما استعرضت املخاطر 
الناجمة عن االس���تخدامات 
السالبة لشبكة االنترنت وما 
تلعبه من دور خطير في منو 
»تيارات االرهاب والتطرف 

الفكري«.
وكانت جلس���ات املؤمتر 

العقيد عبداهلل املخيال والنقيب عثمان غريب مثال الكويت 

معلوم����ات اإلقامة من جوازات 
سفرهم القدمية الى اجلوازات 
اجلديدة، األمر الذي من شأنه 
تعريضهم لدفع الغرامات املترتبة 
على ذلك ملخالفتهم أحكام قانون 

إقامة األجانب.
 وطال����ب اللواء معرفي من 
املقيمني بضرورة متابعة مدة 
صاحية جوازات سفرهم والعمل 
على جتديدها قبل وقت كاف من 

ذكّر بالعقوبة التي تصل إلى السجن 3 أشهر

معرفي: صالحية إقامة الوافدين 
مشروطة بصالحية جواز السفر

كتب إيرانية من اجلمارك إلى »اإلعالم«

حّلق الطائر عاليًا بني األغصان 
وتتبعه صاحبه فعلق في أعلى الشجرة

تاريخ انتهاء مدة صاحيتها ثم 
التوجه مباشرة إلدارة شؤون 
اإلقام����ة املختصة بالعمل على 
تسجيل بيانات جتديد جوازات 
سفرهم وكذلك نقل معلومات 
اإلقام����ة من جوازات س����فرهم 

القدمية الى اجلديدة.

أكد مدير عام اإلدارة العامة 
لشؤون اإلقامة باإلنابة اللواء 
طال معرفي أن قوانني االدارة 
العامة لش����ؤون اإلقامة تصب 
في صال����ح املواط����ن واملقيم 
على حد س����واء، مشيرا إلى أن 
صاحية إقامة الوافدين بالباد 
مشروطة بصاحية جواز السفر 
اخلاص ب����كل منهم فإذا انتهت 
مدة صاحية جواز السفر فإن 
اإلقامة تعتبر منتهية وذلك وفقا 
للقوانني، مشيرا إلى أن ذلك من 
شأنه تعريض الوافد لتوقيع 
العقوبات املنصوص عليها باملادة 
24 من قان����ون إقامة األجانب 
والتي تصل الى احلبس مدة ال 
تزيد على ثاثة أشهر وغرامة ال 
تقل عن ثاثمائة دينار وال تزيد 

على ستمائة دينار.
وقال الل����واء معرفي انه قد 
لوح����ظ قيام بع����ض املقيمني 
بالباد انتهت م����دة صاحية 
جوازات سفرهم وحصلوا على 
جوازات سفر جديدة أو قاموا 
بتمدي����د صاحي����ة نفس تلك 
اجلوازات بع����دم التقدم إلدارة 
شؤون اإلقامة املختصة بتسجيل 
بيانات جوازات سفرهم ونقل 

هاني الظفيري

أحال رج����ال جمارك ميناء 
الدوحة بإشراف خالد الفيلكاوي 
كتبا قادمة من ايران لصالح احدى 
امل����دارس االيرانية في منطقة 
الرقعي الى وزارة االعام. وقال 
مصدر جمركي: ان رجال جمارك 
الدوحة شاهدوا مجموعة كبيرة 
من الكتب التي لم يتم التصريح 
بدخولها قادمة من ايران، وعليه 
أمر العاملني في امليناء بالتحفظ 
على املجموعة املضبوطة، حيث 
دلت املعلومات- حسب افادة 
املصدر- على أنها تخص احدى 
امل����دارس االيرانية في منطقة 
الرقعي، وعلي����ه متت احالتها 

الى وزارة االعام.

محمد الجالهمة 
 عبدالعزيز فرحان 

انقذ رج���ال االطفاء وافدا 
علق على غصن شجرة، وقال 
الوافد  ان  مصدر في االطفاء 
من احدى اجلنسيات العربية 
وقد علق فوق شجرة مبنطقة 
اثن���اء محاولته  الفنط���اس 
لإلمس���اك بطائر ميلكه طار 

وحط على احد اغصانها. 
واشار املصدر الى ان الباغ 
مت نقله الى مركز اطفاء املنقف 
واستطاع النقيب علي اخلليفة 
وزماؤه إنزال الوافد من أعلى 

الشجرة.

اللواء طالل معرفي

الكتب املتحفظ عليها قبل إحالتها الى »اإلعالم«

رجال االططفاء استخدموا السلم للبحث عن الوافد »العالق« 

إلقامة دعوى نشوز ضد زوجته 
واعتبارها ناش����زا وبإسقاط 
جميع حقوقها الش����رعية من 
تاري����خ امتناعها ع����ن تنفيذ 
حكم الطاع����ة النهائي بتاريخ 
2012/10/8. وقدم احملامي الردعان 
حافظة مستندات تضمنت نسخا 
من أحكام الطاعة وباغات إدارة 
التنفيذ للحكم ذاته، مؤكدا أن 
املدعى عليها امتنعت عن مساكنة 
زوجها دون مسوغ. ومن الثابت 
قضائيا سقوط حقها في النفقة 
مدة االمتناع عن تنفيذ احلكم 
النهائي بالطاعة وإعانها به، 
وقد استجابت احملكمة لطلبات 
احملامي الردعان وقضت بإثبات 
نش����وز املدعى عليها اعتبارا 
من تاري����خ خروجها من بيت 

الزوجية.

إثبات نشوز زوجة بأثر رجعي بعد رفضها »الطاعة«
مؤمن المصري

قض����ت دائ����رة األح����وال 
الكلية  الش����خصية باحملكمة 
العتيبي  القاضي فهد  برئاسة 
بإثب����ات نش����وز مواطنة بأثر 
رجعي م����ن 8-10-2012 بعد 

رفضها دخول بيت الطاعة.
وتتلخ����ص وقائع الدعوى 
املرفوعة م����ن احملامي حمود 
الردع����ان بصفت����ه وكيا عن 
املدع����ي في أن موكله في وقت 
سابق كسب حكما من محكمة 
االستئناف بدخول زوجته بيت 
الطاعة بعد خروجها من منزل 
الزوجية دون موافقة زوجها.

ورغ����م إعانه����ا بالصيغة 
التنفيذية للحكم إال أنها امتنعت 
 احملامي حمود الردعانعن تنفيذ حكم الطاعة، مما دعاه 

باقة ورد إلى بدر الكندري 
من إدارة هجرة حولي

»من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل«.. باقة ورد وشكر 
وتقدير للموظف بدر الكندري »أبوناصر« بإدارة الهجرة 
مبحافظة حولي على اجلهود الكبيرة التي يبذلها خلدمة 
اجلمهور، وتفانيه في العمل والتعامل مع املراجعني بكل 

بدر الكندري احترام واخالص في العمل.
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املدرس برر دخوله في عالم االجتار بعدم إعطائه دروساً خصوصية في االجتماعيات

»جرائم املال« تبرم صفقة مع مدرس لشراء »ترامادول« 
وتضبط »الفراولة« في فتحات تكييف شقة شريكه املصري

واملواد املخدرة مع ضرورة 
التنسيق مع النيابة العامة. 
وأضاف املصدر انه مت عمل 
التحريات التي أكدت صحة 
املعلومات الواردة الى اللواء 
عبداحلميد العوضي، وعليه 
النيابة  التنس���يق مع  مت 
العامة بعد عقد صفقة مع 
املتهم، وفي منطقة الساملية 
كانت الصفقة، وما ان سلم 
الوافد املدرس كمية 2000 
حب���ة ترامادول وتس���لم 
املقابل املرقم مبعرفة النيابة 
حتى مت ضبطه واقتياده 
ال���ى التحقيق���ات، ولدى 
التحقيق مع املدرس جاء 
تبريره للدخول في عالم 
االجتار في املمنوعات كونه 
مدرسا ملادة االجتماعيات، 

وان مادة االجتماعيات ليس 
عليها إقبال من الطلبة في 
الدروس اخلصوصية، وانه 
قرر زيادة دخله باالجتار 
في املواد املخدرة، فتعرف 
على مواطنه املصري الذي 
ابلغ���ه بأنه جل���ب كمية 
من احلب���وب واملخدرات 
وطل���ب الي���ه ان يعاونه 
في البي���ع مبقابل عمولة 
مجزية. وتابع املصدر: مت 
االنتق���ال الى منزل الوافد 
الذي اعترف عليه املدرس 
وعثر رج���ال جرائم املال 
على احلبوب وقد أخفاها 
الوافد في فتحات التكييف، 
واعترف األخير بأنه جلب 
احلبوب من موطنه بقصد 

االجتار.

وقال املصدر: قام اللواء 
العوضي باستدعاء مدير 
اللواء فراج  امل���ال  جرائم 
الزعبي وطلب اليه متابعة 
املعلومات اخلاصة باجتار 
الوافد املدرس في احلبوب 

أمير زكي ـ هاني الظفيري 

أحبط رجال االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية محاولة 
ضخ كمية كبيرة من احلبوب 
املخدرة من نوع ترامادول 
واملعروفة س���وقيا باس���م 
»الفروالة« الى جانب كمية 
من مادة احلش���يش تصل 
الى 2 كيلو من احلش���يش، 
وبحس���ب مصدر امني فان 
الى وكيل  معلومات وردت 
وزارة الداخلي���ة املس���اعد 
لشؤون األمن اجلنائي اللواء 
عبداحلميد العوضي عن ان 
مدرسا من اجلنسية املصرية 
بدأ يتخلى عن دوره التربوي 
وأخذ في االجتار في احلبوب 

املخدرة واحلشيش. 

 احلشيش واحلبوب اخفيت في فتحات التكييف  املدرس وشريكه وامامهما املضبوطات 

اللواء فراج الزعبي  اللواء عبداحلميد العوضي 

تصادم بني إسعاف ومركبتني يصيب 4 أشخاص

هاني الظفيري

اس���فر تصادم وقع بني س���يارة اسعاف 
ومركبت���ني عن اصابة 4 اش���خاص مت نقلهم 

بسيارة اسعاف اخرى الى مستشفى مبارك. 
وق���ال مصدر امن���ي ان رجال امل���رور قاموا 
مبعاينة موقع احلادث لتحديد املتس���بب في 

هذا احلادث.

حادث الرابع 

..و26000 حبة كبتاغون و1400 غرام شبو وحشيش 
وكوكايني وسالحني فرد و3 أشقياء في شباك »املكافحة«

املواد  حتصله على تل����ك 
أفاد بأن����ه يتحصل عليها 
من شخصني أحدهم مواطن 
واآلخر أوروبي اجلنسية، 
وبإرش����اد من املتهم األول 
مت ضب����ط املتهمني الثاني 
والثال����ث حيث مت العثور 
بحوزتهما على عدد 18000 
حبة كبتاغون وكيلو من 
مادة الشبو وربع كيلو من 
مادة احلشيش وعدد 150 
غراما م����ن مادة الكوكايني 
املخدرة وعدد 2 سالح فرد 
ومبواجهتهم مبا مت ضبطه 
أف����ادوا بأنها  بحوزته����م 
تخصهم وبقصد اإلجتار، 
هذا وق����د مت����ت إحالتهم 
واملضبوط����ات إل����ى جهة 

االختصاص.

املعلومات واتخاذ اإلجراء 
القانونية، مت ضبطه أثناء 
بيعه ألحد مصادرنا السرية 
عدد 8000 حبة من املؤثرات 
العقلية نوع )كبتاغون(، 
وبس����ؤاله ع����ن مص����در 

املخدرات )املكافحة احمللية( 
تفيد بأن هناك شخصا من 
غير محددي اجلنسية يقوم 
باإلجتار في املواد املخدرة 
واملؤث����رات العقلية وبعد 
التأكد م����ن صحة وجدية 

عبداهلل قنيص 
 محمد الجالهمة 

الذي  الطل����ب  لم يحل 
تقدم به اللواء صالح الغنام 
بتقاعده عن العمل دون ان 
يتابع اجلهود الرامية بضبط 
كمية كبيرة من املواد املخدرة 
اذ اثمرت املتابعة والتوجيه 
الصادر عن اللواء الغنام من 
متكن ادارة املكافحة احمللية 
من ضبط تشكيل عصابي 
ثالثي كان بحوزتهم 26000 
حبة كبتاغون وكيلو غرام 
شبو وربع كيلو حشيش 
و150 غرام كوكايني وعدد 

2سالح فرد.
وذلك بعد ورود معلومات 
إلى اإلدارة العامة ملكافحة 

احد املتهمني الثالثة امام املخدرات املضبوطة اللواء صالح الغنام

تفتيش احترازي ملواطن كشف عن سكني وحشيش عقب مطاردة

سريالنكي ملغم بـ 44 ظرف شبو وهيروين 
و442 حبة روش سقط في شباك النجدة

والتزم الصمت ليقوم رجال 
النجدة مبش����اهدة املقعد 
املجاور ملقود القيادة فعثر 
على كي����س صغير اتضح 
انه يحمل 42 ظرف ش����بو 
وبتفتيش املركبة مت العثور 
على ظرفي هيروين، ولفافة 
قصدير بداخلها هيروين، 
كم����ا عثر عل����ى 5 لفافات 

ماريغوانا
و442 حبة روش.

من جهة أخرى أحال مدير 
امن اجله����راء مواطنا )20 

ان دوري����ات جندة حولي 
اش����تبهوا بوافد كان يقود 
سيارته في شارع تونس 
وبايقافه رف����ض االمتثال 
النج����دة وحاول  لرج����ال 
االصطدام بالدورية حتى 
مت طلب االسناد الذي اغلق 
عليه الطريق للخروج من 
منطقة حولي حتى عاد مرة 
أخرى الى ش����ارع تونس 
انه  ومت ضبط����ه ليتضح 
وافد سريالنكي من مواليد 
1989 ولم ينطق بأي كلمة 

عاما( الى االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات بعد 
ضبطه بحوزته قطعة 
حشيش وسكني. وقال 
مصدر امني ان املواطن 
ضب����ط بعد ب����الغ عن 
استهتار مركبة باجلهراء، 
وعلى الفور توجه رجال 
االمن اال ان املواطن ترك 
مركبته وحاول الهرب، 
ليتم ضبطه، وبتفتيشه 
احترازيا عثر معه على 

املواد املذكورة.

هاني الظفيري

أمر مدير عام النجدة 
اللواء زهير النصراهلل 
دوريات جن����دة حولي 
بإحالة وافد سريالنكي 
الى االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بعد ضبطه في 
شارع تونس وبحوزته 
كمية ضخمة من املواد 
املخدرة التي مت التحفظ 

عليها.
وقال مص����در امني 

السكني واحلشيش املضبوط في اجلهراء املضبوطات تنوعت بني الهيروين والشبو واحلبوب املخدرة 

 اللواء زهير النصراهلل

إنقاذ املئات من األغنام 
إثر غرق لنج خشبي في املياه اإلقليمية

 هاني الظفيري

متكن رجال االنقاذ البحري بالتع���اون 
مع آليات من الهيئة العامة للبيئة ورج����ال 
خف����ر الس���واحل م���ن انق���اذ طاقم لنج 
ايران����ي ك�������ان محمال بكمية من االغنام 

وذلك اث����ر عط���ب اصاب اللن��ج وك����اد 
ان يغرق بحمولته من االغنام داخل املي���اه 

االقليمية.
وقال مصدر مطلع ان رجال االنقاذ انقذوا 
املئات من االغنام من الغرق، هذا وتس���بب 

احلادث في غرق عدد من االغنام.

هاني الظفيري

قال مدير عام اإلدارة العامة 
للجمارك خالد عبداهلل السيف: 
مستمرون في تسهيل عودة 
كل  وتبس���يط  املس���افرين 
العبدلي، وأكد  اإلجراءات في 
الس���يف أن هناك تنس���يقا 
تاما م���ع األجهزة العاملة في 
العبدلي لتس���هيل  جم���ارك 
عودة املس���افرين وتبسيط 
كل اإلج���راءات، ويأت���ي ذلك 
تزامنا مع عودة املس���افرين 
العبدلي احلدودي،  من منفذ 
وأشاد السيف بجهود جميع 
العبدلي  العاملني في جمارك 
وخاصة في املواسم التي تكثر 
بها احلركة سواء القادمون أو 

السيف: مستمرون في تسهيل عودة 
املسافرين وتبسيط كل اإلجراءات في العبدلي

املغادرون، متمنيا من جميع 
التعاون  املواطنني واملقيمني 

معهم.
وأوضح أن جميع العاملني 
باجلمارك يبذل���ون قصارى 
جهده���م للعمل عل���ى راحة 
املس���افرين من خالل تسهيل 
اإلجراءات والتعاون مع األجهزة 
املعنية األخ���رى العاملة في 
جميع املنافذ حتى يكون وبحق 

واجهة حضارية مشرفة.
الس���يف حديثه  واختتم 
متوجه���ا بالش���كر والتقدير 
التي تساهم في  لكل اجلهات 
تسهيل حركة املسافرين وإنهاء 
الرحالت  اإلجراءات خاص���ة 
القادمة في موسم العودة من 

اإلجازات. خالد السيف

3 فرق إطفاء سيطرت على حريق سكن عمال

محمد الدشيش ـ عبدالعزيز فرحان 

متكنت 3 فرق إطفاء من الس����يطرة على 
حريق نشب في سكن للعمال مساء امس االول. 
وفي التفاصيل تلقت غرفة العمليات بالغا 
عن نشوب حريق في منطقة ميناء عبداهلل، 
وعلى الفور توجهت فرق إطفاء مراكز ميناء 
الى  عبداهلل وش����عيبة الصناعي واالسناد 
موقع احلادث وعند الوصول تبني ان احلريق 
بس����كن للعمال مببنى مصنوع من الكيربي 

مس����احته 2000 متر مربع، وعلى الفور مت 
إخالء الس����كان من املبنى ومكافحة احلريق 
وإخماده قبل انتشاره للمباني املجاورة وال 
توجد اصابات باملوقع، وجار التحقيق ملعرفة 
أسباب احلريق. وتواجد مبوقع احلادث من 
مركز ميناء عبداهلل النقيب محمد العجمي 
والنقيب نواف اجلدعان ومن مركز شعيبة 
الصناعي الرائد سالم صباح ورئيس مركز 
اإلسناد الرائد حمد الراشد، كما تواجد رجال 

أمن الداخلية والطوارئ الطبية.

من موقع احلريق 
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رئيس وزراء باكستان يُعيد العمل بتطبيق عقوبة اإلعدامعربية وعالمية
كراتشي ـ األناضول: قال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف انه وافق على إعادة تطبيق 
عقوبة اإلعدام مرة أخرى، فيما يتعلق بجرائم اإلرهاب في عموم البالد، وذلك على خلفية مقتل 145 
شخصا، في إحدى مدارس مدينة بيشاور على أيدي مسلحني ينتمون حلركة طالبان باكستان.

جاء ذلك في كلمته خالل اجتماع عقد مع مسؤولني في والية بيشاور، وأشار في كلمته إلى 
التحفظات التي أبداها رئيس أركان اجليش الباكستاني حيال عدم معاقبة املدانني بارتكاب جرائم 
إرهابية باإلعدام، وإلى أهمية إعادة العمل بتطبيق عقوبة اإلعدام التي توقف العمل بها منذ عام 
.2008

االحتاد األوروبي: »ما زالت إرهابية«.. وسنطعن على احلكم

محكمة أوروبية ترفع حماس من قائمة املنظمات اإلرهابية
والبرملان األوروبي يقرّ االعتراف الرمزي بدولة فلسطني

فقط إل���ى نق���اط قانونية. 
والنظ���ر ف���ي االس���تئناف 
يستغرق عادة عاما ونصف 

العام.
أعلن���ت  م���ن جانبه���ا، 
املفوضي���ة األوروبية امس 
ان االحتاد األوروبي »مازال 
يعتبر حماس منظمة ارهابية« 
ف���ي قرار  الطعن  وين���وي 
شطبها من الئحته السوداء 
امام محكم���ة العدل. وقالت 
املفوضية ف���ي بيان ان هذا 
الشطب »قرار قانوني وليس 
قرارا سياسيا تتخذه حكومات 
الذي  االحت���اد االوروب���ي« 
»سيتخذ في الوقت املناسب 
اخلط���وات التصحيحي���ة 
املناسبة، مبا في ذلك احتمال 

الطعن«.
في سياق متصل، صوت 
البرملان األوروبي امس لصالح 
االعت���راف الرم���زي بدولة 
فلسطينية في إجراء وافق 
عليه 498 نائبا مقابل رفض 
88 نائبا وامتناع 111 آخرين 

عن التصويت.
البرملان األوروبي  وذكر 
في قراره أنه يدعم »اعترافا 
رمزيا بدولة فلسطينية وحل 
الدولتني وأن هذا االعتراف 
يج���ب أن يس���ير جنبا إلى 
جنب مع تطورات محادثات 

السالم التي ينبغي أن حترز 
تقدما«.

وأضاف أنه »انطالقا من 
دعمه للجهود الديبلوماسية 
لالحتاد األوروبي في عملية 
السالم في الشرق األوسط 
فقد قرر البرملان أيضا إطالق 
مبادرة )برملانيون من أجل 
السالم( للجمع بني أعضاء 
البرمل���ان األوروبي ونواب 
اإلس���رائيلي  البرملان���ني 

والفلسطيني.
وجدد البرملان دعمه القوي 
حلل الدولتني على أس���اس 
حدود ع���ام 1967 مع اعالن 
القدس عاصمة لدولتني احداها 
إسرائيلية آمنة تعيش جنبا 
إلى جنب مع اخرى فلسطينية 
مستقلة ودميقراطية وقابلة 
للحياة في سالم وأمن على 
أس���اس حق تقرير املصير 
واالحت���رام الكامل للقانون 
الدولي. كما دان القرار الذي 
تبنت���ه خم���س مجموعات 
سياسية بأشد العبارات جميع 
أعمال »اإلرهاب« أو »العنف«، 
مشددا في الوقت نفسه على 
أهمية توحيد سلطة حكومة 
الفلسطينية وحث  التوافق 
جميع الفصائل الفلسطينية 
مبا فيها حركة )حماس( على 

إنهاء االنقسامات الداخلية.

القرار ه���و تصحيح خلطأ 
ارتكب���ه االحتاد  تاريخ���ي 
األوروبي. حركة حماس حركة 
مقاومة وحقها الطبيعي حسب 
كل القوانني والشرائع الدولية 

أن تقاوم االحتالل«.
ول���م تنظ���ر احملكم���ة 
األوروبية في مدى استحقاق 
حماس لوضعها في القائمة 
كمنظم���ة إرهابي���ة لكنه���ا 
راجعت عملية اتخاذ القرار 

األصلي.
وقالت إن ذلك لم يتضمن 
اآلراء املدروس���ة للسلطتني 
املتناحرت���ني بل إلى تقارير 

وسائل اإلعالم واإلنترنت.
وأضاف���ت احملكم���ة في 
بيان »تؤكد احملكمة أن تلك 
اإللغاءات التي استندت إلى 
أس���س إجرائي���ة جوهرية 
ال تعن���ي ضمن���ا أي تقييم 
موضوعي ملسألة تصنيف 

حماس كجماعة إرهابية«.
وتابع���ت أنه ف���ي حالة 
اس���تئناف احلكم أمام أعلى 
محكم���ة في االحت���اد وهي 
محكم���ة الع���دل األوروبية 
فإن���ه يجب االس���تمرار في 
جتميد أموال حماس إلى حني 

استكمال النظر في الطعن.
التق���دم بطعون  وميكن 
خالل ش���هرين وهي تستند 

عواص���م � وكاالت: قالت 
ثاني أعلى محكمة في االحتاد 
األوروبي امس إنه يجب رفع 
املقاومة اإلس���المية  حركة 
الفلس���طينية )حماس( من 
قائم���ة االحت���اد للمنظمات 
اإلرهابي���ة ألن ق���رار وضع 
اسمها في القائمة استند إلى 
تقارير إعالمية ال إلى حتليل 

مدروس.
لك���ن احملكم���ة العام���ة 
باالحتاد األوروبي قالت في 
حكمها إن دول االحتاد ميكنها 
االستمرار في جتميد أصول 
حرك���ة حماس مل���دة ثالثة 
الوقت ملزيد  أش���هر إلتاحة 
م���ن املراجعة أو حلني البت 

في االستئناف.
وس���ارع رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
إلى دع���وة االحت���اد إلبقاء 
حماس في قائمته للمنظمات 
اإلرهابي���ة وقال ف���ي بيان 
»ننتظ���ر منه���م أن يعيدوا 
حماس ف���ورا إلى القائمة... 
حماس منظمة إرهابية قاتلة 
تقول ف���ي ميثاقها إن هدفها 

هو تدمير إسرائيل«.
من جانبه، قال موس���ى 
أبومرزوق نائب رئيس املكتب 
السياسي حلركة حماس في 
تصريح���ات لرويترز »هذا 

)ا.پ( نواب البرملان األوروبي خالل التصويت أمس 

ميكن التقدم 
بطعون على 

قرار احملكمة 
العامة باالحتاد 
األوروبي خالل 
شهرين والنظر 
في االستئناف 
يستغرق عامًا 
ونصف العام

اقتحموا مقر شركة نفطية حكومية للمطالبة بإقالة مديرها العام

احلوثيون يغلقون مقر البنك املركزي اليمني بصنعاء 
والبرملان يؤجل التصويت على منح الثقة للحكومة لليوم

أخذ تعليق فوري من جماعة 
احلوثي حول ذلك.

ال����ى ذلك، ق����رر مجلس 
النواب اليمني )الغرفة األولى 
التصويت  للبرملان(، تأجيل 
عل����ى منح الثق����ة للحكومة 
اجلديدة الذي كان مقررا امس 
إلى اليوم الستكمال املناقشات، 
وفق����ا لوكالة األنباء اليمنية 

الرسمية.
وأش����ارت الوكالة إلى أن 
مجلس النواب قرر استكمال 
مناقشة البرنامج العام املقدم 

من احلكومة بحضور رئيسها 
وأعضائها حت����ى اخلميس 
والتصويت على منحها الثقة 

ملزاولة مهامها.
وكان مجلس النواب، قرر 
أمس االول، تأجيل جلس����ة 
كان����ت مخصصة للتصويت 
على منح الثقة للحكومة، إلى 
امس، قبل أن يقرر تأجيلها 
مجددا وتنتظ����ر احلكومة، 
احلصول على الثقة من أجل 
البدء في مزاولة مهامها وفقا 
للدس����تور اليمني، في وقت 
تواجه في����ه صعوبة، كون 
أغلبية أعض����اء املجلس من 
حزب الرئيس الس����ابق علي 

عبداهلل صالح.
وحاز حزب صالح »املؤمتر 
الشعبي العام«، في انتخابات 
البرملان،  القائم عليها   2003
238 مقع����دا من أص����ل 301 
مقعد. وقد يكون ذلك عائقا 
أمام حص����ول احلكومة على 
الثقة، لكن املبادرة اخلليجية 
»تنحى مبوجبها صالح عن 
احلكم« تن����ص على إمكانية 
منح الرئيس احلالي عبدربه 
منصور هادي للحكومة الثقة 
في حال عدم احلصول عليها 

من البرملان.

ق����ال مص����در آخر  فيما 
بالشركة إن موظفي الشركة، 
قرروا تعليق عملهم في احلقول 
النفطية والغازية مبحافظة 
مأرب شرقي البالد، احتجاجا 

على اقتحام مقرها.
وأشار إلى أن »وقف العمل 
سيؤدي إلى أزمة كبيرة في 
الغاز واملشتقات النفطية في 
البالد«، الس����يما أن »اليمن 
يعتمد بشكل أساسي على ما 
تنتجه الشركة من غازمنزلي 
ومشتقات نفطية«، ولم يتسن 

صنع����اء � وكاالت: أغلق 
مس����لحو احلوثي مقر البنك 
اليمن����ي بصنعاء،  املركزي 
ومنع����وا دخ����ول وخروج 
املوظفني منه امس، بحسب 

مصدر في البنك.
وقال املصدر طالبا عدم ذكر 
اس����مه إن »مسلحي احلوثي 
اقتحموا البنك املركزي وأغلقوا 
جميع بواباته ومنعوا دخول 

وخروج املوظفني«.
وأض����اف أن احلوثي����ني 
منعوا أيضا خروج أي أموال 
من البنك، دون معرفة أسباب 

ذلك.
وج����اء ذل����ك بع����د نحو 
س����اعتني من قيام عش����رات 
املسلحني احلوثيني باقتحام 
النفطية  مقر ش����ركة صافر 
احلكومي����ة، ومنعوا دخول 
املوظفني للمطالبة بإقالة املدير 
العام للش����ركة أحمد كليب، 
ونائبه سيف شريف، حسب 

مصدر إداري في الشركة.
وق����ال مصدر م����ن داخل 
الشركة رافضا ذكر اسمه ان 
املسلحني يدعون أن معهم أمرا 
من النائب العام علي األعوش 
للقيام بذل����ك، دون أن يذكر 

مزيد من التفاصيل.

)ا.ف.پ( تظاهرة لطالب جامعات مينية في صنعاء للمطالبة بطرد احلوثيني أمس 

أكد أهمية تكاتف املصريني إلعالء مصلحة الوطن

املرزوقي ينشر تقريراً عن حالته الصحية على »الفيسبوك«

السيسي: االنتخابات البرملانية ستجرى قبيل 
املؤمتر االقتصادي املقرر عقده مارس املقبل

القاهرة: خطة إلنشاء مجلس اقتصادي
لكل محافظة يتولى إدارة مواردها

تونس: السبسي واملرزوقي
في مناظرة تلفزيونية غير مباشرة

القاه���رة � وكاالت: أك���د الرئيس املصري 
عبدالفت���اح السيس���ي أم���س أن االنتخابات 
البرملانية س���تجرى قبي���ل مؤمتر اقتصادي 
دولي لدعم بالده مقرر عقده منتصف ش���هر 

مارس املقبل.
وقال السيسي، خالل افتتاح أعمال تطوير 
مبنى مطار الغردقة الدولي اجلديد، إن االنتخابات 
التي تشكل املرحلة الثالثة واألخيرة من خارطة 

طريق ستجري قبيل املؤمتر.
وأشار إلى أن مصر تسير »بقوة« في إطار 
عمليات التنمية وإقامة املش���روعات الكبيرة 
والعمالقة حتى تتبوأ مكانها الطبيعي املتقدم 

بني األمم.
وأكد أن مصر »س���تبقى قوية بتماس���ك 
شعبها«، داعيا جميع أطياف الشعب املصري 

إلى »نبذ اخلالفات وإعالء مصلحة الوطن«.
كما أكد ضرورة تقلي���ص الفترة الزمنية 
الالزمة لتنفيذ مش���روع مبنى املطار، مشددا 
على حاجة مصر إلى العمل س���ريعا لتلبية 
طموحات املصريني وبث األمل في نفوس���هم، 
حيث ستش���هد الفترة املقبلة افتتاح وطرح 
العديد من املشروعات التنموية، وهو األمر الذي 
يتطلب العمل مبعدالت إجناز غير مسبوقة، 
داعيا الشركات العاملة في املشروعات التنموية 
إلى تقليص هامش ربحها للمساهمة اجلادة 

والعملية في بناء الوطن.
وأضاف السفير عالء يوسف، أن الرئيس 
السيسي شدد خالل كلمته على أهمية تكاتف 

املواطنني املصريني فيما بينهم والتفافهم حول 
هدف واحد إعالء ملصلحة الوطن، وذلك ليس 
من منطلق تأييد نظام سياسي بعينه، حيث 
إن حرية االخت���الف مكفولة للجميع مادامت 
في إطارها السلمي، ولكن املقصود هو احلفاظ 
على الدولة املصرية مبؤسس���اتها، من قضاء 
وقوات مسلحة وشرطة وإعالم وغيرها، لتظل 
الدولة مؤسسية وقوية حتى مع تعاقب النظم 

السياسية.
كما أكد الرئيس على أهمية التحلي بالتفاني 
في العمل والصبر، مؤكدا على الثقة املتبادلة 
والعالقة الوثيقة التي تربطه بالشعب املصري. 
وقال: »إنه لن يتمكن أحد من إعادة مصر إلى 
الوراء، وأن الشعب املصري سيظل قادرا على 

التصدي ألي خطر طاملا احتفظ بوحدته«.
إلى ذلك، أصدرت إدارة جامعة األزهر، امس 
قرارا بفصل 71 طالب���ا، وطالبة فصال نهائيا 
من اجلامعة، منذ بداية العام الدراسي احلالي 
»لتورطه���م في أحداث عنف داخل اجلامعة«، 

بحسب بيان للجامعة.
وجاء في البيان امس أن اجلامعة »قررت 
فص���ل 71 طالبا وطالبة، فص���ال نهائيا لتأكد 
ثبوت ت���ورط هؤالء الطالب في أحداث عنف 

داخل اجلامعة«.
كما طالب���ت اجلامعة في بيانها الطالب ب� 
»االلتزام ب���آداب وأخالقيات طالب العلم، مع 
التنبيه على عقد االمتحانات في موعدها في 

4 يناير املقبل«.

القاهرة � األناضول: قال هش���ام الهلباوي 
مستش���ار وزير التنمية اإلدارية املصري، إن 
حكومة بالده تس���عى لوضع اس���تراتيجية 
اقتصادي���ة الس���تفادة كل محافظة مصرية 
من موارده���ا واتخاذ قراراته���ا االقتصادية 

واالستثمارية بشكل المركزي. 
وأض���اف خالل كلمته باملؤمتر الس���نوي 
للمنظمة العربية للتنمي���ة االدارية، املنعقد 
بالعاصمة املصرية القاهرة امس حتت عنوان 
»التع���اون على بناء املرون���ة جتاه املخاطر 
العلمية في املنطقة العربية«، أن التوجه اجلديد 
للحكومة املصرية يتضمن توجيه موارد كل 
محافظة مصرية ذاتيا، إلى االستثمار داخلها، 
عبر إنشاء مجلس اقتصادي محلي داخل كل 
محافظة يتخذ قراراته االس���تثمارية بشكل 

المركزي. 
وتابع: »مت تنفيذ تلك التجربة بشكل مبدئي 
في محافظتي سوهاج والفيوم بجنوب مصر، 
لتعتمد كل محافظة على هذا املجلس في اتخاذ 
قراراتها االس���تثمارية، مشيرا إلى أنه سيتم 
تعميم هذا االجتاه على جميع احملافظات خالل 

الفترة املقبلة«. 
وأش���ار إلى أن هناك العدي���د من املخاطر 
التي تواجه الدول العربية، والتي تتمثل في 
حتديات االندماج في االقتصاد العاملي وضعف 
التجارة العربية البينية، وزيادة االعتماد على 

االس���تيراد من اخلارج، إلى جانب املش���اكل 
الداخلية من سوء استغالل املوارد، مما يدفع 
لضرورة البحث عن بدائل للتعامل مع املخاطر 

العاملية والداخلية. 
ولفت إلى أن احلل يتمثل في مشاركة املواطن 
العربي في وضع االستراتيجية الكاملة ملواجهة 
املخاطر التي تواجهها دولهم، مش���يرا إلى أن 
أهم بنود الدستور املصري يتمثل في مشاركة 
املواطن في جميع االستراتيجيات، إلى جانب 
اهتمام الدستور املصري اجلديد بالالمركزية. 
وأض���اف أن هناك العديد من املش���اكل التي 
تواجهها احلكومة املصرية كارتفاع نس���بة 
البطالة والفقر مقابل تدني مستوى اخلدمات 
بالعديد من املناطق على مستوى اجلمهورية، 
الفتا إل���ى أن هناك حرمان���ا كامال في بعض 
املناطق، حيث تسعى احلكومة إليجاد الطريق 

للخروج من تلك املشاكل. 
وكشف الهلباوي عن قيام احلكومة املصرية 
ممثلة في وزارة التنمية احمللية بإطالق أول 
تقرير حكومي مصري ح���ول حوكمة تقدمي 

اخلدمات احمللية، في يناير املقبل. 
وأضاف أن هذا التقرير يختص بالكش���ف 
عن اخلطط الكاملة للحكومة املصرية خلطط 
القرى  التنمية باحملافظات، وكيفي���ة تنمية 
املصرية وإش���راكها في وضع خطط التنمية 

مبحافظاتهم.

تونس � أ.ش.أ � د.ب.أ: يجري املرشحان 
للدور الثاني من االنتخابات الرئاس����ية في 
تونس مناظرة تلفزيونية، لكنها ليست وجها 
لوجه بع����د أن باءت كل احملاوالت جلمعهما 

في فضاء موحد بالفشل.
وجتري تونس أول انتخابات رئاس����ية 
ف����ي تاريخها األحد  تعددي����ة ودميقراطية 

املقبل.
وفور جناحه في املرور إلى الدور الثاني 
عقب حلوله ثانيا في الدور األول خلف مرشح 
حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي، وجه 
املنصف املرزوق����ي الرئيس املنتهية واليته 
دعوة علنية للسبس����ي لاللتقاء في مناظرة 
تلفزيونية أم����ام الرأي العام كما يحدث في 

الدول الدميوقراطية.
وقال املرزوقي )69 عاما( عقب ظهور نتائج 
الدور األول »أطلب من الس����يد الباجي قايد 
السبسي أن ينازلني في مناظرة تلفزيونية 

وأال يتنصل من هذا التحدي«.
وأضاف، أمام أنصاره من على شرفة في 
مقر حملته االنتخابية »أدعوه )السبس����ي( 
إلجراء مناظرة تلفزيونية وأمتنى أال يتهرب 
ويتملص، واملعركة لن تنتهي، وسنخوضها 
في األس����ابيع املقبلة بشرف وأدعو الطرف 

اآلخر لفعل الشيء نفسه«.
ودخ����ل القس����م العربي لهيئ����ة اإلذاعة 
البريطانية »بي بي سي« على اخلط بهدف 
نقل املناظرة ألوس����ع قاع����دة من املتفرجني 
بالتنس����يق م����ع التلفزي����ون العمومي في 
تون����س لكن الترتيبات لم تنجح في اجلمع 
بني املرش����حني في منبر إعالمي واحد وجها 

لوجه.
ولم يب����د حزب حركة نداء تونس موقفا 

واضحا من املناظرة لكنه أعرب عن حتفظه في 
البداية على طريقة تقدميها كما لم يبد رغبة 
في التقاء مرشحه الباجي قايد السبسي مع 
املرزوقي بعد حملة انتخابية شابها التوتر 
والشحن وس����يطرت عليها شعارات عنيفة 

في الشارع.
وقال الباجي قايد السبسي )88 عاما( عندما 
سئل على قناة فرانس 24 عن إمكانية اجرائه 
املناظ����رة، إنه يرفض الدخ����ول في مناظرة 

ستكون مبنزلة »تناطح أكباش«.
وعلقت بعض وسائل اإلعالم احمللية على 
املرشحني بأنهما خطان متوازيان ال يلتقيان 

على خلفية العداء السياسي بني اجلانبني.
وتوصل التلفزي����ون العمومي في نهاية 
املطاف إلى تنظيم لقاءين منفصلني ليل امس 

واليوم للمرزوقي والسبسي على التوالي.
وحددت عملية قرعة جرت مبقر التلفزيون 
التونسي بحضور ممثلني عن املرشحني وعن 

هيئة االنتخابات ترتيب ظهور اخلصمني.
الى ذلك، نشر الرئيس التونسي املؤقت 
املرزوقي  الرئاسي محمد املنصف  واملرشح 
تقريرا ح����ول حالته الصحية على صفحته 
التواصل االجتماعي  الرس����مية على موقع 
»الفيسبوك«، تضمن مجموعة من التحاليل 
الطبي����ة وش����هادات طبي����ة ح����ول حالته 

الصحية. 
واعتبر املنسق اإلعالمي حلملة املرزوقي 
االنتخابية أن نش����ر امللف الطبي للمرشح 
الرئاس����ي يندرج ف����ي إط����ار تكريس مبدأ 
الشفافية، مش����يرا إلى أنه من حق املواطن 
القادم للجمهورية  الرئيس  الذي سينتخب 
التونسية أن يكون على علم بوضعه الصحي 

واملالي.
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مقاتلو البيشمركة يشنون هجومًا الستعادة سنجار
وحتذيرات من تفجير »داعش« لسد حديثة»بزوارق مفخخة«

»معلومات استخبارية« تؤكد 
وجود نية لدى التنظيم »لشن 
هجوم على محافظة األنبار 

للسيطرة عليها«.
إلى أن  البدي���ري  ولفت 
أجهزة األمن »وضعت خطة 
لتحرير نينوى من أجل قطع 
اإلمداد على اإلرهابيني« مضيفا 
أن أجهزة األمن »لم حتدد بعد 
ساعة الصفر لبدء عملياتها 
التي سيشارك فيها اآلالف من 
اجلنود مع البيشمركة للقضاء 

على داعش في املوصل«.
ف���ي غضون ذل���ك حذر 
مسؤول محلي عراقي أمس، 
من أن تنظيم »داعش«، ينوي 
تفجير سد »حديثة« مبدينة 
الرم���ادي، مرك���ز محافظة 
األنب���ار، ب���زوارق مفخخة 
وانتحاريني له، فيما أش���ار 
إل���ى مقتل 30 م���ن عناصر 
التنظيم في غ���ارة لطيران 

التحالف الدولي.
وفي تصريح نقلته وكالة 
»األناضول« قال عبد احلكيم 
اجلغيف���ي، قائمق���ام قضاء 
حديث���ة إن »برقية وصلت 
إل���ى إدارة قضاء حديثة من 
قي���ادات اجليش، تفيد بنية 
تنفيذ عناصر تنظيم داعش 
اإلرهابي هجوما كبيرا على 
س���د حديثة شمالي القضاء 
الواق���ع عل���ى بع���د 180كم 
الرمادي، بواس���طة  غ���رب 

زوارق مفخخة وانتحاريني 
يرتدون أحزمة ناسفة شديدة 

االنفجار«.
وأوض���ح اجلغيفي، أن 
»قوات اجليش والش���رطة، 
وأفواج الط���وارئ ومقاتلي 
احلش���د الش���عبي املوالية، 
انتش���رت أمس بشكل كبير 
حول س���د حديث���ة وعلى 
بعد مئ���ات األمتار، ومنعت 
الصيادي���ن مع زوارقهم من 
أي���ام، وذلك  الصي���د لعدة 
لصد هجوم داعش بواسطة 
الزوارق واالنتحارين على 

السد«.
وقال اجلغيفي، إن »طيران 
التحالف الدولي وبالتنسيق 
مع القوات األمنية اس����تطاع 
في س����اعة متأخرة من ليلة 
أمس األول، قصف رتل مركبات 
لتنظيم داعش اإلرهابي في 
منطقة اخلسفة غربي حديثة، 
ما أسفر عن مقتل 30 عنصرا 
من التنظيم، وتدمير 5 مركبات 

لهم«.
العراقي  وأشار املسؤول 
إل����ى أن »الرت����ل كان ينوي 
التحضير لهجوم واسع على 
مدينة حديثة قادم من منطقة 
اخلس����فة، لك����ن املعلومات 
االستخباراتية الدقيقة ساهمت 
بشكل كبير في قصف املركبات 
وتكبد داعش اإلرهابي خسائر 

كبيرة باألرواح واملعدات«.

على ناحية سنون بالكامل 
من أج���ل حتري���ر املناطق 
احمليطة بجبل سنجار، الذي 
العراقيني  يحتمي فيه آالف 

من اليزيديني.
وسيطر تنظيم »داعش« 
على معظم أجزاء قضاء سنجار 
غربي املوصل، والذي يقطنه 
أغلبية من األكراد اإليزيديني، 
إال  مطلع أغسطس املاضي، 
أن معارك تدور في محيطه 
الكردية  في مسعى للقوات 
الس���يطرة عليه  الستعادة 
وطرد مقاتلي التنظيم. على 
صعيد مواز، قال قيادي بحزب 
متحالف مع احلكومة العراقية 
إن القوى األمنية تستعد لشن 
العملية العسكرية املنتظرة 
ضد تنظيم الدولة اإلسالمية 
ف���ي املوصل ثاني أكبر مدن 
العراق، ولكنه حذر من خطة 
معاكسة لداعش تقوم على 
شن هجوم مباغت للسيطرة 
على محافظ���ة األنبار غرب 

البالد.
وقال رئيس كتلة حزب 
الدعوة الش���يعي - تنظيم 
البديري، في  الداخل عل���ي 
تصري���ح نقل���ه التلفزيون 
العراق���ي أم���س، إن القوى 
األمنية مستعدة لشن عملية 
عسكرية ضد داعش بهدف 
إخراج التنظيم من محافظة 
نينوى، ولكنه حذر من وجود 

� وكاالت: قال  عواص���م 
مس���ؤولو أم���ن ف���ي إقليم 
كردستان العراق إن القوات 
الكردية »البيشمركة« بدأت 
عملية الستعادة بلدة سنجار 
في ش���مال غرب العراق في 
وقت مبكر أمس بعد ش���ن 
غارات جوي���ة مكثفة على 
مواقع تنظيم الدولة اإلسالمية 
»داعش« ف���ي املنطقة أثناء 

الليل.
وقال مسؤول في مجلس 
أمن اإلقليم »بدأ الهجوم البري 
لتحرير بلدة سنجار«، مضيفا 
أن طائ���رات قوات التحالف 
قصفت املنطقة لساعات قبل 
ذلك، وتابع »توجد أدلة على 
أن الكثيرين من مقاتلي الدولة 
اإلس���المية تركوا أسلحتهم 
وفروا م���ن املنطقة«، وأدلى 
العديد من مس���ؤولي األمن 
األكراد بتصريحات مماثلة.

ق���وات  جنح���ت  وإذا 
الكردي���ة في  البيش���مركة 
استعادة السيطرة على البلد 
فس���يتيح ذلك مم���را جلبل 
سنجار حيث يحاصر متشددو 
املئات من  الدولة اإلسالمية 
أبناء األقلي���ة اليزيدية منذ 

أغسطس.
كما سيمثل ذلك انتصارا 
الذين اهتزت  رمزيا لألكراد 
صورتهم كمقاتلني أشداء بعد 
تغلب مقاتلي الدولة اإلسالمية 
على البيشمركة في سنجار 
وإيقاعهم مئات اليزيديني بني 

قتيل وأسير.
ومنذ بدء ه���ذه الغارات 
البيشمركة  استعادت قوات 
أغلب املناط���ق التي فقدتها 
الع���راق لكن  ف���ي ش���مال 
طبيعة س���نجار اجلغرافية 
الوعرة صعب���ت من مهمة 

استرجاعها.
في املقابل، متكنت قوات 
البيش���مركة الكردي���ة، من 
السيطرة على قريتي »بشور« 
و»غيردا شوريان«، التابعتني 
لناحية »سنون« القريبة من 
مدينة املوصل، بعد أن كانتا 
حت���ت إمرة تنظي���م داعش 
،بحس���ب ما أفاد به القيادي 
بالبيشمركة في جبهة زمار، 

رشيد حاجي علي.
وأشار علي إلى أن قوات 
البيشمركة شنت هجوما على 
معاقل تنظيم داعش بالتزامن 
مع إس���ناد جوي، من قوات 
التحالف الدولي،  وأن قوات 
البيشمركة تهدف للسيطرة 

)رويترز( قوات االمن العراقية تعتقل عددا من االشخاص تتهمهم باالنتماء لداعش 

سبتة ـ أ.ف.پ: رغم أن عائشة 
عاشت كل حياتها في احد أحياء 

منطقة سبتة االسبانية الواقعة في 
القارة االفريقية، اال انها تقول اآلن 

انها مستعدة للرحيل الى سورية التي 
متزقها احلرب. 

 وتقول عائشة وهو اسم غير حقيقي 
لهذه املرأة التي ترتدي احلجاب 

األسود وهي ام ألربعة أطفال »انا 
مستعدة للذهاب والعيش مع عائلتي 

في الدولة اإلسالمية في سورية، واذا 
سقط زوجي في القتال هناك، فإنني 

سأقبل بذلك«. 
ومنطقة البرنسيبي التي تعيش فيها 

عائشة في اجليب األوروبي البالغ 
عدد سكانه 87 ألف نسمة على طرف 

املغرب، معروفة بصعوبة ظروف 
املعيشة فيها كما انها أصبحت منطقة 

يتنامى فيها التطرف. 
وبعد عشر سنوات من التفجيرات 
اإلرهابية املرتبطة بتنظيم القاعدة 

والتي أدت الى مقتل 191 شخصا في 
مدريد، يقول محللون في الشرطة 

وأجهزة األمن ان اإلرهابيني احملليني 
بدأوا في الظهور في اسبانيا كما 

حدث في بريطانيا وفرنسا. 

 وتقدر مصادر امنية مبئة عدد 
املتطرفني الذين يعتقد انه مت 

جتنيدهم في اسبانيا وارسالهم الى 
العراق وسورية. 

 وذكر مصدر استخباراتي في 
الشرطة ان »التوجه األحدث اآلن هو 

ان شابات يغادرن البالد« للتوجه 
الى هناك.   وفي اغسطس املاضي 

اعتقلت الشرطة امرأتني احداهما من 
مليلية وعمرها 19 عاما واألخرى من 

سبتة وعمرها ال يتجاوز 14 عاما، 
اثناء محاولتهما العبور من مليلية الى 
املغرب والتوجه بعد ذلك الى سورية 

على ما يبدو.  وقالت فيرونيكا 
ريبيرا املعلمة في مدرسة البرنسيبي 
الثانوية: »طالباتي قلن لي ان العديد 
من الشخصيات السورية والعربية 

حضروا الى هنا للتحدث اليهن«. 
 واضافت: »نحن نشاهد شابات 

يبدأن في ارتداء احلجاب او النقاب 
بني ليلة وضحاها.. ونحن نعلم ان 

هناك شخصا ما وراء ذلك يقوم 
بجعلهن متطرفات«. 

 وقال احد السكان احملليني ان الفتاة 
التي اعتقلت في مليلية في اغسطس 

»حتولت من ارتداء البكيني الى 

ارتداء احلجاب«.   وذكرت الشرطة 
ان خلية التجنيد التي متت مداهمتها 
هذا األسبوع كانت تتصل بالفتيات 

عبر مواقع التواصل االجتماعي على 
االنترنت وتتبادل الرسائل معهن 

قبل استدعاء من تختاره منهن للقاء 
املجندين وجها لوجه. 

 وصرح مسؤولون سابقا ان احد 
اشهر اجلهاديني في اسبانيا وهو 
محمد حمدوش التقى باملرأة التي 

تزوجها عبر االنترنت وتوجهت الى 
سورية حيث تزوجا. وقد اشتهر 
حمدوش بعد ان نشر صورة له 

على موقع فيسبوك وامامه خمس 
رؤوس مقطوعة. وتقول السلطات 
في سبتة ان العائالت هناك ابلغت 

عن 15 مفقودا على األقل يعتقد ان 
اجلهاديني قاموا بتجنيدهم. ومن 
بينهم لبنى )21 عاما( التي فاجأت 
والديها باختفائها، بحسب مصدر 
استخباراتي.  وقال املصدر الذي 
عرض صورة للفتاة ومعها حقيبة 
مالبس حمراء صغيرة: »لقد نقلت 

مالبسها من املنزل قطعة قطعة، وبعد 
ذلك غادرت دون ان تبلغ احدا«. 

 والتقطت الصورة بكاميرا أمنية في 

مطار ملقة االسباني الذي يعتقد انها 
توجهت منه الى تركيا ومن هناك 

الى سورية.   وقد ازعجت مثل هذه 
األنباء سكان البرنسيبي. 

 وقالت فاطمة سوهورا )42 عاما(: 
»انا خائفة على اطفالي من املخدرات 
واجلرائم وامور اخرى«، اال انها لم 
تتجرأ على لفظ كلمة »اإلرهابيني«، 
وبالنسبة لزعماء املنطقة فإن الفقر 

الذي تعاني منه سبتة يجعل منها 
تربة خصبة للتطرف. 

 وقالت أسماء محمد: »ال يوجد عمل، 
اجليل الشاب ال يرى مستقبال امامه، 

والناس هنا سئموا الوصمة التي 
تلحق بهم، فاملنطقة ليست بأكملها 

متطرفة«. 
 وتخشى السلطات من ان تصبح 

سبتة مليلية قاعدة استراتيجية 
للمتطرفني لشن هجمات في أوروبا 

بسبب األحوال املعيشية للسكان 
واملعابر احلدودية مع املغرب. 

 وقال مصدر امني »ما نخشاه ليس 
ما يحدث في املساجد.. بل نخشى 

من ان يقوم شخص مبفرده بقيادة 
سيارة وصدمها في حشد من 

الناس«.

حملة اعتقاالت تزيد املخاوف من انتشار »اإلرهابيني« في منطقتي سبتة ومليلية اإلسبانيتني
تقرير إخباري

واشنطن تشطب حزبني كرديني من قائمتها للمنظمات االرهابية
واشنطن � أ.ش.أ: شطبت 
وزارة اخلارجية األميركية 
حزبي االحتاد الدميوقراطي 
الكردس���تاني واالحت���اد 
الوطني الكردس���تاني من 
الوزارة للمنظمات  قائمة 

اإلرهابية. 
ونقلت صحيفة »وورلد 
تربي���ون« األميركية على 
موقعها اإللكتروني أمس 
عن مسؤول بارز قوله ان 
وزارة اخلارجية ش���طبت 
احلزبني الكرديني من قائمة 
املنظمات االرهابية، موضحا 
ان ش���طبهما كان مبوجب 
قان���ون تفوي���ض الدفاع 

الوطني لتمكني القادة األكراد 
العراقيني من الس���فر إلى 
الواليات املتحدة ملناقشة 
احلرب ضد تنظيم داعش 

في العراق وسورية. 
أنه »يجب ان  واضاف 
يحظ���ى ق���رار اخلارجية 
األميركية مبوافقة أوباما«، 
واشارت الصحيفة الى أنه 
في عام 2001، قامت وزارة 
اخلارجية األميركية، حتت 
ضغط م���ن تركيا، بادراج 
مجموعة م���ن اجلماعات 
الكردي���ة عل���ى الئح���ة 
اإلرهاب.. ومت تصنيف هذه 
اجلماعات على أنها إرهابية 

من الدرج���ة الثالثة وفقا 
لقان���ون »باتريوت« الذي 
صدر في أعقاب هجمات 11 

سبتمبر. 
وقال نائب مساعد وزير 
اخلارجية األميركي بريت 
ماكج���ورك »لق���د أصدر 
الكونغرس قانون تفويض 
الوطني وش���طب  الدفاع 
الوطني  كال من االحت���اد 
الكردس���تاني واحل���زب 
الدميوقراطي الكردستاني 
من قائمة منظمات محددة 
مبوجب قوانني الهجرة في 

الواليات املتحدة«. 
وفي بي���ان صدر يوم 

أقر  13 ديس���مبر اجلاري 
ماكجورك، مبعوث الرئيس 
باراك أوباما في احلملة ضد 
داعش، بأن���ه كان ينبغي 
شطب احلزبني الكرديني من 
على قائمة وزارة اخلارجية 
منذ فت���رة طويلة.. دون 
التطرق الى أي تفاصيل. 

وأشار ماكجورك إلى أن 
»وضعهم على هذه القائمة 
-بش���كل غي���ر منصف- 
كان يعقد من اس���تخراج 
تأشيرات سفر لكثير من 
األكراد الراغبني في زيارة 
الواليات املتحدة«، مضيفا 
»اننا س���عداء لتس���وية 

املشكلة«. 
وفي ع���ام 2014، كانت 
إقليم كردس���تان  حكومة 
العراق قد ضغطت لشطب 
اجلماعات الكردية من قائمة 
وزارة اخلارجية األميركية 
لدرجة أن رئيس حكومة 
إقليم كردس���تان مسعود 
بارزاني رفض لقاء الرئيس 
األميركي باراك اوباما حتى 
تتعهد واشنطن بشطبها 
من قائم���ة اإلرهاب، وقال 
رئيس ديوان رئاسة اقليم 
كردستان فؤاد حسني »نأمل 
اوباما على قرار  ان يوقع 

اخلارجية األميركية«.

إيران وروسيا مستمرتان في دعم سورية والعراق: 
األسد هو الرئيس الشرعي

بوتني يتصل بزعماء أوروبا لبحث األزمة 
وتثبيت الهدنة في أوكرانيا

انطالق جولة جديدة من مفاوضات النووي اإليراني

أستراليا تفتح حتقيقًا في عملية احتجاز الرهائن
وإيران: حذرناها من ماضي منفذ العملية

موسكو � وكاالت: أكد مساعد اخلارجية اإليرانية 
للشؤون العربية واألفريقية حسني أمير عبداللهيان 
ان طهران وموسكو تتابعان بجدية استراتيجيتهما 
في دعم س���ورية والعراق، مؤكدا ان أميركا غير 

جادة في محاربة تنظيم داعش.
وقال أمير عبداللهيان، في تصريحات أدلى بها 
عقب لقائه في موس���كو املمثل اخلاص للرئيس 
الروسي فالدميير بوتني لشؤون الشرق األوسط 
وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف: »ان طهران وموسكو 
تدعمان العراق وسورية بصورة فعالة في محاربة 
اإلرهاب وتنظيم داعش«. وأضاف، وفقا لوكالة 
األنباء اإليرانية »ارنا« فإن املشروع اإليراني الذي 
يتضمن بنودا حلل القضية الس���ورية سياسيا 
ومبادرة موسكو لتحقيق احلل السياسي، يحظيان 
مببادئ مشتركة. وأكد املوقف اإليراني املتمسك 
بالرئيس الس���وري وقال »إن بش���ار األسد هو 
الرئيس الش���رعي لسورية، وإن أي حل يتعلق 
مبس���تقبل هذه الدولة يتعني ان يتخذ من قبل 
الشعب السوري نفسه«. وأضاف عبداللهيان في 
مؤمتر صحافي بحس���ب وكالة األنباء الروسية 
»تاس«: »ان موس���كو وطهران تتخذان مواقف 
مشتركة فيما يتعلق بالوضع في سورية تتلخص 
في احملافظة على سيادة ووحدة االراضي السورية 
ووحدة ش���عبها، وأن بش���ار األسد هو الرئيس 

الشرعي لهذه الدولة«.
وبشأن العقوبات الغربية، ذكر عبداللهيان أن 
العقوبات هي وسيلة عدائية في العالقات الدولية.. 
وأنه يتعني على الدول التي تفرضها، وكذلك تلك 
التي تنجرف في هذا التيار، ان تأخذ بعني االعتبار 

عواصم - وكاالت: أجرى الرئيس الروس����ي 
»فالدميير بوتني«، سلسلة اتصاالت هاتفية مع 
كل من الرئيس األوكراني »بيترو بوروشينكو«، 
واملستشارة األملانية »أجنيال ميركل«، والرئيس 
الفرنسي »فرانسوا هوالند«، بحث خاللها آخر 

التطورات في األزمة األوكرانية.
وورد في بيان صادر عن الكرملني، أن الزعماء 
أعربوا عن توافقهم بشأن ضرورة استمرار وقف 
إطالق النار، في مناطق شرق أوكرانيا. كما أكد 
البيان على تطابق األفكار، بشأن مسائل تبادل 
األسرى، وسحب األس����لحة الثقيلة من مناطق 

االشتباك على خط اجلبهة.
وأفاد البيان بأن الزعماء األربعة ناقشوا إعادة 
التنمية في املناطق املتضررة بفعل االشتباكات، 
وتأمني توصيل املساعدات اإلنسانية إلى سكانها. 
وفي السياق، قال نائب وزير اخلارجية الروسي 
سيرغي ريابكوف إن توريد أسلحة لكييڤ لن 

عواصم � وكاالت: انطلقت امس، جولة جديدة 
من املفاوضات حول برنامج إيران النووي، بني 
طهران ودول )5+1(، على مستوى نواب وزراء 
اخلارجية، في مقر البعثة الدائمة لالحتاد األوروبي، 
مبدينة جنيڤ. وعقد نائب وزير اخلارجية اإليراني 
»عباس عرقجي« على رأس وفد بالده، لقاء ثنائيا 
مع مساعدة وزير اخلارجية األمريكي »ويندي 
شيرمان«، ووفد بالدها، لليومني املاضيني، دون 

اإلدالء بأي تصريحات حول اللقاء.
وفي ال� 24 من الش����هر املاضي، أعلن وزير 
اخلارجية األمريكي »جون كيري«، عن متديد املوعد 
النهائي للتوصل إلى اتفاق في املفاوضات النووية 
بني إيران، وأعضاء مجموعة 5+1، لسبعة أشهر 
أخرى. وأوضح كيري في مؤمتر صحافي عقب 
اختتام جوالت املفاوضات مع إيران، بالعاصمة 
النمساوية ڤيينا، أن اتفاقا إطاريا سيتم التوصل 
إليه، خالل 4 أشهر بني دول 5+1 وإيران، على أن 

يكون هناك اتفاق آخر شامل خالل 7 أشهر.
وقال كيري: »سنعيد تقييم كيفية االستمرار 
بعملية املفاوضات من جديد، في حال عدم التوصل 
إلى اتفاق سياسي حول املوضوعات الرئيسية 

س���يدني � وكاالت: أعلن رئي���س الوزراء 
االسترالي توني ابوت أمس فتح حتقيق رسمي 
في عملية احتجاز الرهائن في سيدني متعهدا 

العمل على ضمان أمن االستراليني.
وقال ابوت متوجها الى مواطنيه »لن استكني 
قبل ان اتثبت من انكم بأكبر قدر ممكن من األمان« 

معلنا فتح حتقيق رسمي حول العملية.
الس���لطات االس���ترالية بتوخي  وتعهدت 
شفافية تامة في كش���ف اسباب عدم خضوع 
الرجل الذي احتجز 17 شخصا رهينة في مقهى 
»ليندت« في املركز املالي بس���يدني للمراقبة 
في حني ان له س���وابق في العنف والتطرف، 
مع تعزيز األمن في كبرى مدن اس���تراليا.هذا، 
وقد أسفرت العملية عن مقتل رهينتني ومنفذ 
العملية وهو رجل خمسيني من اصل إيراني 
يدعى مان هارون مؤنس. وكان افرج عنه بكفالة 
اثر اتهامه بالتواطؤ في قتل زوجته الس���ابقة 
كما كان موضع مالحقات قضائية في عشرات 

التعديات االعتداءات اجلنسية.
ورغم ذلك كان حرا طليقا ما سمح له باحتجاز 
17 ش���خصا رهائن االثنني في وسط سيدني. 
وترتفع منذ ذلك احلني في استراليا اصوات كثيرة 
تتساءل ملاذا لم تعترض الشرطة ذلك الرجل الذي 
وصفه رئيس الوزراء توني ابوت بان »له سوابق 
كثيرة من العن���ف االجرامي وامليول للتطرف 
واالضطراب العقلي«. وان كان مؤنس معروفا 
لدى شرطة والية ساوث نيو ويلز والشرطة 
الفيدرالية ووكالة االستخبارات الداخلية، اال انه 
لم يكن مدرجا على قوائم األهداف التي تراقبها 
اجهزة مكافحة اإلرهاب، والتي تتضمن األشخاص 

العواقب التي قد تصيبها نتيجة ذلك.
وأضاف: »أن العقوبات تعمل في نهاية املطاف 
ضد الدول التي تفرضها ايضا«. وشدد نائب وزير 
اخلارجية اإليراني الزائر ملوسكو على ان العقوبات 

تعمل دائما ضد شعب هذه الدولة او تلك.
كما اكد أنه اليزال من السابق ألوانه احلديث 
عن مش���اركة ايران في املفاوضات بني احلكومة 
واملعارضة الس���ورية، التي ميكن ان جتري في 
موس���كو نهاية يناير عام 2015.. وقال: »طهران 
ستدعم اي فكرة حول اجراء اتصاالت بني احلكومة 
السورية ومختلف فصائل املعارضة، وال يزال مبكرا 

احلديث عن مشاركة ايران في هذا احلوار«.
وأض���اف: »أن ب���الده تبحث وت���درس هذا 
املوضوع«. وأوضح أمير عبداللهيان ان الواليات 
املتح���دة غير جادة في محارب���ة »داعش«، وأن 
مستقبل سورية السياسي مرتبط بشعبها، مؤكدا 
ان دعم روسيا للعراق وسورية في مكافحة اإلرهاب 
هو دعم حقيقي. وذكر بيان للخارجية الروسية 
نشر على موقعها أمس أن املباحثات بني اجلانبني 
جاءت في إطار املش���اورات الروسية- اإليرانية 

حول قضايا الشرق األوسط.
وأوضح البيان أن احملادثات بني بوغدانوف 

وعبداللهيان تناولت بالتفصيل التطورات في  
الشرق األوسط، وركزت بشكل رئيسي على سبل 
تس���وية األزمة السورية وقضايا مواجهة خطر 

اإلرهاب في الشرق األوسط.
ولفت البيان إلى أن اجلانبني الروسي واإليراني 
تطرقا كذلك إلى األوضاع في ليبيا واليمن ومنطقة 

اخلليج.

يساعد في حل األزمة في شرق أوكرانيا. جاءت 
تصريحات ريابكوف بعدما قال البيت األبيض 
إن الرئيس األميركي باراك أوباما سيوقع قانونا 
هذا األسبوع المداد كييڤ باألسلحة. وافاد ايضا 
بأن اوباما سيوقع سلسلة عقوبات جديدة على 

روسيا. 
القانون األميركي اجلديد لواشنطن  ويتيح 
فرض عقوبات جديدة على روسيا بسببب أزمة 

أوكرانيا فضال عن امداد كييڤ باألسلحة.
ونقلت وكالة اإلعالم الروسية عن ريابكوف 
قوله »في األسابيع األخيرة زادت مناقشة تقدمي 
أسلحة فتاكة ألوكرانيا بصورة مثيرة للقلق«.

وقال ريابكوف إن أولئك الذين يسعون إلى 
حل األزمة ال ينبغي أن يقدموا أسلحة »ستسخدم 
في قتل سكان دونباس الناطقني بالروسية« لكن 
عليهم الضغط على كييڤ إلجراء محادثات مع 

املتمردين.

خالل 4 أشهر، وخارطة طريق واضحة«.
وانتهت أمس االول املهلة احملددة للمفاوضات 
حول برنام����ج إيران النووي بني مجموعة دول 
5+1، التي تضم الدول اخلمس دائمة العضوية في 
مجلس األمن )أميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا 
والصني( إضافة إلى أملانيا وإيران، دون التوصل 
التفاق نهائي. وكان����ت إيران ومجموعة )1+5( 
توصلتا إلى اتفاق مرحلي، نتيجة املفاوضات التي 
بدأت في 24 نوفمبر من العام املاضي، وتضمن 
االتفاق التوصل إلى ح����ل نهائي في 20 يوليو 
من العام احلال����ي، إال أن بروز نقاط خالف بني 
اجلانبني دفع إلى متديد املوعد النهائي، للتوصل 

إلى حل حتى 24 نوفمبر املاضي.
الى ذلك، طالبت هيئ����ة الصحافة االميركية 
امس االول ايران بإطالق سراح مراسل صحيفة 
واشنطن بوست االميركي جيسون رزايان املعتقل 

منذ اكثر من 4 اشهر في السجون االيرانية.
وكان رزايان الذي يعمل في طهران منذ العام 
2012 ق����د اعتقل في 22 يوليو مع زوجته، وهي 
صحافي����ة، وقد اطلق س����راحها، ولكن دون ان 

تعرف دوافع اعتقاله.

الذين يحتمل ان يرتكبوا اعمال عنف. وأعلن 
ابوت ان التحقيق الرسمي ستصدر نتائجه في 
نهاية يناير ويفترض ان يحدد ظروف وصول 
مؤنس الى استراليا عام 1996 وحصوله على 
وضع الالجئ ثم على اجلنسية االسترالية. كما 
سيتناول التحقيق املعلومات التي كانت بحوزة 
أجهزة االستخبارات عنه وعلى طريقة تقاسم هذه 
املعلومات. وسيشمل التحقيق كيفية حصوله 
على الس���الح وكيف متكن من االستفادة على 
مدى سنوات من مساعدات من الدولة في حني 
كان بصحة جيدة. وفي هذه االثناء مت تعزيز 
مس���توى االمن في سيدني حيث انتشر مئات 
الشرطيني في الشوارع. وأكد ابوت ان السلطات 
ستعمل بال هوادة لضمان امن املواطنني وقال »ال 
نريد ان يشعر االستراليون الطيبون باخلوف 

ان دق احد على بابهم في وسط الليل«.
في غضون ذلك، اكد مس���ؤولون إيرانيون 
ان إيران حذرت استراليا من املاضي االجرامي 
ملنفذ عملية احتجاز الرهائن في سيدني لكن 
السلطات االسترالية جتاهلت هذه املعلومات، 

حسبما أوردت وسائل االعالم أمس.
وقال نائب وزير اخلارجية املكلف شؤون آسيا 
واوقيانيا ابراهيم رحيمبور كما نقل عنه املوقع 
االلكتروني للتلفزيون الرسمي ايريب »بالرغم 
من عدة إخطارات الى احلكومة االسترالية فيما 
يتعلق بسوابقه االجرامية لم تأخذ )احلكومة( 

بعني االعتبار هذه التحذيرات«.
وتابع »لم يكونوا متيقظني« معبرا عن اسفه 
الن سلطات كانبيرا »تصرفت مبيوعة في تدابير 

األمن واحلماية«.

مسؤول يحذر 
من هجوم 

مباغت لتنظيم 
الدولة االسالمية 

للسيطرة على 
األنبار
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الرئيس سليمان 
معلقًا على خبر 
»األنباء« حول 
فكرة تعديل 

الدستور لصاحله: 
هذا ليس وارداً.. 
فالبعض يتمنى 

اقتالعي من 
اجلذور فكيف 
يتقبل متديد 

الوالية؟

ساهم في تقوية العالقة 
وعنصر الثقة فيها عندما 
وجد احلريري أن القوات 

قادرة على اتخاذ القرارات 
الصعبة وتغطية التمديد 

مسيحيا والوقوف الى جانبه 
رغم أنها ليست شريكة في 

احلكومة، وعندما وجد جعجع 
أن احلريري باق على التزامه 
به مرشحا رئاسيا لـ 14 آذار 

حتى االتفاق على الرئيس 
التوافقي وليس قبل ذلك.

موضوع رئاسة اجلمهورية 
شكل محورا رئيسيا في 

محادثات احلريري ـ جعجع 
التي ينضم إليها اليوم 
الرئيس فؤاد السنيورة 

والوزير نهاد املشنوق، ولكنه 
لم يكن املوضوع الوحيد: 

فهناك أوال احلوار الذي على 
وشك االنطالق بني املستقبل 

وحزب اهلل، وحيث استمع 
جعجع، الذي له حتفظات، الى 

تطمينات وتوضيحات من 
احلريري، وهناك ثانيا مسألة 

األمن واالستقرار ودعم 
اجليش، وهناك ثالثا أوضاع 

14 آذار التي ليست في أفضل 
حال وتكاد تختصر بثنائية 

املستقبل ـ القوات.

اجلمهورية ليصبح أساسيا 
ومحوريا وموازيا لدور 

العماد عون. فإذا كان عون 
بالنسبة إليران وحزب اهلل 

ممرا إلزاميا وينبغي إرضاؤه 
وأن تكون له كلمة أولى في 
صنع الرئيس اجلديد، فإن 
جعجع بالنسبة للسعودية 
واملستقبل له نفس الدور 

واملوقع، وإذا حدث االنتقال 
الى مرحلة الرئيس التوافقي، 
فإنه ينتقل من صفة املرشح 
الى موقع الشريك في عملية 
اختيار الرئيس، وبذلك تكون 

الرعاية السعودية جلعجع 
مبنزلة تكريس ملعادلة 
مسيحية ثنائية تتحكم 

مبسار االنتخابات الرئاسية 
ومصيرها.

زيارة جعجع لم تقتصر 
على لقاءات رسمية مع كبار 
املسؤولني السعوديني وإمنا 

كان لها جانب أو شق لبناني، 
ان جلهة حفل االستقبال الذي 

أقامته السفارة اللبنانية في 
الرياض واللقاء مع اجلالية 

اللبنانية ومع مناصري 
القوات في السعودية، واألهم 

جلهة اللقاء السياسي الذي 
انعقد بني جعجع والرئيس 

سعد احلريري في ظل أجواء 
جديدة أكثر حرارة وتناغما 

مقارنة بلقاء باريس أو حتى 
بلقائهما األخير في السعودية 
قبل شهرين، ذلك أن ما حدث 
في فترة الشهرين األخيرين 

بيروت: أول وأكثر ما يلفت 
في زيارة رئيس حزب القوات 

اللبنانية د.سمير جعجع 
الى اململكة السعودية، وهي 

الثانية له في غضون شهرين، 
مظاهر احلفاوة والترحيب 

التي أحيط بها واملعاملة 
االستثنائية التي لقيها. فلم 

يستقبل كسياسي وكرئيس 
حزب، وإمنا أيضا كحليف 

لبناني من موقعه كزعيم 
وقطب مسيحي رئيسي في 

14 آذار.
وأجرى جعجع لقاءات مع 

القيادة السعودية على جميع 
املستويات، حيث التقى 

صاحب السمو امللكي ولي 
ولي العهد األمير مقرن بن 

عبدالعزيز، وصاحب السمو 
امللكي رئيس االستخبارات 
العامة األمير خالد بن بندر 

بن عبدالعزيز، وصاحب 
السمو امللكي وزير احلرس 

الوطني األمير متعب بن 
عبدهلل بن عبدالعزيز، اللقاءات 

كلها خرجت الى العلن والى 
اإلعالم وأرفقت بإشارات 

التقدير السعودي لشخص 
جعجع ودوره، وهذه احلفاوة 

املقصودة تعني أمرين:
٭ األول: مكانة جعجع 

الشخصية والسياسية لدى 
القيادة السعودية التي تقدر 
وضوحه وثباته على مواقفه 
وإيفائه بالتزاماته، وحيث ال 
صعود وهبوط وال تأرجح 

وتكيف مع ميزان القوى 
واجتاه الريح، في إشارة الى 
ما فعلته شخصيات لبنانية 

صديقة كانت الرياض تراهن 
عليها وصدمت بها.

٭ الثاني: دور جعجع في 
املرحلة اآلتية التي يعاد 

فيها حتريك امللف الرئاسي 
اللبناني وتكون الرياض 

مركزا التصاالت ومبادرات 
دولية وإقليمية أكثرها 

وضوحا املبادرة الفرنسية 
املتحركة بني طهران والرياض 

وبيروت. زيارة جعجع الى 
السعودية في هذا الوقت 

وبهذا الشكل تشكل االرتقاء 
بالعالقة من مرتبة صداقة 

الى مرتبة حتالف وتكريسا 
لدوره في موضوع رئاسة 

٭ اختالف على تقسيم الدوائر: بني القانون 
املختلط املقدم من »القوات« وتيار 

»املستقبل« واحلزب التقدمي االشتراكي، 
وقانون بري اختالف على تقسيم جبل 

لبنان، إذ إن القانون األول يجمع الشوف 
وعاليه في دائرة واحدة، فيما يضع بعبدا 

مع املنت وكسروان وجبيل، أما قانون بري 
فيضع بعبدا مع الشوف وعاليه، ويريد 

جنبالط إبقاء الشوف وعاليه من دون بعبدا، 
ألن أصواتا مارونية وشيعية ستضاف الى 

األقلية الدرزية املوجودة هناك، ما يجعل 
التأثير الدرزي أقل، لكن حتى هذه القضية 
ميكن االتفاق عليها كما يؤكد النائب جورج 

عدوان ألن »اجلميع حريص على التمثيل 
الدرزي«.

٭ محافظة »جبيل ـ كسروان«: حتفظ وزارة 
الداخلية على إنشاء محافظة »جبيل 
ـ كسروان« بحجة عدم وجود تنوع 

دميوغرافي في هذه املنطقة، قابله احتجاج 
واعتراض نواب املنطقتني ورئيسي احتادي 
بلديات جبيل وكسروان، الفتني الى وجود 

تنوع في أطياف جبيل كسروان )كثير من 
الشيعة وقليل من السنة(، ومتسائلني: هل 

في النبطية التي أصبحت محافظة يوجد 
تنوع أكثر؟

)النائب سمير اجلسر سجل حتفظا مبدئيا 
في جلنة اإلدارة والعدل على املشروع(.

٭ اخليار العسكري: بعد وصول ملف 
العسكريني املخطوفني الى طريق تفاوضي 
مسدود، تطرح أوساط »عسكرية وأمنية« 

خيارات أخرى أبرزها القيام بعملية عسكرية 
لتحرير األسرى أي تكن املخاطر والنتائج.
٭ رسالة من بوتني إلى نصراهلل: تقول مصادر 

إن لقاء املبعوث الشخصي للرئيس الروسي 
ميخائيل بوغدانوف باالمني العام حلزب اهلل 

السيد حسن نصراهلل هو الغاية الرئيسية 
من زيارته الى لبنان، أما اللقاءات األخرى 

فجزء منها جاء في سياق استخراج اآلراء، 
واجلزء اآلخر جاء في سياق بروتوكولي. 

وأكدت تقارير صحافية إن بوغدانوف نقل 
رسالة في غاية األهمية من الرئيس الروسي 

فالدميير بوتني للسيد حسن نصراهلل.

زيارة جعجع إلى السعودية: 
قراءة سياسية في الشكل واملضمون

حتليل إخباري

أخبار وأسرار لبنانية

الرئيس احلريري مستقبال د.سمير جعجع في الرياض امس     )محمود الطويل(

بيروت ـ ناجي يونس

يلف����ت مصدر كنس����ي رفيع إل����ى أن األفق 
الرئاسي ش����به مقفل، فال رئيس سينتخب في 
األم����د املنظور وال الفراغ يقلق الدول وال القادة 
املوارنة يتصرفون مبا يسهم في تسهيل وضع 

حد لهذا الواقع املرفوض وطنيا.
ويقول ل� »األنباء« إن الدول املؤثرة في امللف 
اللبناني ال تضع لبنان على سلم أولوياتها وال 
تس����تخدم ثقلها للدفع باجت����اه انتخاب رئيس 
وهي تبحث أساس����ا عن مصاحلها في الشاردة 
والواردة. ويعرب املصدر املذكور عن أسفه ألن 
األيام متر ويبدو كأن الكثيرين في الداخل واخلارج 
يتصرفون بشيء من االعتيادية بغياب رئيس 

للجمهورية في لبنان.
ومن دواعي أس����فه ايضا أن يك����ون الفراغ 
الرئاسي موات للكثيرين في لبنان بشكل خاص 
وإلمرار مصاحلهم على حساب املصالح الوطنية 

العليا.
بتقدير املصدر عينه أن كل الكالم الذي راج 
أخي����را في بيروت عن قرب فتح ثغرة في األفق 
الرئاسي املسدود لم ينتج عنه أي شيء ملموس، 
وهو ما يأتي بعد 7 أشهر على الفراغ ولم تصدر 
خالله أي مبادرة جدية ال من املسيحيني وال من 

سائر اللبنانيني في آن معا.
وه����و يرى ان هذا التعاط����ي الداخلي وعدم 

انضاج تفاهم خارجي حول لبنان يعنيان بكل 
وضوح ان الفراغ قد يس����تمر 7 أش����هر اضافية 
وقد يصل الى عام وسبعة أشهر. ويشدد املصدر 
عينه على انه اذا لم يب����ادر اللبنانيون عموما 
واملسيحيون خصوصا الى التفاهم على شخص 
الرئيس العتيد أو على امتام العملية االنتخابية، 
فال أحد سيهتم لهذه املعضلة الكبرى وملا حتمله 
من تداعيات يوما بعد آخر. ويشير املصدر عينه 
الى ان املسيحيني يتحملون قبل سواهم املسؤولية 
عما آلت إليه األمور الرئاسية بالتالي عن اطالق 

املبادرة النتخاب رئيس جديد.
ويلفت الى ان القيادات املسلمة تؤكد باستمرار 
انه على املسيحيني ان يحسموا اخليارات الرئاسية، 
مما يعني انه اذا انتخب رئيس فإنه س����يكون 
بخيار مسيحي، واذا استمر الفراغ فإن القيادات 
املسيحية هي التي ستتحمل قبل سواها املسؤولية 

عن ذلك.
بتقدي����ره أن القادة املوارنة مس����تمرون في 
النهج نفسه وانهم لن يتصرفوا بسرعة إلنقاذ 
اجلمهورية، وهو ال يعول على أي لقاء بني االقطاب 
املوارنة وال يرى انه سينتج شيئا ملموسا من 

هذا القبيل.
ويؤكد املصدر عينه ان ما يحكى عن لقاء بني 
العماد ميشال عون ود.سمير جعجع لن يجدي 
نفعا، هذا ان عقد، مبا انه ال ش����يء قد تبدل في 

نظرة 8 و14 آذار بالنسبة للملف الرئاسي.

مصدر كنسي لـ »األنباء«: 
لقاء عون ـ جعجع لن يجدي نفعاً

أزمة جتتاح خلية األزمة الوزارية حلل قضية العسكريني املخطوفني 

قيادي عوني لـ »األنباء«: إما عون رئيساً وإما استمرار الشغور

جتاه����ل »خلية االزمة« التي 
الرد  الس����راي  اجتمعت في 
عليه����م، حتى س����ارعوا الى 
اش����عال اطارات املطاط على 
مداخل السراي حيث عملت 
القوى االمنية على منع توسيع 

نطاق عملهم بالقوة.
وتبني الحقا ان تفويض 
املصري ارتبط مببادرة من 
صديق قدمي له انتمى مؤخرا 
الى جبهة النصرة التقاه في 
عرس����ال بينما كان املصري 
يوزع دفايات وحرامات على 
الالجئني السوريني، فتبادل معه 
ارقام الهاتف، وبعد مدة اتصل 
به الصدي����ق القدمي وعرض 
عليه ان يتولى املفاوضة باسم 
النصرة بتكليف رسمي، فلم 
يقبل ذلك اال في حال حصوله 
على تفوي����ض من احلكومة 

اللبنانية.
وتقول »النهار« البيروتية 
في هذا الس����ياق ان مسؤوال 
امنيا سابقا اتصل به وطلب 
اليه قبول املهمة، فتوجه الى 
رئيس مخابرات اجليش في 
الشمال العميد عامر احلسن 
ش����ارحا له ما ج����رى، فكان 
جواب احلس����ن: لن نفاوض 

اال من منطلق قوة.
الى  وينتم����ي املص����ري 
جماعة س����لفية منشقة عن 
مؤسس احلركة السلفية في 
الش����يخ داعي  شمال لبنان 
االسالم الشهال وهي جماعة 
على تواص����ل مع حزب اهلل 

وبعض االجهزة االمنية.
وتق����ول مص����ادر هيئة 
علماء املس����لمني ل� »األنباء« 
ان حزب اهلل عارض ضمنيا 
تكلي����ف احلكوم����ة للهيئة 
باملفاوضة بس����بب مهاجمة 
مشايخها لتدخل احلزب في 
سورية، اال ان احلزب جتنب 
املباش����رة، وهكذا  املعارضة 
ظه����رت الدعوات الى تكليف 
قيادة اجلي����ش بالتفاوض، 
او تت����رك االمر ال����ى اللجنة 
االمنية املصغرة املنبثقة عن 
خلية االزمة الوزارية كما ان 
وس����ائل االعالم القريبة من 
العلماء  اتهمت هيئة  احلزب 

بالتواطؤ مع اخلاطفني.
عن موقف التيار الوطني 

احلر املعارض للمقايضة او 
لتفويض هيئة علماء املسلمني، 
قالت كتلة التغيير واالصالح 
ان املقايضة لم تطرح بعد اال 
باالعالم، وهي لم تطرح على 
مجلس الوزراء كي يتم القبول 

بها او عدم القبول.
لك����ن العماد عون اوصى 
بعد استقباله وفدا من اهالي 
العس����كريني بتكليف ضابط 
من اجلي����ش وآخر من االمن 
الداخلي بالتنسيق مع االهالي 
واطالعهم باستمرار على حقيقة 
ما يحدث في ملف التفاوض، 
وتكليف احد االهالي لالشتراك 
في حضور اجتماعات خلية 

االزمة الوزارية.
وش����دد العماد عون على 
ان هن����اك خط����أ ارتكب في 
اليوم االول ملعركة عرس����ال 
عندما سمح لالرهابيني بنقل 
العسكريني الى اجلرود بناء 

على وعود »ابوطاقية«.
واضاف عون: مبا اننا امام 
امر واقع اخلطف بات علينا ان 
نتفاوض والتفاوض له ثمن، 
سواء سمي الثمن مقايضة او 

هفوة او مهما يكن.
واعلن االهالي عزمهم ايفاد 
ممثل عنهم الى اململكة العربية 
السعودية ملقابلة الرئيس سعد 
احلريري وطلب مساعدته في 

هذا املجال.
وقالت كتلة املستقبل في 
بيان لها امس: ال يجوز وال 
يصح ان تظل هذه القضية 
الوطني���ة الكبرى حقال او 
مجاال للتجاذب السياس���ي 
داخل احلكومة او خارجها، 
فاللبنانيون محتاجون ملوقف 
وطني وحكومي واحد ميكن 
على اساسه انقاذ احملتجزين 

وانقاذ لبنان.
الكتلة حزب  وطالب���ت 
اهلل بالتوق���ف عن تفريخ 
املجموعات املسلحة حتت 
مسمى سرايا املقاومة وغيرها 
التسميات، وان يوقف  من 
تورطه في داخل لبنان وفي 
الشوارع واالزقة، كما يوقف 
تورطه ايضا في س���ورية 
والع���راق لينضوي حتت 
الدولة وسلطاتها  س���لطة 

وقوانينها.

انتخاب الشخصية املسيحية 
التي متثل املس����يحيني اميا 

متثيل.
ويخت����م القيادي العوني 
بقوله: بناء على ما س����بقت 
اليه االشارة، فإنه اما انتخاب 
العماد ع����ون رئيس����ا واما 

استمرار الشغور الرئاسي.
وعل����ى صعي����د قضية 
املخطوف����ني  العس����كريني 
لدى داع����ش والنصرة، ازمة 
مس����تجدة س����ببتها »خلية 
املكلفة  الوزاري����ة«  االزم����ة 
مبتابعة قضية العس����كريني 
انها  املخطوفني والتي يبدو 
باتت بحاجة الى من يحل ازمة 
انعدام التناغم بني اعضائها في 
ظل عجزها عن التوافق على 
اي صيغة او حل يضع عربة 
التواصل م����ع اخلاطفني من 
داعش والنصرة على السكة 

الصحيحة.
وجديد االمس اعالن الشيخ 
وس����ام املص����ري ان جبهة 
النصرة تتج����ه نحو فقدان 
االمل بحصوله على تكليف 
من الدولة اللبنانية وانها � اي 
النصرة � ستقوم بنفي تكليفه 
تدريجيا، واضاف، في اتصال 
مع صحيفة »السفير«: اما ان 
احصل على تكليف رسمي من 
الدولة في وقت اقصاه ظهر 
اال تكون  اليوم )امس( واما 
لي اي عالقة بهذا الوضوع، 
وعلى اجلميع حتمل تبعات 

ما يحصل.
واش����ار ال����ى ان النصرة 
انها مبج����رد تكليف  وعدت 
رسميا قد تفرج عن عسكري او 
اكثر كبادرة حسن نية، شرط 
ان تتس����ارع املفاوضات وان 
تكون احلكومة جاهزة لتنفيذ 
الش����روط االولي����ة املتعلقة 
بالنساء وحماية املدنيني في 

عرسال وما حولها.
االثن����اء، نفت  في ه����ذه 
جبه����ة النصرة لوكالة انباء 
االناض����ول التركي����ة صحة 
بيان صدر باسمها عن توكيل 
الشيخ املصري او تكليف اي 
وسيط من قبلها للتفاوض مع 

السلطات اللبنانية.
وما ان بل����غ االمر اهالي 
العس����كريني معطوف����ا على 

بيروت ـ عمر حبنجر

الرئيس ميش����ال  عّل����ق 
س����ليمان عل����ى م����ا اوردته 
»األنباء« حول اقتراح ملرجع 
سياسي كبير بأن يكون تعديل 
الدس����تور، في حال التفاهم 
عليه، العادة الرئيس سليمان 
الى موقعه ملدة سنتني على 
االق����ل ريثما يتب����ني اخليط 
االبيض من اخليط االس����ود 
في املنطق����ة بدال من االتيان 
باملوظفني، بالقول: هذا غير 

وارد.
ف����ي حضور  واض����اف، 
املاروني بش����ارة  البطريرك 
الراعي الذي جاءه الى منزله 
معزيا بوفاة والدته: تصور 
ان البعض متنى لو لم يتوف 
اهلل والدتي، وانا مثلهم، وان 
اختلفت الدوافع، اذ س����اءهم 

حشد املشيعني واملعزين.
الرئيس سليمان  وأسف 
ألن هذا البع����ض يتمنى لو 
يستطيع اقتالعي من جذوري، 
ملا تأخ����ر، بس����بب مواقفي 
التي  السياس����ية والوطنية 
هي موضع اعتزازي واحترام 

اللبنانيني.
على ه����ذا الصعيد، كان 
الالفت امس موقف للسفير 
االميرك����ي ديڤي����د هيل بعد 
لقائ����ه رئيس احلكومة متام 
س����الم في السراي احلكومي 
دعا فيه لالسراع في انتخاب 
رئي����س للجمهورية دون اي 
تدخالت خارجية وذلك غداة 
تفاؤل ڤاتيكاني بإجناز هذا 
االستحقاق في مارس املقبل 
وسط ظروف اعتبرها السفير 
البابوي كاتشيا مؤاتية اقليميا 

ودوليا.
وقال هيل: ال يوجد سبب 
او اساس منطقي للتأخير في 
االنتخابات، وانه ال يجوز ان 
تكون هناك توقعات خارجية 
مس����تقبلية قد تؤث����ر على 
النتائج، وان االنتظار هو دعوة 
الى عدم االستقرار،  ضمنية 
مؤكدا عل����ى اختيار الرئيس 

من اللبنانيني وحدهم.
في ه����ذا الصدد، يش����ير 
قي����ادي عوني ال����ى ان ملف 
رئاس����ة اجلمهورية واضح 
املعالم ملن يريدون ان يتبصروا 

فيه جيدا.
وق����ال ل����� »األنب����اء« ان 
تكتل التغيير واالصالح هو 
االكبر مسيحيا وثاني كتلة 
برملانية لبنانية، مما يعطي 
زعيمه العماد ميش����ال عون 
احلق االول واالخير في تبوء 
موقع الرئاسة االولى التي هي 

للمسيحيني.
ويدعو القي����ادي املذكور 
رئيس حزب القوات اللبنانية 
د.سمير جعجع الى االنفتاح 
عل����ى العماد ع����ون وزيارة 
الرابية ووضع كل تصوراته 
وهواجس����ه وهو ما س����يتم 

احترامه في العهد اجلديد.
ويستغرب القيادي العوني 
ان يك����ون البطريرك الراعي 
يبحث عن ايصال اي رئيس 
كان الى بعبدا بينما املطلوب 

الوزير بوصعب ونائب األمني العام لألمم املتحدة إيان إلياسون خالل تفقدهما مدرسة برج حمود الثانية الرسمية التى تعنى بالطالب اللبنانيني والنازحني السوريني

خلطة سياسية من 8 و14 آذار تعتمد قاعدة »احتسبوهم شهداء«!

الشيخ عدنان أمامة لـ »األنباء«: احلكومة تدرس 
إمكانية حترير العسكريني بعملية عسكرية خاطفة 

املراد من العملية العسكرية 
ليس حترير العسكريني على 
االطالق، امن���ا الزام الدولة 
اللبنانية بالتعاون والتنسيق 
مع النظام السوري، مؤكدا ان 
وقائع االحداث منذ الساعات 
االولى الندالعها في جرود 
عرسال على خلفية اعتقال 
املدعو عماد جمعة تؤكد انها 
احداث مفبرك���ة ومفتعلة 
بهدف فرض التنس���يق مع 
نظام االسد على انه امر واقع 
ال مفر منه وذلك حتت عنوان 
»الش���راكة في احلرب على 

االرهاب«.
وردا على س���ؤال حول 
قراءت���ه البع���اد وخلفيات 
موافقة داع���ش والنصرة 
على الشيخ وسام املصري 
املقرب من حزب اهلل كوسيط 
بينهما وبني الدولة اللبنانية، 
لفت الش���يخ امامة الى ان 
املسلحني مقتنعني بان هذا 
امللف لن يصل الى نهايات 
سعيدة ما لم يكن حزب اهلل 
راضيا عن مسار التفاوض، 
خصوصا ان احلزب يؤيد 
العس���كريني  مقايض���ة 
مبوقوف���ي س���جن رومية 
امنا على طريقته اخلاصة 
ووفقا حلس���اباته احمللية 
واالقليمي���ة، بعكس بعض 
الذين  الفرقاء في احلكومة 
يرفضون املقايضة باملطلق 

الدوافع والنتائج،  ايا تكن 
وهو ما ثبت لهيئة العلماء 
املسلمني خالل جولتها على 
القادة السياسيني واحلزبيني، 
متس���ائال: ما ال���ذي مينع 
احلكومة من اختصار املسافة 
عبر الدخول مباش���رة في 
بازار املقايضة مادام حزب 
اهلل نفسه يؤيد هذا التوجه 
ويبني عليه اآلمال اجلسام 
لتحري���ر اس���راه »بضهر 

البيعة«؟
امامة  الش���يخ  وخت���م 
معربا عن شعوره بوجود 
خط���ر كبير يداه���م ارواح 
العس���كريني في ظل وجود 
صورة ضبابية تلف عملية 
التف���اوض، خصوص���ا ان 
التجارب اكدت ان املسلحني ال 
يترددون في تنفيذ تهديداتهم 
وتوعداتهم، مؤكدا انه لو كان 
الحد املعترضني في احلكومة 
على املقايض���ة واملعرقلني 
ملبادرة هيئة العلماء املسلمني 
ابن او شقيق او قريب في 
عداد االسر، لكانت الصورة 
الراهنة  على غير حالته���ا 
الطمأنينة  التي ال تبع���ث 
في النفوس، داعيا بالتالي 
رئيس احلكومة الى حتمل 
امام اهلل ثم  مس���ؤولياته 
التاريخ واخلروج عن صمته 
وتسمية الرافضني لتحرير 

العسكريني بأسمائهم.

العسكريني، مؤكدا  لتحرير 
ان ما فات هؤالء هو ان هيئة 
العلماء عصية على التطويع 
وليس بامكانهم وبامكان اي 
كان مهما عال شأنه السياسي 
او احلزب���ي ان ميلي عليها 
خطواتها ويلزمها بقناعات 
غريبة عن مبادئها الوطنية 
وال تتصل بتحرير العسكريني 
وعودتهم س���املني، مشيرا � 
ردا على سؤال � الى ان من 
حق الرأي العام ان يعلم ان 
هناك خلطة سياسية داخل 
احلكومة من 8 و14 آذار غير 
حزب اهلل ال تريد املقايضة 
ولعبت دورا رئيس���يا في 
املبادرة على قاعدة  اغتيال 

»احتسبوهم شهداء«.
وكش���ف الش���يخ امامة 
النقاب عن وجود معلومات 
لدى هيئة العلماء املسلمني 
تفيد ب���أن احلكومة تدرس 
بجدي���ة امكاني���ة حترير 
العسكريني بعملية عسكرية 
خاطفة، مؤكدا ان اي مغامرة 
من ه���ذا القبي���ل هي عمل 
انتحاري وس���تؤدي حكما 
ويقينا الى نتائج مأساوية 
الوطني،  عل���ى املس���توى 
خصوصا ان طبيعة املنطقة 
حيث يتحصن املسلحون، 
تتعثر فيه���ا اعتى جيوش 
العال���م واقواه���ا تدريب���ا 
وتسليحا، معتبرا بالتالي ان 

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى الناطق باسم هيئة 
العلماء املس���لمني الشيخ 
عدن���ان امام���ة ان احلكوة 
اللبنانية اغلقت، ولالسف، 
ابوابها بوجه مبادرة الهيئة 
املنافذ والطرق  وسدت كل 
امامه���ا، ما جع���ل املبادرة 
املتوفاة وغير قابلة  بحكم 
للعبور الى عقول اخلاطفني، 
مشيرا الى وجود متضررين 
داخل احلكومة من املبادرة 
يتخوف���ون م���ن ان يؤثر 
جناحها سلبا على دورهم 
ومصاحله���م ف���ي لبن���ان 
واملنطقة، معربا عن تفهمه 
النتقاد هؤالء موقف هيئة 
العلماء املسلمني من بعض 
التجاوزات التي اقدمت وتقدم 
عليها اجهزة املخابرات، اال 
ان ما لم ول���ن يتفهمه هو 
اغتيالهم للمبادرة في وقت 
العلماء  تش���كل فيه هيئة 
رأس حربة في انقاذ ارواح 
العسكريني، معتبرا بالتالي 
ان القضية »ليس���ت رمانة 

امنا قلوب مليانة«.
امامة، في  ولفت الشيخ 
الى  ل���� »األنباء«،  تصريح 
ان جل ما يريده املعرقلون 
للمبادرة هو عدم ترك هيئة 
العلم���اء كهيئة س���نية ان 
تفاوض وتستنبط املخارج 

الشيخ عدنان امامة
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تراخيص جديدة لشركات األشخاص بـ20 ألف دينار
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا إداريا بشأن اضافة 7 أنشطة جتارية منها 6 أنشطة جتارية لشركات 
األشخاص ونشاط واحد من التراخيص التجارية الفردية.
كالتالي: البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة، والبحث والتطوير التجريبي 
في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية، واخلدمات الفنية والتقنية احلاسوبية، وحلول متكاملة حاسوبية، 
وبحوث ودراسات حاسوبية، وإدارة املرافق احلاسوبية، وذلك برأسمال 20 ألف دينار جلميع األنشطة.
وفيما يخص أنشطة التراخيص التجارية الفردية شملت استشارات ديكور برأسمال 5 آالف دينار.
عاطف رمضان

السيولة تعود نحو البورصة وتقفز فوق الـ 50% وأغلبها يتجه لألسهم القيادية

هل بدأت الفرص تلوح وسط أزمة األسهم الكويتية؟

في جلسة أمس بنسبة %5.4، 
محققا خسائر 25 فلسا ليهوي 
إلى مستوى 455 فلسا بعد 
تداول 8 ماليني ســــهم بـ 3.6 
11% من  ماليني دينار تشكل 
البالغ 32  التــــداول  إجمالي 
مليــــون دينــــار، ويعد هذا 
أدنى مســــتوى للسهم منذ 
مايو 2009، ويرى كثيرون 
اذا  السهم حاليا،  فرصة في 
ما نظر الى عوائد توزيعاته 
املســــتقبلية »وهذه ليست 
دعــــوة للشــــراء أو البيع او 

االحتفاظ من قبلنا«. 
ومع اســــتمرار انخفاض 
مؤشرات البورصة الكويتية 
أمس ارتفعت نسب اخلسائر 

الثالث  السنوية للمؤشرات 
على النحو التالي:

٭ بلغت خسائر »كويت 
15« منذ بداية العام احلالي %9 
بعد خسائر أمس البالغة %1.1 
ليستقر املؤشر عند 972.6 

نقطة بخسارته 11 نقطة.
٭ وصلت خسائر املؤشر 
الوزني 10% منذ بداية 2014، 
حيث أضيف لهذه اخلسائر 
0.8% ليســــتقر عنــــد 408 

نقاط.
٭ حقق املؤشر السعري 
خسائر بنسبة 0.9% ليصل 
إجمالي اخلسائر منذ بداية 
العــــام الــــى 19%، وذلك بعد 
خســــارته 55 نقطة ليستقر 

عند 6115 نقطة.
٭ شهدت بورصة الكويت 
خسائر رأسمالية إضافية بـ 
235 مليون دينار لتســــتقر 
القيمة الرأسمالية عند 27.6 
مليار دينار بخسائر سنوية 

وصلت إلى %11.
أداء  خليجيــــا، حتســــن 
األسواق نسبيا، خاصة على 
مســــتوى السوق السعودي 
الــــذي تفاعل مع تصريحات 
املاليــــة د.إبراهيم بن  وزير 
عبدالعزيــــز العســــاف التي 
أعلن فيها عن انتهاء الوزارة 
من إعــــداد ميزانيــــة الدولة 
للعــــام املالي القــــادم 2015، 
مؤكدا أن احلكومة ستستمر 
في تنفيذ مشــــاريع تنموية 
ضخمة واإلنفاق على البرامج 
التنموية خاصة في قطاعات 
الصحة والتعليم واخلدمات، 
الســــوق تعامالت  وانهــــى 
بارتفاع بنسبة 4.2%، محققا 
309 نقاط مكاســــب ليصل 

إلى7639 نقطة،
كما ارتفع سوق أبوظبي 
بشكل الفت بنسبة 5.1% بعد أن 
حقق مكاسب 198 نقطة ليصل 
إلى 4091 نقطــــة، وارتفعت 
اسواق قطر ومسقط فوق %1، 
بينما تراجعت أسواق دبي 
بـــــ 1.6%، والكويت بـ %0.9، 

والبحرين بـ %0.3.

15 مــــرة، وهو مؤشــــر على 
أن هذه األســــهم متثل فرصا 
جيدة اذا ما مت مقارنتها مع 
مكررات الربحية في منطقة 
اخلليج، والتــــي تقترب من 
15 مرة كمتوســــط لالسواق 
اخلليجية، ومع وجود هذه 
الفرص، اال أنــــه يظل هناك 
مخاطــــر في ظــــل التقلبات 
احلادة التي تشهدها أسواق 
املال بشكل عام ومنها سوق 
الكويت املالي جراء استمرار 
انخفاض أســــعار النفط في 

السوق العاملي. 
من جهــــة أخرى تعرض 
سهم شركة االتصاالت املتنقلة 
»زين« إلى تراجع باحلد األدنى 

شريف حمدي

علــــى عكس املؤشــــرات 
السلبية في األسابيع األخيرة، 
شهدت السيولة في البورصة 
الكويتية أمس ارتفاعا بنسبة 
52% ببلوغها 32 مليون دينار 
ارتفاعا من 21 مليون دينار في 
جلسة أول من أمس، وبارتفاع 
يصل إلــــى 90% مقارنة مع 
متوسط ســــيولة البورصة 
خالل تعامالت الشهر املاضي. 
ويؤشر هذا االرتفاع للسيولة 
في البورصة الكويتية رغم 
انخفــــاض أســــعار النفــــط 
الكويتي بأكثر من دوالرين 
ليصل إلى 54 دوالرا عن وجود 
حترك لدى بعض املستثمرين 
التي  الفرص  لالستفادة من 
فــــي األســــهم حاليا،  تلوح 
خصوصا عند مقارنة األسعار 
مــــع العوائــــد املتوقعة من 
توزيعات الشركات القيادية، 
رغم أن األسعار على ما يبدو 
مستمرة في النزول بالتوازي 

مع انخفاض النفط. 
وظهر خالل تعامالت أمس 
أن نحو 60% من الســــيولة 
القيادية  إلى األسهم  اجتهت 
التي تشكل القوام الرئيسي 
ملؤشر كويت 15، وهو املؤشر 
الذي يقيس اكبر الشركات في 
البورصة الكويتية واكثرها 
البنوك،  توزيعا، مبا فيهــــا 
ورغــــم هذه الســــيولة، فقد 
منيت أسهمه بخسائر حادة 
خالل اجللسات األخيرة جعلت 
بعضها قريبا من مستويات 
غير مســــبوقة منذ قرابة 5 
سنوات إبان تداعيات األزمة 

العاملية. 
ومن أسباب اإلقبال على 
النوعية من األسهم أن  هذه 
الســــعر للربحية  مضاعف 
P/E يعد عامال مشجعا الخذ 
مخاطــــر من املســــتثمرين، 
حيث يظهر من خالل جدول 
أعدته شركة »كامكو« أن عدد 
مرات مكرر الربحية لنصف 
أسهم كويت15 بلغت أقل من 

)أ.ف.پ( عودة السيولة بقوة الى األسهم الكويتية حيث يرى البعض فرصا في ظل أزمة تراجع األسعار احلالية وفي الصورة ارتفاع في أعداد املستثمرين داخل قاعة البورصة  

العساف: السعودية ستواصل اإلنفاق 
على مشروعات التنمية رغم التحديات

31٪ منو استثمارات الصناديق السيادية في 2014

مدحت فاخوري

اقترب العـــام على االنتهاء ويبدو انه ابى 
ان يترك االقتصـــاد العاملي في منو او يحمل 
بوادر انتعاش، فانخفاض اسعار النفط عصف 
باالقتصاد وعصف باألسواق املالية وأسواق 
األسهم، ليبدو وكأن عام 2015 قد يكون أسوأ 
من 2008، كذلك شهد العالم انخفاض أسعار 

بعض العمالت من الروبل الروسي.
لكن على النقيض من ذلك، او كما ميكن 
القول قبل ان تشهد اسعار النفط هذا الهبوط 
احلاد، كان اداء الصناديق السيادية إيجابيا 
طوال العام، ليكون التســـاؤل: هل سيكون 
أداؤها خالل 2015 مثل العام احلالي نفســـه 
في ظل اإلرث الذي خلفه عام 2014 لها. فقد 
بلغ اجمالي االستثمارات املباشرة والعاملية 
لهـــا 50.2 مليار دوالر مقارنة بـ 38.2 مليار 
دوالر خالل 2013 بنمو بلغت قيمته %31.4، 
لتكون العاصمة البريطانية هي محل اكبر 
صفقة عقارية للصناديق الســـيادية، فيما 
بلغت قيمة اكبر صفقة- وهي اســـتحواذ 
الصندوق السيادي تيماسك Temasek على 

ايه أس واتسون- 5.7 مليارات دوالر.
وعـــن التوزيـــع اجلغرافي الســـتثمارات 
الصناديق السيادية بلغت قيمة االستثمارات 
في الصني 12.8 مليار دوالر من خالل 42 صفقة، 
فيما بلغت االستثمارات بالواليات املتحدة 7.3 
مليارات دوالر من خالل 44 صفقة، فيما بلغت 
االستثمارات، وفي اململكة املتحدة 8.5 مليارات 
دوالر من خالل 25 صفقة، وفي روســـيا 2.5 
مليار دوالر من خالل 5 صفقات وفرنسا 1.5 
مليار دوالر من خالل 5 صفقات وفي البرازيل 
1.1 مليار دوالر من خالل 10 صفقات وايطاليا 

4.3 مليارات من خالل 10 صفقات.
وعن استثمارات الصناديق السيادية وفقا 
للقطاعات االقتصادية، فان اســـتثماراتها في 
العقـــار بلغت 18 مليـــار دوالر، فيما بلغت 7 
مليارات دوالر في قطاع املواد االستهالكية، و6 
مليارات في قطاع اخلدمات املالية، و4 مليارات 
في قطاع املواصالت، و4 مليارات في مشروعات 
البنية التحتية، و3 مليارات دوالر في قطاع 
الطاقة، و2 مليار دوالر في قطاع العناية الطبية، 
ومليار دوالر في قطاع اخلدمات التجارية، و3 

مليارات في األنشطة األخرى.

الرياضـ  رويترز: قال وزير املالية السعودي 
إبراهيم العســـاف أمس إن اململكة ستواصل 
اإلنفاق على مشروعات التنمية في ميزانية عام 

2015 رغم حتديات االقتصاد العاملي.
ونقلت وكالة األنباء الســـعودية الرسمية 
)واس( عن العساف قوله إن الوزارة انتهت من 
إعداد ميزانية العام املالي القادم ومت عرضها 
على املجلس االقتصادي األعلى الذي يرأســـه 
العاهل السعودي امللك عبداهلل متهيدا لعرضها 

على مجلس الوزراء في القريب العاجل.
ونقلت الوكالة عن العساف قوله »بالرغم 
من أن امليزانية أعدت في ظل ظروف اقتصادية 
ومالية دولية تتســـم بالتحدي إال أن اململكة 
ومنذ ســـنوات طويلة اتبعت سياســـة مالية 
واضحة تسير عكس الدورات االقتصادية بحيث 
يستفاد من الفوائض املالية املتحققة من ارتفاع 
اإليـــرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات 

مالية وتخفيض الدين العام مما يعطي عمقا 
وخطوط دفاع يستفاد منها وقت احلاجة«.

وتابع »هذه السياسة ستستمر في امليزانية 
القادمة وما بعدها مما ســـيمكن احلكومة من 
االستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة 
واإلنفاق على البرامج التنموية خاصة في قطاعات 
الصحة والتعليم واخلدمات االجتماعية إضافة 

لتغطية االحتياجات األمنية والعسكرية«.
وتوقع الوزير حتقيق منو اقتصادي إيجابي 
نتيجة اإلنفاق احلكومي والدور احليوي للقطاع 

اخلاص السعودي.
ومـــن املتوقع على نطاق واســـع أن تعلن 
حكومة أكبر مصدر للنفط في العالم عن ميزانية 

عام 2015 يوم االثنني املقبل.
كانت وزارة املالية توقعت أن تبلغ اإليرادات 
855 مليـــار ريال )228 مليار دوالر( في 2014 

وحددت مبلغا مماثال للنفقات العامة.

أداء الصناديق السيادية خالل 2014 مقارنة مع 2013

استثمارات الصناديق السيادية خالل 2014 وأهم الصفقات حسب القطاعات

سياستنا املالية السير عكس الدورات االقتصادية

النفط الكويتي ينخفض 2.6 دوالر 
إلى 54 دوالراً

كونا- رويترز: تكبد سعر برميل النفط الكويتي خسارة 
كبيرة جديدة بلغت 2.61 دوالر منخفضا إلى 54 دوالرا 

مقارنة مع 56.7 دوالرا، حسب السعر املعلن من مؤسسة 
البترول الكويتية أمس، وهذا السعر هو األقل منذ أكثر 

من 5 أعوام. وجاءت هذه اخلسارة في ظل تواصل 
االنخفاض احلاد في األسواق العاملية بعد أن هبط سعر 
برميل برنت دون الـ 60 دوالرا. ونقلت »رويترز« أن 

العقود اآلجلة لبرنت واصلت انخفاضها أمس قرب أدنى 
مستوياتها في خمسة أعوام ونصف إذ أملح املنتجون 

الرئيسيون للنفط إلى أنهم سيواصلون اإلنتاج بالرغم من 
تخمة املعروض وتراجع الطلب من روسيا وأوروبا.

ونزل برنت )تسليم فبراير( 50 سنتا إلى 59.51 دوالرا 
للبرميل. وباملقارنة كان أعلى سعر للعام احلالي فوق 115 

دوالرا وسجله اخلام في يونيو.
وهبط اخلام األميركي 80 سنتا ليسجل 55.13 دوالرا 

للبرميل بعد أن المس أقل سعر منذ مايو 2009 عندما بلغ 
53.60 دوالرا أول من أمس.

تصريحات وزير 
املالية السعودي 

تضبط إيقاع 
السوق ليرتفع 

%4.2

مكررات الربحية 
لألسهم 

القيادية تقترب 
من متوسطات 

نظيراتها اخلليجية

إسقاط 85 مليون دوالر املفروضة على »زين ـ العراق«
أعلنت شركة االتصاالت املتنقلة )زين( 
أنها تسلمت بشكل رسمي قرار مجلس الطعن 
التابع للهيئة والصادر لصالح الشركة، حيث 
قرر مجلس الطعن في جلســـته املنعقدة 
بتاريخ 7 ديسمبر اجلاري إسقاط قرار املدير 
العام التنفيـــذي للهيئة والقاضي بفرض 
مبلغ يعادل 85 مليون دوالر وذلك ملخالفته 

للقوانني واألنظمة العراقية.
وقالت الشـــركة في بيـــان على املوقع 
الرسمي للبورصة الكويتية ان مجلس الطعن 
قد أمر الهيئة باعتماد أسس ومعايير واضحة 
في فرض رسوم الترددات ومنع الهيئة من 
العودة على الشركة بأثر رجعي، مبعنى أن 
أي قرار تصدره الهيئة الحقا لفرض رسوم 

ال يجـــوز له أن ينطبق على املاضي، علما 
بأن القرار املشار إليه واملستلم من شركة 
زين العراق يوم 16 ديســـمبر اجلاري قد 
صدر تدقيقـــا )أي دون حضور األطراف( 

وهو قرار نهائي غير قابل للطعن.
وكان حكما قد صدر ضد »زينـ  العراق« 
أواخر أكتوبر املاضي يلزم الشركة بتسديد 
85 مليــون دوالر عن اســـتخدام الشركــة 
املايكرووية املخصصة لشبكــة  الترددات 
»زين ـ العـــراق« عن الفتـــرة املمتدة من 
عـــام 2007 حتى نهاية شـــهر ديســـمبـر 
2013، وأن املبالـــغ التـــي تطالب بها هيئة 
اإلعالم واالتصــاالت العراقية تسري بأثر 

رجعي.

االقتصادية
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تسهيل إجراءات 
احلصول على التمويل 
للمشروعات الصغيرة 

و الضمانات

ضرورة توفير األراضي 
الالزمة للمشروعات 
الصغيرة واملتوسطة

سارة أكبر 

»كويت إنرجي« تعلن عن اكتشاف نفطي جديد
في شرق رأس القطارة مبصر

أعلنت شركة كويت إنرجي، 
وهي إحدى الشركات املستقلة 
املتخصصة في استكشاف وإنتاج 
النفط والغاز والتي متتلك أصوال 
في الش���رق األوس���ط وشمال 
أفريقيا، مع شريكها األساسي 
في مصر الهيئة املصرية العامة 
للبترول، عن اكتشاف نفطي جديد 
في بئر شهد-4 في منطقة تنمية 
شهد التابعة حلقول شرق رأس 
القطارة بالصحراء الغربية في 
مصر، حيث مت اكتشاف املكثفات 
والغاز في تكوين وادي النطرون 

التابع للعصر اجلوراسي.
ومتتلك كويت إنرجي حصة 

من اإليرادات بنسبة 49.5% في 
منطقة االمتياز في شرق رأس 
القطارة، ومتلك شركة سيبترول 
وبصفة املشغل النسبة املتبقية 

وهي %50.5. 
 وبلغت التدفقات 1275 برميال 
من النفط اخلفيف يوميا وبكثافة 
51 درجة بقياس معهد البترول 
األميركي، إضافة إلى12.5 مليون 
قدم مكعب من الغاز في اليوم 
وذلك من خ���الل خانق بقياس 
64/32 بوصة، كما بلغت التدفقات 
من خالل خانق بقياس 64/64 
بوصة 2400 برميل من املكثفات 
يوميا و25 مليون قدم مكعب من 

الغاز يوميا.
واجلدير بالذكر أن هذه أول 
م���رة يثبت فيه���ا أن التكوين 
اجلوراس���ي في ذلك احلوض 
الترس���يبي واملس���مى بوادي 
النطرون له القدرة على اختزان 
وإنت���اج الغاز والنف���ط بهذه 

الكفاءة.
وقالت الرئي���س التنفيذي 
لش���ركة كويت إنرجي، سارة 
أكبر: »يس���عدني أن أعلن عن 
هذا االكتش���اف في شرق رأس 
القطارة، والذى يتيح لنا التنوع 
في إنتاجنا من مصر من النفط 

والغاز والنفط اخلفيف«.

حمد املرزوق

قصور في القانون وعدم توافق مع قانون الشركات اجلديد

املرزوق: توصيات مبراجعة قانون صندوق املشروعات
صرح حمد عبد احملسن املرزوق 
رئي����س مجل����س إدارة احتاد 
مصارف الكويت ورئيس مجلس 
إدارة بيت التموي����ل الكويتي 
بأن االحت����اد قد عقد بالتعاون 
مع املعه����د العربي للتخطيط 
ملتقى الكويت للمش����روعات 
الصغيرة واملتوسطة، برعاية 
وحضور وزير املالية أنس خالد 
الصالح. وقد أشار الى أن امللتقى 
قد توصل إلى عدد من التوصيات 
وسيتم إرسال هذه التوصيات 
لعدد من اجلهات املعنية بتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
ومنها الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، وزارة املالية، وزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل، 
وزارة الدولة للتخطيط والتنمية، 
وزارة التج����ارة والصناع����ة، 
ووزارة الدولة للشباب، وجاء 

أبرزها التالي:
٭ مراجعة قان����ون الصندوق 
الوطن����ي لرعاي����ة وتنمي����ة 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
ملعاجلة ما يش����وبه من بعض 
أوجه القصور ومب����ا يتوافق 
مع قانون الشركات اجلديد في 

الكويت.
٭ االسراع في إصدار الالئحة 
التنفيذية للصندوق الوطني 
الصغي����رة  للمش����روعات 

واملتوسطة.

٭ العمل على توفير األراضي 
الالزمة للمشروعات الصغيرة 
وض����ع  م����ع  واملتوس����طة 
اس����تراتيجيات لتنظيم درجة 
االستفادة من هذه االراضي بحيث 
تس����توعب أكبر عدد ممكن من 

هذه املشروعات.
٭ أن تقوم الدولة بالتعهد بتوفير 
دخل آم����ن للمبادرين في إطار 
زمني معني مبا ميكنهم من جتاوز 
مراحل تأسيس مشروعاتهم التي 
يبادرون بها وتطويرها لتكون 
قادرة على النمو املس����تدام في 

السوق.
٭ تس����هيل إجراءات احلصول 
على التموي����ل الالزم ملثل هذه 
املشروعات ومس����اعدتها على 
تق����دمي الضمانات املناس����بة 
وتهيئة خطوط ائتمانية قصيرة 
ومتوسطة األجل لهذه املشروعات 
خارج نطاق الصندوق الوطني، 

ومبساعدة الصندوق.
٭ تغيير مفه����وم احلاضنات 
من مج����رد مكان يحتضن هذه 
املش����روعات إل����ى حاضنات 
متكاملة تقدم خدمات متكاملة 
لهذه املشروعات، وأن تكون هذه 
احلاضنات متخصصة قطاعيا 
حت����ى ميكنها تق����دمي الرعاية 
املناسبة للمشروع وفق متطلبات 

القطاع.
٭ األخذ في االعتبار احتماالت 
التوظيف الوهمي في املشروعات 

التي ميولها الصندوق ووضع ما 
يحول دون حدوث هذه الظاهرة 
حتى تعزز قدرة املش����روعات 
الصغيرة واملتوسطة في توظيف 
وخلق ف����رص عم����ل للعمالة 

الوطنية.
٭ االهتمام بإقامة مجمعات األعمال 
Business Parks متخصصة في 
املجاالت املختلفة لألعمال بحيث 
متارس املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة أعمالها منها.
٭ دع����م مبادرة جه����از إعادة 
الهيكلة في إنشاء مركز للمبادرين 
لتسهيل اإلجراءات احلكومية 
في إصدار التراخيص التجارية 
وأذونات العمالة والرقم املدني 
ملواقع العمل يش����مل اجلهات 
التالية »وزارة الشؤون والتجارة 
� هيئة املعلومات املدنية، وجهاز 
إعادة هيكل����ة القوى العاملة � 
والصندوق الوطني للمشروعات 

الصغيرة واملتوسطة«.
٭ األخذ في االعتبار التطورات 
احلديثة في مجال املشروعات 
املتناهية الصغر، والتي تتم من 
خالل وسائل التواصل االجتماعي 
مثل االنستغرام، وبحث سبل 
تنظيم ودعم هذه املشروعات.

٭ دعم مشروع قرار تراخيص 
العم����ل من خ����الل املن����زل أو 
التراخي����ص احلرة املقدمة من 
إدارة املشروعات الصغيرة بجهاز 

إعادة هيكلة القوى العاملة.

»الوطني«: بني 5 و6٪ منو متوقع للناجت 
احمللي غير النفطي في 2015 و2016

توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يشهد 
النمو االقتصادي في الكويت حتسنا ليواكب منو باقي 
دول مجلس التعاون اخلليجي، فقد وصل معدل النمو 

في القطاع غير النفطي إلى متوسطه اإلقليمي في العام 
2013، ونتوقع أن يبقى عند هذه الوتيرة خالل عامي 

2014 و2015. وبدأت خطة التنمية احلكومية تكتسب زخما 
بشكل ملحوظ، وإن لم تصل وتيرة تنفيذها إلى املستوى 
املنشود. وعالوة على ذلك، استفاد النمو االقتصادي غير 
النفطي من ارتفاع االستثمار ومن املتوقع أن يستمر في 

ذلك على املدى املتوسط.
واليزال القطاع االستهالكي محركا قويا للنمو 

االقتصادي، على الرغم من استقراره مؤخرا. وبينما 
ال يتوقع زيادة أجور الكويتيني بنسبة كبيرة في املدى 

القريب، إال أن معدل منو دخل األسرة سيظل قويا 
مدعوما بالنمو القوي في التوظيف. كما سيستفيد القطاع 
من ارتفاع النمو املتوقع في معدل التوظيف واألجور في 

القطاع اخلاص في الفترة املقبلة.
ومن املتوقع أن تبقى املخاطر التي تواجه اقتصاد 

الكويت حتت السيطرة على املدى القريب، إذ ان الوضع 
املالي القوي للبالد يتيح لها مواجهة تداعيات االنخفاض 

األخير في أسعار النفط. أما على املديني املتوسط 
والطويل، فتزداد التحديات إذ ان معدل منو اإلنفاق 

احلكومي من شأنه أن ينعكس على املرونة املالية التي 
تتمتع بها البالد. ولكن احلكومة تبحث اآلن تدابير 

لزيادة اإليرادات غير النفطية واحلد من منو اإلنفاق في 
السنوات املقبلة.

وتسارعت وتيرة النمو الفعلي في القطاعات غير النفطية 
بشكل ملحوظ في العام 2013، ومن املتوقع أن يواصل 
هذا القطاع منوه بوتيرة أكبر في الفترة املقبلة. ويأتي 
التحسن في النمو مدفوعا باإلنفاق الرأسمالي وبخطة 

التنمية احلكومية الطموحة. وتشير آخر البيانات الرسمية 
إلى تسارع وتيرة النمو الفعلي إلى 5.6% في العام 2013 

مقارنة بالنمو الضعيف الذي بلغت نسبته 0.6% في العام 
السابق. ومن املتوقع أن يصل إلى 5ـ 6% في العام 2014 

وان يحافظ على هذه الوتيرة في العامني املقبلني مع 
استمرار تنفيذ مشاريع التنمية احلكومية.

كما أظهرت املؤشرات األخرى انتعاشا في النشاط 
االقتصادي. فقد واصل منو االئتمان املمنوح للقطاع 

اخلاص انتعاشه التدريجي ليصل إلى 7.7% على أساس 
سنوي في سبتمبر 2014، وإذا مت األخذ في االعتبار 

تسويات قروض صندوق األسرة التي مت شطبها مؤخرا، 
فإن النمو االئتماني املعدل يقدر بنحو 9% على أساس 

سنوي.
أما بالنسبة للناجت احمللي اإلجمالي، فقد منا بواقع %1.5 
في عام 2013، نتيجة التراجع الطفيف بواقع 0.8% في 

إنتاج النفط، بعد عامني من النمو القوي بسبب انخفاض 

إمدادات النفط من بعض منتجي النفط من أعضاء منظمة 
األوپيك، مبا فيهم ليبيا وإيران. ويتوقع املزيد من التراجع 
في مستويات إنتاج النفط في عامي 2014 و2015 على أن 

يعود هذا القطاع إلى منوه املتواضع في عام 2016.

الطلب المحلي 

تباطأ منو الطلب احمللي قليال في العام 2013 بعد أن سجل 
منوا قويا في العام السابق. وقد ارتفع الطلب احمللي 

بنسبة 5.7% باألسعار الثابتة في العام 2013، مقارنة مع 
9% في العام 2012. ويأتي هذا االعتدال نتيجة تباطؤ النمو 

في االستهالك اخلاص. كما تباطأ منو اإلنفاق اجلاري 
احلكومي، لكنه حافظ على وتيرة سريعة بنسبة %10.
ويشهد االستثمار، سواء احلكومي أو اخلاص، زخما 

إضافيا، إذ حقق إجمالي اإلنفاق االستثماري في الكويت 
منوا بواقع 6.2% باألسعار الثابتة في العام 2013 )النمو 

االسمي جتاوز %10(.
وقد شهدت خطة التنمية احلكومية تسارعا في التنفيذ 
خالل العامني املنصرمني، ومن املتوقع أن تكتسب زخما 
إضافيا في العامني املقبلني. وقد طرحت احلكومة مؤخرا 
خطتها اخلمسية الثانية للفترة املمتدة من السنة املالية 

2015-2016 حتى السنة املالية 2020-2019.
وتهدف اخلطة إلى استثمار 11.8 مليار دينار سنويا ملدة 

5 سنوات. ومن املتوقع ان يكون للتنفيذ أثر ايجابي على 
النمو حتى لو جاءت نسبة املصروفات الفعلية بحدود 

80-85% من إجمالي مستواها املعتمد. وتهدف اخلطة إلى 
حتقيق منو في القطاعات غير النفطية بواقع 10% سنويا، 

لكننا نتوقع أن يأتي بحدود %8-6.
وتشمل بعض املشروعات املهمة التي متت ترسيتها 

مؤخرا مشروع الوقود النظيف لشركة البترول الوطنية 
الكويتية ومشروع شمال الزور إلنتاج املياه والكهرباء 
املستقلة. وقد متت ترسية مشروع الوقود النظيف في 

الربع األول من العام 2014 بتكلفة تبلغ 4.6 مليارات دينار 
كويتي ومن املفترض أن يعزز طاقة تكرير النفط في 

الكويت بحلول عام 2018. أما مشروع شمال الزور إلنتاج 
املياه والكهرباء املستقلة، وهو أول استثمار خاص في 

قطاع الطاقة واملياه في تاريخ الكويت احلديث، فقد متت 
ترسيته في وقت مبكر من العام 2014. وميثل املشروع 

اول جتربة لنموذج الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
الذي تخطط احلكومة الستخدامه على نطاق واسع في 

املشاريع القادمة.
وقد وصلت مستويات االستثمار في الكويت إلى أدنى 

معدالتها خالل السنوات األخيرة كنسبة من الناجت احمللي 
اإلجمالي. فقد بلغ االستثمار نسبة 13.5% من الناجت احمللي 

اإلجمالي في املتوسط بني عامي 2011 و2013. ونتيجة 
للتحسن في تنفيذ خطة التنمية، فإنه يتوقع زيادة هذه 

النسبة لتصل إلى 18% في السنوات اخلمس املقبلة.
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الكويت مبختلف  اخلاص في 
أو الشقق  الڤلل  انواعه سواء 
السكنية أو حتى أرض البناء 
كما تعرض الش����ركات فرصا 
لالس����تثمار العقاري ما ميثل 
فرصة مثالية للشركات املشاركة 
لعقد الصفقات العقارية وتوقيع 
االتفاقات االستثمارية من خالل 

املعرض.
وقال املدير العام في شركة 
هومز العقارية حامت يوسف في 
تصريح صحافي ان شركة هومز 
العقارية تسعى دائما للحصول 
عل����ى الرض����ا الت����ام والدائم 
لعمالئها فقد حصلت الشركة 
على العديد من املشاريع ذات 
الطابع االستثماري املضمون، 
أبرز ه����ذه املش����اريع  وم����ن 
 AK TOWER مشروع يحمل اسم
باس����طنبول األوروبية يتمتع 
بقربه م����ن املراكز االجتماعية 
واملرافق احليوية وبأس����عار 
تنافس����ية ابتداء م����ن 15 ألف 
دينار كويتي وتس����هيالت في 
الس����داد تصل إلى 36 ش����هرا 
كما أن الشركة ستطرح أيضا 
مش����اريع أخرى مميزة بنفس 
السمة االستثمارية مثل مشروع 
الفخمة بسنتر مدينة  للشقق 
ميلتون كينز وبأسعار مميزة 
باململكة املتحدة )بريطانيا(. 
وأضاف يوسف أن شركة هومز 

»هومز« تطرح مشاريع متنوعة في تركيا 
وبريطانيا مبعرض املسار للعقار

العقارية ستقدم أيضا عروضا 
عقاري����ة واس����تثمارية أخرى 
على مشاريعها في مدن تركيا 
مثل بورصة وطرابزون ومدن 
اجنلترا مثل مانشستر وشيفلد 
وليڤربول، وتتميز هذه املشاريع 
بانها تستهدف الشريحة األكبر 
من العمالء الذين يسعون لشراء 
افضل الشقق بأفضل األسعار، 
الفتا إلى أن »هومز العقارية« 
تشارك في معرض العقار حتت 
شعار »نحن هنا خلدمتك« حيث 
العمل لتقدمي  يتواجد طاق����م 
جميع اخلدمات للعمالء وهو 
الشعار احلقيقي الذي يعتبر من 

أهم مبادئ ورسالة الشركة. 
وتابع قائال: »صنف مؤشر 
العامل����ي تركيا  ناي����ت فرانك 
ضمن أكبر 10 أس����واق عاملية 
في معدالت منو أسعار العقار 
كما أنها حلت في املركز الثاني 
في قائمة »ارنست اند يونغ« 
ألكثر اسواق العقارات جاذبية 
في العال����م وذلك بالتزامن مع 
إفس����اح املجال للمستثمرين 
األجانب للمشاركة في برنامج 
إعادة إعمار يش����مل نحو 6.5 
ماليني وحدة عقارية ويستمر 
ملدة 20 عاما لتجديد العقارات 
التركية القدمية فيما يبلغ العائد 
اإليجاري للعقارات في تركيا 

نحو %5.4.

أعلنت شركة هومز العقارية 
مش����اركتها في معرض املسار 
للعقار واالستثمار الذي تنظمه 
مجموعة املسار لتنظيم املعارض 
واملؤمترات الكويتية في قاعة 
الراية بفندق كورتيارد ماريوت 
بالكويت خالل الفترة من 4 إلى 
7 يناير 2015، مبش����اركة أكثر 
من 40 شركة تطرح حزمة من 
الكبرى تتوزع على  املشاريع 
الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي ومعظم أسواق العالم 
حيث يقدم املعرض فرصا فريدة 
للمواطنني الباحثني عن السكن 

حامت يوسف

»VIVA«: عروض خاصة مبناسبة عيد قطر الوطني
أعلنت ش���ركة االتصاالت 
الكويتية »VIVA« عن توفير 
ع���روض خاص���ة تطرحها 
الدفع املسبق  لعمالئها ذوي 
واآلجل احتفاال بالعيد الوطني 
لدولة قطر ، بحيث يتس���نى 
جلميع املش���تركني التواصل 
م���ع عائالته���م وأصدقائهم 
واحلص���ول عل���ى 5 دقائق 
مجاني���ة مقاب���ل كل اتصال 
مدته خمس دقائق. يس���ري 
هذا العرض يوم 18 ديسمبر 

2014 وملدة 24 ساعة. 
ويأتي هذا العرض نتيجة 
للعالقات الوطيدة التي تربط 

الكويت بدولة قطر.

»إسكان جلوبال« تطلق »األسبوع العقاري« بالتعاون مع مول 360

كذلك مش���روعا جديدا من شأنه 
ان يضعها في ريادة االس���تثمار 
الطالبي في بريطانيا حتت اس���م 
)أكادمييك سكوير( والذي يتيح 
للجميع التملك ملدة 250 سنة لهذه 
العقارات وجني عوائد مضمونة 
تصل إلى 9% ملدة خمس سنوات 

قابلة للتجديد. 
وأضاف ان العقارات املطروحة 
تتمتع بجودة عالية في الهندسة 
املعمارية واملساحات الواسعة في 
احلدائق املنزلية مع خدمات أمنية 
وصيانة دائمة للعقار على مدار 
الساعة حتت إدارة املجموعة، مؤكدا 
في الوقت ذاته عل���ى أن اختيار 
العق���ارات داخ���ل املجموعة يتم 
على أس���س موضوعية ودراسة 
متأنية مع األخ���ذ بعني اإلعتبار 
املوقع املتميز واألسعار املدروسة 
لصالح العميل حتت شعار »العقار 

للجميع«.

الديار العقارية

مدير عام شركة الديار العقارية 
علي الفرارجي قال ان مش���اركة 
العقارية« س���تركز على  »الديار 
طرح مشروع »املنتزه اليجا« في 
قلب س���راييڤو، والذي يعد أول 
مشروع ملكية كويتية بدون وسيط 
عقاري، مؤكدا أن الش���ركة تقدم 

أسعارا مميزة.
أن املش���روع ميتاز  وأضاف 
مبوقعه الفريد الذي يبعد 4 كلم 
عن املطار ودقائق من سنتر املدينة 
القدمية أو األسواق وكذلك املساحات 
املتنوعة من الڤلل املنفصلة والڤلل 
املزدوجة، والشقق بأسعار تنافسية 
وتصميمات هندسية، ومعايير أمن 

طبقا للمواصفات العاملية.
وأشار إلى أن »املنتزه � اليجا« 
يعتبر املنتجع الكويتي الوحيد في 
قلب اليج���ا وتعد فرصة لم ولن 
تتكرر في السوق العقاري البوسني 
وتبدأ األسعار من 14.924 وبأقساط 

مرنة خالل 24 شهرا.
ولفت الفرارجي إلى أن فريق 
املبيعات ف���ي »الديار« واحلاصل 
على العديد من الدورات التدريبية 

واخلبرة الكبيرة في العقار احمللي 
والدولي، يش���كل فخرا للشركة 
بأدائهم وخدمتهم املميزة للعمالء 
ف���ي البوس���نة، منوه���ا إلى أن 
استراتيجية التسويق املتبعة فيها 
تأتي حتت شعار »الديار معكم في 

كل مكان«.

راكو مسكو غروب

مدير عام شركة »راكو مسكو 
غروب« للتطوير العقاري ناصر 
الراشد قال إن الشركة بصدد طرح 
مشروعها )شاليهات ميرميد( في 
منطقة اخلي���ران مبدينة صباح 
األحم���د البحرية، مبين���ا ان هذا 
املش���روع يعتبر واجهة الكويت 

لالستثمار واالستجمام.
ولفت الراشد إلى أن الشاليهات 
تتكون من حمام س���باحة ودور 
أرضي وطاب���ق أول وطابق ثان 
واخلدمات، ، مشيرا إلى أن مناذج 
الشاليهات مختلفة مبساحات كبيرة 
لتتماش���ى مع جميع املتطلبات 

وبإطاللة بحرية على اخلور.
من جانب آخر أكد الراشد ان 
الش���ركة تقوم ايض���ا على طرح 
مشروع آخر من نوع مميز يطرح 
في السوق الكويتي وهو مشروع في 
جمهورية الكونغو الدميوقراطية 
كينشاسا والذي يشمل 1140 قطعة 
أرض زراعي���ة بعوائد تصل إلى 

100% عن كل عامني.
الكويتي  ان املس���تثمر  وبني 
يبحث دائما عن املشاريع اجلديدة 
واملميزة التي تلب���ي احتياجاته 
والت���ي ترقى إل���ى طموحه وان 
يحصل من خالله على عوائد مميزة 
وهذا ما يتوافر في املشروع الذي 

نقوم بتسويقه حاليا.
وأكد الراشد ان املشروع يعتبر 
فرصة عقارية جديدة ومميزة وهي 
فرصة استثمارية في مجال الزراعة 
بدرجة عالية من الثقة والسهولة 
في إجراءات البيع والش���راء، مما 
يؤدي إلى عائد استثماري سريع 
ومضم���ون، ومنو في رأس املال، 
والس���يما حصول املستثمر على 

ملكية مباشرة.

االس���تراتيجي بإطاللة مباشرة 
النبوي  ومنف���ردة على احل���رم 
الشريف والبقيع وقربه الشديد 
من باب مصلى النس���اء والذي ال 

يتجاوز 150 مترا.

المباني الذكية

عضو مجلس اإلدارة ونائب 
الرئيس التنفيذي لشركة املباني 
الذكية العقارية بدرية املنيع قالت ان 
املشاركة في هذا االسبوع العقاري 
تتضمن التسويق ملشروعيها في 
كل من دبي ومكة املكرمة واللذين 
يوفران فرصة التملك ملدة 99 سنة 

جتدد ملدة مماثلة.
وأك���دت على ان املش���روعني 
اجلديدين للشركة يعدان مبنزلة 
عالمة فارقة في مسيرتها، حيث 
تهدف إلى تطوير السوق العقاري 
الكويتي من خالل طرح منتجات 
عالية القيمة واالس���تفادة، الفتة 
إلى أن مش���روع دبى يعد حتفة 
فنية معمارية عاملية وطفرة كبرى 
تتح���دث عنها جمي���ع الصحف 
العاملية وحتتل مناظرها شاشات 
التلفزي���ون، خاص���ة أن تصميم 
منطقة »داون تاون« اعدته املصممة 
العاملية زاهية حديد والتي تعد من 
أفضل املصممني العامليني في هذا 
املجال فالشركة لديها حرص كبير 
على اقتناء الفرص العقارية الثمينة 
لعمالئها وطرحها بشكل مغاير ملا 

هو موجود بالسوق العقاري.

الشبكة العربية

املتحدث الرسمي باسم مجموعة 
العقارية عمر  العربية  الش���بكة 
عل���ي أكد أن مش���اركة املجموعة 
العقاري ستتضمن  في االسبوع 
طرح مجموعة عقارات س���كنية 
استثمارية مؤلفة من ڤلل فاخرة 
وشقق مخصصة للتملك احلر في 
كل من الواليات املتحدة األميركية 
وبريطانيا وإسبانيا، علما بأن هذه 
العقارات مؤجرة ومدارة بالكامل 
وت���در عوائد ايجار صافية تصل 

الى أكثر من %12. 
وأشار إلى ان املجموعة ستطرح 

أعلنت شركة »إسكان جلوبال« 
عن إنطالق فعاليات »االس���بوع 
الش���ركة  الذي تنظمه  العقاري« 

بالتعاون مع مول 360.
وبهذه املناس���بة أكد الرئيس 
التنفيذي للشركة محمود عفيفي 
أن االسبوع العقاري يشكل فرصة 
استثمارية جذابة لشريحة كبيرة 
م���ن العمالء املميزي���ن، حيث مت 
اختيار مول 360 بس���بب موقعه 
املتميز م���ن جه���ة، وإمكانياته 

املتعددة من جهة أخرى.
وفي تصريح له حول مشاركة 
شركة كويت إلدارة املشاريع في 
الرئيس  أكد نائ���ب  الفعالي���ات 
التنفي���ذي إلدارة املبيع���ات في 
الش���ركة فالح املطي���ري حرص 
الشركة على املشاركة والتواجد 
في املعارض والفعاليات العقارية 
العمالء  املميزة وذلك لتعري���ف 
واجلمهور على احدث املش���اريع 

وللتواصل الدائم معهم.
وقال ان الشركة ستطرح خالل 
مشاركتها في االسبوع العقاري أحد 
أقوى مشاريعها في السعودية وهو 
مشروع فندق »روضة الصفوة« 
الذي أكد من خالل مبيعاته على 
ان السوق الكويتي من ابرز وأهم 
االسواق املهتمة بقطاع السياحة 
الدينية، كما أن هذا الفندق يعد من 
أهم املشاريع التي متلكها الشركة 
مما له اثر كبير في اجناح السياحة 
الديني���ة ف���ي املنطق���ة والعالم 

االسالمي.
وأكد على ان الشركة ستقوم 
كذلك بعرض املشاريع وتعريف 
اجلمه���ور على كيفي���ة االنتفاع 
بالفندق م���ن خالل نظام صكوك 
االنتف���اع الذي يعد االهم واألبرز 
في املدينة املنورة من خالل املدة 
واملوقع والسعر واإلطاللة وخدمة 

ما بعد البيع. 
وتابع املطيري قائال: إن مشروع 
روضة الصفوة عبارة عن فندق 
مطل على س���احة احلرم النبوي 
الشريف والبقيع وهو أول فندق 
في املدينة املنورة يطرح للتملك 
بنظام )الصكوك( ويتميز باملوقع 

فالح املطيريعلي الفرارجي بدرية املنيع عمرو عليناصر الراشد
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BMW X4.. منوذج متكامل للسيارة العصرية
أرست سيارة BMW X4 اجلديدة 
كليا، معايير اس���تثنائية تدشن 
الطريق لفئة جديدة من السيارات 
النموذج  وتضعه���ا في مص���اف 
املتكامل للسيارة العصرية، وجتمع   
X4 بني أداء الس���يارات الرياضية 
الالفتة وبني مزايا سيارة النشاطات 
الرياضية متعددة االس���تخدامات 

بهيكل كوبيه أنيق.
النظ���رة األولى يس���هل  ومن 
التعرف الى هذه الس���يارة كونها 
تنتمي لفئة سيارات BMW X. فهي 
أطول ب� 14 ملم من شقيقتها سيارة 
X3 وأق���رب منها إلى األرض ب� 36 
ملم، والتغيير الالفت على التصميم 
اخلارجي لهذه السيارة هو السقف 
اجلديد الذي يشبه الكوبيه، والذي 
ينساب نزوال وصوال إلى الصندوق 
اخللفي فوق املقاعد األمامية، إضافة 
إلى املسافة العريضة بني العجالت، 
ومركز اجلاذبية املنخفض بصريا، 
وقاعدة العجالت الطويلة، وأقواس 
العجالت البارزة التي تبني أسلوب 

قيادتها الثابت على الطريق.
ومن الداخل، تظهر عدادات وأزرار 
التحكم املعهودة م����ن BMW، مع 

تفاصيل بارزة على لوحة سوداء 
المعة جدا وتطعيمات أملنيوم تضفي 
بعدا رياضيا. ويترافق اسم X4 مع 
الراحة إذ تقدم مساحة وافرة تتسع 
خلمسة أش����خاص، بفضل املقاعد 
اخللفية القياسية التي تنقسم بأبعاد 

40:20:40 وتتميز بتعدد مزاياها.

تكنولوجيا متطورة

التكنولوجيا،  فيم����ا يخ����ص 
تتمتع هذه الس����يارة بالكثير من 
املزايا القياسية في مجمل طرازاتها، 
وتشمل غطاء صندوق خلفي يفتح 
تلقائي����ا، وعجلة قي����ادة رياضية 
مبؤازرة متغيرة، وعجالت مصنوعة 
من الس����بائك قطره����ا 18 بوصة، 
ومستشعرات أمامية وخلفية لركن 
السيارة ومصابيح زينون أمامية. 
 xLine وميكن أيضا إضافة تطعيمات
التي تستعني بعجالت مصنوعة من 
السبائك قطرها 18 بوصة بتصميم 
جديد، وتطعيم����ات خارجية من 
األملنيوم ناعم امللمس، وتطعيمات 
داخلية من النحاس الداكن، ومقاعد 

رياضية مزينة بجلد 

 .xLine
وتش����مل التطعيمات اإلضافية 
مواصفات M Sport التي تتميز بشكل 
خارجي أكثر قوة، وعجالت مصنوعة 
من السبائك قطرها 19 بوصة ونظام 
التعلي����ق M Sport. ويضفي طالء 
عتبات BMW M واملقاعد الرياضية 
الداخلية املصنوعة  والتطعيمات 
من األملنيوم ملسات نهائية جذابة 

للغاية.
تزخر سيارة BMW X4 مبواصفات 
BMW ConnectedDrive التي تضم 
أنظمة كثيرة ملس����اعدة الس����ائق 
وتؤمن له السالمة والراحة وأنظمة 
املعلومات والترفيه، ومن بني هذه 
األنظمة شاشة عرض ملونة على 
األمام����ي عالية الوضوح  الزجاج 
تعرض كل معلومات القيادة املهمة 
ومعلومات أنظمة القيادة أمام ناظري 
السائق، ويترافق أحدث جيل من 
 ECO PRO نظ����ام املالحة مبي����زة
للتوجيه عل����ى الطريق مع نظام 

اللمس����ي  التحكم 

iDrive الذي تسمح لوحته اللمسية 
بإدخال النصوص بسهولة بلمسة 

إصبع.
وميكن حتسني السالمة والراحة 
أكث����ر من خالل مواصف����ات راقية 
اختيارية، مثل نظ����ام دعم النور 
 Driving Assistant العالي، ونظ����ام
Plus الذي يشمل التحذير من املشاة 
واالصطدام، ومثبت السرعة النشط 
املزود بخاصية الوقوف واالنطالق، 
ونظام حتذير السائق عند االنحراف 
عن املس����ار ونظام املساعدة على 
الركن، الذي يوجه السيارة بشكل 
مستقل نحو مساحات ركن موازية 

للطريق.

قوة ال تضاهى

 BMW وبالتماشي مع طابع سيارة
املفع����م باحلياة،  X4 اجلدي����د 

بإمكان العمالء االختيار من 
بني محركني قويني، 

 ،BMW بتقني����ة التوربو الثنائي من
واحملرك األقوى في هذه املجموعة هو 
في سيارة xDrive35i BMW X4، وهو 
محرك يعمل بالوقود بست أسطوانات 
مستقيمة سعته 3 ليترات يولد قوة 
أقصاها 306 أحصنة ويدفع السيارة 
م����ن صفر إلى 100 كلم/الس����اعة في 
غضون 5.5 ثوان، باإلضافة إلى ذلك، 
تضم سيارة xDrive28i محركا رباعي 
األسطوانات سعته 2 ليتر يولد 245 
حصانا ويتسارع من صفر إلى 100 

كلم/الساعة في غضون 6.4 ثوان.

انحدار السقف إلى اخللف يعطي X4 روح الكوبيه خلوص أرضي أكثر انخفاضا 

أنظمة كثيرة ملساعدة السائق تؤمن له السالمة والراحة والترفيه

ميراي.. 
سيارة تويوتا 

الهيدروجينية
قامت شركة »تويوتا« اليابانية 
مؤخرا باإلعالن عن إطالق مبيعات 
أول سيارة عاملة بالهيدروجني في 
العالم »سيدان ميراي« أنتجت على 
دفعات، حيث كان مخططا أن تنتج 
الشركة 700 سيارة فقط توزع 400 
منها تباع في اليابان، و200 سيارة 
للس���وق األميركية، و100 سيارة 
ألسواق أوروبا وذلك قبل نهاية العام، 
إال أن عدد الطلبات التي س���جلت 
على السيارة في اليابان فقط فاق 
التوقعات مما اضطر الش���ركة إلى 

تغيير خطة املبيعات.
لذلك قررت الشركة توظيف 162 
مليون دوالر لزيادة إنتاج سيارات 
سيدان الهيدروجينية هذه مبقدار 
3 أضعاف، أي حتى 2100 س����يارة 
س����نويا، ويتوقع أن ي����زداد هذا 
العدد بحل����ول عام 2020 حتى 50 

ألف سيارة.
وتعد هذه الس���يارة جتس���يدا 
للنس���خة االختبارية التي ظهرت 
في عام 2013 ف���ي معرض طوكيو 
الدولي للسيارات والتي كانت تسمى 

ب�»FCV«، ويبلغ سعر السيارة 60.7 
ألف دوالر، إال أن احلكومة اليابانية 
ستقدم لكل مش���تر لهذه السيارة 

منحة قدرها 17 ألف دوالر.
ومن حيث األبعاد، ستأتي ميراي 
بطول 4869 ملم وعرض 1809 ملم 
وارتف���اع 1534 ملم، ه���ذه األبعاد 
ستسمح بركوب 4 أشخاص بالغني 
من احلجم الكبير مبنتهى الراحة. 
وتزود السيارة مبحرك هيدروجيني 
يولد قوة 153 حصانا، وباستطاعة 
السيارة التسارع حتى 100كيلومترا 

في الساعة خالل 9 ثوان، أما عملية 
التعبئة الكاملة خلزان السيارة بوقود 
الهيدروجني فتستغرق 3 – 5 دقائق 
فقط، وهو ما يكفي لقطع مسافة 480 
كيلومترا دون إعادة التعبئة، ويعتبر 
بخار املاء ه���و املخلفات الوحيدة 
لهذه الس���يارة التي تولد الكهرباء 

من الهيدروجني املضغوط.
يذكر أن ع���دد محطات التعبئة 
بالهيدروجني بلغ ف���ي اليابان 30 
محط���ة، وكلها في مدن كبيرة مثل 

طوكيو وأوساكا وناغويا.

معرض كرومزون في منطقة الري

أحد ابتكارات شركة يوسف أحمد الغامن وأوالده للسيارات

كرومزون إلكسسوارات السيارات 
تفتتح معرض »كرومزون الري«

في خط����وة جديدة تعكس 
اهتمامه����ا املس����تمر بعمالئها 
أنس����ب احلل����ول  وتوفي����ر 
واخلدمات، افتتحت »كرومزون« 
إلكسسوارات السيارات، إحدى 
ابتكارات شركة يوسف أحمد 
الغ����امن وأوالده للس����يارات، 
معرضها اجلدي����د في منطقة 
الري بجانب مع����رض صفاة 
الغامن، وته����دف »كرومزون« 
من خالل هذا املعرض خلدمة 
أكبر شريحة من العمالء مالكي 
جمي����ع موديالت الس����يارات، 
الطواقني لالستفادة من اخلدمة 
املمي����زة واملنتج����ات عالي����ة 
اجل����ودة واالحترافية العالية 
التي اشتهرت بها »كرومزون« 
طوال فترة تواجدها في سوق 
اكسس����وارات الس����يارات في 
الكويت، للحصول على سيارة 
أكثر جماال ومتيزا مبواصفاتها 

ومظهرها اجلديد.
ويش����رف عل����ى معرض 
ال����ري« فريق من  »كرومزون 
املتخصصني ببيع وتركيب باقة 
من اخلدم����ات واملنتجات التي 
تناسب جميع أنواع السيارات 
األميركية واليابانية واألوروبية 
والكورية كتظليل النوافذ وأفالم 
حماية الصبغ، الطالء اخلاص 

تهدف دائما إلى توفير األحدث 
واألفضل في عالم اكسسوارات 
السيارات للنخبة في الكويت.
أن  إلى  وجت����در اإلش����ارة 
شركة »كرومزون« هي الوكيل 
احلصري ف����ي منطقة اخلليج 
لع����دد من الش����ركات العاملية 
األفضل في عالم أكسسوارات 
السيارات، وهي تفتخر حتديدا 
 »Sunguard« بشراكتها مع شركة
 »Alea Leather« املالكة لعالمة
واملشهورة عامليا بتصنيع أفضل 

حسب الطلب، إعادة التصميم 
الداخلي مع تركيب جلد، رش 
أح����واض الش����احنات، باقات 
الكروم، اكسسوارات خارجية، 
نظام مالحة DVD مع شاشات 
مبساند الرأس أو شاشة عرض 
الس����قف، مصابيح  تثبت في 
زينون وLED، نظام سنسرات 
خلف����ي، وغيره����ا الكثير من 
املنتجات التي تعتبر من األعلى 
جودة في األسواق وتتماشى مع 
إستراتيجية »كرومزون« التي 

أنواع جلد السيارات،  وأجود 
إيطالي درجة أولى  وهو جلد 
ومعتمد من مختبرات السالمة 
العاملية لعدم تأثيره أو تعطيله 
لعمل األكياس الهوائية املثبتة 
داخل املقاعد، وبالتالي محافظته 
على جميع وس����ائل احلماية 
كما صممت من املصنع. وهذه 
ميزة مهمة جدا لسالمة السائق 
والركاب وال تتوافر في معظم 
جلد السيارات األقل جودة وقيمة 

املعروض في األسواق.

مرسيدس-بنز توصي عمالءها باستخدام قطع الغيار األصلية

أطلقت شركة عبدالرحمن 
البشر وزيد الكاظمي، حملة 
»قطعا انها حقيقة« لشاحنات 
مرسيدس-بنز والتي متثل 
عرضا خاصا ملدة محدودة 
ملالكي شاحنات أكتروس من 
مرسيدس-بنز عند شرائهم 
قطع غيار مرسيدس-بنز 

األصلية. 
وألول م���رة س���يحصل 
العميل على مزايا استثنائية 
عند ش���رائه قط���ع الغيار 
االصلية وهي فحص مجاني 
لش���احنته االكت���روس مع 
تقرير مفصل ع���ن حالتها 
باإلضافه الى حصوله ألول 
مرة من مرسيدس-بنز البشر 
والكاظمي على أجور عمالة 
مجانية للقط���ع املثبته مع 
كفالة سنة غير محددة املسافه 

للقطع املثبته أيضا. 
وس���يتم تنفيذ احلملة 
من قبل فنيي مرس���يدس 
بنز املعتمدين في ورش���ة 
التجارية  صيانة املركبات 
الواقعة في منطقة األحمدي 
نظرا لقربها من أهم مناطق 
املشروعات وشركات النقل 
واخلرسانة اجلاهزة والنفط. 
وحترص شركة عبدالرحمن 

عمالئها بعروض مستمرة 
لتلبية توقعاتهم واحتياجاتهم 
واملساهمة واحملافظة على 
الصيانة املهنية والدورية 
ملركباتهم التجارية. وتوصي 
مرسيدس-بنز دائما لعمالئها 
الغيار  باس���تخدام قط���ع 
االصلية وضمان الصيانة 
الدورية ملركباتهم التجارية 
في مركز اخلدمة املعتمد في 
منطقة األحمدي والذي يقدم 
أعلى خدمة وجودة إصالح 

البشر وزيد الكاظمي على 
احلفاظ عل���ى عالقة قوية 
ودائم���ة م���ع عمالئها من 
خالل تقدمي الدعم املستمر 
املمي���زة لهم  والع���روض 
والتزامها بتدعيم عالقتها 
مع عمالئها من أجل احلفاظ 
على وتطوير والء العمالء، 
والتي تعد واحدة من ركائز 

جناح الشركة. 
وم���ن اجلدير بالذكر أن 
الش���ركة ملتزم���ة بتزويد 

بناء على معايير مرسيدس-
بن���ز العاملية وبأيدي فنيي 
وخب���راء مرس���يدس-بنز 
املعتمدي���ن. ويؤكد إطالق 
ش���ركة عبدالرحمن البشر 
وزي���د الكاظم���ي للحمالت 
والع���روض املمي���زة على 
التزامها بتقدمي وتوفير أعلى 
وأفضل اخلدمات مع التطلع 
الدائم لتجاوز توقعات العمالء 
حتت شعار»رضاء عمالئنا 

هو قوتنا الدافعة«.

عرض خاص ملدة محدودة ملالكي شاحنات أكتروس من مرسيدس-بنز

»عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي« تطلق حملة 
»قطعاً إنها حقيقة«  مبزايا استثنائية
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فاز 7 من عمالء بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« بجوائز قيمة 
 iPhone6« عب����ارة عن جه����از
Plus« لكل منهم في الس����حب 
الترويجية  الراب����ع للحمل����ة 
اجلدي����دة للبطاقات املصرفية 
والتي حتمل عنوان »اربح كل 
يوم جهاز «iPhone6Plus« ملدة 

»بيتك«: 7 فائزين جدد لسحب حملة البطاقات
80 يوما، الستخدامهم بطاقات 
»بيت����ك« االئتمانية وبطاقات 
السحب اآللي في مشترياتهم 

داخل وخارج الكويت.
والفائزون هم: فاطمة ونس 
العنزي، مرمي ماجد عبده، سعد 
عبداهلل البواردي، مستورة علي 
العدواني، نايف محمد الدوسري، 
العرادي، خالد  ابراهيم خليل 

ابراهيم العبد احملسن.
وتس����تمر احلملة حتى 22 
يناير 2015، وتتيح حصول كل 
مستخدم لبطاقات »بيتك« على 
فرصة واحدة لدخول السحب 
لربح جائزة يومية قيمة عبارة 
عن جهازPlus iPhone6 مقابل كل 
عملية شراء بقيمة 10 دنانير، من 
خالل استخدام بطاقات »بيتك« 
االئتماني����ة واالعتماد والدفع 
املسبق داخل وخارج الكويت، 
وكذل����ك من خالل اس����تخدام 
بطاقات الص����رف اآللي خارج 
الكويت فقط، وكلما تضاعف 
مبلغ اإلنفاق زادت فرص التأهل 
لدخول السحب اإللكتروني الذي 

يجري أسبوعيا.

والعل����وم والثقافة ان املبادرة 
تهدف لتش����جيع الطالب على 
احملافظة على بيئتهم من خالل 
تنفيذ مشروعات حيوية داخل 

مدارسهم.
وأضاف »وهي أكثر من كونها 
مجرد مسابقة بني املدارس كونها 
مبنزلة برنامج متكامل يهدف 
الى غرس الكثير من القيم التي 
حتفز على احلفاظ على البيئة 

في نفوس النشء«. 
الياق����وت ان هذا  وأوضح 
البرنام����ج الذي صممه خبراء 
اليونسكو يعمل على تشجيع 
الطالب من كافة املراحل العمرية 
وفي جميع مراحل الدراسة على 
التحكم في مستقبلهم ويتيح 
لهم فرصة اكتشاف إمكاناتهم 
اخلاص����ة، حيث يتي����ح لهم 
البرنامج املشاركة في مسابقة 
خاصة بهدف حتس����ني الوعي 

البيئي والتأثير في البيئة.
وتنطل����ق هذه املش����اركة 
اعتمادا على قاعدتني األولى أن 
تكون كيفية تغيير السلوك أمرا 
يحدده الطالب بأنفسهم والثانية 
أن يشمل املشروع جميع طاقم 
املدرس����ة من معلمني وطالب، 
وبخالف هاتني القاعدتني يكون 
لكل مدرسة حرية تطبيق أي 
برنامج بيئي تختاره أو حتى 

إعداد برنامج خاص بها.

الياقوت: »بوبيان« يدعم البيئة مببادرة »خضراء«
ونوه الياقوت الى ان الدورة 
احلالية للمسابقة تعتبر األكبر 
منذ انطالقها حي����ث بلغ عدد 
امل����دارس التي س����جلت فيها 
أكثر من 270 مدرسة حكومية 
وخاصة م����ن مختلف املراحل 
حي����ث نأمل ان تس����تمر هذه 
املدارس في منافسات املبادرة 
حتى نهايته����ا وان تنجح كل 

مدرسة في حتقيق أهدافها.
وأضاف »يهمنى هنا اإلشارة 
الى ان منافسات الدورة األولى 
2012 - 2013 شهدت مشاركة 
67 مدرس����ة فقط ارتفعت الى 
128 مدرسة في الدورة التالية 
وها هي ترتفع بنس����بة أكثر 
الدورة احلالية وهو  110% في 
ما يدل على مدى اهتمام مدارس 
الكويت بتكريس الوعي البيئي 

لدى الطالب«.
وقال ان أكثر ما يلفت االنتباه 
في مشاركات العام احلالي هو 
املدارس املشاركة  ارتفاع عدد 
م����ن مرحلة الروض����ة والتى 
الى 27 مدرسة وأكثر  وصلت 
من ذلك هو مش����اركة مدارس 
ذوي االحتياج����ات اخلاص����ة 
الت����ي وصلت الى 11 مدرس����ة 
وهو ما يؤكد ان احلفاظ على 
البيئة مس����ؤولية اجلميع وال 
يقتصر على فئة أو ش����ريحة 

دون أخرى.

أك����د مدير ع����ام مجموعة 
الشؤون اإلدارية في بنك بوبيان 
وليد خالد الياقوت ان مبادرة 
التي ينظمها  البيئة اخلضراء 
البنك سنويا تؤكد مدى حرص 
البنك على دعم البيئة وتنظيم 
الفعاليات التي من شأنها رفع 
الوعي بأهمية احلفاظ عليها. 

وقال في كلم����ة ألقاها في 
العمل  افتتاح فعاليات ورشة 
التي نظمها البنك إلطالق املبادرة 
الثالثة بالتعاون  في نسختها 
مع منظمة اليونسكو واللجنة 
الوطني����ة الكويتي����ة للتربية 

وليد الياقوت

»الكويتية ـ األملانية« و»هايكو« و»إنتر كير« 
تشارك في معرض »هوريكا«

تواصل الشركات الرائدة العاملة في قطاعات 
الضياف����ة والصناعات الغذائي����ة والتجهيزات 
الفندقية اإلعالن عن مشاركتها في معرض هوريكا 
الكويت 2015 الذي تنظمه شركة ليدرز جروب 
بالتعاون مع شركة هوسبيتاليتي سيرفيسز، 
خالل الفترة م����ن 19 إلى 21 يناير املقبل، بقاعة 

الراية في فندق اجلميرا.
وكشفت املجموعة الكويتية األملانية للتهوية 
املركزية عن مش����اركتها ف����ي املعرض، معتبرة 
أنه يعزز من مكانتها املميزة في السوق ويدعم 

خططها نحو التوسع والتطور.
وقال املدير العام م.أحمد احلسيني إن املجموعة 
الكويتية � األملانية متخصصة في تصميم وتركيب 
أنابيب غاز البالك ستيل، وتركيب أنظمة الكهرباء 
ذات اجلهدين العالي واملنخفض مبا في ذلك نظام 
ميكنة املنازل، إضافة إلى خدمة العمالء في تصميم 

وتركيب نظم التهوية واملطابخ.
وذكر احلسيني أن املجموعة أجنزت الكثير من 
املشاريع الكبرى، سواء في املصانع أو املستشفيات، 
وأصبحت متتلك س����معة متميزة اعتمادا على 
اجلودة العالية ف����ي العمل والتي يوفرها طاقم 
متكامل من اخلبراء واملهندسني والفنيني أصحاب 

املهارة العالية والكفاءة الكبيرة.
ولفت إلى أن املجموعة الكويتية األملانية تقوم 
بتركيب نظم الغاز بشكل مؤمن بتقنيات رصد 
تسرب الغاز وملحقات نظم الغاز األخرى ذات 
اجلودة األوروبية للمصانع والفنادق واملطاعم 
وكذلك املتاجر واملس����اكن اخلاص����ة، كما توفر 
أنظمة التهوية املركزية بصفتنا املوزع الرسمي 
واحلصري ألشهر املنتجات العاملية ووكيال ملصنع 
 )Fischbach Ventilation Systems( الفيش ب����اخ
األملاني في الكويت واخللي����ج والدول العربية 
مثل لبنان واألردن والعراق. وبالنسبة للكهرباء 
تقوم املجموعة بتركيب أنظمة الكهرباء الذكية 

مع توافر جميع عوامل اجلودة واألمان.
وأعلن املدير العام لشركة »هايكو« املتخصصة 
في استيراد وتسويق املنتجات اخلاصة بالتجهيزات 

الفندقية حامد البرجس عن انضمام الشركة إلى 
املشاركني في معرض هوريكا الكويت 2015، بهدف 

دعم خططها للتوسع والتطور.
وأضاف البرجس أن شركة هايكو أنشئت في 
عام 2010، إال أنها ولدت عمالقة نظرا ملا متتلكه 
من إمكانات بشرية ومادية، أهلتها ألن تكون من 
الشركات الرائدة في مجالها خالل فترة وجيزة، 
مضيفا أنها متتلك ما مييزها عن باقي الشركات 
املنافس����ة من حيث املنتج واخلبرة، مشيرا إلى 
أن »هايكو« قامت بتطوير إمكانياتنا املهنية مبا 
يتناسب مع التغير االقتصادي العاملي السريع 
وانطلقت إلى خارج حدود الكويت، لتحقق انتشارا 
واس����عا في عدد من الدول الشقيقة في اخلليج 

العربي وكذلك القارة األفريقية.
وعما مييز منتجات »هايكو«، ذكر البرجس 
أن الش����ركة تركز في املق����ام األول على تلبية 
متطلبات عمالئها، وتسعى جاهدة إلى إرضائهم 
من خالل البحث والتنقيب املستمر عن املنتجات 
اجلديدة واملبتكرة عامليا، ومن ثم توفيرها بأفضل 

األسعار.
كما أعلنت ش����ركة إنتركير للتجارة العامة 
واملقاوالت عن مش����اركتها في »هوريكا الكويت 
2015«، مؤكدة أهميته كحدث متخصص يسهم 
في تطوير قطاع الضيافة والصناعات الغذائية 

وكذلك التجهيزات الفندقية.
وقال املدير العام للشركة دروف ناندا إن »إنتر 
كير« تعمل على توفير حلول مبتكرة للنظافة 
والتعقيم، وجتديد األرضيات مبختلف أنواعها، 
للمنشآت الكبرى، وخاصة املتخصصة في مجال 
الضيافة واملطاع����م، كما تقدم احللول لتنظيف 
وتعقيم احلمامات، واملطابخ وامللكية العقارية 

كاملة باإلضافة إلى خدمات الصيانة.
ولفت إلى أن »إنتر كير« تأسست في الكويت 
منذ 1988، وهي حتظى مبكانة رائدة في السوق 
ألنها تقدم احلل����ول املبتكرة للنظافة والتعقيم 
»وليست مجرد مزود آلالت التنظيف والتعقيم 

واملعدات اخلاصة بذلك«.

دروف ناندا حامد البرجسأحمد احلسيني

بالتعاون مع »احتاد الصناعات« مبشاركة وزارة الدولة لشؤون الشباب

»Ooredoo« راع رئيسي ملشروع »مصنع املبادرين«

تتماشى مع الرغبة السامية 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حيث أكد في 
أكثر م����ن موقف على أهمية 
االهتمام بالشباب ورعايتهم 
وتوفير فرص تس����اعد على 
تفعيل مشاركتهم في خدمة 
 Ooredoo املجتمع«. وتسعى
الكويتية  واحتاد الصناعات 
وشركائه من خالل هذه املبادرة 
إلى النهوض بالقطاع الصناعي 
بهدف تنويع مصادر الدخل، 
خصوصا في الظروف احلالية 
التي تشهد اختالال هيكليا في 
االقتصاد، كما تهدف املبادرة 

صحفي����ا أعربت في����ه مدير 
 Ooredoo العالقات العامة في
لالتصاالت، فاطمة دش����تي 
عن سعادتها الختيار االحتاد 
للتعاون م����ع Ooredoo لدعم 
هذا املشروع، موضحة: »إن 
فلسفتنا في Ooredoo ترتكز 
حول إث����راء حياة األفراد في 
املجتمعات التي نعمل بها، وال 
ش����ك أن فئة الشباب تشكل 
ش����ريحة كبيرة من املجتمع 
وهي ثروة البد من االستثمار 
به����ا. ونحن نعتب����ر متكني 
الشباب أحد القيم األساسية 
في الشركة، وسياستنا هذه 

لتعزيز وتقوية دور الشباب 
الكامنة.  واستغالل طاقاتهم 
ويتضمن املشروع عدة مراحل 
يتم خاللها تبن����ي أصحاب 
املبتكرة  األف����كار الصناعية 
للوصول بهم إلى نقطة البدء 
مبشاريعهم اخلاصة وإدارتها 
وفقا ألسس علمية وعملية 
 Ooredoo سليمة. وتأتي مبادرة
بتقدمي الدعم لهذا املش����روع 
كج����زء من اهتمام الش����ركة 
بخدمة الشباب الكويتي، حيث 
تولي الشركة اهتماما كبيرا 
للمبادرات التي من شأنها إثراء 

حياة األفراد واملجتمعات.

أعلنت Ooredoo عن دعمها 
ملش����روع مصن����ع املبادرين 
الشبابي كراع رئيسي والذي 
يطلق����ه احت����اد الصناعات 
الكويتية بالتعاون مع وزارة 
الدولة لشؤون الشباب. ويهدف 
إلى تبني مبادرات  املشروع 
الش����باب في مجال الصناعة 
وتوفير فرص تدريب وتأهيل 
لهم بالتعاون مع مؤسسات 
صناعي����ة وتدريبية محلية 

وبخبرات عاملية.
وإعالن����ا ع����ن انط����الق 
احت����اد  نس����ق  املش����روع 
الكويتية مؤمترا  الصناعات 

جانب من املؤمتر الصحافيفاطمة دشتي متحدثة خالل املؤمتر الصحافي

»آي سيس« تدرس فرص االستثمار في السوق املصرية
أخذته الشركة على نفسها منذ 
دخول عملياتها التشغيلية في 

السوق املصرية«.
ووعد مؤس����س الشركة 
الرشيدي الوزير املصري بأن 
»آي س����يس« ستكثف املزيد 
من إمكانياتها ومواردها مبا 
يضمن توفير أحدث التقنيات 
املس����تخدمة واآلمنة في هذا 
املج����ال، كما انته����ز فرصة 
هذه احملادثات ليجدد التزام 
املجموعة باستثمار طاقاتها 
وإمكاناتها الرائدة لدعم قاعدة 
عمالئها من املؤسسات اخلاصة 
واحلكومي����ة بقائمة خدمات 

متنوعة ومبتكرة.
وأكد الرشيدي على أهمية 
ف����ي دعم  ال����دور احلكومي 
قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، مبينا أن الفترة 
املقبلة ستشهد مساحات أكبر 
في مجاالت الدفع اإللكتروني، 
وهو ما س����يجذب مزيدا من 
االستثمارات لتحديث البنية 
التحتية ملواكبة حجم النمو 

الواعد في هذه األعمال«.
وم����ن ناحيته ثمن وزير 
االتص����االت وتكنولوجي����ا 
املعلومات عاطف حلمي دور 

املجموعة الكويتية في مجال 
املدفوعات اإللكترونية وقال 
»السوق املصرية مازالت جاذبة 
لالستثمارات العربية والعاملية 
حيث تنتظر املزيد من النمو 

خالل الفترة املقبلة«.
وأكد الوزير على ضرورة 
التع����اون مع االس����تثمارات 
البنية  العربي����ة لتحس����ني 
التحتية اخلاصة بالكابالت 
البحري����ة، وان يكون هناك 
توجه عربي موحد لتحويل 
الكاب����الت لصناعة  صناعة 
عربي����ة، وتنمي����ة احملتوى 
العربي ليصبح لدينا منصة 

عربية ومصرية«.
وفي نهاية املباحثات اتفق 
الوزير املصري مع مسؤولي 
مجموعة »آي س����يس« على 
تب����ادل اخلبرات ف����ي مجال 
االتص����االت واملعلوم����ات، 
للوقوف على أهم التحديات 
الدفع  التي تواج����ه صناعة 
اإللكتروني في مصر، وتبادل 
س����بل التعاون م����ع اجلهاز 
القوم����ي لتنظيم االتصاالت 
وايتي����دا في مج����االت عدة 
لالستفادة من خبرات الشركة 

الكويتية.

مستقبل وحتديات قطاع تقنية 
املعلومات في السوق املصرية 
وقال »نثمن التعاون الوثيق 
الذي وجدته مجموعة آي سيس 
مع احلكومة املصرية ممثلة 

في وزارة االتصاالت«.
الرشيدي بقوله  وأضاف 
»ملس����نا اهتمام����ا كبيرا من 
قب����ل الوزير املصري عاطف 
التي  حلمي خالل احملادثات 
أجريناها على هامش فعاليات 
كايرو آي سيتي، والذي أثنى 
خاللها على اجنازات وجهود 
الشركة في مجاالت املدفوعات 
النقدي����ة، وهو االلتزام الذي 

أجرت مجموعة آي سيس 
»Isys« الكويتية مباحثات مع 
وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلوم����ات في مصر عاطف 
حلمي حول طبيعة احتياجات 
السوق املصرية الستثمارات 
جديدة في تقنية املعلومات، 
والوقوف على فرص النمو في 
مجال املدفوعات اإللكترونية 

على وجه التحديد.
ووصفت الشركة األسرع 
منوا في الش����رق األوس����ط 
وأفريقيا في مجاالت االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات عبر 
الهواتف الذكية واحلواسيب 
اللوحية والتلفزة، املباحثات 
مع اجلانب املصري بأنها كانت 
مثمرة للغاية، حيث ناقشت 
سبل التعاون املشتركة، ومدى 
الطفرات التي قد حتدثها في 
منو عمليات النقد اإللكتروني 
في واحدة من أكبر أس����واق 

املنطقة.
وأعرب الرئيس التنفيذي 
م.محمد الرشيدي في مجموعة 
الذي تقدم وفد  »آي سيس« 
الشركة خالل هذه الزيارة عن 
س����عادته بهذا اللقاء، والذي 
شهد نقاشات موسعة حول 

جانب من لقاء محمد الرشيدي مع وزير االتصاالت املصري عاطف حلمي

تطبيق »دليل الكويت Urban Moon« برعاية »زين«
رواجا بني مستخدمي األجهزة 
الذكية وه����ي أنظمة IOS و
Android، وذل����ك في خطوة 
لتوسيع دائرة املستخدمني 
لتشمل أكبر عدد ممكن، حيث 
يتميز البرنامج بتوفير عدد 
كبير من املعلومات من خالل 
مساهمة مستخدميه املتمثلة 

في إبداء آرائهم. 
اجلدير بالذك����ر أن زين 
تعتب����ر من أولى الش����ركات 
املهتم����ة بتطوي����ر مجاالت 
البرمجة وتقنية املعلومات، 
حي����ث أعلنت الش����ركة في 
بداي����ة العام عن ش����راكتها 
للنس����خة  االس����تراتيجية 
الثانية من »التحدي العربي 
لتطبيقات اجلوال«، والذي يعد 
من أكبر البرامج املتخصصة 
في مج����ال برمجة تطبيقات 
األجهزة النقالة على مستوى 
املنطق����ة العربية، باإلضافة 
إلطالقها »حت����دي هاكاثون 
زين« الع����ام املاضي، والذي 
فتحت من خالله آفاقا جديدة 
أمام مطوري البرمجيات في 
مجال الدفع املباشر لفواتير 

شراء احملتوى والتطبيقات 
من خالل خط����وط الهواتف 
الذكية، إلى جانب إسهاماتها 
في تطوير مهارات الش����باب 
 Zain Great من خالل برنامج
Idea ، وهو املش����روع الذي 
أطلقته بالتعاون مع جامعة 
IE االسبانية املتخصصة في 
اإلدارية واملش����اريع  العلوم 
ومؤسس����ة  الصغي����رة، 
Brilliant Lab الت����ي ته����دف 
إلى دعم املشاريع الصغيرة 
في الكوي����ت، والتي أصقلت 
الش����باب  من خالله مهارات 
عن طري����ق الدورات وورش 
التدريبية في جامعة  العمل 
IE Business school – مدريد، 
باإلضاف����ة لدعمها مس����ابقة 
Imagine Cup بالتع����اون مع 
شركة »مايكروسوفت« في عام 
2012، والتي شجعت الشباب 
على ابتكار تطبيقات للجوال 
ملواجهة التحديات في مجاالت 
الرعاية الصحي����ة والتعلم 
التفاعلي واالتصاالت والنقل، 
وقد مت تقدميها من قبل طلبة 

جامعيني من الكويت.

Moon« يعتبر مرجعا شامال 
للخدمات والهيئات املختلفة 
في الكويت، بحيث يستطيع 
مستخدمو التطبيق البحث عن 
اجلهة التي يودون التواصل 
معها بسهولة من خالل الشاشة 
الرئيسية التي مت تقسيمها إلى 
فئات عديدة لتسهيل عملية 
البحث واس����تخراج النتائج 
بش����كل س����ريع.  وأضافت 
التطبيق يدعم  أن  الش����ركة 
التش����غيلية األكثر  األنظمة 

أعلن����ت زين عن رعايتها 
الهواتف  الرئيسية لتطبيق 
الذكية الفريد من نوعه »دليل 
الكويتUrban Moon«، والذي 
يقدم مرجعا شامال ملستخدمي 
األجه����زة الذكية للبحث عن 
اخلدمات والهيئات املختلفة 

في الدولة. 
وذكرت الشركة في بيان 
صحاف����ي أن رعايته����ا لهذا 
التطبي����ق املتمي����ز تأتي في 
إطار مس����اعيها لالستثمار 
في قدرات وإجنازات الشباب 
الكويتي في شتى املجاالت، 
وخصوصا أن التطبيق الذي 
يشهد رواجا بني مستخدمي 
األجهزة الذكية في الكويت قد 
متت إدارته وتطويره من قبل 
أيد شبابية كويتية، مؤكدة أنها 
لن تتوانى في تقدمي التشجيع 
الالزم لشباب الكويت للدخول 
في مجال برمجة التطبيقات 
الذكية والذي بات من املجاالت 
احليوي����ة من بع����د الطفرة 
التي يشهدها  التكنولوجية 
العالم.  وأشارت زين الى أن 
 Urban تطبيق »دليل الكويت

تساهم في حماية األرواح واملمتلكات

»وثاق«: إلزامية التأمني تنعش السوق احمللية وترفع مستوى الوعي
ضد احلريق من قبل شركات 
التأم����ني. وأك����د العلي، على 
ضرورة وج����وب التفتيش 
والفحص الدوري على معدات 
احلرائق وحماية العمال في 
املؤسسات، وعلى أماكن العمل، 
وض����رورة التأكد من وجود 
مستلزمات الوقاية من احلرائق 
داخل تلك املباني، مشيرا إلى 
أن هذه اإلج����راءات حتد من 
املخاطر. ولفت العلي، إلى أن 
التأمني ضد احلريق واحلوادث 
أصب����ح أكثر أن����واع التأمني 
أهمية فهو ضروري لتغطية 
املمتلكات مثل املباني واملصانع 

واملس����تودعات والفن����ادق 
واملع����ارض واملستش����فيات 
وامل����دارس واملنازل اخلاصة 
وكافة املنشآت التي ميكن أن 

تتعرض ألخطار احلرائق.
وأوضح أن قل����ة الوعي 
التأميني في السابق تسببت 
في عزوف الكثيرين عن القيام 
بهذا النوع من التأمينات، الفتا 
الى ان التأمني على احلريق يعد 
وبحسب اإلحصائيات من أقل 
التأمينات إقباال، حيث يأتي 
في املرتبة الرابعة بعد تأمني 
املركب����ات والتأمني الصحي 

والتأمني البحري.

هذا اإلط����ار، قال املدير العام 
للشركة، ماجد العلي إن هذا 
االلتزام الذي فرضته اجلهات 
املعنية، ساهم إلى حد كبير في 
منو أقساط التأمني في الكويت، 
التعاون  مش����يرا إلى أهمية 
التأمني واإلدارة  بني شركات 
العامة لإلطفاء، لزيادة تطوير 
هذا اجلان����ب املهم من أنواع 
التأمينات بهدف حماية األرواح 
واملمتلكات في الكويت، مشيدا 
في الوقت ذاته بالتشريعات 
التي نصت على عدم الترخيص 
للمنشأة من قبل االدارة العامة 
لإلطفاء اال بعد تأمني املنشأة 

أكدت شركة وثاق للتأمني 
التكافلي، على أن ما قامت به 
اجلهات املعنية ممثلة بكل من 
وزارة الش����ؤون االجتماعية 
والعم����ل، ووزارة التج����ارة 
العامة لإلطفاء، من  واإلدارة 
الزامية للشركات واملؤسسات 
واحملال بعمل وث����اق تأمني 
ض����د احلرائ����ق واحلوادث 
وإصابات العم����ل، وارتباط 
اصدار تراخيص الش����ركات 
الوثائق، ساهم  بإصدار تلك 
بشكل كبير في منو التأمينات 
اخلاصة باحلريق واحلوادث 
في سوق التأمني احمللية. وفي 

ماجد العلي
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تعجز الكتب واملجلدات عن اإلحاطة بكل 
اإلجنازات التي حتققها دولة قطر الش���قيقة 
في ش���تى مجاالت التنمية والتحديث، لكن 
اإلضاءة على بع���ض جوانب التطور ميكنها 
أن تعطي فكرة وافية عن الصورة املش���رقة 
التي تعيشها »دوحة العرب« وهي حتتفل 
بيومها الوطني الذي يوافق الثامن عشر 
من شهر ديسمبر من كل عام، وحتيي 
فيه ذكرى املؤسس للدولة املغفور له 
بإذن اهلل الشيخ جاسم بن محمد آل 
ثاني )1826 � 1913(، الذي أصبحت 
في ظل زعامته كيانا عضويا واحدا 

متماسكا وبلدا موحدا مستقال.
وتستمر مسيرة العطاء اليوم 
بقيادة صاحب السمو الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني أمير البالد الذي 
تولى مقاليد احلكم في 25 يونيو 
2013، بعد تنازل صاحب السمو 
الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني، في خطوة اعتبرها كثيرون 
سابقة في املنطقة العربية وفي 
العالم كله أن يكون أحد احلكام 
في أوج أدائ���ه وعظمة جناحه 
وإجنازاته ويتنازل عن السلطة 
بهذه الكيفية، وان مبادرة سمو 
األمير الوالد في نقل السلطة إلى 
سمو الشيخ متيم بهذا األسلوب 
املشرف كانت »عالمة فاصلة« 
في تاري���خ كيفية إدارة احلكم 
ف���ي العالم العربي بأس���لوب 
حضاري على عكس األسلوب 
التقليدي الذي ال يحترم إرادة 

الشعوب.
ومازال���ت الدوحة تفيء 
بظاللها على مواطنيها إميانا 
منها بأن اإلنسان هو الركيزة 
لكل تنمية. وقد أولت اهتماما 
كبيرا بكل متطلبات حياته، 
قناع���ة منها بأنه أحد أهم 
العوامل التي تس���هم في 
التنمية املستدامة، ولذلك 
سخرت طاقاتها البشرية 

واملالية لهذه الغاية.
وقد جتلى هذا االهتمام 
الدائم  في مواد الدستور 
للبالد وكذل���ك في رؤية 

قطر الوطنية 2030.

إستراتيجية قطاع التعليم

وعلى هذا األس���اس 
بادر املعنيون واملختصون 
في هذا املجال ومبشاركة 
كل م���ن القط���اع الع���ام 
ومؤسس���ات  واخل���اص 
املجتمع املدني بالدولة في 
وضع إس���تراتيجية قطر 
الوطنية للتنمية )2011 � 
2016(، والتي كانت جزءا 
منها إستراتيجية قطاع 

التعليم والتدريب.

وقد حق���ق املجل���س األعلى 
للتعلي���م خالل الع���ام األكادميي 
الكثير من اإلجنازات   2013/2014
املهمة. وأنت���ج مخرجات مؤهلة 
وقادرة على التنافس في س���وق 
العمل وتلبية حاجاته من العناصر 
الوطنية الكفؤة واملدربة واملؤهلة 
التنمية  واملس���اهمة في حتقيق 
الشاملة واملستدامة في ظل النهضة 

الشاملة التي تشهدها.
وش���ملت ه���ذه اإلجن���ازات 
التربوية  جملة من املش���روعات 
وضع���ت  وق���د  والتعليمي���ة. 
اإلستراتيجية بالتفصيل اخلطط 
والبرامج واملشاريع التي ينبغي 
أن تس���عى قطر لتحقيقها في 14 
قطاعا مبا في ذلك قطاع التعليم 
والتدريب، وهي مستمدة من رؤية 
قطر الوطني���ة 2030، وحتدد في 
نهاية املطاف اخلطط التي حتتاج 
ال���وزارات والهيئات إلى وضعها 

لتنفيذ أولويات هذه القطاعات.
التنمية  وحتدد إستراتيجية 
الوطنية القطرية 21 نتيجة رئيسية 
لقطاع التعليم والتدريب في دولة 
قطر، كما هو احلال مع القطاعات 

األخرى في الدولة.
املذكورة  والبرامج اخلمس���ة 
التعلي���م والتدريب  هي عناصر 
األساسية واملش���تركة وحتسني 
نظ���ام التعليم العام من الروضة 
حتى الصف الثاني عشر وحتسني 
التعلي���م العالي وتعزيز التعليم 
والتدريب التقني واملهني وتعزيز 

البحث العلمي.
وعملية تطوير هذه املنظومة لم 
تقف عند مرحلة تعليمية معينة أو 
عند أحد جوانبها بل اشتملت على 

جميع مكونات العملية التعليمية 
من مناهج وطرق تدريس وأساليب 
تعليم وتعلم ومصادر تعلم وبيئة 
تعليمية ومعلمني، وتطوير مهني، 
وأساليب وأدوات التقييم مبا فيها 
تقييم جوانب النمو لدى الطالب 
)املعرفية واملهارية والوجدانية( 
والس���عي إلى تطوي���ر العالقات 
اإليجابية لدى شركاء التعليم من 
آباء أو مؤسسات املجتمع املدني.

القوى العاملة..

 وخطت دول���ة قطر خطوات 
كبيرة على طريق حتقيق مشاركة 
أوسع للقوى العاملة الوطنية مبا 
يلبي احتياجات االقتصاد الوطني 
من املوارد البش���رية املؤهلة في 
سياق استراتيجية قطر 2011 � 2016.  
ومن أهم إجن���ازات وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية خالل عام 
مضى فتح فرص عمل للقطريني 
لزيادة املشاركة بسوق العمل في 
القطاع اخلاص والذي يعتبر الهدف 

األول لقطاع العمل بالوزارة.
ومتكنت ادارة القوى العاملة 
بالوزارة خالل الفترة من ابريل 2013 
وحتى مارس 2014 من تعيني 3672 
من الباحثني عن العمل املسجلني 
بقواعد بيانات الوزارة في القطاعني 
احلكومي وغير احلكومي، وبلغ عدد 
الذكور 1857 بنسبة  املعينني من 
51% من االجمالي العام للمعينني، 
بينما بلغ عدد املعينات من اإلناث 
1815 بنسبة 49% من االجمالي العام 

للمعينني.
وأش���ارت الوزارة الى أن عدد 
املعينني في القطاع احلكومي بلغ 
1678 فردا منه���م 831 أنثى و847 

ذكرا في املقابل مت تعيني 1994 
فردا في القطاع غير احلكومي 
منهم 984 أنثى و1010 ذكور، 
العاملة  القوى  ادارة  وتتوقع 
زيادة تقطير الوظائف بنسبة 
الثالث س���نوات  4% خ���الل 
القادم���ة. لقد حقق���ت وزارة 
القطرية  االقتصاد والتجارة 
البارزة  عددا من اإلجن���ازات 
تضاف لسجلها احلافل.  وقد 
مثل تنفيذ مش���روع أسواق 
الفرجان الذي أطلقته الوزارة 
باملشاركة مع كل من وزارتي 
املالية، والبلدية والتخطيط 
العمراني، وغرفة قطر وبنك 
قطر للتنمية، واحدا من أهم 
تلك اإلجنازات، إذ سيس���اهم 
بش���كل فعال في إيجاد بيئة 
اقتصادية متنوعة ومستدامة 
وتعزيز منو القطاع التجاري 
لدفع عجلة النمو االقتصادي 
مبا يتماش���ى مع رؤية قطر 

الوطنية 2030.
وقد أنهت وزارة االقتصاد 
والتجارة خالل الفترة املاضية 
املرحلة األولى من مشروع األمن 
الغذائي لدولة قطر، وأكملت 
إعداد دراسة عن جانب العرض 
في أسواق دولة قطر في مجال 
جتارة اخلضر والفاكهة واقتراح 

منوذج لألسواق.

المواصالت.. شريان التنمية

وألن املواص���الت متث���ل 
الشريان ألي مشاريع تنمية، 
عملت وزارة املواصالت خالل 
إنش���ائها  فت���رة وجيزة من 
على تطوير وحتسني خدمات 
النقل واملواصالت ودراس���ة 
املشاريع اخلاصة بها واإلشراف 
عليها ومتابع���ة تنفيذها مبا 
يحقق توسيع نطاق احلركة 
االقتصادية وخدمة متطلبات 

التنمية الوطنية.
اجنازات عدي���دة حققتها 
وزارة املواصالت خالل عام من 
بينها االنتهاء من خطة النقل 
الع���ام للدولة ووضعها حيز 
التنفيذ على مدى 5 سنوات. 
كما مت خالل هذا العام تطوير 
امليناء اجلديد  خطة مشروع 
بإضافة مساحات جديدة إلى 
محطة احلاويات لتستوعب 
عددا أكبر عند بدء التش���غيل 
تصل إلى مليوني حاوية سنويا 
لينتهي املشروع في سنة 2020 
بدال من سنة 2030.  وأشرفت 
وزارة املواص���الت أيضا على 
إضافة »كروة« أس���طول من 
باصات النقل العام تصل إلى 

استضافت الدوحة االسبوع املاضي، قمة املجلس 
االعلى لدول مجلس التعاون اخلليجي في دورتها 

العادية الـ 35، وهي اخلامسة على أرض قطر وفقا 
لدورية االنعقاد املعمول بها بالنظام األساسي بني 

دول املجلس الست. وتشهد البيانات اخلتامية 
وآخرها بيان القمة الـ35، أن قمم الدوحة كلها 

كانت محطات فارقة في مسيرة مجلس التعاون 
نظرا ألهمية القرارات التي كانت تخرج بها والتي 
أسهمت بشكل كبير في تعزيز التعاون والتالحم 
بني دول التعاون على مستوى القادة والشعوب 

اخلليجية. وقد أكد البيان اخلتامي للقمة األخيرة 
على أهمية االستمرار في خطوات التكامل بني دول 

املجلس في شتى املجاالت االقتصادية، ووافق 
على إنشاء قوة الواجب البحري املوحدة. وقد شدد 
»اعالن الدوحة« على التزام دول املجلس ومتسكها 

بتضامن دول مجلس التعاون ممارسة ومنهجا، 

مبا يكفل صون األمن اخلليجي. وضرورة العمل 
اجلماعي املشترك في جميع أوجهه السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية واألمنية والثقافية 

واإلعالمية وغيرها من املجاالت األخرى، مبا يخدم 
مسيرة املجلس ومكتسباته التي حتققت.

وكانت آخر دورة استضافتها الدوحة هي الدورة 
رقم 28 في ديسمبر من عام 2007 وهي الدورة 
التي شهدت ميالد »السوق اخلليجية املشتركة«، 

وفي ختام هذه الدورة أعلن املجلس األعلى ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية انطالق السوق 

اخلليجية املشتركة ذات املزايا العشر اعتبارا من 
األول من يناير 2008م. وفي يوم 21 من ديسمبر 
عام 2002 استضافت الدوحة )القمة الرابعة( على 
أرضها والثالثة والعشرين في تاريخ قمم مجلس 

التعاون، وهي القمة التي حمل بيان الدوحة الصادر 
عنها قرارا »قيام االحتاد اجلمركي« لدول مجلس 

قمم
الدوحة..
عالمات فارقة
في تاريخ مجلس
التعاون اخلليجي

صاحب السمو األمير الوالد الشيخ
حمد بن خليفة آل ثاني

قطر .. 
إجنازات تتعدى احلدود 

وآمال تسابق املستقبل      

صاحب السمو األمير الشيخ
متيم بن حمد آل ثاني
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آل حنزاب: عالقة قطر والكويت عالقة الدم والتاريخ

 وحكمة سمو األمير صباح االحمد أعادت اللُحمة اخلليجية
يسعدني ودولة قطر قيادة وحكومة وشعبا حتتفل وحتتفي بذكرى اليوم 
ــس دولة قطر الشيخ  الوطني للدولة الفتية الذي يوافق ذكرى تولي مؤس
جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني احلكم في البالد، أن ازف أسمى وأخلص 
التبريكات وأطيب التهاني والتمنيات وأصدقها ملقام حضرة صاحب السمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني امير البالد املفدى والى مقام حضرة صاحب 
السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والى مقام نائب سمو 
األمير الشيخ عبداهلل بن حمد آل ثاني حفظهم اهلل ورعاهم والى احلكومة 
الرشيدة والشعب القطري الكرمي، سائال العلي القدير ان يعيد هذه املناسبة 
ــعبنا ينعم  العزيزة على قلوبنا ودولتنا ترفل بثياب االمن واالزدهار وش
ــتمتعون بحاضر زاهر ويتطلعون بثقة  باالمان واالستقرار، وابناؤنا يس

وتفاؤل ملستقبل اكثر اشراقا وتقدما.
إننا في هذه املناسبة العظيمة نرصد بفخر ما حققته دولة قطر على يد 
ابنائها من بناء ونسعد مبا بلغته من تطور ونعتز مبا تبوأته من موقع متقدم 
بني شقيقاتها في الوطن العربي وفي االسرة الدولية، ألن كل ما اجنزته هو 

في النهاية اجناز لشقيقاتها دول اخلليج والدول العربية عامة.
ــعدني أن أشير في هذه الذكرى العطرة لبعض ما حتقق، فالدول  ويس
الناجحة ترصد وتراقب احلاضر وتتطلع للمستقبل، ألن طموح الشعوب 

ال حدود له، ومهما بلغت فهي تسعى لالفضل.
ان دولة قطر بحمد اهلل وتوفيقه قد قفزت 
فوق االسوار العالية ونهضت في سنوات قالئل 
ال تتعدى العقدين ملوقع متقدم ومكانة مرموقة 
في سلم البناء والتطور مبا يعادل ما فعلته امم 

اخرى في عقود عديدة وسنوات طوال.
ــمو األمير  ــد خطت دولة قطر بقيادة س لق
املفدى ومن قبله سمو االمير الوالد- حفظهما 
اهلل- خطوات ثابتة وواثقة نحو املستقبل، ولعل 
ــمع  ــاهد ال ما يحكى ويس ما يرى بالعني ويش
ــب، يقف شاهدا على اجناز وبذل وجهد  فحس

ال يخفى.
وقد حققت دولة قطر تقدما ملحوظا في جميع 
ــبة لنشير ملجمل  املجاالت، وننتهز هذه املناس
ذلك، ففي املجال السياسي اصبحت دولة قطر 
رقما فاعال ال ميكن جتاوزه في االسرة الدولية 
وتشكل حضورا قويا في جميع امللفات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، وقد ظلت دولة قطر 
تتبع سياسة متزنة وملتزمة باملواثيق الدولية، 
واذا كانت حرية الشعوب والدميوقراطية وحق 
ــان في العيش الكرمي هي من اولويات ما  االنس
تنادي به الدول احملبة للحرية والسالم وتقره 

املواثيق الدولية، فقد بذلت دولة قطر جهودها في مساعدة الشعوب املنكوبة 
التي تعرضت للقهر والظلم لعقود طويلة ومازال بعضها يناضل من اجل 
ــروعة في احلرية والعدالة، وكانت دولة قطر في مقدمة الدول  حقوقه املش
ــي  الداعمة لضحايا احلروب من الالجئني واجلرحى واملطالبة بحل سياس

استراتيجي للنزاعات في العديد من الدول العربية ودول العالم.
ويجيء احلرص على عالقات دول اخلليج في اولويات السياسة القطرية، 
وليس ادل على ذلك مما جاء في خطاب سمو االمير املفدى- حفظه اهلل- في 
افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى، حيث قال سموه »على صعيد عالقتنا 
اخلارجية يظل مجلس التعاون لدول اخلليج العربية البيت االقليمي االول، 
ويأتي دعمه وتعزيز عالقتنا بدوله الشقيقة جميعا وتعميق اواصر االخوة 
ــا ان دولة قطر ظلت  ــتنا اخلارجية«، كم ــا في مقدمة اولويات سياس بينن
تتمسك مبواقفها الثابتة من قضايا امتها العربية واالسالمية، وفي مقدمة 
ذلك حق الشعب الفلسطيني بدولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف 
ــات العربية والقرارات الدولية، كما  ــادي بحل جذري في اطار االتفاقي وتن
ــرق االوسط خالية من االسلحة النووية ليتحقق  ظلت تطالب مبنطقة الش
ــان  ــعوب املنطقة وتتجه دولها نحو التنمية وبناء االنس االمن واالمان لش

بدال من سباق التسلح.
ان دولة قطر تدرك ان االقتصاد هو عماد التنمية وان التخطيط السليم 
ــاره صانع االجناز  ــان باعتب ــادر الدخل وتنمية وبناء االنس وتنوع مص
ــي هي اهم مقومات النجاح، وقد خطت بحمد اهلل خطوات متقدمة  احلقيق
ــليم واالستغالل املرشد للثروة في حاالت  وكان ذلك نتيجة التخطيط الس
ــاء والوضع املالي اجليد للدولة، فلم تتجاهل التغيرات التي ميكن ان  الرخ
ــار النكبات التي حلت باالقتصاد  ــرأ على االقتصاد، وذلك ما جنبها آث تط
ــنوات وسيحميها مبشيئة اهلل من املخاطر التي حتدق اآلن  العاملي قبل س

باالقتصاد الدولي مع هبوط اسعار النفط.
لقد اهتمت دولة قطر باالستثمار اخلارجي عبر جهاز قطر لالستثمار 
الذي ميثل صندوق الثروة السيادية للبالد ووسعت الدولة من استثماراتها 
ــي حباها اهلل بها، فبذلت  ــا اهتمت بتنويع مصادر دخلها الت ونوعتها كم
جهودا مضنية في تسويق الغاز والبترول، واهتمت كذلك بجذب االستثمار 
ــرة واجراءات سهلة تشجع  ــن قوانني وتشريعات ميس اخلارجي عبر س
ــهل له حركة امواله واستجالب عمالته  املستثمر وتضمن له حقوقه وتس
مع مزايا مشجعة واعفاءات مغرية وقد ساهم ذلك بفعالية في تدفق اموال 

االستثمار ما دفع االقتصاد القطري نحو املزيد من التقدم.
ولم تهمل الدولة الصناعات الصغيرة حيث شجعت رأس املال الوطني 
على املشاركة في تقدمي تسهيالت جعلته يسهم مساهمة فعالة في الدورة 
االقتصادية واالنتاج مبا وفر كثيرا على الدولة كما شجعت الدولة صناعة 

البتروكيماويات وغيرها.
ــبة متلك غير  ــتثمار انه مت رفع نس ــجيع االس ومن ابرز تطورات تش
القطريني السهم الشركات املدرجة في بورصة قطر ومعاملة مواطني دول 
مجلس التعاون معاملة القطريني في هذا املجال ونحن نرصد ونتابع ونشجع 
ــركات  على التعاون الوثيق اآلن بني البلدين املتمثل في افتتاح فروع للش
ــتثمارات االفراد بني الكويت وقطر ونطمح  والبنوك وازدياد معدالت اس

للمزيد وسنعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه االشقاء.
ــن الفخر ان دولة قطر تتبوأ اآلن مواقع رفيعة ودرجات متقدمة  انه مل
ــات  ــرات التصنيف االقتصادي االيجابي التي تصدرها املؤسس في مؤش
ــة الدولية املتخصصة والبيوتات املالية املعروفة وظلت حتافظ  االقتصادي
على مؤشر اعلى دخل فرد في العالم لعدة سنوات وهو اجناز ما كان ليتأتى 
ــات الدولة كما ان ترتيبها مشرف  لوال اجلهود اجلبارة التي تبذلها مؤسس

فيما يتعلق مبؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد وغيرها.
ويأتي بناء االنسان في مقدمة اهتمامات الدولة فال مستقبل يرجتي دون 
ــؤولية وبناء االجيال امنا يكون ببناء  ان نبني جيال قادرا على حتمل املس
ــاتها  ــم وبناء العقل عماده العلم لذلك اهتمت الدولة مبؤسس العقل واجلس
ــم العام والتعليم العالي ما يعني  ــة ووفرت لها في مرحلتي التعلي التعليمي
تلك املؤسسات على اداء دورها التعليمي بصورة مثالية لتكون مخرجاته 
ــا للتعليم اجلامعي  ــن والوطن وكذلك أولت اهتمامه بحجم طموح املواط
ــتجلبت احدث اجلامعات  ــني التعليم الغربي حيث اس بل عملت على توط
واشهرها في اميركا واوروبا خاصة في اجلانب العلمي في الطب والهندسة 

وغيرها ووفرت لها افضل الكوادر وكل املقومات واالجهزة لتقدمي افضل 
واحدث انواع التعليم مبا مياثل اكثر الدول االوروبية والغربية تطورا وقد 
حققت تلك اجلامعات جناحا باهرا حيث استقطبت العديد من طالب الوطن 
العربي ووفرت لهم البديل التعليمي والعلمي في بيئة صاحلة وآمنة واقرب 

ملجتمعاتهم من حيث العادات والتقاليد.
ــوم وتنمية املجتمع جهودا جبارة  ــة قطر للتربية والعل وتبذل مؤسس

لتطوير التعليم ورفع درجة الوعي االجتماعي.
ــنة يكون نتاجه اسرة  ــك ان املجتمع املستقيم والتنشئة احلس وال ش
متماسكة ومتمسكة بقيمها الدينية واخالقها وعاداتها وتقاليدها الفاضلة، 
ــرأة والطفل وتطويرها  ــرة وعمادها امل ــك تولي الدولة اهتمامها باالس لذل
واالهتمام باملرأة النها اساس بناء األسرة وقد قطعت املرأة القطرية شوطا 
ــدا في كونها احد اعمدة املجتمع القطري فهي بجانب دورها التربوي  بعي
اصبحت تتبوأ ارفع املناصب االدارية مبا كسبته من علم في شتى ضروب 
املعرفة وبذلك لم تعد املرأة نصف املجتمع املعطل بل نصف املجتمع الفاعل 

الذي يؤدي دورا رائدا نفتخر به.
وكذلك اهتمت الدولة بالرياضة فالعقل السليم في اجلسم السليم وعملت 
على استجالب اخلبرات الدولية ما اكسب الشباب القطري اخلبرة باملمارسة 
ــارت اندية قطر من افضل االندية في  العملية وص
محيطها ومتارس فيها شتى ضروب الرياضة 
ــوية وكانت دولة قطر قد  الرجالية منها والنس
بذلت جهودا جبارة بترؤسها لالحتاد اآلسيوي 
ــاهمت في  ــنوات حيث س لكرة القدم لعدة س
تطوير الرياضة اآلسيوية واكتسبت دولة قطر 
خبرات واسعة ولها بنية حتتية متقدمة مكنتها 
من استضافة دورة اآلسياد والتي اظهرت فيها 
امكانيات ضخمة شجعت الدولة على التقدم بثقة 
الستضافة كأس العام 2022 وتكللت مساعيها 
بالنجاح رغم املنافسة الشرسة مع دول لها باع 
طويل في هذا املضمار، ولعل احتفالنا هذا العام 
يجيء وقد خاب مسعى الذين حركتهم االهواء 
لعدة سنوات حيث ظلوا يطعنون في احقية دولة 
قطر في استضافة كأس العالم الى ان ظهر احلق 
وزهق الباطل باعالن االحتاد الدولي لكرة القدم 
ــهر املاضي عن براءة دولة قطر من  )فيفا( الش
اي شبهات فساد تتعلق بفوزها وبذلك اسكت 
االصوات النشاز وقد اسعدنا كثيرا استبشار 
وسعادة اصدقائنا واشقائنا وخاصة دولة الكويت 
بقرار البراءة القاطع خاصة ان للكويت مواقف 
ــاندة امللف القطري ومازالت  مشهودة في مس
ــكأس اخلليج كخطوة أولى  ــا ايضا بفوز دولة قطر ب ــد توجنا افراحن وق
ــعدت قطر قيادة  في اعداد فريق نأمل ان يصل لكأس العالم 2022 وقد س
ــعبا بان الكويت كانت سباقة في تقدمي التهنئة الصادقة من  وحكومة وش
القيادات السياسية بالكويت مبجرد اعالن الفوز مما يشير للعالقة احلميمة 

واخلاصة بني الشقيقتني.
ــاطات ال تنقطع استعدادا لكأس العالم من حيث  وتنظم دولة قطر نش
البنية التحتية اخلاصة بالفنادق ودور الضيافة والطرقات وامليادين وتهيئة 
كل اسباب الراحة عبر احدث ما وصل اليه العالم ووفقا للخطة التي تقدمت 
بها دولة قطر وهي على استعداد الستضافة املناسبة الكبرى صيفا أو شتاء 
مبشيئة اهلل وتهتم دولة قطر بتوفير اجواء صحية وانسانية كاملة للعاملني 
ــفافية مطلقة مع املنظمات الدولية واحمللية املختصة بحقوق  وتتعامل بش

االنسان وحقوق العمالة وفقا للقوانني الدولية املتعلقة بهذا الشأن.
ان دولة قطر تدرك انه ال تقدم اال مع احلرية املسؤولة لذلك فإن الدستور 
ــي احلقوق والواجبات  ــان القطري ف القطري يكفل كل الضمانات لالنس
املتساوية وفي ذات السياق تتمتع الدولة بأجهزة اعالم حرة وهي تساهم 
بشكل جيد مبمارسة دورها في الرقابة حيث تشير ملواطن اخللل والضعف 
ــا واصالحها وهي بذلك متارس  ــؤولني مما يدفع لتصحيحه في اداء املس

دورها االيجابي في النقد واملراقبة.
ــر قمة دول مجلس  ــتضافت دولة قط ــا نحتفل هذا العام وقد اس انن
التعاون حيث اجتمع شمل االشقاء وقد سعدنا غاية السعادة واستبشرت 
ــفراء لدوحة اخلليج والعرب  ــعوب اخلليج بالتئام االشقاء وعودة الس ش
وقد كانت اكثر قمة حصدت االلقاب ذات الداللة العميقة فهي قمة الدوحة 
ــمل وقد كانت كذلك حيث جاءت  وقمة الفرحة وقمة الوحدة وقمة لم الش
ــر في القضايا احمللية  ــررات املجلس باالجماع وتطابقت وجهات النظ مق

واالقليمية والدولية.
وال يفوتنا في هذا املقام ان نشيد باجلهود اجلبارة واملساعي احلميدة 
ــاح االحمد اجلابر  ــيخ صب ــمو األمير الش التي بذلها حضرة صاحب الس
الصباح، حفظه اهلل لوطنه والشقائه، فاجلميع يعلم ان غيوم اختالف وجهات 
ــماء اخلليج مبا بعث املخاوف من اتساع رقعة اخلالف  النظر قد غطت س
ــمو االمير بحنكته وحكمته وطول مراسه للديبلوماسية متكن من  لكن س
جتاوز اخلالفات بني االشقاء واعاد اللحمة اخلليجية وكان ذلك بفضل ما 
ــقائه فاستجابوا  ــموه من صبر وما يجده من تقدير لدى اش يتمتع به س

ملساعيه عن رضا ومحبة.
ــموه تلك اجلهود التي اسعدت شعوب اخلليج خاصة  اننا اذ نقدر لس
والشعب العربي عامة لنتمنى لسموه موفور الصحة ومتام العافية وان يجعله 
اهلل ذخرا لبلده وبلداننا جميعا وقد كانت لفتة كرمية من اشقائه القادة اذ 

شهدت الدوحة تكرمي سموه ودولة الكويت وهو تكرمي مستحق.
ان العالقة بني دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة لم تعد في حاجة للتأكيد 
عليها فشواهدها ماثلة للعيان وهي عالقة الدم والتاريخ والتضحيات، عالقة 
الشقيق بشقيقه، آمالنا مشتركة وطموحاتنا متطابقة ومستقبلنا واحد، هي 
عالقة وشائج القربى واواصر احملبة التي عززتها املواقف الصلبة وعمدتها 
الدماء الزكية وهي عالقة مصير لن تنفصم عراه وروابط لن تنفصل ومودة 
لن تنقطع مبشيئة اهلل وهي متضي كل يوم نحو آفاق ارحب من التعاون 

الوثيق بتوجيهات ورعاية سامية من قيادة البلدين الشقيقني.
وسنعمل بعون اهلل وتوفيقه ونبذل قصارى جهدنا لتنفيذ تلك التوجيهات 

مبا يعود على بلدينا وكافة دول مجلس التعاون باخلير.
والشكر موصول لقادة اخلليج الذين دفعهم حرصهم وقراءتهم الصحيحة 
ــعوبهم،  ــعدت ش ــات ابناء اخلليج للوصول لتلك النتائج التي اس لطموح
فإلى املزيد من النجاح. وال يفوتني في هذا املقام توجيه الشكر والعرفان 
الجهزة االعالم كافة في دولة الكويت الشقيقة على دورها البناء في متابعة 
ــا وابرازها وكذلك دورها الريادي في دعم ما  االحداث والتنمية في بالدن
ــن التالحم والتقارب خاصة  ــقاء ويدفع ببلداننا نحو املزيد م يجمع االش
ــا حدث تباين في وجهات النظر خالل العام املاضي حيث كان دورها  عندم
ايجابيا وبناء ومتميزا وحياديا اال فيما يتعلق باحلث على الوفاق واالتفاق 

وهو ما حتقق بفضل اهلل وحكمة قادتنا.
حفظ اهلل قادة اخلليج جميعا وحفظ بالدهم جميعا من كل مكروه وادام 

علينا نعمة االمن والرفاهية وكل عام وانتم بخير.

1000 باص لتحس���ني وسائل 
النقل العام بالدولة. كما أشرفت 
وزارة املواصالت على تسلم 
القطرية  شركة سكك احلديد 
»الريل« أول حفار حلفر مترو 
الدوحة والذي وصل للبالد في 

شهر أبريل املاضي.
أبرز اإلجنازات  ولعل من 
أيضا بدء تشغيل مطار حمد 
الدولي في 27 مايو 2014 حيث 
إليه جميع ش���ركات  انتقلت 
القطرية  الطيران واخلطوط 
واألجنبي���ة وجميع اجلهات 

العاملة باملطار ذات الصلة.

البورصة القطرية

حققت هيئة قطر لألسواق 
أدائها  املالية نقلة نوعية في 
محليا وخارجيا، مبا ينسجم 
مع أهدافها في احملافظة على 
الثقة في نظ���ام التعامل في 
األسواق املالية وحماية مالكي 
األوراق املالية واملتعاملني فيها، 
وضمان االستقرار لألسواق 
املالية واحلد من األخطار التي 

قد تتعرض لها.
فعل���ى املس���توى احمللي 
تدش���ني  م���ع  وبالتزام���ن 
املالي  القطاع  اس���تراتيجية 
الهيئة  لدولة قط���ر، قام���ت 
في أواخر عام 2013 بتدش���ني 
خطتها االس���تراتيجية 2013 
� 2016، تفعي���ال لرؤية قطر 
الوطني���ة 2030 وحتقي���ق 
أهداف اس���تراتيجية التنمية 
 �  2011 الوطنية لدول���ة قطر 
2016، وإجناز مهامها الرئيسية 
احملددة بالقانون رقم )8( لسنة 

.2012
وترتك���ز تل���ك اخلط���ة 
االس���تراتيجية على تس���عة 
أهداف م���ن بينه���ا، االرتقاء 
إلى األس���واق املالية احلديثة 
وحتس���ني إمكاني���ة الدخول 
إلى السوق، وحتسني وصول 
السوق إلى شركات االستثمار 
واملنتجات وإنشاء نظام رقابي 
وإش���رافي فعال في السوق، 
ووضع وتنفيذ نظام تنظيمي 
فعال لتوفير خدمات أسواق 

رأس املال.
كما تش���مل تلك األهداف 
تسهيل تكوين رأس املال في 
األس���واق األولية والثانوية 
التنافس���ية  القدرة  وتعزيز 
لألس���واق املالي���ة القطرية، 
وحتس���ني التع���اون الدولي 
املال���ي  التعلي���م  وتعزي���ز 
إلى  للمس���تثمرين والتحول 
جهة تنظيمية لألسواق املالية 

العاملية كنموذج يحتذى.
وقامت الهيئة في إطار سعيها 
إع���ادة صياغ���ة رؤيتها  نح���و 
املس���تقبلية في ضوء رؤية قطر 
الوطنية 2030، ومبا يحقق التناغم 
مع استراتيجية قطر الوطنية 2011 
� 2016، بتطوير البنية التنظيمية 
لألسواق املالية القطرية من خالل 
املوافقة على إصدار نظم وقواعد 
تشريعية كقواعد ترخيص وتنظيم 
التداول  اإلي���داع وقواع���د  جهة 

بالهامش.
وتودع غرفة جتارة وصناعة 
قطر العام 2014 الذي يوشك على 
االنتهاء، باعتباره واحدا من أهم 
أعوام اإلجناز في تاريخها سواء 
على مستوى ريادة مجتمع األعمال 

القطري أو القطاع اخلاص ككل.
ويأتي اليوم الوطني هذا العام 
وقد استطاعت الغرفة أن تستكمل 
خ���الل العام 2014 مس���يرتها في 
اجتاه حتقيق رؤي���ة قطر 2030 
في اجلانب املتعلق منها بالقطاع 
اخلاص والتنويع االقتصادي وأن 
تقوم بدورها ف���ي خدمة مجتمع 
القطري. ولعل آخر هذه  األعمال 
اإلجنازات بل وأعظمها على اإلطالق، 
تنظيمها مؤخرا اللقاء التشاوري 
في دورته السادس���ة بني رئيس 
الداخلية  الوزراء ووزير  مجلس 
ورج���ال األعمال وال���ذي أصبح 
تقليدا سنويا تتم فيه مناقشة آمال 
وتطلعات القطاع اخلاص والشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص بكل 
شفافية وموضوعية، باإلضافة إلى 
املعوقات التي قد تعرقل أداء القطاع 

اخلاص الدور املنوط به.
كما ش���هد هذا العام انتخاب 
الش���يخ خليف���ة بن جاس���م بن 
محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، 
رئيسا الحتاد غرف دول مجلس 
التع���اون اخلليجي، ولقاءات مع 
بعض رؤس���اء الدول ورؤس���اء 
الوزراء في سوازيالند وبلغاريا 
وغامبيا وقب���رص وبنني وغانا 
وايرلندا وألبانيا وتونس واملغرب 

وغيرهم.

القطاع السياحي... 1.4 مليون زائر 
في النصف األول من 2014

يأتي اليوم الوطني هذا العام، 
وقد حققت الهيئة العامة للسياحة 
تقدما ملحوظا في إجناز مهمتها في 
تطوير قطاع س���ياحي قادر على 
استيعاب دور الدولة ومكانتها في 
استقطاب الزوار، وجعل قطر وجهة 

رئيسية للعائلة واألعمال.
فقد شكل إطالق الهيئة العامة 
للس���ياحة إلس���تراتيجية قطر 
الوطنية لقطاع السياحة 2030، 

احل���دث األب���رز كإس���تراتيجية 
طويل���ة األمد تس���اعد على دفع 
قطاع السياحة في قطر إلى األمام 
من خالل سلس���لة م���ن اخلطط 
والبرامج واملشاريع والسياسات 
احملددة التي جرى تطويرها وفقا 
ألفضل املمارسات وبناء على عملية 

تشاورية وطنية.
وفي إط���ار جهودها لتطوير 
قطاع سياحي ناضج، دشنت الهيئة 
العامة للسياحة في فبراير املاضي، 
املرحلة الثانية من اتفاقيتها املبرمة 
مع منظمة السياحة العاملية التابعة 
لألمم املتحدة »UNWTO« للتعاون 
لتطوير نظام متناسق ومناسب 
محلي���ا للمراقبة واجل���ودة في 
مجموعة واس���عة من النشاطات 
السياحية. وفي الفترة من يوليو 
وحتى سبتمبر من الصيف املاضي 
نظمت مهرجان صيف قطر 2014، 
الذي احت���وى عل���ى الكثير من 
الفعالي���ات املتنوعة في مختلف 
املدن القطرية في الدوحة واخلور 
والوكرة، كما مت استقطاب العديد 
من الزائرين، ليعزز هذا املهرجان 
من صورة قطر كوجهة سياحية 

عائلية في منطقة اخلليج.
وقد اس���تقبلت قطر أكثر من 
1.4 مليون زائر في النصف األول 
من العام احلالي، وارتفعت نسبة 
إش���غال الفنادق لتصل إلى %74، 
وارتفعت عائ���دات الفنادق 4 و5 
جنوم لتصل إلى حوالي 1.98 مليار 
ريال، فيما تظل دول مجلس التعاون 
اخلليجي هي املصدر األكبر للسياح 

الذين يزورون قطر حاليا.
هذا وقد حقق املجلس األعلى 
للقضاء الكثير من اإلجنازات خالل 
الع���ام 2013/ 2014 في مجال عمل 
السلطة القضائية شملت مجاالت 
الدع���اوى القضائي���ة واجلنائية 
واملدني���ة وغيرها م���ن الدعاوى 
الت���ي نظرتها احملاك���م مبختلف 
الى اخلدمات  درجاتها، باإلضافة 
اإللكترونية والتدريب والتطوير 
واملش���اريع.  وفيما يعنى مبجال 
التدري���ب والتطوير، فإن قس���م 
التطوي���ر والتدري���ب يؤكد على 
أهمية متت���ع املوظفني بالكفاءات 
واملهارات واملعرفة الالزمة للقيام 
مبه���ام وظائفهم على أكمل وجه، 
ومن هذا املنطلق مت توفير عدد من 
البرامج والدورات ملختلف الوظائف 
واملستويات في بيئة عمل مناسبة، 
تضمنت دورات داخلية وخارجية 

وورش عمل.
هذه بعض من اجنازات قطر 
في بعض املجاالت لكن الطموح ال 
ميكن ان حتده حدود. واملستقبل 

واعد بهمة القيادة والشعب.

حمد بن علي آل حنزاب
سفير دولة قطر لدى دولة الكويت

التعاون لدول اخلليج العربية في األول من 
يناير 2003م.

وفي قمة الدوحة التي عقدت في السابع 
والعشرين من ديسمبر عام 1996، الثالثة 

لقطر والسابعة عشرة بتاريخ قمم مجلس 
التعاون، فقد حمل البيان اخلتامي عددا من 
القرارات املهمة املتعلقة بتعزيز التعاون بني 

دول املجلس بعضها البعض وأهمها تسهيل 
انتقال األيدي العاملة الوطنية بني الدول 

األعضاء. وفي الثاني والعشرين من ديسمبر 
عام 1990 استضافت الدوحة القمة احلادية 
عشرة وهي ما عرفت بقمة »التضامن مع 
الكويت« في وجه العدوان العراقي، حيث 

أعلن املجلس وقوف الدول األعضاء حكومات 
وشعوبا مع الكويت في محنتها ومساندتها 

املطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها 

في جهادهما حتى التحرير الكامل.
كما قررت قمة الدوحة 1990 تكليف جلنة من 

وزراء اخلارجية في الدول األعضاء بالقيام 
بجوالت جماعية إلى الدول دائمة العضوية في 

مجلس األمن، وبعض الدول العربية وغيرها 
من الدول ذات األهمية لتعزيز اجلهود 

السياسية والديبلوماسية الهادفة إلى وحدة 
اإلجماع العربي والدولي الرافض للعدوان 

وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وكانت أول قمة خليجية استضافتها الدوحة 

يوم 7 نوفمبر 1983 هي القمة الرابعة 
للمجلس األعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، وفي تلك القمة أعلن املجلس الوقوف 

صفا خلف منظمة التحرير الفلسطينية 
باعتبارها املمثل الشرعي الوحيد للشعب 

الفلسطيني.
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كسفير للواليات املتحدة 
األميركية ما أولوياتكم؟ وكيف 

تقيم العالقات ما بينكم والكويت 
في هذه املرحلة؟

٭ شكرا جلريدة »األنباء« على 
منحي ه����ذه الفرصة، للتحدث 
والنقاش مع اجلمهور الكويتي 
والعربي، فهذه اخلطوة نقدرها 
باعتباره����ا خط����وة داعم����ة 
ومس����اعدة، وأنا أتطلع أيضا 
للعمل م����ع الصحف مجتمعة 

بنفس الروح اإليجابية.
ان أولوياتي بسيطة جدا، وهي 
ضم����ان وحماية أمن املواطنني 
األميركي����ني املتواجدي����ن في 
الكويت، وكذلك العمل على تعميق 
وتعزي����ز العالقات االميركية � 
الكويتية، والتي هي باألساس 
على مستوى جيد جدا، وأيضا 
أريد العمل على توسيع العالقات 
التجارية واالقتصادية بني بلدينا 
مبا في ذلك ضمان تدفق املزيد 
من االستثمارات بني اجلانبني، 
وكذلك العمل على توفير الدعم 
للنظام السياسي الكويتي الذي 
هو نظام حي����وي، وضمان أن 
يتمتع كل من يحيا على ارض 
الكويت بفرصة احلصول على 
احلقوق األساسية كاملة. وهدفي 
املفضل هو التواصل مع الشباب 
الكويتي من خالل برامج التبادل 
الطالبي والشبابي واألكادميي 
وتعريفهم بالقدر الذي نستطيع 

عن النظام األميركي.
أما بخصوص العالقات ما بني 
بلدينا فهي قوي����ة وتاريخية، 
ولها سمات خاصة منذ األعوام 
1990-1991، وعندم����ا كنت في 
الوالي����ات املتحدة وأحتدث مع 
اقران����ي وزمالئي عن الكويت، 
فقد كنت أشعر بالسرور نتيجة 
االنطباعات التي كونتها من خالل 
أحاديثهم جتاه الكويت، وما أريد 
أن أشدد عليه هو أن التعهدات 
التي التزمنا بها جتاه الكويت 
منذ ع����ام 1990 والتي تتعلق 
بتعزيز جميع مجاالت العالقات 
بني البلدين التزال متينة اال انه 
مازال هناك الكثير الذي ميكن 
العمل عليه وفق ما شعرت به 

في واشنطن.

كيف ترون موقع الكويت في 
املنطقة؟ وهل التزامات واشنطن 

األمنية جتاه الكويت التزال 
قوية؟

٭ بداية، دعيني أؤكد لكم حجم 
الود الذي مت استقبالي وزوجتي 
به من����ذ وصولنا الكويت. لقد 
سمعنا عن الكرم الكويتي ولكننا 
اختبرناه اآلن. فقد متت دعوتنا 
إلى منازل وديوانيات كويتية. 
أما ع����ن العالقات الرس����مية 
بني بلدين����ا، فهناك دعم عميق 
للحكومة الكويتية في واشنطن، 
ونحن نتفهم موقع الكويت كدولة 
صغيرة احلجم نسبيا في منطقة 
حتيط بها دول كبيرة، ولكننا 
ملتزمون بالدفاع عن الكويت 
وعن اندماجها اإليجابي مع بقية 
الدول املجاورة خصوصا دول 
مجلس التعاون اخلليجي فهي 
مسائل ذات أهمية قصوى وأمتنى 
أن أستطيع العمل مع الكويتيني 

لتقوية هذه املسارات.
وأقول نع����م، الواليات املتحدة 
األميركية ملتزمة جتاه الكويت، 
ليس فقط في سياق الدور الذي 
لعبناه في حترير الكويت عام 
1990، ولكنن����ا أيضا ملتزمون 
بدعم الكويت وإجناح الكويت 
عل����ى املس����توى االقتصادي 

ما رأيته في الكويت 
يجعلني أشعر 

بأننا أمام جتربة 
دميوقراطية حقيقية 

وواعدة وآمل
في التوسع 

أكثر مبجاالت حرية 
التعبير والنشر 

أمتمنا صفقة 
عسكرية مع الكويت 

العام املاضي 
والصفقات سالح 

جديدة

أعمل على أن 
يضمن كل من يحيا 
على أرض الكويت 

احلصول على 
احلقوق األساسية 

كاملة

عالقة أميركا ودول 
اخلليج ليست قائمة 
على النفط ولن تتأثر 
بتغير الكميات التي 
نحصل عليها منهم

والسياسي في املنطقة، ونحن 
أيضا ملتزمون مبساعدة الكويت 
على توفير مستوى تعليم عال 
للش����باب الكويتي، فاحلكومة 
الكويتية كانت كرمية جدا في 
إعطاء منح دراس����ية للشباب 
الكويتي للدراسة في الواليات 
املتحدة االميركي����ة، ونأمل أن 
يصب هذا األمر في صالح متكني 
الشباب الكويتي في بناء مستقبل 
واعد لدولة يفخرون بها كما كان 

آباؤهم فخورين بها.
وأعتقد أنه بهذا الشكل فنحن 
ملتزمون ليس فقط بضمان أمن 
الكويت، ولكن ايضا بإجناحها على 
املستويات املختلفة االجتماعية 
واالقتصادية أيضا، وبهذا فإن 
التزاماتنا جتاه الكويت اآلن أكثر 

مما كانت عليه سابقا.

يعاني املواطن الكويتي من 
صعوبات في احلصول على 
تأشيرة الى الواليات املتحدة 

األميركية والتي يقصدها الكثير 
من املواطنني اما للسياحة او 
للعالج او للدراسة، اال توجد 

تسهيالت من املمكن أن تقدموها 
للمواطنني الراغبني في زيارة 

بالدكم؟
٭ يس����رنا أن نك����ون محطة 
يتوجه اليها املواطن الكويتي 
سواء للس����ياحة، أو للتعليم، 
أو للطباب����ة، ونحن نقوم بكل 
ما بوس����عنا لتسهيل إجراءات 
س����فرهم الى الواليات املتحدة 
األميركية، وأعتقد أن الغالبية 
العظمى من الكويتيني يحصلون 
على التأشيرة اخلاصة لهم دون 
مواجه����ة أي مش����كالت، خالل 
3-5 أيام عمل وسنس����تمر في 
هذا املسار، ونحن أيضا نقوم 
بشيء آخر وهو تسهيل وتسريع 
احلصول على التأشيرة اخلاصة 
بالدراسة، وذلك في الوقت الذي 
يزداد فيه اإلقب����ال على طلب 
التأشيرة الدراسية، في أواخر 
الربيع وبداية الصيف، بحيث 
يحصل الطلبة على التأشيرات 
التي يطلبونها في الوقت املناسب 
للبدء في الدراسة في الواليات 
املتحدة بالوقت احملدد. وفي هذا 
الصدد ميكنني أن أقدم نصيحة 
للكويتي����ني الذين يرغبون في 
الس����فر الى الواليات املتحدة 
األميركية، وه����ي أن يتقدموا 
بطلب التأش����يرة مبجرد قرار 

السفر للواليات املتحدة وقبل 
موع����د س����فرهم بوق����ت كاف 
ومناسب، فبالرغم من أن الوقت 
الذي يستغرقه إصدار التأشيرة 
للكويتيني يعتبر ليس كبيرا 
نسبيا، ولكن من األفضل دائما 
أن تتوافر فسحة أكبر من الوقت 
عند التقدم لطلب التأشيرة مبكرا 
بحيث يضم����ن عدم وجود أي 

عوائق أو مشاكل طارئة.

كم عدد الكويتيني الذين زاروا 
أميركا هذا العام؟

٭ ال أعلم بالتحديد، لكننا نصدر 
آالف التأشيرات للكويتيني اال 
انه من الصعوبة أن نحدد عدد 
من دخل األراضي األميركية من 
احلاصلني على هذه التأشيرات، 
ولكنن����ي فهمت من الس����فير 
الكويتي في واش����نطن الشيخ 
سالم الصباح أن هناك نحو 10 
آالف طالب كويتي في أميركا، 
وقد أصدرنا نحو 13 الف تأشيرة 
للعالج الطبي في السنوات األربع 
السابقة. وهناك عشرات آالف 
من الكويتي����ني الذين يزورون 
الواليات املتحدة سنويا، ونحن 
سعيدون بهذا األمر النه يعكس 
اهتماما حقيقيا لدى الكويتيني 

بالتعرف على بالدنا.

هل من املمكن أن تقوم الواليات 
املتحدة األميركية مستقبال بإلغاء 

تأشيرة الدخول للمواطنني؟
٭ ال استطيع اإلجابة عن هذا 
السؤال حاليا في هذه اللحظة، 
وذل����ك ألن برام����ج اإلعفاء من 
التأش����يرات وتوسعتها قد مت 
تعليقها في هذه الفترة، وحاليا 
تت����م مراجع����ة ه����ذه البرامج 
بشكل كبير في واشنطن، وال 
استطيع اجلزم حاليا مبصير 

هذه البرامج.

ما تقييمكم للتجربة 
الدميوقراطية الكويتية؟

٭ كما ذكرت س����ابقا، فإن من 
أولويات����ي تقدمي الدعم حلرية 
التعبي����ر وللنظام السياس����ي 
النشط واحليوي في الكويت، 
ونح����ن نؤمن بأهمي����ة حرية 
التعبير وحرية الصحافة في 
تنمي����ة وتطوي����ر أي جتربة 
دميوقراطية تستحق احلياة، 
بحيث يكون للمواطنني رأي في 
طريقة صنع القرار في بلدهم، 

وسنستمر في دعم هذه التجربة 
الدميوقراطية الكويتية، وفي 
الواقع هناك صحف كويتية تعمل 
على توسيع مجال التداول في 
حرية الرأي والتعبير في الكويت 

ونحن نشجع ذلك.
وفي الكوي����ت مقارنة بغيرها 
من دول املنطقة توجد حريات 
أكبر، وأنا فوجئت بحجم حرية 
التعبير والنقاشات التي تدور في 
الديوانيات الكويتية، حيث يتم 
احلوار بشكل حر في جميع اآلراء 
واألفكار. ولست هنا أدعي أنني 
على علم تام مبا يحدث في بقية 
الدول في املنطقة، ولكن ما رأيته 
في الكويت يجعلني أشعر بأننا 
أمام جتربة دميوقراطية حقيقية 
وواعدة، ولكن مازال هناك بعض 
األمور التي يتجنب املواطنون 
التطرق اليها خاصة في مجال 
النشر الصحافي، وآمل أن يتطور 
النظام السياسي الكويتي بحيث 
تصبح هناك حريات أوسع في 
مجال التعبير والنشر، ولكننا 
سعداء جدا بالوضع احلالي ومع 
ذلك هذا ال مينع من أن نأمل في 
توسيع مجاالت حرية التعبير 

وحرية النشر في املستقبل.

قامت الكويت بالكثير من 
اخلطوات امللموسة في مجال 
تعزيز حقوق اإلنسان، فهل 
بإمكاننا القول إن التقارير 

التي تصدرها وزارة اخلارجية 
األميركية سنويا في هذا 

اخلصوص ستكون أفضل حاال 
من سابقتها؟

٭ تختلف التقارير بني س����نة 
وأخرى، ومن الصعب أن نتنبأ 
مبا سيحدث في التقارير املقبلة، 
ولك����ن الكويت قام����ت بالفعل 
باتخاذ عدة خطوات ايجابية منذ 
العام املاضي في مجال حقوق 
اإلنسان وخصوصا من حيث 
احلد من ق����درة املجرمني على 
استغالل نظام استقدام العمالة 
ومن النشاطات املتعلقة بإصدار 
تأشيرات العمالة، وهذه خطوات 
ايجابية أظن انه ستتم اإلشارة 
اليها في التقارير التالية املتعلقة 
بحقوق اإلنسان في الكويت. وكما 
ذكرت فإن من أهداف وأولويات 
الواليات املتحدة االميركية في 
الكويت ضمان حصول كل شخص 
يعيش على أرض الكويت على 
حقوقه اإلنسانية كاملة، وأن يتم 
توسيع هذه احلقوق وحمايتها 
وحتصينها من خالل القوانني 

الكويتية والدستور الكويتي.

جميعنا يدرك التقارير التي 
تصدرها الواليات املتحدة 

األميركية، والتي تنتقد فيها 
اجلمعيات اخليرية الكويتية 

بتحويل األموال الى »داعش« 
أو جماعات ارهابية أخرى، ما 

مدى دقة هذه التقارير؟ وكيف 
تقيمون دور احلكومة الكويتية 

في مواجهة متويل اجلماعات 
اإلرهابية؟

٭ الكوي����ت ش����ريك قوي جدا 
للواليات املتحدة في التحالف ضد 
تنظيم داعش وجميع التنظيمات 
اإلرهابية العنيفة واملتطرفة، 
وهن����اك عدد من األم����ور التي 
يقوم بها التحالف الدولي، منها 
منع وصول احملاربني األجانب 
الى العراق وسورية، ومحاولة 
مواجهة االيديولوجية العنيفة 
التي يروج لها كل من »داعش« 
و»جبهة النصرة« جلذب الشباب 
الى التنظيمات اإلرهابية، وجزء 

أساس����ي من هذه املهام يتعلق 
مبنع وصول متويالت الى هذه 
التنظيمات ألنها تستخدم هذه 
األموال في جتنيد املس����لحني، 
والتسلح وتدريبهم على احلرب. 
وقد اتخ����ذت الكويت عددا من 
اإلج����راءات االيجابية بقيامها 
بإغ����الق عدد م����ن اجلمعيات 
اخليرية التي كانت تعمل خارج 
اطار القان����ون الكويتي وتقدم 
متويالت لهذه املنظمات، وهو 
األمر الذي يتطلب مراقبة حثيثة 
ملسارات هذه التمويالت، وضمان 
عدم وصوله����ا الى التنظيمات 
اإلرهابية وفق املعايير التي مت 
التوافق عليها ف����ي اطار األمم 
املتحدة لتوصيل املس����اعدات، 
بحي����ث نضمن ع����دم وصول 
هذه التمويالت الى اإلرهابيني 
واملتطرفني، ونحن نعمل بشكل 
حثيث مع احلكومة الكويتية 
لنرى ما اخلطوات األخرى التي 
ميكن اتخاذها في هذا الصدد سواء 
بشكل منفصل أو بشكل مشترك. 
ولكن عموما احلكومة الكويتية 
اتخذت عدة خطوات جيدة في 
حجب التمويل من الوصول الى 

اجلماعات اإلرهابية.

سمعنا مؤخرا عن ابالغ 
واشنطن الكويت بوجود 

جمعيات التزال تقوم بتمويل 
اجلماعات اإلرهابية هل هذا 

صحيح؟
٭ لقد قامت الواليات املتحدة 
بتحدي����د عدد من األش����خاص 
الكويتيني واملقيمني في الكويت 
لقيامه����م بتموي����ل املنظمات 
اإلرهابية، وقامت الكويت بعدة 
اجراءات ضد هذه الشخصيات 
وهنا أدعوك ملخاطبة وزارتي 
الداخلي����ة واملالي����ة ملزيد من 
املعلومات حول اخلطوات التي 
مت اتخاذها بهذا الشأن. وأؤكد هنا 
على املتطلبات التي مت حتديدها 
في قرارات مجلس األمن في األمم 
املتحدة بخصوص ما يجب على 
كل دولة اتخاذه من اجراءات ضد 
األشخاص الذين يقومون بتمويل 
املنظمات اإلرهابية، هذا ونحن 
على دراية باخلطوات اإلدارية 
التي اتخذتها احلكومة الكويتية 
ضد هؤالء األشخاص. من اجلدير 
بالذكر هنا بأن التدفقات النقدية 
لديها القدرة على جتاوز العوائق 
والصعوبات التي توضع أمامها، 
ولذلك نسعى ملواصلة تطوير 
اآلليات واخلطوات املتخذة من 
خالل تطوير عالقتنا مع احلكومة 
الكويتية ملنع تدفق هذه األموال 
واحتواء انتقالها عبر القنوات غير 
املباشرة. إن هناك مساحة التخاذ 
خطوات أكب����ر في هذا الصدد، 
ونحن س����نواصل جهودنا مع 
احلكومة الكويتية لتوسيع هذه 
اخلطوات واإلجراءات وتعديلها 
أو تغييرها مب����ا يضمن عدم 
وصول التمويالت الى املنظمات 
اإلرهابية رغم العوائق واحلواجز 

التي نضعها أمامها. 

ما سبب زيارة نائب وزير 
اخلزانة األميركي دايڤيد كوهني 

الى الكويت؟
٭ لقد قام نائب وزير اخلزانة 
بزيارة الكويت ملناقش����ة عدد 
من األمور من بينها اخلطوات 
اإلضافية ال����الزم اتخاذها ملنع 
وصول التمويالت الى املنظمات 
اإلرهابية، وكذلك عن استكمال 
املفاوضات مع ايران، وللحديث 
مع وزير املالي����ة فيما يتعلق 

السفير األميركي 
دوغالس سيليمان

بني ثنايا غرفة تؤرخ حلقبات مهمة سجلها 
التاريخ في العالقات األميركية � الكويتية 

كان لقاؤنا مع السفير األميركي اجلديد لدى 
البالد دوغالس سيليمان في أول حوار خاص 
يجريه مع صحيفة محلية. فالسفير سيليمان 
اختار أن يجري احلوار في تلك الغرفة التي 
وصفها بالعزيزة على قلبه ألنها تختصر 

حلظات تاريخية مهمة في مسيرة العالقات 
بني البلدين منذ الستينيات ومرورا بتلك التي 

تذكرنا مبرحلة االحتالل الصدامي للبالد والدور 
القيادي الذي لعبته الواليات املتحدة األميركية 
في عملية التحرير والتي سجلت نقطة حتول 

في تاريخ العالقات ومهدت الطريق الى مزيد من 
االرتباط الوثيق ما بني الدولتني.

»فالدعم الذي توفره الواليات املتحدة األميركية 
للكويت كان واليزال ال بل اآلن أكثر من 

السابق«، هذا ما شدد عليه السفير سيليمان 
متحدثا عن »وجود دعم عميق من قبل واشنطن 
جتاه الكويت« ومؤكدا التزام بالده »ليس فقط 
في سياق الدور الذي لعبته في حرب التحرير 
عام 1990 وامنا ايضا في إجناح الكويت على 

املستويني االقتصادي والسياسي في املنطقة«. 
وخالل لقائنا معه والذي تطرق فيه الى احلديث 
عن قضايا عدة محلية واقليمية أشاد السفير 
سيليمان بالدميوقراطية املتوافرة في البالد، 
معبرا عن مفاجأته »بحجم حرية التعبير 

والنقاشات التي تدور في الديوانيات«، الفتا 
الى ان ما رآه يجعله يشعر »بأننا امام جتربة 
دميوقراطية حقيقية وواعدة« وعلى الرغم من 

إبدائه سعادته بالوضع احلالي اال انه أشار 
الى أن »هذا ال مينع تأملنا بالتوسع أكثر في 
املستقبل في مجال حرية التعبير والنشر 

الصحافي«.
وباحلديث عن التقارير التي تصدرها الواليات 
املتحدة والتي تتهم فيها اجلمعيات اخليرية 
الكويتية بتمويل اإلرهاب، كشف سيليمان 

عن ان بالده قامت بتحديد عدد من الكويتيني 
واملقيمني في البالد لقيامهم بتمويل املنظمات 

اإلرهابية، موضحا ان الكويت قامت بعدة 
إجراءات ضد هذه الشخصيات ولكنه اشار الى 

ان واشنطن »ستواصل العمل مع احلكومة 
الكويتية لتوسيع هذه اخلطوات وتعديلها او 

تغييرها مبا يضمن عدم وصول التمويالت الى 
اجلماعات اإلرهابية«، مبينا ان زيارة نائب وزير 
اخلزانة االميركي الى الكويت ديڤيد كوهني أتت 

في اطار »مناقشة اخلطوات اإلضافية الالزم 
اتخاذها في هذا اجلانب«.

وعلى الصعيد اإلقليمي، شدد سيليمان على 
مواصلة بالده إلقامة عالقات استراتيجية 
ووثيقة مع دول اخلليج مبعزل عن نتيجة 

املفاوضات في امللف النووي مع ايران. وفيما 
يلي تفاصيل اللقاء وأسئلة »األنباء« وردود 

السفير األميركي اجلديد عليها:

سيليمان لـ »األنباء«: ملتزمون 
بالدفاع عن الكويت أمنيًا

وإجناحها اقتصادياً وسياسياً

السفير األميركي: حددنا للكويت عدداً من املواطنني واملقيمني ميولون اجلماعات اإلرهابية

حاورته: بيان عاكوم

)فريال حماد( السفير االميركي دوغالس سيليمان متحدثا إلى الزميلة بيان عاكوم 
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ليس هناك ما يدعو إلى قلق 
دول اخلليج من املفاوضات 

النووية وسنواصل إقامة عالقات 
إستراتيجية معها مبعزل عن نتائج 

تلك املفاوضات

في العالقة بني إيران ودول اخلليج
ال رابح  كليًا وال خاسر  كليًا

ناقشنا مع الكويت عددًا من 
اخلطوات الالزم اتخاذها ملنع وصول 

التمويالت إلى املنظمات اإلرهابية

إجراءات عدة قامت بها الكويت 
ضد ممولي اإلرهاب وناقشنا معها 
اخلطوات اإلضافية الالزم اتخاذها

غير صحيح على اإلطالق أننا نربط 
سياستنا في سورية بنتائج املفاوضات 
النووية ورؤيتنا ملستقبل سورية تصب 

بعيدًا عن حكومة األسد و»داعش«

الغالبية  العظمى من املواطنني 
يحصلون على التأشيرة دون مواجهة 

مشاكل وأصدرنا 10 آالف تأشيرة 
دراسية و13 ألفًا للعالج الطبي 

في السنوات  األربع السابقة

توجد أخبار طيبة بشأن امللف النووي 
اإليراني لكنها غير  جيدة بخصوص 

نشاطات إيران املزعزعة لالستقرار 
في املنطقة وسجلها السيئ في  

مجال حقوق اإلنسان 

المعلومات لدي
عن تنازل أي 

مواطن كويتي عن 
جنسيته األميركية 

بسبب قانون 
»فاتكا«

الكويت قامت 
بخطوات إيجابية 
في مجال حقوق 
اإلنسان وّحدت 

من استغالل نظام 
استقدام العمالة 

وتأشيراتهم

برامج اإلعفاء من 
التأشيرة تخضع 

ملراجعة كبيرة في 
واشنطن

وال أستطيع اجلزم

مبصيرها حالياً

بشؤون الوزارة. ولكن تصدر 
موضوع متويل اإلرهاب أجندة 
عمل دايڤيد كوهني خالل زيارته 
إلى الكويت باإلضافة الى مواضيع 

مالية أخرى. 

ما مدى التعاون بينكم والكويت 
بخصوص كشف املنتمني الى 

»داعش«؟
٭ قم����ت بعدة مناقش����ات مع 
احلكومة الكويتية فيما يتعلق 
باألفراد واجلماعات التي سبق 
وأن قامت الواليات املتحدة واألمم 
املتحدة بتحديده����م كممولني 
ل�»داعش« ومجموعات متطرفة 
أخرى، ولكنني ال أريد اخلوض 
في املزي����د من التفاصيل حول 

هذا األمر.

ما سبب زيارة وزير الدفاع 
األميركي تشاك هاغل فجأة الى 

الكويت؟
٭ لقد قام وزير الدفاع األميركي 
تش����اك هاغل مبقابلة صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وحضرت االجتماع حيث 
كان جي����دا جدا، حيث إن وزير 
الدفاع كان يرغب في القدوم الى 
الكويت لتقدمي الشكر لصاحب 
السمو األمير على الدور القوي 
ال����ذي تق����وم ب����ه الكويت في 
احليثيات املختلف����ة املتعلقة 
بالتحالف الدولي حملاربة داعش، 
واملساعدات اإلنس����انية التي 
قدمتها الكويت خصوصا املؤمتر 
األخير الذي استضافته الكويت 
والذي هدف حملاربة ايديولوجية 
تنظيم داع����ش وتوفير الدعم 
اللوجس����تي للتحالف الدولي 
واملؤمترات املتعلقة بذلك والتي 

سبق وعقدت هنا.
والكويت ساعدت في مواجهة 
نف����وذ »داعش« ف����ي املنطقة، 
وعملت عل����ى توفي����ر الدعم 
اللوجس����تي لقوات التحالف، 
ولقيامها مبس����اعدة احلكومة 
العراقية في صناعة قرارات جيدة 
فيما يتعلق بتطوير منط احلكم 
في الع����راق. وتطرق اجلانبان 
ال����ى التعاون  خالل االجتماع 
العميق بني الكويت وأميركا سواء 
في املاضي أو للمستقبل. لقد مت 
أيضا تبادل وجهات النظر حول 
االهتمام بتعزيز قوات التحالف 
بش����كل واضح ملواجهة داعش 
وجبهة النص����رة وغيرها من 

التنظيمات اإلرهابية.

سبق أن حتدث السفير األميركي 
السابق عن صفقة عسكرية الى 
الكويت بقيمة 4 مليارات دوالر، 
هل متت؟ وكيف تقيم التعاون 

العسكري بني البلدين؟
٭ تظل العالقات العس����كرية 
بني الكويت والواليات املتحدة 
متينة ووجود القوات األميركية 
في الكويت تس����اعد في الدفاع 
عن الكويت وتقوم بتدريبات 
دورية مبا يضمن تسهيل العمل 
والتواصل مع قواتنا للعمل معا، 
أما فيما يخص امليزانية واألرقام 

فال أعلم عنها شيئا.
وعن الصفقة العسكرية، فخالل 
السنة املاضية كانت هناك صفقة 
لطائرات نقل حربي c17 وثالث 
طائرات من طراز 30j c1 خاصة 
بإعادة تعبئة الطائرات بالوقود 
فرمبا ه����ذه هي الصفقات التي 
تكلم عنه����ا، ولكنها متت قبل 
وصولي إلى الكويت، وليست 

هناك صفقات جديدة حاليا.

سمعنا عن تنازل بعض 
الكويتيني عن جنسياتهم 
االميركية بسبب قانون 

الضرائب اجلديد »فاتكا«، هل 
هذا صحيح؟ وكم عددهم؟

٭ أعل����م أن هن����اك كثيرا من 
اخلل����ط فيما يتعل����ق بقانون 
فاتكا اجلديد، ولكن هناك عدد 
قليل ممن تخلوا عن جنسياتهم 
األميركية ح����ول العالم، ولكن 
موضوع دفع الضرائب هذا يعتبر 
مسؤولية لكل مواطن أميركي 
جتاه حكومة الواليات املتحدة 
االميركي����ة، وأظ����ن أن جميع 
املواطنني األميركيني يشعرون 
بأن هذه احدى االلتزامات التي 

يجب عليهم الوفاء بها.
وعدد املواطنني األميركيني الذين 
تخلوا عن جنسياتهم ضئيل جدا 
حول العالم بسبب هذا القانون، 
وليس ل����دي أي معلومات عن 
تن����ازل أي مواطن كويتي عن 
جنسيته األميركية جراء صدور 

هذا القانون.

كيف وجدمت املصاحلة اخلليجية 
األخيرة؟ وماذا عن دعمكم لهذه 
املصاحلة؟ وكيف ترون مساعي 

دول اخلليج إلقامة قيادة 
عسكرية موحدة؟

٭ أوال نحن سعيدون جدا مبا 
متخض عن االجتماع اخلليجي، 
ونحن نعمل على تطوير عالقاتنا 
مع مجلس التعاون اخلليجي 
كمنظم����ة، وكذلك مع كل دولة 
خليجية على حدة، لقد كنا داعمني 
لهذه املصاحلة بشكل هامشي � 
وذلك بلغة كرة القدم األميركية � 
ونحن ندعم الدور الديبلوماسي 
الكبير الذي لعبه صاحب السمو 
األمير في إمتام هذه املصاحلة، 
من خالل أسلوب الديبلوماسية 
املكوكية، الذي يحرص على التقاء 
اآلراء، والوصول بها إلى تسوية 
مقبولة لدى جميع األطراف. فهذه 
املصاحلة تعني أن أعضاء مجلس 
التعاون اخلليجي مهتمون بنمط 
ومستقبل العالقات فيما بينهم، 
وبالتالي لم تكن هناك حاجة لدور 
أميركي في ضوء احلرص الذي 
يكنه أعضاء املجلس ملستقبل 

هذه العالقة.
أما بخصوص موضوع قيادة 
عسكرية موحدة فنحن ننظر 
في الطرق التي ميكننا بها مد يد 
التعاون في هذا الصدد، ونأمل أن 
نحظى بعالقات عسكرية وطيدة 
مع مجل����س التعاون باعتباره 
منظمة جماعية أو مع كل دولة 
مبفردها، ولذا فنحن ننظر الى 
ما متخ����ض عنه اجتماع القمة 
اخلليجي باعتباره خطوة ايجابية 
ونسعى لدعمها، وبالتالي نحن 
نأمل أن يكون لنا دور ايجابي في 
هذه املسألة مبجرد حدوثها ألنها 
التزال فكرة لم يتم تنفيذها بعد 
وسنبحث في املستقبل في كيفية 

التعاون معهم بشأنها.

كيف تقيمون الدور االيراني 
حاليا في املنطقة؟

٭ الواليات املتحدة هي إحدى 
الدول اخلمس الدائمة العضوية 
في مجلس األمن والتي دخلت 
في املفاوضات مع إيران حول 
برنامجها النووي بهدف منع إيران 
من امتالك سالح نووي. ونحن 
نظن أننا لو متكنا من حتقيق 
هذا الهدف فإن ذلك سيس����اعد 
على االستقرار ليس في منطقة 
اخلليج فحسب بل في العالم كله. 
وسنواصل التحدث عن نشاطات 

ايران املزعزعة لالستقرار في 
املنطقة والتي تقلقنا، وعن سجل 
ايران السيئ في مجال حقوق 
اإلنسان، وهكذا فإن لدينا عددا من 
املسائل التي نود من اإليرانيني 
معاجلتها باالضافة الى البرنامج 
النووي. هنالك بعض األخبار 
الطيبة في مجال امللف النووي، 
ولكن فيما يتعلق بالنشاطات 
املزعزعة لالس����تقرار، وسجل 
حقوق اإلنسان فإنها التزال غير 
جيدة وسنواصل التحدث علنا 

عن هذه املسائل.

تعبر أغلبية دول اخلليج عن 
قلقها من أن يأتي االتفاق 

النووي على حساب مصاحلها 
السياسية واالستراتيجية في 

املنطقة، فكيف ترون األمر؟
٭ ال أظ����ن أن هنالك ما يدعو 
بل����دان اخللي����ج للقل����ق، ألن 
العالقات األميركية مع الكويت 
ودول مجلس التعاون عميقة 
جدا وواسعة. تذكري األولويات 
التي تطرقت اليها في بداية اللقاء 
والتي تتعلق باألمن واالقتصاد 
واالس����تقرار اإلقليمي. توجد 
هنا جالي����ة اميركي����ة كبيرة 
ولدينا اهتمام عميق بالكويت 
وباخلليج ولدينا تاريخ طويل 
جدا مع الكويت ونود االستمرار 
في ذلك وتطويره. ولذلك فيما 
يتعل����ق بالعالقات ب����ني ايران 
ودول اخللي����ج العربية فإنها 
ليست مسألة رابح كليا وخاسر 
كليا وسنواصل اقامة عالقات 
استراتيجية وثيقة مع أصدقائنا 
في اخلليج مبعزل عما يحدث 

في امللف االيراني. 
يرى كثيرون وجود تعاون 

غير معلن بني الواليات املتحدة 
االميركية وايران خصوصا 

في احلرب على داعش وبعض 
قضايا املنطقة؟

٭ ال يوجد تعاون مع ايران سواء 
في العراق أو في سورية وسبق 
أن قال الرئيس ب����اراك اوباما 
ووزير اخلارجية انه ال يوجد 
أي تعاون عملي أو استراتيجي 
في احلرب على داعش ونحن ال 
نعتبر ايران عضوا في التحالف 

الدولي ضد داعش.

تتنامى مخاوف الدول اخلليجية 
من ثورة الطاقة او النفط 

الصخري، والذي من املمكن أن 

يجعل الواليات املتحدة األميركية 
في مصاف الدول املصدرة 

للنفط، فهل هذا من شأنه أن 
يؤدي الى تغيير جذري في 

سياستكم جتاه الكويت وبقية 
دول مجلس التعاون اخلليجي؟

٭ ال أظن ذل����ك، فمن جهة من 
األفضل تنويع مصادر الطاقة 
وطرق إيصالها لتحقيق استقرار 
عاملي للطاقة وهذا ما ترغب فيه 
دول اخلليج، ولذلك فإن دخول 
النفط الصخري األميركي في 
السوق األميركية، ومن بعدها في 
السوق العاملية، ينبغي أن يساعد 
على استقرار أس����واق النفط. 
ولكن كما س����بق أن قلت، فإن 
عالقة الواليات املتحدة بالكويت 
ومبجلس التعاون ليست قائمة 
على النفط، انها اكثر اتس����اعا 
وتتعل����ق بعالقات سياس����ية 
وتاريخية ودفاعية وتعليمية 
وعائلية، ولذلك لن يتأثر تعاملنا 
مع اخلليج بكمية النفط التي 
نحصل عليه منها، سواء املزيد 
من����ه أو كميات أقل، ولكن ذلك 
لن يبدل عالقاتنا السياس����ية 
واالقتصادية وسنبقى شركاء 

أقوياء.

باحلديث عن أزمة الساعة، وهي 
االنخفاض املتكرر في أسعار 
النفط والتي أرجعها الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني الى 

كونها سياسة أميركيةـ  خليجية 
للضغط على االقتصاد الروسي؟ 

وكذلك وصف السيد خامنئي 
األمر بـ »املؤامرة«، فما رأيكم؟

٭ لس����ت خبيرا في الس����وق 
النفطية، قد تكون هنالك أسباب 
موضوعية تفسر سبب انخفاض 
أسعار النفط ولكنني ال اعرفها، 
وال أعول على هذه التصريحات 
ذات املرام����ي السياس����ية، وما 
يهمني أن أعرف رأي املختصني 
حول األسباب، وحول اخلطوات 
الضرورية إلعادة االستقرار الى 

أسعار النفط مستقبال.
كي����ف ت����رى تق����دم التحالف 
الدولي ضد »داعش« في العراق 

وسورية؟
٭ في اجلانب السوري املشكلة 
تكمن في أن نظام األسد أوجد 
في السنوات املاضية الظروف 
»داع����ش«  لنم����و  املالئم����ة 
و»النصرة« وغيرهما. وما نود 
رؤيته في سورية هو تسوية 

تفاوضية تشرك السوريني في 
حكم أنفسهم، والتي ال تشمل 
املتشددين مثل جبهة النصرة 
وداع����ش وغيرهما وال بش����ار 
األسد. رمبا يتعني حتقيق ذلك 
مبفاوضات سياس����ية اليزال 
مس����ارها غير واضح، ولكنه 
سيتطلب دعم أغلبية السوريني 

واملجتمع الدولي.

ترددت أنباء عن ان دول عربية 
وخليجية توقفت عن املشاركة 

في الغارات التي يقوم بها 
التحالف الدولي ضد تنظيم 

داعش، فهل هذا صحيح؟
٭ ال اعتقد ذلك، فأعضاء االئتالف 
العسكري ال يزالون اعضاء فيه، 
وقد حتدثت مع عدد من ممثليهم 
في الكويت الذين اكدوا التزامهم 
باجلانب العسكري، واجلوانب 
األخرى ضد »داعش« و»النصرة« 
واملجموعات املتشددة األخرى 
في العراق وسورية، ولذلك ال 
اعتقد أن ايا من بلدان اخلليج 

خرج من االئتالف.

تتعرض اميركا النتقادات من 
قبل حلفائها، منهم اململكة 
العربية السعودية، وذلك 

بخصوص سياستكم جتاه 
سورية وعدم رغبتكم في إزاحة 
نظام الرئيس بشار األسد، فما 

تعليقكم؟
٭ كما سبق أن قلت، فإن رؤيتنا 
ملستقبل سورية واضحة، وهي 
املسار الوس����ط الذي ال يشرك 
املتطرفني امثال »داعش« و»جبهة 
النصرة« او نظام بشار األسد 
الذي أوجد املشكلة أصال. نحن 
نعمل مع سياس����يني معتدلني 
وق����وى معتدل����ة، ونأمل في 
التوصل الى مفاوضات تفضي 
الى تس����وية تفاوضية. وهذا 
اليزال في عهدة املستقبل ولكن 
سياستنا بشأن الهدف واضحة، 
وهي احلل التفاوضي الذي مينح 
السوريني حكومة دميوقراطية 
معتدلة وجيدة بعيدا عن حكومة 

بشار األسد او حكم »داعش«.

ولكن هناك من يرى ان 
أميركا تربط نتائج املفاوضات 
النووية بتغيير سياستها جتاه 

سورية؟
٭ هذا غير صحيح على اإلطالق، 
املفاوضات ليس����ت بني ايران 
والواليات املتحدة فقط، فهناك 
مفاوضات األمم املتحدة مع ايران 
التي ال تفي بالتزاماتها مبوجب 
معاهدة حظر االنتشار النووي 
وال تتعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية. هذه املفاوضات 
منفصلة متاما ونحن واحدة من 
6 دول مشاركة في املفاوضات وال 
توجد صلة بني سياستنا جتاه 
س����ورية واملفاوضات النووية 

مع ايران.

ما رأيكم في مبادرة املبعوث 
األممي الى سورية ستيفان 
دمييستورا جتاه حل األزمة 

السورية؟
٭ نحن نعمل بشكل وثيق مع 
األمم املتحدة والسيد دمييستورا 
حول املس����ارات املختلفة التي 
ميكن أن تؤدي الى احلل املطلوب، 
وهو حكومة دميوقراطية معتدلة 
على أساس حل تفاوضي. هذه 
مسائل قيد النقاش وانا لست 
طرفا فيه. اقتراحات دمييستورا 
تناقش في نيويورك وأنا لست 

مشاركا في النقاش.

سمعة الواليات املتحدة األميركية 

وزني زاد 2 كيلو
في الكويت خالل شهر

املفاوضات السبيل الوحيد لتحقيق 
السالم في القضية الفلسطينية

سنواصل التحدث مع األتراك

رد السفير األميركي على سؤال عن مدى تأثر سمعة 
الواليات املتحدة االميركية حول العالم في مجال حقوق 

اإلنسان خصوصا بعد التقرير الذي أصدرته وكالة 
املخابرات االميركية والذي يبني أساليب التعذيب التي 
اعتمدوها الستجواب املعتقلني، حيث اشار الى ان هذا 

البرنامج انتهى العمل به عندما وصل الرئيس االميركي 
باراك اوباما الى سدة الرئاسة، الفتا الى انهم يرون 

»أن الكثير من ذلك البرنامج لم يكن متفقا مع التقاليد 
الدميوقراطية للواليات املتحدة« ولذلك أشار السفير 

سيليمان الى أنهم يسألون انفسهم باستمرار »لنرى ما 
اذا كان أداء حكومتنا يرقى الى املعايير التي حددها شعبنا 
ودستورنا؟«، مستدركا »وهي أخفقت في هذه احلالة ولكن 

جرى التحقيق فيها علنا ومت نشر التقرير«. 
واضاف: »لألسف كانت املمارسات من وجهة نظري 

مخالفة للتقاليد األميركية ولكن في نهاية املطاف حققت 
الدميوقراطية األميركية والنظام السياسي املنفتح وحرية 

الصحافة وحرية التعبير تغييرا في السياسة وبرهنت على 
انها أدوات فعالة جدا لعمل ما هو صواب«.

عبر السفير سيليمان عن امتنانه للحفاوة التي قوبل 
بها هو وزوجته لدى وصولهما الى الكويت، مشيرا الى 

أن الكويتيني يدعونهما الى زياراتهم في ديوانياتهم 
وإلى منازلهم »ولهذا السبب ازداد وزني 2 كيلو في اول 
شهر لي منذ وصولي الى الكويت وألنني أحببت املطبخ 

الكويتي بشكل كبير«. 

بخصوص مشروع القرار العربي بالتوجه الى مجلس 
األمن للحصول على االعتراف بالدولة الفلسطينية، 

اشار السفير سيليمان الى انهم يرون ان السبيل 
الوحيد لتحقيق سالم دائم بني اإلسرائيليني 

والفلسطينيني هو مفاوضات تؤدي الى حل الدولتني، 
مشيرا الى انهم سيواصلون جهودهم للدفع بهذا 
االجتاه، معربا عن عدم اعتقاده بأن أي خطوات 

غير هذه او اجراءات اقل مستوى ستعالج القضايا 
اجلوهرية التي ينبغي معاجلتها.

عما وصلت إليه مناقشاتهم مع األتراك بخصوص األزمة 
السورية شدد السفير دوغالس على أن تركيا شريك 
استراتيجي للواليات املتحدة األميركية ولدينا تعاون 

وثيق ضد االرهاب والتنظيمات املتطرفة الفتا إلى أنهم 
يتحدثون مع األتراك بانتظام حول اخلطوات التكتيكية 
الالحقة في سورية، موضحا أن تركيا تقدم للمعارضة 

السورية دعما إنسانيا وسياسيا مهما.
ولفت إلى أنهم سيواصلون التحدث مع االتراك حول 

سبل بلوغ اهدافنا في سورية، وهي ليست اهدافا 
مختلفة. كل منا يريد ان يرى حكومة معتدلة متثل 

الشعب السوري وال تتضمن املتطرفني او بشار األسد. 
وانا واثق من اننا سنصل الى الهدف ذاته في نهاية 

املطاف.
وأضاف: نحن نتحدث مع األتراك منذ سنوات عن 

العراق وسورية، وقد جنحنا في التعاون في عدد من 
القضايا.

السفير األميركي دوغالس سيليمان والفريق اإلعالمي رشا البديري ومارك بوسي
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برعاية صاحب السمو األمير وتنظيم »نوف إكسبو«
الكويت تحتضن الملتقى الخليجي للشركات العائلية 

اجللسة
 األولى

التحرير
 محمود فاروق  -   منى الدغيمي

عاطف رمضان
التصوير

محمد خلوصي - محمد هاشم

اجللسة
الثانية

20 ألف شركة عائلية باخلليج تشكل أكثر من 90% من حجم األعمال التجارية بثروة تتجاوز تريليون دوالر

احلوكمة والتخارج واحملافظة على الثروة أهم التحديات

اإلدراج وتطبيق احلوكمة أفضل السبل الستمرار الشركات العائلية

الشركات العائلية تسيطر على العالم ألفضليتها في األزمات االقتصادية

واستعرض مجموعة من 
احلقائق الصادمة للشركات 
العائلية مدعمة بأرقام، حيث 
ان 5 الى 8% فقط من الشركات 
تنتقل الى اجليل الثالث ونحو 
50% من املالك يخططون لنقل 
التالي  ال���ى اجليل  األعمال 
ونحو 28% ينقلون امللكية الى 
اجليل التالي ولكن باالستناد 
إلدارة األعضاء التنفيذين من 
اخلارج العائلة و20% يرون 
ان ذلك سيخلق مشكلة داخل 

العائلة.
الش���ركات  وعن حاجة 
العائلية خلطط التعاقب، قال: 
ان نقل املسؤوليات للجيل 
التالي من اكثر األمور صعوبة 
ومتثل حتديا بالغ احلساسية 
للشركات العائلية، مشيرا الى 
ان تخطيط التعاقب يساعد 
الشركات على تأسيس أجيال 
متعاقبة حتمل رؤية وقيم 
املؤس���س لزمن طويل بعد 

غيابه.
وأشار في السياق ذاته الى 
ان 88% من مالك الش���ركات 
العائلية احلاليني يؤمنون بأن 
العائلة نفسها ستدير األعمال 
في السنوات املقبلة، مستدركا 
بأن احصائيات التعاقب تقلل 

من هذا االعتقاد.
وق���ال: ان اإلحصائيات 
تشير الى أن فشل استمرار 
الشركات العائلية يعزى الى 
عامل رئيسي وهو عدم وجود 

تخطيط للتعاقب.
وح���ذر املنص���ور م���ن 
فجوة التواصل بني األجيال 
املتعاقبة، مؤكدا على أهمية 
توصيل الرسالة من اجليل 
األول ال���ى الثاني واألجيال 
الالحقة، مستندا الى بعض 
األمثلة من املشاكل الواقعية 
التي تنشب داخل الشركات 

العائلية.

هناك مالكا ال ينتمون إلى عائلة 
مالك الشركة وال يشاركون في 
إدارتها. وموظفو الشركة من 
خ���ارج العائلة، وأفراد عائلة 
مالك الشركة الذين ميتلكون 
الش���ركة ولكن ال  حصة في 

يعملون فيها.
واش���ار إلى أن الصراعات 
التي ميكن أن حتدث بني أعضاء 
العائلة وعدم تطبيق قواعد 
الش���ركات والقيادة  حوكمة 
الفردية أحد أهم أسباب ضعف 

أداء تلك الشركات.

التخارج من السوق

من ناحيت���ه، قال رئيس 
شركة حازم لالستشارات في 
الس���عودية حازم عبدالواحد 
ان الشركات العائلية حتتاج 
لتغيير تنظيمي ومنوذج عملي 
الدارة التغيير، مشيرا الى ان 
التغيير ض���روري في بيئة 
االعمال وان الشركات التي لم 
تواكب هذه املتغيرات فحتما 
ام���ا ان تتخارج من الس���وق 
او ان تثبت نفسها من خالل 
مواكبة هذه املتغيرات للبقاء 

في السوق.
ولفت الى ان منوذج التغيير 
الذي حتتاجه هذه الشركات 
البد ان يطابق احتياجاتها كأن 
يكون هناك شعور باالستعجال 
في املؤسس���ة لتشكيل فريق 

لتنفيذ التغيير.

املنصور على أهمية الشركات 
العائلية في منطقة اخلليج 
واعتبرها عامال مهما في تطور 

املنظومة االقتصادية.
وأش���ار خالل مداخلته 
التي متحورت حول موضوع 
تخطيط التعاقب في الشركات 
العائلية إلى ان نحو 20 الف 
ش���ركة عائلية في منطقة 
اخلليج تشكل اكثر من %90 
التجارية  من حجم األعمال 
الدول وتقدر ثرواتها  بهذه 
بأكثر م���ن تريليون دوالر، 
وهي مصدر رئيسي لالقتصاد 
والتوظيف، مش���يرا الى ان 
75% منها تدار من قبل اجليل 

الثاني.
وقال: انه من املتوقع ان 
يتحول جزء كبير من اجليل 
الثاني خالل السنوات العشر 
القادمة ال���ى اجليل الثالث، 
التخطيط  ما يبرز أهمي���ة 
للتعاقب بالشركات العائلية 

لضمان استمراريتها. 
وكشف ان معظم الشركات 
من العائلية من اجليل الثالث 
والرابع تتعثر من منطلق ما 
كشفت عنه التجارب، مشيرا 
ال���ى ان من 5% الى 8% فقط 
من الشركات تنتقل الى اجليل 

الثالث.
ولف���ت الى انه ما يقارب 
200 قضية نزاع في الشركات 
العائلي���ة معروض���ة على 
العربية  اململكة  احملاكم في 
السعودية، مبينا ان التفكك 
العائلي بع���د اجليل األول 
والثاني س���ببه الرئيس���ي 

املال.
وأشار الى ان في منطقة 
اخللي���ج نح���و 50% م���ن 
العائلية تنتقل  الش���ركات 
للجيل الثاني ونحو 25 الى 
30% تنتقل الى اجليل الثالث 

والرابع.

تستثمر للجيل الثاني و20 % 
الثالث، فيما  تستثمر للجيل 
ال يتجاوز االستثمار عن %2 
للجيل الرابع في تلك الشركات 

على مستوى دول اخلليج.
وأشار إلى أن أكثر من %90 
من الشركات في أميركا شركات 
عائلية وبني أن تصنيف فورشن 
ألكبر 500 شركة أظهر أن %35 

من تلك الشركات العائلية.
إلى أن  الرميحي  وأش���ار 
استثمارات الشركات العائلية 
في السعودية يزيد على 250 
ملي���ار ريال ويبل���غ إجمالي 
أكبر 49 شركة  اس���تثمارات 
عائلية في اململكة نحو 333.527 
مليون ريال ومبا يشكل نسبة 
29.3% من إجمالي استثمارات 
أكبر 100 شركة سعودية ويبلغ 
إجمالي رأسمال أكبر 49 شركة 
عائلية في اململكة نحو 13.551 
مليون ريال ومبا يشكل نسبة 
46% من إجمالي اس���تثمارات 
أكبر 100 ش���ركة س���عودية. 
ويبلغ إجمالي العاملني بأكبر 
49 ش���ركة عائلية في اململكة 
نح���و 255.9 ألف عامل ومبا 
يشكل نسبة 74% من العاملني 
بأكبر 100 ش���ركة سعودية، 
ويبلغ متوسط حجم العائلة 
املالك���ة للش���ركات العائلية 

السعودية 5.2 أشخاص.
الرميحي دوائر  وتن���اول 
امللكية في الشركات بالقول ان 

و اعتبر الياسني ان تغييب 
أو تهمي���ش بعض املالك في 
العائلي���ة  الش���ركات  ادارة 
وخاص���ة اإلن���اث منهم من 
املشاكل التي تسيطر على جل 
الشركات العائلية، منوها الى 
ان احد التحديات األخرى التي 
تعرقل استمرارية الشركات 
العائلية وتؤث���ر على ادائها 
بصفة مباشرة تداخل املشاعر 

في تسيير العمل.
وقال: ان النزاعات التي قد 
تنشب بني افراد العائلة والذين 
يتقاسمون ملكية الشركة اذا 
ما مت التغاف���ل عنها او عدم 
مواجهتها بآلية واضحة، فقد 
تتحول الى خطر كبير يهدد 

دميومة الشركة.
ودعا الياسني الى ضرورة 
ان يكون هناك نظام واضح 
العائلية  ادارة الشركة  في 
لدحض أي تداخل في األدوار 
او تص����ادم ب����ني األطراف 
والذي قد ينتج عنه نزاع، 
ما قد يؤثر على األداء العام 

للشركة.
وعرج ف���ي مداخلته على 
حتد تواجهه أغلب الشركات 
العائلية وهو اختالف الفكر 
بني طبيعة اجليل املؤس���س 
واجليل الثاني من منطلق ان 
أغلبية اجليل الثاني حاجته 
الى العمل قد تكون محدودة 
ألنه نش���أ في الرخاء وغير 
قادر على ادارة العمل الفتقاده 

املهنية.
وطالب الياسني في نهاية 
مداخلته بضرورة تهيئة اجليل 
الثاني من كل النواحي االدارية 
والفنية واملالية ليكون قادرا 
على تسيير الشركة واحملافظة 
على استمراريتها وتطورها.

تخطيط التعاقب 

أك���د عدنان  من جانبه، 

الش���ركات مؤكدا انه ال ميكن 
للشركة االستمرارية من دون 
رؤي���ة واضحة وفريق يعمل 

لدى الشركة.
وبني ان من االمور السلبية 
إدارة الشركات مبركزية شديدة، 
وعدم وجود رؤية مش���تركة 
وواضح���ة، االمر الذي ترتب 
التخطيط بشكل  عليه غياب 
نهائي وعدم توافر بيئة عمل 
تشجع على استمرار املوظف، 
وتغليب املصلحة الشخصية 
الفراد العائلة في املدى القصير 
على حساب املصلحة في املدى 

الطويل.
وع���ن فوائد اس���تمرارية 
إنها  الرميحي  الشركات، قال 
تكمن في استمرار منو الثروات 
في ظل العائلة واثرها الفعال 
على االسرة عموما وتنمية ابناء 
العائلة في ظل الثروات والبيئة 
التي حباها اهلل للمؤسس���ني 
واحتواء عدد اكبر من االجيال 
حتت مظلة الشركة )التوظيف( 
واحملافظة على الثروات بروح 

اجلماعة وليس الفردية.
وتوق���ع الرميح���ي تغير 
التفكير اإلداري وإيحاد  منط 
ثقافة افضل وحتقيق نتائج 
القصير  املدي���ني  افضل على 

والطويل.
وف���ي تناوله لدورة حياة 
الشركات العائلية، قال الرميحي 
ان 30% من الشركات العائلية 

الشركات العائلية في الكويت 
من منطلق جتربته اخلاصة 
في مجال احلسابات مع عدد 
كبير من الشركات التي تديرها 
العائالت، مشيرا الى أن %80 
من الش���ركات ف���ي الكويت 
أنه���ا عائلية  تصنف عل���ى 
مستعرضا أبرز التحديات التي 
قد تواجه الشركات العائلية 
السيما على مستوى إداراتها 
واستمراريتها في ظل تعاقب 

األجيال عليها.
وقال الياسني ان التداخل 
العمل  امللكية ومصلحة  بني 
التحدي���ات تهديدا  اكثر  من 
الستمرارية الشركات العائلية، 
مش���ددا على ضرورة توافر 
الش���ركة  ادارة  ف���ي  املهنية 
العائلية ف���ي عملية تعاقب 
األجيال وخاصة في اشكالية 
االدارة  من يدير ومن يرأس 
خاصة في مرحلة زوال اجليل 

املؤسس.

اداء الشركة العائلية متراجعا 
فيكون ذل���ك نتيجة انحراف 
مجل���س ادارتها ع���ن النظام 

العادل وافتقارها للحوكمة.

رؤية واضحة

الرئيس  ق���ال  من جهته، 
التنفيذي لشركة رزان املعرفية 
القابضة في السعودية د.جاسم 
الديكتاتورية  الرميح���ي ان 
وعدم االستماع للرأي اآلخر 
من س���لبيات بع���ض ادارات 

والقرارات واعتماد اس���لوب 
األمر من اجل التنفيذ واعتبار 
املوظفني مجرد افراد دورهم 
ف���ي تطبيق  يقتص���ر فقط 
القرارات دون األخذ مبشورتهم 

واالستفادة من خبراتهم.
ودعا الفليج الى ضرورة 
الفصل ب���ني امللكية واإلدارة 
معتب���را ان م���ن ميلك ليس 
بالض���رورة يدي���ر في ظل 
الكافية  عدم متتعه باخلبرة 
واملهنية، مشددا على استقاللية 

مجلس االدارة.
واعتبر الفليج ان الشركات 
العائلية ليست سيئة بل انها 
يج���ب ان تدار وف���ق قواعد 
احلوكمة الرشيدة التي ستكفل 
اس���تمراريتها وحتميها من 

التفكك. 

الملكية واإلدارة 

أما مداخلة نايف الياسني 
فقد متحورت حول ديناميكية 

دي س���يالنس، بان الشركات 
العائلية تسيطر على االسواق 
اخلليجية بش���كل ملحوظ، 
مش���يرا الى أنه منذ 20 سنة 
كانت هناك توقعات باندثار 
العائلية، مستدركا  الشركات 
بالقول: هذا لم يحدث فنحن 
ن���رى اليوم كثي���را من هذه 
الشركات تتمتع بادائها اجليد 
السيما خالل فترات االزمات 

االقتصادية.
واشار الى أنه في حال كان 

استمرارية الشركات العائلية 
داعيا الى ضرورة ان يتوجه 
اجليل الثاني الى ادراج الشركة 
في البورصات التي من شأنها 
املساهمة في تنمية الشركات 
وتطويره���ا واحملافظة على 

كياناتها االقتصادية.
ونوه الفليج الى ان اجليل 
الثالث ليسوا مهتمني كثيرا 
الى  باألعم���ال ويفتق���دون 
نفس خطى اجليل الس���ابق 
واملؤسس ويجهلون كيفية 
اإلدارة، مستعرضا جملة من 
التحدي���ات التي ق���د تواجه 
الشركات العائلية السيما منها 
االرتباط العاطفي وتأثيره على 
عملية أخذ القرارات وعدم ادارة 
رأس امل���ال بطريقة ش���فافة 

ومنضبطة.
وبرر الفليج نفور املهنيني 
واحملترف���ني من العمل داخل 
الشركات العائلية بعدم األخذ 
بالرأي  باملش���ورة واالنفراد 

وقالت رئيس جامعة اخلليج 
د.منى الزيان���ي: ان 95% من 
اقتصادات دول اخلليج يعتمد 
على الشركات العائلية، مشيرة 
ال���ى أن اجلامع���ة اخلليجية 
في البحرين س���تطرح درجة 

البكالوريوس قريبا.

األسواق الناشئة

أفاد االس���تاذ  من جانبه، 
اجلامعي مبركز االعمال العائلية 
في فرنسا فلورنسيو لوبيز 

التنفيذي  الرئي���س  دعا 
لش���ركة الوطني لالستثمار 
صالح الفليج الى تطبيق نظام 
العائلية  احلوكمة للشركات 
املالية  حلمايتها من املخاطر 
واإلدارية اضافة الى تطويرها 
لضمان استمراريتها بشكل 

فعال اكثر مستقبال.
وقال الفليج خالل اجللسة 
النقاش���ية األول���ى للملتقى 
اخلليجي للشركات العائلية 
التي ترأس���تها وفاء حالسو 
مديرة شركة استشارات من 
لبنان وشارك فيها ايضا كل من 
نايف الياسني مدقق حسابات 
البزيع وشركاهم  من مكتب 
وعدن���ان منص���ور صاحب 
شركة استشارية في األعمال 
العربية  اململكة  العائلية من 
السعودية، ان معظم الشركات 
الكويت واخلليج بشكل  في 
عام منذ بداياتها هي شركات 
عائلية وغالبا ال يطبق نظام 

احلوكمة في تلك الشركات.
وأضاف اننا بدأنا في الوقت 
احلالي في الوصول الى اجليل 
الثالث إلدارة تلك الش���ركات 
الى تطبيق  العائلية داعي���ا 
أداء  نظام احلوكمة لتحسني 
الشركات العائلية على املدى 
الطويل األمر الذي من شأنه 

زيادة النمو االقتصادي.
وأوضح ان تطبيق نظام 
احلوكمة يجب ان يبدأ من اآلن 
الش���ركات الستدامتها  لتلك 
على املدى الطويل حتى تتيح 
للجيل الثالث املس���ارعة في 
احت���واء املش���كالت لضمان 

قال احملاضرون في اجللسة 
امللتقى اخلليجي  الثانية من 
للش���ركات العائلي���ة والذي 
عق���د اول من ام���س بعنوان 
»جتاوز األزمة االقتصادية«: 
ان الشركات العائلية في منطقة 
اخلليج تواجه حتديات تهدد 
اس���تمراريتها على الرغم من 
اهميتها في اقتصاديات دول 

العالم.
ترأست اجللس���ة رئيس 
جامعة اخلليج د.منى الزياني 
بحضور األس���تاذ اجلامعي 
مبركز األعم���ال العائلية في 
فرنس���ا فلورنس���يو لوبيز 
دي سيالنس الذي قدم ورقة 
عمل عن »املؤسسات العائلية 
واالداء أين نقف؟« والرئيس 
التنفيذي بشركة رزان املعرفية 
الس���عودية  ف���ي  القابض���ة 
الرميحي حيث قدم  د.جاسم 
ورقة عمل بعنوان »الشركات 
العائلي���ة حتدي���ات وفرص 
التوسع واالستدامة« ورئيس 
شركة حازم لالستشارات في 
الس���عودية حازم عبدالواحد 
الذي قدم ورقة عمل بعنوان 
»حتديات النمو في الشركات 

العائلية«.
وقالوا ان أكثر من 90% من 
الشركات في أميركا »عائلية«، 
حيث وصفوها بأنها تسيطر 
على العال���م ملا تتمتع به من 

كفاءات.

من اليسار صالح الفليج ووفاء حالسو وعدنان املنصور ونايف الياسني خالل اجللسة االولى من امللتقى

املشاركون في اجللسة الثانية من امللتقى

الش���ركة وحتسني  استمرار 
ادائها بشكل اكثر فاعلية.

واس���تعرض ان انتق���ال 
الشركات من جيل »املؤسسني« 
ال���ى جيل الثان���ي »األبناء« 
اضافة الى اجليل الثالث »ابناء 
العم« تبدأ بظهور املش���اكل 
من خالل ادارة الشركة داعيا 
تلك الشركات إلى ان تتوجه 
نحو االستثمار في صناديق 
االستثمار املباشرة للمحافظة 

على كيانها االقتصادي.
ولفت الى ان أكبر التحديات 
التي تواجه الشركات العائلية 
هو انتقال االدارة او السلطة 
الى اجليل الثالث الذي غالبا ما 
يدير تلك الشركات بفاعلية اقل 

من اجليل األول والثاني.
وذكر الفليج ان الشركات 
العائلية التي جنحت في انتقال 
السلطة من اجليل الثاني الى 
الثالث نسبتها 30% فقط وهذه 
تعتب���ر عالمة خط���رة تهدد 

ان الشركات  الى  واشاروا 
اململوك���ة للعائ���الت أفضل 
من غيرها حتقيق���ا لالرباح 
واالستمرارية، خاصة خالل 

فترة االزمات املالية.
واشاروا الى ان التحديات 
الت���ي تواجهه���ا تتمث���ل في 
»االبتكار واحلوكمة واملهنية 
التخارج واالحالل  وخيارات 
والنمو والعوملة واحملافظة على 
الثروة وتوزيعها«، وتوقعوا ان 
تواصل هذه الشركات منوها. 

أجنحة املشاركني في امللتقى

جناح مجموعة بوخمسنيجناح مجموعة شركات خالد يوسف املرزوق واوالده جناح مجموعة السايرجناح بيت التمويل الكويتي
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برعاية صاحب السمو األمير وتنظيم »نوف إكسبو«
الكويت تحتضن الملتقى الخليجي للشركات العائلية 

امللتقى اخلليجي  استكمل 
للشركات العائلية اعمال اليوم 
الثالث واألخير باجللسة الثالثة 
برئاسة رئيس مجلس اإلدارة 
ومؤسس مجموعة بوخمسني 
القابضة جواد بوخمسني وحملت 
عنوان »عالقات العائلة مقابل 
متطلبات العم����ل من املنظور 

القانوني«.
وذكر رئيس مجلس االدارة 
ومؤسس مجموعة بوخمسني 
القابضة جواد بوخمس����ني أن 
الهدف من اقامة امللتقى اخلليجي 
للشركات العائلية هو السعي 
نحو بناء نظام فعال وش����امل 
يحمي الشركات العائلية احلالية 
ويواج����ه التحدي����ات التي قد 

تواجهها الشركات اجلديدة.
وأشار، خالل كلمة استهل 
بها اجللس����ة األولى من اليوم 
الثالث واألخير، إلى أن صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
االحمد وافق على الفكرة وسيتم 
رفع هذا النظام لس����موه ومن 
ثم ستتم مناقشته في مجلس 
الوزراء والتوصية مبناقشته 
واعتماده من قبل دول مجلس 
التعاون اخلليجي ليكون نظاما 

معموال به.
واستدرك بوخمسني بالقول: 
»امللتقى اخلليجي للش����ركات 
العائلي����ة حدث جي����د وفكرة 

مبدعة ونحن بحاجة في دول 
مجلس التعاون اخلليجي الى 
مثل هذا النظام بسبب تعرض 
الكثير من الشركات القانونية 

ألخطاء قانونية وإدارية«.
وقال ان جلس����ات املؤمتر 
أثمرت التوصية بضرورة وضع 
نظام خاص للشركات العائلية 
تعتمده اجلهات الرس����مية في 
دول اخلليج في صورة قرارات 

ملزمة.
وبنينّ بوخمسني أنه مت إبالغ 
صاحب الس����مو األمير بوضع 
هذا النظام، ووض����ع له إطار 
يحمل تل����ك الرؤية وس����يتم 
تشكيل جلنة خماسية من دول 
اخلليج ملناقشة هذا اإلطار وبعد 
ذلك يتم عرض����ه على مكاتب 
استشارية وقانونية ليصبح 
جاهزا للع����رض على صاحب 
ل  السمو االمير وبعد ذلك يحونّ
إلى وزارة التجارة التي بدورها 
ستعرضه على مجلس الوزراء 

التخاذ قرارات رسمية به.
النظام  وأض����اف ان ه����ذا 
سيكون خيارا للشركات العائلية 
التباعه في عقد التأسيس ونريد 
اآلن الشركات العائلية تفادي 

املشكالت التي تواجهها.
وأوضح ان مبررات تكوين 
مثل ه����ذا النظام ه����و حماية 
الشركات العائلية من التحديات 

التي تواجهها والصراعات التي 
قد تنشأ بني األجيال اجلديدة 
واملؤسس����ني لتلك الش����ركات 
بسبب اختالف الرؤى واألفكار، 
وكذلك بسبب عالقات عائلية 
قد تنشأ خارج األسر املؤسسة 
لتلك الش����ركات وهو ما يدفع 
ف����ي النهاي����ة الى تف����كك تلك 

الشركات.
وأشار إلى أن الكويت بدأت، 
ومنذ ستينيات القرن املاضي، 
في اتخ����اذ زمام املب����ادرة في 
العائلية  الش����ركات  تأسيس 
والتي س����اهمت بش����كل فعال 
وقوي في بناء االقتصاد الكويتي 
وكانت سباقة في البناء التجاري 
واالقتصادي ومنوذجا يحتذى 

به عامليا وخليجيا.
وف����ي اس����تعراض من����ه 
للتحديات التي تواجه الشركات 
العائلية، بنينّ بوخمسني أن هناك 
خالفات حتدث أحيانا بني اآلباء 
املؤسسني واألبناء أو األحفاد أو 
بسبب عالقات عائلية كالزواج 
مثال تؤدي الى أشكاليات حقيقية 
قد تدفع إلى خالفات من شأنها 

أن متتد الى احملاكم.
وقال ان النظام الذي يسعى 
امللتقى للخروج به ينظم الكثير 
من العالقات التجارية للشركات 
العائلية والتي متتد إلى تشغيل 
العمالة وتوزيع الثروة وتوزيع 

هناك حاجة إلى تطوير القانون 
اخلاص بتنظي����م العمل حتى 
يتالءم مع املستجدات احلالية 
الش����ركات  التي م����ن ضمنها 
العائلية، مبينا انه على الرغم 
من وجود قانون العمل املعمول 
به حاليا ل����دى القطاع األهلي 
وهو منظم جلميع األطر اخلاصة 
بالعمل لدى الشركات إال أن هناك 
حاجة لوض����ع معايير جديدة 
القانون او  سواء كانت ضمن 
تشريع قانون آخر ليتوافق مع 

اخليرات والزكاة وبشكل متكامل 
وفعال على املدى البعيد.

الى أن دول اخلليج  ولفت 
النظام  ستس����تفيد من ه����ذا 
باعتباره يعزز قدرات األفراد 
والش����ركات على املدى البعيد 
الكويت  ليس على مس����توى 
وحس����ب ولكن على املستوى 

اخلليجي.
من جانبه، ق����ال مدير عام 
املوارد البشرية في بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( زياد العمر ان 

الشركات العائلية.
ورأى العمر ان املشرع البد 
ان يتدخل لتنظيم العالقة بني 
العامل ورئي����س العمل داخل 
الش����ركات العائلية ملا لها من 
طبيعة خاصة عن باقي الشركات 

املوجودة في القطاع االهلي.
وشدد على ضرورة تثقيف 
مالك املؤسس����ات العائلية مبا 
يتعلق مبتابعة القوانني اخلاصة 
بتنظيم العمل، بهدف مواكبتها 
لألح����داث واالط����ر العاملي����ة 
املوضوعة للعمل داخل الشركات 

العائلية.
وأض����اف ان هن����اك حاجة 
إلى متابعة االدارات القانونية 
بالشركات العائلية لكل ما يتعلق 
بذلك االمر، سواء على الصعيد 
االقليمي او الدولي حتى تتواكب 
املؤسسات العائلية مع نظيرتها 

في مختلف بلدان العالم.
من جهتها، قالت املدير العام 
واالستشاري في مجال االعمال 
بش����ركة استش����ارات األعمال 
واحللول التدريبية BCTS وفاء 
حالسو إن االهتمام بالعنصر 
البش����ري يعد أح����د العوامل 
املهمة في بناء وتطور الشركات 
العائلية في منطقة اخلليج ويعد 
الفعالة  أحد االس����تراتيجيات 
التواصل بني  واملهمة في بناء 
األجيال داخل تلك الش����ركات 

ليس على املدى القصير وإمنا 
على املدى البعيد.

ولفتت حالسو الى أن بناء 
الثقة بني املوظف في املؤسسة 
واملالك من ب����ني األمور املهمة 
والفعالة لبناء الوالء الوظيفي 
وتعزيز دور األشخاص داخل 
املؤسسة، وقال ان تقييم األفراد 
مه����م للغاية لوض����ع املوظف 
املناس����ب في املكان املناس����ب 
والسعي في الوقت ذاته الى بناء 
قدرات تدريبية عالية املستوى 
وهو ما يؤدي في النهاية الى 
بناء الشق املهاري والفني لدى 

موظفي الشركة.
بدوره، قال مصطفى سرحان 
البزيع وشركاه إن  من شركة 
هن����اك من يرى أن الش����ركات 
العائلية أفضل من غيرها وفقا 
إلحصائيات ترى أن 30% من 
الشركات العائلية يديرها اجليل 
الثاني وأن 6% يديرها اجليل 

الثالث مبنطقة اخلليج.
ولف����ت الى أن الش����ركات 
العائلية تواجه حتديات أبرزها 
التنظي����م القانوني للش����ركة 
واتفاقية الشركاء والذي يتمثل 

في دستور العائلة. 
بدوره، استعرض الشريك 
اإلداري في مكتب ناجي للمحاماة 
الس����عودية د.عالء ناجي  في 
عالقات العائلة مقابل متطلبات 

التجاري����ة. وتناول  األعم����ال 
ناجي مفه����وم الكيان العائلي 
وطبيعة العالقات األسرية في 

دول اخلليج.
وتساءل ناجي عن إمكانية 
التجاري����ة  حماي����ة األعم����ال 
وعزلها عن العالقات العائلية، 
حيث قال إنه لإلجابة عن هذا 
التس����اؤل يجب التعرض إلى 
وسائل إدارة التداخل والتأثير 
العائلية وبني  العالق����ات  بني 
متطلبات استمرارية وتطوير 
األعمال، فضال عن دور دستور 
العائلة واتفاقية الشركاء في 
اس����تمرارية إدارة العالقة بني 

العائلة واألعمال التجارية.
وأشار إلى طبيعة العالقات 
العائلية في اخلليج من حيث 
األصول والف����روع واالمتداد 
اإلقليمي )االناث والذكور � تعدد 
التداخل بني  الزوجات(، والى 
شؤون العائلة وشؤون العمل 
وأس����باب وجود هذا التداخل، 
موضحا ان املسألة مسألة قرار 

وتخطيط مبكر.
ووض����ع ناجي تصور عام 
عن األنظمة القانونية بش����أن 
الكيان����ات العائلي����ة في دول 
اخلليج العربي في ضوء دور 
دستور العائلة واتفاقية الشركاء 
في استمرارية إدارة العالقة بني 

العائلة واألعمال التجارية.

جواد بوخمسني متلقيا التكرمي اخلاص من زهير السراجنائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد يتابع جلسات امللتقىجواد بوخمسني خالل اجللسة

ملواجهة التحديات التي تواجهها الشركات اجلديدة والصراعات التي قد تنشأ بني األجيال اجلديدة واملؤسسني

جواد بوخمسني: موافقة أميرية على بناء نظام شامل حلماية الشركات العائلية

9 فوائد لتطبيق احلوكمة بالشركات 
العائلية أهمها احلماية األولية للعائلة

حملت اجللسة الرابعة من امللتقى عنوان »القيم 
االجتماعية واالقتصادية للشركات العائلية - إدارة 
التحول نحو حوكمة وجتديد القيم في الشركات 
العائلية« حيث اشارت رئيس مجلس إدارة شركة 
ايفنت س����تارتز البحرينية د.هالة جمال الى أن 
ظاهرة الش����ركات العائلية تسود العالم وأدى 
ظهورها إلى التأكيد على أنها قوة اقتصادية كبيرة 

متارس األدوار االقتصادية املختلفة. 
وبينت أن هذه الشركات استطاعت أن تؤدي 
دورا متميزا وفعاال في حتقيق مستوى مرتفع 

من النمو االقتصادي في كل أنحاء العالم. 
وأوضحت أن ظاهرة الشركات العائلية ليست 
خليجية وإمنا هي ظاه����رة عاملية موجودة في 
العديد من دول العالم، مس����تدركة أن 57% من 
الشركات في إس����بانيا متلكها عائالت، في حني 
تس����اهم تلك الشركات بنس����بة 65% من الناجت 
احمللي االجمالي.  وتس����اهم الشركات العائلية 
بنسبة 60% من مجموع الناجت احمللي اإلجمالي 
في أميركا الالتينية و90% من الشركات العائلية 
مملوكة لعائالت يقومون على إدارتها وغالبيتها 
شركات صغيرة احلجم متثل ما بني 30 إلى %60 

من إجمالي الناجت القومي. 
وبينت جمال أن تلك الشركات ليست ظاهرة 
جديدة أو غريبة على احلياة االقتصادية، بل هي 
النواة األساس����ية التي بدأت منها كل الشركات، 
فهي متثل ما بني 65% إلى 80% من إجمالي عدد 
الشركات في العالم. وقالت إن أقوى 500 شركة 
عاملية تضم 40% منها شركات عائلية، وتساهم 
تلك الش����ركات بنس����بة 70% من االقتصاديات 
العربية وعددها ميثل 95% من إجمالي الشركات 

في املنطقة العربية. 
وبدوره، أش����ار خبير برامج التميز وأداره 
التغيي����ر واملعرفة في مدير مركز استش����ارات 
التنافسية في جامعة البحرين د.محمد بوحجي 
أن هناك 9 فوائد لتطبيق احلوكمة في الشركات 

العائلية منها أنها متثل ن����وع احلماية األولية 
للعائلة، يبعد الركة العائلية من وصم املؤسسات 
بالفساد اإلداري أو بدعم اإلرهاب في ظل التربص 
على منطقة اخلليج، يساهم في استقطاب تكلفة 
أقل وحتفيز املوظفني، السالمة في حتديد املصادر 
احملددة واملختلفة لرأس املال، س����بب الستدامة 
الشراكات الكبيرة في داخل وخارج البالد. الكفاءة 
في تسوية النزاعات بني األجيال. ولفتت الى أن 
حوكمة الشركات أثمرت نتائج الدراسة واملقابالت 
التي اجريت مع كل من أصحاب الشركات العائلية 
اخلمسة عن التوصل إلى حقيقة جامعة مفادها 
التالي: ان توفير حماية طويلة األمد ملس����تقبل 
الشركات أساسي كما أن حوكمة الشركات تعتبر 
عامال في حتس����ني الش����فافية ونظام احلوكمة 
الرشيدة ال يساعد على ضمان استدامة األعمال 
فقط، بل يس����اعد في استقطاب رؤوس األموال 

واملواهب. 
وبدوره، قال مدير املركز الوطني للمنشآت 
العائلية محمد الس����لمي ان األهمية االقتصادية 
للش����ركات العائلية تكمن في ع����دد من النقاط 
أهمها: متثل الش����ركات العائلية على مس����توى 
العالم 76% من إجمالي قطاع األعمال وتس����اهم 
بنس����بة 81% من الناجت اإلجمال����ي. وقال تلعب 
دورا أساس����يا في توطني التقنية وزيادة النمو 
االقتصادي وتوظيف القوى العاملة. وفي جميع 
دول العالم، تعد الشركات العائلية العمود الفقري 
لالقتصاد القومي الفتا الى أنها تش����كل في دول 
االحتاد األوروبي نسبة 82% من إجمالي الشركات 
العاملة، كما تساهم بنسبة 70% من الناجت القومي 
األوروبي ويعمل فيها 75% من إجمالي العمالة.  
وفي الواليات املتحدة يبلغ عدد الشركات العائلية 
املسجلة نحو 32 مليون منشأة ومتثل 49% من 
الناجت القوم����ي األميركي، ويعمل فيها 59% من 
إجمالي العمالة، كما ان ثلث الش����ركات املدرجة 

في قائمة شركات فورتشن.

املشاركون في اجللسة الرابعة من امللتقى

الدعوة إلنشاء مركز خليجي موحد يعنى بشؤون حوكمة 
الشركات العائلية تتصدر أهم 5 توصيات للمشاركني بامللتقى

الشركات العائلية والتنفيذيني بها للتوعية بأسس 
املمارسات الصحيحة التي حتافظ على بناء الشركات 
وانتقال امللكية لألجيال التالية وغرس مفهوم إدارة 

التحول والتغيير نحو احلوكمة.
الدعوة إلنشاء مركز حتكيم ووساطة خليجي 
للش��ركات العائلية يكون مبنزل��ة مرجعية تعمل 
على أسس موحدة للفصل في نزاعات الشركات 

العائلية.
 إخضاع ما مت طرحه من أفكار في امللتقى حول 
مقترح مش��روع نظام قانوني للشركات العائلية 
القابضة في دول مجلس التعاون اخلليجي للدراسة 
واملراجعة إلعداد مشروع نظام أساسي للشركات 
العائلية اخلليجية من خالل مجموعة من املشاركني 

في امللتقى ورفعه لسمو راعي امللتقى. 
كما أوصى املش��اركون باستمرار عقد امللتقى 
بشكل دوري وإدراج مادة علمية في اجلامعة لتدريس 
إدارة الشركات العائلية السيما ان 90% من االقتصاد 

في منطقة اخلليج يعتمد على الشركات العائلية.
ووجه املشاركون في ختام أعمال امللتقى شكرهم 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد )قائد 
اإلنسانية( لتفضله بشمول امللتقى برعايته الكرمية 
ولتفضله باستقبال وفد امللتقى الذي تشرف بزيارة 
سموه واالستماع إلى توجيهاته ومتنياته للملتقى 
بالنجاح والتوفيق. وكذلك الشكر موصول للدكتور 
عبداحملسن املدعج نائب رئيس الوزراء وزير التجارة 
والصناعة لتفضله برعاية حفل افتتاح امللتقى ممثال 
لسمو راعي امللتقى كما توجه املشاركون بالشكر 
للجهات املنظمة على حسن التنظيم والحتاد غرف 
مجل��س التعاون لدعمهم لتنظي��م امللتقى وكذلك 
الش��كر للشركات الراعية والش��ركاء اإلعالميني 

وللمتحدثني واحملاورين.

٭ وضع تعريفات وتوضيحات للمخاطر الداخلية 
واخلارجية التي تواكب أعمال الشركات العائلية.

٭ وضع منهجية استرش��ادية لهيكلة الشركات 
العائلية ووضع أس��س للوظائف والتوظيف مبا 
يسهل عملية التعاقب الصحيح في ملكية الشركات 
مبا يحافظ على بقائها وزيادة قيمتها ومساعدتها 
للنهوض بدورها في خدمة املجتمع وتوفير وظائف 

مستمرة.
٭ وض��ع إرش��ادات لكيفية التح��ول إلى أمناط 

الشركات األخرى.
٭ إجراء الدراس��ات والبحوث في مجال تطوير 

أداء الشركات العائلية اخلليجية.
أهمية استعانة الشركات العائلية باالستشارات 
القانونية للمالك ومجالس إدارة الشركات لتقدمي 
املش��ورة القانونية واملالية املتخصصة من خالل 
مكاتب وش��ركات محام��اة واستش��ارات مالية 
وإدارية مؤهلة ومتخصصة والبعد عن االجتهادات 

الفردية.
أهمية عقد دورات تدريبية وورش عمل ملالك 

ناقش امللتقى اخلليجي للشركات العائلية عبر 5 
جلسات عمل العديد من املواضيع املتعلقة بالعوائق 
التي تواجه الشركات العائلية اخلليجية وسبل معاجلتها 
والتعامل مع العوامل الداخلية واخلارجية التي حتيط 
بتلك الشركات. وتناولت احللقة النقاشية املفتوحة 
بني املتحدثني التي ترأس��ها الرئي��س التنفيذي ل� 
»مجموعة املختص الهندس��ية« في اململكة العربية 
الس��عودية د.زهير السراج  والتي جاءت في ختام 
أعمال امللتقى جملة من االقتراحات واملالحظات على 
مجمل املداخالت بامللتق��ى، حيث أجمع املتحدثون 
عل��ى أهمية تدريب اجليل الثالث واألجيال الالحقة 
على القيادة واحلوكمة الرشيدة لضمان استمرارية 
الشركات العائلية، كما أكدوا على ضرورة االعتماد 
على أربعة مبادئ رئيس��ية هي التعليم والتدريب 
والتثقيف والوعي. فمن جانبها طالبت رئيسة مجلس 
إدارة جامع��ة اخلليج في مملك��ة البحرين د.منى 
الزياني ضرورة نشر ثقافة ريادة األعمال للشباب 
في مرحلة املتوس��ط مش��يرة إلى أن هذه التجربة 

أعطت ثمارها في بعض الدول اخلليجية.
وفي ختام احللقة أكد املتحدثون على ضرورة أن 

يكون هناك تشريع حكومي للشركات العائلية.
وبن��اء على ما مت طرحه في جلس��ات امللتقى 
من محاضرات وحلقات نقاش أوصى املشاركون 

مبا يلي:
الدعوة إلنش��اء مركز خليج��ي موحد يعنى 
بشؤون حوكمة الشركات العائلية تكون اهتماماته 

ما يلي:
٭ وضع مفهوم وتعريف موحد للشركات العائلية 

وتصنيفها في إطار قانوني.
٭ وضع دليل حلوكمة الشركات العائلية اخلليجية 

ووضع ميثاق استرشادي لها.

املشاركون في احللقة النقاشية االخيرة للملتقى اخلليجي للشركات العائلية

تتوجه مجموعة شركات خالد يوسف املرزوق 
واوالده بخالص الشكر والتقدير للديوان 
االميري ووزارة اإلعالم ووزارة التجارة 

والصناعة والصحافة احمللية ووكالة االنباء 
الكويتية وأسرة فندق كراون بالزا، على 

اجلهود التي بذلها كل منهم إلجناح امللتقى 
اخلليجي للشركات العائلية الذي عقد على مدار 

االيام الثالثة املاضية.
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كي ال ندمر بجهلنا وهلعنا وقلة حكمتنا 
اقتصاداتنا وبالتبعية بلداننا اخلليجية، علينا 

أن نتذكر أن أسعار النفط التي يقال هذه األيام 
إنها األدنى منذ 5 سنوات تنسينا حقيقة أننا 

كنا نحس برغد من العيش قبل 5 سنوات، 
وبذلك السعر، وبالتالي ما يحدث ليس نهاية 

العالم، وسيبقى البترول السلعة االستراتيجية 
األهم والتي ال غنى للعالم عنها ولعقود طوال 
قادمة، فلم حتدث املصيبة احلقيقية املتمثلة 

في اكتشاف بدائل للنفط على كوكب األرض أو 
الكواكب السيّارة األخرى، كما مازالت الشركات 
النفطية الغربية الكبرى ومعها الواليات املتحدة 

هما املستفيدتان الكبريان من ارتفاع أسعار 
النفط بعكس الدول املنافسة لهما كالصني 

واليابان وكوريا والدول األوروبية.
>>>

ودولنا اخلليجية هي للعلم األسهل في موازنة 
مصاريفها العامة لكثرة البهرجة والتضخم غير 
املبررين فيها بعكس جميع دول العالم األخرى، 
وسينتج عن إلغاء بعض املشاريع الكبرى التي 

سيفرضها انخفاض أسعار النفط، ضرر بالغ ال 
على دولنا اخلليجية بل على دول العالم املؤثرة 

كون تلك الدول وشركاتها العمالقة هي التي 
تقوم بتلك املشاريع التي تبنى في دولنا وتذهب 

90% من أموالها للخارج.
>>>

وال ميكن تبرير أو فهم ما يحدث بالبورصات 
اخلليجية التي تعكس اقتصادات بلدان ـ هي 
وصناديقها السيادية ـ األكثر ثراء في العالم، 

مستذكرين بأن البنوك واملصانع واخلدمات 
والشركات اخلليجية لم تقفل أو تعلن افالسها 

كي نشهد عمليات البيع غير العقالنية التي 
حدثت أول من امس والتي سببها على 

األرجح هو لعبة محافظ مالية كبرى تسببت 
ـ النخفاض أسعار النفط ـ في بث الهلع في 
األسواق كي تبيع اسهمها بأعلى االسعار ثم 
تستردها بسبب الهلع الذي خلقته بأبخس 

األثمان.
>>>

آخر محطة: 1 ـ ما يؤكد صحة وحقيقة أن 
بعض احملافظ املالية هي التي أثارت الهلع 

بقصد الكسب، حقيقتان واضحتان، أوالهما 
عمليات البيع الضخمة قبل األمس ثم عمليات 
الشراء الضخمة أمس، فما الذي تغير بني ليلة 

وضحاها في اقتصادات بلداننا أو أداء شركاتنا 
اخلليجية؟!

2 ـ وثانيتهما، ما الذي ستفعله احملافظ الكبرى 
باألموال حال بيعها لألسهم؟! أي هل ستضعها 

بالبنوك لتحصل على فوائد عليها تقارب 
الصفر في نهاية العام أم ستهجر اسواقا 
تعرفها ـ بل وتتحكم في حركتها صعودا 

ونزوال ـ إلى اسواق عاملية ال متلك من قرارها 
شيئا، وقد اكتوت قبل سنوات قليلة بنيرانها 

عندما فوجئت بتساقط أكبر شركاتها؟ 
واضح أن املليارات التي قامت احملافظ الكبرى 

بتسييلها عائدة ال محالة لألسواق املالية 
اخلليجية نفسها، فخليج اخلير مازال.. بخير 

وال داعي للهلع!

تكالبت علينا الشرور من 
كل حدب وصوب، وكأن 

الشياطني تفلتت من عقالها 
مقبلة نحونا، نغفو على 

كارثة ونصحو على أخرى، 
كلما وضعنا أصباغا لتجميل 

صورتنا، وحفظنا عن ظهر 
قلب »كم كلمة« يفهمها العالم، 

مثل »حقوق إنسان، حرية، 
تعددية«، هاجت علينا األحداث 

وماجت، وغرقنا في الوحل 
ليتبدد املكياج وننسى »الكم 
كلمة« التي حفظناها فتعود 

صورتنا إلى حالتها الشائهة، 
وكأنك يا بوزيد ما غزيت.

>>>
أمة عجيبة، أبطالها وقادة 

األحداث الدامية الكبرى فيها 
يأتون من العدم، يولدون 

من رحم العتمة والغموض، 
يطلعون فجأة على مسرح 

األحداث كطلوع خليفة الدولة 
اإلسالمية )داعش( ليقلبوا 
الطاولة ويغيروا املعادالت، 

فيصبح العمار دمارا يجذب 
طيور البوم والغربان، انها 

حالتنا املزمنة التي يلخصها 
املثل احلجازي القائل »من 

جرف لدحديرة«، حاملا نخرج 
من جرف »شق في الوادي« 

نسقط في دحديرة وهي 
املنحدر أو النزلة احلادة.

>>>
نعيش في مولد وصاحبه 

غايب، ال منعة لنا وال مناعة 
فينا وليس لدينا حصانة، 

كل من شاء جاء و»خربش« 
على وجوهنا وانصرف، 

حتى اإليراني الشيخ »هارون 
مؤنس« حني ملعت الفكرة 
العبثية في رأسه املعتوه 

فعل في املقهى االسترالي ما 
فعل ولطخ سمعة املاليني من 
البشر، ومضى قتيال تطارده 

اللعنات والتبريكات في آن 
واحد، فمتى يصحو هذا 

الشرق األوسط من جاثوم 
لعنته؟ متى نصحو؟

االقتصاد 
اخلليجي ولعبة 
احملافظ!

حتى أنت يا شيخ؟!

طابعة ثالثية األبعاد.. لعالج السرطان

لندنـ  رويترز: قام علماء بريطانيون 
باستخدام الطابعات ثالثية األبعاد لطباعة 
مناذج طبق األصل من األجزاء املصابة 
مبرض السرطان في اجلسد، مما يسمح 
لألطباء باستهداف األورام اخلبيثة بدقة 

أكثر.
وهذه املبادرة هي أحدث مثال على 
تســــخير الطب للتكنولوجيا سريعة 
التطور، والتي استخدمت بالفعل لتصنيع 

بعض األنسجة التي تتم زراعتها.
الطابعات ثالثيــــة األبعاد  وتقــــوم 
بطباعة املنتجات عن طريق وضع طبقات 
من املادة حتى يتكون املجســــم ثالثي 
األبعاد. وقد استخدمت شركات السيارات 
وشركات الطيران الطباعة ثالثية األبعاد 
في إنتاج منــــاذج، باإلضافة إلى إنتاج 
أدوات متخصصة وأجزاء لالســــتخدام 
النهائي. وفي مجــــال الرعاية الصحية 
يستخدم أطباء األسنان الطابعات ثالثية 
األبعاد لعمل مناذج من الفكني واألسنان، 
فضال عن بعض أنسجة األسنان التي تتم 
زراعتها. وقد قام خبراء جراحة العظام 
باختبار هذه الطابعات املتطورة الستبدال 
مفصل الورك، وفي العام املاضي استعان 

العلماء في الواليات املتحدة بالطابعات 
ثالثية األبعاد لزراعة آذان بشــــرية من 

خاليا بقرة.
ويشتمل العمل األحدث على السرطان 
على »مناذج« لألورام واألعضاء مطبوعة 
بالطابعات ثالثية األبعاد، بناء على أشعة 
مقطعية للمرضى أثناء عالجهم. وميكن أن 
متأل هذه النماذج البالستيكية بسائل، مما 
يتيح للخبراء مشاهدة تفصيلية لتدفق 

ما يطلق عليه األدوية اإلشعاعية.
وهذه األدوية هي عبارة عن عقاقير 
حتتوي على مواد مشعة قد حتقن في 
الوريــــد أو تؤخذ عن طريــــق الفم، أو 
توضع في أي جتويف باجلسد. ويكمن 
التحدي في حقن جرعة كبيرة تكفي لقتل 
خاليا الســــرطان من دون التسبب في 
حدوث أضرار جانبية مفرطة لألنسجة 

السليمة.
ويعتقد جلني فلكس رئيس قســــم 
فيزياء النظائر املشــــعة مبعهد أبحاث 
السرطان في لندن أن »التصميم الدقيق 
ســــيتيح لألطباء في املستقبل حتديد 
اجلرعة بدقة، نتيجة االستخدام الروتيني 

املرجح لنماذج مثل هذه الطابعات«.

عالج السرطان عن طريق طابعة

سالم عبدالرحمن ناصر اخلترش ـ 99 عاما البقاء هلل
ـ الرجال: العمرية ـ ق1 ـ ش1 ـ م5 ـ ت: 

97203454 ـ النساء: الفيحاء ـ ق7 ـ ش77 
ـ م8 ـ ت: 22543220.

أحمد صالح عنبر ـ 79 عاما ـ الرميثية ـ ق7 
ـ ش72 ـ م15 ـ ت: 99992766 ـ 66144414.

يوسف احمد علي املواش ـ 76 عاما ـ 
الرجال: كيفان ـ ق4 ـ ش عرفات ـ م2 ـ 

ديوان املواش ـ ت: 99156699 ـ 22545991 
ـ النساء: ضاحية عبداهلل السالم ـ ق2 ـ ش 

حمود النصف ـ م10أ ـ ت: 22545992 ـ 
الدفن التاسعة صباحا.

لطيفة مبارك صقر اجليماز، زوجة محمد 
جاسم عبداهلل املسكتي ـ 79 عاما ـ الرجال: 
بيان ـ ق5 ـ ش4 ـ م20 ـ ت: 25389404 ـ 

النساء: خيطان اجلنوبي ـ ق3 ـ ش91 ـ م33 
ـ ت: 99523490.

جنيبة عبد علي احمد، ارملة عباس محمد 

العطار ـ 78 عاما ـ الرجال: حسينية آل 
ياسني ـ املنصورية ـ ت: 66662834 ـ 

النساء: حسينية العترة الطاهرة ـ الرميثية ـ 
ق10 ـ ش ابوحنيفة ـ ج101 ـ ت: 66661843.

خالد أحمد اجلسار ـ 88 عاما ـ الرجال: 
قرطبة ـ ق1 ـ الشارع الرابع ـ ديوان 

اجلسار ـ ت: 99027830 ـ 99342323 ـ 
النساء: ضاحية عبداهلل السالم ـ ق4 ـ ش 

صنعاء ـ م44 ـ ت: 22522331.
فهد سيف البالود العجمي ـ 39 عاما ـ الرقة 

ـ ق4 ـ ش2 ـ م94 ـ ت: 50102216.
جمال صفر علي بوصفر ـ 73 عاما ـ حسينية 

سيد علي املوسوي ـ بنيد القار ـ ت: 
99748257 ـ 99958688 ـ الدفن التاسعة 

صباحا.
عيسى ربيع النومس ـ 86 عاما ـ الرحاب: 

ق2 ـ ش7 ـ م13 ـ ت: 67744778 ـ 
66887700 ـ الدفن بعد صالة العصر.

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي   إلى ربك  راضية 

مرضية   فادخلي  في عبادي  
وادخلي جنتي

تابعونا وتواصلوا معنا

alanbaa.newspaper

alanba_news_kw

alanbanews

حالة البحرمواقيت الصالة

أعلى مد:
7.31ص - 7.40م

ادنى جزر:
1.50ص - 1.14 ظ

حالة الطقس

مش��مس والرياح ش��مالية 
غربية س��رعتها من 08 إلى 

28 كم/س.
العظمى: 23
الصغرى: 8

الفجر 5:11
الشروق 6:36
الظهر 11:44

العصر 2:34
املغرب 4:52
العشاء 6:15

أغنيتها )باجبا، باجبا 
التي ســـجلتها  بيليم( 
سنة 1995، والتي نقلتها 

إليها جدتها«.
وشـــرحت أن هـــذه 
التقليدية عند  األحلان 
الغجر تـــروي »فقدان 
األمـــل بعد أن يخســـر 
اإلنسان الثقة مبن حوله، 

ما خال أمه واهلل«.
أما في أغنية »درانك 
فتتطـــرق  الف«،  إن 
بيونســـيه وزوجهـــا 
مغني الـــراب جاي زي 

إلى شوقهما اجلنسي.
وقالت ميتســـو إن 
»النجمني األميركيني لم 
يطلبا اإلذن الستخدام 
هذه الالزمة الغجرية«.

ولـــم حتدد أي قيمة 

بيونسيه متهمة بسرقة حلن غجري
للتعويضات في الشكوى، 
لكن املغنية كشفت أن 
صوتها مسجل في %29 

من أغنية النجمني.

نيويورك ـ أ.ف.پ: 
تقدمت مغنية مجرية من 
الروما« بشكوى  »غجر 
ضـــد الفنانة األميركية 
إياها  بيونسيه، متهمة 
بسرقة أحلان فلكلورية 
الشـــهيرة  في أغنيتها 

»درانك إن الف«.
وتبدأ هـــذه األغنية 
جلائـــزة  املرشـــحة 
»غرامـــي« بأنغـــام من 
أوروبـــا الشـــرقية، ثم 
يعلو صوت بيونسيه 

بعد 40 ثانية.
مونيـــكا  وأكـــدت 
جوهاسز ميكزورا التي 
حتمل اسم ميتسو الفني، 
في شكواها التي قدمتها 
في نيويورك، أن »هذه 
بيونسيهاألنغام قـــد أخذت من 
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