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لم يأت العام ٢٠١٤ بجديد سوى متدد سرطان االرهاب مع 

اعالن تنظيم الدولة االســــالمية «داعش» اخلالفة وتنصيب 

ابو بكر البغدادي خليفة للمسلمني والذي تفنن مع تنظيمه 

في قطع الرؤوس وبيع الرقيق واجلواري وغيرها من االمور 

البعيدة متاما عن االسالم وسماحته.

وتنقل االرهاب هذا العام في معظم ارجاء العالم العربي من 

مصر التي شهدت انتخاب رجلها القوي عبدالفتاح السيسي 

رئيسا للجمهورية مع براءة الرئيس السابق حسني مبارك من 

التهم املوجهة اليه، مرورا بالعراق الذي تشكلت فيه صورة 

سياسية جديدة مع اقصاء نوري املالكي، وصوال الى اجلزائر 

التي اعادت انتخاب رئيسها عبدالعزيز بوتفليقة.

وشهد العام ايضا توسع احلوثيني في اليمن مع سقوط 

العاصمة اليمنية صنعاء بأيديهم في وقت استمرت فيه األزمة 

السورية في املراوحة دون جديد مع فشل مؤمتر «جنيڤ ٢» 

دون تقدم، ترافق ذلك مع دخول ليبيا شفير احلرب االهلية 

بعد معارك عنيفة بني القوى املتصارعة.

وكان الهلع ســــمة هــــذا العام ايضا مع متدد وانتشــــار 

ڤيروس ايبوال في اصقــــاع العالم، ومتدد «كورونا» خاصة 
في السعودية.

خليجيا: دخلت العالقات بني دول املجلس مفترق طرق بعد 

سحابة صيف ادت الى سحب السفراء من الدوحة، تدخل على 

اثره صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد الذي جنح 

في تذليل العوائق وتقريب وجهات النظر بني االشقاء.

اقتصاديا: شهد العام فصال جديدا في تاريخ اسواق النفط 

مع االنخفاض احلاد في اسعاره ما اثر على وضع البورصات 

خاصة في اخلليج، بينما كان احلدث الرياضي الكبير هو فوز 

املانيا ببطولة كأس العالم الذي شهدت في إحدى مبارياتها 

خسارة كارثية ملنتخب البرازيل بنتيجة ٧-١.

فنيًا: ٢٠١٤ هو عام «السيلفي» تلك املوضة التي بدأت مع 

حفل االوســــكار لتصبح هوسًا عامليًا، كما شهد العام رحيل 

هامات ثقافية وفنية عديدة هذا العام، مثل الشحرورة صباح 

وسعيد عقل وجورج جرداق وانسي احلاج وجوزيف حرب 

ومرمي فخر الدين ومعالي زايد وخالد صالح وغيرهم.

«األنباء» تقدم فــــي هذا االصدار ايجازا ألبرز أحداث هذا 

العام عبر ملحق االحداث العربية والعاملية بطريقة متسلسلة 

شهريا، آملني ان يحمل العام القادم اخلير والسالم.

األحداث 
العربية والعالمية

االثنني
30Monday ,December 22, 2014 - Issue No.13949 من صفر 1436 املوافق 22 ديسمبر 2014

12صفحة
ملحق خاص �برز 

أحداث العام في الشأن الخارجي 

سياسي� - اقتصادي� - امني� - فني� - رياضي�

برعاية

03بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة  18أسماء 372 مواطناً خصصت لهم قسائم في غرب عبداهلل املبارك

إمام وخطيب املسجد احلرام أكد أن »داعش« شكل جديد من أشكال القاعدة.. واحلصيلة واملردود ضد اإلسالم

بن حميد لـ »األنباء«:  طاعة اإلمام ليست مقايضة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ووزير اخلارجية العراقي د.ابراهيم اجلعفري

املغامس لـ »األنباء«: اللجنة املشتركة بني الكويت والعراق 28 اجلاري وتشهد التوقيع على أربع مذكرات تفاهم

العبادي: حترير أراضي العراق من »داعش«.. وشيك
بيان عاكوم وكونا

قال رئيس مجلس الوزراء 
العبادي ان  العراقي د.حيدر 
»العراق على وش����ك حترير 
جمي����ع أراضيه م����ن مقاتلي 
الدولة اإلس����امية  تنظي����م 
)داعش( اإلرهابي«. وأكد أن 

العراق على أعتاب حترير كل 
أراضيه بعد أن حقق تقدما في 
مواجهة هذا التنظيم اإلرهابي 
الذي بدأ مقاتلوه في االنسحاب 

من مواقع عراقية عدة.
من جهته، قال املستش����ار 
في مكتب النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الس����فير خال����د املغامس: إن 
اللجنة العليا املش����تركة بني 
الكويت والعراق ستعقد في 
28 اجلاري في بغداد برئاسة 
وزيري خارجية البلدين. ولفت 
املغامس الى انه سيتم التوقيع 
على اربع مذكرات تفاهم، منها 
مذكرة تفاهم في مجال التعاون 

التجاري واالزدواج الضريبي، 
مشيرا الى انه سيتم التوقيع 
أيضا على مذكرة تفاهم لتنظيم 
ف����ي خ����ور عبداهلل  املاحة 
ان  النهائي����ة، آما  بصيغتها 
يتم التوقيع على مذكرة تفاهم 

للحقول النفطية..
التفاصيل ص11 و21 ٭

أسامة أبوالسعود

أكد إمام وخطيب املسجد احلرام 
فضيلة الش���يخ د.صالح بن حميد 
ان هناك تدخ���ات أجنبية ظاهرة 
توقد الفنت ال سيما الفنت الطائفية 
ومحاولة زرع أنواع من االحتقانات 
في املنطقة، داعيا إلى اهمية لزوم 
الطاعة لتحقيق  اجلماعة ول���زوم 
املصلحة العليا للباد والعباد. وشدد 
إمام وخطيب احلرم املكي الشريف في 
لقاء مع »األنباء« على ان طاعة االمام 
ليست مقايضة مبعنى »ان االمام ان 
اعطاني حقي أطيعه، وان لم يعطني 
فا أطيعه«، مش���ددا على ان االمر 

ديانة وسياسة ومصلحة عليا للوطن 
واملواطنني. وع���ن ظهور »داعش« 
وغيره م���ن اجلماع���ات املتطرفة، 
قال بن حميد: »داعش« اليوم شكل 
جديد من اشكال القاعدة، وكل القوى 
والتحالفات اليوم من اجل »داعش«، 
اذن فالعامل اخلارجي ال يخفى بأي 
حال من االحوال، وهذا يتطلب منا 
الوعي اكثر وخاصة ان يعي ابناؤنا 
وبناتنا ذلك وان احلصيلة واملردود 
من وراء ذلك كله ضد االسام وتفريق 
األمة بإثارة نعرات طائفية او مذهبية 
ومتزيق بادها وتشريد اهلها وتبديد 
ثرواتها ومزيد من التشرذم الطائفي 

إمام وخطيب املسجد احلرام د.صالح بن حميد متحدثا لـ »األنباء«     )هاني الشمري(واملناطقي.

 »VIVA« 1.2 مليار دينار مكاسب البورصة وأسهم 
و»بيتك« و»الوطني« و»أمريكانا« باحلد األعلى

شريف حمدي

واصلت مؤشرات األس���واق اخلليجية ارتفاعاتها اجلماعية 
بعد تس���جيلها نهاية األسبوع املاضي مكاسب كبيرة على وقع 
التحسن امللحوظ على مستوى أسعار النفط في السوق العاملي،   
واستمر انتعاش بورصة الكويت. وارتفعت السيولة لنحو قريب 
م���ن 50 مليون دينار هي األعلى منذ أكثر من 3 أش���هر ونصف 
الشهر تقريبا، وحققت نحو 1.2 مليار دينار مكاسب في جلسة 
أمس لترتفع القيمة الرأسمالية إلى 29.4 مليار دينار. واستحوذت 
أسهم »كويت 15« على 50% تقريبا من إجمالي السيولة، ما يؤشر 
إلى استمرار تركيز احملافظ والصناديق وكبار املستثمرين على 
هذه األس���هم، والتي جاءت في مقدمتها أسهم »VIVA« و»بيتك« 

و»الوطني« و»امريكانا«.

التفاصيل ص24 و25 ٭

حمد املرزوق

حمد املرزوق:
27٪ منوًا بأصول 

»بيتك تركيا« في 
نهاية الربع الثالث 

وحقوق املساهمني 
37تنمو ٪28 

التفاصيل ص 35 ٭
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التقى رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق األوسط ورئيس التحرير وأكد أهمية تعزيز التعاون اإلعالمي بني مصر والكويت

الدعيج: اإلعالم العربي يؤدي دوراً مهماً في إبراز ودعم القضايا العربية في جميع احملافل
أنباء  ادارة وكالة  مجل���س 
الشرق األوس���ط ورئيس 
التحرير في تصريح مماثل 
ل� »كونا« أن للكويت بعدا 
إزاء قضايا  قوميا ووطنيا 
األمة العربية ومتثل ذلك في 
دعمها ومساندتها ملصر في 
مختلف الظروف السياسية 

واالقتصادية. 
ورح���ب حي���در بزيارة 
الش���يخ مب�����ارك والوف��د 
املراف�����ق له الى مقر وكالة 
الش������رق األوس�ط،  أنباء 
مؤك���دا أهمي���ة مث���ل هذه 
الزيارات ودورها في تعزيز 
عالق���ات الت��عاون اإلعالمي 
اللت���ني  الوكال�ت���ني  ب���ني 
تربطهم���ا عالق����ة »قدمية 

ومتجذرة«. 
ودعا ال���ى أهمية تبادل 
اخلبرات اإلعالمية والتجارب 
املشتركة بني الوكالتني السيما 
في مجال اإلعالم االجتماعي 
)سوشيال ميديا(، الفتا الى 
أهمية ما تقدمه وكالة »كونا« 
من خدمات إعالمية »متميزة« 

للقارئ العربي.

االتفاقية املوقع���ة بينهما 
من خالل تب���ادل اخلبرات 
والتدريب اإلعالمي وتبادل 
الزي���ارات بني املس���ؤولني 
التطورات  بهدف مواكب���ة 
التكنولوجي���ة ف���ي املجال 
اإلعالمي، األمر الذي ينعكس 
العمل  ايجابا على مستوى 

وجودته. 
وأش���اد الش���يخ مبارك 
الدعيج بالدور الذي تقوم به 
وكالة أنباء الشرق األوسط 
خلدمة اإلعالم العربي ومبا 
تتمتع به من كوادر بشرية 
وقدرات فنية تس���اعد في 
إيصال رس���التها اإلعالمية 
عل���ى أكمل وج���ه وأفضل 

صورة. 
انه وجه دعوة  واوضح 
رسمية لرئيس مجلس ادارة 
وكالة أنباء الشرق األوسط 
التحري���ر لزيارة  ورئيس 
الكوي���ت بهدف اس���تكمال 
املباحثات الثنائية واالطالع 
العمل في وكالة  على سير 

األنباء الكويتية. 
م���ن جانبه أك���د رئيس 

الى تعزيز  تطلع اجلانبني 
العالقات وتطويرها مبا يخدم 

مصاحلهما املشتركة. 
ولفت في هذا اإلطار الى 
ضرورة النهوض بالتعاون 
القائم بني الوكالتني وتفعيل 

القضايا  العالقات خلدم���ة 
العربية ونصرتها. 

وأش���اد بعمق العالقات 
»املتميزة« بني وكالتي األنباء 
الكويتية واملصرية والتعاون 
اإلعالمي املثمر بينهما، مؤكدا 

مب���ا في���ه وكاالت األنباء 
العربية يؤدي دورا مهما في 
إبراز ودعم القضايا العربية 
في جميع احملافل، مش���ددا 
في هذا الصدد على ضرورة 
التعاون املس���تمر وتوطيد 

الوكالتني والهادفة الى تطوير 
وتفعيل العمل اإلعالمي في 
مختلف املجاالت ومبا يصب 
في صالح مس���يرة اإلعالم 

العربي. 
واضاف ان اإلعالم العربي 

القاهرة � كونا: أكد رئيس 
العام  املدير  االدارة  مجلس 
لوكال���ة األنب���اء الكويتية 
»كون���ا« الش���يخ مب���ارك 
الدعي���ج أهم��ي���ة تعزيز 
عالقات التعاون اإلعالمي بني 
الكويت ومصر نظرا ألهمية 
الدور ال���ذي يؤديه اإلعالم 
النه���وض باملجتمعات  في 

وتنميتها. 
جاء ذلك في تصريح أدلى 
به الشيخ مبارك الدعيج ل� 
»كون���ا« عق�����ب مباحثات 
أجراها م���ع رئيس مجلس 
الش���رق  أنباء  ادارة وكالة 
األوس���ط ورئيس التحرير 
عالء حيدر وتناولت عالقات 
التع���اون ب���ني اجلانب���ني 
وضرورة تفعيلها وتطويرها 
في ظل املرحلة الصعبة التي 

متر بها املنطقة. 
وقال الشيخ مبارك الدعيج 
ان مباحثاته تركزت على عدد 
من املوضوع���ات وامللفات 
اإلعالمية التي تهم اجلانبني 
الكويتي واملصري وس���بل 
تفعيل االتفاقية املوقعة بني 

 الشيخ مبارك الدعيج مع عالء حيدر  الشيخ مبارك الدعيج أثناء املباحثات مع رئيس مجلس ادارة وكالة انباء الشرق االوسط ورئيس التحرير عالء حيدر 

أجواء ترفيهية لألطفال

لعب وترفيه

بورشه ادخلت الفرحة الى قلوب األطفال متعة القيادة

قامت مدرسة بورشه 
لتعليم القي���ادة لألطفال 
بتنظيم زيارة ملستشفى 
بي���ت عب���داهلل لرعاية 
األطفال، وكان الهدف من 
الزي���ارة هو تعليم  هذه 
وترفيه األطف���ال، حتت 
رعاية بيت عبداهلل وأيضا 
للتخفي���ف عنه���م ورفع 
معنوياتهم هم وعائالتهم. 
وتأتي هذه املبادرة من مركز 
الكويت، شركة  بورش���ه 
بهبهاني للسيارات � ضمن 
املس���ؤولية االجتماعية 
وااللتزام جتاه ش���رائح 

املجتمع املختلفة.
ويقدم بي���ت عبداهلل 
أعلى مس���تويات العناية 
ش���املة  التلطيفي���ة 
التخصصات لألطفال الذين 
يعانون من أمراض تهدد 
وحتد فترة حياتهم، وكذلك 
دعما لعائالتهم للعمل على 
جتاوز هذه الفترة، وذلك 
من خ���الل خل���ق أجواء 

ترفيهية.
كم���ا أكد ه���ذا احلدث 
الت���زام مرك���ز بورش���ه 
الكويت، ش���ركة بهبهاني 
للس���يارات جتاه مهمته 
في تقدمي برنامجه املميز 
لألطف���ال ف���ي كل أنحاء 
البالد، حتى األطفال الذين 
يواجهون حتديات بدنية 

أو صحية.
وتعليقا على هذا احلدث، 
قال مايك فني، مدير برنامج 
مدرسة بورش���ه لتعليم 
القيادة لألطفال: »تسعى 
مدرسة بورش���ه لتعليم 
القيادة لألطفال دائما إلى 
رسم البسمة على وجوه 
األطفال، باإلضافة إلى تقدمي 

أهم مه���ارات وتعليمات 
السالمة على الطرق. نحن 
ملتزمون باحلرص على 
توفير فرصة املشاركة في 
البرنامج ألكبر عدد ممكن 
من األطفال، وقد أسعدنا 
كثيرا موافقة بيت عبداهلل 

على استضافتنا«.
أطلق البرنامج عام 2011، 
كجزء من مبادرة منظمة 
الصح���ة العاملي���ة »عقد 
من الزمن للعمل من أجل 
السالمة على الطرق« وبدأ 
الداخلية  بدعم من وزارة 
ووزارة التربية والتعليم 
ف���ي الكوي���ت، لضم���ان 
احلص���ول عل���ى تغطية 

تعليمية واسعة.
وم���ن خ���الل برنامج 
مدرسة بورش���ه لتعليم 
القي���ادة لألطفال، حصل 
األطفال في بيت عبداهلل 
على حص���ص تعليمية 
حول السالمة على الطرق، 
وذل���ك قب���ل جتربته���م 
لقيادة س���يارات بورشه 
911 املخصص���ة للصغار، 
خصيص���ا  واملصمم���ة 
للحلب���ة املصغ���رة التي 
تتضمن الفتات وإشارات 
مرور ومن���اذج للدوارات 
والتقاطعات، باإلضافة إلى 
مطبات السرعة وممرات 
املشاة، حيث حتاكي هذه 
النم���اذج أمن���اط الطرق 
احلقيقية، بينما توفر أيضا 
أج���واء ترفيهية لألطفال 
وعائالتهم. كما مت تعليم 
األطف���ال ودعوته���م إلى 
احترام السائقني اآلخرين 
الذهبية  واتباع »القواعد 
للسالمة املرورية«. وفي 
ختام احل���دث، مت تقدمي 
قبعات س���ائقي بورشه، 
كتب بورش���ه ألنش���طة 
األطفال وكتيبات بورشه 
ع���ن القي���ادة الس���ليمة 
لألهالي وأول رخصة قيادة 

لألبناء. 
الس���ياق،  وفي ه���ذا 
قالت منس���قة األنش���طة 
في بي���ت عبداهلل لرعاية 
األطفال، اآلنسة متارا حياة: 
»كان يوما ممتعا ومليئا 
بالترفيه. وكان من الرائع 
مش���اهدة االبتسامة على 
وجوه األطفال وس���ماع 
ضحكاتهم حينما استعدوا 
لقيادة سيارات بورشه 911 

املخصصة للصغار«.

مدرسة بورشه لتعليم القيادة لألطفال
في مستشفى بيت عبداهلل
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يعقوب الصانع ود. صالح بن حميد ود. عبد اهلل املعتوق ود. عبد احملسن 
اخلرافي يقصون شريط افتتاح امللتقى الوقفي الـ 21          )قاسم باشا(

د. بدر العيسى متفقدا إحدى جلان الطلبة

الصانع افتتح امللتقى الوقفي الـ 21 »لألمانة«: 
مجمع السيرة النبوية بحلته العصرية صورة مشرقة 

وداللة على متّسك الكويت بكتاب اهلل وسّنة 
الرسول منهاجاً وقوالً وعمالً

العيسى: ال وجود ألي حاالت تسريب 
في اختبارات الثانوية العامة و لم أتخذ 

أي إجراء حتى اآلن مبلف تسكني مناصب الوكالء 
املساعدين الشاغرة في »التربية« 1215

تقسيم املستهلكني في السكن اخلاص واالستثماري إلى شرائح بواقع 3000 كيلوواط لألول و1000 كيلوواط للثاني بسعر 2 فلس

إعفاء »الدخل احملدود« من زيادة رسوم الكهرباء
 مريم بندق

تنفيذا لتوجيهات صاحب الس���مو األمير، يحسم مجلس 
الوزراء اليوم خطط مواجهة انخفاض أسعار النفط. ويرأس 
االجتماع الذي يعقد في قصر بيان سمو رئيس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك، حيث يستعرض املجلس خطط الوزارات املختلفة 

وأهمها »النفط« و»املالية«.
 إلى ذلك، كش���فت مصادر رفيعة ف���ي تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« أن احلكومة جادة في تعديل رسوم الكهرباء ولكن 
بعد موافقة مجلس األمة على تعديل القانون بش���أن الرسوم 
والتكاليف املالية مقابل االنتفاع باملرافق واخلدمات واملدرج 
ضمن جدول أولويات السلطتني لدور االنعقاد احلالي، وزادت 
املصادر ان املجلس األعلى للتخطي���ط أعاد لوزارة الكهرباء 
دراسة زيادة رسوم الكهرباء وفق شرائح معينة بهدف زيادة 
الشريحة األولى لذوي الدخل احملدود للبيوت السكنية والسكن 

االستثماري املعفاة من أي زيادة في الرسوم.
وأوضحت املصادر ان الدراسة التي متت إعادتها تتضمن 
تقسيم املستهلكني في بيوت السكن اخلاص والسكن االستثماري 
إلى شرائح بحيث يخصص للشريحة األولى للبيوت السكنية 
3000 كيل���وواط من الكهرباء مقابل 1000 كيلوواط للس���كن 
االس���تثماري شهريا بالسعر احلالي وهو 2 فلس للكيلوواط 
الواحد. وأفادت املصادر بأن هذه الفئة التي متثل ذوي الدخل 
احملدود بحاجة إلى زيادة الش���ريحة املخصصة لهم بالسعر 
احلالي 2 فلس تنفيذا لتعهد احلكومة بأن أي زيادة في الرسوم 

لن متس ذوي الدخل احملدود.
وشددت املصادر على التأكيد على أن احلكومة ال تهدف إلى 
زيادة الدخل من رفع رس���وم الكهرباء ولكن الهدف األساسي 

هو تقنني االستهالك ورفع الرسوم على املسرفني.
 وأعلن���ت أن الدعم املخص���ص للكهرباء يبل���غ مليارين 
و900 ملي���ون دينار وميكن أن يخفض بنس���بة كبيرة إذا مت 

ضبط االستهالك.
وأضافت: طلبنا أيضا حتدي���ث البيانات اخلاصة ببيوت 

السكن اخلاص، واستكمال بعض البيانات األخرى.
وعن موعد اجتماع املجلس األعلى للتخطيط املقبل، أجابت 
املصادر: نحن جنتمع 6 اجتماعات س���نويا، متوقعة أن يعقد 

اجتماع للمجلس بعد عطلة األعياد الوطنية.

قمة مصرية ـ قطرية قريبًا 
في الرياض برعاية خادم احلرمني

»الداخلية« على أبواب حركة تنقالت وتعيينات: 
عواصم � وكاالت:  كشفت مصادر بحسب جريدة »الشرق ال ضغوط على القيادات للتقاعد أو االستمرار

األوس����ط« أن لقاء مرتقبا س����يجمع ب����ني الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
في الرياض، حتت رعاية خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز، إلنهاء اخلالف بني القاهرة والدوحة، وأشارت 
املصادر إلى أن اللقاء س����يناقش امللفات العالقة بني البلدين، 
ومن أهمها موقف قط����ر من ثورة 30 يونيو املصرية، ودعم 
جماعة اإلخوان املس����لمني. هذا وبعث صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد ببرقية تهنئ����ة ألخيه خادم احلرمني 
الش����ريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، عبر فيها سموه عن 
خال����ص تهانيه بنجاح مبادرته ومس����اعيه األخوية اخليرة 
التي توجت بإزالة ما يشوب العالقات بني دولة قطر الشقيقة 
وجمهورية مصر العربية الشقيقة وفتح صفحة جديدة في 

العالقات بني البلدين الشقيقني.

الرئاسة حتيل التهامي للتقاعد
وتكلف فوزي رئيساً جديداً للمخابرات

القاهرة - وكاالت: أعلنت الرئاس���ة املصرية، امس تكليف 
اللواء خالد فوزي، قائما بأعمال رئيس املخابرات العامة خلفا 
للواء محمد فريد التهامي، بحس���ب بيان صادر عن مؤسس���ة 
الرئاسة. ووفق البيان، فقد أصدر الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيس���ي، قرارا جمهوريا بتكليف الل���واء خالد محمود فؤاد 
فوزي، بالقيام بأعمال رئيس املخابرات العامة اعتبارا من امس 
21 ديسمبر اجلاري، وتعيني محمد طارق عبدالغني سالم، نائبا 
له«. كما أصدر السيس���ي قرارا، بإحال���ة محمد فريد التهامي، 
رئيس املخابرات العامة الس���ابق إلى التقاعد، ومنحه وس���ام 

اجلمهورية من الطبقة األولى.

»التشريعية« مترر قانون »احملاسبة« و»املالية« تقرّ الوكاالت التجارية
 سامح عبدالحفيظ 

 سلطان العبدان ـ بدر السهيل

وافق����ت جلنة الش����ؤون 
املالي����ة واالقتصادية أمس 
على قانون الوكاالت التجارية 
لي����درج على ج����دول أعمال 
جلسة 13 يناير، وقال رئيس 
اللجنة النائب فيصل الشايع 
عقب اجتم����اع اللجنة أمس: 

إن القانون إيجابي ويشتمل 
على ضوابط حلصول التاجر 
على وكاالت جتارية، مشيرا 
إلى أن القانون يعاقب كل من 
يدعي حق الوكالة عن منتج 
أو خدمة، مضيفا أن القانون 
يشترط على الوكيل احلالي أن 
يضمن تقدمي خدمات اإلصالح 
والصيان����ة لألجهزة واملواد 

التي هو وكيلها.

من جان���ب آخر، رفضت 
التشريعية  الش���ؤون   جلنة 
رفع احلصانة البرملانية عن 
النواب د.عبداحلميد دشتي 
ونبي���ل الفض���ل وفيص���ل 
الدويسان كما رفضت مقترحا 
بشأن األحكام اخلاصة بالعقود 
احلكومي���ة لتعارض���ه مع 
اختصاص���ات جهات أخرى، 
ورفض���ت مقترح���ا بش���أن 

العس���كريني غير الكويتيني 
ومنحهم معاشات تقاعدية كما 
رفضت اقتراحا بشأن إنشاء 
ديوان املظال���م، فيما وافقت 
على مقت���رح بتعديل قانون 
إنشاء ديوان احملاسبة ويلزم 
الديوان بإحالة أي فعل يشكل 
جرمية على امل���ال العام إلى 

النيابة العامة.
التفاصيل ص21 ٭

التقى وكيل وزارة الداخلية 
الفريق سليمان الفهد باملديرين 
العامني ومس����اعديهم وعدد 
من الضباط القادة ونقل لهم 
ترحيب وتقدير نائب رئيس 
الداخلية  ال����وزراء ووزي����ر 
الشيخ محمد اخلالد، وقال: 
»ال نقبل من يجادل أو يشكك 
في ذلك ومن أراد االستفادة 
من االمتيازات ومكافأة نهاية 
اخلدمة فهذا قراره ونحترمه 
لكن ال منل����ك ان نحيده عن 

ذلك«.

ان����ه ال أحد في  وأوضح 
أمام  ال����وزارة يقف حائ����ال 
رغبة االس����تمرار او التقاعد 
القيادات والداخلية  ألي من 
ال متارس أي شكل من أشكال 
أيا كانت األسباب  الضغوط 

واملبررات.
وأشار الى ان وزير الداخلية 
لديه توجه بإصدار قرار بحركة 
تنقالت وتعيينات مطلع العام 
املقبل و»الداخلية مقبلة على 
تعديل في هيكلها التنظيمي 
لسد الشواغر وتعديل وتسكني 

املناص����ب مب����ا يتواكب مع 
االحتياج����ات واملتطلب����ات 

الالزمة والضرورية«.
الوزير ال يرغب  ان  وبني 
ف���ي ان يش���عر اي ضاب���ط 
بالضرر وأن الوزارة تتعامل 
الشفافية دون تفرقة  بكامل 
بني اجلمي���ع ويحرص دائما 
على مكتسبات القادة الضباط 
والذي يريد االستمرار ال بد 
التطوير املستمر  ان يواكب 
والتحديث واالس���تفادة من 
اخلبرات املتراكمة لدى القادة 

الضب���اط والت���ي تصب في 
مصلحة العمل.

وأضاف ان الفرصة التزال 
قائم���ة أمام م���ن يرغب في 
مواصل���ة اخلدمة والعمل أو 
الرغبة في احلصول على املزايا 
ولكل حرية االختيار بناء على 
قناعات ذاتية دون أي ضغوط 
او توجيهات، فالوقت مازال 
متاحا أمام من يرغب في أي 
م���ن األمرين الى نهاية العام 

احلالي.
التفاصيل ص29 ٭

التفاصيل ص 32 ٭
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الشيخ صباح اخلالد مستقبال سفير نيبال الكويت لدى البالد ياجيا بهادور هامال 

صباح اخلالد تسلم أوراق اعتماد سفير نيبال اجلديد
استقبل النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ صباح اخلالد سفير 
جمهورية نيبال الدميوقراطية 
اجلديد لدى البالد ياجيا بهادور 
هامال حيث تسلم منه نسخة 
من أوراق اعتماده سفيرا معتمدا 
لبالده لدى الكويت. حضر اللقاء 
وكيل وزارة اخلارجية السفير 
إدارة  خالد اجل����اراهلل ومدير 
مكتب وزير اخلارجية السفير 
الش����يخ د. أحمد ناصر احملمد 
إدارة املراسم والسفير  ومدير 
ض����اري العج����ران وعدد من 

مسؤولي الوزارة.

الشيخ محمد اخلالد مستقبال د.محمد بن علي كومان

د. أسامة الغريب متحدثا خالل الندوة

اس����تقبل نائ����ب رئيس 
مجل����س ال����وزراء ووزي����ر 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد، 
امس األمني العام ملجلس وزراء 
الداخلية العرب د.محمد بن 
علي كومان، وذلك مبناسبة 
زيارت����ه للب����الد حلض����ور 
فعاليات اجتم����اع اجلمعية 
التاسع والثالثني  العمومية 
العربي  الرياض����ي  لالحتاد 

للشرطة.
وفي بداي����ة اللقاء رحب 
اخلالد بالدكت����ور محمد بن 
عل����ي كوم����ان، معرب����ا عن 
الزي����ارة..  س����عادته بهذه 
متمنيا ل����ه طيب اإلقامة في 
بلده الثاني الكويت. وقد عبر 
اخلالد عن اعتزازه وتقديره 
جلهود األمني العام والقائمني 
العام����ة في تعزيز  باألمانة 
التعاون العربي في مختلف 
مجاالت العمل األمني ملواجهة 
التطورات واملستجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية 

حت����ت رعاية الش����يخة 
ش����يخة العب����د اهلل نظمت 
اجلمعي����ة الكويتية ملتابعة 
قضايا املعاقني ندوة بعنوان 
»إشكاالت التأهيل املهني لذوي 
اإلعاقة الذهنية«، وذلك ضمن 
احتف����االت اجلمعية باليوم 
العاملي للمعاق حتت شعار 
»التنمية والتأهيل« بحضور 
عدد من املسؤولني واملهتمني 
بش����ؤون ذوي االحتياجات 
اخلاصة. وطالب مدير برامج 
االحتياجات اخلاصة مبؤسسة 
أم القرى للخدمات التعليمية 
د.أس����امة الغريب في كلمته 
بض����رورة التبصير بأهمية 
دور األس����رة في املس����اهمة 
الفعالة ف����ي التأهيل املهني 
ومختلف مراحله، والتصدي 
اإليجابي ملش����اكل التشغيل 
في املجتمع، وذلك بواسطة 
العقب����ات وتفعيل  تذلي����ل 
التشريعات وعقد برتوكوالت 
تعاون مع مؤسسات القطاع 
اخلاص، مشددا على ضرورة 

التي تستدعي توحيد اجلهد 
والتع����اون األمن����ي العربي 
التخاذ أقصى درجة من احلذر 

واليقظة.
وأوضح أن هذه املستجدات 
تتطل����ب بالدرج����ة األولى 
تنس����يقا متواصال وتبادال 
للخبرات واملعلومات األمنية 
بني وزارات الداخلية العرب، 
كما تلقي مبزيد من األعباء 
واملس����ؤوليات عل����ى كاهل 

تبني حمل����ة قومية لتعديل 
اجتاهات املجتمع نحو عمل 
ذوي اإلعاقة الذهنية والتمهيد 
لدمجهم في بعض الوظائف 
املناس����بة لهم في القطاعني 
احلكومي واخلاص، والعمل 
على نش����ر ثقاف����ة مغايرة 
تقوم عل����ى ان ذوي اإلعاقة 
الذهنية قوة بش����رية ميكن 
االستفادة منها في املجتمع، 
العمل  وكذلك تعديل بيئات 
والتأكد من تهيئتها لألشخاص 

القي����ادات واألجهزة األمنية 
العربية املعنية.

ومت خالل اللقاء استعراض 
أبرز املواضيع املطروحة في 
جدول أعمال اجتماع وزراء 
العرب ومناقشتها  الداخلية 
واملقرر أن يعقد في اجلمهورية 
الدميوقراطية  اجلزائري����ة 
الشعبية الشقيقة في مارس 
املقبل، وقد أبدى بعض األمور 
واملالحظات التي من شأنها ان 
تدعم أنشطة وأعمال مجلس 

وزراء الداخلية العرب.
من ناحيته، أعرب األمني 
العام ملجلس وزراء الداخلية 
العرب عن سعادته بلقاء نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
إلى توجيهاته  واالس����تماع 
التنسيق  الس����ديدة بأهمية 
األمني بني الدول العربية في 
كل األوقات ألهمية استتباب 
األوضاع األمني����ة وتطوير 

آليات التعاون املشترك.

ذوي اإلعاقة الذهنية، والتأكد 
املهنية  من عناصر السالمة 
الغريب على  فيه����ا. وأك����د 
أهمية استمرار ذوي اإلعاقة 
الذهنية في البرامج التأهيلية 
حلني احلصول على فرصة 
عمل وذل����ك لضمان احلفاظ 
عل����ى قدراته����م ومهاراتهم 
من التده����ور، باإلضافة الى 
التواصل مع أصحاب العمل 
وتش����جيعهم على تشغيل 
املعاقني وإقناعهم بقدراتهم، 
وإعطاء ذوي اإلعاقة الذهنية 
فرصة إلثبات الذات، مع تأكيد 
أهمية السالمة املهنية والبيئة 
العمل،  أثناء  اآلمنة للمعاق 
فض����ال عن توفي����ر املتابعة 
التشغيل للتأكد  أثناء فترة 
من مدى تكي����ف املعاق مع 
العمل، ومساعدته في  بيئة 
حل املشكالت التي تعترض 
املهني واستمراره في  منوه 
العمل، مع احلفاظ على نوع 
من التدريب التنش����يطي إذا 

لزم األمر.

اخلالد استقبل األمني العام ملجلس وزراء الداخلية العرب

اجلمعية الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني
نظمت »إشكاالت التأهيل املهني لذوي اإلعاقة«
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حمد الغنيم خالل تكرميه م.نواف املطيري وسارة النومس 

ق����ال أم����ني س����ر جمعية 
املهندس����ني املس����اعد م.نواف 
املطيري إن املهندسني حريصون 
على التعاون مع كل اجلهات التي 
تعزز دور املعاقني وتدمجهم في 
املجتم����ع وتزيد من فعاليتهم 
في����ه.  وأضاف املطيري خالل 
تلقي »املهندسني« تكرميا خاصا 
من رئيس جلنة اإلعاقة بجامعة 
الكويت حمد الغنيم بأن تفاعل 
املدني مع  مؤسسات املجتمع 
قضايا املعاقني ومتطلباتهم من 
األمور الرئيس����ية التي أولتها 
الكويتية  املهندس����ني  جمعية 
اهتمام����ا انطالقا م����ن نظامها 
األساس����ي وحتقيق����ا ألهداف 
إشهارها في خدمة املهندسني 

واملجتمع والدولة. 
التعاون بني  وأض����اف أن 
اجلمعية وجلنة ذوي اإلعاقة 
في جامعة الكويت ليس األول 
ولن يكون األخي����ر، وأننا لن 
نالوا جهدا في خدمة إخواننا 
املعاقني في مختلف  وزمالئنا 

املواقع. 
م����ن جانب����ه ق����ال رئيس 
جلنة اإلعاقة بجامعة الكويت 

حم����د الغني����م: إنن����ا نك����رم 
جمعية املهندس����ني والرسامة 
النومس  الكاريكاتيرية سارة 
لدعمها للجنة وحتقيقهما رغبة 
األعضاء في عقد دورة تدريبية 
لتعليم رسم الكاريكاتير والتي 
قدمتها اجلمعية والنومس مجانا 

للمعاقني.
وأض����اف الغني����م أن هذه 
املبادرات م����ن املجتمع املدني 
الكويتي تع����زز عملية دمجنا 
في املجتمع وتش����عرنا بأننا 

نلقى مزيدا من االهتمام من قبل 
إخواننا املهنيني وأفراد املجتمع 
الذي نعيش فيه، وبعيدا عن 
االهتمام الرسمي الذي نلقاه. 

وكانت جمعية املهندسني 
الكويتية قد نظمت بالتعاون 
مع الرسامة الكاريكاتيرية سارة 
النومس دورة تدريبية مجانية 
لتعلي����م املعاقني ف����ي جامعة 
الكويت فن الرسم الكاريكاتيري 
في انطالقة جديدة للتعاون بني 

اللجنة واجلمعية.

الغنيم أكد أن اهتمام جمعيات النفع العام يخفف من معاناتهم

املطيري: تفاعل »املهندسني« مع قضايا املعاقني
يحقق ويسهل دمجهم في املجتمع

فيصل البسام

عادل الشنان 

قال مدير إدارة تسجيل القوى 
العاملة بديوان اخلدمة املدنية 
فيصل البس����ام: تنفيذا لقرار 
مجلس الوزراء بشأن تسجيل 
الكويتيني الباحثني عن عمل، 
فقد مت حتديد مواعيد تسجيل 
الكويتيني الراغبني في العمل 
بوزارات وهيئات ومؤسسات 
الدولة وذلك خ����الل 4 فترات 
للتسجيل لعام 2015م مبا يتوافق 
مع مواعيد تخرج الدارسني في 
التطبيقي وجامعة الكويت، مبا 
يضمن عدم التداخل مع اإلجازات 
الرسمية وشهر رمضان أو موسم 
احل����ج بهدف إتاح����ة الفرصة 
جلميع الراغبني في التسجيل 
بنظام التوظي����ف اآللي املتبع 
من قب����ل الديوان. وأوضح أنه 

حرصا من الديوان على إتاحة 
الفرصة جلميع املواطنني ممن 
تنطبق عليهم شروط التسجيل 
للحصول على فرصة وظيفية 
بالقطاع احلكومي فقد مت حتديد 
4 فترات للتسجيل خالل العام 
املقبل 2015م بحيث تكون الفترة 
رقم  50 من اجلمعة املوافق 6  
فبراير 2015م حتى يوم اجلمعة 
املواف����ق 20 فبراي����ر 2015 م، 
والفترة )51( من يوم اجلمعة 
املوافق 29 مايو 2015م حتى يوم 
اجلمعة املوافق 12 يونيو 2015م 
أما الفترة )52( فتكون من يوم 
اجلمعة املوافق 4 سبتمبر 2015م 
حتى يوم اجلمع����ة املوافق 18 
سبتمبر 2015م والفترة )53( من 
يوم اجلمعة املوافق 27 نوفمبر 
2015م حتى يوم اجلمعة املوافق 

11 ديسمبر 2015م.

وعن نظام وكيفية التسجيل 
بالنظام اآلل����ي للتوظيف، قال 
البسام إن الراغب في العمل يقوم 
باتباع إجراءات التسجيل خالل 
الفترات احملددة بدءا من نظام 
التس����جيل واالتصال بالهاتف 
رق����م  133 ثم يق����وم املتصل 
بتنفيذ التعليم����ات الصادرة 
من الن����داء اآللي بإدخال الرقم 
املدني من الشمال إلى اليمني، وإذا 
كان لدى املتصل فاكس ميكنه 
إدخال رقمه عندما يطلب منه 
النداء اآللي ذلك وسيقوم النظام 
بإرسال الفاكس آليا متضمنا رقم 
التسجيل واملستندات املطلوب 
إحضارها عن����د مراجعته كما 
ميكن التس����جيل باس����تخدام 
الشبكة العاملية لنقل املعلومات 
)اإلنترنت( على العنوان التالي: 

.)www.csc.net.kw(

البسام: 4 فترات لتسجيل الراغبني في العمل خالل 2015

ان كنت لم ترى بعد مدينة التقاء الطرق بثوبها الشتوي، فلم ترها على االطالق.

تفضل وتمتع هذا الشتاء باسرار اسطنبول التي ال مثيل لها.

TURKISHAIRLINES.COM  
انتخبت أفضل خطوط جوية أوروبية
في جائزة خيار المسافرين  سكاي تراكس 2014

Europe’s 
Best Airline
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أحمد صابر

برؤي����ة ثاقبة، وأس����لوب 
مبسط، وفكرة فريدة، خاض 
الزميل  الكات����ب الصحاف����ي 
الهن����دال أولى جتاربه  أحمد 
ف����ي عال����م اإلنت����اج الثقافي 
والتألي����ف، ليص����در باكورة 
مؤلفاته »البرملان.. املؤسسة 

واإلنسان«.
ويقدم الهن����دال في كتابه 
الذي يقع في 188 صفحة من 
القطع املتوسط شرحا تفصيليا 
حول مؤسسة البرملان، بدأ من 
نشأتها وجذورها التاريخية في 
بريطانيا، كما يعطي صورة 
بانورامية شاملة عن التجربة 
اإلنسانية في العمل البرملاني 
وامله����ارات واملؤهالت والقيم 
والس����لوكيات التي يجب أن 
يتحلى بها املرشح أو النائب 
أيا كانت منطلقاته الفكرية او 
توجهاته السياس����ية، ويعقد 
مقارنات بني أساليب وخصائص 
وآليات عمل البرملانات وأنظمة 
العالم،  ف����ي  احلكم املختلفة 
باإلضافة إلى إضاءات عن تاريخ 
الدستور الكويتي ونظام احلكم 

في البالد.
املؤل����ف  ويس����تعرض 
أبجديات العمل النيابي مبراحله 
املختلفة، آمال أن يكون الكتاب 
بداية لفهم جديد للمؤسس����ة 
التشريعية سواء عن طريق 
املشاركة فيها أو الرقابة التي 
متارس عليها من الشعب، مقدما 
رسائل ونصائح مهمة للشباب 
الراغب����ني في الدخول ملعترك 
احلياة النيابية، مؤكدا أن العمل 
البرملاني ليس حكرا على أحد 
بعينه، كما أن القرارات الصادرة 
عنه تؤثر على اجلميع بصورة 

مباشرة.

األصول والقواعد

في الفص����ل األول وحتت 
عن����وان »األصول قبل دخول 
البرملان« يعرج املؤلف بأسلوب 

سلس على األصول والقواعد 
األخالقية التي يجب ان يتبعها 
من يفكر في الترشح ملجلس 
املهنية  األمة من املنطلق����ات 
واخلب����رات احلياتي����ة، مثل 
ممارسة األنشطة االجتماعية، 
واملشاركة في جمعيات النفع 
الثقافي����ة  الع����ام واألندي����ة 
والرياضية والنقابات وغيرها 
من مؤسسات املجتمع املدني 
الفعالة، ث����م ينتقل بعد ذلك 
الى اسس تش����كيل احلمالت 
الت����ي يقوم على  االنتخابية 
أساسها املرشح بإيصال ما يريد 
من أفكار وتوجهات للناخبني 
إقناعهم بأطروحاته  ويحاول 
السياسية، مشددا على ضرورة 
ان تكون تلك الرؤى ش����املة 
جلميع اجلوان����ب والقضايا 
املجتمعية س����واء السياسية 

او االقتصادية وغير ذلك.
وفي موضع آخر من الفصل 
ذاته يلفت الهندال الى الشروط 
الواج����ب توافرها  القانونية 
في املرش����ح مثل شرط السن 
واحلصول على درجة تعليمية 
معينة، وحسن السير والسلوك، 
ويختتم الكاتب الفصل االول 
بإعطاء نبذة سريعة عما يجب 
ان يفعله املرش����ح عند اعالن 
نتائ����ج االنتخابات، مش����ددا 
على ضرورة التحلي بالصبر 
الرياضية واملنافسة  والروح 

الشريفة بني املرشحني.

الهدف األسمى

وف����ي محاول����ة لتأصيل 
وتأطير السلوكيات احلميدة 
للن����واب حتت قب����ة البرملان 

الثاني  الفصل  الهن����دال  يبدأ 
من الكتاب باالش����ارة الى ان 
النيابي  املقعد  احلصول على 
ليس غاية في حد ذاته، وإمنا 
الهدف األسمى هو حتقيق أهداف 
وطموحات املواطن واملجتمع 
بصفة عامة، والقيام بالواجب 
الرقابي والتشريعي على اكمل 
وجه، الفتا الى الدور املهم الذي 
يقوم رئيس البرملان في ادارة 
املؤسسة التشريعية، مبينا ان 
قوة شخصيته وأسلوبه في 
اإلدارة يؤثران في آلية س����ير 
اجللسات وفق األطر القانونية 
الصحيحة، ويسرد الكاتب في 
مبحث آخر من الفصل االعمال 
املنوطة بالرئيس مثل تقدمي 
األسئلة ألعضاء احلكومة وكذلك 
االستجوابات وكتب طرح الثقة، 
مشددا على ضرورة ان يتسم 
باحليادية واالنضباط والقدرة 
على ادارة اجللسات واللجان 
البرملاني����ة،  واالجتماع����ات 
باإلضافة الى اإلملام بالقوانني 
واللوائ����ح الداخلية، ومعرفة 
قواعد البروتوكول وعدم الزج 
بتفاصيل باحلياة الشخصية 

في األمور السياسية.

التشريع

»دور النائ����ب ف����ي نطاق 
التش����ريع«، أفرد املؤلف لهذا 
اجلانب مساحة ال بأس بها من 
الكتاب وأواله اهتماما كبيرا، 
حيث بدأ بتعريف االقتراحات 
النيابي����ة ومس����اهمتها ف����ي 
التشريعات، مركزا على االقتراح 
بقان����ون، وه����و الرغبة التي 
تصدر من عضو او مجموعة 

أعضاء بقصد إنشاء او تعديل 
حقوق او التزامات على األفراد 
وتتم كتابتها وتقدميها، لتأخذ 
دورتها االجرائية وتكون قانونا 
ساري املفعول في حال املوافقة 
عليها، ثم عرج على االقتراحات 
في مجلس العموم البريطاني 
ليؤكد ان دور املجلس في اقتراح 
القوانني بدأ يتضاءل تدريجيا 
وأصبح يستغرق 75% من وقت 
اجللسات ملناقشة مشروعات 
القوانني التي تقدمها احلكومة، 
ثم يأخذ القارئ في جولة داخل 
أروقة برملان فرنسا ليقدم حملة 
سريعة عن االقتراحات بقوانني 
في الدستور الفرنسي وكيفية 
تقدميها واملراحل التي متر بها 
حتى تخرج في اطر س����ليمة 

قابلة للتطبيق.
ومن باريس حطت طائرة 
الهن����دال امام مجل����س األمة 
الكويتي، ليوضح ان دستور 
الكويت قد أعطى احلق في تقدمي 
االقتراح����ات بقوانني لطرفي 
العملية السياسية )احلكومة 
او البرملان(، مش����يرا الى ان 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة 
فصلت في موادها كيفية تقدمي 
االقتراح ودورته في املؤسسة 
التشريعية، وبعد ذلك يوضح 
مجموعة من القواعد التي يجب 
ان يراعيها النائب عند تقدمي 
اقتراحه ومنها دراسة اجلدوى 
املتأنية لالقتراح ومدى فائدته 
للصالح العام، وأال يكون الهدف 
منه تضييع وقت املجلس او 
إسقاط اقتراح آخر مت تقدميه 
لهدف شخصي، كما يجب ان 
ف����ي صياغته  يكون واضحا 
وأال يس����عى خلدمة طائفة او 
جماعة معينة، ثم ينتقل بعد 
ذلك الى االقتراح برغبة وهو 
حق منحته الدساتير ألعضاء 
البرملان وال يؤسس التزامات 
جديدة كما ال يضيف للمنظومة 
القانونية اي تشريع جديد مثل 
تعبيد الطرق او بناء منشآت او 
اضافة بعض األمور ملؤسسات 

حكومية قائمة، وغير ذلك من 
االختصاص����ات التي ال ميكن 
للنائب ان يقوم بتنفيذها، وتلك 
األداة ال تأخذ صفة اإللزام، بل 
هي خيار للحكومة تعمل به 

أو تتركه.

الرقابة

يعد الدور الرقابي هو األقدم 
في العمل البرملاني حول العالم 
وخاصة فيما يتعلق باألمور 
املالية وامليزانيات، ولذلك فقد 
خصص املؤلف مساحة كبيرة 
من الفصل الثاني للحديث عن 
الرقابية، مستعرضا  العملية 
اهم األدوات التي تساعد النائب 
على مراقبة عمل احلكومة ومنها 
السؤال البرملاني والذي ينقسم 
الى الشفهي البسيط الذي يكون 
ب����ني النائ����ب والوزير وجها 
لوجه، والس����ؤال املستعجل 
وهو الذي ال يحتمل التأخير 
ويكون خاص����ا بأمر مهم وال 
يتطلب اخطارا سابقا ويقدم 
الى رئيس املجلس قبل ظهر 
اليوم الذي يرغب فيه العضو 

باحلصول على االجابة.
وينتقل املؤلف بعد ذلك الى 
الرقابة  ادوات  أداة أخرى من 
وهي التحقيق البرملاني والتي 
عادة ما يأخذ شكل جلنة برملانية 
تقوم عل����ى أساس����ها أعمال 
التحقيق والبحث، موضحا ان 
طريقة للتحري التي تنظمها 
السلطة التش����ريعية للرقابة 
على احلكومة، الفتا ألس����س 
وإجراءات التحقيقات البرملانية 
في كل من بريطانيا وفرنسا 
وأملانيا، ومن التحقيق يعرج 
على األداة األشد خطورة وتأثيرا 
ف����ي العملي����ة الدميوقراطية 
واألشبه باحملاكمة السياسية 
وهي االستجواب، مبينا انه بدأ 
اوال في فرنسا وميكن للنائب 
اس����تخدام تلك األداة مبفرده 
او مع غيره من الزمالء، ومن 
شروط االس����تجواب ان يقدم 
مكتوبا، واال يتضمن مخالفة 

للدستور او الالئحة الداخلية 
للبرملان، كم����ا يجب اال يضر 
باملصلحة العليا للبالد، مشددا 
على ضرورة ان يتجرد النائب 
من األهواء الشخصية والرغبة 
في االنتقام من اشخاص معينني 
الثقة في  عند طل����ب ط����رح 
احلكومة او احد وزرائها، وان 
يكون هدفه النقد البناء وتقييم 

واصالح األوضاع القائمة.

التجربة السياسية

»لكل بداية نهاية«، ينطق 
ذلك القول ايضا على ممارسي 
اللعبة السياسية سواء من 
النواب، والعمل  او  الوزراء 
البرملاني في الغالب ال يخضع 
لسن معينة يتقاعد عندها 
اإلنس����ان كما هو احلال في 
الوظائ����ف األخ����رى، بتلك 
الكلمات استهل املؤلف الفصل 
الثالث واألخير من »البرملان.. 
املؤسسة واإلنسان« ليقدم في 
بضع صفحات حملة سريعة 
عن اشكال النهايات السياسية 

النيابية،  ألعضاء املجالس 
ويوض����ح ان هن����اك نهاية 
طبيعي����ة تتمثل في اعتزال 
الش����خص للعمل البرملاني 
ألس����باب فردية من تدهور 
الذهنية  او  احلالة الصحية 
التفرغ للحياة اخلاصة،  او 
او االعتزال ألسباب شعبية 
عندم����ا يش����عر النائب بأن 
قواع����ده اجلماهيرية بدأت 
في الت����أكل والتضاؤل، كما 
ان هناك نهاية قسرية للعمل 
النيابي وعادة ما تكون مؤملة 
لإلنس����ان حيث يبتعد عن 
املعترك السياسي بغير إرادته 

او رضاه.
وبت����رك النائ����ب للعمل 
البرملان����ي تكون قد تكونت 
لديه ذخيرة م����ن اخلبرات 
والتجارب واملعرفة بالكثير 
من األمور التي تساعده على 
ان يتبنى فكرا او توجها معينا 
نحو قضايا املجتمع املختلفة، 
وهنا تقع عليه مس����ؤولية 
توثيق تل����ك املرحلة املهمة 

في حياته وتقدميها لآلخرين 
حتى ميكنهم االستفادة منها، 
وذلك بعدة طرق مثل اصدار 
كت����اب يتح����دث فيه عضو 
البرملان عن جتربته السياسية 
الت����ي حققها  واالجن����ازات 
والصعوب����ات التي واجهته 
واملعارف التي اكتسبها، او 
ان يكتب اراءه السياسية في 
الصحف واملجالت ومواقع 
التواصل االجتماعي لتكون 
نافذة يطل عبرها على قضايا 

وأحداث الساعة.
يبقى القول ان »البرملان.. 
املؤسسة واإلنسان« يعد من 
الكتب الفريدة التي تناولت 
التجربة البرملانية من منظور 
إنساني قيمي واخالقي بحت، 
وحصيلة ثقافية مهمة وجهدا 
مميزا، وعمال يستحق القراءة 
واالهتم����ام، واضافة ثرية 
للمكتبة الكويتية والعربية 
التي تعان����ي نقصا في تلك 

النوعية من املؤلفات.

أحمد الهندال يقدم في باكورة 
كتبه بانوراما تاريخية عن 

 املؤسسة التشريعية في العالم.. 
ويرصد أبجديات العمل النيابي

من منظور إنساني وقيمي

 »البرملان.. املؤسسة واإلنسان« 
احلياة البرملانية كما يجب أن تكون

املؤلف في سطور 
٭ أحمد عبدالعالي الهندال.

٭ حاصل على ليسانس حقوق � البحرين.
٭ كاتب صحافي في جريدة الطليعة � مجلة ابواب.

٭ عضو املنبر الدميوقراطي الكويتي.
٭ عضو جمعية اخلريجني الكويتية.
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العلي: متطوعو »املعلوماتية« استلهموا جهودهم من مسيرة »قائد العمل اإلنساني«
السمو اإلنسانية واخليرية 
فجاءت أعمالهم نسيجا متينا، 
خيوطه االجته���اد، وحلمته 
التعاون، وقدمت لهم الشكر 
واالمتنان ودعوات مبزيد من 

التميز واإلتقان.
وقد شهدت أعمال الدورة 
الرابعة عش���رة زخما كبيرا 
وأنش���طة متنوعة س���اهم 
املتطوعون فيها بشكل إيجابي 
بدءا من إطالق منصة الشيخ 
صباح األحمد للعمل اإلنساني 
باللغتني العربية واإلجنليزية 
والتي مت إجنازهما في وقت 
قياسي، حيث تزامنت النسخة 
العربية م���ع احتفالية األمم 
املتحدة مبنح س���موه اللقب 
األممي املس���تحق بتسميته 
قائدا للعمل اإلنساني، وتسمية 
الكويت مركزا للعمل اإلنساني 
لتنجز اجلائزة بعدها بأيام 
املنصة باللغ���ة اإلجنليزية 
إلتاحة الفرصة أمام أصدقاء 
العالم  الكويت من ش���عوب 
التهنئ���ة لصاحب  بتق���دمي 
السمو، وقد حققت »املنصة« 

جناحا باهرا.
كما برزت جهود املتطوعني 
خالل أعمال اجلائزة املعلوماتية 
في دورتها الرابعة عشرة مبا 
اش���تملت عليه من تغييرات 
جذرية قدم من خاللها فريق 
اجلائزة املعلوماتية الذي مت 
تشكيله من متطوعي اجلائزة 
أعم���اال كبيرة ف���ي عمليات 
احلصر والتأهيل لقرابة 20 
ألف موقع إلكتروني وتطبيق 

ذكي عالوة على املتطوعني من 
كبار الشخصيات والكفاءات 
العربية ف���ي مجلس حتكيم 
اجلائ���زة املعلوماتي���ة مما 
نتج عنه ف���وز 5 من املواقع 
اإللكترونية، و5 من تطبيقات 

الهواتف الذكية. 
وكان للمتطوعني أيضا دور 
بارز فيما استضافته اجلائزة 
من فعاليات مهمة منها مجلسان 
للح���وار اس���تضاف أولهما 
)مجلس احل���وار اخلامس( 
بحضور نخبة من املختصني 
سبل احلماية من »القرصنة 
اإللكترونية«، وناقش أعضاء 
مجل���س حتكي���م اجلائ���زة 
املعلوماتية في مجلس احلوار 
السادس »الصناعة املعلوماتية 
ف���ي املواق���ع والتطبيق���ات 
العربية«، كما عقدت اجلائزة 
دي���وان املعلوماتي���ة الرابع 
وال���ذي اس���تضاف مخترع 
الرقمية س���تيفن  الكامي���را 
ساس���ون، وال���ذي ناق���ش 
الرقمية  بدوره املستحدثات 
بني منظور مخترعيها وواقع 

ممارسيها.
وتعتمد اجلائزة على جهود 
املتطوعني كركيزة أساس���ية 
لتحقيق املشروع املعلوماتي 
التنموي الذي تنهض به، حيث 
اس���تطاعت على مدار أربعة 
عشر عاما كس���ب مصداقية 
وطنية وعربي���ة مكنتها من 
اس���تقطاب نخبة من خيرة 
الشباب املتطوعني ليخدموا 
الهدف ال���ذي من أجله قامت 

اجلائزة، وليساهموا في جناح 
فعالياتها ورفع علم الكويت 
عاليا على الصعيدين العربي 

والدول���ي، وجنحت اجلائزة 
خالل تلك الفترة في تكوين 
أكب���ر ش���بكة م���ن اخلبراء 

خطوة أضافت م���ن خاللها 
اجلائزة مسارا جديدا ملجاالت 
التط���وع التقليدي، وأتاحت 

التقانة  املتطوعني في أعمال 
الكويت  املعلوماتي���ة م���ن 
العربي والعالم في  والوطن 

الفرصة ألبناء الكويت والوطن 
العربي خلوض تلك التجربة 

الغنية.

كّرم رئيس مركز فهد السالم 
حلوار احلضارات الشيخ فهد 
س���الم العلي، املتطوعني في 
أعمال ال���دورة ال� 14 جلائزة 
س���مو الشيخ س���الم العلي 
للمعلوماتية، وذلك في قصر 
بيان العامر برعاية وحضور 
رئيسة مجلس األمناء الشيخة 

عايدة سالم العلي.
امليدالية  وقد حصل على 
الذهبية من أكمل 9 أعوام من 
التطوع ف���ي أعمال اجلائزة، 
وعل���ى امليدالية الفضية من 
أكمل 6 أعوام، بينما حصل على 
امليدالية البرونزية من أكمل 3 
أعوام، وحصل املتطوعون في 
هذه الدورة على شهادات تقدير 
معتمدة من رئيس���ة مجلس 
األمناء الشيخة عايدة سالم 
العلي. وقد ثمنت الش���يخة 
عايدة، جهود املتطوعني في 
أعمال الدورة الرابعة عشرة 
خالل كلمتها باحلفل اخلتامي 
لتكرمي الفائزين والذي حظي 
برعاي���ة وحض���ور صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حيث لفتت الشيخة 
عايدة إلى أن العام الرابع عشر 
من تاريخ اجلائزة شهد نقلة 
نوعية كبيرة بتدشينه منصة 
الشيخ صباح األحمد للعمل 
اإلنساني، والذي شارك فيه 
املتطوعون بجهود متميزة، 
مشيرة إلى أنهم استناروا في 
تلك اجله���ود بالقيم النبيلة 
الت���ي عززته���ا ف���ي نفوس 
الكويتي���ني جه���ود صاحب 

الشيخة عايدة سالم العلي تتوسط املتطوعني

الشيخ فهد السالم مكرما م.بسام الشمري

افتتاح ناجح للمهرجان التسويقي بنادي ضباط اجليش

املجدلي: »الهيكلة«
يدعم املشاريع الشبابية

فوزي املجدلي والرائد بدر القبندي خالل جولة في املعرض

اسامة دياب

حتت رعاية أمني عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة فوزي املجدلي، أقام البرنامج يوم اجلمعة املاضي 
املهرجان التسويقي للشباب بالتعاون مع نادي ضباط اجليش بحضور 
مدير نادي ضباط اجليش بوزارة الدفاع الرائد بدر القبندي. ويأتي 
هذا املهرجان مع خطط البرنامج لتشجيع الشباب الكويتي للعمل 
في املجال احلرفي والصناعات اليدوية، وقد ش����ارك في املهرجان 
24 مشاركا من مختلف األنشطة واحلرف اليدوية املختلفة. وأشاد 
املجدلي مبشاركة الشباب في املهرجان، الفتا إلى أنه يساهم في دفع 
عجل����ة التنمية االقتصادية للبالد كما حثهم على املزيد من العمل 
والعطاء وتطوير أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة، مبديا استعداده 
شخصيا وبرنامج إعادة الهيكلة لتوفير جميع اإلمكانات لهم وتذليل 

العقبات التي تواجههم إلجناح مشاريعهم.
م����ن جهة أخرى، أعرب مدير نادي ضب����اط اجليش الرائد بدر 
القبندي عن سعادته ملشاركة برنامج إعادة الهيكلة في هذا املهرجان 
املتميز الذي يس����اهم في احتضان الشباب ورعايتهم وتوجيههم 

للعمل بالقطاع اخلاص وتبني مشاريع صغيرة لهم.



أخبار إعالنية
االثنني 22 ديسمبر 2014

08

أمراض اللثة ميكن 
أن تعالج بطبيب 

اختصاصي

ال ميكن زراعة 
األسنان بلثة 

ملتهبة

 جاللة امللك حمد بن عيسى ال خليفة يكرم يوسف علي

مبناسبة االحتفال باليوم 
الوطني الثال����ث واألربعني 
ململك����ة البحري����ن والذكرى 
الس����نوية اخلامسة عشرة 
لتولي جالل����ة امللك حمد بن 
عيس����ى آل خليف����ة مقاليد 
احلكم، كرمت اململكة عددا من 
الشخصيات ملساهمتهم في 
بناء اململكة. وفي بيانه الذي 
ألقاه على احلشد املجتمع في 
القصر امللكي باملنامة، صرح 
جاللة امللك حمد بن عيس����ى 
»كما اعتدن����ا كل عام تكرمي 
اجلهود الوطنية البارزة في 
هذه املناسبة السعيدة، فإنه 
يس����رنا أن نكرم جهود قادة 
العمل الوطني على مساهماتهم 
البارزة واملتفانية في خدمة 
بلدهم احلبيب ومجتمعهم. 

وكان رجل األعمال الهندي 
الب����ارز والعض����و املنتدب 
ملجموعة لولو يوسف علي 

إم. أيه. من بني أولئك الذين 
مت تكرميهم »بوسام البحرين« 
)وسام البحرين - أمر امللك(. 
ومع منح هذا الشرف، أصبح 
يوسف علي أول شخص غير 
بحريني على اإلطالق يحصل 
على هذه اجلائزة الرفيعة من 

امللك.
وق����د منح جالل����ة امللك 

الوسام املدني األسمى باململكة 
إلى يوس����ف عل����ي تقديرا 
ملساهمته الغنية في ازدهار 
اململكة، أثناء احلفلة الرسمية 
الكبيرة املنعقدة في القصر 

امللكي باملنامة.
 وقد متيزت هذه املناسبة 
بحضور رئيس وزراء البحرين 
خليفة بن سلمان ال خليفة 
وولي عهد البحرين سلمان بن 
حمد آل خليفة ونائب القائد 
األعلى لقوات الدفاع البحرينية 
وأفراد العائلة امللكية والوزراء 
وكبار املسؤولني اآلخرين. كما 
شهد هذا احلدث أيضا عرضا 
عسكريا مثيرا لقوات الدفاع 
البحرينية. وقد شكر يوسف 
علي جاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملنحه هذا الشرف 
العظيم والرائع، قائال انه يعزو 
جناحه إلى القيادة احلكيمة 

للبحرين«. 

البحرين تكرم رجل األعمال الهندي 
يوسف علي بالوسام املدني األسمى

تبح����ث امل����رأة دائما عن 
التميز والتفرد من خالل أناقتها 
وجمالها لتتحول إليها األنظار 
وتتعلق بها عيون من حولها، 
ولذلك فقد منت قصة عشق 
فريدة بني املرأة واألملاس منذ 
القدم، ألنه كفيل بتحقيق تلك 
الرغبات للمرأة، وألن حبات 
األملاس ال تشبه بعضها البعض 
فإن جمال تصميمه يكمن في 

متيزه وتفرده.
امل����رأة العصرية تفضل 
اليوم، س����واء أكانت شرقية 
أم غربية، التصميمات الغريبة 
والفريدة، وخاصة في ظل ما 
نشهده من تقارب بني الشرق 
والغرب في عالم الس����اعات 
واملجوه����رات، حيث جتذب 
املجوهرات الشرقية املصممني 
الغربيني بسبب طابعها التراثي 
األصيل، وفي الوقت نفس����ه 
تأثر املصممون في الش����رق 
بالتصميمات الغربية لتلتقي 
الثقافات في انتاج إبداعي مميز 

وفريد من نوعه. 
Gianfranco Ferre مصمم 
فذ انفرد بأفكاره اخلالقة التي 
تتخذ من األشكال الهندسية 
إلهاما ليضفي إلى تصاميمه 
جمال التفاصيل الدقيقة فلكل 
جزء من الساعة طابع وسحر 

خاص به.
كما أنه اشتهر بأنه مهندس 
املوضة لكده الدؤوب وعمله 
املتواص����ل لصناع����ة أجود 
الس����اعات، حيث انه كرس 
نفسه للعمل وسقى من شغفه 
كل قطعة يصنعها، لينتهي 
بساعات تعبر عن شخصية 

حاملها بامتياز. 
بإضافة حسه الفني لعمله 
 Gianfranco Ferre املتقن حقق
النج����اح بطريقته اخلاصة، 

وكان قادرا على إحداث تأثيرات 
كبيرة بفضل مهارات التصميم 
التي ميلكها وخبرته العالية. 
فهو صاحب املقولة »إن فن 
العمارة هو البحث عن مزيج 
للقالب، والشكل، واللون، كذلك 
املوضة فهي مزيج من الشكل 
املناسب واللون املتناسق وهنا 

تبدأ القصة«
وبالتالي، فإنه استمر على 
نهجه في صناعة الس����اعات 
وتطويره����ا دون أن تفق����د 
العالم����ة التجارية بصمتها 
وروحها اإليطالية حتى يومنا 
 Gianfranco هذا، فإن ساعات
Ferre صممت بأسلوب يضاهي 
ذرا الرق����ي، تتيح اختيارات 
وتصاميم متعددة تناس����ب 

مختلف األذواق واألعمار.
م����ا ان يحل ذك����ر عراب 
األناقة Gianfranco Ferre حتى 

يفوح أريج إجنازاته العظيمة 
ومسيرته العطرة ويتبادر إلى 
أذهاننا أروع التصاميم التي 
حاكه����ا على مدى مس����يرته 
اإلبداعية، حيث بدأ مشواره 
بخطوات ثابتة تركت أثرا ال 
ميحى حتى الي����وم، كما أنه 
أضاف من روحه الش����غوفة 
بالفن إلى ابتكاراته املتميزة، 
ليتحف العالم أجمع بساعات ال 
مثيل لها، وترك لنا إرثا ثمينا 
يعبق بأصالة الذوق اإليطالي 

الرفيع. 
روائع جنيڤ للس����اعات 
 Gianfranco تفخر بتبنيها عالمة
Ferre لتكون متاحة حصريا 
لعمالئها املميزين، متوافرة لدى 

فرع سوق شرق 22215817
Gianfranco Ferre تشكيلة 
مذهلة من ميالنو الساحرة إلى 
الشرق، ساعات تنم عن ذوق 
رفيع، انعكاس للذوق اإليطالي 
النقي، والصناعة السويسرية 

الفاخرة.
جتسد العالمة التجارية 
بري����ق األمل����اس وتألقه في 
تشكيلة استثنائية مصممة لكل 
يوم من أيام األسبوع ولتتالءم 
مع كل املناس����بات. تتناسب 
هذه التشكيلة مع اإلطالالت 
اليومية للمرأة، والتي تناسب 
مختل����ف األذواق ومتنحها 
شعورا بالتألق كل يوم بشكل 
مختلف، مميز يزيد من ثقتها 

بنفسها وإطالالتها.
 Gianfranco Ferre تفخ����ر
بكشف النقاب عن تشكيلتها 
 Diamond Ceramic اجلديدة
تشكيلة تأس����ر القلوب من 
الساعات املذهلة التي حتلق بني 
رقي الذوق اإليطالي واالنتهاء 
الي����دوي املتق����ن للصناعة 

السويسرية.

تألقي ببريق األملاس النقي حصرياً لدى روائع جنيڤ للساعات

Addictive State of Mind يقدم مجموعة عطور Kilian
حاسة شمية معتمدة، وسيلة 
للهروب وشغف. رغبة عارمة 
أثيرت وأش����بعت م����ن خالل 
مجموعة عطور Kilian اجلديدة 
الت����ي تتركك ف����ي حالة ذهول 
عظيمة. انسحاب استحواذي 
فاخر الى عالم أحالمك وخيالك 
الس����ري، جن����ة مصطنعة من 
األحاس����يس املتزايدة، وألوان 
رائع����ة وجمال جام����ح. أفكار 
خطيرة، روائح جذابة، ومكونات 

وزيوت رائعة.
مجموعة عطور تشعل النار 
في دمك واألوه����ام في عقلك. 
حميمة، غريبة ومذهلة: عطور 

لتفجير العقل.
يأتي مفهوم واسم العطر من 
 through the« العطر الالتين����ي

 :»smoke
 LIGHT MY FIRE يشرح عطر
خيرة تبغ السيجار، قمة حاسة 

الشم من مونتي كريستو. 
يتحدى هذا العطر التقاليد 
فيأتي ليحفز كال اجلنس����ني. 

يرف����ض Kilian Hennessy و
Sidonie Lancesseur أن يغرق 
تألق نوتات العطر العالية مع 
تهور الرغب����ة في أوراق التبغ 
احلارة جدا الت����ي أثارها عبق 
الكمون اجلاف، والتنب املجفف، 
والبتشول الترابي وجنيل الهند. 
تذوب حالوة األزهار املشبعة 
بالعسل البري الذائب في قاعدة 

دافئة من الفانيليا.
Intoxicated هو عطر راقي 
ينعش احلواس. انه بالتأكيد 

األخير.
 Kilian Hennessy يستحضر
وCalice Becker كوب من القهوة 
التركية الغنية اللزجة املمزوجة 

مع الهيل األخضر لتتوهج كقلب 
الرائحة الفاخرة. حول هذا تنتفخ 
الرائحة الدافئة واحلارة للقرفة. 
أما قاع����دة العطر فتتكون من 

السكر احملروق بالكراميل.
اذا كان����ت القهوة غنية جدا 
وقوية ميكنها ان حتمل ملعقة 
فضية في وضع مستقيم. القهوة 
والرائحة كالهما حسي وقوي. 
نسمة من التبغ املر، هروب 
الى الغيبوب����ة الهادئة للنبات 
احللو واحلاد. انفجار من الكافور 
األزرق واجلريب فروت الوردي 
يأخذك من يدك ويقودك من خالل 
أبخرة دوارة من الهيل والزعتر 

وبلسم التنوب.
 SMOKE FOR THE SOUL
هو عطر فريد من نوعه: عطر 
تخريبي بارع، مليء بالفكاهة 
والتحدي لكنه هادئ جدا. لعبة 
عقل أدركها Kilian Hennessy و

Fabrice Pellegrin بطريقة رائعة 
ال����ى أرض األحالم  لتأخذن����ا 

الذهبية.

د.فوزي عيسى د.محمود دشتي 

فوزي عيسى استشاري جراحات العظام
ينضم للكادر الطبي ملستشفى السيف

أعلن مستشفى السيف عن 
انضمام د.فوزي عيسى استشاري 
جراحات العظام الى مستشفى 
السيف، ورحبت إدارة املستشفى 
بانضمامه واعتبرت أن وجوده 
ضمن الكادر الطبي للمستشفى 
يأتي تعزيزا لنجاحات قس����م 
العظام في املستشفى، السيما 
أن د.فوزي يحمل معه سنوات 
خبرته العملي����ة الطويلة في 
اجنلترا أكثر من 20 عاما وخبير 
جراحات العظام واملفاصل والطب 
الرياضي، باإلضافة إلى عضويته 
ف����ي جمعية جراح����ة العظام 
البريطانية وعض����و جمعية 
جراح����ة العظام األميركية. أما 
على املستوى األكادميي فالدكتور 
فوزي عيسى قد تخرج في كلية 

اجلراحني امللكية )بريطانيا(.
وس����يقوم د.ف����وزي ف����ي 
مستشفى السيف مبتابعة وعالج 
حاالت احتكاك وخشونة املفاصل، 
الط����ب الرياض����ي وإصابات 
املالع����ب، جراح����ات املفاصل 
الصناعي����ة للركبة واحلوض 

والكت����ف، مراجع����ة املفاصل 
الصناعية الفاش����لة للحوض 
والركب����ة، جراح����ة املناظير 
)مناظير الركبة ومناظير الكتف 
ومناظير احل����وض والكاحل 
والرسغ والكوع(، جراحات القدم 
واعوج����اج االصابع، جراحات 
الي����د واألوت����ار، وجراح����ات 
الكسور ومضاعفاتها(. وباسم 
إدارة مستشفى السيف رحب 
د.محمود دشتي املدير الطبي 
بانضمام د.فوزي عيسى، وأكد 

أن إدارة املستشفى حترص على 
استقطاب األطباء االستشاريني 
ذوي اخلبرات الكبيرة من أمثال 
د.فوزي في سعيه الدائم لتطوير 
مستوى األداء وتقدمي اخلدمات 

الطبية ملراجعي املستشفى.
كما رحب مستشفى املواساة 
اجلديد، بانضمام استش����اري 
أم����راض النس����اء والتوليد، 
والعضو ف����ي كل من جمعية 
اجلراحني الدولية، واجلمعية 
املصرية للخصوب����ة والعقم 
د.جنوى سيد الباكر، الى أسرة 

مستشفى املواساة اجلديد.
وأشارت إدارة املستشفى، 
ف����ي بي����ان صحاف����ي، الى أن 
د.جنوى لبيب متخصصة في 
متابعة وع����الج حاالت احلمل 
ذات اخلطورة الكامنة، ومتابعة 
وعالج حاالت اإلجهاض املتكرر، 
ومتابعة حاالت العقم، ومتابعة 
وعالج حاالت سن اليأس، والقيام 
بجميع جراحات أمراض النساء 
التجميلية، واالكتشاف املبكر 

لسرطان عنق الرحم.

ثالث روائح مميزة 
تسحر العقل

د.مرس����يها أفدي����ك هي 
دكتورة طب أسنان )تخصص 
لث����ة( حاصلة عل����ى درجة 
املاجس����تير جامعة هارفرد 
األميركية العريقة في بوسطن 
باإلضافة إلى ذلك فهي حائزة 
عضوية املجل����س األميركي 
للث����ة ومتخصصة في عالج 
جميع أم����راض اللثة مبا في 
ذلك عالجات اللثة التجميلية 
وزراعة األسنان باستخدام اكثر 
األجهزة تطورا ،لديها خبرة 
دولي����ة طويلة ف����ي أميركا 
وأوروب����ا واآلن في الكويت. 
تعمل حاليا الدكتورة مرسيها 
 Perfect Dental( في عي����ادة
Care( في الس����املية ش����ارع 
البالجات ومن خالل ممارستها 
للمهنة في الكويت الحظت من 
احلاالت التي عاجلتها أن أغلب 
احلاالت أما تشخيص خطأ أو 
عملية عالج سابقة غير فعالة. 
كما أن أغلب املرضى ال يوجد 
لديهم تثقيف عن أهمية عالج 
أمراض اللثة واألسنان حيث 
انها تؤثر مباشرة على الصحة 
بشكل عام. من خالل هذا اللقاء 
جتي����ب الدكت����ورة عن أكثر 
األسئلة شيوعا حول أمراض 
اللثة واخلرافات الش����ائعة 
واملفاهيم اخلاطئة فضال عن 

خيارات العالج. 

ما أعراض اللثة؟
٭ هي الع����دوي البكتيرية 
التي تدمر الهي����اكل الداعمة 
حول األسنان )اللثة والعظام( 
يتم فقد األسنان الواحدة تلو 

االخرى.

ما أسباب أمراض اللثة؟
٭ عدم نظافة الفم، وبسبب 
بع����ض الع����ادات البيئي����ة 

)التدخني(، والعوامل الوراثية 
قد تساهم وتساعد أيضا في 

تقدم وتفاقم أمراض اللثة 

كيف أعرف أني أعاني من 
مرض اللثة؟

٭ قد يتم تشخيص أعراض 
أمراض اللثة في مراحل مبكرة 
من املرض. لذلك قد ال يكون 
هناك اي عرض. طبيب األسنان 
ينبغي عليه تشخيص املرض 
في ه����ذه املرحلة املبكرة من 
خ����الل الزي����ارة الروتينية. 
ولكن في املراح����ل املتقدمة 
للم����رض قد تظه����ر بعض 
األع����راض منها نزيف اللثة. 
رائحة الفم الكريهة. ارتخاء 
وتخلخل األسنان. التغير في 
تطابق األسنان. فراغات بني 
األس����نان. مرة أخرى يجب 
على طبيب األسنان تشخيص 
احلال����ة املرضي����ة بش����كل 
صحيح وحتوي����ل املريض 
الى اختصاصي أمراض اللثة 
للمزيد من الرعاية والعناية 

الالزمة.

هل هناك أي أعراض مرتبطة 
بني أمراض اللثة والصحة 

البدنية؟
٭ ترتب����ط أم����راض اللثة 

بش����كل وثي����ق م����ع العديد 
من األم����راض اجلهازية مثل 
السكري وأمراض القلب )القلب 
واألوعية الدموية( وأمراض 
املناعة الذاتية وبعض أنواع 

السرطان 

هل هناك أي أدوية ممكن أن 
تعالج أمراض اللثة؟

٭ هذا السؤال األكثر شيوعا 
ليس هناك أي حبة سحرية 
ميكن أن تعالج أمراض اللثة 
في حني أن هناك أدوية معينة 
من املمكن أن توصف للمريض 
خالل فترة العالج )املضادات 
احليوية وغسول الفم ومسكن 
اآللم( ولكن اجلزء األكثر أهمية 

هو العالج نفسه.

ملاذا اللثة تنزف خالل فترة 
احلمل؟ 

٭ أثناء احلم����ل العديد من 
التغيرات حتدث داخل جسم 
امل����رأة مب����ا في ذل����ك تقلب 
الهرمونات وتغيرها. وهذه 
التغيرات الهرمونية تساعد 

في نزف اللثة.

هل ميكن أن تتم عملية زراعة 
أسنان ناجحة للمريض الذي 

يعاني من أمراض اللثة؟
٭ ال قبل عملية الزراعة البد أن 

يتم عالج مرض اللثة أوال.

ما عالجات أمراض اللثة 
التجميلية؟

٭ هناك العديد من العالجات 
التجميلية التي تسهم في خلق 
االبتس����امة اجلميلة ومنها 
تعديل وتصحيح طول اللثة 
وتصحيح انحسار وتراجع 
اللثة وتبي����ض اللثة )تغير 

اللثة(.

أفديك: أمراض اللثة تؤثر على الصحة العامة
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موڤنبيك املنطقة احلرة د.سهام الفريح تكرّم العاصي وأمني وجعفر

»موڤنبيك 
الكويت« يرعى 
مؤمتر الطفولة 

املعاصرة الثالث
رعى فندق موڤنبيك الكويت 
باملنطقة احلرة مؤخرا مؤمتر 
الطفولة املعاصرة الثالث، والذي 
أقي����م برعاية رئيس����ة اللجنة 
الوطنية حلماية الطفل د.سهام 
الفريح بالتعاون مع رئيس وحدة 
األطفال مبركز اجل����ار األملاني 
د.أش����رف عزاز وبيت لوذان. 
وناقش املؤمتر في دورته الثالثة 
تأثي����ر التكنولوجيا املعاصرة 
ما بني اإليجابيات والسلبيات، 
وشمل املؤمتر ندوات توعوية 
وورش عمل شاركت فيها نخبة 
مميزة من املتخصصني الصحيني 
والنفس����يني  واالجتماعي����ني 
واالستش����اريني والتربوي����ني 
وأولياء األمور حول إيجابيات 
وس����لبيات منو ظاهرة تعامل 
األطفال مع الوسائل اإللكترونية 
والتكنولوجية احلديثة، كما متت 
مناقش����ة العديد م����ن األبحاث 
العلمي����ة اخلاص����ة التغذي����ة 

واألمراض املعاصرة. 
ومت خالل املؤمتر تكرمي فندق 
موڤنبيك الكويت لرعايته لهذا 
املؤمتر ودعمه الدائم للمشروعات 
اخليرية واملجتمعية التي تخدم 
الكويتي تس����لم درع  املجتمع 
املؤمتر نيابة عن الفندق مدير 
إدارة املبيعات جعفر أمني ومدير 
العالقات العامة السيد العاصي 
ومسؤول املبيعات هاني عمر. 
وق����ال املدير الع����ام لفندق 
الكوي����ت باملنطقة  موڤنبي����ك 
احلرة حسن حس����انني: نحن 
فخورون برعايتنا لهذا املؤمتر 
وسنمضي قدما لنحقق أهدافنا، 
والتي تع����زز مكاننا وخططنا 
املستقبلة بالكويت لدعم املجتمع 

الكويتي واحملافظة عليه.
وأعرب مدير العالقات العامة 
السيد العاصي عن سعادته بهذه 
املناسبة قائال: نحرص في فندق 
موڤنبيك الكويت أن نعمل بجد 
واجتهاد خلدمة املجتمع الكويتي 
الكويت  بصفة عامة وأطف���ال 
بصفة خاصة كنوع من املسؤولية 
االجتماعية واألكادميية، وتلك 
الفعالي���ات تب���رز مكانة فندق 
موڤنبيك الكويت � املنطقة احلرة 
وسط فنادق الكويت التي طاملا 
اشتهر بها بني رواده بفعالياته 

وأنشطته املميزة.
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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يشهد على عقد الزواج

سمو الشيخ ناصر احملمد وروضان الروضان يباركان

صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود مهنئا

الشيخ د.محمد الصباح مهنئا

د.عبدالرحمن العتيقي مهنئا

د.علي العمير مهنئا

خالد اجلاراهلل ومحمد أبو احلسن وعبدالكرمي سعود البابطني وهاني بدر العثمان واملعرس أحمد عبدالعزيز البابطني

أنس الصالح يقدم التهانيم.عبدالعزيز اإلبراهيم مهنئا

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ خالد العبداهلل يباركون                      )محمد هاشم(

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ود.عبداهلل املعتوق يباركون

جاسم اخلرافي مهنئا

الشيخ أحمد احلمود الصباح مهنئا

الشيخ علي اجلابر وسعود القفيدي وعيد هذال يهنئون

د.صالح العجيري مباركا

املعرس أحمد عبدالعزيز البابطني

مرزوق الغامن متوسطا عبدالعزيز سعود البابطني واملعرس أحمد عبدالعزيز البابطني

الشيخ فهد اجلابر مهنئا عبدالعزيز سعود البابطني وعبداللطيف سعود البابطني

الشيخ فيصل احلمود مباركا

الشيخ د.إبراهيم الدعيج مهنئا

السفير االماراتي رحمة الزعابي مهنئا

أفراح البابطني والعثمان
بحضور ومباركة صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد وس���مو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد، احتفل 
عبدالعزيز سعود البابطني بزفاف جنله 
أحمد على كرمية هاني بدر عبدالوهاب 
العثمان، وذلك في ديوان البابطني، كما 
حضر احلفل جمع من الشيوخ والنواب 
والوزراء وشخصيات من مختلف الدول 
ومهنئون من األه���ل واألصدقاء الذين 
املبارك���ة والتهاني باملناس���بة  قدموا 

السعيدة. ألف مبروك.
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صاحب السمو استقبل ولي العهد والغامن واملبارك واخلالد

األمير بحث مع رئيس الوزراء العراقي التعاون الثنائي والقضايا املشتركة

مجلس الوزراء الشيخ د.سالم 
اجلابر، وعدد من الش���يوخ 
والوزراء وكبار قادة اجليش 
والشرطة واحلرس الوطني 
وكبار املس���ؤولني بالدولة 
وديوان سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء، وعمي���د الس���لك 
الديبلوماسي باالنابة سفير 
جمهوري���ة الصوم���ال لدى 
الكويت عبدالقادر أمني شيخ، 
وسفيرنا لدى العراق غسان 

الزواوي.

لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجي���ة الش���يخ صباح 
اخلالد، ونائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد، ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ خالد اجلراح، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير التج���ارة والصناعة 
املدع���ج،  د.عبداحملس���ن 
ورئيس بعثة الشرف املرافقة 
املستشار بديوان سمو رئيس 

الب���اد أمس في  الى  وصل 
زيارة رس���مية تستمر يوما 
واحدا بدعوة من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك.
وقد جرت للضيف مراسم 
استقبال رسمية عزف خالها 
السامان اجلمهوري العراقي 
والوطني الكويتي حيث كان 
في مقدمة مس���تقبليه سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك، والنائب األول 

ووزي���ر اخلارجية الش���يخ 
صب���اح اخلالد ونائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجل���راح ووكيل وزارة 
اخلارجية خال���د اجلاراهلل 
ورئيس بعثة الشرف املرافقة 
املستشار بديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ د.سالم 

اجلابر.
وكان دولة رئيس وزراء 
الع���راق د.حيدر  جمهورية 
العب���ادي والوفد املرافق له 

د.حي���در العب���ادي والوفد 
املرافق وذلك مبناسبة زيارته 

الرسمية للباد.
هذا ومت بح���ث العاقات 
الثنائية التي تربط البلدين 
والشعبني الشقيقني وتوسيع 
س���بل التع���اون بينهما في 
املج���االت كافة، كما مت بحث 
االهتم���ام  ذات  القضاي���ا 

املشترك.
النائب  املقابل���ة  وحضر 
األول لرئيس مجلس الوزراء 

كما استقبل سموه النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزي���ر اخلارجية الش���يخ 

صباح اخلالد.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقص���ر بيان صب���اح أمس 
وبحضور س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك ورئيس مجلس 
الع���راق  وزراء جمهوري���ة 

اس���تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو 
ول���ي العهد الش���يخ نواف 

األحمد.
كما استقبل سموه بقصر 
بي���ان صباح أم���س رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن.

واس���تقبل سموه بقصر 
بيان صباح أمس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك .

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي والوفد املرافق له بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك والشيخ صباح اخلالد والشيخ د.سالم اجلابر 

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك ورئيس الوزراء العراقي خالل جلسة املباحثات 

رئيس الوزراء بحث مع العبادي القضايا اإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام املشترك

عقد س����مو الش����يخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 
جلس����ة مباحثات رسمية في 
قص����ر بيان ام����س مع رئيس 
وزراء جمهورية العراق الشقيق 

د.حيدر العبادي. 
وجرت املباحثات في أجواء 
ودية عكس����ت عمق العاقات 
األخوية بني البلدين الشقيقني 
وتناول����ت آف����اق التعاون في 
مختلف املج����االت مبا يخدم 
مصالح البلدين الشقيقني إضافة 
إلى مواقف البلدين جتاه القضايا 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
املباحثات  املش����ترك.  حضر 
عن اجلان����ب الكويتي النائب 

الوزراء  األول لرئيس مجلس 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد ونائب رئيس مجلس 
الدفاع الشيخ  الوزراء ووزير 
خالد اجل����راح ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير التجارة 
والصناعة د.عبداحملسن مدعج 
املدعج ووزير الدولة لشؤون 
الوزراء الشيخ محمد  مجلس 
العب����داهلل ووزير املواصات 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
الكندري ورئيس  د. عيس����ى 
بعثة الشرف املرافقة املستشار 
بديوان س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ د.سالم اجلابر 
اخلارجي����ة  وزارة  ووكي����ل 

خالد اجلاراهلل ووكيل ديوان 
س����مو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخة اعتماد اخلالد وعدد 
من كبار املسؤولني بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء ووزارة 

اخلارجية. 
حضرها عن اجلانب العراقي 
الوفد املراف����ق لرئيس وزراء 
جمهوري����ة العراق الش����قيق 
د.حيدر العب����ادي.  هذا وأقام 
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء مأدبة غداء على 
شرف رئيس وزراء جمهورية 
العراق د.حيدر العبادي والوفد 
املرافق له مبناس����بة زيارته 

الرسمية للباد.

بحث رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن محمد خالد 
اخلضر مع امللحق العس���كري 
اإلماراتي لدى الباد العقيد الركن 
أحمد سيف الكعبي أهم القضايا 

ذات االهتمام املشترك. 
وقال���ت مديري���ة التوجيه 
العامة  املعن���وي والعاق���ات 
الدفاع ف���ي بيان ان  ب���وزارة 
الفري���ق اخلض���ر ناق���ش مع 
امللح���ق العس���كري اإلماراتي 
ونائبه املقدم م.محمد س���يف 
النعيمي أهم األمور والقضايا 
ذات االهتمام املشترك السيما 
املتعلقة باجلوانب العسكرية 

وسبل تطويرها وتعزيزها. 
وأشاد الفريق اخلضر خال 
اللقاء بعمق العاقات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني وحرص 
الطرفني على تعزيزها وتطويرها 
في جميع املجاالت العسكرية. 
وفي سياق متصل قام الكعبي 
والنعيمي بزيارة نائب رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق 
الركن عبداهلل النواف الصباح 
لتهنئته مبناسبة توليه منصبه 
اجلديد نائب���ا لرئيس األركان 
وكانت مناسبة ملناقشة القضايا 

ذات االهتمام املشترك.

اخلضر بحث مع امللحق 
العسكري اإلماراتي 

القضايا املشتركة

ولي العهد استقبل 
املبارك و3 وزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في قصر 
بيان صباح أمس سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
الوزراء.  كما استقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية الشيخ محمد اخلالد. وكما استقبل سموه وزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان 

احلمود.

 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود 
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خالل افتتاح امللتقى الوقفي احلادي والعشرين برعاية ولي العهد حتت شعار »السيرة النبوية.. برعاية فقهية«

الصانع: مجمع السيرة النبوية بحلته العصرية صورة مشرقة وداللة
على متسك الكويت بكتاب اهلل وسنّة الرسول منهاجاً وقوالً وعمالً

أصح���اب اخلبرة واملهتمني 
من العال���م العربي والعالم 
أجمع في مجال العمل الوقفي 
واملج���االت التي يناقش���ها 
الس���نوي، يأتون  ملتقاكم 
الكويت للحوار  الى رحاب 
والتفاعل في فضاء الوقف.

كما يسعدني أن  أكون أحد 
الكويت للمشاركة  ضيوف 
في فعالي���ات دينية ثقافية 
تربوي���ة تعك���س حرص 
الكويت حكومة وشعبا على 
كل ما فيه حب اخلير ونشر 
العلم الشرعي وكل ما يؤكد 
الهوية االسالمية للمجتمع 

الكويتي.
وزاد: ان العناية بالسيرة 
النبوية ونش���رها ينبغي 
أن تك���ون مح���ل اهتم���ام 
كل املؤسس���ات احلكومية 
واألهلية وفئ���ات املجتمع 
املختلفة، ونحن اليوم نرى 
االمانة العامة لالوقاف تأخذ 
على عاتقها مسؤولية العناية 
واالهتمام بسيرة النبي ژ 
والس���عي الى نش���رها بني 
أف���راد املجتمع م���ن خالل 
تبنيها لفكرة إنشاء مجمع 
السيرة النبوية الذي يهدف 
الى تثقيف املجتمع وتعريفه 
الكرمي  بشخصية الرسول 
ژ وسيرته العطرة ومكارم 
خلق���ه ومواقف���ه اخلالدة، 
وتنش���يط حرك���ة البحث 
العلمي  والتأليف واإلنتاج 
واإلعالمي في مجال السيرة 
النبوية املشرفة، وذلك من 
خالل إنشاء مجمع ُيحاكي 
العلمي لس���يرة  التاري���خ 
النبي محمد بن عبداهلل ژ 
مبا يتضمن���ه من مقتنيات 
ومعروض���ات تفاعلية لكل 
الواردة  املواد احملسوس���ة 
الكرمي والسيرة  القرآن  في 
النبوية الش���ريفة، ليسهم 
بع���ون اهلل في نقل معرفة 
الدين االسالمي  أصيلة عن 
والتراث اإلسالمي والسيرة 

النبوية الشريفة.
ان ما اس���تخلصناه من 
خالل مطالعتن���ا لبرنامج 
امللتقى وم���ا يتضمنه  هذا 
م���ن فعاليات وورش عمل، 
ان���ه يه���دف ال���ى صياغة 
مس���تقبل مش���روع مجمع 
النبوية ويسعى  الس���يرة 
ال���ى النه���وض ف���ي عمله 
مس���تفيدا من نتاج جتارب 
أفرادا ومؤسسات  اآلخرين 
لدعم األنش���طة والبرامج 
التي ينفذها املجمع وحتقيق 
االهداف املرجوة منه، ومعرفة 
اجلهات التي ميكن االستفادة 
من إنتاجها والتعاون معها 
مستقبال، إضافة الى االلتقاء 
مع أصحاب الرأي واملشورة 
الكرام ملعرفة مرئياتهم حول 
مش���روع املجمع من واقع 
جتاربهم وخبراتهم في هذا 

املجال.

التي تقدم بها رجال ونساء 
أفاضل من هذا املجتمع قدميا 

وحديثا.
واشار اخلرافي الى ان هذا 
امللتقى وفي اطار صياغته 
ملس���تقبل مش���روع مجمع 
السيرة النبوية يسعى الى 
النهوض في عمله من خالل 
االستفادة من نتاج جتارب 
االخري���ن لدعم االنش���طة 
والبرامج التي ينفذها املجمع 
وحتقيق االهداف املرجوة 
التي  منه، ومعرفة اجلهات 
ميكن االستفادة من انتاجها 
والتعاون معها مس���تقبال، 
اضاف���ة ال���ى االلتق���اء مع 
الرأي واملش���ورة  اصحاب 
الك���رام ملعرف���ة مرئياتهم 
حول مش���روع املجمع من 
واقع جتاربه���م وخبراتهم 

في هذا املجال.
وما وجودكم وتشريفكم 
لن���ا اليوم لالس���تفادة من 
خبراتكم وجتاربكم في مجال 
املتاحف والسيرة النبوية إال 
دلي���ل عملي على ذلك، لهذا 
فإنن���ا حريص���ون على أن 
يشارك اجلميع في اإلسهام  
بفاعلية في بناء مس���تقبل 
املجمع والوقوف صفا واحدا 
لالرتق���اء بعمله، وحتقيق 
التميز واإلب���داع في خدمة 
النبوية، والتغلب  السيرة 
على املصاعب والتحديات 

التي ستواجهه.
وف���ي كلم���ة الضيوف 
التي ألقاه���ا إمام وخطيب 
املس���جد احل���رام وعضو 
هيئة كبار العلماء ورئيس 
مجلس الش���ورى د.صالح 
بن حميد: انه لشرف لي أن 
أقف بينكم اليوم في رحاب 
الكويت أللقي كلمة ضيوف 
امللتق���ى الس���نوي لألمانة 
العام���ة لالوق���اف احلادي 
والعش���رين ف���ي الكويت، 
الذي يتمحور حول السيرة 
النبوية على صاحبها أفضل 
الصالة والسالم ودور الوقف 
في رعايتها، والذي أصبح 
ظاهرة تقليدية سنوية جتمع 

ونش���رها ينبغي ان تكون 
محل اهتمام جميع املؤسسات 
احلكومية واالهلية وفئات 
املجتمع املختلفة، لذا اخذت 
االمانة العامة لالوقاف على 
العناية  عاتقها مس���ؤولية 
واالهتم���ام بس���يرة النبي 
ژ والس���عي الى نش���رها 
بني افراد املجتمع من خالل 
تبنيها لفكرة انشاء مجمع 
النبوية الكرمي ژ  السيرة 
العطرة ومكارم  وس���يرته 
خلق���ه ومواقف���ه اخلالدة، 
وتنش���يط حرك���ة البحث 
العلمي  والتأليف واالنتاج 
واالعالمي في مجال السيرة 
النبوية املشرفة، وذلك من 
خالل انشاء مجمع يحاكي 
التاريخ العلمي لسيرة النبي 
محمد بن عبداهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم مبا يتضمنه 
من مقتني���ات ومعروضات 
تفاعلية لكل املواد احملسوسة 
الواردة ف���ي القرآن الكرمي 
والسيرة النبوية الشريفة، 
ليس���هم بعون اهلل في نقل 
الدين  معرفة اصيلة ع���ن 
االسالمي والتراث االسالمي 

والسيرة النبوية.
 وزاد: لع���ل في اختيار 
العام���ة لالوقاف  االمان���ة 
باقامة امللتقى الوقفي احلادي 
والعشرين لها حتت شعار 
النبوية برعاية  »الس���يرة 
وقفية« ما يؤكد على اهمية 
السيرة النبوية ومكانتها في 
االسالم وابراز دور الكويت 
احلض���اري والوقف الداعم 
النبوية بني  لنشر السيرة 

افراد املجتمع.
كم���ا ان االمان���ة العامة 
لالوقاف وهي حتتفل مبناسبة 
انش���ائها من كل عام، فانها 
تسعى لالستفادة من هذه 
املناسبة لتسليط االضواء 
على االدوار املهمة التي تقوم 
بها واالنشطة والبرامج التي 
الكويتي،  تقدمها للمجتمع 
تعزي���زا لدورها في تنمية 
املجتمع، وتبيانا للمردود 
الكبي���ر للم���وارد الوقفية 

اجلديد ولكن اجلديد هو تبني 
طرح عصري ومتجدد للسيرة 
وان يتم عرضها للمجتمع 
بوسائل تقنية متطورة من 
خالل انشاء مجمع السيرة 
الذي سيساهم في  النبوية 
نشر الس���يرة النبوية بني 

افراد املجتمع.
الى  وسينظر املسلمون 
مجمع السيرة النبوية على 
انه من ابرز الصور املشرقة 
واملشرفة الدالة على متسك 
الكويت بكتاب اهلل وس���نة 
نبي���ه ژ اعتقادا ومنهاجا 

وقوال وتطبيقا.
راجيا من اهلل ان يوفقكم 
لتنفيذ هذا املشروع الكبير 
خلدمة ما انش���ئ من اجله، 
وهو خدمة السيرة النبوية 
املطهرة الشريفة، ولينتفع به 

املسلمون شرقا وغربا.
من جهت���ه رحب األمني 
العام لألمانة العامة لألوقاف 
د.عبداحملس���ن اخلراف���ي 
باملشاركني في املؤمتر قائال: 
ان العناية بالسيرة النبوية 

بحسب شروط الواقفني من 
جهة، واحداث توعية وقفية 
لتشجيع قيام اوقاف جديدة 
من جه���ة ثانية وقد اصبح 
لالمانة نش���اطات وبرامج 
تنموي���ة موجه���ة خلدمة 
املجتمع واالفراد في جميع 
النواحي الصحية والتعليمية 
والدينية والثقافية والبيئية 
وذوي  واالجتماعي���ة 
االحتياج���ات اخلاصة، كما 
امتدت جهوده���ا في مجال 
دعم التنمية املجتمعية الى 
مناطق واسعة من دول العالم 
االسالمي ومناطق األقليات 
املسلمة، حتى كللت اعمالها 
في اختي���ار الكويت كدولة 
الوقفي  منسقة، للنش���اط 
للدولة االس���المية مبوجب 
بق���رار املجل���س التنفيذي 
لوزراء االوقاف والشؤون 
االسالمية مبؤمتر العاصمة 
االندونيس���ية جاكرتا في 

اكتوبر من عام 1997.
ولفت ال���ى ان موضوع 
سيرة النبي ژ ليس باألمر 

الش���ريفة، وتفعيل  سنته 
دوره في دعم مسيرة التنمية 
وتلبية احتياجات املواطنني 

في مختلف املجاالت.
وتابع: ويأتي ملتقانا هذا 
حلقة في سلس���لة متصلة 
إلبراز سمات الوقف ودوره 
احلضاري في تنمية املوارد 
واالجتماعي���ة  البش���رية 

واالقتصادية،
ولق���د كان للكويت من 
خالل االمانة العامة لالوقاف 
شرف الريادة لهذه النهضة 
الوقفية املباركة، وقد حظيت 
االمانة منذ تأسيسها بثقة 
الكويتي ودعمه،  اجلمهور 
ما انعكس بدوره على زيادة 
الواقفني لديها، حيث  اعداد 
زادت االوق���اف باخت���الف 
انواعها بشكل ملحوظ، وذلك 
بفضل اهلل تعالى ثم بفضل 
االستراتيجية التي مت وضعها 
والتي ترتكز على استثمار 
اموال االوق���اف املوجودة 
في عهدته���ا بصفتها ناظرا 
للوق���ف، وتوزيع عوائدها 

ليلى الشافعي

أك���د وزير العدل ووزير 
االوقاف والشؤون االسالمية 
يعقوب الصانع خالل الكلمة 
التي ألقاها نيابة عن سمو 
ول���ي العهد الش���يخ نواف 
األحمد أن اختي���ار االمانة 
العامة لالوقاف إقامة امللتقى 
النبوية  الوقفي »الس���يرة 
برعاية وقفي���ة« لهو خير 
دليل على سعي االمانة نحو 
تس���خير إمكانياتها خلدمة 
النبوية بالتنسيق  السيرة 
والتع���اون والش���راكة مع 
مختلف القطاعات الرسمية 
واألهلي���ة والتطوعية في 

الكويت وخارجها.
جاء ذلك في امللتقى الوقفي 
احلادي والعشرين لألمانة 
العامة لالوقاف واملقام حتت 
العهد في  رعاية سمو ولي 

فندق الراية.
انه ملن  وقال الصان���ع: 
الفخر واالعتزاز أن   دواعي 
أتش���رف بإلقاء الكلمة أمام 
حضوركم الكرمي نيابة عن 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، مستأذنا مقامه الرفيع 
باعتالء ه���ذه املنصة التي 
ازدادت بحضورك���م هيبة 
ووقارا مبش���اركتكم أسرة 
االمانة العامة لالوقاف وهي 
حتتفل بافتت���اح فعاليات 
الس���نوي احلادي  امللتقى 
والعش���رين حتت  ش���عار 
النبوية.. برعاية  »السيرة 
وقفي���ة«، ويس���رني بهذه 
املناسبة أن أتوجه بالشكر 
اجلزيل الى سمو ولي العهد 
على رعايت���ه الكرمية لهذا 
احلف���ل، وعلى دعمه الدائم 
ألنش���طة وفعاليات االمانة 

العامة لألوقاف.
وأضاف: لقد حقق العمل 
الوقفي املؤسسي في اآلونة 
االخيرة نقلة نوعية جعلته 
يتحول من نش���اط فردي 
أو ش���عبي مبعثر، يعتمد 
ممارس���ته االرجتالي���ة أو 
العفوية الى نش���اط يقوم 
على أسس علمية تسهم في 
إرساء نظام الوقف وتنمية 
رأسماله واستفادة املجتمعات 
االس���المية من عوائده في 
الرعاية الصحية واملؤسسات 
العلمية والثقافية وس���ائر 

اخلدمات.
ونظرا للتطور املستمر 
ب���ه املجتمع  ال���ذي مي���ر 
والتغيرات التي طرأت على 
أمناط احلياة العامة وما أدت 
اليه من زيادة املسؤوليات 
امللقاة على إدارة الوقف لتلبية 

احلاجات االجتماعية.
الدول  لذا بادرت أغلبية 
االسالمية في وقتنا احلاضر 
الى إنشاء مؤسسات وقفية 
ته���دف الى املس���اهمة في 
النه���وض بالوقف، وإحياء 

م. مجبل املطوع وعدد من احلضور خالل امللتقى د. عبد احملسن اخلرافي يشرح للصانع احد جوانب مشروع مجمع السيرة النبوية 

الصانع وبن حميد وعدد من احلضور يطالعون مجسم ملشروع مجمع السيرة النبوية                           )قاسم باشا( 

خرائط توضيحية حملتويات واقسام املجمع 

يعقوب الصانع مكرما د. صالح بن حميد يعقوب الصانع ود. صالح بن حميد ود. عبد اهلل املعتوق ود. عبد احملسن اخلرافي يقصون شريط افتتاح امللتقى الوقفي الـ 21 

خريطة ملبنى املكتبة واالبحاث في املجمع مجسم مشروع مجمع السيرة النبوية 

وزير األوقاف: تقليص النفقات لن ميس املشاريع التنموية أو رواتب املوظفني
ليلى الشافعي

على هامش ملتقى السيرة النبوية اكد وزير االوقاف والشؤون 
االسالمية يعقوب الصانع في تصريحات للصحافيني أن 

االستقرار احلالي بني السلطتني الشريعية والتنفيذية يعطي 
مسارا سليما لعملية التنمية في مختلف املجاالت السياسية او 

االقتصادية او الثقافية او الفكرية، حيث بدأت املشاريع في هذه 
املجاالت بالفعل في السابق لم نر فكرة البديل االستراتيجي 

ولم نر ان يكون هناك متحف للسيرة النبوية، وبالفعل سيصب 
ذلك في املصلحة العامة عالوة على ذلك سيكون هناك تعزيز 
لالعتدال والوسطية وعدم الغلو والتطرف، موضحا ان الفكر 

املتشدد سيأتي بأفعال متطرفة متشددة والفكر الوسطي 
سيأتي بأفعال ومشاريع وسطية معتدلة.

وأشاد الصانع باطالق لقب قائد السالم على صاحب السمو 
األمير، اضافة الى قائد العمل االنساني، ما يؤكد ان سموه 

يحظى بدعم دولي كبير بسبب مسيرة سموه الناجحة في دعم 
السالم ودعم اجلهود االنسانية في كل ارجاء العالم، مضيفا: 

وهذا ليس بغريب على الكويت، فمنذ أيام الغزو وجدنا جميع 
الدول الشقيقة والصديقة قد وقفت صفا واحدا لصد العدوان 

الغاشم على الكويت.
وحول اثار انخفاض اسعار النفط على املؤسسات احلكومية 
الكويتية ومنها وزارتا العدل واألوقاف قال الصانع: ال شك 

ان وزارة املالية قد وضعت آلية لكل الوزارات مبا فيها العدل 
واألوقاف لتوفير احلد األدنى من النفقات دون املساس 

باملشاريع التنموية او املساس برواتب املوظفني.
وحول ابرز مشاريع االوقاف في الفترة املقبلة اوضح ان من 

اهم اهداف الوزارة حتقيق االمن املجتمعي بالدرجة األولى 
لذلك فان من اهم اولويات الوزارة حاليا العمل على تعزيز 
ونشر الفكر الوسطي من خالل استراتيجية الوزارة التي 
انطلقت مؤخرا من خالل دراسة اعتمدتها اللجنة املركزية 

العليا للوسطية التابعة للوزارة مبشاركة قطاعات حكومية عدة 
مثل التربية واالعالم ووزارة الشباب، موضحا ان تنفيذ تلك 
االستراتيجية الوسطية سيكون مبشاركة مؤسسات املجتمع 

املدني ايضا.

اخلرافي: 
املجمع سيكون 

قبلة تعليمية
 ومجاالً للتعريف 

بسيرة النبي
الكرمي ژ

بن حميد: امللتقى 
دليل على حرص 
الكويت على نشر 

العلم الشرعي 
وحب اخلير
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بلدية الگويت
إدارة املناقصات والعقود

�إعـالن رقم )2014/138(

 املزايدة رقم 2015/2014/12 
بترخيص وإدارة واستغالل الصالة رقم )5( ألعمال ذبح وتنظيف 

املواشي الواردة من الشرگات واملؤسسات في مسلخ العاصمة املرگزي
و�مل�ؤ�س�سات  �ل�سركات  فعلى  �أعاله  �ملز�يدة  طرح  عن  �لك�يت  بلدية  تعلن 

�ملتخ�س�سة يف هذه �لأعمال و�لر�غبة يف �لدخ�ل يف هذه �ملز�يدة مر�جعة 

بلدية �لك�يت )�ملبنى �لإد�ري �لدور �ل�سابع - مر�قبة �ملناق�سات و�ملز�يد�ت( 

�أثناء �لدو�م �لر�سمي للح�س�ل على وثائق �ملز�يدة  مقابل مبلغ  200 دينار 

)فقط مائتي دينار لغري( وهذ� �ملبلغ غري قابل للرد باأي حال من �لأح��ل.

وثائق  على  �لــذيــن ح�سل��  �ملــز�يــديــن  مــع  �لتمهيدي  �لجــتــمــاع  �سيعقد 

�ملز�يدة يف متام �ل�ساعة �لتا�سعة من �سباح ي�م �لثالثاء �مل��فق 2015/1/6 

�لعا�سمة  �لبلدية مبحافظتي  �لعام لقطاع فرعي  �ملدير  يف مكتب م�ساعد 

و�جلهر�ء )�ل�س�يخ( .

تـ��ســـع مظاريف �لعطاء�ت يف �ل�سندوق �خلا�ص �مل�ج�د يف بلدية �لك�يت   

)باملبنى �لإد�ري - �لــدور �ل�سابع - مر�قبة �ملناق�سات و�ملــز�يــد�ت( يف م�عد 

�أق�ساه �ل�ساعة �لثانية ع�سرة من ظهر ي�م �لثنني �مل��فق 2015/1/12 وه� 

�آخر م�عد لقب�ل �لعطاء�ت ، على �أن ي�دع مع �لعطاء تاأمني �أويل ل يقل عن 

2% )�ثنني باملائة( من قيمة �لعطاء.
مدة �سريان العطاء ت�سعون يومًا تبداأ من تاريخ ف�ض املظاريف.

الصانع أشاد بعطاءات الراحل خالد اجلسار:
بصمات واضحة في وزارتي العدل واألوقاف

أشاد وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 
االسالمية يعقوب الصانع باملسيرة احلافلة 
التي أضاءها الراحل خالد أحمد اجلسار طيلة 
عمله في السلك القضائي قاضيا وفي اجلسم 

احلكومي وزيرا للعدل وزيرا لألوقاف.
وقال الصانع إن الفقيد خالد اجلسار هو 
أحد رجاالت الكوي����ت الذين نذروا حياتهم 
خدمة لوطنهم وكانت له بصمات مشرقة في 
تطوير مرفق القضاء، وكذلك إسهامات في 

حتسني أداء وزارتي العدل واألوقاف اللتني 
تقلدهما قرابة 15 على مراحل مختلفة حقق 
فيهما إجن����ازات كانت ومازالت محل تقدير 
واعتزاز، مشيرا الى أن اجلسار سيظل سجال 
زاخرا بالدروس والعبرات ينهل منه األجيال 
التفاني واإلخالص  اإلدارة وصناعة  حسن 
وحب الوطن، متضرعا إلى اهلل ان يتغمد ابن 
الكويت البار الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته.

املكتب الكويتي للمشروعات اخليرية كّرم 
طلبة األزهر املتفوقني والدارسني على نفقته

الدعيج: »التعريف باإلسالم« تنظم محاضرات 
تعريفية عن األخالقيات الراقية في اإلسالم

جميع احملسنني واحملسنات 
في بلد اخلير والعطاء الذين 
يدعمون ويش���اركون في 
تنفيذ مشاريعه وأنشطته 
املختلف���ة لصال���ح خدمة 
ال���زكاة وحتقيق  فريضة 
مبدأ التكافل االجتماعي بني 

املسلمني فقراء وأغنياء.

مدح اهلل تعالى نبي الهدى 
وخامت الرسل في قرآنه بقوله 
عز وجل )وإنك لعلى خلق 
عظيم(، ويقول ژ في حديثه 
الشريف: »إمنا بعثت ألمتم 
مكارم األخالق«، ليؤكد لنا 
االس���الم ان الدين املعاملة، 
فكان���ت وال ت���زال األخالق 
الراقي���ة الطيب���ة منهاج���ا 
رائعا في اقبال الكثيرين في 
الكويت نحو االسالم للتعرف 

عليه. 

جامعة األزهر د.عبد احلي 
عزب باإلضافة إلى سفراء 
املكرم  الدول  ومس���ؤولي 
أبناؤها وعدد من املسؤولني 

واإلعالميني. 
وأعرب مدي���ر املكتب 
الكويت���ي للمش���روعات 
اخليرية بالقاهرة اسماعيل 
الكندري في كلمته نيابة 
عن بيت الزكاة عن خالص 
تهنئته للطالب اخلريجني 
واملتفوقني، مؤكدا حرص 
الزكاة على مساعدة  بيت 
ودعم طالب العلم الستكمال 
دراس���ته وللحصول على 
االكادميي���ة  الش���هادات 
كل  ف���ي  التخصصي���ة 
املجاالت العلمية، موضحا 
أن استمرار بيت الزكاة في 
دعم طالب العلم في الدول 
الفقيرة ج���اء بفضل دعم 
الكويت املستمر  محسني 

لهذه الفئة.
وأشاد الكندري بجهود 

االس���الم هو دين السعادة 
إلى  للبشرية عامة، مشيرا 
أن هناك العديد من املواقف 
الت���ي تؤكد هذا  والقصص 
الكثيرون  األمر، حيث عبر 
من غير املسلمني في الكويت 
بأنهم وجدوا املعاملة الطيبة 
واألخالقيات الراقية من أبناء 
الكويت فكان ذلك سببا من 
األس���باب الرئيس���ية التي 
جعلتهم يرتضون بهذا الدين 
انار حياتهم، وغيروا  الذي 
فكره���م متاما عم���ا كانوا 
يعتقدون في عن االس���الم 
في السابق.  وبني أن اإلسالم 
دين األخالق احلسنة، ولم 
ينتش���ر هذا الدين احلنيف 
العنف، ولكن  او  بالفظاظة 
انتشر باإلقناع واجلدال بالتي 
هي أحسن واألخالق الطيبة 
واخلص���ال احلمي���دة التي 
اتصف بها املسلمون، وهناك 
العديد من املواقف في كتب 
السيرة النبوية العطرة وكتب 
التاريخ اإلسالمي التي تؤكد 
ذلك، فكانت أخالق الرسول 
احلبيب محمد صلى اهلل عليه 
الكرام والتابعني  وصحابته 
من بعده س���ببا في اهتداء 
املش���ركني إلى اإلسالم، وقد 

الكويتي  نظم املكت���ب 
للمش���روعات اخليري���ة 
التاب���ع لبيت  بالقاه���رة 
الزكاة حفله السنوي لتكرمي 
الطالب الوافدين املتفوقني 
املس���تمرين واخلريجني 
الدارس���ني بجامعة االزهر 
على منحة بيت الزكاة لعام 

.2014
وقد أقيم احلفل في مركز 
األزهر للمؤمترات بالقاهرة 
حتت رعاية شيخ األزهر 
فضيلة اإلمام األكبر د.أحمد 
الطيب وسفيرنا لدى مصر 

سالم الزمانان.
وق���د حض���ر احلف���ل 
وزي���ر االوق���اف املصري 
د.محم���د مخت���ار جمعة 
ود.عباس ش���ومان وكيل 
األزهر الشريف نيابة عن 
شيخ األزهر ومدير املكتب 
الكويت���ي للمش���روعات 
اخليرية بالقاهرة إسماعيل 
الكندري ورئيس  عبداهلل 

ليلى الشافعي

أك���د نائب املدي���ر العام 
التعريف باإلس���الم  للجنة 
م.عبدالعزي���ز الدعي���ج أن 
اللجنة تولي اهتماما بالغا 
جت���اه التعريف باإلس���الم 
بالصورة الصحيحة، السيما 
من اجلانب االخالقي، مؤكدا 
أن اللجن���ة بص���دد تكثيف 
أنش���طتها في هذا اجلانب 
العام  مبناسبة قرب حلول 
اجلدي���د 2015، ع���ن طريق 
تنظيم حزمة من احملاضرات 
التوعوية والتعريفية لغير 
املس���لمني، في كاف���ة أفرع 
اللجنة، مش���يرا إلى أن تلك 
احملاض���رات تتح���دث عن 
األخالقيات الراقية في اإلسالم 
واملعاملة الطيبة بني املسلمني 
بعضهم البعض أو املعاملة 
الطيبة للمس���لمني مع غير 

املسلمني. 
الدعي���ج في  وأض���اف 
تصريح صحافي أن عشرات 
اآلالف م���ن غير املس���لمني 
بالكوي���ت تأثروا بس���بب 
الطيب���ة واملعاملة  األخالق 
احلس���نة الت���ي القوها في 
الكوي���ت، معرب���ني عن ان 

إسماعيل الكندري

عبدالعزيز الدعيج 

طارق العيسى يشرح للدكتور صالح بن حميد بعض اصدارات ومشاريع »إحياء التراث«

د. وليد الشعيب 

أكد أن احلملة أطلقها قطاع املساجد في »األوقاف« وتستمر حتى مارس املقبل

الشعيب: »مفاهيم شرعية« حتارب الغلو والتطرف
وتتخذ من املنهج اإلسالمي الوسطي سبيالً لتحقيق أهدافها

النحو التالي:
٭ لق����اءات تنويرية مع األئمة 
واخلطب����اء للتعريف باحلملة 

وأهدافها.
٭ خطب اجلمعة: فقد مت إعداد 
س����ت خط����ب جمع����ة تتعلق 
موضوعاته����ا بالقضاي����ا التي 
تناقش����ها احلملة، وس����تكون 
موزعة على مدار املدة الزمنية 

للحملة.
٭ الدروس: وقد مت اقتراح عدد 40 
درسا سيتم إلقاؤها في املساجد 
خالل فترة احلملة، وستناقش 

عددا من املوضوعات املهمة.
الندوات: كما س����تقام ست  ٭ 
ندوات ضمن فعاليات احلملة، 
وسيحاضر فيها عدد من العلماء 

والشيوخ األفاضل.
٭ الدورات التدريبية: وستقام 
خالل احلملة عدد تسع دورات 

تدريبية
٭ املطبوعات: في مجال التأليف، 
فقد مت تأليف كتابني حتت عنوان: 
التكفير »ضوابطه وشروطه« 
»موج����ه لألئم����ة واخلطباء«، 
»ش����بهات تكفيرية«، »موجه 

للجمهور«.
البوس����ترات: حيث شملت  ٭ 

احلمل����ة مت طباع����ة ع����دد من 
البوسترات في بعض املوضوعات 
الت����ي تتصل بالقضاي����ا التي 
تناقشها احلملة مثل »اإلميان، 
الغل����و، وكذل����ك جعلناكم أمة 
الدماء،  التكفير، حرمة  وسطا، 

اجلهاد«.
٭ التواص����ل االلكتروني: هذا 
إل����ى جانب عمل حملة إعالمية 
إلكتروني����ة عب����ر »التويت����ر، 
اليوتيوب« وذلك  االنستغرام، 
على مدى أربعة شهور مبعدل 

موضوعني كل شهر.
الش����كر  الش����عيب  ووجه 
للقائمني على احلملة ولكل من 
ساهم أو شارك فيها بأي جهد مها 
كان حجمه، وطالب اجلميع ببذل 
املزيد من اجلهد واإلخالص في 
العمل إلجناح احلملة وحتقيق 
أهدافها وقطف ثمارها، وطالب 
رواد املساجد وجمهور املسلمني 
خاصة الشباب منهم باحلرص 
على املشاركة في احلملة ومتابعة 
فعالياته����ا ملا فيه����ا من اخلير 
انه����ا لن تكون  الكثير، مؤكدا 
األخيرة بل س����تتبعها حمالت 
الفكر املتطرف  أخرى ملواجهة 

والقضاء عليه.

بصددها حتت عنوان »مفاهيم 
شرعية« حملاربة الفكر املتطرف 
الغل����و وتصحيح  ومواجه����ة 
املفاهيم املغلوطة لدى البعض. 
واضاف الشعيب: هذه احلملة قد 
مت اإلعداد والتجهيز لها بشكل 
جيد لتحقيق جملة من األهداف 

أبرزها:
٭ دراس����ة مفهوم الوس����طية 
وإبرازه عند أهل السنة واجلماعة 

في نواقض اإلميان.
٭ التعرف على ضوابط التكفير 

عند أهل السنة واجلماعة.
٭ تسليط الضوء على أصول 
مذه����ب املعتزل����ة عموما وفي 
أصلهم »األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر« بإسهاب.
٭ التحذير م����ن ظاهرة الغلو 
والتطرف في اإلسالم من خالل 
معرفة »مظاهره، آثاره، موقف 

اإلسالم منه«.
أما ع����ن فعالي����ات احلملة 
ووس����ائلها لتحقي����ق األهداف 
املرجوة منها فقد قال الشعيب: 
إن الوس����ائل والفعاليات التي 
تعتمدها احلمل����ة خالل أربعة 
ش����هور هي املدة الزمنية لها، 
كثي����رة ومتنوع����ة وهي على 

أسامة أبوالسعود

أطلق قطاع املساجد بوزارة 
األوقاف والش����ؤون اإلسالمية 
حمل����ة توعوية حت����ت عنوان 
1 والتي  »مفاهي����م ش����رعية« 
بدأت فعالياته����ا منذ األول من 
إلى  ديسمبر اجلاري وتستمر 
احلادي والثالث����ني من مارس 
2015، وتش����ارك فيه����ا جميع 
إدارات املس����اجد في محافظات 
الكويت الست، وحتت إشراف 
مكتب الش����ؤون الفنية بقطاع 
املساجد. وفي هذا السياق قال 
وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلس����المية املس����اعد لشؤون 
املساجد د. وليد الشعيب ان فكرة 
احلملة نبعت من حرص وزارة 
األوقاف ممثلة في قطاع املساجد 
على حتمل مسؤولياتها جتاه 
قضايا الدعوة اإلسالمية بشكل 
خاص وقضايا األمة بشكل عام 
مع التركيز على ما يتصل منها 
باملجتم����ع الكويتي متخذة من 
املنهج اإلسالمي الوسطي سبيال 
إلى حتقيق األهداف والغايات، 
ومن ه����ذا املنطلق جاءت فكرة 
التي نحن  التوعوي����ة  احلملة 

د. صالح بن حميد مقدما هدية تذكارية للحمود 

جانب من اجلولة  احلمود وبن حميد في جولة داخل املزرعة عقب الغداء 

الشيخ فيصل احلمود ود. عادل الفالح مع د. صالح بن حميد على هامش مأدبة الغداء

الفروانية  أقام محاف���ظ 
الشيخ فيصل احلمود مأدبة 
غداء على شرف إمام وخطيب 
املسجد احلرام وعضو هيئة 
كبار العلماء ورئيس مجلس 
 الش���وري الس���ابق الشيخ

د. صالح بن حميد والوفد املرافق 

ليلى الشافعي

قام إمام وخطيب املس����جد 
احلرام مبك����ة املكرمة وعضو 
الش����يخ العلماء   هيئة كب����ار 
د.صالح بن حميد بزيارة الى 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
التقى خاللها رئيس وأعضاء 
اجلمعية، باإلضافة الى عدد من 

التراث االسالمي طارق  احياء 
العيسى بالضيف الكرمي والوفد 

املرافق له.
وقال العيسى ان بن حميد 
ومن قبله والده الفاضل رحمه 
اهلل عرفناهما اهل علم وفضل 
والضي����ف الفاضل عرف عنه 
علمه الغزير واعتداله وحكمته 
من خالل خطبه ودروسه الرائعة 

املفيدة.
وفي كلمة توجيهية للدعاة 
والعامل���ني في مجال الدعوة 
والعمل اخليري قال بن حميد: 
انه ينبغي علينا ان ندرك ان 
ما نحن فيه هو منة من اهلل 

رؤساء جلانها املختلفة وقد اثنى 
على اجلمعية وجهودها املتميزة 
في نشر اخلير ودعوة الناس، 
مشيدا بالكويت حكومة وشعبا، 
وشدد على انه ال يعتبر نفسه 
ضيفا بالكويت بل هو بني اهله 

وفي بلده. 
وفي بداي����ة الزيارة رحب 
رئيس مجلس االدارة بجمعية 

ع���ز وجل وعلين���ا ان ندرك 
فض���ل اهلل علينا ويجب ان 
نفه���م أن مهمتنا ليس���ت أن 
نقن���ع الناس، وه���ذه مهمة 
جدا، مهمتنا أن نقيم احلجة 
وأن ندعو الناس، ونحن لسنا 
أنبياء، فنحن ندعو بقال اهلل 
وقال الرسول ژ ولكن عندما 
جنادل فاننا جنادل بأفهامنا، 
ومن هنا ينبغي أن تتس���ع 
صدورنا حينما ال يقبل اآلخر، 
ف���إذا كان األنبياء لم يقنعوا 
كثيرا من الناس وهم األحق 
قطع���ا بالتأييد من اهلل وهم 
املعصوم���ون وهم املؤيدون 

ومع ذلك قال اهلل تعالى )ليس 
عليك هداهم(، )إنك ال تهدي من 
أحببت(، فما بالك نحن الذين 
نقول آراءنا ونقول اجتهاداتنا. 
وتابع: ه���ذه القضايا جتعل 
صدورنا سليمة، فمسؤوليتي 
ليست أن أتهمهم وليست أن 
أقنعهم، وهذه قضايا أساسية 
في مقابل فهمنا ل� )حبب إليكم 
اإلميان وزينه في قلوبكم(، 
وكذلك فإن مهمتنا ايضا إقامة 
احلجة على املخالف، ولهذا أنا 
معجب بطريقة الش���يخ ابن 
باز في صب���ره وحتمله مع 

مخالفيه.

محافظ الفروانية أولم على شرف إمام املسجد احلرام

بن حميد زار »إحياء التراث«: جهود متميزة في نشر اخلير

له مبناسبة زيارته للبالد.
ورحب احلمود بفضيلة 
الشيخ بن حميد ضيفا عزيزا 
على الكويت، متمنيا له طيب 
االقامة ف���ي بلده الثاني بني 
أهله وإخوانه. مشيدا مبكانته 

العلمية والدينية.

وتبادل الطرفان األحاديث 
الودية، السيما عمق الروابط 
والتراثي���ة  التاريخي���ة 
واالجتماعي���ة واألخوي���ة 
الت���ي ترب���ط ب���ني الكويت 
العربية السعودية  واململكة 

الشقيقة.

اجلدير بالذك���ر أن حفل 
الغداء تتضمنه جولة ترفيهية 
زراعي���ة وعرض���ا للخيول 
العربي���ة األصيلة، وقدم بن 
حمي���د هدي���ة تذكارية إلى 
احلمود متثلت في قطعة من 

كسوة الكعب

جمل�س الإدارة

جمعية جليب ال�شيوخ التعاونية

لل�سادة مراقبي احل�سابات

اإعــــالن

بناء على القرار الوزاري رقم )166/ت( ل�سنة 2013.. 

ب�ساأن النظام الأ�سا�سي النموذجي للجمعيات التعاونية

تعلن جمعية جليب الشيوخ التعاونية
عـــن فتــح قبــول طلبــات مــراقبــي

احل�سابات لل�سنــة املاليــة املنتهيــة يف:

2015/12/31 م
ال��ذي��ن ي��رغ��ب��ون يف ال��ق��ي��ام ب��ت��دق��ي��ق ح�����س��اب��ات اجلمعية، 

املختوم  بالظرف  املتقدم  التي يحددها  الأتعاب  مت�سمنًا 

يوم  م��ن  ال��ف��رة  خ���ال  وذل���ك  اجلمعية  لإدارة  وت�سليمه 

الثنني املوافق 2015/1/5  وملدة ع�سرة اأيام تنتهي بنهاية 

دوام يوم الأحد املوافق 2015/1/18 م.
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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

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

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

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

شقق جديدة لإليجار
بال�صــــامليـــة

قطعة )3(

�ص����ارع يو�ص����ف �لقن����اع�����ي

66633075
99633114

شرگة مستقبل
اخلفجي العقارية

للبيع أراضي في

اخلــــفــــجـــــي

60076781
�إعــالن

تقدم : 

1- حممود عبد�ملح�صن �لعلي

2-ن�صيمة عبد�ملح�صن �لعلي

�أ�صحاب �صركة/ �لكفيل للتجارة �لعامة/ت 

بطلب �إىل �إد�رة �ل�صركات بوز�رة �لتجارة:  

- تعدي�������ل �لكي�������ان �لقان�������وين لل�ص�������ركة من 

ت�صامنية �إىل تو�صية ب�صيطة.

 يرج�������ى ممن ل����������ه �عرت��س �أن يتق�������دم للإد�رة 

�ملذك�������ورة خ�������لل �صتني يوم�������ًا من تاري�������خ ن�صر 

�الع���������لن باع��ت�����ر��س خط���ي مرفق�������ًا به �صن��د 

�ملديونية و�إال فلن يوؤخذ بعني �العتبار.

البغيلي ملراقبة املناطق السكنية 
اجلديدة بالكاميرات

املطيري: ختام دورة تنمية املسارات 
الفنية والقانونية ملفتشات الصالونات

مطلبا أمنيا حلماية املناطق 
وسالمة الناس باإلضافة الى 
أنها تعد وسيلة مساعدة مهمة 
في اكتشاف مرتكبي اجلرائم، 
الفتا الى ان انتشار كاميرات 
املراقبة سيعطي ثقافة جديدة 
للمواطن بضرورة االنضباط 
خاصة أن الكثير من الناس 
أصبحوا يطالبون باملزيد من 
التشديد األمني باألماكن التي 
تتصف بالهدوء الشديد ومنها 
املناطق السكنية وفي نفس 
الوقت نرى ان هناك عددا من 
املواطنني يضعون الكاميرات 
على منازلهم خوفا من اجلرائم. 
وطالب وزارة الداخلية بتبني 
فكرة مراقبة ش����وارع املدن 
اجلديدة بالكاميرات خاصة ان 
املوضوع اصبح مطلبا شعبيا 
وهناك مسؤولية على وزارة 
الداخلية جتاه حماية املواطن 
بعد انتشار الظواهر السلبية 

والدخيلة على املجتمع.

ال����ى املراقب����ة األمنية على 
مدار الساعة. وقال البغيلي 
ف����ي تصري����ح صحافي ان 
اس����تخدام وزارة الداخلية 
لكامي����رات املراقبة اصبح 
حاجة ملحة للمناطق التي 
تفتقر الى وجود الدوريات 
وخاصة املناطق الس����كنية 
اجلديدة في ظل ما تعيشه 
الكويت من انفتاح تكنولوجي، 
إضافة إلى دواع أمنية حتتم 
استخدام تلك التقنيات في 
املراقبة خصوصا بعد ازدياد 
حوادث العن����ف والقتل في 
الكويت وكذلك بهدف رصد 
املخالف����ات الت����ي اصبحت 
ته����دد أمن وأم����ان املواطن. 
وأوضح ان وج����ود أجهزة 
املراقبة في الش����وارع يدفع 
األفراد إلى االلتزام وضبط 
السلوك واحلد من اجلرائم 
التي نسمع عنها يوميا، لذلك 
فإن وجود الكاميرات اصبح 

التفتيش  آلية  إلى  الدورة 
على احمل���الت وتراخيص 
احملالت من اجلانب الفني، 
وألقت احملاضرة األستاذة 
فوزية الفارس، أما اجلانب 
القانوني إلجراءات التفتيش 
فألقى احملاضرة د. عبداهلل 
الدملاني مستشار من اإلدارة 

القانونية بالبلدية.
 وفي اخلتام كرم مدير 
اإلداري  التطوي���ر  إدارة 
والتدريب كل من احملاضرين 
واملفتش���ني املشاركني في 

الدورة.

أكد عضو املجلس البلدي 
احمد البغيل����ي ان املناطق 
اجلدي����دة حتتاج من الدولة 
الى السرعة في اجناز اخلدمات 
خاصة فيما يتعلق بإيصال 
التي����ار الكهربائي باإلضافة 

إدارة العالقات  أعلنت 
العام���ة ف���ي البلدية عن 
اختت���ام دورة املس���ارات 
الفنية والقانونية ملفتشات 
الصالونات التابعة إلدارة 
التطوير اإلداري والتدريب 
وذلك في فندق املوڤنبيك 
البدع. وفي هذا الس���ياق، 
التطوير  إدارة  أعلن مدير 
اإلداري والتدري���ب خلف 
املطيري أن الدورة شملت 
تنمية مهارات مفتش���ات 
الصالونات وشاركت في هذه 
الدورة 13 مفتشة، وتهدف 

احمد البغيلي

خلف املطيري

املوسى يدشن تطبيقًا جديدًا
للمجلس البلدي عبر الهواتف الذكية

إزالة 166 إعالناً مخالفاً في »مبارك الكبير«
كشفت إدارة العالقات العامة في البلدية 
عن تنفيذ مراقبة احملالت واإلعالنات التابعة 
إلدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع 
بلدية محافظة مب����ارك الكبير عدة حمالت 
ميدانية خالل الفترة م����ن 23-27 نوفمبر 
املاضي اس����تهدفت إزالة اإلعالنات املخالفة 
من الطرق وامليادين أس����فرت عن إزالة 166 
إعالنا مخالفا من الطرق والساحات العامة 
وااللتفاف����ات ملا لها من تداعيات خطيرة قد 

تنجم عنها وتعرض حياة قائدي املركبات 
للحوادث، وذلك بحجبها للرؤية لوضعها في 
أماكن عشوائية.  وأوضحت العالقات العامة 
أن إجمالي عدد اإلعالنات التي مت إزالتها من 
جميع مناطق محافظة مب����ارك الكبير بلغ 
166 إعالنا مخالفا ومتنوعا، حيث بلغ عدد 
إعالنات الكرتون التي مت إزالتها 135 إعالنا 
وإعالن����ات القماش التي مت إزالتها 21 إعالنا 

إلى جانب إزالة 10 إعالنات حديد.

يعد مجلسا فنيا استشاريا 
من خالل التواصل مع املواطن 
ك����ي يكون ج����زءا ال يتجزأ 
من أعمال املجل����س، وذلك 
عن طري����ق مواكبة العصر 
باستخدام برامج التواصل 
االجتماعي. وأضاف: ان هذا 
التطبيق س����يعرف املواطن 
باخلدمات التي يقدمها املجلس 
البل����دي وقوانينه، وقانون 
البلدية 5/2005، والتعرف 
على اختصاصاته، مؤكدا انه 
بإمكان أي مواطن ووافد من 
خالل التطبيق تقدمي شكوى 
أو أي مالحظة أو تعليق أو 
مخالفة، فيقوم بتصويرها 
وإرسالها عبر املوقع للمجلس 
البلدي. وأشار الى انه خالل 
الفترة املقبلة لهذا التطبيق 
ميكن من خالله ان يتعرف 
على جداول اجللسات واللجان 
اخلاص����ة  واالجتماع����ات 

باملجلس بشكل عام.

»املجلس البلدي- الكويت« 
يتم تنزيله عبر األبستور، 
وهو قانون 5/2005 للمجلس 
البلدي واختصاصاته. وفي 
هذا الس����ياق قال املوس����ى 
ان اله����دف م����ن ط����رح هذا 
البرنامج إب����راز دور ومهام 
أعضاء املجلس، وفتح باب 
التواصل م����ع الناس كافة، 
خاص����ة ان املجلس البلدي 

في سابقة هي األولى من 
نوعها على نطاق العمل في 
املجلس البلدي، دشن عضو 
املجلس البلدي ومقرر جلنة 
محافظ����ة العاصمة م.علي 
املوسى تطبيقا جديدا عبر 
الهواتف الذكية حتت مسمى 

م.علي املوسى يعرض تطبيق املجلس البلدي عبر الهاتف 

مهلهل اخلالد

يناقش طلب استقالة د.مشاري املطوطح من جلنة التطوير

البلدي يبحث اعتماد مسار السكة احلديد
الى الساملية( الى شارع أبوذر 

الغفاري مبنطقة الساملية.
االستقالة املقدمة من العضو 
د.مشاري املطوطح من عضوية 

جلنة اإلصالح والتطوير.
االقتراح املقدم من العضو 
د.م.منصور اخلرينج بش����أن 
إطالق اس����م املرح����وم حمود 
خلف املساعيد على أحد شوارع 

الكويت.
االقتراح املقدم من العضو 
م.أحمد الفضالة بشأن تطوير 
املبان����ي القدمية في الس����كن 
االس����تثماري املرخ����ص فيها 
مح����الت جتاري����ة مرخص����ة 
وإصدار قرار لتش����جيع املالك 

لتطويرها.
املقدم����ة من  االقتراح����ات 
العضو د.مش����اري املطوطح 

بشأن تخصيص أراض زراعية 
باملناطق احلدودية على طول 
الشريط احلدودي. وآخر بشأن 
إطالق اس����م املرحوم القاضي 
عبداهلل األدعس السعيدي على 
أحد شوارع منطقة القصر في 

محافظة اجلهراء.
املقدم����ة من  االقتراح����ات 
العضو مانع العجمي بش����أن 
تسمية أحد شوارع دولة الكويت 
باس����م املرحوم علي س����كران 
الس����هلي، تخليدا له وتكرميا 
ألعمال����ه اجلليلة ف����ي خدمة 
الوطن، وآخر بش����أن تسمية 
أحد ش����وارع منطقة االندلس 
باسم املرحوم سعيد بن مريبد 
السويجي املطيري، تخليدا له 
وتكرمي����ا ألعماله اجلليلة في 

خدمة الوطن.

مركز ضاحية االندلس والرقعي 
قطعة رقم 11.

توسعة س����وق اجلابرية 
املركزي قطعة 2، الطلب املقدم 
من شركة املشروعات السياحية 
لتطوير موقع حديقة النافورة 
املوسيقية بالقطاع الثاني من 
احلزام األخضر. الطلب املقدم 
من شركة املشروعات السياحية 
إلقامة وترخيص موقع ملشروع 
مجمع الرياضات املثيرة بالقطاع 
الثاني من احلزام األخضر بني 
موقع حديقة النافورة املوسيقية 

وموقع صالة التزلج.
طلب استحداث مدخل من 
الس����ريع  الفحيحيل  طري����ق 
)مخرج طريق الفحيحيل القادم 
من مدين����ة الكويت في اجتاه 
طريق الدائ����ري الرابع املتجه 

يبحث املجلس البلدي خالل 
اجتماعه اليوم برئاسة مهلهل 
الفنية  اللجنة  اخلالد توصية 

باعتماد مسار السكة احلديد.
ويتضمن ج����دول األعمال 
التال����ي: الكت����اب املق����دم من 
»فريق الدعي����ة معا لالفضل« 
بشأن استغالل الساحة الواقعة 
في منطقة الدعية قطعة رقم 1 
واملالصقة ملدرسة أحمد البشر 

الرومي الثانوية.
الش����ؤون  وزارة  طل����ب 
االجتماعية والعمل تخصيص 
موق����ع إلقام����ة مجمع محالت 
ضمن مركز ضاحية االندلس 
والرقع����ي قطعة رقم 11. طلب 
الش����ؤون االجتماعية  وزارة 
والعمل تخصيص موقع إلقامة 
مطعم وجبات س����ريعة ضمن 

د.حسن كمال مترئسا اجتماع اللجنة 

جلنة العاصمة: استحداث مدخل على الغزالي باجتاه العمرية

وفهد الصانع بشأن استحداث 
حارات تخزينية جلمع فتحات 
االلتفاف العكسي في منطقة 

الفني  ال���ى اجله���از  كيفان 
ملخاطبة االشغال لالستعجال 

بالرد.
كم���ا متت إحالة ورش���ة 
عم���ل اللجنة بش���أن توفير 
مواقف عامة للس���يارات في 
املنطقة التجارية داخل املدينة 
الى  )العقب���ات واحلل���ول( 
اجلهاز الفني ألخذ رأي ادارتي 
الهيكلي والتنظيم.  املخطط 
وأشار الى انه مت ابقاء اقتراح 
العضو اسامة العتيبي بشأن 
تخصيص ارض إلقامة احلي 
املالي على جدول األعمال كما 
مت ابقاء كتاب بشأن تخصيص 
قطعة ارض في منطقة الشويخ 
اإلدارية إلقامة مبنى للهيئة 
العامة ملشروعات الشراكة بني 

القطاعني العام واخلاص.

العامة للبيئة.
وبني انه متت احالة اقتراح 
الكندري  العضوين عبداهلل 

العاصمة  أوصت جلن���ة 
خالل اجتماعها امس برئاسة 
د.حسن كمال باملوافقة على 
اقتراح العضوين د.منصور 
اخلرينج ونايف السور بشأن 
إنشاء مدخل من طريق الغزالي 
لش���ارع األردن ف���ي اجتاه 
العمرية وذلك بهدف تخفيف 

احلركة املرورية.
وقال كمال انه متت احالة 
التقرير اخلاص مبش���روع 
مسلخ وسوق املاشية حملافظة 
العاصمة ال���ى اجلهاز الفني 

لتقدمي تقرير مفصل.
وذكر انه مت تأجيل اقتراح 
العضو فهد الصانع بش���أن 
زيادة االنشطة التجارية في 
املنطقة التجارية احلرة ألخذ 
التجارة والهيئة  رأي وزارة 

التدقيق على التراخيص  حترير إحدى املخالفات 

إزالة 670 إعالناً مخالفاً ورفع 424 سيارة من الفروانية

التي نفذته���ا مختلف املراكز 
التابعة لفرع بلدية الفروانية 
بالتعاون م���ع إدارة العالقات 
العامة تأتي في إطار مسؤولية 
بلدية الكويت لتأدية خدماتها 
على الوجه األكمل في مختلف 
املتعلق���ة بعملها  اجلوان���ب 
العامة  النظاف���ة  في مجاالت 

وإشغاالت الطرق. 
وأضاف احلربي: انها تهدف 
إل���ى التص���دي للمتجاوزين 
واتخاذ كل اإلجراءات القانونية 
بحقهم، مش���يرا إلى مواصلة 
املراكز في احلمالت التفتيشية 
الرقابي ملراكز  الدور  لتفعيل 
التابعة  النظاف���ة باملناط���ق 
للمحافظة ملنع كل التجاوزات 
العامة  التي تتعلق بالنظافة 
العام، السيما  املنظر  وتشوه 
أن اإلدارة العليا بالبلدية تولي 
اهتماما بالغا برفع مس���توى 
النظاف���ة ف���ي كل احملافظات 
من خالل تشديد الرقابة على 
شركات النظافة املبرمة عقودا 

مع البلدية باحملافظات. 
وتابع احلربي: ان احلمالت 
أس���فرت عن رفع 53 سيارة 
مبنطقة خيطان و181 سيارة 

م���ن منطق���ة الفروانية و25 
س���يارة من منطقتي العمرية 
والرابية و93 سيارة من منطقة 
جليب الشيوخ و4 سيارات من 
منطقة األندلس و3 س���يارات 
م���ن منطق���ة العارضية و49 
س���يارة من منطقتي الرجعي 
والعارضي���ة الصناعي���ة و11 
س���يارة من منطقتي اشبلية 
والرحاب و5 سيارات من منطقة 

عبداهلل املبارك.
احلم���الت  أن  وذك���ر 
س���تتواصل في كل مناطق 
محافظ���ة الفرواني���ة بهدف 
احملافظة عل���ى أمالك الدولة 
من االنتهاكات غير القانونية 
من قبل السيارات املهملة التي 
مت رفعه���ا وإيداعه���ا مبوقع 
احلجز في منطقة أمغرة ولن 
يتم اإلفراج عنها إال بعد دفع 
الرسوم املقررة طبقا للقوانني 
واألنظم���ة ودع���ا املواطنني 
واملقيمني إلى اتباع اإلرشادات 
واللوائح وعدم ترك سياراتهم 
مهملة على أمالك الدولة حتى 
ال تتعرض سياراتهم للرفع 
واملخالف���ة من قب���ل أجهزة 

البلدية الرقابية.

عدم وضع إعالناتهم العشوائية 
في الطرقات وامليادين حفاظا 
على املنظ���ر العام للمحافظة 
والتقيد بلوائح وأنظمة البلدية 
في وضع ترخيص اإلعالن في 
مكان ب���ارز باحملل وجتديده 
قبل االنتهاء جتنبا للمساءلة 

القانونية. 
م���ن جهة أخ���رى، أعلنت 
االدارة إن إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
محافظة الفروانية نفذت العديد 
من احلمالت التفتيشية خالل 
ش���هر نوفمب���ر املاضي على 
مستوى جميع املناطق التابعة 
للمحافظة والتي أسفرت عن 
رفع 424 سيارة ومت إرسالها إلى 
موقع احلجز مبنطقة أمغرة.

وأش���ارت الى ان احلمالت 
ش���ملت مناط���ق خيط���ان 
والفروانية والعمرية والرابية 
الش���يوخ واألندلس  وجليب 
والرجع���ي  والعارضي���ة 
والعارضية الصناعية وإشبلية 

والرحاب وعبداهلل املبارك.
وفي هذا الس���ياق، أوضح 
مراقب النظافة العامة بالوكالة 
س���عود احلربي أن احلمالت 

أعلنت إدارة العالقات العامة 
ع���ن تنفيذ مراقب���ة احملالت 
التابع���ة إلدارة  واإلعالن���ات 
التدقي���ق ومتابع���ة خدمات 
البلدية بفرع بلدية الفروانية 
حمالت ميدانية على اإلعالنات 
املخالفة بجميع مناطق احملافظة 
وأسفرت تلك احلمالت عن إزالة 
670 إعالنا مخالفا، وذلك خالل 

األسبوع املاضي. 
العامة  وأشارت العالقات 
امليدانية  ال���ى أن احلم���الت 
كانت برئاسة مراقب احملالت 
واإلعالنات مس���عود دشتي 
ومبشاركة املفتش���ني محمد 
كنع���ان، س���ليمان املنيس، 
واملفتش���ات حصه الش���رف، 
وفاطمة شهاب، وعبير شبكو 
ومن إدارة العالقات العامة كمال 
الدين محمد وأزهار فاروقي، 
مش���يرة الى أن هذه احلمالت 
تأتي في سياق احلمالت امليدانية 
التي تقوم بها املراقبة للتأكد من 
تقيد أصحاب احملالت باللوائح 
واألنظمة التي سنتها البلدية 
بالئح���ة تراخي���ص احملالت 
واإلعالن���ات وإزالة اإلعالنات 
العشوائية التي يتم وضعها من 
قبل املواطنني واملقيمني والتي 
العام  املنظر  تؤثر سلبا على 

للمحافظة.
وفي هذا الس���ياق، أوضح 
دش���تي أن احلمالت أسفرت 
عن إزال���ة 670 إعالنا مخالفا 
من الطرقات وامليادين وأسطح 
املنازل وإشارات املرور وأعمدة 
اإلن���ارة باإلضافة إلى حترير 
37 مخالف���ة إلعالنات مخالفة 
ألس���طح من���ازل ومح���الت 
وجمعيات تعاونية، الفتا الى 
أن احلمالت اس���تهدفت إزالة 
اإلعالنات املخالفة من الطرق 
العامة،  وامليادين والساحات 
داعيا املواطنني واملقيمني إلى 

في سابقة هي األولى من نوعها
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قرار إلغاء مجلس 
الوكالء وأي قرار 

آخر يتخذه سيصب 
في طريق اإلصالح

الزامل: جميع 
الهواتف خارج 

القاعات بتصرفات 
إرادية من الطلبة 
أنفسهم احترامًا 
للقوانني وجتنبًا 

للمساءلة

اخلالدي: تطبيق 
االختبارات املريحة 
لتوفير أفضل السبل 

أمام أبنائنا

الوزير: توفير األجواء 
التربوية لالختبارات 

وعدم السماح 
بالغش

لم أتخذ أي إجراء 
حتى اآلن مبلف 
تسكني مناصب 

الوكالء املساعدين 
الشاغرة في 

»التربية«

أشار خالل جولته التفقدية على عدد من مدارس العاصمة برفقة عدد من قياديي »التربية« إلى أن الطلبة أكدوا سهولة األسئلة وسالستها

العيسى: ال وجود ألي حاالت تسريب في اختبارات الثانوية العامة
االستعدادات التي سبقت تهيئة 
األجواء املثل���ى له في جلان 
االختب���ارات ال� ٥٦ لصفوف 
العاشر واحلادي عشر والثاني 
عش���ر في منطقة الفروانية 

التعليمية
وش���ددت اخلالدي خالل 
جول���ة على ع���دد من جلان 
االختب���ارات ف���ي م���دارس 
املنطقة على ضرورة تطبيق 
االختبارات املريحة لتوفير 
افضل السبل أمام أبنائنا الطلبة 
والطالبات ألداء اختباراتهم 
مع التأكيد على تطبيق نظم 
ولوائح وزارة التربية اخلاصة 

بلجان االختبارات.
من جهته���ا، أكدت مديرة 
منطقة األحمدي التعليمية منى 
الصالل أن األمور سارت في 
أول يوم من اختبارات املرحلة 
الثانوية على ما يرام ووفق 
اخلطة املوضوعة، مشيرة إلى 
أن ذلك ما ملس���ناه من خالل 
جولتنا على جلان االختبارات 
وأوضحت الصالل أن األحمدي 
من أكث���ر املناطق التعليمية 
كثاف���ة طالبي���ة لذلك توجد 
به���ا ٩٦ جلنة اختب���ار أدت 
عملها على اكمل وجه، الفتة 
اللجان تضم )تعليم  الى أن 
ع���ام وتعليم خاص وتعليم 
ديني(. معربة عن بالغ شكرها 
املدرس���ية وأولياء  لإلدارات 
األمور والطلبة على التعاون 

امللحوظ بهذا اجلانب.

ألن الوزارة تتبع نظاما واضحا 
في مراقبة األوراق من املطبعة 
الس���رية وصوال إلى اللجان 
في املدارس والتي تخضع هي 
األخرى ملراقبة مدير املدرسة 

وأعضاء املراقبة.
بدوره، أك���د مدير منطقة 
التعليمية ناجي  العاصم���ة 
الزامل أن األمور تسير بنظام 
العاصمة  كامل في م���دارس 
وهناك إجماع كبير من الطلبة 
على احترام اللوائح والقوانني 
والتقيد بالئحة االمتحانات 
والتعليمات اإلرشادية، مؤكدا 
الهواتف كانت في  أن جميع 
خ���ارج القاع���ات بتصرفات 
أنفس���هم  الطلبة  إرادية من 
احترام���ا للقوان���ني وجتنبا 
للمس���اءلة وحترير محاضر 

الغش.
وق���ال الزام���ل أن جميع 
التربوية تفقدت  القي���ادات 
مدارس العاصمة اليوم »أمس « 
حيث زار الوزير 3 مدارس هي 
ثانوية أحمد مشاري العدواني 
وجمان���ة بن���ت أب���ي طالب 
ومدرسة يوسف بن عيسى، 
فيما تفقدت وكيلة الوزارة د. 
مرمي الوتيد ثانوية اجلزائر، 
وتفقد وكي���ل التعليم العام 

ثانوية أحمد بشر الرومي.
من جانبها، أكدت مدير عام 
التعليمية  الفروانية  منطقة 
بدرية اخلالدي انطالق فترة 
االختبارات وف���ق ما مت من 

قطاعي املنشآت واملناهج.
م���ن جهته، ق���ال الوكيل 
الع���ام  املس���اعد للتعلي���م 
د.خالد الرشيد أن قطاعه قام 
بتوزيع نش���رات على جميع 
املناطق التعليمية بشأن جلان 
االختبارات وضرورة احلرص 
على عدم إرباك الطلبة، إضافة 
إلى توفي���ر العدد الكافي من 
املراقبني لضمان سالمة اللجان 
وعدم حدوث أي فوضى خالل 
حترير محاضر الغش للطلبة 
الذين يلجأون لهذه الوسائل 

املمنوعة.
انه تفقد  الرش���يد  وذكر 
الرومي  البشر  ثانوية أحمد 
صباح أمس حيث ملس فيها 
حرصا كبيرا من قبل اإلدارة 
املدرسية والطلبة على حسني 
سير جلان االختبارات، مشيرا 
إلى أن ما يش���اع عن تسرب 
االختبارات أمر غير صحيح 

بهدف اإلصالح، لذلك فان قراره 
إلغاء مجلس الوكالء وأي قرار 
آخر يتخذه البد ان يصب في 

طريق االصالح.
وزاد: »ش���يء طبيعي أن 
تكون هناك قرارات مستمرة 
تستوجب ترابطها مع بعض 
حتى تكون مؤثرة وذات جدوى 
باإلصالح الذي ننشده«، الفتا 
أن كل وكيل بالوزارة مرتبط 
اآلن بقطاعه اخلاص به دون 
احلاجة إلى رمي مس���ؤولية 

العمل على قطاعات أخرى.
انه  العيس���ى  وأوض���ح 
متواصل بشكل يومي مع وكالء 
التربية من خالل اتصاالته التي 

ال تنقطع ملتابعة العمل.
كاشفا عن أنه سيجتمع مع 
كل قطاع بشكل دوري للوقوف 
على امله���ام التي يوكلها لهم 
ومتابعته لهم بش���كل يومي 
إلجن���از كل قطاع خصوصا 

الس���ماح ألي  الطلبة وعدم 
شخص بالتأثير السلبي على 

حتصيلهم العلمي.
مؤكدا أنه أعطى تعليمات 
واضحة بشأن حتري الدقة في 
عمليات ضبط محاوالت الغش 
وضرورة اتخ���اذ اإلجراءات 
املتعلقة بها كافة السبل املمكنة 

التي تضمن حق الطالب.
وفي رده على سؤال بشان 
ملف تسكني مناصب الوكالء 
املساعدين الشاغرة في وزارة 
التربية، قال العيسى إنه لم 
يتخ���ذ بها أي إج���راء حتى 
اآلن، إال أنه يش���غل تفكيره 
كثيرا ومستعجل على إنهائه 
أكث���ر من أي ش���خص آخر، 
موضحا أن استقرار املناصب 
القيادية يحظى باهتمامه كونه 
»املطبخ« الذي يصدر قرارات 
العمل وإجنازه وذكر العيسى 
أن وجوده في وزارة التربية 

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

 أكد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
عدم وجود أي حاالت تسريب 
في اختبارات الثانوية العامة، 
إلى أن األجواء كانت  مشيرا 

طبيعية.
ف���ي تصريح  ج���اء ذلك 
للصحافيني عقب جولة تفقدية 
ق���ام بها في ع���دد من جلان 
الثانوية  املدارس  اختبارات 
في العاصمة التعليمية شملت 
كال من ثانوية يوس���ف بن 
عيسى بنني وثانويه جمانة 
بنات وثانوية وحمد مشاري 

العدواني بنني.
العيس���ى: »تفقدت  وقال 
اللجان بنفسي واستفسرت 
عن ما يثار من وجود حاالت 
تسريب فلم يثبت شيء من 
هذا، مشيرا إلى أن كثير من 
الطلبة أكدوا له سهولة األسئلة 
وسالستها باستثناء عدد قليل 
منهم اعتبروا بعض األسئلة 

صعبة.
إلى ضرورة توفير  ودعا 
األج���واء التربوي���ة املالئمة 
للطلبة خالل فترة االختبارات 
وعدم إرباكهم وكذلك ضرورة 
احلرص على تطبيق اللوائح 
والنظم وعدم السماح بالغش 

ولكن بأسلوب تربوي.
وبني الوزي���ر أن الوزارة 
حريصة على ضمان حقوق 

بدرية اخلالدي خالل تفقدها إحدى اللجانالوزير العيسى مستفسرا من أحد الطلبة عن أوضاع سير االختبار

د. بدر العيسى خالل جولته في إحدى جلان الطالباتد. بدر العيسى متفقدا إحدى جلان الطلبة . وخالل حديثه مع أحد الطلبة أمام ثانوية يوسف بن عيسى

مسابقة بني املدارس العربية إلبراز الهوية الكويتية

»التعليم اخلاص« تنظم »اللي ماله أول.. ماله تالي«
الرياض  مدارسها ملرحلتي 
واالبتدائي. فكرة املشروع 
تعتم���د على مس���ابقة بني 
املدارس العربية إلقامة ركن 
خاص بالتراث الكويتي القدمي 
يجس���د فيه تاريخ وهوية 
دولة الكويت، ومن منظور 
تربوي تعليم���ي وتعزيزا 
لالنتماء للوطن والوالء له 
واالعتزاز باملوروث الشعبي 
القدمي يبصر األجيال بتراث 
يحكي أصالة املاضي وثقافة 

وطن.

من منطلق حرص اإلدارة 
العامة للتعليم اخلاص على 
حتقيق أهداف وزارة التربية 
الكويتية  الهوي���ة  إلب���راز 
في مدارس���ها والتأكيد عل 
تعزيزه���ا، طرحت مراقبة 
العربي���ة متمثلة  املدارس 
التعليمية  مبدير الشؤون 
باإلنابة عبد العزيز الكندري، 
ورئيس قسم رياض األطفال 
واالبتدائي جناة الرويش���د 
مشروع »اللي ماله أول.. ماله 
أعضاء جلنة تقييم املسابقةعبدالعزيز الكندريتالي« على شريحة كبيرة من 

لوحات فنية جتسد املاضي العريق  )محمد هاشم(  جناة الرويشد تتابع معرض التراث في مدرسة اجليل اجلديد

الدروس اخلصوصية، أعلنت 
وزارة التربي���ة صباح أمس 
أنها تثمن الدور الذي يقوم به 
املجتمع وأفراده متمنية على 
اجلميع املشاركة في معاجلة 
أي قص���ور وإهمال أو حتى 
ش���كوى من خالل مشاركتها 
س���واء كانت قضية عامة أو 
خاص���ة من خالل حس���اب 
الوزارة في »تويتر« وخدمة 
املواط���ن في مبن���ى الوزارة 
واملناطق التعليمية من أجل 
التربوية  االرتقاء باخلدمات 
والتعليمي���ة والوصول إلى 

الهدف املنشود؟

»التربية« تتفاعل مع »األنباء«: استقبال 
شكاوى أولياء األمور عبر خدمة املواطن و»تويتر«

محمود الموسوي ـ عادل الشنان 

تأكيدا ملا نشرته »األنباء« 
في عددها يوم أمس بش���أن 
إعداد وكيل وزارة التربية مرمي 
الوتيد حلصر أسماء مجموعة 
من املعلمني واملعلمات يقومون 
بإعط���اء دروس خصوصية 
للطلبة والطالبات وإحالتهم 
إلى قطاع الشؤون القانونية 
للتحقي���ق بع���د ورود عدة 
شكاوى من أولياء األمور إلى 
مكتب وكيل الوزارة بهذا الصدد 
والتأكيد على فصل املعلم أو 
ي���زاول إعطاء  الذي  مرمي الوتيداملعلمة 

احلمود: غرس حب الوطن..
وتعزيز الوالء في نفوس األجيال الصاعدة

الشيخ فيصل احلمود وبدرية اخلالدي وعدد من املشاركني في امللتقى

اخلالدي: تطبيق جتربة الدمج وفق إستراتيجية »التربية«

هذه الفصول وتطبيق جتربة 
الدمج وفق استراتيجية وزارة 
الش����أن من  التربية في هذا 
خالل مراقبة التربية اخلاصة 
باملنطقة وتوفير كل متطلبات 
جناحها.  بدورها، قالت مراقبة 
التربية اخلاصة في منطقة 

الفروانية التعليمية د.خلود 
اجلويان ان البرنامج التوعوي 
الصحي بالتنسيق مع برنامج 
الفروانية املدرسي لصحة الفم 
واالس����نان خصص اسبوع 
توعية لطلبة الفصول اخلاصة 
كل عام، موضحة ان الفريق 
الصحي ق����ام بزيارة روضة 
السالم وقد شارك قسم الداون 
من م����دارس ام املنذر ونعيم 
بن مسعود مع روضة السالم 
في الفعاليات الصحية، حيث 
مت عرض فيلم عن االس����نان 
وادواته وع����رض محاضرة 
الذاتية وتوزيع  عن الصحة 
هدايا وقصص للطلبة، فيما 
أقيم اليوم التالي من االسبوع 
التوعوي لطلبة بطيئي التعلم 
في مدرسة الضلع وزيد بن 
احلارثة وف����ي البوم الثالث 
في مدرسة ام رومان ورقية 

املتوسطة بنات.

الدمج التعليمي في الفصول 
اخلاصة مبدارس التعليم العام 
»الداون« بالتعاون مع برنامج 
الفروانية املدرسي لصحة الفم 

واالسنان بوزارة الصحة.
وتابعت اخلالدي: ان هناك 
متابعة لعمل جتربة الدمج في 

محمود الموسوي - عادل الشنان 

أك����دت مدي����ر منطق����ة 
الفرواني����ة التعليمية بدرية 
اخلال����دي ان وزارة التربية 
تواصل اهتمامه����ا بالطلبة 
ذوي االعاق����ة ف����ي مختلف 
فئاتهم، إميان����ا منها بأهمية 
توفي����ر الظروف املناس����بة 
إلجن����اح برام����ج الدمج في 
مدارس التعليم العام وتقدمي 
اخلدمات التربوية والتعليمية 
لهذه الفئة، موضحة أن منطقة 
الفروانية تعم����ل اآلن على 
تطبيق برنامج الدمج التعليمي 
للكشف عن طلبة صعوبات 
التعلم، حيث خصصت مدرسة 
لذلك، جاء ذل����ك خالل حفل 
انطالق االس����بوع التوعوي 
الصحي في منطقة الفروانية 
التعليمي����ة، وال����ذي نظمته 
مراقبة التربية اخلاصة لطلبة 

بدرية اخلالدي متوسطة الطلبة واملسؤولني خالل تدشني االسبوع التوعوي

وأش���ار إل���ى دور املعلم 
الفقري  العم���ود  الذي ميثل 
للعملية التعليمية، ويسعى 
لبناء العقول، وغرس األخالق 

والقيم احلميدة.
من جان���ب آخر، ش���كر 
القائمني على امللتقى الشيخ 
فيصل احلمود على رعايته 

وحضوره احلفل، مش���يدين 
بجهوده واهتمامه بالعملية 
التعليمية داخ���ل احملافظة 
والتي على اثره���ا قدموا له 

درعا تذكارية.

الفروانية  أك���د محاف���ظ 
الش���يخ فيصل احلمود على 
ضرورة غ���رس مفاهيم حب 
الوطن والوالء بني أوس���اط 
الن���شء خاصة ف���ي مرحلة 
ري���اض األطف���ال التي تعد 
األساس، وتعويدهم على حب 
النظام والقانون ونشر أواصر 

احملبة واأللفة بينهم.
الش���يخ فيصل  وأضاف 
احلمود ف���ي كلمت���ه خالل 
رعايت���ه وحض���وره ملتقى 
ترب���وي بالفروانية أن مثل 
هذه األنشطة تترجم صورة 
مضيئة من صور سياس���ة 
الدولة الت���ي تعطي اهتماما 
التعليمية،  بالغا بالعملي���ة 
السيما دور األنشطة املدرسية 
في تعزي���ز االنتماء الوطني 

درع تكرميية للشيخ فيصل احلمود وغرس قيم الوطنية.
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عبدالظاهر: تقليص 
اجلمارك بني الدول 
العربية 10% سنويًا 

حتى تصل إلى 
الصفر خالل
10 سنوات

وهي اآلن %50

اجلاسم: اجلمعيات 
التعاونية 

في الكويت تقوم 
بدور كبير في تأمني 

الغذاء للمواطنني 
واملقيمني

أشار خالل زيارة للوفود اخلليجية والعربية إلى مزارع الوفرة إلى أن الكويت تعمل على ترسيخ الزراعة احمللية لتعزيز األمن الغذائي

حسن: نبحث وضع آلية جديدة لتطبيق الشراء املباشر للخضراوات والفواكه
ح���راج اخلضار في األندلس 
بصحب���ة األعضاء لنتوصل 
التطبيق، ويوم  لسبب عدم 
اخلميس لدينا لقاء مع وافر 
للوصول إل���ى نتائج نهائية 
لنرفع املذكرة بشفافية ومن 
يخالف يتحمل املسؤولية، وقد 
مت االتفاق مع وكيل التجارة 
العنزي وطلبت  م.عب���داهلل 
ف���ي الضبطية  التريث  منه 
القضائي���ة حتى االنتهاء من 
الدراس���ة وس���نقدمها خالل 
أسبوع، مبينا أن اجلمعيات 
تنادي بأن هناك احتكارا من 
وافر واحتاد املزارعني وهذا كما 
يقولون احتكار إال أن احلقيقة 
أنه ال يوجد غيرهم لكونهم 

ينظمون احلراج.

إنجازات كويتية

من جانبه أعرب رئيس احتاد 
اجلمعيات الزراعية اإلنتاجية 
م.ثامر العازمي عن س����عادته 
بزيارة احتاد التعاونيات العربية 
لالطالع على التجربة الكويتية 
والزراعة واحملاصيل ونقل ما 
توصلنا إليه من إجنازات على 
الرغ����م من قس����اوة األوضاع 
الكويت  املناخي����ة، وب����ني أن 
الكهرب����اء واملياه  وفرت لن����ا 
املعاجلة والكثير من األمور وهي 
أفض����ل بكثير مما عليه احلال 
العربية، متمنيا أن  الدول  في 
يكون هناك تعاون في املجال 
اإلنتاجي، فأسعار اخلضار لدينا 

رخيصة ومنخفضة.
وأعرب عن أمله في التصدير 
وفتح املجال للمزارع الكويتي 
واملنتج الكويتي ليتم إيصاله 
إلى ال����دول األخرى خصوصا 
الفائض منه حيث لدينا فوائض 
كبيرة من مادة اخليار بأسعار 
مميزة للغاي����ة أقل بكثير مما 
عليه في دول مثل مصر واألردن 
مع احتساب أجور النقل. وبني 
أن����ه عل����ى الرغم م����ن وجود 
كميات جيدة ووافرة لدينا إال 
أن استيراد اخلضار والفواكه 
مس����تمر وذلك بسبب وجود 
بروتوكوالت تتعلق بالتبادل 
التجاري واالزدواج الضريبي، 
ولذلك نسعى إلى املساهمة في 

خفض األسعار.
املزارع  أن  إل���ى  وأش���ار 
الكويتي ال مش���كلة لديه في 
االستغناء عن الدعم في حال 
حصوله على فائدة وسعر أكبر 
من خالل التصدير، مبينا اننا 
الزراعية  الوفرة  في جمعية 
فكرنا س���ابقا بإنشاء معامل 
إلنتاج معجون الطماطم ولكن 
األمر يحتاج إلى موافقات من 

الزراعة والصناعة.
وأوضح العازمي ان مشاكل 
التسويق كثيرة حيث إننا نبيع 
من مزارع إلى آخرى بسعر أقل 
وال يوجد سعر عادل ونحتاج 
إلى ش���فافية أكثر، والحتاد 
التعاونية موقف  اجلمعيات 
مشرف فيما يتعلق بعملية 
توريد اخلضار والفواكه ودعم 

املنتج احمللي.

التعاون علي الرومي ومديرين 
من الشؤون ومت اتخاذ قرار 
قبل أسبوعني بوضع الضبطية 
القضائية عل���ى اجلمعيات 

املخالفة للقانون.
أثار  القرار  أن  إلى  وأشار 
استياء اجلمعيات، خصوصا 
أن الضبطية القضائية تعني 
التفاوت في العقوبة من اإلنذار 
إل���ى املخالفة إلى التش���ميع 
باألحمر، وقد تدخلنا كاحتاد 
وعقدنا اجتماعا موسعا وبحثنا 
آلية التنفيذ، ووجدنا أن بعض 
اجلمعيات لها مطالب وبعضها 
رافض، وعملنا 6 منسقني من 
كل محافظة ووضعنا ورقة 
عمل وس���يتم رفعها لوزيرة 
الش���ؤون وجلن���ة متابعة 
األس���عار لتكون في نصابها 

مع تبيني أوجه اخللل.
وب���ني حس���ن أن لدين���ا 
اجتماع���ا الثالثاء مع عوض 
الدماك رئيس احتاد اجلمعيات 
اإلنتاجية املسؤولة عن إدارة 

ان���ه يجب أن ي���دار من قبل 
املزارع هي  اجلمعيات وهذه 

أحد مصادر التمويل.
وأشار إلى ان القانون لن 
يتم تطبيقه به���ذه الطريقة 
وإمنا هو عبر مراحل عديدة، 
حيث صدر في مايو 2014 وهو 
واجب التطبيق، ولكن بعض 
اجلمعي���ات رأت ضرورة أن 
تسير بعض األمور في إطارها 
القانوني والفني، وقد وضعت 
الوزارة لهم خطة عمل ومبادئ 
للسير عليها للشراء احمللي أو 
املباشر للفاكهة أو املستورد من 

الدول العربية أو األجنبية.
وزاد أننا وجدنا أن هناك 
بعض اجلمعيات لم تطبق، 
وه���ذا مخالف للق���رار، وقد 
تدخلت جلنة مراقبة األسعار 
الوكيل املس���اعد  برئاس���ة 
لش���ؤون الرقاب���ة التجارية 
وحماية املس���تهلك عبداهلل 
العنزي وعضويتي باإلضافة 
الوكيل املساعد لشؤون  إلى 

وبني أن الهدف من الزيارة 
الكويت  االطالع على جتربة 
الزراعي والعمل  في اإلنتاج 
على ترسيخ الزراعة احمللية 
الكويتية كجانب مهم في تعزيز 
األمن الغذائ���ي، فاإلنتاج في 
ذروته وهناك اكتفاء ذاتي وقد 
طالبنا بفتح التصدير للخارج 
ليكون هناك تكامل في األمن 

الغذائي لدول املنطقة.
وردا عل���ى س���ؤال حول 
م���ا إذا كان هن���اك تع���اون 
الستقطاب اإلنتاج وتسويقه 
داخل اجلمعيات، أكد حس���ن 
أننا تعاونا معهم في تزويد 
اجلمعيات التعاونية بالورقيات 
الكويتي  الزراع���ي  واإلنتاج 
بشكل كامل من اخلضراوات 
وبعض أنواع الفاكهة، وسنعمل 
على استغالل األمر في تعزيز 
توجهات الشؤون فيما يخص 
اإلدارة املباشرة لتوريد اخلضار 
والفواكه بحسب القانون 35 
لسنة 2014 والذي ينص على 

االحتفالية س���ببا في تعميم 
التجربة التعاونية الكويتية 
ليس فقط على مستوى دول 
اخلليج امنا على مس���توى 

جميع الدول العربية.

االكتفاء الذاتي

بدوره ق���ال رئيس احتاد 
التعاونية علي  اجلمعي���ات 
التي  الفعالية  حسن إن هذه 
تقام اليوم حتت رعاية وزيرة 
الدولة  الش���ؤون ووزي���رة 
لشؤون التنمية هند الصبيح 
وقد قمنا اليوم بتلبية دعوة 
احتاد اجلمعي���ات اإلنتاجية 
لزيارة إحدى املزارع في الوفرة 
بصحبة كوكب���ة من قيادات 
العمل التعاوني من الدول على 
رأسهم رئيس االحتاد العربي 
د.أحمد عثم���ان واإلخوة في 
دول التعاون أعضاء ورؤساء 
اجلمعيات سواء اإلنتاجية او 
الزراعية أو صيد األسماك أو 

االستهالكية التعاونية.

هذه ال���دول عندما تتحد في 
خصخصة التعاونيات؟

الكويت األولى خليجيًا

م���ن جانبه أع���رب مدير 
عام املكتب التنفيذي ملجلس 
وزراء الشؤون في دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
عقيل اجلاس���م عن سعادته 
للمشاركة في احتفاالت احتاد 
اجلمعيات التعاونية الكويتية 
الدولي للتعاونيات،  باليوم 
مشيرا الى ان الكويت تعتبر 
الدول���ة اخلليجي���ة األولى 
في مج���ال التعاونيات حيث 
تضم ما يق���ارب 60 جمعية 
تعاوني���ة فضال ع���ن فروع 
هذه اجلمعيات املنتشرة في 

مختلف املناطق.
وأكد ان كثرة اجلمعيات 
التعاونية في الكويت  جعلها 
تقوم بدور كبي���ر في تأمني 
الغذاء للمواطنني واملقيمني، 
ه���ذه  تك���ون  ان  متمني���ا 

محمد راتب

أش���اد رئي���س االحت���اد 
التعاون���ي العرب���ي د.أحمد 
عبدالظاهر بالتجربة التعاونية 
الكويتية، مؤكدا أنها تقدمت 
بص���ورة ملحوظ���ة حت���ى 
أصبحت مجاال غنيا للبحث 
لدى الطالب في مختلف الدول 
العربية واصفا هذه التجربة 
بالطفل املعجزة ملا شهدته من 

تطور رغم حداثة عهدها.
وأكد في زي���ارة للوفود 
إلى  اخلليجي���ة والعربي���ة 
الوفرة بالتنسيق مع  مزارع 
الزراعية  احتاد اجلمعي���ات 
االنتاجية ضمن برنامج حفل 
احت���اد اجلمعيات التعاونية 
االس���تهالكية باليوم الدولي 
للتعاونيات اكد أن أي جتمع 
عربي يفيد في تعزيز التعاون 
العربية  التعاوني���ات  ب���ني 
وتبادل اخلب���رات فيما بني 
بعضها البعض لصالح احلركة 

التعاونية.
وشدد على ضرورة التعاون 
التعاونيات االستهالكية  بني 
والتعاونيات الزراعية، مشيرا 
إلى أن التعاون االس���تهالكي 
ال يستطيع ان يعمل منفردا 
بل يحتاج إل���ى التعاون مع 
الزراعية لتمده  التعاونيات 
دون  الزراعي���ة  بالس���لع 

وسطاء.
وأك���د ان التع���اون ب���ني 
التعاونيات مب���دأ مت إقراره 
منذ عام 1966 خالل االجتماع 
التعاون���ي ال���ذي عق���د في 
بلغاريا، الفت���ا إلى ضرورة 
الوطنية  التعاونيات  تعاون 
وم���ن ثم نقل ه���ذا التعاون 
التعاوني���ات اإلقليمية  إلى 
أن لهذا  والدولي���ة، مؤك���دا 
التعاون دورا كبيرا في التكامل 
بني التعاونيات على املستويني 
االس���تهالكي والزراعي وفي 
مختلف املستويات األخرى.

وأكد ان احللم العربي في 
مجال التعاونيات يطمح إلى 
تعزيز االس���تيراد بني الدول 
البعض  العربية وبعضه���ا 
بدال من االستيراد من الدول 
األوروبية إلنعاش االقتصادات 
الش���راء  العربي���ة وتعزيز 
العالقات  اجلماع���ي ودع���م 

العربية � العربية.
وأك���د ان جامع���ة الدول 
العربية أصدرت اتفاقية منطقة 
التج���ارة العربية احلرة في 
عام 1997 وتهدف إلى تقليص 
اجلم���ارك بني الدول العربية 
بنس���بة 10% س���نويا حتى 
تصل نس���بة اجلمارك خالل 
10 سنوات إلى الصفر، مشيرا 
إلى أن نسبة اجلمارك وصلت 

حاليا الى نسبة %50.
ورف���ض د.عبدالظاه���ر 
ال���دول  مطالب���ات بع���ض 
بخصخصة التعاونيات، مشيرا 
إلى أن التعاونيات مخصخصة 
بالفعل وتؤول الى مجموعات 
املساهمني متسائال ماذا تريد 

علي حسن ود.أحمد عبدالظاهر وعقيل اجلاسم وعدد من أعضاء الوفود التعاونية اخلليجية والعربية خالل زيارتهم إلى إحدى مزارع الوفرة

امللتقى استضافه في افتتاح موسمه الثقافي الثاني في مكتبة الكويت الوطنية

الشاعر املصري سيد حجاب أضاء »ضفاف« في أمسية استثنائية

جانب من اجلولة في مزارع الوفرة

منها جائزة السلطان قابوس لإلنسان والبيئة

البصيري: مقترحات مهمة سيتم النظر
فيها خالل اجتماع »وكالء البيئة اخلليجي«

»العربي« تعالج التخلف الفكري في عددها اجلديد

قالت املدي���ر العام بالوكالة للهيئة العامة 
للبيئة رجاء البصيري أمس إن اجتماع اللجنة 
الدائمة التفاقية احلي���اة الفطرية ومواطنها 
الطبيعية في دول مجلس التعاون اخلليجي 
واالجتماع ال� 34 لوكالء البيئة اللذين ستنطلق 
أعمالهما غدا س���ينظران في مقترحات مهمة 

لرفعها لالجتماع ال� 18 لوزراء البيئة. 
وأكدت البصيري في تصريح صحافي اثر 
استقبالها وكالء البيئة بدول مجلس التعاون 
إن العالقات اخلليجية البيئية متواصلة طوال 
العام س���واء على املس���توى الثنائي أو على 
مس���توى األمانة العامة للمجلس حيث تقوم 
جلان وفرق العمل البيئية املختلفة بدورها في 
توحيد املرئيات العلمية لدول املجلس إزاء أي 
مقترح مما يجعل أي مشروع مالئما للتطبيق 

في كل دول املجلس. 
وذكرت أن اجتماع���ات حتضيرية عقدت 

متهيدا الجتم���اع الوكالء، منها اجتماع جلنة 
املبادرة اخلليجي���ة اخلضراء لإلعداد للبنود 
التي تضمنها مش���روع جدول أعمال اجتماع 
الوكالء حيث قامت بدراسة املشاريع ذات األولية 
ومدى إمكانية تنفيذها بالتعاون مع برنامج 

األمم املتحدة للبيئة. 
البصيري إن االجتماع س���يبحث  وقالت 
مقترح���ات مقدمة من الكويت والس���عودية 
والبحرين وعمان تتعلق بجائزة الس���لطان 
قابوس لإلنس���ان والبيئة ومشروع البوابة 
البيئية اخلليجية والش���بكة  اإللكتروني���ة 
اخلليجية ملكافحة تدهور األراضي وورش���ة 
عمل مع مرفق البيئة العاملي حول آليات متويل 
املرفق لبرامج بيئية وطنية وورشة عمل إقليمية 
ملكافحة االجتار بالفهد الصياد )الشيتا( وورشة 
عمل حول إعداد النظام اإلقليمي املوحد املتعلق 

باحلصول على املوارد اجلينية.

أصدرت مجلة »العربي« عددها لشهر يناير 
2015 وتضمن عددا من التقارير ملدن متعددة 
ومختلفة من قارات العالم اضافة الى مقاالت 

ولقاءات وحتقيقات خاصة. 
وشدد رئيس حترير مجلة »العربي« د.عادل 
العبداجلادر في حديثه الشهري على أن التخلف 
الفكري ليس جهال وإمنا جهالة ملتخلف فكري 
قد يكون محدودا أو محيد التفكير أو ضاال، 
مبينا انها 3 آفات يجب أن نقاومها إذا أردنا 

غرسا طيبا في أرضنا الطيبة. 
وتضمن الكثير من املوضوعات منها تقرير 
عن مدينة »سواكن« الواقعة في شرق السودان 
بقلم عصمت معتصم بانقا والصور بعدسة 

إبراهيم إسحاق لتسجل رحلة في عمق مدينة 
»أساطير اجلن« كما تستعيد الذاكرة رحلة 
أخرى يقوم بها محم���د العوضي الى مدينة 
»بوزنان« مهد پولندا والتي شكلت مقرا لتفاعل 

احلضارات وصدامها. 
وقدم العدد تقريرا عن الفن التش���كيلي 
املعاصر في كوريا عبر أحد أبرز أعالمه حيث 
أجرى أش���رف أبواليزيد ح���وارا مع الفنان 
التش���كيلي لي جونغ س���انغ الذي يحتفظ 
برس���ومه 50 مليون كوري وهو عضو في 
األكادميية الوطنية للفنون ومؤرخ وحتمل 
عملتني ورقيتني من بنكنوت جمهورية كوريا 

رسومه وتوقيعه. 

زينب أبو سيدو

حل الشاعر سيد حجاب 
ضيفا عل���ى ملتقى ضفاف 
الثقافي، في امسية شعرية 
نوعي���ة اقيمت ف���ي مكتبة 
الكويت الوطنية امس االول، 
وكانت االمسية باكورة نشاط 
امللتقى في انطالق موسمه 
الثاني بع���د النجاح الكبير 
الذي حققه في املوسم االول، 
وتأسس ملتقى ضفاف عام 
2013 عل���ى يد مجموعة من 
املبدعني من الكتاب الكويتيني 
والعرب املقيمني على ارض 

الكويت.
ويسعى امللتقى باعتباره 
الى حتريك  كيانا مس���تقال 
الساحة الثقافية في الكويت، 
ورصفها بأنشطة نوعية وفتح 

مساحات لإلبداع بحرية.
وفي بداية االمسية ألقى 
الشاعر نادي حافظ كلمة قال 

فيها: هذه ليلة اس���تثنائية 
بكل املقاييس، يؤنس وحدة 
ارواحنا فيها ش���اعر شاهق 
املعن���ى واخلي���ال، برع في 
دوزن���ة قلوبنا عل���ى مقام 
الدهشة، انها امسية الشرق 
واحللم مللتقى »ضفاف« يفتح 
بها موسمه الثقافي لتعكس 
دأب اعضائ���ه عل���ى تقدمي 

انشطة نوعية ومتميزة.
الكلمة  واضاف حاف���ظ: 
العليا الليلة للشعر، لكنني 
احب ان اؤكد اننا سنظل على 
عهدكم بنا، مؤمنني مبا نعمل، 
ومخلصني فيما نعتقد دون 
بحث عن مصلحة او شهرة 
ونعدكم بأن يكون موسمنا 
هذا العام اضافة جديدة عبر 
برنامج يسعى الى التفاعل مع 
معطيات جغرافيتنا الثقافية 

املتنوعة.
وبعد ذلك مت عرض فيلم 
الشاعر  وثائقي عن مسيرة 

سيد حجاب واجنازاته.
وقدم الشاعر سيد حجاب 
د.امين بكر موضحا ان حجاب 
عضو جلنة اخلمسني املصرية 
وكات���ب ديباجة دس���تور 

مصر،
وفيما كتب جملته اخلالدة 
واصفا ش���عب مص���ر بأنه 
»شعب سيد في وطن سيد«، 
كما انه شارك في أحداث مصر 

والوطن العربي.
وقبل ان يشدو بأشعاره، 
قام امللحق الثقافي املصري 
د.نبي���ل بهجت بتقدمي درع 
التكرمي للشاعر سيد حجاب 

باسم السفير املصري.
وبدأ سيد حجاب امسيته 
بقصيدة »صياد وليل« التي 
صدرت عام 1966 جاء فيها:

مني دي اللي ماش���ية ع 
الشطوط بتتوح

مني دي يا رجالة؟!
محلول���ة  الش���عور  ام 

لكعوبها
ام القدم حافية.. وعمالة..

ينق���ل ت���راب الش���ط ديل 
توبها

مني دي؟!
أهيه قربت.. أها!!

ايوه عرفتك آه.. يا جنية
صياد انا والبحر يعرفني
مهما يصرخ لم يخوفني

عارفه.. دا ابويا..
اخلي���ر  ف���ي  وخطوت���ه 

ومرجوحه
ليا.. بايد حنيه..

ويطبطب على قلوعي
والقى قصيدة في وداع صالح 
جاهني والتي كتبها وهو في 

الكويت:
ي���ا صاحبي  س���امحني ال 
اجلمي���ل.. واحنا هناك على 

بوابات الرحيل
س���يبتك وس���بت البوابات 
تاخدك ورجعت عاجز كليل

س���امحني مهما قلت قولي 

قليل.. ال هو اد حبي لك وال 
ادك

واي ق���ول بع���دك قلي���ل 
وهزيل

ياللي ضمير مصر النبيل
وفي عام 2009، اصدر سيد 
حجاب ديوان���ا تال قصيدة 
منها اس���مها »قبل الطوفان 

اللي جاي« قال فيها:
جاي الطوفان واجلاي بعده 

مهول
حيقول ويعمل حاجة فوق 

القول
وقوالته فعل وكلكم مفعول

به.. مشى والجله.. بس مش 
حاسني

جاي بنص���ف املعقول من 
املنقول

وينص���ر املظل���وم عل���ى 
املسؤول

دم  زي  الس���يف  ويه���زم 
»احلسني«

بالوصل بني العلة واملعلول

)اسامة ابو عطية(رئيس املكتب الثقافي في السفارة املصرية د. نبيل بهجت مكرما الشاعر سيد حجاب  د. امين بكر وسيد حجاب خالل االمسية الشعرية   الشاعر نادي حافظ
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د.جاسم المطوع

خالل فعاليات يوم امللصق العلمي األول مبستشفى الفروانية

احلربي: بدء التدريب على إنقاذ احلاالت احلرجة ونقلها إلى الطائرات العمودية

ارجاء املستشفى. وذكر أنه مت 
حتديث املكتبة الطبية وتوفير 
خدمة االنترنت، كما مت افتتاح 
مكتب الدعم التقني للمحاضرين 
واالطباء، وافتتاح املسرح وقاعة 
احملاضرات باملستشفى، شاكرا 
وزير الصحة د.علي العبيدي 

على رعاية الفعاليات.
من ناحيتها، قالت استشاري 
االطفال ومقرر اللجنة العلمية 
مبستشفى الفروانية د.حصة 
الكن����دري أن اللجن����ة تهت����م 
بالتعليم الطبي املستمر للعاملني 
وتوعي����ة املرضى وعقد ورش 
العمل واحملاض����رات وتنظيم 
املؤمترات ودعم البحث العلمي 
باملستش����فى. واضاف����ت: يوم 
امللص����ق العلمي األول هو أحد 
اجنازات اللجن����ة ويهدف الى 
حتفيز االطباء والفنيني وجميع 
العاملني باملستشفى على البحث 
العلمي واالستفادة من املستجدات 
العلمية احلديثة لتقدمي خدمة 

افضل للمرضى.

د.احلربي بأنه مت تكرمي الكوادر 
الطبية والفنية في مستشفى 
الفروانية، وذلك بعد قيامهم بعمل 
بحوث طبية وعلمية، مشيرا الى 
ان وزارة الصحة تشجع على 
التعليم الطبي املستمر، مشيدا 
بجهود ادارة الفروانية الصحية 
واملستشفى على حتفيز االطباء 
لعمل االبحاث العلمية، علما بأنه 
مت عمل ما يقارب 60 بحثا، ومت 
اختي����ار البح����وث الفائزة من 
خالل جلنة متخصصة لتقييم 
واختيار االبحاث االفضل التي 
كان عددها 6 لعمل بوسترات. 
بدوره، كشف مدير مستشفى 
الفروانية د.حمود الزعبي عن 
انتهاء املرحلة االخيرة حلوادث 
املستش����فى، والتي ستش����مل 
عيادات العظام والعيون واالنف 
واالذن واحلنجرة واالس����نان 
واالشعة وبدء التشغيل االولي 
له����ا، معلن����ا في الوق����ت ذاته 
عن تش����غيل خدمة االنترنت 
الالسلكية »واي فاي« بجميع 

االنتظار مواعيد طويلة األمد، 
علما بأن هذا النظام سوف يكون 
له مردود إيجابي كبير من ناحية 
اس����تفادة املرضى الكبرى من 
العالج املركز خالل فترة قصيرة، 
ع����الوة على املردود النفس����ي 
للمريض وأهالي املرضى، فضال 
عن ان هذا االمر سوف يقلل من 
عناء دخول املرضى للمستشفيات 
وعالجهم في العيادات اخلارجية 
بنفس اليوم. واكد احلربي وجود 
خطة إلدخال عي����ادات »عالج 
التكامل احلس����ي« بداية العام 
املقبل، والتي ستشمل وجود 4 
عيادات في 4 مستشفيات، علما 
بأن هذا النوع من العالج يعتمد 
على التركيز وحتفيز احلواس 
اخلمس للمرضى الذين يعانون 
من »الشلل الدماغي - التوحد 
ال����رأس وغيرها«،  - إصابات 
مبينا أن هذه الطريقة ستؤدي 
الى استفادة املرضى استفادة 
كبيرة. وعن يوم امللصق االول 
في مستش����فى الفروانية، افاد 

قبل خب����راء عامليني لهم خبرة 
في عملية اإلسعاف اجلوي على 
كيفية عمل موق����ع آمن »بحد 
أدنى لنصف قطر محدد حول 
مهبط الطائرة« لهبوط الطائرة 
العمودية بقرب موقع احلدث 
لتجنب أي إصاب����ات خطيرة 
جانبية قد حتدث لألش����خاص 
أو السيارات التي قد تكون قريبة 
من موقع احلدث، علما بأن هذا 
املوقع اآلمن يكون جاهزا قبل ٥ 
دقائق من هبوط الطائرة، بحيث 
سيكون هناك اتصال بني كابنت 
الطائرة واملنسق املوجود في 
املوق����ع. وأعلن عن بدء العالج 
اليومي الشامل في اقسام العالج 
الطبيعي باملستشفيات بداية 
الع����ام املقبل، مش����يرا الى انه 
يتمثل بعالج املرضى مبختلف 
التخصصات »الطب الطبيعي - 
العالج الطبيعي -العالج بالعمل 
- ع����الج التخاطب - صعوبة 
البلع وغيرها« بيوم واحد حتت 
برنامج متكامل ومنظم بدل من 

عبدالكريم العبداهلل

كشف الوكيل املساعد لشؤون 
اخلدمات الطبية املساندة بوزارة 
الصحة د.جمال احلربي عن بدء 
تدريب املسعفني واملمرضني من 
قبل خب����راء عامليني عن كيفية 
التعام����ل في إنقاذ وإس����عاف 
احل����االت احلرج����ة، باالضافة 
ال����ى التعامل معه����ا من خالل 
نقلهم من املوقع الى الطائرات 
العمودية، وأيضا كيفية التعامل 
مع هذه احلاالت خالل الطيران 
الى أن تصل بأمان الى املهابط 
املخصصة لها في املستشفيات 
الرئيس����ية، مبينا أنه مت عمل 
جتارب هبوط في مستشفيات 
اجلهراء والعدان. وذكر احلربي 
في تصريح صحافي على هامش 
فعاليات ي����وم امللصق العلمي 
االول في مستشفى الفروانية 
حتت رعاية وزير الصحة د.علي 
العبيدي انه مت تدريب بعض 
العاملني ب����وزارة الداخلية من 

د.جمال احلربي متوسطا احلضور                )قاسم باشا(د.جمال احلربي يكرم احد الفائزين

ناب عن الدويري في افتتاح أعمال اللجنة اخلليجية

آني: البرنامج املوحد لتسجيل الدواء يضمن جودة وأمان األدوية
طرح السياس���ات اجلديدة 
التس���جيل  املتبعة بش���أن 
املوح���د لالدوي���ة واضافة 
اي طرق اخ���رى جديدة من 
شأنها احملافظة على مأمونية 

الدواء.
م���ن جانبه، اك���د مراقب 
التسجيل واإلفراج لألدوية 
بإدارة الرقابة الدوائية د.رامي 
بهبهاني ان االجتماع سيناقش 
مراجع���ة الالئحة التنفيذية 
للعمل لدى اللجنة اخلليجية 
املوحدة، الفتا الى ان الهدف 
من هذه اللجنة التسهيل على 
ش���ركات األدوية عوضا عن 
التنقل من دولة إلى أخرى في 
دول اخلليج حيث جتتمع 6 
دول ومت عمل جتانس كامل 
بينها لكل متطلبات تسجيل 
األدوية في دول اخلليج ومن 
ثم تت���م مراجعتها مراجعة 
علمي���ة وتقني���ة بحتة مع 
التحلي���ل، ومن ث���م يعطى 
الضوء األخض���ر للبيع في 
س���وق األدوي���ة اخلليجية 
التس���عيرة  إلى  باإلضاف���ة 
الدوائي���ة حيث هناك فريق 
عمل آخ���ر منبثق من جلنة 
التسجيل املركزي للتسعير 

اخلليجي.

واعتماد الدليل اخلليجي لنظام 
ترميز األدوية وحتديث الدليل 
الداخلية، باإلضافة  للنشرة 
إلى إجراء الدراسات الشاملة 
والعلمية لتكون ضمن ملف 
املس���تحضر عن���د تقدميه 
لتس���جيل املس���تحضرات 
املعنية، فضال عن قياس مدى 
قبول الدراسات املعمولة خالل 
العشرة اعوام املاضية، سواء 
كانت دراسات ثباتية او تكافؤا 
حيويا، والنظ���ر في زيادة 
رسوم تس���جيل الشركات، 
مبينا ان االجتماع سيش���هد 

الدول األعضاء، مشددا على 
ان البرنامج املوحد لتسجيل 
الدواء ف���ي اخلليج تقوم به 
اللجنة املركزية للتس���جيل 
الدوائي لضم���ان التأكد من 
جودة وفاعلية وأمان الدواء 
ودق���ة املعلوم���ات منذ عام 
1998، فض���ال ع���ن احلرص 
على تصنيعه حسب التصنيع 

اجليد للدواء.
وأشار اني إلى أن اللجنة 
تعمل عل���ى اعتماد حتديث 
الدلي���ل اإلرش���ادي إلعادة 
تسجيل املستحضرات الدوائية 

حدث���ت عاملي���ا بخصوص 
إجراءات تسجيل الشركات 
الدوائية ومنتجاتها. ولفت الى 
أن اجتماعات اللجان اخلليجية 
حتظى بدعم واهتمام وزراء 
الصح���ة اخلليجيني، الذين 
أصدروا ع���دة قرارات تؤكد 
على أهمية وض���ع وتنفيذ 
البرامج اخلليجية في مجال 

التسجيل املركزي.
وح���دة  وأض���اف»ان 
التسجيل هي وحدة ديناميكية 
مستمرة تتطلب عمال يوميا 
م���ا دام هنالك تس���جيل في 

حنان عبد المعبود

الرقابة  إدارة  أكد مدي���ر 
الدوائي���ة في وزارة الصحة 
اللجنة  آن���ي أن  د.فيص���ل 
اخلليجي���ة املركزية قامت 
التس���جيل  بتحديث الئحة 
املركزي لألدوي���ة لتتواكب 
مع هذه املستجدات ودراسة 
الثبات والتكاف���ؤ احليوي 
الدوائية،  وزيارة الشركات 
موضح���ا ان���ه مت إص���دار 
دليل ملتابع���ة الدواء ملا بعد 
التسويق، بهدف بحث اآلثار 
اجلانبية أو جودة الدواء أو 
األخطاء الدوائية مع ضرورة 
العمل على استخدام النماذج 
املذكورة ف���ي كتيب متابعة 

الدواء ما بعد التسويق.
وقال آني في كلمة له ألقاها 
نائبا عن وكيل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون الفنية عضو 
الهيئة التنفيذية ملجلس وزراء 
الصحة لدول مجلس التعاون 
د.قيس الدويري خالل افتتاح 
االجتماع 69 للجنة اخلليجية 
الدوائي  املركزية للتسجيل 
ال���ذي عقد امس ف���ي فندق 
الريجنسي، » ان هذا التحديث 
جاء نظرا للمستجدات التي 

د. فيصل آني اللجنة اخلليجية املركزية للتسجيل الدوائي              )احمد علي(

اخلواري: فحص 2077 سيدة بأشعة املاموجرام بينهن 12 حالة سرطان ثدي
النتائج ايجابة بنسبة %70. 
وس���وف تؤخذ تلك النتائج 
بعني االعتبار حتى نستطيع 
الوصول للسيدات وحتفيزهم 
للحضور ملراكز البرنامج لعمل 

فحص املاموجرام.
اجلدي���ر بالذك���ر انه منذ 
انط���الق البرنام���ج الوطني 
للكش���ف املبكر ع���ن امراض 
الث���دي بالكويت ف���ي ابريل 
املاضي مت فحص 2077 سيدة 
بأشعة املاموجرام ومن بينهن 
مت تشخيص 12 حالة سرطان 
ث���دي مت حتويلهن الى مركز 
الكوي���ت ملكافحة الس���رطان 

للعالج.

البقية )%13(  اما  االتصاالت، 
فكانت بدون موعد خالل أيام 
التوعية باملراكز. وباستفسارنا 
عن عملية اخذ املوعد هاتفيا 
فان 9٥% يعتقدون انها كانت 
بسيطة و93% اقروا بسهولة 
الوصول الى مراكز الفحص. 
وبس���ؤالنا عن مستوى عمل 
الفني���ات باملراكز، 99% كانت 
اجاباتهم ب���أن الفنيات كانوا 
متعاون���ني معه���م وبانه مت 
ش���رح عمل الفحص من قبل 
الفنيات. وأخيرا استفسرنا ما 
اذا كانت صفحتنا االكترونية 
وكتيباتنا حتم���ل معلومات 
البرنامج وكانت  كافية ع���ن 

للسيدات عن مرض سرطان 
الثدي وكيفية الفحص الذاتي 
للثدي وكذلك توزيع الكتيبات 

اإلرشادية.
وأش���ارت في تصريح لها 
الى أن نتائج االستبيان جاءت 
كاآلتي: 6٥% من السيدات كانت 
من الفئة لعمرية 41-٥0 عاما 
و78% من املستوى التعليمي 
دبلوم او جامعي. اما من حيث 
منطقة الس���كن فان الغالبية 
كانت من منطقة حولي الصحية 
بنسبة 46%. اما بالنسبة لكيفية 
حصول الس���يدة على فحص 
املاموجرام فإن األغلبية )%86( 
كانت عن طريق االتصال مبركز 

داخل املراك���ز الصحية التي 
حتتوي على وحدات الكشف 
املبكر عن امراض الثدي التابعة 
للبرنامج الوطني للكشف املبكر 
عن أم���راض الثدي بالكويت 
وهي في مركز العقيلة الصحي 
مبنطقة االحم���دي الصحية، 
ومركز الزه���راء الصحي في 
منطقة حولي الصحية، ومركز 
النعيم الصح���ي في منطقة 
اجله���راء الصحي���ة ومركز 
خيط���ان اجلنوب���ي الصحي 
الفروانية الصحية،  مبنطقة 
حيث مت استقبال السيدات في 
املراكز لعمل املاموجرام بدون 
موعد مسبق واعطاء إرشادات 

حنان عبدالمعبود

أعلنت استش���اري أشعة 
البرنامج  كلينيكية ورئيسة 
املبكر عن  الوطني للكش���ف 
أمراض الثدي رئيس���ة قسم 
االشعة في مستشفى االمراض 
السارية د.هناء اخلواري عن 
عمل اس���تبيان بالتعاون مع 
املكت���ب اإلعالمي ف���ي وزارة 
التوعية  الصحة عن حمل���ة 
التي أقامها البرنامج في اكتوبر 
املاضي مبناسبة الشهر العاملي 
لس���رطان الثدي حتت شعار 
»فحصك اآلن يعني األمان«، 
والتي تضمنت اقامة أيام توعية 

د.هناء اخلواري

جتارب حياتية

فتاة كانت لها عالقة حب بشاب فتقدم للزواج 
منها فرفضته أمها، وأجبرتها على الزواج من 

ابن عمها باعتبار أنه من نفس العائلة ومن 
أسرة غنية، ولكنها اكتشفت بعد زواجها منه 
أن لديه عالقات نسائية مع بنات الهوى وأنه 
بخيل ماليا، فلما واجهته بالعالقات أنكر في 

بداية الزواج ولكنه أقر بها بعد ذلك، وقال 
لها هذا ما يسعدني فإن شئت صبرت وإن 

شئت طلقتك، فرجعت ألمها ورفضت فكرة 
الطالق خوفا من كالم الناس، واستمرت 
تقاوم انحرافه ملدة عشر سنوات ولكنها 

يئست من تغييره فبدأت تفكر في العودة 
للشاب الذي كانت حتبه قبل زواجها، فدخلت 

علي باستشارة وعرضت علي ما تفكر فيه، 
فقلت لها: إياك أن تفعلي وال تعاجلي اخلطأ 

بخطأ مثله فإن هذا الفعل يغضب اهلل تعالى، 
فاقترحت عليها في حالة رغبتها في الرجوع 
للشاب الذي كانت حتبه أن تطلب الطالق من 

زوجها ثم تتزوج من كانت حتبه، قالت إن 
الشاب الذي كنت أحبه إلى اآلن لم يتزوج من 
حبه لي ورفض أي زواج من بعدي، قلت لها: 

إذن أنصحك بالطالق فهو خير لك، وانتهى 
اللقاء. 

وبعد سنتني رجعت وقالت أريد أن أصارحك 
بشيء، قلت لها: تفضلي، قالت: الصراحة لقد 
تواصلت مع الشاب الذي كان يحبني وصار 

لي سنتني أخرج معه في نهاية األسبوع وهو 
يصرف علي ويشتري لي الهدايا، قلت لها: 
وهل مت الطالق بينك وبني زوجك؟ سكتت 
ثم ترددت فقالت: الصراحة ال، استمررت 

مع زوجي ومع عشيقي، قلت لها: إذن 
بدأت املعركة، قالت: أي معركة؟ قلت: لقد 
أدخلت نفسك مبعركة مع اهلل تعالى بفعل 
هذه الكبيرة، قالت: ماذا أفعل فأنا أخشى 

كالم الناس وأهلي كذلك، فماذا يقولون 
عني »مطلقة، مجنونة تركت زوجها صاحب 
املنصب، مغفلة تركت مصدر عزها ألنه له 

وجاهة بالبلد، ظاملة شتت ولديها«، وغيرها من 
العبارات التي تعمل مفعول السكاكني وأنت 

تعرف مجتمعنا وتعرف كالم الناس، فسكت.
فقالت: اخترت أن أستمر في عالقتي مع 

زوجي كواجهة اجتماعية، ويعيش كل واحد 
منا حياته اخلاصة وحده، قلت: ولكنك جعلت 

املجتمع وكالم الناس مقدما على كالم رب 
الناس، أما زوجك فإن اهلل سيحاسبه وأنت 

تعرفني عقوبة الزناة فقد رآهم النبي ژ 
ليلة اإلسراء واملعراج في »التنور يحرقون« 

فزوجك قبل أن يكون من سكنى التنور، وأنت 
من املفروض أال تقبلي بهذا، وانتهى اللقاء.
وبعد خمس سنوات رجعت إلّي وهي تبكي 

بكاء مرا وتقول: لقد توفي أحد أوالدي بحادث 
سيارة وفقدت أعز أبنائي علي وبقي لي ولد 
واحد فقط، فسكت ولم أتكلم، فبادرت هي 
باحلديث وقالت: أعرف ماذا تريد أن تقول، 

انك دخلت في معركة حتاربني بها اهلل تعالى 
بسبب استمراري مع العشيق بعالقة محرمة، 
قلت: أوال عّظم اهلل أجرك بوفاة ولدك، وثانيا: 

إن اهلل تعالى يرسل للعبد رسائل في الدنيا 
حتى يفيق من غفلته ويرجع لربه، فقد تكون 

الرسالة »خسارة مالية أو مرضا أو وفاة عزيز 
أو مصيبة«، كل هذه رسائل ربانية ومازلت 

أكرر نصيحتي لك: اطلبي الطالق من زوجك 
وتزوجي عشيقك، فإنه أفضل لك في دنياك 
وآخرتك، قالت: وكيف أواجه املجتمع؟ وماذا 

أقول للناس؟ وأنت تعرف مكانتنا في املجتمع 
وعائلتنا من أغنى العائالت ورجالنا أصحاب 

مناصب بالدولة، قلت: ولكن صحتك وسالمة 
إميانك وقلبك أولى من ذلك كله، ثم ان هذا 

الطالق ليس أول طالق بعائلتك، فإذا تكلم عنك 
الناس واجهيهم وكوني قوية، ولكن ال تدخلي 

في معركة مع اهلل بفعلك للحرام، وانتهى 
اللقاء.

وبعد ثالث سنوات دخلت علي وهي شاحبة 
الوجه، فقلت لها: خير إن شاء اهلل، قالت: لقد 
أصبت مبرض خطير وال بد من السفر خارج 

بلدي للعالج، وقد تخلى زوجي عني وعن دفع 
مصاريف العالج، قلت: وماذا ستفعلني؟ قالت: 

عشيقي قال لي انه سيتكفل بعالجي، قلت: 
وهل مازلت مستمرة مع عشيقك؟ سكتت فترة 
طويلة ولم تتكلم، ثم قلت لها: عرفت اجلواب، 

ال داعي للحديث، ولكن ما زلت أقول لك 
اطلبي الطالق واتركي كالم الناس عنك جانبا، 
)فرضا الناس غاية ال تدرك ورضا رب الناس 
غاية تدرك(، وجلست تبكي وتقول: يا ليتني 

أخذت بكالمك من زمان، قلت مازال في الوقت 
سعة، املهم أن تتخذي قرارا اآلن بطلب الطالق 

والزواج من عشيقك ثم سافري مع عشيقك 
وليتكفل بعالجك كامال، قالت هو قال لي هذا، 

وانتهى اللقاء. 
أعرف أن القارئ يريد أن يعرف نهاية القصة 

ولكني أنا شخصيا ال أعرف نهايتها، فهي 
اآلن في مرحلة العالج ونسأل اهلل لها التوبة 

وتصحيح املسار والشفاء، وقد استأذنتها بأن 
أكتب قصتها فوافقت مع إخباري بأن أخفي 
بعض املعلومات وأضيف قليال على الرواية 
حتى ال يكتشف أمرها، وقد فعلت ذلك بناء 

على وصيتها ولكنني لم أخل مبحتوى احلدث 
نفسه حتى تكون القصة عبرة ملن يعتبر، املهم 

أن نعلم أن اهلل ميلي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته.

خوفًا من كالم 
الناس..

دمّرت حياتها

الزعبي: االنتهاء 
من املرحلة الثالثة 
حلوادث مستشفى 

الفروانية

الكندري: امللصق 
العلمي األول يهدف 

إلى حتفيز األطباء 
والفنيني على 
البحث العلمي

»وكالء الصحة« يستدعي مجالس األقسام الطبية ملناقشة جتهيز »جابر األحمد«
عليه����ا و»حتديثها« وفق آخر 

املستجدات.
وب����ني د.العبداله����ادي أن 
اجتماع مجلس وكالء الصحة 
ناقش ايضا خطة عمل الوزارة 
على ض����وء احتياجات العمل 
مع مجالس االقس����ام الطبية، 
الفتا ال����ى ان الوزير العبيدي 
حري����ص كل احل����رص على 
تطوي����ر اخلدم����ات الصحية، 
ورفع مستواها لتقدمي افضل 
خدمة للمواطنني واملقيمني من 

املرضى واملراجعني.

ادارة املستشفى من حيث القوة 
التشغيلية، وغيرها.

وأف����اد د.العبدالهادي بأن 
الوزي����ر العبي����دي ناقش مع 
رؤساء مجالس االقسام الطبية 
توزيع األطباء باملستشفيات 
وفق احتياجات االقسام، حيث 
وجه بان يكون التوزيع عادال 
ليخدم املرض����ى واملراجعني، 
مؤك����دا أن الوزي����ر العبيدي 
ش����دد على مراجعة طلبيات 
االقسام بشكل دوري لضمان 
عدم مرور فترة زمنية طويلة 

وذكر وكيل وزارة الصحة 
املساعد للش����ؤون القانونية، 
القانوني للوزارة  واملستشار 
العبداله����ادي في  د.محم����ود 
تصريح صحافي على هامش 
اجتماع مجلس وكالء الصحة 
امس أن مجلس الوكالء برئاسة 
الوزير د.علي العبيدي استمع 
من مجالس االقس����ام الطبية 
باملستشفيات الى شرح مفصل 
حول احتياجات مستشفى جابر 
األحمد، مشيرا الى انه مت التطرق 
ايضا خالل االجتماع للبدائل في 

حنان عبدالمعبود
عبدالكريم العبداهلل

استدعى وزير الصحة د.علي 
العبيدي رؤساء مجالس األقسام 
الطبية باملستشفيات حلضور 
اجتماع مجلس وكالء الصحة 
برئاسته وذلك ملناقشة خطة 
جتهيز مستشفى جابر األحمد، 
والوقوف على جميع املعوقات 
واإلجراءات الالزمة لتس����يير 
العمل باملشروع واالنتهاء منه 

بأسرع وقت ممكن.
د. محمود العبدالهادي د. علي العبيدي
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ضمن الدفعة التاسعة من طالبي السكن باملنطقة وتوزيع بطاقات القرعة عليهم غداً الثالثاء

أسماء 372 مواطناً خصصت لهم قسائم في غرب عبداهلل املبارك

مشعل عايض قبالن الرشيدي   ٭
 ٭ محمد جاسم عوض حسني 
 ٭ محمد باتل شلوان العجمي 

 ٭ سليمان علي حسن بوناشي 
 ٭ محمد عبدالرحمن محمد عبداهلل 
 ٭ باني عبدالهادي سعيد العازمي 

عبداحملس���ن  محم���د  عب���داهلل   ٭ 
العتيبي 

 ٭ محمد سالم سالم العجمي 
 ٭ محمد عبداحملسن خليفة العبيد 

 ٭ محمد عويد مبارك العجاجي 
 ٭ فواز مبارك زيد القريان 

 ٭ عبدالعزيز سعود باجي العنزي 
 ٭ سامي عواد عيد العازمي 

 ٭ سالم غياض عبيد الدملاني 
 ٭ مسعود حشان قبالن العجمي 
 ٭ جزاع فهيد غمالس اخلرينج 

 ٭ ناصر حسني محسن العجمي 
 ٭ سعود سعد سعود العازمي 
 ٭ محمد ناصر محمد احلربي 
 ٭ عبداهلل صالح عبدالهادي 

 ٭ فالح سعد طينان الهاجري 
 ٭ عبدالعزيز عبداهلل حمد السهيل 

 ٭ محمد فالح فالح العازمي 
 ٭ خالد مصطفى محمد الكندري

 ٭ خالد محمد كميخ العزمي 
 ٭ فهد فيصل فهد املنصور 

 ٭ مشعل عبداهلل مجبل العازمي 
 ٭ فهد سعد زنيفر العازمي 

 ٭ جابر عبداهلل مجبل العازمي 
 ٭ بدر فهد محمد فهد 

 ٭ حامد رشيد عبدالرحمن البسام
 ٭ عبداهلل فالح رجعان العازمي 

 ٭ محمد فالح سيف العازمي 
 ٭ مرضي راشد هميجان العازمي 

 ٭ خلف ملفي محمد العجمي 
 ٭ عايد مضحي دخنان فالح الغريبه

 ٭ منص���ور عبداحملس���ن عب���داهلل 
العجمي 

 ٭ حمود صبحي علي العازمي 
 ٭ سالم محمد حسني اجلعيديه 

 ٭ مبارك الفي نافل العازمي 
 ٭ ارشيد علي موسى الرشيدي 

 ٭ حمود مبرك غنيم احليص 
 ٭ ظاهر فهد صليهم الهاجري 

 ٭ فهد صالح سعد املطيري 
 ٭ عبداهلل سالم جمعان سعد 

 ٭ سليم محمد سليم نهار اخلالدي 
 ٭ سعد رشيد سعد الرشيدي 

 ٭ مناع فهيد علي العجمي 
 ٭ خالد سعود عبداهلل املطيري 
 ٭ عبداهلل حسني ناصر العجمي 
 ٭ بدر فهاد دغيم حمد العدواني 

 ٭ علي عبيد سعد الغربه 
 ٭ عبدالعزي���ز احم���د حس���ني علي 

غضنفر

 ٭ ابراهيم مجيد عباس الكوت 
 ٭ مشعل عبداهلل غازي الصليلي 
 ٭ مبارك عايض مرزوق البنيان 

 ٭ عبدالعزيز ناصر صنت املطيري 
 ٭ محمد عبداهلل حماد العجمي 

 ٭ محمد فهيد حسني العجمي 
 ٭ مبارك عبداهلل مبارك الرشيدي 

 ٭ عبدالرضا حس���ني عبداهلل حسن 
اشكناني

 ٭ سلطان عبكل معيجل العبكل 
 ٭ عمر عايد صليهم الهاجري 

 ٭ عبداهلل منور ضاحي املطيري 
 ٭ علي عيسي قاسم حسني 

 ٭ زويد راشد زويد املطيري 
 ٭ فيصل نصار صنهات العازمي 
 ٭ عبداهلل مطلق مسلم السبيعي
 ٭ محمد مضحي دخنان الغريبه 

 ٭ خالد علي حاجي سبزالي 
 ٭ فهد فهيد سعد العجمي 

 ٭ احمد فالح سيف ابوردن العازمي
 ٭ خالد شحاذه نزال الظفيري 
 ٭ فهد عبداهلل مجبل العازمي 
 ٭ عادل مطلق نهار املطيري 

 ٭ مبارك مقعد قعيد العتيبي 
 ٭ محمد شافي مبارك العجمي 

 ٭ محمد مجبل مزرم الدواي 
 ٭ ناصر مزيد مسند دهيس املطيري 

 ٭ عبداهلل سعود براك العازمي
 ٭ فيصل عبداهلل مجبل العازمي 

 ٭ علي الفي عيد الظفيري 
 ٭ احمد يوسف احمد الكندري 
 ٭ حسني حسن فرهود العجمي

 ٭ طارق عبدالعزيز احمد النصار 
 ٭ محمد جنيب حسن علي 

 ٭ عجيل عبداهلل بليدان املطيري 
 ٭ سمير محمد احمد الهجرس 

 ٭ طامي محمد حمد العجمي 
 ٭ احمد محمد حماد العازمي 

 ٭ عبدالعزيز محم���د عبداهلل محمد 
العبيدان 

 ٭ مبارك خلف حمد الغريب 
 ٭ نواف فهد علي اجلبري 

 ٭ زايد ناصر فالح الهاجري 
 ٭ خلف حامد خلف الشمري 

 ٭ مبارك مهدي فالح الرشيدي 
 ٭ محمد علي منصور الصراف 

 ٭ نايف مبارك علي العازمي 
 ٭ فيصل مفلح مجبل العازمي 

 ٭ مرشد فالح سالم الوسمي 
 ٭ عبدالرحم���ن محم���د عبدالرحمن 

اخلميس 
 ٭ مفرح سعود غنيم العنزي 

 ٭ محمد مصطفى يوسف الكندري 
 ٭ خال���د عب���داهلل ناصر س���ليمان 

املشيطي 
 ٭ حمود مزعل حمود مرهج الشمري

 ٭ يوسف يعقوب يوسف الربيع 
 ٭ ابراهيم مانع محمد اخلالدي 

 ٭ فهد محمد عامر العجمي 
 ٭ عبيد محمد عبداهلل العصيمي 

 ٭ عوض سعد عوض الرميح 
 ٭ محمد سالم جمعان سعد 
 ٭ علي شريان محمد املري 

 ٭ انور محمد حامد العازمي 
 ٭ سليمان علي عبداهلل الرفيع 

 ٭ خالد عبدالعزيز ابراهيم الغنامي 
 ٭ نافل مجول عبدالهادي العجمي 

 ٭ خليف���ه س���لمان خليفة ش���اهني 
الشاهني

 ٭ جمعان علي ناصر فهد جريس
 ٭ حمد عبدالرضا عبداهلل االمير 

 ٭ خالد هذال نصار الشمري 
 ٭ يوسف حمود مرزوق هداب 

 ٭ وادي مانع محمد اخلالدي 
 ٭ نايف ليل نهار املتلقم 

 ٭ بدر صالح ربيع النومس 
 ٭ محمد حمد حامد العازمي 

 ٭ فالح مبارك سعود العجمي 
 ٭ ابداح ناصر ابراهيم ارشيد 

 ٭ عيد فهيد فالح العازمي 
 ٭ ظافر محمد راشد الرقيب 

 ٭ سعد حمد مبارك الهيم 
 ٭ مس���اعد خميس كليب مش���يعيب 

العازمي
 ٭ علي محمد علي حسن 

 ٭ محم���د صال���ح س���بيل حس���ني 
العازمي

 ٭ مناحي ناصر مناحي العتيبي 
 ٭ نبيل عبيد محمد العازمي 

 ٭ عدنان سالم مرزوق الدواس 
 ٭ صالح داود سليمان احمد 

 ٭ طارق شهاب حميد املطيري 
 ٭ خالد غزاي مهنا العتيبي 
 ٭ بدر فيحان براك العازمي 

 ٭ مشعل مرزوق فالح العازمي 
 ٭ شاكر يحي عيسي العتال 

 ٭ جمال مناحي فالح العتيبي 
 ٭ مشاري عوض مبارك الهبيده 

 ٭ فايز عيد مبارك العازمي 
 ٭ محمود محمد فالح ثالب الهاجري

 ٭ احمد عبداهلل حسني محمد 
 ٭ نايف سعد مطلق احلضيري 
 ٭ فيصل سعد محمد احلريص 

 ٭ عادل جمعان معيكل العازمي 
 ٭ محمد نايف حامد البغيلي

 ٭ فيصل احمد عبداهلل علي اخلضر
 ٭ بدر ناصر صنت املطيري 

 ٭ محمد سالم فرحان الظفيري 
 ٭ ماجد ثالب ماجد احلربي 

 ٭ علي ابراهيم عيسي الراشد 
 ٭ عادل شنيان عبدالرحمن العتيبي 

 ٭ احمد جاسم سليمان العنزي 

 ٭ طالل عوض زامل املصنت 
 ٭ يوسف عبداهلل مبارك العازمي

 ٭ محمد خالد عايض العازمي
 ٭ احمد مناحي علي الفزير 

 ٭ عبدالعزيز سعود حبيب بن جامع
 ٭ يحي علي بحر البحر 

 ٭ عبداهلل مبارك عواد العازمي 
 ٭ احمد مشعل جاسي العازمي 

 ٭ فارس عبيد مسند ركاد 
 ٭ فالح عبداهلل عيد العازمي 

 ٭ مبارك فالح مبارك العازمي 
 ٭ انور غامن علي البناو 

 ٭ طالل الفي عواد العازمي 
 ٭ عبداهلل مطلق صياح العتيبي 

 ٭ فيصل عطية عبيد نهار الشمري
 ٭ محمد مبارك ملفي سعود العازمي

 ٭ ماجد سعود عامر احلشان 
 ٭ مفرح عبيد عبداهلل الرشيدي 

 ٭ عبداهلل يوسف عبداهلل العبداهلل 
 ٭ انور عداس صقر العازمي 

 ٭ بدر حمد دواس العنزي 
 ٭ راجح سعد راجح البوص 
 ٭ بدر راشد مرزوق العازمي 

 ٭ عبداهلل ابراهيم محمد الربيعه 
 ٭ حسني محمد غريب حسن 

 ٭ الشيخ حمد حمود حمد الصباح
 ٭ ياسر مجبل حمد العازمي 

 ٭ علي عبدالسالم علي االستاذ 
 ٭ بدر جابر علي هادي املري

 ٭ يوسف محمد عبداهلل الغضوري 
 ٭ مساعد محمد سالم العازمي 

 ٭ علي فهد علي اجلبري 
 ٭ وليد احمد علي القبندي 

 ٭ سلطان خلف محمد املطيري 
 ٭ بدر مهدي صالح احلمد 

 ٭ فيصل مرزوق محمد القريشي 
 ٭ سعد علي قطيمان السبيعي 

 ٭ عادل فالح محمد العازمي 
 ٭ سعد حمد سعد علي املري

 ٭ فايز مرزوق مضحي الغريب 
 ٭ خالد حمد مرزوق هداب 

 ٭ محمد جاسم محمد شموه 
 ٭ صالح خالد سالم فهد 

 ٭ عبدالعزيز حمد عبدالعزيز عبداهلل 
الشيحه

 ٭ منص���ور ف���رج حم���ود اللمي���ع 
العازمي 

 ٭ جابر محمد مبارك املطيري 
 ٭ خالد حنيف ضاوي العتيبي 

 ٭ خالد محمد يوسف فالح الشالل 
 ٭ احمد سعد مجبل العازمي 

 ٭ ناصر حيدر عباس الصفار 
 ٭ صالح خلف عواد الفضلي

 ٭ عبدالعزيز سعود روباح العازمي 
 ٭ ناصر رسام مشاري الهاجري 

 ٭ سعود عبدالعزيز طعمة الغريب 

 ٭ عبداهلل محمد حبيب الشمري 
 ٭ محمد نونان عمر الرشيدي 

 ٭ محمد ناصر محماس العدواني 
 ٭ زي���د امه���دي مضح���ي الزبدي���ة 

الرشيدي
 ٭ مش���عل عبدالعزي���ز اس���ماعيل 

الصفار 
 ٭ عبدالهادي عليان عايض الرشيدي 
 ٭ طالل غريب عياد عويض املطيري
 ٭ مقداد عبدالوهاب عبداهلل الوزان 

 ٭ علي محمود عبدالهادي محمد 
 ٭ اسامه عبدالرضا محمد العباسي 

 ٭ فهد حمود محمد العجمي 
 ٭ فالح حمود محسن العازمي 

 ٭ فهد سعد ثقل العجمي 
 ٭ سالم فالح سالم الوسمي 
 ٭ ظاهر فالح سعد العازمي 

 ٭ مشعل عايد عواد الشمري 
 ٭ نايف خرسان غصن الظفيري 

 ٭ بندر شعف عماش احلربي 
 ٭ مناور مبارك مصبح العازمي 
 ٭ نواف عجمي سلمي املطيري 

 ٭ عبداهلل منصور فليج املطيري
 ٭ مهدي هادي مسفر العجمي 

 ٭ حمود عبداهلل زنيفر العجمي 
 ٭ صالح عبدي هذال الصليلي 

 ٭ ناهي سفر مسفر عياد 
 ٭ سالم علي عبداهلل املري

 ٭ محمد عزيران سيف احلجيالن 
 ٭ خالد محمد غلوم الباطني
 ٭ فواز عواد محمد العازمي 

 ٭ محمد حمود حمد احلميدي 
 ٭ احمد عايد سعود عايد العازمي

 ٭ فراس محمد احمد عبداهلل 
 ٭ سعد عايد سعد اجلويخ 

 ٭ طالل معاشي محمد العنزي 
 ٭ خالد ابراهيم فريج علي الفريج
 ٭ جابر صالح منصور العتيبي 

 ٭ محمد مبارك مطلق مبارك العازمي
 ٭ فايز راشد بليق العازمي 

 ٭ احمد فرحان علي العنزي 
 ٭ زيد ضيدان جريس العتيبي 

 ٭ طارق عبداللطيف احمد الناصر 
 ٭ انور محمد ناشي عنزه 

 ٭ عبداهلل عايد ناصر صويلح 
 ٭ طارق احمد محمد عبدامللك 

 ٭ جابر عبداهلل علي املري 
 ٭ ناصر ناشي فهد ناشي 

 ٭ سعود منصور مرزوق العازمي 
 ٭ نهيتان غازي محمد العتيبي 

 ٭ عماد احمد ناصر مبارك املنديل 
 ٭ خالد فالح مصبح مبارك 

 ٭ عبدالرحمن صالح خالد البخيت 
 ٭ عبداهلل صادق عاشور عبدالرضا 

 ٭ سعد قطيم حامد الشالحي 
 ٭ جاسم محمد كليش البريكي 

 ٭ جاسم محمد عيد العليوي 
 ٭ شايع فالح عبداهلل الهاجري 
 ٭ احمد مضحي نصار اخلالدي 
 ٭ احمد قبالن عبداهلل العازمي 

 ٭ زيد مبارك سعد العازمي 
 ٭ محمد ناصر رفاعي الدوسري 

 ٭ سالم فايز محمد العجمي 
 ٭ نواف سعد صعفك ابوبطن 

 ٭ عواض محماس عايض املطيري 
 ٭ يوسف شكحان سعد العازمي 

 ٭ محمد عبدالكرمي سالم احمد السالم 
الوهيب

 ٭ عيسي عيد محمد الرشيدي 
 ٭ منصور مظهور محمد احلربي 

 ٭ محسن فالح محمد العجمي
 ٭ عبدالعزيز خلف حجر العنزي 

 ٭ حمود راجح محمد العجمي 
 ٭ حمدان حميد مرزوق العازمي 

 ٭ راشد سعد راشد السعد العازمي 
 ٭ انور ضيف اهلل غازي العتيبي

 ٭ ضي���ف اهلل مندي���ل ضي���ف اهلل 
القحص

 ٭ حسن عبداهلل حسني الصيرفي 
 ٭ سالم فالح دعيدع العازمي

 ٭ محمد غامن احمد املطر 
 ٭ رجا مطلق سيف املطيري 
 ٭ خالد بندر حميان العتيبي 

 ٭ مطر اذعار عطااهلل املطيري 
 ٭ الفي محمد معصب املطيري 
 ٭ انور محمد جاسم اخلميس 

 ٭ محمد علي شرمي عبداهلل 
 ٭ عارف مرضي ضاوي العازمي 
 ٭ جاسم محمود راشد الفودري 

 ٭ عبداللطيف سعود علي الفجي 
 ٭ غالب علي غالب احلربي 
 ٭ نايف فهد ناصر العتيبي 

 ٭ حسن محمد سعيد سليم حوتري
 ٭ جاسم محمد جاسم التوره 

 ٭ انور حبيب محمد عباس 
 ٭ جابر سالم حمد راشد املري

 ٭ علي عبداحلليم حسني حسن 
 ٭ سعد عطيه جبر الشمري 

عبدالرحم���ن  ابراهي���م   ٭ حم���ود 
املنصور 

 ٭ جاس���م محم���د ابراهي���م احم���د 
الكندري

 ٭ بدر مصلط مطلق السند 
 ٭ محمد فالح راشد العجمي 

 ٭ حسني علي حسني العجمي 
 ٭ محمد حمد محمد صقر العجمي

 ٭ مشاري رشيد سهو السبهان 
 ٭ فهيد مدعث حسني العجمي 

 ٭ محمد حمد راشد املري 
 ٭ ناصر دغيم زيد العميره 

 ٭ راشد ناصر راشد العجمي 
 ٭ زياد يعقوب جاسم الطراروه 

 ٭ عماد خليل علي ابراهيم 
 ٭ احمد خلف عبدالعزيز العتيبي 

 ٭ سعد هادي مطلق 
 ٭ سالم علي حسني طالب مال

 ٭ مشعل عبداهلل مطلق العنزي 
مضح���ي  عبدالرحم���ن  احم���د   ٭ 

الرشيدي 
 ٭ ناصر عبداهلل حمد محارب الهني

 ٭ عدنان جواد علي العطار 
 ٭ حامد ياسر هبرالفضلي 

 ٭ حمدان جربوع مفلح العازمي 
 ٭ مشعل مجبل مرزوق الرشيدي 

 ٭ سالم عبداهلل مبارك العازمي 
 ٭ صالح حصويل زيد العازمي 
 ٭ سعود غلوم جعفر الكندري
 ٭ هيثم احمد حسني العوض 

 ٭ صالح سعد منصور البناق 
 ٭ فواز عايض فالح املسيلم 

 ٭ باسل عادل اسماعيل الصغير 
 ٭ خلف مطر خلف املطيري

 ٭ جاسم محمد سلطان البالم 
 ٭ سالم فهد سالم احليان 

 ٭ يوسف مصطفى يوسف العدساني
 ٭ بدر عبدالقادر جاسم بن جمعة

 ٭ محمد غازي بدر القناعي 
 ٭ سالم محمد خالد التوره 

 ٭ الفي محمد صالح العازمي 
 ٭ صالح مسفر جابر احليان 
 ٭ سامي محمد سالم العازمي
 ٭ طالل احمد غازي العتيبي 

 ٭ مشعل فالح راجح فيصل البوص
 ٭ فهد مرزوق مهنا العازمي

 ٭ راشد عبداهلل راشد القصار 
 ٭ فهد علي ناصر العجمي 

 ٭ فيصل خالد خلوي املطيري 
 ٭ فيصل حسني علي اجلبر 
 ٭ الفي منور متيم املطيري 

 ٭ سعد عجالن حسني الرشيدي 
 ٭ فيصل عبداهلل عبدالرحمن اخلضير 

اخلميس
 ٭ محمد عوض زايد العازمي 
 ٭ دخيل مفلح دخيل العازمي 

 ٭ حميدي زايد شينان العجمي 
 ٭ مازن علي عايش املطيري 

 ٭ احمد دلي عواد العنزي 
 ٭ احمد خليل اسماعيل عوض 

 ٭ فالح مليح فالح الفي 
 ٭ جراح فهد مفرج املطيري 

 ٭ عبداهلل حسني مدعث العجمي 
 ٭ محمد امهدي مضحي الرشيدي 
 ٭ عبداحلميد احمد حمود الهيني 

 ٭ خالد ظاهر متعب الشمري 
 ٭ صالح مصلح هميجان العازمي 

 ٭ جهز صالح جهز العتيبي 
 ٭ يوسف عجيمان يوسف العجيمان 

 ٭ فواز متعب خالد ثامر املطيري

حمد العنزي

أعلنت املؤسس���ة العامة للرعاية الس���كنية أمس عن أنها 
ستوزع بطاقات دخول القرعة على الدفعة التاسعة من القسائم 
احلكومية في مش���روع غرب عب���داهلل املبارك على املواطنني 

أصحاب الطلبات اإلسكانية حتى 12 يوليو 1997. 
وقالت املؤسس���ة في بيان صحافي أمس ان الدفعة تشمل 
372 قسيمة مبساحة 400 متر مربع وستستمر عملية توزيع 
البطاقات على مدى يومي الثالثاء واالربعاء، أما بطاقات االحتياط 
فس���تكون يوم األحد املقبل على أن جترى القرعة يوم االثنني 

املوافق 26 يناير 2015. 

 ودعت املؤسسة املواطنني املخصصة لهم قسائم حكومية 
في تلك املنطقة الى احلضور شخصيا ملبنى املؤسسة العامة 
للرعاية الس���كنية في متام الساعة التاسعة صباحا في االيام 
احملددة مصطحب���ني معهم البطاقة املدنية وقرار التخصيص 

وشهادة راتب حديثة وذلك لتسلم بطاقة القرعة. 
 وأضافت انه على املواطنني املخصصة لهم قسائم حكومية 
في هذه املنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف احلضور 
إلى مبنى املؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب 
السرة في املسرح في متام الس���اعة التاسعة من صباح يوم 
االحد املقبل مصطحبني معهم قرار التخصيص والبطاقة املدنية 

للدخول ضمن االحتياط. 

 وذكرت أنها تستقبل املواطنني في صالة اخلدمة اإلسكانية 
مبقرها في جنوب السرة خالل الفترة املسائية من الساعة الثانية 
ظهرا حتى الساعة السابعة مساء حرصا على اجناز معامالت 

املواطنني دون التأثير على اوقات عملهم الرسمية. 
ودعت املواطنني الى التعاون معها والتقيد باملواعيد املذكورة، 
مشيرة الى أن من يتخلفون عن تسلم بطاقة القرعة اخلاصة 
بهم خالل االيام احملددة سيتم استبعاد اسمائهم وادخال االسماء 
التي تليهم في التخصيص ولن يدرجوا في الدفعات املقبلة اال 

بعد بيان سبب التخلف عن تسلم بطاقة القرعة. 
ويقع مش���روع غرب عبداهلل املبارك على طريق الدائري 
السابع مقابل ضاحية عبداهلل املبارك من اجلهة الغربية وتبلغ 

مساحة املشروع 899.30 هكتارا، ويتضمن املشروع ما مجموعه 
5196 قسيمة تبلغ مساحة كل منها 400 متر مربع. 

 ويتضمن املش���روع أحدث املباني العامة التي تغطي كل 
اخلدم���ات وتواكب متطلبات ال���وزارات اخلدمية وفق أحدث 
التصاميم لتوفير اخلدمات املتكاملة للس���كان، حيث يش���مل 
املدارس بأنواعها ومراكز صحية ومس���اجد ومراكز ضاحية 
ومباني للخدمات االجتماعية كمراكز الشباب والفتيات وموقعا 
لتنمية األسرة وصاالت اجتماعية متعددة األغراض وخدمات 
البنية التحتية وطرقا رئيس���ية وفرعي���ة ومحطات حتويل 

كهربائية.
وفيما يلي األسماء:

تعيني وترقية 82 عضواً في السلطة القضائية
صدر مرسوم اميري بترقية 
وتعيني عدد من اعضاء السلك 
القضائي في درجات ومناصب 
جديدة، وتضمن املرسوم ما 

يلي:

أوال: تعيين 24 وكيال 
لمحكمة االستئناف ووكيال 

لمحكمة التمييز اعتبارا من 1 
نوفمبر 2014:

صدر مرسوم بتعيني كل 
من اآلتية أس����ماؤهم بدرجة 
وكيل محكمة االستئناف، وذلك 

اعتبارا من 2014/11/1، وهم:
عبدالقادر احمد اس���ماعيل   ٭

عبدالقادر
محمد مصطفى عثمان  ٭

س���ليمان م���رزوق راش���د   ٭
الطحيح

محمد ابراهيم الشيخ محمد   ٭
احمد اخللف

جاس���م س���عود عبدالعزيز   ٭
املفرح

جمال عل���ي محم���د ناصر   ٭
العتال

د.نايف خالد نايف املطيري  ٭
علي خالد املسعود الفهيد  ٭

ض���رار عب���داهلل س���ليمان   ٭
الوقيان

محم���د عجالن عبداهلل فالح   ٭
الشمري

عل���ي محمد س���الم س���عد   ٭
السبيعي

احم���د عبداللطي���ف احمد   ٭
الرويشد

ناصر خليفة جوهر اجلاسم  ٭
نهار رماح نهار املطيري  ٭
خالد هزاع زيد العنزي  ٭

عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل   ٭
الدعيج

د.وائل محمد علي اخلليفي  ٭
وليد ابراهيم محمد املعجل  ٭

مهله���ل عبدالعزي���ز مهلهل   ٭
اخلالد

شمالن حمد شمالن علي آل   ٭
سيف

اس���ماعيل  راش���د  عم���اد   ٭
الياسني

وائل سعود عبدالعزيز الصالح  ٭
وليد احمد ناصر عبدالعزيز   ٭

بن ناصر

الدين  حامت محم���د جم���ال   ٭
اخلولي � وكيل محكمة باحملكمة 

الكلية
وليد محم���د حامد عبداهلل �   ٭

رئيس نيابة أ بالنيابة العامة
وحيد رفعت علي محمد � وكيل   ٭

محكمة باحملكمة الكلية
البنداري  محم����د بن����داري   ٭
اجليار � رئيس نيابة أ بالنيابة 

العامة
محمود السيد سليمان عبداهلل   ٭
� رئيس نيابة أ بالنيابة العامة

امين احمد صبري عبداحملسن   ٭
� وكي����ل محكم����ة باحملكم����ة 

الكلية
احمد احمد احمد الش���ويخ �   ٭

رئيس نيابة أ بالنيابة العامة
ياس���ر س���عيد يوسف علي   ٭
الكرديني � وكيل محكمة باحملكمة 

الكلية
صب���ري محم���د عبدالهادي   ٭
الغنام � وكيل محكمة باحملكمة 

الكلية
احمد محمد ش���لبي محمد �   ٭

رئيس نيابة أ بنيابة التمييز

خامسا: ترقية كل من اآلتية 
اسماؤهم الى الدرجة المبينة 
قرين اسم كل منهم وذلك 
اعتبارا من 2014/11/1 وهم:

محمد محمد علوان س���ليم   ٭
محمد � رئيس نيابة ب بالنيابة 

العامة
احمد محمود محمد ابراهيم �   ٭
رئيس نيابة ب بالنيابة العامة

اسامة محمد فتحي ياسني �   ٭
رئيس نيابة ب بنيابة التمييز

احمد محمد احمد دومه � رئيس   ٭
نيابة ب بنيابة التمييز

عالء الدين علي محمد الشيمي   ٭
� قاض من الدرجة االولى

عبداحلفيظ عبداحلميد زهران   ٭
� قاض من الدرجة االولى

عطية مب���روك عطية مطر �   ٭
قاض من الدرجة االولى

ش���ريف محم���د عبدالكرمي   ٭
� رئي���س نيابة ب  الزحت���ري 

بالنيابة العامة
محمد الفيصل يوس���ف احمد   ٭
رج���ب � رئيس نيابة ب بالنيابة 

العامة

ط���ارق عبداللطيف رمضان   ٭
اجلابر

وتضم���ن املرس���وم تعيني   ٭
عبدالهادي فهد علي اجلفني وكيل 

محكمة التمييز.

ثانيا: تعيين 13 وكيال 
لمحكمة التمييز اعتبارا من 
2014/12/13 بدرجة وكيل 

محكمة االستئناف اعتبارا من 
2014/12/13 وهم:

س���الم  محم���د  د.ع���ادل   ٭
الفيلكاوي

عبدالصمد عيسى عبدالصمد   ٭
الكندري

د.مب���ارك عب���داهلل مبارك   ٭
السنافي

احم���د عبدالعزي���ز عبداهلل   ٭
الهويدي

د.فه���د عب���داهلل مخي���ط   ٭
ابوصليب

خال���د ناص���ر عبدالوهاب   ٭
املعيلي

ناي���ف اس���راهيد محم���د   ٭
اجلبري

صالح ابراهيم سعد ابراهيم   ٭
احلوطي

د.ناص���ر عب���داهلل ناص���ر   ٭
الطفالن

ناص���ر صال���ح س���ليمان   ٭

العبداهلل املضيان
وائل محمد احمد العتيقي  ٭

عبداملنع���م محم���د صال���ح   ٭
العجيري

طالل عبداهلل حمد الهدلق  ٭

ثالثا: ترقية 23 قاضيا الى 
درجة مستشار بمحكمة 

االستئناف وذلك اعتبارا من 
2014/11/1 وهم:

بدر عبداهلل دعيج الركيبي  ٭
د.جاسم محمد ياسني عبداهلل   ٭

الراشد
يوس���ف حل���دان يوس���ف   ٭

اللحدان
محمد غازي س���ميليل ثامر   ٭

املطيري
د.عماد محمد عبدالعزيز علي   ٭

احلبيب
يوسف س���عد حميد محمد   ٭

البحيري
بدر تركي ابراهيم الوزان  ٭

احمد راش���د مرشود عوض   ٭
احلسيني

طالل بدر محمد علي الشايع  ٭
فهد عبدالرحيم محمد سعود   ٭

العصفور
د.ن���واف مخي���ط عبداهلل   ٭

ابوصليب
متع���ب فالح محم���د فالح   ٭

عوض العارضي
حمد عبداهلل مال احمد علي  ٭

س���الم مروي ملف���ي مبارك   ٭
الهدية

بدر فردان منش���ان حس���ن   ٭
النمشان

محمد راش���د غادن مرش���د   ٭
املطيري

عبداهلل فهي���د محمد حزام   ٭
العجمي

هشام سليمان بسام الناصر   ٭
البسام

محمد صالح خليل التميمي  ٭
وليد خالد مذكور املذكور  ٭

عادل عدنان جاس���م محمد   ٭
النجار

عبداهلل غن���ام علي حمدان   ٭
اجلمهور املطيري

يحيى يوس���ف علي ابراهيم   ٭
املناعي

رابعا: كما تضمن المرسوم 
تعيين كل من اآلتية 

اسماؤهم الى الدرجة المبينة 
قرين اسم كل منهم وذلك 
اعتبارا من 2014/11/1 وهم:

احمد محمد لطفي الس���يد �   ٭
رئيس نيابة أ بنيابة التمييز

احمد علي احمد توفيق � وكيل   ٭
محكمة باحملكمة الكلية

تعيني  شفيق عمر بدرجة وكيل مساعد في وزارة الشباب

الطيار وكيال مساعدا في »املالية«

صدر مرسوم بتعيني شفيق أحمد السيد محمد السيد عمر - بدرجة وكيل وزارة 
مساعد مبكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.

صدر مرسوم بتعيني عبداحملسن سعود عبداحملسن الطيار - بدرجة وكيل وزارة 
مساعد بوزارة املالية.

الى 16 يناي����ر 2015 في مدينة 
التكرمي في  االقصر وسيكون 
ختام املهرجان في مدينة القاهرة 
وس����يتخلل الفعاليات مؤمتر 
حول امل����رأة العربية ومؤمتر 
حول االقتصاد العربي. وحول 
لقب »كويتية فوق مس����توى 
املسؤولية«، اكدت نصر حرص 
املهرجان على  القائمني عل����ى 

م املكيمي جامعة الدول العربية تكرِّ
 كإحدى أبرز النساء العربيات

انطالق ملتقى رواد األعمال 24 اجلاري
أعلنت ممثلة إدارة األعمال 
وسوق العمل في وزارة الدولة 
لشؤون الشباب حصة العيار 
عن استضافة وزارة الدولة 
لشؤون الشباب مللتقى رواد 
األعمال واملشاريع الصغيرة 
بالتعاون مع وزارة الشؤون 

في 24 ديسمبر اجلاري.
وقال���ت إن اس���تضافة 
الوزارة له���ذا امللتقى تأتي 
م���ن خ���الل تنس���يقها مع 
جميع اجله���ات احلكومية 
وتقدمي افضل اخلدمات التي 
من ش���أنها إجناز املشاريع 
الشبابية، مبينة أنها تتابع 
الوثيقة  تنفيذ توصي���ات 
الوطنية للشباب مع اجلهات 

املعنية.
ال���وزارة  وأك���دت دعم 

التي  للمبادرات الش���بابية 
من شأنها تطوير وحتفيز 

العمل الشبابي.
وأضاف���ت ان من أهداف 
إدارة األعمال وسوق العمل 
املساهمة في تطوير وتهيئة 
بيئة رواد األعمال في الكويت 
لتحفي���ز طاقات الش���باب 
وتنمية مش���اريعهم وروح 
املب���ادرة لديهم. وأوضحت 
العيار أن ذلك يعزز قدرات 
أفراد املجتمع ككل ويساهم 
التنمية  في حتقيق أهداف 

الشاملة.
وأش���ارت إلى أن اإلدارة 
تس���عى إلى االرتقاء بوعي 
الشباب وتأهيلهم والتنسيق 
بينه���م وكذل���ك االرتق���اء 
التنفيذي لدى  باملس���توى 

تشجيع النس����اء من الكفاءات 
الالت����ي قدمن اعماال  العربية 
متميزة فوق املعتاد السيما في 

املجال املجتمعي واملهني.

الوح����دة  أعل����ن مجل����س 
االقتصادي����ة بجامع����ة الدول 
العربية تكرمي استاذة العلوم 
السياسية والوكيل املساعد في 
وزارة االعالم د.هيلة املكيمي 
كإحدى ابرز النساء العربيات في 
العمل القيادي واملجتمعي لهذا 
العام، حيث حملت لقب »كويتية 
فوق مستوى املسؤولية« وذلك 
عن عمله����ا املهني واألكادميي 
البارز باإلضاف����ة الى اخلدمة 
املجتمعية م����ن خالل التفاعل 
االعالم����ي م����ع كل القضاي����ا 
العربية في املجاالت السياسية 

واالقتصادية والتنموية.
ج����اء ذل����ك ف����ي تصريح 
للدكت����ورة حنان نصر رئيس 
اللجنة املنظمة ألسبوع الثقافة 
العربية واملرأة املثالية ومهرجان 
الس����ياحة العربية في دورته 
الثامنة والذي س����وف تنطلق 
حنان نصرد. هيلة املكيميفعالياته خ����الل الفترة من 9 

حصة العيار

رواد األعمال لتشجيع روح 
التعاون بني الشباب والنشء 
ولرف���ع مس���توى املهارات 

لديهم. 
املستشار حسون جعفر مستشارًا في محكمة االستئناف

صدر مرسوم بتعيني املستشار حسون إبراهيم جعفر - مستشارا مبحكمة االستئناف، 
ويسري تعيينه من تاريخ وصوله الى دولة الكويت.
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جلنة الدعوة 
لإلسالم..نبي فزعتكم

بعد دفعي رسوم االستقدام 
ملكتب اخلدم وانتهاء توقيع 

أوراق اخلادمة اجلديدة، 
أشرت لها بالتوجه معي 

للسيارة وافقت لكنها 
استأذنتني للتوقف قليال عند 

الكراسي التي جتلس عليها 
باقي اخلادمات فقط لتعطي 

إحداهن باقي علبة بسكويت 
كانت معها، لم أقل لها شيئا 
لكن في الطريق إلى البيت 

في السيارة سألتها عن هذا 
التصرف فأوضحت لي أن 
هذا البسكويت هو الشيء 
الوحيد الذي تناولته اليوم 

كله وكان وقتنا آخر العصر 
وكانت طائرتها قد وصلت 

في الصباح، وقد انتظرت هي 
وباقي اخلادمات عدة ساعات 
في املطار في انتظار مندوب 

مكتب اخلدم الذي تأخر 
عليهن كثيرا وحتى عندما 
أتى لم يأخذ إال ثالثا وترك 

الباقيات ينتظرن أيضا أكثر 
من ساعة ليعود ويأخذهن 

أيضا.
عند ذهابي للمطار مررت 

مبكتب استقبال اخلدم 
املوجود في السرداب 

وفعال شاهدت العشرات 
من اخلادمات بعضهن على 

الكراسي واألخريات جالسات 
على األرض وكان واضحا 

وجود عالمات اإلنهاك 
واجلوع بل وحتى اجلفاف 
على مالمحهن، اقتربت من 

املوظف املوجود على املكتب 
واستفسرت منه عن سبب 
هذا الوضع، فأوضح لي أن 

الكثير من مكاتب اخلدم توفر 
سيارات صغيرة ال تكفي 

ألكثر من خادمتني أو ثالث 
فيقوم املندوب بعدة مشاوير 

إليصال اخلادمات كلهن ملكتب 
اخلدم وكذلك يتأخر الكثير 

من مندوبي مكتب اخلدم 
فتظل اخلادمات متكدسات 

فيالسرداب من دون أكل وال 
حتى ماء.

هذا وضع غير مقبول ومنظر 
بشع يشاهده القادمون 

واملغادرون في مطار الكويت 
يعطي صورة سيئة عن بلدنا 

احلبيب.
لذلك أتوجه باملناشدة إلى 
جلان الدعوة إلى اإلسالم 

في اجلمعيات اخليرية في 
الكويت، هذه أكبر فرصة 

لكم لعمل اخلير وفي نفس 
الوقت نشر اإلسالم..الفكرة 

هي وضع كاونتر لتلك اللجان 
مع توفير صناديق وجبات 

توزع على تلك اخلادمات لسد 
جوعهن وفي نفس الوقت 
تعريفهن باإلسالم سواء 

عن طريق داعية أو كتيبات 
بلغتهن األم.

٭ نقطة أخيرة: املكان هو 
مكتب استقبال اخلدم في 

سرداب مطار الكويت، من يرد 
احلسنات واألجر فليتبرع 

ببرادة ماء تروي أولئك 
املسكينات عطشهن منه، 

ولتجود نفسه مبا يستطيع 
من صدقة األكل عليهن.. يا 

باغي اخلير أقبل.

Habiba-2020@hotmail.com

في الصميم

حبيبة العبداهلل

حسن الهداد

كلنا يعلم أن الشباب هم الطاقة املتجددة 
واللبنة األساسية في بناء املجتمعات.. 

وال ننكر جناح بعض العقليات الشبابية 
في مجاالت عدة، ولكن هل هذا يعني ان 

الشباب هم األنسب في تولي املناصب 
الكبرى؟ وهل العقلية الشبابية أصبحت 

اليوم اهم من خبرات من واصل 
سنوات عدة في مجاله؟ أيهما نحتاجه 
اليوم ملواكبة عجلة التقدم؟ الكبير ام 

الصغير؟ هل فعال للعمر عالقة بتطورنا 
وجناحنا؟ وإذا كان هذا الكالم صحيحا 

فإذن ملاذا ال يتم تدريب وتأهيل هذا 
الشاب قبل زجه في املنصب مما يكون 
سببا في ظلمه لنفسه ولآلخرين على 

حد سواء.. والتساؤل األهم هو: هل 

فعال وجود هذا القائد أو املسؤول 
الشاب احدث تغييرا لألفضل؟ أم اننا 

فقط نواكب املوضة من خالل اختيارنا 
لعضو برملاني شاب او تزكيتنا ألحدهم 

في احد املناصب القيادية املهمة؟ أال 
تعتقدون ان هناك بعض كبار السن 
ممن يجمعون بني األفكار احلديثة 

واخلبرة العريقة في مجالهم اكثر قدرة 
على توجيه دفة السفينة؟ ان سياسة 

املفاضلة بالعمر متبناة حاليا في معظم 
املجتمعات العربية أكثر من الغربية 

والربيع العربي املبتور بوجهة نظري 
كان له دور كبير في انتشار هذا الفكر.. 

أنا هنا ال أقف مع طرف ضد اآلخر، 
ولكنني اطرح مجموعة من التساؤالت 

املتعلقة مبصيرنا والتي متس مستقبلنا 
وحياتنا وسعادتنا، ال ننكر دور بعض 
القيادين الشباب في التغيير، وال ننكر 
كذلك تخبط البعض اآلخر على الرغم 

من استعانتهم مبستشارين وبأصحاب 
اخلبرة، وكذلك هو احلال بالنسبة ملن 

جتاوز الربع قرن في مجاله إال أنه مازال 
قادرا على العطاء وتقدمي أفكار متجددة، 

فاملنصب كاحلياة، أمانة تعهد إليك، ال 
يحق لك يوم تسترد منك ان حتتج 
ألنها باألساس ليست ملكك.. فسيد 

القوم خادمهم.. أخدمهم لتصبح سيدهم 
بغض النظر عن عمرك.. ولنتوقف عن 
احلكم على األشخاص من خالل النظر 
لقشورهم فقط فليس كل ما يلمع ذهبا.

أثناء الطريق، شاهدت طفال منكسرا، 
مالمحه البريئة تسودها الهموم 

واألحزان واملآسي يتجول بني السيارات 
عند إشارة املرور بغرض بيع العطور 

واأللعاب.
 مشهد الطفل شغل فكري األمر الذي 
جعلني أعود إلى إشارة املرور وحزني 

يحمل جملة أسئلة للطفل، وفعال توقفت 
بجانب الطفل وقلت له أنت صغير .. 

ملاذا أنت هنا تبيع عطورا أليس األفضل 
أن تتفرغ لدراستك؟ فقال وهو حزين 
»احنا فقراء من فئة )البدون( ووالدي 

ال يعمل وال يستطيع حتمل املصاريف 
التي نحتاجها أثناء الدراسة، فاألولى 
أن نعيش ومن ثم نفكر في الدراسة 

وأنا هنا كي نعيش« هذه الكلمات كانت 
خالصة حديثي مع الطفل املهموم. 
كلمات الطفل جعلت يومي كئيبا، 

وكأنني أحمل مصائب العالم على رأسي، 
األمر الذي جعلني أهتم بصغار السن 
الذين يبيعون اخلضار على األرصفة، 

ومنهم من يبيعون »السي دي« أمام 
اجلمعيات التعاونية. 

فاهتمامي جعلني أذهب إلى مجموعة من 

صغار السن من الذين يبيعون اخلضار 
وسألتهم عن جنسياتهم وكانت أغلبيتهم 

من فئة »البدون« وكررت سؤالي 
الذي سألته للطفل عند إشارة املرور 
عن سبب بيعهم وهم صغار بالسن؟ 
فقال أحدهم ملاذا تسأل، قلت ألن من 

في سنكم يجب أن يهتم بدراسته 
ومستقبله، فكانت إجاباتهم إظهار كل 
ما هو مخزون في قلوبهم من هموم 

ومتاعب ومصاعب وإهانات نتيجة 
قساوة احلياة، بصراحة لن أستطيع أن 

أنقل كل ما قالوه عن مشاكلهم ألنها 
أكبر قدرا من وصف املأساة في مقال ملا 

حتمل من جوانب تهتز لها اإلنسانية.
ولكن باختصار، أغلبيتهم قالوا نحن 

نعيش على هذا العمل ولم جند من 
يساعدنا، وكل ما نبحث عنه هو العيش 

بستر.
عندما ذكروا لي كلمة »مساعدات« 

على الفور قلت لهم اذهبوا إلى اللجان 
اخليرية واشرحوا لهم ظروفكم الصعبة 

حتى يساعدوكم، وقالوا أباؤنا ذهبوا 
إلى اللجان اخليرية ولكن كانت طلباتهم 
تعجيزية ومن ال يحملون بطاقات أمنية 

غير صاحلة ال يتم استقبالهم وال توجد 
أي مراعاة لظروفنا، ومنهم قال »يا 

أخي أقولها لك بصراحة ال توجد لدينا 
واسطة تسهل لنا عملية املساعدات«. 

طبعا بعد كالمهم لي، غادرت املكان وأنا 
في حالة ذهول شديد من التفكير بشأن 
هؤالء املساكني، وقلت لنفسي هل يعقل 

نحن في بلد اخلير الذي غطى العالم 
بخيراته وهؤالء يعيشون بيننا يعانون 
قساوة جتاهلنا لهم، واستمرت جولتي 

إلى أن انتقلت ملكان أخر وكانوا يقولون 
ويرددون نفس األسطوانة املأساوية، 

حتى أن أحدهم قال: »نحن لم جند 
من يساعدنا وقضيتنا باتت للمتاجرة 
السياسية ولم نحصل على حقوقنا، 
واآلن ال نريد إال أن نساعد أنفسنا 

للحصول على لقمة العيش باحلالل، 
ولكننا جند مضايقات من جهات 

حكومية وسجلت قضايا على بعضنا، 
ولو منعونا من البيع سوف منوت من 

اجلوع واهلل يا أخي«.
ال نقبل على بلدنا ما يحدث من مآس 

وال نقبل إهانة من يعيش معنا باحترام، 
أليست الكويت هي بلد اخلير؟ أليس 

أهل الكويت أهل التبرعات؟ صرفنا 
املليارات كمنح لدول صديقة، وعقدنا 
املؤمترات جلمع املاليني للمحتاجني، 

وأبواب دواوين أهل الكويت مفتوحة 
الستقبال التبرعات إلخواننا املنكوبني 

في سورية وغيرها، فلماذا ال نفتح 
أبواب السعادة ألطفال »البدون« 

وأسرهم؟.
 كلنا يعلم أن اللجان اخليرية تأسست 

من أجل مساعدة الفقراء واحملتاجني 
بهدف توفير حياة كرمية لهم، وهذه 

اللجان معروف عنها انها تساعد من هم 
في أقصى العالم، رغم وجود محتاجني 

داخل الكويت. لذا أمتنى بعد نشر 
هذا املقال أن أكحل عيني مبشاهدة 

اعالن ولو واحدا في الشوارع يدعوا 
ملساعدة فقراء الكويت خاصة من فئة 

»البدون« بدال من مشاهدتنا لكثرة 
اإلعالنات »ساعدوا إخوانكم في آسيا« 
و»امسحوا دمعة طفل في أفريقيا« مع 

العلم أن أطفال البدون هم من يحتاج أن 
متسحوا دموعهم التي ستحاسبكم أمام 
اهلل يوم ال ينفع ال مال وال بنون، وكما 

يقال »األقربون أولى باملعروف«.

ملسة وفاء

ملسة وفاء

حتت الشمس

شرارة قلم

اطلعت على مقال د. مطلق راشد القراوي ـ وفقه اهلل 
ـ الذي نشرته »األنباء« الغراء يوم اخلميس املاضي 

28 اجلاري، والذي حتدث فيه عن املركز العاملي 
للوسطية، وبصفتي أمني سر املركز حاليا أحببت أن 

أعلق باختصار على بعض ما جاء في كالمه، وفقه 
اهلل.

أوال: إن قرار حتويل املركز إلى إدارة تتبع األوقاف 
لم يصدر بقرار فردي من معالي وزير األوقاف، 

وإمنا صدر بقرار أجمع عليه أعضاء اللجنة العليا 
لتعزيز الوسطية الذين ميثلون ست وزارات من 

وزارات الدولة، وهو مقترح تبناه وزراء سابقون، بل 
إن بعض الوزراء السابقني كان قد تبنى فكرة إغالق 

املركز باملرة وتشكيل فرق عمل تقوم بأعماله.
وقرار اللجنة العليا لتعزيز الوسطية هذا جاء 

لتصحيح املسار من الناحية القانونية وغيرها، 
وليس فيه هدم جلهود من سبق كما جاء في املقال، 

وليس فيه كذلك ما وصفه الكاتب ـ وفقه اهلل ـ 
بقوله: )..حتى جاء من يعرقلها ويعيدها إلى الوراء 

طالبا أن يكون نتاجها مسجال باسمه وصورته..( أ.ه.
وهنا أقول ليت الدكتور الفاضل أحسن الظن 

بإخوانه ولم تسطر أنامله هذه الكلمات، غفر اهلل لنا 
وله.

ثانيا: لم يصب د. القراوي في وصف جهود 
وآثار املركز خالل السنوات السالفة، فالكثيرون 

يخالفونه في هذا ـ وأنا منهم ـ فلو سألت كثيرا من 
الكويتيني عن املركز ومطبوعاته ومؤمتراته ونشراته 
فستجدهم ال يعرفونه ولم يسمعوا به، وكثير ممن 
سمع به إمنا سمع عن الفساد اإلداري واملالي الذي 

اشتهر به املركز والذي دونته التقارير الرسمية 
املوثقة، وال يعني هذا أننا لن جند أحدا البتة يثني 

على املركز.
كما أن املركز قد خالف الرغبة السامية لصاحب 

السمو األمير ـ حفظه اهلل ـ وذلك حني قام بطبع 
بعض الكتب التي تدعو للثورات واخلروج على 
احلاكم، وكذلك حني روج املركز ألشخاص كان 

نشاطهم كبيرا في تأجيج الثورات والصدامات بني 
الشعوب املسلمة وقواتها املسلحة، بل إن منهم من 
يرى أنه ال شرعية جلميع حكام املسلمني اليوم بال 

استثناء.

سائقو السيارات من شبه القارة الهندية يتميزون 
بخصائص فريدة البد من مالحظتها ومن ثم 

متابعتها إذا أردنا أن تكون لشوارعنا هيبة ولقيادة 
السيارات في بلدنا متعة، طبعا أنا ال أعرف فعال 
من هم الذين لديهم هذه اخلصائص بالذات وان 
كنت استطيع ان اخمن لكن على وزارة الداخلية 

واملراقبني )ان وجدوا( مهمة تقصي ذلك لوضع خطة 
)ان سمحت لهم ظروفهم بذلك( لتوعية أولئك األفراد 

ومن ثم مخالفتهم ان أخطأوا.
وأول خصائص تلك الفئة من السائقني قلة صبرها 

والذي يدفع بها للتسبب في احلوادث وكذلك ارتكاب 
املخالفات. فهؤالء األفراد ميقتون شيئا اسمه انتظار 

ولو للحظات فتجدهم يقحمون سياراتهم في اي 
مربع فراغ متسابقني في ذلك مع انفسهم وكأن من 

حولهم حشرات ال قيمة لها. وجتدهم يستعملون 
منبه السيارة مبجرد اضاءة لون اإلشارة األخضر 

حتى وان كانوا يبعدون عن مقدمة السيارات بعشر 
سيارات، املهم ان يعبّروا عن ضجرهم.

أما ثانية تلك اخلصائص فهي سرعة القيادة، فتجد 
تلك الفئة ال يحلو لها اال السير بسرعة حتى وان 

كانت حالة الشارع ال تتحمل السرعة القانونية 
فضال عن املتجاوزة. وتتضح هذه اخلاصية لدى 
سواق الباصات والشاحنات بشكل خاص الذين 
جتدهم يتلوون في الشوارع بعرباتهم الضخمة 

بسرعة حتسدهم عليه السيارات الرياضية كل ذلك 
من اجل جتاوز غيرهم.

وثالثة تلك اخلصائص قلة اكتراثهم باتباع التعليمات 
خاصة التي تتعلق باألمانة فتجدهم يسمحون 
بالركوب او النزول من سياراتهم في اي نقطة 

حتى لو بني السيارات وفي وسط الطريق ضاربني 
باجلدار األنظمة والقوانني وشروط األمن والسالمة 

وال يهمهم لو عرضوا اآلخرين للموت طاملا انهم 
ميكنون غيرهم من حتقيق مرادهم. طبعا ناهيك عن 

قيادتهم في احلارة اليسرى من الطرق السريعة او 
شبه السريعة بسرعة السلحفاة.

وهناك خصائص أخرى طبعا تعكس أوجها أخرى 
من التخلف والتحجر متارسها وتقوم بها تلك الفئة 

وقد كتب علينا ان نعاني من ذلك وان نحاول ان 
نضبط أعصابنا وكذلك جلم سياراتنا ونحن نقودها 

مع تلك الفئة اجلاهلة والتي يبدو انها ال تخشى 
القانون بل تتباهى بكسر هيبته وتعتقد انها دوما 
على حق وهذه ميكن ان تكون خاصية اخرى لهم.

طبعا نحن في هذا املجال البد ان نلوم انفسنا ألننا 
او بعض منا قدمنا بتصرفاتنا مثال سيئا للتجاوز 

على القانون واإلصرار على انتهاك حرمة اآلخرين 
وحقهم في القيادة اآلمنة وعمدنا او البعض منا الى 
الشعور بأن الشارع ملك خاص نسير فيه بالطريقة 

التي نحب. نعم كنا او كان بعض منا قدوة سيئة 
جدا في استعمالنا للشوارع ما دعم النزعة املنحرفة 
في فئة السائقني تلك في القيادة األنانية البعيدة عن 

كل ذوق او خلق وركز في انفسهم مبدأ »الشارع 
ملك لك وحدك« حيث ال تستطيع وزارة الداخلية 

بجميع أجهزتها وأرقى وسائلها التصدي لتلك 
النفسيات املريضة.. ما نحتاجه هنا هزة أخالقية 

عنيفة علها تصلح الوضع.. في شـوارعنا على 
األقل.

mw514@hotmail.com

عبداهلل الشريكة

د.محمد القزويني

احلق أحق أن يتبع

بئس القدوة أنتم..
أو نحن

وقفة

باليراع

s.sbe@hotmail.com
سالم إبراهيم السبيعي

أطلت علينا الصحف أمس األول بخبر 
تصدر الصفحات األولى وبخط عريض 

»إنشاء مستشفى خاص لإلطفائيني«، 
وحتى أكون أمينا في نقل اخلبر فهو 

مشروع قانون سيخرج من جلنة 
املرافق مبجلس األمة إلى املجلس 

إلقراره.
بداية، كل الشكر والتقدير لألبطال من 

منتسبي اإلطفاء، إذ ال يوجد إنسان 
ينكر فضل هؤالء الرجال على البالد 

والعباد بداية من االستعانة بهم في خلع 
خامت من إصبع مواطن او إنقاذ قطة 

في حفرة او فوق االبراج، ناهيك عن 
حرائق النفط والطائرات والسفن وكل 

احلوادث وما تعجز عنه مؤسسات الدولة 
في السلم واحلرب، إن من ينكر فضل 

اإلطفائيني جاحد.
وكما يقولون »ومن احلب ما قتل« فمن 

شدة حبنا لهؤالء الرجال ألبسناهم 
وزيناهم بأطقم من الذهب واألملاس 

واجلواهر الغالية ظنا منا أننا أكرمناهم 
وفى احلقيقة ان الذهب واألملاس 

واجلواهر ملبوس النساء، فهذا ليس 
تكرميا لهم بل هذا ينطبق عليه املثل 

الكويتي »امدحه وخذ عباته«، اإلطفائيون 
مواطنون فإذا كانوا يحملون رتبا 

عسكرية فكل املستشفيات العسكرية 
من جيش وشرطة وحرس وطني في 

خدمتهم بل الدولة بأكملها ترعاهم رعاية 

خاصة وهم يستاهلون.
ما يهمني في املوضوع هو مستوى 

املسؤولية التي يفكر بها نواب الشعب 
لقضايا الوطن ومشاكل الناس، فكم 

مركز إطفاء لدينا وكم عدد اإلطفائيني 
في الكويت انهم قليل، إن إنشاء 

مستشفى خاص بهم عبث واستهزاء 
بعقول املواطنني، فاستقطاع آالف 
األمتار من األرض نحن بحاجة لها 
لإلسكان وصرف ماليني الدنانير 

للبناء والتجهيزات وتوظيف املئات من 
البشر وصرف امليزانيات لعدد محدود 

ال يتجاوز اصابع اليدين يراجعون 
املستشفى املقترح فمثال إطفائي اجليش 
وكذلك إطفائي شركات النفط والشرطة 

واحلرس يراجعون أي مستشفى 
)العسكري ام مستشفى اإلطفائيني 

املقترح(؟ كذلك حني يتقاعد اإلطفائي 
اين يذهب؟ أليس من األولى االهتمام 

مبستشفى للمتقاعدين »مستشفى 
التأمينات االجتماعية«؟! ان عدد 

املتقاعدين يساوي مئات األضعاف من 
اإلطفائيني وهو مشروع يستحق التنفيذ 

شرعا وقانونا وإنسانيا ألن منتسبي 
التأمينات )املتقاعدين( كمنتسبي مقبرة 

الصليبخات تذكر اسماؤهم وال تذكر 
وظائفهم ومقاماتهم اال من يدعو لهم 

باخلير ويرحم حالهم، منتسبو التأمينات 
يحملون صفات جديرة بالتقدير 

واألولوية فهم كويتيون منهم اآلباء 
واألجداد، يستحقون الرعاية واحلنان، 
أعطوا الوطن زهرة شبابهم وامتصت 
الدولة رحيق عنفوانهم.. فأين الوفاء؟

ان سكان الكويت ينقسمون الى ثالث 
فئات: فئة الوافدين، وفئة املواطنني 

املتقاعدين، وفئة غير املتقاعدين، كل 
فئة منهم تستحق مستشفى خاصا بها، 
وكما يقول املثل املصري »شيل ده من 

ده يرتاح ده عن ده«، فوجود مستشفى 
للوافدين ومستشفى للمتقاعدين 

ومستشفى لغير املتقاعدين فكرة أهم 
وأجدى بالدراسة والبحث من مستشفى 

لإلطفائيني، فكم من مشاكل حتدث 
سببها اختالط الفئات الثالث، هذا يشعر 
بالظلم، واآلخر يشعر باحلسرة على ما 

فات من عمره في خدمة اجلميع دون 
تقدير ووفاء.

إن إقرار هذا االقتراح سيفتح الباب 
للتحزبات، فاملعلمون سيطالبون 

مبستشفى، وكذلك املهندسون 
واحملامون.. الخ، ثم الطوائف والقبائل، 

ان مستشفى املتقاعدين هو الرباط الذي 
يوحد الشعب، والباب القانوني الذي 

تستطيع الدولة تكرمي الرعيل األول من 
خالله.

فيا نواب الشعب عليكم باألهم واعلموا 
أن مؤسسة التأمينات االجتماعية كلكم 

واردوها.. »يا اهلل حسن اخلامتة«.

مستشفى 
اإلطفائيني طرفة 
أم حقيقة؟

ملن يهمه األمر

سيد القوم 
خادمهم

األقربون أولى 
باملعروف
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تشكيل جلنة حتقيق برملانية 
الستيضاح احلقيقة.

وطال����ب اجل����ال جلنة 
البرملانية باجناز  التحقيق 
تقريرها بشأن التحقيق في 
جتاوزات هيئة الزراعة باسرع 
وقت ممكن، حتى يتس����نى 
للمجلس اتخاذ القرار املناسب 

بشأن هذه التجاوزات.
واض����اف اجل����ال »كلي 
العمير  الوزير  ثقة بحرص 
على املصلح العامة، وتفهمه 
باهمية ع����دم تعيني رئيس 
انتهاء  الزراعة قب����ل  هيئة 
البرملانية  التحقي����ق  جلنة 
من عملها، الس����يما في ظل 
التجاوزات التي شابت عملية 

توزيع املزارع.

انس���انية ملح���ة تفرضه���ا 
التش���ريعات الدينية والقيم 
االنسانية الس���يما أن هناك 
أفرادا ال يستطيعون دفع ايجار 
املنزل الذي يسكنونه، فضا 

عن أمور احلياة األخرى.
وح���ض اللغيص���م بيت 
الزكاة بعني الرحمة للعائات 
التي لم تعد قادرة على حتل 
أعب���اء احلي���اة وتخصيص 
مكافأة شهرية لألسر احملتاجة 
من الب���دون وال ريب أن ذلك 
سيعود بالنفع على محتاجيها 
من البدون وفي الوقت نفسه 
يدفع ب���اء عن بل���د اخلير 
والعط���اء التي لم تقصر مع 

الداني والقاصي.

املكافآت التي متنح هنا وهناك، 
مشددا على ضرورة ان تكون 
هناك رقابة مسبقة على صرف 
مكافآت ه����ذه اللجان واالعمال 
االضافية من قبل ديوان احملاسبة 
او مكاتب التفتيش والتدقيق في 
الوزارات والتي انشئت مؤخرا 
للرقاب����ة على االعم����ال املالية 

واالدارية.
وأعلن د.اجليران انه سيتقدم 
بسؤال برملاني االسبوع اجلاري 
للوزراء كل على حدة لتزويده 
بأع����داد اللجان املش����كلة في 
وزارته واجله����ات التابعة له 
وعدد اعضائها ومقدار املكافآت 
املمنوحة لكل منهم وس����اعات 
انعقاد هذه اللجان وهل هناك 
تضارب فيما بينها وبني جلان 
اخرى او اعمال اضافية اخرى 
عق����دت في نف����س الوقت ام ال 
وذلك عن السنة املالية السابقة 

.2014/2013
كما اكد اجليران ان سؤاله 
البرملاني س����يتضمن تزويده 
بتقارير هذه اللجان وما اجنزته 
من مهام وأعمال طوال الس����نة 
املالية السابقة واجلدوى من هذه 

اللجان، وهل هناك تقارير رفعت 
من مكاتب الرقابة والتفتيش عن 
اعمال هذه اللجان او اي جهات 
رقابية اخرى ولم تلتزم الوزارة 
بها، الفت����ا الى ان هناك تقارير 
ترفع وال تأخذ بها الوزارات مما 
يدل على ضرورة اعادة تقنني 
اعم����ال هذه اللج����ان ومكافآت 
االعمال االضافية ووقف الهدر 

غير املبرر.

مجلس الوزراء املاضية، وهذا 
ال يجوز في ابسط علم ادارة 
املراف���ق احليوية املهمة، فا 
يعقل ان يأتي مدير عام جديد 
ويطلب منه حتقيق اجنازات 
وارباح للمؤسس���ة دون ان 
يترك له اختي���ار معاونيه، 
واالدهى من ذل���ك ان من مت 
ترشيحهم ليست لهم عاقة 
بأعمال املوانئ ولم يتدرجوا 
باملناصب املهمة في املؤسسة 
وترك الكفاءات املوجودة فيها 
من دون اختيارها لتولي قيادة 
املؤسس���ة، فا يعقل ان تدار 
االمور باملؤسسة بهذه الطريقة 
الوزير العتبارات  من جانب 
قد تك���ون ملصالح انتخابيه 
او ترضي���ات  او سياس���يه 
على حساب املصلحة العامة 

للمؤسسة.
الوزراء  وطالب مجل���س 
مراجعة ترش���يحات الوزير 
الكندري وعدم حرمان الكفاءات 
من ابناء املؤسسة الذين خدموا 
فيها وحافظوا على اموالها من 
العليا  تولي قيادة املناصب 
فيها، وكان يجب اختيار املدير 
الع���ام اوال ومن ث���م اختيار 

النواب وليس العكس.
وق���ال الب���راك ان ه���ذه 
املفارقات العجيبة لم حتصل 
اال بعهد الوزير الكندري والتي 

قال إنه سيتقدم بسؤال برملاني لكل الوزراء حولها

اجلالل: ال لتعيني رئيس لـ »الزراعة«
 قبل نتائج التحقيق مبخالفات توزيع احليازات

اللغيصم: 300 دينار للبدون من بيت الزكاة شهرياً

اجليران: معظم اللجان في الوزارات
 غير الئحية وتعتمد على احملسوبية

البراك ُيحذر من العبث
 بترشيحات املناصب القيادية في »املوانئ«

ستسبب كوارث وصراعات 
وخسائر للمؤسسة في حال 
الوزراء  لم يتدخل مجل���س 
ويوقف هذه التصرفات الشاذة 
والغريبة في ادارة املؤسسات 

املهمة.

دعا عض����و مجلس األمة 
النائب ط����ال اجلال وزير 
النفط وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة د.علي العمير، 
الى »التريث في تعيني رئيس 
للهيئة العامة للزراعة حلني 
التي  التحقيق  انتهاء جلنة 
شكلها مجلس االمة، واخلاصة 
مبخالفات توزيع احليازات 

الزراعية«.
وق����ال النائب اجلال في 
تصريح ل����ه انه يجب على 
الوزي����ر عل����ي العمير عدم 
تعيني رئي����س للزراعة من 
بني القيادي����ني احلاليني في 
الهيئة، الفتا الى وجود اخطاء 
املزارع، وهو  شابت توزيع 
األمر الذي دفع البرملان الى 

النائب س���لطان  طال���ب 
اللغيصم بتخصيص مكافأة 
شهرية للبدون من بيت الزكاة 
ال تقل عن 300 دينار لكل عائلة 
يثبت أنها ال حتصل على راتب 

شهري ثابت.
وقال اللغيصم في تصريح 
صحافي إن هناك عائات من فئة 
البدون ليس لها معيل وتعاني 
شظف العيش والكويت عرفت 
بأياديه���ا البيضاء في أصقع 
الدنيا فمن باب أولى أن ننظر 
بعني الرحمة ملن يعيشون بني 

ظهرانينا.
وذكر اللغيصم ان تخفيف 
املعاناة عن أسر البدون التي 
تعاني الفقر املدقع بات حاجة 

أكد النائ����ب د.عبدالرحمن 
اجليران ضرورة ترشيد اإلنفاق 
والهدر ف����ي ميزانيات الدولة، 
مش����يرا الى ان اولى خطوات 
وقف وتقنني ه����ذا الهدر يجب 
ان يطول مكافآت اللجان واالعمال 
اإلضافية ف����ي الوزارات والتي 

تكلف املايني سنويا.
وقال د.اجليران ان اغلب هذه 
اللجان التي تعقد في الوزارات 
غي����ر الئحي����ة وتعتم����د على 
احملسوبية والترضيات والتنفيع 
وكذلك االعمال اإلضافية، حيث 
من املفترض بحسب القانون ان 
منح مكافآت االعمال اإلضافية 
يكون ألعمال خارج اوقات الدوام 
الرسمي ولكن ما يطبق غير ذلك، 
ولألسف، مؤكدا ان هناك تقارير 
ترفع من ديوان احملاسبة وغيرها 
من اجلهات الرقابية بالدولة بشأن 
هذه اللجان واالعمال االضافية 
غير ان معظم الوزارات ال ترد 
على هذه التقارير وتقوم بصياغة 

تبريرات ال تتفق والواقع.
وأك����د د.اجلي����ران ان اولى 
خطوات محارية الفس����اد في 
الوزارات تكمن في احلد من هذه 

بني النائ���ب محمد البراك 
خطورة االعمال واملمارسات 
التي يقوم بها وزير املواصات 
الكندري مبؤسسة  عيس���ى 
املوانئ الكويتية والتي يجب 
إيقافها فورا والتي اتضحت 
الوزير  من خال ترشيحات 
لبع���ض األش���خاص لتولي 
مناصب قيادية باملؤسس���ة 
والذين مت عرض أس���مائهم 
االسبوع املاضي في مجلس 
ال���وزراء، وم���ع احترامن���ا 
وتقديرنا ألشخاصهم إال انه 
ال يجب استبعاد ذوي اخلبرة 
واملشهود له بالكفاءة واالمانة 
ممن عملوا س���نوات طويلة 
باملؤسس���ة وحرمانه���م من 
تولي املناصب القيادية وتعيني 
اشخاص ليست لديهم خبرة 
كافيه بأعمال املؤسس���ة ولم 
العمل باملؤسسة  يسبق لهم 
نظرا الهمية عمل مؤسس���ه 
املوانئ وطبيعة عملها الفني 
الدقي���ق وحيويته واعتباره 
مصدر من مصادر الدخل، بل 
حتى ال يترت���ب على تعيني 
غير االكفاء من حتقيق خسائر 

مالية كبيرة للدولة.
البراك حرص  واستغرب 
الوزير واس���تعجاله بتعيني 
نواب املدير العام قبل تعيني 
املدير العام كما حصل بجلسة 

طالل اجلالل

سلطان اللغيصم

د. عبد الرحمن اجليران

محمد البراك

ال يجوز للنائب أثناء مدة عضويته أن يقبل هدية عينية أو مالية تزيد قيمتها عن ثالثمائة دينار كويتي

5 نواب إلنشاء جلنة دائمة للقيم

إذا كان���ت الائحة الداخلية 
ملجل���س األم���ة ق���د حددت 
اللجان الدائمة واختصاصاتها 
والقواعد واإلج���راءات التي 
تتبعها في ممارستها ألعمالها، 
إال أنها جاءت خالية من االشارة 
إلى جلن���ة للقيم على الرغم 
من بالغ أهميتها في احلياة 
البرملانية باعتبار أن التزام 
عضو مجل���س األمة في أداء 
مهامه النيابية بالقيم الدينية 
واألخاقي���ة واالجتماعي���ة 
والتقالي���د البرملاني���ة هو 
الس���ياج احلافظ والضمان 
األكيد حلسن األداء النيابي 
واحلارس لصحيح املمارسة 
الدميوقراطي���ة ويتحق���ق 
بالتزام السلطة التشريعية 
بهذه القيم، ش���أنها في ذلك 
شأن سائر سلطات الدولة، 
فالسلطة التنفيذية، فضا عن 
القوانني املنظمة لها وخضوعها 
لرقابة السلطة التشريعية، 
صدر بشأنها قانون محاكمة 

مجلس الوزراء.
أما السلطة القضائية فقد صدر 
بشأنها قانون تنظيم القضاء 
لتنظيم شؤونها ومحاسبة 
املخال���ف من القض���اة، مبا 
أصبحت معه احلاجة ماسة 
إلى إنشاء هذه اللجنة ملعاونة 
املجلس في تفعيل ما تضمنه 
الدستور والائحة الداخلية من 
التزامات على العضو يتعني 
عليه اتباعها ضمانا حلسن 
أداء رسالته، وتتمثل أساسا 
فيما أوجبته املادتان )120( 
و)121( من الدستور من أنه 
ال يجوز لعضو مجلس األمة 
أثناء مدة عضويته أن يجمع 
أو أن يعني في مجلس إدارة 
شركة أو أن يسهم في التزامات 
تعقدها احلكومة أو املؤسسات 
العام���ة، وامل���ادة )26( من 
الائحة ذاتها من حظر شراء 

أثناء عضويته أو استئجار 
مال من أموال الدولة أو غير 
ذلك من املعامات التي حددتها 
إال بالش���روط املبينة بها أو 

استخدام صفته النيابية.
في أي عمل مالي أو صناعي 
أو جتاري، باإلضافة إلى ما 
حظرته املادة )27( من الائحة 
على العضو عدم التدخل في 
عمل من أعمال الس���لطتني 
القضائية والتنفيذية، ونظرا 
ملا ميثله خروج العضو عما 
نهت عنه النصوص السابقة 
من خطر بالغ على حس���ن 
سير العمل باملجلس وجلانه 
فقد كانت احلاجة الى تفعيل 
هذه النصوص بتوقيع اجلزاء 
على مخالفتها إن حتققت وذلك 
بواسطة إجراءات تباشرها 
جلنة القيم، مراعية التوازن 
بني واجب مس���اءلة العضو 

وكفالة حقه في الدفاع.
من أجل ذلك أعد هذا القانون 
حيث نصت املادة األولى على 
تشكيل جلنة للقيم تختص 
بنظر احلاالت التي يخالف فيها 
العضو أحكام املادتني )120 
و121( من الدستور واملادتني 
)26 و27( من الائحة الداخلية، 
وقد اضافت ه���ذه املادة الى 
الائحة الداخلية أربع مواد 
جديدة حتمل أرقام )27 مكرر 
أ(، )27 مكرر ب(، )27 مكرر 
ج( تبني كيفية تشكيل هذه 
اللجنة واإلجراءات التي تتبعها 
في عملها واجل���زاءات التي 
يجوز توقيعها على العضو 

املخالف.
 كما أضيفت فق���رة جديدة 
للم���ادة )27( نص���ت على 
عدم جواز قبول العضو أي 
هدية مالية أو عينية تتجاوز 
قيمتها )300( دينار كويتي 
وذلك نأيا باملنصب النيابي 
عن التجري���ح وعما بنص 
احلديث الش���ريف »هذا لكم 
وه���ذا أهدي إلي« وليس من 
الائ���ق لعضو مجلس االمة 
قبول الهدايا الثمينة خاصة 
مع مظنته تأثيرها على عمله 

في املجلس.
ووضعت امل���ادة حدا أقصى 
لقيمة الهدية وهو ثاثمائة 
دينار كويتي وذلك لعدم حظر 
ما جرت به األعراف البرملانية 
من تبادل للهدايا الرمزية في 
اللقاءات والزيارات البرملانية 

املتبادلة.

اجلزاءات التالية:
1- اإلنذار.

2- التنبيه.
3- اللوم.

4- احلرمان من االشتراك في 
أعمال املجلس وجلانه مدة ال 

تزيد عن شهرين.
5- احلرمان من االشتراك في 
أعمال املجلس مدة ال تزيد عن 

ستة أشهر.
ويتخذ املجلس قراره في شأن 
ما نسب إلى العضو بأغلبية 
األعضاء الذين يتألف منهم 
باستثناء العضو املعروض 
أم���ره، وللمجلس في جميع 
احلاالت أن يقرر إباغ اجلهات 
املختصة  في شأن ما نسب إلى 
العضو في حدود أختصصاتها 

املخوله لها قانونا.
)60( مكرر )ج( 

فيما ع���دا ما تق���دم فيما ال 
يتعارض مع أح���كام املواد 
الس���ابقة او مع طبيعة عمل 
اللجنة تسري عليها األحكام 
املقررة في هذا القانون بالنسبة 

إلى اللجان. 
امل���ادة الثانية: تضاف فقرة 
جديدة إلى امل���ادة )27( من 
القانون رقم )12( لسنة 1963 

املشار إليه نصها اآلتي:
ال يج���وز للعضو أثناء مدة 
عضويته أن يقبل هدية عينيه 
أو مالي���ة تزي���د قيمتها عن 

ثاثمائة دينار كويتي.
املادة الثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء 
وال���وزراء كل فيما يخصه 
تنفيذ هذا القانون ويعمل به 
من تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية.
ونص���ت املذكرة اإليضاحية 
لاقتراح بقانون بشأن تعديل 
القانون رقم )12( لسنة 1963 
في ش���أن الائحة الداخلية 

ملجلس األمة على ما يلي:

تقدم النواب حمود احلمدان 
ود. عبدالرحم���ن اجلي���ران 
ود. أحمد مطيع ومحمد طنا 
وف���ارس العتيبي باالقتراح 
بقانون املرفق بشأن تعديل 
القانون رقم )12( لسنة 1963 
في ش���أن الائحة الداخلية 
ملجلس األمة ونصت مواده 

على ما يلي:
املادة األولى

يضاف م���ادة جديدة بأرقام 
)60( مك���رر، و)60( مكررا 
)أ(، و)60( مكررا )ب(، و)60( 
مكررا )ج( إلى القانون رقم 
)12( لسنة 1963 املشار إليه، 

نصوصها اآلتي:
)60( مك���رر: تش���كل جلنة 
دائمة تسمى جلنة القيم وعدد 
أعضائها خمسة ويدخل في 
اختصاصها النظر في إخال أي 
عضو من املجلس بأي حكم من 
أحكام املادتني )120( و)121( من 
الدستور واملادتني )26، 27( من 
هذا القانون، بعد إحالة األمر 
إليها من املجلس أو من رئيس 
املجلس من تلقاء نفسه أو بناء 
على أباغة من ذوي الشأن. 
وتتضمن االحالة إلى اللجنة 
بيانا بالوقائع املنسوبة إلى 
العضو مرفقا بها املستندات 
املؤيدة لها ويكون نظرها في 
اللجنة وأمام املجلس بطريق 

االستعجال.
)60( مكرر )أ(: في حالة مخالفة 
العضو أي من املواد املنصوص 
عليها في املادة السابقة تخطر 
اللجن���ة العضو احملال أمره 
باحلضور أمامها في موعد ال 

تقل مدته عن ثاثة أيام.
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع 
العضو على ما هو منسوب 
إليه في أول اجتماع يحضره 
أمام اللجنة، وعليها االستماع 
إل���ى أقوال���ه وتقصي أوجه 

دفاعه.
وللجنة أن تقوم بذلك بنفسها 
أو بوس���اطة من تختاره من 
أعضائها، وف���ي هذه احلالة 
يعرض العضو عليها نتيجة 
ما انتهى إليه، وتكون للجنة 
في أداء مهمتها الصاحيات 
املقرره في املواد )8، 9، 147( 

من هذا القانون.
)60( مكررا )ب(

تعد اللجنة تقريرا تقدمه إلى 
املجلس مبا خلصت إليه في 
املوضوع احملال إليها مقترحه 
حفظ املوضوع أو توقيع أحد 

فارس العتيبيحمود احلمدان د. أحمد مطيع

الكندري يطالب العمير بوقف التعيينات
 في»هيئة الزراعة« حتى انتهاء التحقيق

التنفيع، مؤكدا ان مسلس����ل 
الفس����اد في الهيئة يجب ان 
يقف وان جتتث رؤوس الفساد 
حتى يشعر كل مواطن له عاقة 
مباشرة بالهيئة باالطمئنان 
وكذلك حفاظا على املال العام 
وعدم املضي في مسلس����ات 

التنفيع.
وطالب الكن����دري الوزير 
العمير بأن يوضح القصد من 
قوله انه لم يجد افضل األسوا 
وترشيحه للمنصب ألن في ذلك 
اتهاما شموليا وعاما جلميع 
العاملني ف����ي الهيئة وهذا ما 
نرفضه متاما ألننا نتعامل مع 
جهة حكومية ومع شخصيات 
مختلف����ة وال يج����وز تعميم 

السيئة، مستغربا من ان يتم 
»مكافأة افضل األسوأ« بتقلده 

منصبا قياديا في الهيئة.
وأكد الكندري ان املنصب في 
هيئة الزراعة ال يعني توزيع 
احليازات الزراعية كاملزارع 
او اجلواخير امنا يقوم بدور 
اساس����ي ورئيسي في وضع 
استراتيجية حقيقية ومتكاملة 
في احلفاظ على االمن الغذائي 
في الدولة وحتقيق أبسط نسب 
االمان الغذائي واالكتفاء الذاتي 
في الزراعة والثروة احليوانية 
والسمكية، مشيرا الى ان هذا 
اجلهد ال ميك����ن ان يقوم به 
ش����خص يعتبره الوزير انه 

أفضل األسوأ ويقر بسوء.

يؤكد فيها اختياره لشخصية 
كانت من بني أفضل األسوأ لهو 
اعتراف صريح وضمني منه 
بأن القيادي املرشح للمنصب 
عليه العديد من الشبهات، مبينا 
ان الهيئة يوجد بها قياديون 
بارزين يستحقون ان يتقلدوا 
اعلى املناصب ومشهود لهم 
بنظافة اليد، كما ان الكفاءات 
في الباد كثيرة ومحل تقدير 

وثقة.
ورفض الكندري ترشيح 
الوزير لقياديني جدد في الهيئة 
في الوقت احلالي نظرا لوجود 
العديد من الشبهات للبعض 
ومش����اركتهم ف����ي جتاوزات 
احليازات الزراعية وعمليات 

طال����ب النائ����ب فيص����ل 
الكندري وزي����ر النفط وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
د.عل����ي العمي����ر بوقف أي 
تعيينات في املناصب القيادية 
ف����ي الهيئة العام����ة للزراعة 
والثروة السمكية في الوقت 
احلال����ي حتى تق����دم جلنة 
التحقيق البرملانية تقريرها 
الكامل بشأن التجاوزات في 
توزيع احلي����ازات الزراعية 
ومعرفة املس����ؤولني عن تلك 

التجاوزات.
وأوض����ح الكن����دري في 
تصريح صحاف����ي ان تواتر 
األنباء واألخبار عن معلومات 
نقلت من عدة مصادر عن الوزير 

فيصل الكندري

ماضي الهاجري

محمد طنا

 الهاجري لتمديد فترة املعاش االستثنائي 
ومكافأة نهاية اخلدمة للعسكريني

طنا يستعجل قانون التقاعد
للعسكريني »البدون« واخلليجيني

طالب النائب ماضي الهاجري مجلس الوزراء بإعادة 
النظر في قرار عدم التمديد لبعض الرتب في اجلهات 

العسكرية واملستفيدين من املعاش االستثنائي ومكافأة 
نهاية اخلدمة، الفتا الى أن عدم التمديد والتجديد لتلك 

املزايا يخلق فراغا في القيادات، كما يدفع القيادات 
الوسطى الشابة الى طلب اإلحالة الى التقاعد.

ودعا الهاجري الى إعادة النظر في هذا القرار ومحاولة 

إيجاد بدائل حتى تبقى هذه القيادات في خدمة البلد 
واالستفادة من خبراتهم العسكرية في احملافظة على 

أمن البلد واستقراره، خاصة أن مثل هذه القيادات 
مازالت الدولة بحاجة اليهم لتميزهم في عملهم 

خاصة في ظل الظروف احلالية التي تشهدها العديد 
من الدول، وكذلك تقديرا لدورهم الوطني في خدمة 

وحماية أمن وسالمة البالد.

طالب النائب محمد طنا أعضاء جلنة الداخلية والدفاع 
البرملانية باإلسراع في جتهيز قانون منح العسكريني 

البدون واخلليجيني املشاركني في حرب حترير الكويت 
حق التقاعد، مؤكدا ان اعضاء اللجنة ال يقلون حرصا 

على إنصاف هؤالء العسكريني الذين حملوا ارواحهم على 
راحاتهم من اجل الكويت.

وقال طنا في تصريح صحافي ان االقتراح بقانون الذي 
قدمه وعبر بوابة اللجنة التشريعية البرملانية اذ وافقت 

مشكورة عليه بات في عهدة جلنة الداخلية والدفاع، 
الفتا الى ان غالبية النواب الذين حتدث معهم بخصوص 

القانون ابدوا موافقة مبدئية مبعنى انه يحتاج الى تكثيف 
اجلهود حتى يدرج على جدول اعمال جلسات مجلس االمة 

ويتسنى لهم التصويت عليه في قاعة عبداهلل السالم في 
اسرع وقت ممكن ليرى النور قريبا ويسعد من خدموا 

الكويت بأرواحهم وعموما القانون معمول به في السابق 
ومنح املشاركني في حربي 67 و73 حق التقاعد.

اللجنة تختص 
بالنظر في الوقائع 

املنسوبة إلى 
العضو مرفقًا 

بها املستندات 
املؤيدة لها

الالئحة الداخلية 
للمجلس جاءت 

خالية من اإلشارة 
إلى اللجنة بالرغم 

من أهميتها 
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الرئيس الغامن خالل استقباله إمام احلرم املكي د.صالح بن حميد

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل استقباله رئيس مجلس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي

رئيس الوزراء العراقي: نتطلع لتعزيز العالقات بني البلدين ونثمن وقوف الكويت إلى جانبنا

الغامن بحث مع العبادي العالقات الثنائية وسبل تطويق ومكافحة اإلرهاب

العسكري املبذول في مواجهة 
اإلرهاب.

وحضر اللقاء النواب فيصل 
الش����ايع وأحمد الري وعادل 
اخلرافي وطالل اجلالل وعبداهلل 
التميمي ومحمد اجلبري وفيصل 
الدويس����ان وفيصل الكندري 
وحمود احلمدان وجمال العمر 
ومب����ارك احلريص وأمني عام 
مجلس األمة عالم علي الكندري 
وس����فير دول����ة الكويت لدى 

العراق غسان الزواوي.

دولة الكويت بال حدود مؤكدا 
ان جناح وتطور العراق يحتاج 
الى تعاون ودعم دول املنطقة. 
وأشاد العبادي بلقاء سمو االمير 
وسمو ولي العهد وسمو رئيس 
الوزراء، مشيرا الى انه مت بحث 
كل امللفات بكل تفصيل ونحن 

نتوقع كل خير.
وأش����اد العب����ادي بق����رار 
الكويت ارجاء دفع التعويضات 
املستحقة السيما ونحن نواجه 
عجزا خطيرا بس����بب اجلهد 

الكويت قدمت للعراق مساعدات 
عسكرية، وهناك مجال لتقدمي 
مساعدات اكثر عمقا في املجال 

العسكري ملواجهة داعش.
الع����راق يحقق  ان  واك����د 
تقدما في مواجهة هذا التنظيم 
اإلرهابي مشيرا اال ان مقاتلي 
هذا للتنظيم بدأوا باالنسحاب 
من مواقع عراقية عدة ونحن 
على أبواب حترير كل االراضي 

العراقية.
واضاف ان آفاق التعاون مع 

الصحافيني عقب لقائه الرئيس 
الى تفعيل  اننا نتطلع  الغامن 
وتعزيز العالقات بني البلدين 
مؤكدا حرص البلدين على جتاوز 
مرحلة النظ����ام البعثي البائد 
الذي أساء للعالقات اإليجابية 

بني الشعبني الشقيقني.
وقال ان الع����راق يقف في 
مواجهة اإلرهاب وداعش مثمنا 
وقوف الكويت الى جانب العراق 
والتحالف الدولي في مواجهة 
داعش مش����يرا ال����ى ان دولة 

حقوق اإلنس����ان محمد مهدي 
أمني البياتي وسفير العراق لدى 
دولة الكويت محمد حسني بحر 

العلوم.
وأكد رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي ان لقاءه رئيس 
الغامن  مجلس االمة م����رزوق 
تناول تعزيز العالقات اإليجابية 
بني البلدين الشقيقني مشيرا الى 
ان����ه مت التداول في كل امللفات 

ذات الصلة.
واضاف ف����ي تصريح الى 

م����ن جانب آخر اس����تقبل 
إمام وخطيب  الغامن  الرئيس 
املسجد احلرام في مكة املكرمة 
وعض����و هيئة كب����ار العلماء 
الس����ابق ملجلس  والرئي����س 
الشورى السعودي املستشار 
بالديوان امللك����ي د.صالح بن 

حميد.
اللق���اء كل من  وحض���ر 
األعض���اء حم���ود احلمدان 
ود.عبدالرحم���ن اجلي���ران 
وجمال العمر ومبارك احلريص 
وأمني عام مجلس األمة عالم 

الكندري.
الغامن سفير  كما استقبل 
دولة الكويت لدى نيوزيلندا 

أحمد بدر رزوقي.
وعق���د مكت���ب املجل���س 
اجتماعه أمس برئاسة رئيس 
مجلس األم���ة مرزوق الغامن 

وحضور أعضاء املكتب.
وق���ال أمني س���ر املجلس 
العض���و ع���ادل اخلرافي في 
تصري���ح صحافي إن املكتب 
اطلع على آخر التطورات في 
مبنى األعضاء ووضعه احلالي 
واخلطوات املقبلة التي ستتخذ 
بش���أنه، إضافة إلى الوقوف 
أمام األعمال املنجزة وتلك التي 

لم تنجز.

استقبل رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن في مكتبه أمس 
األح����د رئيس مجلس الوزراء 
العراقي د.حيدر العبادي والوفد 
املرافق له وذلك مبناسبة زيارته 

البالد.
وجرى خالل اللقاء التأكيد 
على عمق العالقات الثنائية التي 
تربط البلدين الشقيقني وسبل 
تطويرها، كما تطرق اجلانبان 
إلى آخر التطورات السياسية 
العراق واملنطقة  واألمنية في 
وتكثي����ف اجله����ود لتطويق 

اإلرهاب ومكافحته.
وتأتي زيارة العبادي بعد 
زيارات مماثلة قام بها كل من 
رئيس مجلس النواب العراقي 
د.س����ليم اجلب����وري ووزير 
العراقي د.إبراهيم  اخلارجية 
اجلعف����ري خالل األس����ابيع 

املاضية.
العراقي كال  الوف����د  وضم 
من وزير اخلارجية د.إبراهيم 
اجلعفري ووزير الدفاع د.خالد 
النقل  العبيدي ووزير  متعب 
الزبيدي  املهندس باقر جب����ر 
ووزي����ر الصناع����ة واملعادن 
د.نصير كاظم العيساوي ووزير 
الهجرة واملهجرين د.جاس����م 
محم����د محم����د عل����ي ووزير 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مترئسا اجتماع مكتب املجلس

الرئيس الغامن أثناء استقباله العبادي بحضور عبداهلل التميمي ومحمد اجلبري وفيصل الدويسان وأحمد الري وفيصل الشايع

الشايع: اللجنة ستركز في املرحلة املقبلة على اخلطة التنموية اخلمسية

رفضت رفع احلصانة عن دشتي والفضل والدويسانأكد أن قانون »الكويتية« منوذج صارخ للعشوائية التشريعية

»املالية« توافق على قانون الوكاالت التجارية

الظفيري: نسعى لتطوير الناقل الوطني
ودعم حقوق العاملني وتشجيع العمالة الوطنية

»التشريعية« حتيل مقترح تعديل قانون
ديوان احملاسبة إلى اللجنة املالية

أعلن رئيس اللجنة املالية عبداهلل: هل هناك دراسة جدوى ملشاريع التنمية ؟
النائب فيصل  واالقتصادية 
الش����ايع ع����ن االنته����اء من 
التصويت باملوافقة على قانون 
الوكاالت التجارية، مؤكدا ان 
اللجنة ناقشت مادة بالتفصيل، 
وسيكون القانون مدرجا على 
جدول اعمال جلسة 13 يناير 

املقبلة. 
وبني الش����ايع أن القانون 
ايجابي بالكامل، واشتمل على 
ضوابط حلصول التاجر على 
وكاالت جتارية، مضيفا انه: 
في ح����ال إلغاء الوكالة هناك 
ش����روط يحدده����ا القانون، 
وكذلك القانون يعاقب كل من 
يدعي حق الوكالة عن منتج 
أو خدمة ويغش املس����تهلك، 
مضيفا ان الغرامات تصل الى 

إغالق املتاجر واحملالت.
وقال الش����ايع ان القانون 

النائ���ب د.منصور  أك���د 
الظفي���ري أن قان���ون تعديل 
بعض أحكام القانون )2008/6( 
والقوانني الالحقة له بش���أن 
حتوي���ل مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية الى ش���ركة 
مساهمة طبقا ألحكام قانون 
التجارية اجلديد  الش���ركات 
وتعديالته هو منوذج صارخ 
الذي لم  التشريعي  لالرتباك 
تشهده الكويت من قبل ويتحمل 
مسؤوليته احلكومات السابقة 
مع مجلس األمة في الفصول 
التشريعية السابقة، فلم يشهد 
قانون هذا العدد من التعديالت 
التي قاربت )8( تعديالت في 
غضون 6 سنوات منذ صدوره 
في العام 2008 حتى مرسوم 
الذي صدر، الحقه  الضرورة 

أكثر من تعديل.
وق���ال ان كثرة التعديالت 
على قانون صادر من سنوات 
قليلة تكشف بجالء عن الثغرات 
الكبيرة في هذا التشريع والتي 
يتم اكتشافها مع تطبيق أحكامه، 
موضحا أنه من املؤس���ف أن 
معاناة »الكويتية« من قانونها 
وكثرة التعديالت التي طالته 
تس���اوي معاناتها من تقادم 
أسطولها وتسبب هذان األمران 
في توق���ف تطوير اخلطوط 
الكويتية والنيل من  اجلوية 
هذا الناقل الوطني وامتد األمر 

رفض����ت جلنة الش����ؤون 
التش����ريعية البرملانية خالل 
اجتماعها أمس رفع احلصانة 
عن النواب فيصل الدويسان 
وعبداحلميد دش����تي ونبيل 

الفضل.
اللجنة  وأوض����ح مق����رر 
النائب د.عبداحلميد دشتي في 
تصري����ح صحافي ان اللجنة 
نظرت طلب رف����ع احلصانة 
الدويسان  النائب فيصل  عن 
في القضية »2013/1٩3« جنح 
صحافة ورفضت رفع احلصانة 
باألغلبي����ة لوج����ود كيدية. 
وأضاف ان اللجنة رفضت كذلك 
باألغلبية رفع احلصانة عن 
النائب عبداحلميد دشتي في 
القضية »2014/10« كما رفضت 
رفع احلصانة عن النائب نبيل 
الفضل »2014/835« جنح كيفان 
والقضية »2014/834« جنح 

كيفان.
اللجنة  ان  وذكر دش����تي 
نظرت مقترحا بتعديل قانون 
ديوان احملاسبة ومتت املوافقة 
عليه باالجماع من حيث املبدأ 
ومت����ت احالته ال����ى اللجنة 
املالية مع االس����تئناس براي 

وجه النائب د.خليل عبداهلل 
س���ؤاال الى وزيرة الشؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
التخطيط  الدولة لش���ؤون 
والتنمي���ة هند الصبيح قال 
فيه: لقد تضمنت خطة التنمية 
 �  2016/2015( للس���نوات 
2020/201٩( مجموعة مشاريع 
استراتيجية، منها: تصميم 
شبكة مترو األنفاق واملعلق 
بالكويت ومش���روع الوقود 
البيئي وإنشاء مركز ألبحاث 
البترول تابع ملؤسسة البترول 
وميناء مبارك الكبير ومشروع 
جسر جابر وتوسعات مطار 
الكوي���ت الدول���ي � مبن���ى 
املدينة  ركاب )2( ومشروع 
اإلعالمية وتصميم ش���بكة 

يتضمن ايضا شروطا للوكيل 
اخلليجي وان تكون املعاملة 
باملثل في الدول اخلليجية اذا 
حص����ل اخلليجي على وكالة 

بالكويت
القان����ون:  وأوض����ح ان 
يشترط على الوكيل احلالي ان 
يضمن تقدمي خدمات اإلصالح 
والصيانة للمستهلك بالنسبة 
لالجهزة واملواد التي هو وكيلها 
حتى وان كان مستوردها طرفا 
آخر ليس الوكيل شريطة ان 
تكون مطابق����ة للمواصفات 
واملواصف����ات  اخلليجي����ة 
القياسية العاملية وان تكون 
شاملة لكفالة عاملية للمنتج 
األصلي، اي وضعنا شروطا ان 
يقوم الوكيل بدوره الكامل اذا 
تطابقت املواصفات على املنتج، 
وهذا يعني مثاال اجبار الوكيل 
على أعمال الصيانة لسيارة 

إلى هضم حقوق العاملني. وقال 
الظفيري ان الترقيع في قانون 
الذي صدر مليء  »الكويتية« 
بالثقوب في مجلس 2008 وفي 
مرسوم الضرورة الصادر في 
2012 يدفعنا باستمرار لتقدمي 
تعديالت ملعاجلة املثالب التي 
تنال م���ن حقوق العاملني في 
الكويتية  اخلطوط اجلوي���ة 
وتدعم جه���ود تطوير الناقل 

الوطني وحتديثه.
وفي هذا الص���دد يعتزم 
التقدم  الظفي���ري  د.منصور 
مع بع���ض الن���واب باقتراح 
بقانون بتعديل بعض أحكام 
القانون 2008/6 بهدف اإلبقاء 
على »الكويتية« كناقل وطني 
وفق الكيان القانوني القائم في 
شكله اجلديد كشركة مساهمة 
الش���ركات  تخض���ع لقانون 
التجاري���ة، فضال ع���ن دعم 
التي بدأت  اجلهود احلكومية 
مؤخرا في االهتمام باملؤسسة 
بعد إهمال دام عدة عقود منذ 
انطالق املؤسسة في 1٩65، ما 
تسبب في تراكم ديوانها وتقادم 

أسطولها وارتباك إدارتها.
وقال الظفي���ري انه يدعم 
جهود احلكوم���ة في إصالح 
حتديث وإطفاء ديون اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتي���ة من أجل 
رفع اسم الكويت عاليا وسط 
أسواق النقل اجلوي الدولي، 

جلنة امليزانيات، موضحا ان 
التعديل يلزم ديوان احملاسبة 
باحالة أي فعل يشكل جرمية 
العامة ملالحقة  النياب����ة  الى 
املتسببني في أي جتاوز صارخ 
العام. وبني دشتي  املال  على 
ان اللجنة نظرت مقترحا في 
شأن األحكام اخلاصة بالعقود 
احلكومية وارتأت عدم املوافقة 
عليه لتداخل اختصاصاته مع 

اختصاص جهات أخرى.
وق����ال ان اللجن����ة نظرت 
العسكريني  مقترحا في شأن 
غير الكويتيني الذين شاركوا 
في صد العدوان العراقي الغاشم 
وفي حترير البالد، مشيرا الى 
انه متت في اجتماع س����ابق 
احالة مقترح مماثل الى جلنة 
الداخلي����ة والدفاع البرملانية 
ومت االكتف����اء بذلك، مؤكدا ان 
فكرة املقترح مقبولة وسديدة 
وال تتعارض مع الدستور اال 
انه مت رفض املقترح اجلديد 
لتواج����د مقترح مماثل محال 

للجنة الداخلية والدفاع. 
وأشار دشتي الى مناقشة 
التزام  ف����ي ش����أن  اقت����راح 
االعتباري����ني  األش����خاص 

الس���كك احلديدية بالكويت 
العامة  وشركة املستودعات 
واملنافذ احلدودية )العبدلي( 
وشركة مستشفيات الضمان 

الصحي.
وطال���ب مبعرفة، هل مت 
إعداد دراس���ات جدوى فنية 
واقتصادية وبيئية للمشاريع 
الواردة أع���اله قبل إدراجها 
في اخلطة؟ في حالة اإلجابة 
)نعم(، يرجى تزويدي بنسخة 
من دراسات اجلدوى املنجزة 
للمش���اريع اإلس���تراتيجية 
املدرجة باخلطة، وعلى وجه 
اخلصوص، املشاريع املذكورة 
أعاله، مطالبا تزويده باسم 
الذي  وجنسية االستشاري 
أعد الدراسة لكل مشروع على 

استوردها املستهلك واصالحها 
وال حق له في رفضها بشرط 
ان تكون مطابقة للمواصفات 
القياسية العاملية وغير مقلدة 

وغير متالعب فيها.
واكد الشايع ان هذه النقاط 
كانت من ابرز ما ركزت عليه 
غرفة التجارة والصناعة ونحن 

في اللجنة توافقنا معهم.
وقال الش����ايع ان اللجنة 
املقبلة س����تركز  في املرحلة 
التنموية  على قانون اخلطة 
اخلمس����ية لالنته����اء منها، 
وكذلك قانون جلنة املناقصات 
املركزي����ة، مش����يرا ال����ى ان 
هناك تعدي����الت على قانون 
اخلصخصة مرتبطة بتنفيذ 
اخلطة اخلمس����ية ستقدمها 
احلكومة قريبا، وكذلك ننتظر 
ايضا تعديالت احلكومة لقانون 

هيئة اسواق املال.

لذلك استهدفت التعديالت التي 
يعتزم تقدميها مع بعض زمالئه 
النواب املصلحة العليا للبالد 
بجعل الطائر األزرق يحلق في 
السموات املفتوحة رافعا اسم 
الكويت واسترداد ثقة املواطنني 
في ناقلهم الوطني وإشراكهم 
في ملكيته من خالل االكتتاب 
العام في األسهم، وكذلك ضمان 
حقوق العاملني الذين عملوا في 
املؤسسة لسنوات طويلة سواء 
كانوا من احلاليني أو املتقاعدين 
من خالل تخصيص نس���بة 
مقبولة من األسهم ليشتركوا 

في ملكية الشركة.
وقال الظفيري إن التعديل 
املقترح لبعض أحكام القانون 
رقم )6( لسنة 2008 يستهدف 
إعادة توزيع أس���هم الشركة 
لتكون نسبة )75%( للجهات 
احلكومي���ة الت���ي يحدده���ا 
مجلس ال���وزراء، مبا يصبح 
للدول���ة األغلبية في أس���هم 
الش���ركة، و)20%( لالكتتاب 
العام للكويتيني ونسبة )%3( 
يكتتب بها للعاملني الكويتيني 
املنقول���ني من املؤسس���ة إلى 
الشركة، ونسبة )2%( للراغبني 
من املوظفني الس���ابقني الذين 
انتهت خدمتهم من مؤسس���ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية مع 
وضع ضوابط للبيع والتنازل 

عن األسهم.

الوطنيني والعرب واألجانب 
بأحكام القانون الدولي حلقوق 
اإلنسان، مبينا ان فكرته جيدة 
وهدفه نبيل لكن رأت اللجنة 
فيه تعارضا ومت رفضه رغم انه 
طلب شخصيا احالته الى جلنة 

حقوق اإلنسان للدراسة.
وأوضح ان اللجنة نظرت 
مقترح����ا ف����ي ش����أن حقوق 
املسنني يحقق الصالح العام 
ووافقت عليه باالجماع وأحيل 
للجنة املختصة. وذكر دشتي 
اللجنة رفضت باألغلبية  ان 
مقترحا بإنشاء ديوان املظالم 
إذ رأى البعض ان اختصاصه 
متعارض م����ع اختصاصات 
جهات وهيئات أخرى وطلبت 
األغلبي����ة احالت����ه الى جلنة 
حق����وق االنس����ان. واوضح 
دشتي ان اللجنة استعرضت 
قانون احل����ج والعمرة الذي 
وافق عليه املجلس في املداولة 
األولى ومت إجراء جدول مقارن 
ان  الى  بالتعديالت، مش����يرا 
اللجنة أبلغت النواب مقدمي 
املقترح����ات ووزارة األوقاف 
بعقد اجتماع آخر في 6 يناير 

املقبل الستكمال املناقشة.

الواردة  حدة من املش���اريع 
بخط���ة التنمي���ة والتي من 
ضمنها املش���اريع املذكورة 
أعاله، ونس���خة م���ن العقد 
املب���رم معه، وص���ورة من 
إعالن املناقصة وقيمة وتاريخ 
الترسية مشفوعا بكتاب جلنة 
املناقص���ات املركزية وجلنة 
البيوت االستشارية وأي جهة 
معنية باملوافقة على الترسية 
والتعاقد، وفي حال عدم وجود 
مكت���ب استش���اري ألي من 
تلك املشاريع يرجى حتديده 
وشرح األسس التي بناء عليها 
مت حتديد التكاليف الرأسمالية 
للمشروع اإلستراتيجي وكيف 
مت إدراجه باخلطة دون إعداد 

دراسة.

اللجنة رفضت 
مقترحني بشأن 

إنشاء ديوان املظالم 
ومنح معاشات 

تقاعدية للعسكريني 
غير الكويتيني

رئيس مجلس األمة 
التقى إمام احلرم 

املكي د.صالح
بن حميد

فيصل الشايع

د.عبداحلميد دشتيد.منصور الظفيري

د.خليل عبداهلل
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اعتماد تشكيل الهيئة اإلدارية 
لنادي مهندسي الغد

أعلن نائب رئيس الهيئة اإلدارية لالحتاد الوطني لطلبة 
الكويتـ  فرع اجلامعة إسماعيل العبودي اعتماد تشكيل 
نادي مهندسي الغد خالل العام النقابي 2015/2014، وذلك من 
أجل العمل على خدمة جموعنا الطالبية في كلية الهندسة 
والبترول والعمل على توفير جميع احتياجاتهم وتلبية 
إلى  مطالبهم والسعي 
تلقي وحل مشاكلهم، 
البرامـــج  وإقامـــة 
الهادفة،  والفعاليـــات 
وأشـــار العبودي الى 
أنه مت اختيار مشـــعل 
املطيري رئيسا لنادي 

مهندسي الغد.
أكد  مـــن جانبـــه، 
النادي مشعل  رئيس 
الدائم  املطيري سعيه 
مع أعضاء النادي الى 
خدمة اجلموع الطالبية 
بكلية الهندسة والبترول 
والعمل على توفير كل 

احتياجاتهم.
وتوجـــه العبودي 
بالشـــكر لكل األندية 
العاملـــة  والروابـــط 
حتت مظلـــة االحتاد، 
مطالبا جميع األعضاء 
العاملني بها ببذل كل 
اجلهود التي من شأنها 
حتقيق املنفعة والفائدة 

جلموعنا الطالبية.
التشـــكيل  وجـــاء 
اإلداري للنـــادي على 
النحو التالي: مشـــعل املطيري رئيســـا للنادي، محمد 
احلتيه نائبـــا للرئيس، عثمان الهاجري نائبا للرئيس 
لشؤون العالقات العامة، فهد املنحوف أمينا السر، خالد 
الصفي أمينا للصندوق، صالح العوض مديرا تنفيذيا، 
فيصل السعيد رئيسا للجنة الرياضية، فهد ساملني نائبا 
لرئيس اللجنة الرياضية، خليفة اخللف رئيسا للجنة 
الطالبية، شمالن الصالح نائبا لرئيس اللجنة الطالبية، 
جراح العلي رئيســـا للجنة البرامج واألنشطة، مبارك 

العنزي نائبا لرئيس جلنة البرامج واألنشطة.

اسماعيل العبودي 

مشعل املطيري

جلنة ملراجعة أعمال »تعاونية الرحاب«
بشرى شعبان

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان الوكيل املساعد 
لقطاع التعاون علي الرومي اصدر قرارا بتشكيل جلنة 

خاصة ملراجعة اعمال جمعية الرحاب التعاونية.
وعن األحداث األخيرة بجمعية العارضية بني املصدر 
ان ما حدث حدث خارج صالحيات الوزارة، ورغم ذلك 
متت إحالة القضية الى الشؤون القانونية في الوزارة 
إلجراء التحقيقات واتخاذ اإلجراء القانوني املناسب. 
هذا، وعلمت »األنباء« انه متت مصاحلة بني املتخاصمني 
في مجلس إدارة العارضية وســـحبت الشكاوى التي 

كانت قدمت في املخفر.

الصيرفي: مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي تدعم املبدعني 

في »الهندسة«
أعلن مدير مركز التدريب الهندســــي واخلريجني في 
كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.عمار الصيرفي 
أن معرض التصميم الهندسي السابع والعشرين سيقام 
خالل الفترة من 30 الــــى 31 اجلاري بفندق كراون بالزا 
بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ملشاريع التصميم 

الهندسي.
أن  الصيرفي  وبني 
الــــذي تقوم به  الدور 
املؤسســــة هو دعمها 
املتواصل إلبراز الشباب 
املبدع واستثمار قدرات 
املتميزين من خالل تقدمي 
جائزة أفضل مشروع 
من كل قسم علمي يكرم 
فيها الفائزين في نهاية 
املعــــرض، ويتم  فترة 
تقييم املشاريع في كل 
قسم علمي من قبل جلنة 
حتكيم مكونة من عدد 
من أعضاء هيئة التدريس غير املشرفني على مقرر التصميم 
الهندسي وذلك طبقا ملعايير وأسس محددة وهي كيفية 
استفادة الكويت من املشروع واجلهد املبذول في املشروع 
واحملتوى العلمي للمشــــروع وقابلية تطبيق املشروع 
ومتيز فكرة املشروع. وذكر الصيرفي أن املركز ينظم هذا 
املعرض بهدف دفع الطالب إلى تطبيق جزء مما اكتسبه 
خالل دراســــته السابقة على شكل مشروع تخرج يحمل 
أفكارا وإبداعات تطور قدرته على التفكير االبتكاري، كما 
انه يعد الطالب للقيادة املســــتقبلية في مختلف مجاالت 
التخصص. وأوضح أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
تســــاهم في تقدمي الدعم املادي للطاقات الشبابية ملا لها 
من حيوية ونشاط في إبراز إبداعاتهم وتعزيز قدراتهم 

في مجال التصميم الهندسي.

 د.عمار الصيرفي 

اإلرشاد النفسي واالجتماعي
 نظمت ندوة »فهم السلوك البشري 

رؤية جديدة وفعالة«
نظمت إدارة اإلرشاد النفسي واالجتماعي بدور الرعاية 
االجتماعية التابعة لوزارة الشؤون وبالتعاون مع وزارة 
الصحة ندوة حتت عنوان »فهم الســــلوك البشري رؤية 
جديدة وفعالة« والتي تأتي ضمن األسبوع الثقافي العلمي 
األول الذي تنظمه اإلدارة حتت رعاية الوكيل املســــاعد 
للشــــؤون املالية واإلدارية وقطــــاع الرعاية االجتماعية 
باإلنابة د.مطر املطيــــري، وذلك صباح امس في الصالة 

متعددة األغراض مبجمع دور الرعاية االجتماعية.
وتهدف الندوة التي ألقاها د.عبدالرحمن الفالح الى فهم 
السلوك البشري وإلقاء الضوء على أهمية دور اإلرشاد 
النفســــي واالجتماعي جلميع فئــــات املجتمع، باإلضافة 
الى التعريف مبادة الشــــبو ومدى خطورتها على الفرد 
واملجتمع، الى جانب التعرف على ما يســــمى بـ »العنف 

اإللكتروني« وأثره على املجتمع.

بعد جناحها في وزارة األشغال ووزارة الكهرباء واملاء

»الكهرباء«: تعميم جتربة األلواح الكهروضوئية  
على أسطح املباني احلكومية لتوليد الطاقة

دارين العلي 

تسعى وزارة الكهرباء واملاء 
إلى تعميم جتربة وضع ألواح 
كهروضوئيـــة علـــى مختلف 
املباني احلكوميـــة بعد جناح 
التجربـــة على أســـطح وزارة 
االشغال ووزارة الكهرباء واملاء، 
حيث أوشكت اللجنة املختصة 
الرئيسية  داخل قطاع املشاغل 
واخلدمـــات الفنية فـــي وزارة 
الكهرباء واملاء على اعداد جدول 
الكميات واملواصفات اخلاصة 
بطرح املرحلة الثانية من مشروع 
تزويد وتركيب وتشغيل ألواح 
كهروضوئية على أسطح املباني 

احلكومية، وذلك متهيدا لطرحه 
قريبا، وذلك بعد جناح املرحلة 
االولـــى من املشـــروع الذي مت 
تنفيذه فـــوق أســـطح وزارة 
االشغال ووزارة الكهرباء واملاء 
بكلفة إجمالية 1.160 مليون دينار 
والذي مت االنتهاء من تســـليمه 

للوزارة في 8 ابريل املاضي.
الوزارة:  وقالت مصادر في 
ان مشـــروع تزويـــد وتركيب 
ألواح كهروضويئة  وتشـــغيل 
يتكون مـــن 4 مراحـــل بكلفة 
إجمالية 22 مليون دينار خالل 
اخلطـــة التنمويـــة 2019/2018 
الفتة الى ان املشـــروع وفقا ملا 
هو مخطط له ســـيتم تنفيذه 

على اســـطح املباني احلكومية 
باحملافظـــات الســـت، حيث مت 
تنفيذ املرحلة االولى منه وجار 
االعـــداد لتنفيذ املرحلة الثانية 
على اســـطح مواقف السيارات 
في املنشآت التابعة للوزارة في 

عدة مناطق. 
وبينت املصـــادر ان اللجنة 
التي تقوم بدراســـة  املختصة 
الكميات واألصنـــاف اخلاصة 
مبناقصة املشروع ستقوم بطرح 
املشروع من خالل القطاع التابعة 
له أمام الشـــركات املتخصصة 
لتقدمي عطاءاتها للجنة املناقصات 
املركزية لدراستها واتخاذ القرار 
بالترســـية للبـــدء فـــي اجناز 

املشروع الذي يعد خطوة جديدة 
على طريق االستعانة بالطاقة 
اجلديدة في إنتاج الكهرباء بدال 
من االستعانة باملصادر التقليدية 

»النفط« في إنتاج الكهرباء. 
وأشـــارت املصـــادر الى ان 
الكميات واملواصفات التي تضعها 
اللجنة بخصوص تصميم االلواح 
الكهروضوئية من خالل الشركات 
العاملية واملعدات املستخدمة على 
االســـطح والكيبالت واألعمال 
املدنية وتدريب الكوادر الفنية 
في الشركات واملصانع املصنعة 
للنظام وقطع الغيار واألجهزة 
الشـــروط  واألدوات حســـب 

واملواصفات الفنية.

عدد من الطالبات املشاركات في املعرض

»بوكسهل« تنظم املعرض الثاني للمشاريع الصغيرة
نظمـــت كلية بوكســـهل 
الكويـــت معرضها الثاني في 
مجال املشاريع الصغيرة حتت 
إشراف عضو هيئة التدريس 
في قســـم الدراسات اإلدارية 
أرزو احلراف بالتنســـيق مع 
قســـم العالقـــات العامة في 
الكليـــة. وكان املعرض الذي 
نظم في قاعـــة املعارض قد 
شهد حضور رئيس مجلس 
األمناء د.عبدالرحمن الشايجي 
البروفيسور  الكلية  ورئيس 
علي عريفة ورؤساء األقسام 
األكادمييـــة وعدد من أعضاء 
هيئـــة التدريـــس وجمع من 

الطالبات.
شارك في املعرض أكثر من 
ثالثني طالبة قدمن مجموعة 
أفكار ملشاريع صغيرة تضم 
املبتكرة  األفـــكار  عددا مـــن 
منها صناعة حلوى، ومنهن 
من اســـتخدمن طرقا جديدة 
لصب الشمع في قوالب أنيقة 
وعطورات وكرميات للبشرة 
وإعادة تصميم ڤيالت قدمية 
وغيرها من مشـــاريع برزت 

فيها موهبة الطالبات ليست 
فقط في فكرة املشـــروع، بل 
في طريقـــة تقـــدمي األفكار 
بأسلوب جيد وعرضها على 

زوار املعرض.
وكان من الالفت أن جميع 
الطالبات املشاركات قد استعن 
بكفـــاءات طالبـــات في كلية 
الكويت في قسم  بوكســـهل 
اللواتي  التصميم اجلرافيكي 
صممن ونفذن املواد التسويقية 

جلميع املشاريع.
وعلقت مـــاري ماكنيللي، 
عضو مدير الشؤون الطالبية 
الكليـــة »نحـــن نفتخر  في 
بتخريـــج طالبات ال يتمتعن 
بكفاءات نظريـــة فقط وإمنا 
بخبرات عملية تؤهلهن ملسار 
وظيفي متميـــز«. وأضافت 
ان مثل هذه املشـــاريع تتيح 
للطالبة فرصة للعمل بطريقة 
تســـاعد على ترسيخ األفكار 
االبداعيـــة بطريقـــة أفضل، 
وضمان سيدات أعمال ناجحات 

في املستقبل.
كما أعربت أرزو حراف عن 
خالص امتنانها إلى إدارة كلية 
بوكسهل الكويت على دعمها 
املتواصل ملشاريع الطالبات. 
وأضافت أن مثل هذه املشاريع 
تركز على تعليم الطالبات أسس 
صناعة املشـــاريع الصغيرة 
ودراسة اجلدوى االقتصادية 
للمشاريع كما تستعرض خطة 
بناء املشروع الصغير وكيفية 
إدارته باحترافية لتســـويقه 

وجني األرباح منه.

احملاضرون مع الطلبة في مدرسة نصف النصف

عمادة خدمة املجتمع أقامت ندوة »يداً بيد ضد الشبو«
أقام قسم التوعية املجتمعية 
بعمادة خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر في جامعة الكويت ندوة 
بعنوان »يدا بيد ضد الشبو« في 
مدرسة نصف يوسف النصف 
املتوســــطة بنني وحاضر فيها 
رئيــــس مجلس إدارة بشــــائر 
اخلير الشيخ عبداحلميد الباللي 
واملرشد النفسي منصور اخلشتي 
بحضور املدير املساعد للمدرسة 
عبداللطيف صادق وعدد كبير من 
الطلبة. وأكد الشيخ عبداحلميد 
الباللي أن اإلنسان العاقل يقارن 
بني أمرين أحدهما دائم واآلخر 
مؤقت، ويختار لنفسه إما نعمة 
دائمة حتقق له السعادة في الدنيا 
واآلخرة، أو نعمة مؤقتة زائلة 
وهي املتعة الدنيوية، فاإلنسان 
هــــو الــــذي يختار إمــــا طريق 
السعادة أو طريق الشقاء، مشددا 
على أهمية الصالة واإلنســــان 

يبحث عن البيئة الصاحلة التي 
توصل للجنة.

من جانبه، استعرض اخلشتي 
صورا عــــن نهايــــة املخدرات 
ورفقة الســــوء، وأن كل إنسان 
منا مخطــــئ، وهذه هي طبيعة 
البشر، وبني أن من عاش على 
شيء مات عليه، ومن مات على 

شيء بعث عليه، وأوضح أسباب 
اللجوء إلى املخدرات التي منها 
ضعف اإلميان وســــوء التربية 
ورفقة السوء. كما نظمت العمادة 
نــــدوة »يدا بيد ضد الشــــبو« 
العبيدي  في مدرســــة موضي 
املتوسطة بنات بحضور عميد 
عمادة خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر د.إبراهيم كرم ومديرة 
املدرسة لولوة توفيق وعدد من 
طالبات املدرسة ومجموعة من 
املعلمات حيث ألقى الندوة املرشد 
النفسي والعالجي لإلدمان من 
جمعية بشائر اخلير منصور 
اخلشتي، مبينا للطالبات أسباب 
اللجوء للمخــــدرات من خالل 
أصدقاء السوء والعالقات غير 
املشروعة والتي تسمى باحلب 
املزيف حيث تؤدي إلى الهالك 
والتفكك األسري والكذب على 

األه

وليد االحمد 

طارق بورسلي 

 احملامي محمد ذعار العتيبي

د. بدر احلجي

 احملامي ناصر الهيفي 

م. غنيم الزعبي

جمعية حقوق اإلنسان تعقد ندوة بعنوان:
 »قانون النشر اإللكتروني بني الضرورة واحلريات«

تعقـــد جمعيـــة حقـــوق 
االنسان في مقرها مساء اليوم 
ندوة بعنوان »قانون النشر 
االلكترونـــي بـــني الضرورة 
واحلريات«، وسيشارك بها 
كل من أستاذ االعالم في جامعة 
الكويت ورئيس حترير »آفاق« 
د.بدر احلجي ورئيس احتاد 
احملامـــني الكويتيني احملامي 
الهيفـــي والكاتـــب  ناصـــر 
واملدون غنيم الزعبي والكاتب 
واإلعالمي طارق بورســـلي 
والكاتب واحمللل السياســـي 
وليد االحمد، وسيتصدى إلدارة 
الندوة عضو جمعية حقوق 
االنســـان احملامي والناشط 

محمد ذعار العتيبي.
النـــدوة فـــي  وتبحـــث 
الرئيسية ضرورة  محاورها 
وجود قانون لتنظيم النشر 
الـــذي أعلنت  االلكترونـــي 
احلكومة عن تقدميه سابقا، مع 
التأكيد على عدم معارضة اي 
من مواد القانون ألي من مواد 
الدستور ،  وسيقوم املشاركون 
بتناول القانون املزمع تقدميه 
أكادميية  من جوانب فنيـــة 
وقانونيـــة وإعالميـــة، على 
ان تنتهـــي الندوة مبجموعة 
توصيات من املشاركني ترفع 

الى وزارة االعالم.
وقال احملامي محمد العتيبي 
ان الندوة تأتي في وقت يوجد 
فيه فريقني، االول ضد القانون 

باملطلق والفريق الثاني مؤيد 
للقانون باملطلق، واحلقيقة 
ان هدفنا في جمعية حقوق 
االنســـان من هذه الندوة هو 
جمع نخبة أكادمييني واعالميني 
وقانونيني متخصصني لبحث 
القانون مـــن جميع جوانبه 
النقاش  وطرحه على طاولة 

بشـــكل عملي علمي بنقاش 
موضوعي، ال لرفض القانون 
وال لتأييده، فنحن مع وجوب 
ورد قانون خاص ينظم النشر 
االلكترونـــي، ولكن وكما كل 
القوانـــني االخـــرى يحب اال 
تتعارض مـــواده مع اي من 

مواد الدستور.

»التكنولوجيا« اختتمت 
أسبوعها الثقافي

»النجاة« االبتدائية بنات
 أقامت منوذج الدرس الريادي 

»احترام الكبير«

ضمن األسبوع الثقافي التكنولوجي الذي تنظمه 
كلية الدراســـات التكنولوجية، أقيمت ندوة بعنوان 
العبقرية واإلبداع، ألقاها املخترع صالح الهمالن الذي 
أكد أن اجلميع ميكنه أن يحقق اإلبداع في مجال عمله، 
وذلك من خالل قانون اإلبداع والعناصر الثالثة الرغبة، 
والقدرة، والبيئة. عارضا عددا كبيرا من قصص وجتارب 

املبدعني.
كما متت استضافة أستاذ علم االجتماع ومؤسس 
مشروع )إنســـانية( للتطور الفكري واحلواري مرمي 
املطيري التي قدمت دورة في تعليم احلياة »التفاؤل« 
وحتدثت فيها عن ثالثة محاور معنى احلياة ومفهوم 

اإلجناز وحتديد الرسالة.
واســـتضاف القائمون علـــى البرنامج من مبادرة 
)أرتقي( الشبابية كل من الكاتب أحمد العيان وعايشة 
العنزي حيث بينا أن هذه املبادرة شـــبابية تطوعية 
غير ربحية تهـــدف لنهوض وبناء األمة، وتطوير كل 
من اجلانب الثقافي والتنموي والفني لدى الشـــباب 
وذلك ألنه أساس املجتمع، كذلك محاضرة أخرى حتت 
عنوان »No Pain..No Gain« تطرقوا فيها إلى خمســـة 
محاور وهي ســـحر الراحة واملغامرة وأهمية القراءة 

وكسر اخلوف والثقة بالنفس.
وتضمن البرنامج محاضرتني األولى بعنوان »كيف 
تكتب مقاال ومن أين تبدأ« ألقاها الكاتب بجريدة الشاهد 
وسكرتير التحرير بجريدة السيف االلكترونية طالب 
شالش. وأيضا محاضرة أخرى بعنوان »اصنع مستقبلك« 
ألقاها مساعد العميد لشؤون الطالبات بكلية الدراسات 

التكنولوجية د.عبدالكرمي العريعر.

أقامت مدرســـة النجاة االبتدائية بناتـ  الســـاملية 
منوذج الدرس الريادي لتلميذات الصف الثالث بعنوان 
»احترام الكبير« من إعداد وتنفيذ املعلمة منال محمدي، 
وبرعاية املوجهة العامة للغة العربية باإلنابة بشرى 
اخللف، واملوجهة الفنية حميدة العنزي، ورئيسة قسم 

الشؤون التربوية والتعليمية بتول العومي.
وتفاعلت التلميذات مع العطاء املتميز واألداء اجليد 
الذي تنوع بني التقنيات والوسائل التعليمية واستخدمت 
فيه الطرق التربوية احلديثة حتت إشـــراف وتوجيه 
رئيسة القسم أمينة الشوا ومديرة املدرسة سناء بن 

عيسى واملديرة املساعدة صفاء احملمود.
وقد نال الدرس استحســـان احلضور من موجهني 

ورؤساء أقسام ومعلمات.

جانب من احدى الدورات

تلميذتان مشاركتان في منوذج الدرس الريادي

عدد من املشاركني

فقرة تقدمها إحدى التلميذات

جانب من احلضور خالل الفعالية
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إمام وخطيب املسجد احلرام أكد لـ »األنباء« أن داعش فرع من القاعدة ومناهجنا ليس  فيها أبداً ما يدعو إلى التكفير أو اإلرهاب

بن حميد:  طاعة اإلمام ليست مقايضة إن أعطاني حقي أطعه
وإذا لم يعطني فال أطيعه.. األمر ديانة وسياسة ومصلحة عليا

)هاني الشمري( د.صالح بن حميد مرحبا بالزميل يوسف عبدالرحمن والشيخ خالد اخلراز والزميل اسامة ابوالسعود بحضور بدر املقيرن مدير مكتب امام احلرم   

فالح العجمي »أبو نهار«

يعطي حكمة وإدراكا.
وقال عنهم النبي الكرمي ژ 
ايضا انهم يقرأون القرآن ال 
يجاوز تراقيه���م وحتقير 
صالتك الى صالتهم، بحيث 
ان عليه���م مظاه���ر صالح 
ومظاه���ر تدين، لكن هذا ال 
يكفي، فمج��رد االلتزام هذا 
ج���زء ولكن قضي���ة إدراك 
االبعاد قضية رئيسية، فهؤالء 
ليس لديهم  من اخلبرة وال 
العم���ر وال العلم، وكما قال 
الرسول ژ حلذيفة »الزم 
جماعة املسلمني وامامهم«.

فلزوم اجلماعة وهي األمة 
كلها والسواد األعظم منها، 
ومقابل اجلماعة هو الشذوذ، 
فأي مسلك ش���اذ يجب ان 
يحذره العاق���ل، اما اإلمامة 
االم���ة والوطن  فهي قيادة 
والبلد، وطبعا لزوم االمامة 
ليس لذات الشخص او االمام 
او لذات ولي االمر او لذات 
احلاكم او لذات املؤسس���ة 
احلاكمة، ال، فاملقصود وحدة 
األمة حتت قيادة، فأمة بال 
قيادة ال ميكن ان تقوم ابدا.

وطاعة االمام ليست مقايضة 
مبعنى ان االمام ان أعطاني 
حقي أطيعه، وان لم يعطني 
حق���ي ال أطيعه، فهذا خطأ، 
واملقصود بالطاعة هي جمع 
الكلمة ووحدة الصف، فعن 
ابن مسعود ÿ أن رسول 
اهلل ژ قال: »إنها ستكون 
بعدي أثرة وأمور تنكرونها، 
قال���وا: يا رس���ول اهلل فما 
تأمرنا؟ قال: تؤدون احلق 
الذي عليكم وتسألون اهلل 

الذي لكم«.
لي���س مقايضة وال  فاألمر 
مقابلة وال ه���ي منة وامنا 
هي ديانة وسياسة ومصلحة 
عليا، فاملستهدف من طاعة 
االمام ليس ش���خصه وإمنا 
مصلحة علي���ا لألمة، فأي 
خلل انته���ى البلد وانتهت 

االمة وتفرقت.

لك  لذ
يجب ان 
يعرف ان 
بلزوم  املراد 
اجلماعة ولزوم 
ه����ي  الطاع����ة 
العليا،  املصلحة 
وهي ال تتحقق اال 
ولزوم  باجلماع����ة 
االمامة، اما الشذوذ او 

اخلروج سواء كان خروجا 
مس����لحا او نقدا غير هادف 
النقد  ام����ا  فهذا ال يج����وز، 
الهادف فمطلوب، واملطالبة 
باحلقوق امر مشروع وعلى 
والة األمور ان يجتهدوا في 

حتقيق املطالب.

وعلى م���ن له ح�ق ان يطالب 
الرس����مية  القنوات  به عبر 
املختلفة، فحينما يتخذ ولي 
األمر قرارا فإمنا يتخذه من 
خ����الل مؤسس����ات وآليات 
معينة ومعروفة، وال يعني 
مطالبتك انك على حق، فمن 
حق االنسان ان يطالب ولكن 
من يقدر: متى او كم او كيف؟ 
فهذا هو الدولة مبؤسساتها 
ومجالس����ها ووالة امورها 
ومستشاريها وبطريقة وآلية 

صنع قرارها.
الدولة ان  فمن مس����ؤولية 
ترعى شعبها وحتقق املصالح 
والرف����اه، ولكن يبقى لزوم 
االمامة واجلماعة هو املخرج 

من الفنت.

الخير في األمة

فضيلة الشيخ: كيف 
تنظر لغياب أئمة أعالم من 

امثال الشيخ ابن عثيمني 
والشيخ ابن باز، في حني 

ان فقه الواقع اليوم بدأ 
العلماء يدخلون في مجال 
السياسة، بينما الشيخ ابن 
باز وابن عثيمني وغيرهما 

كانوا متفرغني للدعوة 
ويحملون هّم الدعوة 
االسالمية الصحيحة؟

٭ احلمد هلل، اخلير في هذه 
االمة الى يوم القيامة، وال شك 
ان هؤالء اعالم وفقدهم كبير 
جدا ويحدثون بفقدهم ثغرات، 
وفي الليل����ة الظلماء يفتقد 
البدر، لكن ايضا األمة بخير 
والعلماء فيهم خير وذهب من 
هو خير في سالف العصور، 
فال ينبغي ان تظن األمة انها 
اصبحت عمياء، فاالمة بخير 

� وهلل احلمد.
واما عن قضية االش����تغال 
بالسياسة، فالدين والسياسة 
لي����س بينهما تع����ارض او 
تناقض والس����يما السياسة 
الشرعية، فاإلسالم كل كامل مبا 
فيه من العبادات واملعامالت 
والسياسات واالقتصاد وكل 
شؤون احلياة وذلك مصداقا 
لقوله تعالى )قل ان صالتي 

بداية يتعرض العالم 
العربي واإلسالمي ملوجه 

من فنت االرهاب، ما 
السبيل للخروج من 

تلك الدائرة وكيفية درء 
األفكار املتطرفة كالتكفير 

وغيرها من األمور 
الدخيلة على سماحة 

اإلسالم ووسطيته؟
باللقاء  انا س����عيد  ٭ اوال، 
وأش����كر جلريدة »األنباء« 
هذه االس����تضافة، وإتاحة 
أتواص����ل مع  ان  الفرص����ة 
قرائها ومتابعيها من خالل 
الورقية ونسختها  اجلريدة 
االلكترونية، وفي احلقيقة 
فان هذا الس����ؤال هو سؤال 
الساعة، ومنطقتنا بليت بهذه 
التداخالت  املتغيرات وهذه 
والتدخالت مع األسف، وكما 
يوحي سؤالكم بان وقودها 
� مع األسف � بعض ابنائنا 
احملس����وبني عل����ى املنطقة، 
وان كان����ت منطقة اخلليج 
بعيدة عن ذلك بتوفيق اهلل 
ثم بحكمة قيادتها وحس����ن 
ادارتها وتصرفها، ونس����أل 
اهلل ان يحفظها ويقيها شر 

تلك الفنت.
ونحن نأسى ألحوال اشقائنا 
واخواننا في البالد املجاورة 
مل���ا اصابهم وح���ل بهم من 
نكبات وتشريد وقتل وسفك 
دماء وضياع اموال، وإزهاق 
نفوس خاصة منهم االطفال 
والنساء والشيوخ والتشريد، 
والش���ك ان هذه األزمة في 
نظ���ري ان هن���اك تدخالت 
اجنبية ظاهرة توقد الفنت ال 
سيما الفنت الطائفية ومحاولة 
أنواع من االحتقانات  زرع 

في املنطقة.
وعن���دي قناعة ب���ان هناك 
تدخالت من االع���داء ولها 
تأثير كبير، ولكننا نحتاج 
الى االلتف���اف حول الدولة 
والقيادة والشعب ومكتسبات 
الوطن، وم���ن املهم جدا ان 
يعي بعض الشباب انه اما 
ان يكون مغررا بهم او يكون 
النظر، وال  لديهم قصر في 
أرى في ذلك ادق من التعبير 
النبوي بانهم »سفهاء االحالم، 
حدثاء األس���نان«، ومعنى 
حدثاء األس���نان أي صغار 
دون جتربة او خبرة، اما 
سفهاء األحالم، فإن احللم 
هو العقل، أي صغر سن 
مع خلو جتربة مع قلة 
الس���ن  علم، فتقدم 
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أكد إمام وخطيب املسجد احلرام فضيلة الشيخ د.صالح بن حميد ان هناك تدخالت 
أجنبية ظاهرة توقد الفنت ال سيما الفنت الطائفية ومحاولة زرع أنواع من االحتقانات 

في املنطقة، داعيا إلى اهمية لزوم اجلماعة ولزوم الطاعة لتحقيق املصلحة العليا للبالد 
والعباد. وشدد إمام وخطيب احلرم املكي الشريف في لقاء ل� »األنباء« على هامش زيارته 
احلالية للكويت بدعوة ادارة الثقافة اإلسالمية التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

على ان طاعة االمام ليست مقايضة مبعنى »ان االمام ان اعطاني حقي أطيعه، وان لم 
يعطني فال أطيعه«، مشددا على ان االمر ديانة وسياسة ومصلحة عليا للوطن واملواطنني. 
وقال »ان أمة بال قيادة ال ميكن ان تقوم أبدا، ولزوم اإلمامة واجلماعة هو املخرج من الفنت، 
معتبرا ان من مسؤولية الدولة ان ترعى شعبها وحتقق املصالح والرفاه ومن حق املواطن 

ان يطالب بحقه والدولة هي التي تقرر: متى او كم او كيف؟ وأوضح ان هناك تدخالت 
من االعداء ولها تأثير كبير، ولكننا نحتاج الى االلتفاف حول الدولة والقيادة والشعب 
ومكتسبات الوطن، ومن املهم جدا ان يعي بعض الشباب بانه اما ان يكون مغررا بهم او 

يكون لديهم قصر في النظر، مضيفا: ال أرى في ذلك أدق من التعبير النبوي بأنهم »سفهاء 
االحالم، حدثاء االسنان« أي صغر سن مع خلو جتربة مع قلة علم.

وأوضح د.بن حميد ان املرأة ظلمت في كل احلضارات وعانت من مظالم قدمية ليس في 
بالد املسلمني وإمنا في كل البالد ولم تستطع األنظمة ان حتقق كثيرا من حقوقها ولكنها 

بدأت تأخذ حقها اآلن، لكنه شدد على انه ال يرى شخصيا ان تعتلي املرأة القضاء.
ورفض الشيخ بن حميد الدعاوى التي تلصق مناهجنا باإلرهاب والعنف والتطرف، 

مؤكدا ان مناهجنا ليس فيها ابدا ما يدعو الى التكفير او اإلرهاب او العنف ال من قريب وال 
من بعيد »فمناهجنا وإسالمنا بريء كل البراءة من أي تهمة وهي اجتهاد بشري بحاجة الى 
التغيير ألنها وضعت قبل 30 سنة، ولكن ليس لعيب او خطأ فيها، وإمنا 

ألن مستجدات الوطن ومستجدات اجليل تختلف«.
وعن ظهور داعش وغيرها من اجلماعات املتطرفة تساءل بن 

حميد ماذا فعلت القاعدة لالسالم وللدعوة وهل تقدم االسالم شبرا 
بسبب القاعدة؟ مضيفا القول » ثم جاء االرهاب الذي لم 
يعرفوه ووظفوه وحصدوا من ورائه ما حصدوا 
فلما وصل االرهاب الى شبه االستهالك او 

أنهى مهمته اتوا لنا بداعش.
وأوضح ان اجلهات الرسمية تبذل 
جهودا مقدرة والعلماء يبذلون جهودا 
كبيرة في مواجهة تلك االفكار الدخيلة 
على مجتمعاتنا من التكفير والغلو 
والعنف وغيرها، مضيفا »ينبغي 
ايضا تقدمي املزيد واستحداث 

آليات وأدوات بقدر ما يكون من 
مستجدات ويحاول العدو ان 
يستحدث أشياء فعلينا ان 

نستحدث األدوات واآلليات 
اتقاء لهذا الشر«.. وفيما 

يلي تفاصيل احلوار:

التباكي على 
املاضي ثقافة 

حتتاج إلى مراجعة 
فنحن نحب تراثنا 
وماضينا وأسالفنا 
ولكن هناك أيضًا 

املستجدات 
واملتغيرات وكل 
جيل له تطلعاته 

ومتطلباته
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جانب من احلوار 
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تقدم االس����الم شبرا بسبب 
القاعدة؟، ثم جاء االرهاب، 
ولم يعرفوه، وتكلموا كثيرا 
جدا، ووظفوه وحصدوا من 
ورائه ما حصدوا، فلما وصل 
االرهاب الى شبه االستهالك، 

فاتوا لنا بداعش.
إذن ف�»داعش« اليوم هي شكل 
جديد من اشكال القاعدة، وكل 
القوى والتحالفات اليوم من 
اذن فالعامل  اجل داع����ش، 
اخلارجي ال يخفى بأي حال 
من االح����وال، وهذا يتطلب 
منا الوعي اكثر وخاصة ان 
يعي ابناؤنا وبناتنا ذلك وان 
احلصيلة واملردود من وراء 
ذلك كله ضد االسالم وتفريق 
األمة بإثارة نعرات طائفية 
او مذهبي����ة ومتزيق بالدها 
وتشريد اهلها وتبديد ثرواتها 
ومزيد من التشرذم الطائفي 

واملناطقي.
واجله����ات الرس����مية تبذل 
جهودا مقدرة والعلماء يبذلون 
جهودا كبيرة، ونعم ينبغي 
ايضا تقدمي املزيد واستحداث 
آليات وأدوات بقدر ما يكون 
من مستجدات، ويحاول العدو 
ان يستحدث اشياء فعلينا ان 
نستحدث األدوات واآلليات 

اتقاء لهذا الشر.

مناهجنا والتطرف

فضيلة الشيخ يتهم 
البعض مناهجنا وديننا 
بانه هو الذي افرز هذا 

الفكر املتطرف، فبم 
تردون عليهم؟

٭ هذا غي����ر صحيح البتة، 
ابدا ما  فمناهجنا ليس فيها 
يدعو الى التكفير او االرهاب 
او العنف ال م����ن قريب وال 
من بعي����د، فمناهجنا بريئة 
واسالمنا بريء كل البراءة من 
اي تهمة، وهذا ال يعني طبعا 
ان مناهجنا هي اجتهاد بشري، 
وهي بحاجة الى التغيير ألنها 
وضعت قبل 30 سنة، ولكن 
تغيير املناهج ليس لعيب او 
خطأ فيها، وإمنا ألن مستجدات 
الوطن ومس����تجدات اجليل 
تختلف فقط، ولكن ال نغيرها 

ألنها كانت خطأ.
فاملناهج القدمية خرجت علماء 
وفضالء وخرجت املتخصصني 
واألطباء والعلماء في الشريعة 
والقانون، ولكن غيرناها اآلن 
نتيجة متطلبات الوقت ولكن 
ليس خلطأ فيها، فليس هناك 

إشكال فيها.

فضيلة اإلمام، تبوأمت 
مناصب مهمة في اململكة 

منها رئيس مجلس 
الشورى ورئيس مجلس 

القضاء األعلى، حدثنا عن 
عملك في هذه املناصب 

املهمة وكيف نظرت اليها؟
٭ تشرفت بانني كنت عضوا 
في مجلس الشورى لدورتني 
على مدار 8 سنوات، ثم كلفت 
برئاسة املجلس وهذا شرف 
كبير لي وهذه من اجمل مراحل 
الوظائف  احلياة ومن اجمل 
رئيس مجلس الشورى، وكان 
لي زمالء فضالء، وثقة كبيرة 
جدا من الدولة وفعال من اجمل 
الوظيفية  مراحل االنس����ان 
واالدارية هي رئاسة مجلس 

الشورى وعضويته.
وكذل����ك القضاء حيث ارتأى 
والة األمر ان اكلف بهذا االمر 
القضاء 3  وتوليت رئاس����ة 
سنوات، وهي مناصب ادارية، 
واالدارة ملجلسني ال تعني انني 
ادير بنفس����ي ولكن بتعاون 
الزمالء، ففي مجلس الشورى 
االدارة من خالل الزمالء نائب 
الرئي����س او ام����ني املجلس 
ومساعدي الرئيس والزمالء 
االعضاء، وايضا القضاء من 
خالل الزمالء االعزاء اعضاء 

املجلس.

أخيرا كيف تنظرون لواقع 
األقليات املسلمة حول 
العالم ودور اجلمعيات 
واملنظمات اخليرية في 

دعم هذه اجلاليات؟
٭ الشك ان األقليات لهم حق 
وان كن����ت أرى ان اجله����ات 
الرسمية لم تقصر سواء في 
اخلليج او غيره وان شاء اهلل 
اخلير في هذه األمة الى يوم 

الدين.

الى منصب الوزيرة، 
وهناك اقتراحات اآلن 

بأن تتولى القضاء، 
كيف تنظرون الى هذه 

القضايا؟
٭ الشك ان للمرأة حقوقها، 
ونعم عانت من مظالم قدمية 
ليست في بالد املسلمني، وإمنا 
التاريخ  البالد، ففي  في كل 
جن����د ان احلض����ارات كلها 
لم تعط للم����رأة حقها، ولم 
تس����تطع االنظمة ان حتقق 
كثيرا من حقوق املرأة على 
الرغم م����ن ان ديننا واضح 
جدا، في حقوق املرأة وبيان 
حقوقها ووظيفتها على وجه 

الدقة والتفصيل.
ومع األس����ف غلبت بعض 
التقالي����د واألش����ياء، وهي 
فعال حتتاج ال����ى مراجعة، 
فهذا النقص يجب ان يسدد، 
وان كانت ق����د حصلت اآلن 
على وض����ع افضل، لكن مع 
البعض جتاوز  األسف فإن 
إلى استغاللها  املرأة  حقوق 
في التعري وسوء االخالقيات 
باسم احلرية وهذا ال يجوز 
أبدا أب����دا، فديننا واضح في 
ذلك، وال يقبل بالتساهل في 

هذا االمر.
اما ع����ن الوظائ����ف العامة 
وانواعه����ا وخاصة القضاء 
ففيه����ا خ����الف فقه����ي بني 
علمائنا، وانا ال أرى ان تعتلي 
املرأة القضاء، لكن يجب ان 
تبحث مثل هذه القضايا فعلى 
مستوى مجاميع فقهية وعلى 
مستوى هيئات فهي ليست 
قضايا فردية ، وانا شخصيا 

أرى انها ال تعتلي القضاء.

مواجهة »داعش«

كيف تنظرون لألوضاع 
في سورية ومنظمات مثل 

داعش التي استقطبت 
بعض الشباب من دول 

املنطقة، والى متى 
سينجرف الشباب ملثل 

هذه املنظمات، وهل هناك 
قصور من الدولة ومن 

العلماء في توجيه الشباب 
نحو التدين الصحيح؟

٭ أكدت في اجابة الس����ؤال 
األول ان التأثير اخلارجي كبير 
جدا، بل انني سأحتدث اكثر 
بنوع من الوضوح، في البداية 
كانت القاعدة مع انها تظن انها 
من السلفية ومن السنة، ولكن 
اين كان����ت محتضنة، وماذا 
فعلت لالسالم وللدعوة وهل 

وانستغرام وغيرها 
من وسائل التواصل 

االجتماعي.
٭ هذه � بال شك � مستجدات 
لها ايجابيات عديدة جدا، حيث 
وفرت علينا الوقت واملعلومات 
ومن ايجابياتها ايضا ارسال 
االذكار واالحاديث واآليات 
القرآنية واملعلومات اجليدة 
سواء علمية او طبية وهذه 
معلومات س����ريعة ولطيفة 
وهادفة، وه����ي ثقافة جيدة 
ولكن ال ميكن االعتماد عليها 
واخذ الفتاوى مثال منها، ولها 
عدد من الس����لبيات األخرى 
العديدة مثل تبادل صور او 
معلومات ال جتوز شرعا سواء 
مشاهدة او سماع امور خارجة 

عن الدين.
وبالفعل هذه االمور حتتاج 
الى ترشيد ومراقبة ذاتية � ان 
صح التعبير � فأحيانا تضع 
البنت سماعة على اذنها وال 
احد يدري الى ماذا تستمع، 
وايضا ف����ي الغرف املغلقة، 
فهذه س����لبيات وينبغي ان 
يتعامل معها باحياء املراقبة 
الديني  ال����وازع  الذاتية من 
والضمير والتربية، وايضا 
إعطاء الثقة والقرب احلقيقي 
من األبناء باحلوار واشراكهم 

في املسؤولية.

فإشراك األبناء في املسؤولية 
امر مهم، مثال بأن يتابع الكبير 
اخوته، ولكن اهم شيء هي 
القدوة، بأن يكون األب واألم 
قدوة حقيقية في االستقامة 
واألدب واللف����ظ والرف����ق 
واجلدية واحلفاظ على الوقت 
وااللتزام واملواعيد والبعد 
عن الك����ذب وااليفاء بالوعد 

والعهد.
واألبناء دائما يكتسبون القدوة 
من والديهم، فالبنت تتعلم من 
أمها االستقامة واخلير وقراءة 
االذكار وصالة النوافل وصلة 
الرحم وتبادر باالحسان الى 
اجليران والفقراء، وهي اشياء 
لطيفة جدا، والتوجيه غير 
املباشر هو القدوة احلقيقة 
وهو ان شاء اهلل كفيل بأن 
يجعلنا نحسن هذه األمور 
وان نحسن القرب من اوالدنا 

وبناتنا.

المرأة والقضاء

اليوم هناك دفع قوي 
للمرأة املسلمة باعتالء 

مناصب، ووصلت 

ونسكي ومحياي ومماتي هلل 
رب العاملني(.

فاإلسالم ينتظم حياة املسلم 
كلها، من عالقته مع ربه ومع 
نفسه ومع الناس ومع أهله، 
فاإلسالم ينظم جميع العالقات 
مبا فيها العالقات مع االعداء 
ومع املساملني وفي وقت السلم 
واحلرب وفي مختلف مناحي 

احلياة.
نعم التخصص يحترم من 
حيث يعطى كل تخصصه ان 
كان طبا او هندسة او اقتصادا 
او سياسة، ويبقى ان االسالم 
شامل جامع لكل امور احلياة 
ويفتي في كل القضايا وفي 
كل نازلة، ولكن � بال ش����ك 
السياسي  القرار  اتخاذ  ان   �
او االقتص����ادي او القضايا 
اجلنائية او الش����رعية على 
خصوم����ة الناس له ادواته، 
وارى ان األم����ة بخير وكل 
يجته����د ويعوض اهلل بفقد 
العلماء من يسد حاجة االمة 

من العلم.
واسمحوا لي ان يكون لدي 
نوع من الشفافية � ان صح 
التعبي����ر � فقضية التباكي 
على املاضي هي ثقافة حتتاج 
الى مراجعة، فالتباكي على 
املاضي يحتاج الى مراجعة، 
ونعم نحب تراثنا وماضينا 
واسالفنا، ولكن هناك ايضا 
املس����تجدات واملتغي����رات 
وكل جي����ل ل����ه تطلعات����ه 

ومتطلباته.
ويحس����ن ان نبني على ما 
بنوا ولكننا ال نقف عند ما 
بنوا فقط، فاألدوات متغيرة 
فأوالدن����ا اليوم يفقهون في 
الكمبيوتر اكث����ر مما نفقه، 
وينج����زون ف����ي الثوان����ي 
والدقائق ما كنا ننجزه في 

ساعات.
اذن فاملاضي نعزه ونقدره 
ونبني عليه والس����يما في 
القضايا اإلسالمية والدينية 
ولكن يبقى اننا ال ينبغي ان 
نتباكى على املاضي بحيث 
اننا ال نعمل وال نقدم المتنا 
العلم واخلبرة واملعرفة، وان 
نتكيف التكيف الصحيح مع 
مستجداتنا ونحسن توظيف 

االدوات احلديثة.

وسائل التواصل االجتماعي

هذا السؤال يأخذنا 
فضيلتك الى وسائل 
العصر احلديث من 

فيسبوك وتويتر 

هناك تدخالت أجنبية ظاهرة 
توقد الفنت ال سيما الفنت الطائفية 
ومحاولة زرع أنواع من االحتقانات 

في املنطقة

مسؤولية الدولة أن ترعى شعبها 
وحتقق املصالح والرفاه ومن حق 

املواطن أن يطالب بحقه والدولة 
هي التي تقرر: متى أو كم أو كيف؟

على هامش اللقاء

إشادة بتغطية خطبة اجلمعة

جهود كبيرة وشكر مستحق

ضيوف العلم

٭ نقل الشيخ خالد جمعة اخلراز حتيات وتقدير األستاذ فواز خالد 
املرزوق للشيخ صالح بن حميد لتواجده خارج البالد.

٭ ونقل الزميل يوسف عبدالرحمن مستشار »األنباء« حتيات وتقدير 
األستاذ يوسف خالد املرزوق رئيس التحرير الذي كان له ارتباط قبل 

حتديد موعد اللقاء.
٭ قال الشيخ خالد اخلراز للشيخ صالح بن حميد: إننا مازلنا نذكر 

استقبالك في الهيئة اخليرية والهيئة العامة للشباب والرياضة.
٭ ضحك الشيخ عندما قال الزميل يوسف عبدالرحمن: إننا وأبا احلارث 

كنا نتابع أحاديث والدك، رحمه اهلل، في دروس احلرم وكنا نقف 
بسياراتنا حتت احلرم.

٭ قدم لنا رطب السكري والقهوة ضيافة.
٭ استغرق اللقاء ساعة من الزمن قطعه وصول السيد جاسم اخلرافي 

ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ود.عادل الفالح.
٭ قدمت هدية من رئيس التحرير للشيخ صالح، وقال: نعم تهادوا 

حتابوا.
٭ شكر الزميل يوسف عبدالرحمن األخ فالح العجمي )أبونهار( مدير 

إدارة الثقافة اإلسالمية، وقال له أبواحلارث أنت ارتقيت باإلدارة مع هؤالء 
الضيوف الذين يحبهم الشعب الكويتي.

٭ قال الشيخ صالح بن حميد: أرجو نقل حتياتي وتقديري لألستاذ فواز 
خالد املرزوق وأخيه يوسف خالد املرزوق، وجلميع أسرة »األنباء« التي 

سعدت اليوم بقراءتها ورأيت تغطيتكم خلطبة اجلمعة؛ مما يستوجب 
الشكر.

خالل اللقاء اشاد فضيلة امام املسجد احلرام الشيخ صالح بن حميد 
بجهود صحيفة »األنباء« في متابعة األنشطة اإلسالمية والدعوية املختلفة 

مشيرا الى تغطيتها املتميزة خلطبة اجلمعة التي ألقاها فضيلته في 
مسجد الدولة الكبير اجلمعة والتي جاءت بعنوان »لزوم اجلماعة مخرج 

من الفنت« وأكد خاللها على انه ليس أشد ضراوة على األمة وعلى 
استقرار الديار من اختالف الكلمة وتنافر القلوب وتنازع اآلراء مشددا 

على ان وحدة الكلمة سبب كل خير والفرقة واخلالف سبب كل شر.

جهود مشكورة تستحق الشكر واالشادة تبذلها ادارة الثقافة اإلسالمية 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية من خالل استضافة العلماء األعالم 

لنشر صحيح الدين اإلسالمي بسماحته ووسطيته ونبذ دعاوى الغلو 
والتكفير والتطرف، وتثبت العقيدة الصحيحة لدى املسلمني في الكويت.
فشكرا ملراقب ادارة الثقافة اإلسالمية فالح العجمي على جهوده الكبيرة 
وجهود ادارته التي تستضيف هذه األيام فضيلة إمام وخطيب املسجد 

احلرام فضيلة الشيخ د.صالح بن حميد.

ألقى الشيخ خالد جمعة اخلراز قصيدة ترحيبية بإمام وخطيب املسجد 
احلرام وذلك اثناء استقباله ألسرة »األنباء« في مقر اقامته بالشيراتون:

م�����رح�����ب�����ا ب����ال����ض����ي����ف ي����أت����ي
وض��������ي��������وف ال�����ع�����ل�����م أج��������در

زارن�������������������ا ال����������ي����������وم ش����ي����خ
ن������������ور ال������������������درب وأزه������������ر

س���ب���ق ال�����ع�����ل�����م  ف�������ي  ل�������ه  اذ 
وك����������ت����������اب ع�������ن�������ه ي����ن����ش����ر

ح�������م�������ل اخل��������ي��������ر ع�����ل�����وم�����ا
ب������ال������ه������دى وال��������ب��������ر ت����زخ����ر

ب��������ه��������دى خ������ي������ر ال�����ب�����ري�����ة
ج�������ه�������ده ب�����ال�����ع�����ل�����م ن���������ّور

ف���������ي زم���������������ان ن������ح������ن ف���ي���ه
ن����ب����ت����غ����ي ال�����ع�����ل�����م واك�����ث�����ر

ول��������������ي ال�������ع�������ل�������م ل����ب����ي����ت
وط�������ه�������ر اهلل  ق������������������دس 

ف���������أف���������اض ال���������ق���������ول ف���ع���ال
ب��������������ورك ال���������ق���������ول واث������م������ر

ف������ي ح����م����ى ال�����رح�����م�����ن دوم������ا
م��ن��ب��ر اجل�����م�����ع  ف������ي  ع������ال  ان 

ان�������������ت ي����������ا اب�������������ن ح����م����ي����د
ان������������ت ع���������ن���������وان واك������ث������ر

ف����ل����ك����م ف�������ي ال�����ق�����ل�����ب ش�����وق
س�������ح�������ره ق��������د ك�����������اد ي���ظ���ه���ر

ون��������ح��������ي��������ي ك������������ل س��������اع
ج���������ه���������ده ه�������������ذا س�����ي�����ذك�����ر

ك�����ت�����اب او  م��������ق��������ال  ف����������ي 
ب���������������ورك اجل��������ه��������د واث������م������ر

وس��������������الم��������������ي ل���������وج���������وه
ي��ن��ش��ر االرض  ف������ي  ع���ل���م���ه���ا 

خالد اخلراز

ماذا فعل »القاعدة« 
لإلسالم وللدعوة 

وهل تقدم اإلسالم 
شبراً بسببه؟ 
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أفضل أزياء ابتسام حمادي

أفضل ممثلة دور أول سالي فراج

أفضل ديكور محمد الرباح

..وأفضل ممثل واعد خالد املظفر 

أفضل إضاءة فيصل العبيد

مشهد من لوحة »احكي ياشهرزاد«

د. مبارك املزعل وجائزتي أفضل عرض متكامل وأفضل اخراج

جائزة األنباء ألفضل ممثلة واعدة عذاري قربان

رئيس جلنة التحكيم د. خالد رمضان أمني عام املجلس م. علي اليوحة ملقيا كلمة الوزير

أفضل ممثل دور ثان حمد العماني 

الفنان القدير عبداملجيد قاسم معبرا عن سعادته بفوز فرقة املسرح العربي

أفضل ممثل دور أول علي احلسيني

أفضل نص »حاول مرة أخرى« لإلماراتي صالح العامريأفضل ممثلة دور ثان سارة محمد

مخرج حفل اخلتام هاني النصار مع شهريار وشهرزاد

اختتام الدورة اخلامسة عشرة ملهرجان الكويت املسرحي حتت رعاية وزير اإلعالم و»الشباب« بـ »الساملية«

مبارك املزعل يعيد »البريق« لفرقة املسرح العربي بعد 12 عامًا 
بفوز مسرحيته »حاول مرة أخرى« بأفضل عرض وجوائز عدة

ش���هريار ارضاء ش���هرزاد 
احلزينة حلثه���ا على اكمال 
س���رد احلكايات له من خالل 
عرض لوحات راقصة اعتمد 
النص���ار فيه���ا على قصص 
أل���ف ليلة وليل���ة من األدب 
العربي، ليس���افر باجلمهور 
التي  ال���دول  لعدد كبير من 
تقدم املس���رح األوبرالي مثل 
الصني واالستعراض مثل الهند 
وجنوب افريقيا وغيرها، ما 

»مناخا صحيا« لتبادل اآلراء 
والنقاش واكتساب اخلبرات 
وتنمي���ة العالقات من خالل 
جتمع مسرحي كويتي »رائع 
املشهد وعميق املعنى« ملواصلة 
مس���يرة احلركة املسرحية 
الكويتية. ثم مت تقدمي لوحة 
مسرحية موسيقية قصيرة 
بعنوان »احكي يا ش���هرزاد« 
النصار  فكرة واخراج هاني 
متحورت احداثها حول محاولة 

الشباب املسرحي الكويتي.
واضاف قائال: شهد املهرجان 
الذي انطل���ق في 10 اجلاري 
عروضا طرحت قضايا مختلفة 
بلغة وحوار مسرحي وطني 
وتضمنت رسائل لغرس القيم 
واالخالق احلميدة والتحلي 
بروح املواطن���ة احلقة التي 
تعلي من قدر االوطان وتعزز 
من قوتها ومتاسكها، مشيرا 
الى ان انشطة املهرجان مثلت 

مفرح الشمري 
خلود أبو المجد

أع���اد املخ���رج د.مبارك 
املزعل البريق لفرقة املسرح 
العرب���ي بع���د 12 عام���ا من 
املشاركة في دورات مهرجان 
الكويت املس���رحي منذ عام 
الدورة  ف���ي  2002 وحتديدا 
التي حققت فيه  السادس���ة 
جائزة افضل عرض متكامل 
من خالل مسرحية »العامود« 
تأليف احمد الشطي واخراج 
محم���د س���ليمان، بحصول 
مسرحيته »حاول مرة اخرى« 
التي قدمها باس���م الفرقة في 
الكويت املس���رحي  مهرجان 
بدورته اخلامس���ة عش���رة 
تألي���ف صالح العامري على 
جائزة افضل عرض متكامل 
باالضافة الى حصدها النصيب 
االكبر من جوائز املهرجان التي 
وزعت مساء اول من امس في 
مسرح الساملية حتت رعاية 
وزير االع���الم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود الصباح والذي اناب 
الع���ام للمجلس  عنه االمني 
الوطن���ي للثقاف���ة والفنون 

واآلداب م.علي اليوحة.
بدأ احلفل بالسالم الوطني 
ومن ثم رحبت عريفته املذيعة 
س���ودابة عل���ي باحلضور 
الدورة اخلامسة  وبضيوف 
الكويت  عش���رة ملهرج���ان 
املس���رحي من فنانني ونقاد 
الدول اخلليجية  من ش���تى 

والعربية واالوربية.
بعد ذلك، ألقى االمني العام 
الوطن���ي للثقافة  للمجلس 
والفن���ون واآلداب م.عل���ي 
اليوحة كلم���ة وزير االعالم 
الذي  الشيخ سلمان احلمود 
يرأس ايضا املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب نيابة 
عنه والذي اشاد فيها بنوعية 
االعمال التي قدمت اثناء انشطة 
الدورة ال� 15 ملهرجان الكويت 
املسرحي والتي عكست ابدعات 

توقعات »األنباء« صدقت بـ ٪50
جاءت توقعات »األنباء«جلوائز مهرجان الكويت 

املسرحي املنشورة في عدد السبت املاضي  بنسبة 
50٪ من عدد اجلوائز التي تصل الى 12 جائزة 
حيث توقعت األنباء فوز مسرحية حاول مره 

أخرى لفرقة املسرح العربي وفوز املمثلة سالي 
فراج بجائزة أفضل ممثلة دور أول وفوز ابتسام 
احلمادي بجائزة أفضل أزياء وفوز فيصل العبيد 
بجائزة أفضل إضاءة ملسرحية حاول مرة أخرى 

وفوز الواعدان خالد املظفر وعذاري قربان بجائزتي 
»األنباء«   

توصيات جلنة التحكيم
٭ تشكيل جلنة لتقييم النصوص املتقدمة للمشاركة ثم مشاهدتها 

لضمان متيزها باملستوى الفني الالئق.
٭ تشجيع مشاركة العنصر النسائي في العروض املسرحية بشكل 

يتناسب مع مكانة املرأة ودورها باملجتمع.
٭ تخصيص جائزة لـ »السينوغرافيا« باعتبارها جائزة مستقلة حتى 

مع وجود عناصرها ضمن اجلوائز املقدمة.
٭ استحداث جائزة للمكياج وفصل جائزة املؤثرات الصوتية عن 

جائزة املوسيقى.

جوائز المهرجان

٭ جائزة افضل عرض متكامل ملسرحية  »حاول مرة اخرى« ـ فرقة 
املسرح العربي قيمتها 7500 دينار.

٭ جائزة افضل اخراج مسرحي وجائزة الفنان الراحل منصور 
املنصور قيمتها 3000 دينار فاز فيها د.مبارك املزعل عن 

مسرحية»حاول مرة اخرى« ـ فرقة املسرح العربي.
٭ جائزة افضل نص مسرحي قيمتها 3000 دينار لالماراتي صالح 

العامري عن نص »حاول مرة اخرى« ـ فرقة املسرح العربي.
٭ جائزة افضل ديكور مسرحي قيمتها 1500 دينار فاز فيها محمد 

الرباح مسرحية»حاول مرة اخرى« ـ فرقة املسرح العربي.
٭ جائزة افضل اضاءة مسرحية قيمتها 1000 دينار فيصل العبيد 

مسرحية »حاول مرة اخرى« ـ فرقة املسرح العربي.
٭ جائزة افضل ممثلة دور اول قيمتها 2000 دينار فازت فيها سالي 

فراج عن دورها في مسرحية »حاول مرة اخرى« ـ فرقة املسرح 
العربي.

٭ جائزة افضل ممثلة دور ثان قيمتها 1500 دينار فازت بها سارة 
محمد عن دورها في مسرحية »حاول مرة اخرى« ـ فرقة املسرح 

العربي.
٭ جائزة افضل ممثل دور اول وجائزة الراحل كنعان حمد قيمتها 

2000 دينار فاز فيها املمثل على احلسيني عن دوره في مسرحية »ما 
وراء« ـ فرقة املسرح الشعبي.

٭ جائزة افضل ازياء مسرحية قيمتها 1000 دينار فازت فيها ابتسام 
احلمادي عن مسرحية »ما وراء« ـ فرقة املسرح الشعبي.

٭ جائزة افضل ممثل دور ثان قيمتها 1500 دينار حصل عليها املمثل 
حمد العماني عن دوره في مسرحية »حرب النعل« ـ فرقة مسرح 

اخلليج العربي. 
٭ جائزة افضل مؤثرات صوتية قيمتها 1000 دينار فاز فيها عبداهلل 

املطيري مسرحية»حرب النعل«ـ  فرقة مسرح اخلليج العربي.
٭ جائزة افضل ممثل واعد املقدمة من جريدة »األنباء« قيمتها 1000 

دوالر فاز فيها خالد املظفر عن دوره في مسرحية »معركة العقول 
الفارغة« ـ فرقة املسرح الكويتي.

٭ جائزة افضل ممثلة واعدة املقدمة من جريدة »األنباء« قيمتها 1000 
دوالر عذاري قربان عن دورها في مسرحية »الديوانية« .

مكنه من خلق رؤية بصرية 
ممتعه، بها حس فكاهي جميل 
استمتع به اجلمهور، وليؤكد 
النهائية  اللوح���ة  من خالل 
والت���ي انتقل���ت للكويت أن 
كل هذه الفنون وفن املسرح 
حتديدا بدأ من خالل األسفار 
التي قام بها التجار  الكثيرة 
الكويتيون في املاضي، وأثناء 
رحالت الغوص والتي كانت 
كفيلة ب���أن تنقل الفنون لها 
لتكون األولى في دول اخلليج 

الرائدة في مجال املسرح.
من جانبه، اش���اد رئيس 
التحكيم في املهرجان  جلنة 
خالد رمضان في كلمة مماثلة 
باملستوى التنظيمي للمهرجان 
في التهيئة للعروض واستقبال 
اجلمهور اذ ساعد ذلك الفرق 
املسرحية في االلتزام مبواقيت 
ب���دء الع���روض، االمر الذي 
يكرس القي���م االيجابية في 

الفرجة املسرحية.
وقال رمضان ان العروض 
اللغة  متي����زت باس����تخدام 
العربية الفصيحة ومبشاركة 
الفنانني الشباب بكثافة في 
مختل����ف نواحي العمل، مما 
سيس����اهم في اع����داد كوادر 
مس����رحية واعية برس����الة 

املسرح النوعي.

خالد املظفر 
وعذاري قربان 
يفوزان بجائزة 

جريدة »األنباء« 
للممثل الواعد
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هل تعلم؟!

اسألوا األنباء

25
894526

18
5423
7682

15
67541

72
9273

6217
3695

57246
7

93561
26958
1932

791
42179

972
18

689
237

9654
5316

493
14

1389

أفقياً:

عمودياً:

بروج
بالبل

بساتني
بحور
سنني
سمر
السهر

السينما
شريف
شوق
شهاب

شديد
صابر
صعود
صندوق

صبر
صد

طريف
طلل
طابع
طوق
عنيف

ما هي أكبر دولة عربية 
من حيث املساحة؟

٭ السودان.

ما هي أصغر دولة عربية 
من حيث املساحة؟

٭ البحرين ومس��احتها 622 
كم2.

كم يبلغ عرض مضيق 
جبل طارق؟
٭ 15 كم.

ما هي املدينة الهندية 
التي يوجد بها اكبر عدد 

من سكان العالم؟
٭ كلكتا.

ما هو اسم العاصمة 
القدمية للبرازيل قبل 

برازيليا؟
٭ ريودي جانيرو.

ما هو اسم اكبر مدينة 
في قارة افريقيا؟

٭ مدينة القاهرة.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1 - اجلمعيـــات، 2 - حلام ـ مقل، 
3 - شنا ـ سلب ـ جر )معكوسة(، 
4 - ر ر ر ـ هبـــاء، 5 - مـــروج 
الذهب، 6 - يبنـــي ـ مل، 7 - ها 
ـ الناقة )معكوسة(، 8 - نكسر ـ 
عمم، 9 - يدل )معكوسة( ـ ألقي، 

10 - درب الزلق.

عموديًا:
1 - الشامية ـ سد، 2 - نحل )معكوسة( 
ـ ربـــان، 3 - جائـــرون ـ كلب، 4 - م م ـ 
رجيـ  أدس )معكوسة(، 5 - سرىـ  ليرة 
)معكوسة(، 6 - يحل ـ قمل )معكوسة(، 
7 - الذهـــب )معكوســـة( ـ ال، 8 - مت ـ 
هب )معكوسة( ـ نعلق، 9 - قراب ـ قمل 
)معكوســـة(، 10 - أجلب )معكوســـة( ـ 

سامية.

حل عينك .. عينك

1 - أماكن للتســــوق، 2 - قصابـ  عيون، 3 - بدأ 
هجوما ـ سرق ـ سحب )معكوسة(، 4 - متشابهة 
ـ غبار، 5 - كتاب للمســــعودي، 6 - عكس يهدمـ  
ضجر، 7 - ضمير متصلـ  أنثى اجلمل )معكوسة(، 
8 - نحطمـ  عكس خصص، 9 - يرشد )معكوسة( 

ـ أرمي، 10 - مسلسل خليجي.

1 - منطقــــة كويتيــــةـ  أغلق، 2 - من احلشــــرات 
)معكوســــة( ـ قائــــد الســــفينة، 3 - ظاملون ـ من 
احليوانات األليفة، 4 - متشابهان ـ خضي ـ أضع 
خلسة )معكوســــة(، 5 - مشى ليال ـ عملة عربية 
)معكوسة(، 6 - يفك ـ من احلشرات )معكوسة(، 
7 - معدن ثمني )معكوسة(ـ  للتعريف، 8 - اكتمل 
ـ انتفض )معكوســــة(ـ  نربط، 9 - لنقل املاءـ  من 
احلشــــرات )معكوسة(، 10 - أحضر )معكوسة( ـ 

علم مؤنث.

احلل  أسفل الصفحة

حل اعرف الشخصية:
اميتاب باتشان

حل كلمة السر:
أمينة الشراح

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: مذيعة كويتية 
من 11 حرفاً

صفيرشمجورب

بصامنيسلاس

رنعططباهـشن

حدناوفطرشي

ةويبقيلبدن

شقفعيرلايا

ودوعصطنصدل

قرهـسلاروحب

رنيتاسبرمس

البالبشدصا

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 من اج��ل ان يكون للنحل 
ملكة، البد من وجود جماعات 
او مستعمرة من النحل، ولكن 
ال يعيش كل النحل في جماعات، 
فهن��اك انواع تس��مى النحل 
املنعزل، حيث يوجد فيها فئتان 
اساسيتان من النحل: الذكور 
واالناث )التي تضع البيوض(. اما 
النحل الذي يعيش في جماعات 
او مس��تعمرات فه��و النحل 
االجتماع��ي، يضم هذا النحل 
الذكور واالناث  الى  باالضافة 
واضعة البيوض العامالت وهي 
ان��اث ال تضع البيض، وهكذا 
تتألف خلية النحل )االجتماعية( 
من: العامالت، الذكور )وتسمى 
اليعاس��يب(، واالنثى  ايض��ا 
)واضع��ة البي��ض الوحيدة(، 
وامللكة وهي تعتبر ام اجلماعة 

او املستعمرة.
امللكة ه��ي العضو الوحيد 
في اجلماعة التي ميكنها العيش 
خالل الشتاء، ثم تبدأ في الربيع 

بإنشاء مستعمرة جديدة.
فهي تقوم اوال بالبحث عن 
مسكن، وعلى االرجح ان يكون 
هذا عش فأر مهجورا، ومن ثم 
تقوم بتكديس او جتميع املواد 
اللين��ة في العش وتقور مكانا 
حتته لتكوي��ن حجرة مقعرة 
الش��كل، ثم تبدأ بالتنقل بني 
االزه��ار وال��ورود بحثا عن 
الرحيق وحتوله الى كتلة من 
خبز النحل في التقعيرة اجلافة 
التي صنعتها، عندها تبدأ بوضع 
البيوض في ه��ذه الكتلة، ثم 
تغطيها بالشمع وجتلس فوقها 

حلمايتها من الهواء البارد.
تقوم امللك��ة ايضا بصنع 
خلية كبيرة من الشمع تسمى 
زجرة العسلس، من اجل مألها 
مب��ا يكفي من العس��ل كغذاء 
بهدف االستمرار حتى تفقيس 
البيوض، وبعد ان تنمو النحالت 
لتطير،  الصغيرة مبا يكف��ي 
عندها تقوم باحللول مكان االم 
بالعمل، ثم يبدأ دورها بإعداد 
الش��مع وصناعة خبز النحل 
وملء جرة العسل الستخدامها 

في االحوال اجلوية السيئة.
النحالت في  عندما تول��د 
اجلزء االول من املوسم، تبدأ 
دوره��ا كعامالت، وقبل نهاية 
الصيف تنمو امللكات والذكور 
او  اليعاسيب اليافعة في هذه 
املستعرة. وفي اخلريف تتفرق 
اجلماعة، وكل ما كانت تفعله 
املل��كات طوال فصل الصيف 
هو وضع البيض، فمن بني كل 
النحل وحدها فقط امللكة هي 
التي تض��ع كل البيض، لكنها 
ال تس��تطيع االعتناء به، فقد 
تضع حوالي 1500 بيضة في 
اليوم الواحد وحوالي 250000 
بيض��ة ف��ي كل املوس��م، اما 
ال��ذي تضعه فيكون  البيض 
ملقح��ا بحي��ث يتح��ول الى 
عام��الت او مل��كات فيما بعد 
اما  ووفقا حلاجة املستعمرة، 
البيوض غير امللقحة فتتحول 

الى يعاسيب.
امللكات  وعادة ما تصب��ح 
اليافعة نادرة في خاليا امللكة 
اخلاصة، قبل ان تفقس تغادر 
العامالت  امللكة م��ع نص��ف 
تقريبا إلنش��اء املس��تعمرة 
اجلديدة، وعندما تخرج اولى 
امللكات م��ن البيضة تبدأ في 
قتل اخواتها امللكات في اخلاليا 
قبل خروجها وتصبح بالتالي 

امللكة الوحيدة.

كيف يُصبح للنحل ملكة؟

يحيى محمود:

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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أكد رفض الوزارة التأثير على أي قيادي بالتخلي عن امتيازات التقاعد أو طلب التقاعد القسري منه

الفهد لقيادات »الداخلية« قبل أيام من انتهاء مهلة التقاعد:
مقبلون على حركة تدوير ومن يرد االستمرار فعليه مواكبة التطوير

اخلدم���ة والعمل أو الرغبة 
املزايا  في احلصول عل���ى 
ول���كل حرية االختيار بناء 
على قناعات ذاتية دون أي 
ضغوط او توجيهات فالوقت 
مازال متاحا امام من يرغب 
في اي من الرغبتني الى نهاية 

العام احلالي.

لدينا كوادر أمنية مؤهلة على 
درجة عالية

وأضاف الفريق سليمان 
الفه���د ان حري���ة االختيار 
متاحة جلميع الضباط وبكل 
التقدير واالحترام لسنوات 
اخلدمة واجلهود التي بذلوها 
كذل���ك احلال ملن يرغب في 
االس���تمرار والبق���اء ف���ي 
اخلدمة، الفتا الى ان الوزارة 
تعمل وفق إطار مؤسس���ي 
ومنهجي قائم على االحالل 
والتبديل كما هو متبع في 
أعرق املؤسس���ات األمنية 
في العال���م، على اعتبار ان 
التقاعد سنة احلياة، لذلك 
ف���ان اس���تراتيجية العمل 
األمني تس���ير وفق خطط 
اع���داد وتدريب  وبرام���ج 
وتأهيل صفوف من القيادات 
العليا والوسطى والصغرى 
الكوادر األمنية  ولدينا من 
املؤهلة عل���ى درجة عالية 
من التخصص والتي متلك 
اخلبرات والتجارب العملية 
وامليدانية لتولي املناصب في 
مختلف املواقع بال حساسية 
فال يوجد لدينا ما يس���مى 
بالفراغ وال نت���رك األمور 
لظروف وليس هناك شيء 
دائم والكل يخضع حلركة 
التغير لألفضل واألصلح، 

كما ال يوجد أشخاص دائمون 
ف���دوام احلال م���ن احملال 
والكويت ه���ي الدائمة أبدا 

بإذن اهلل.

اإلجابة عن التساؤالت

وقد اجاب الفريق الفهد 
عن أسئلة واستفسارات عدد 
من الضباط لتوضيح بعض 
بالتقاعد  املتعلقة  اجلوانب 
واالستفادة من املزايا وانه 
ال عالقة مطلق���ا بني البقاء 
واالستمرار في اخلدمة وبني 
حرك���ة التدوير والتنقالت 
املقبلة، فرجل  والتعيينات 
األمن مؤهل وعلى استعداد 
دائ���م للعمل ف���ي مختلف 
املواقع وحت���ت اي ظروف 
امله���ام والواجبات  تطلبها 
األمنية وكرر شكره للقيادات 
مؤكدا لهم انهم أبناء الداخلية 
األوفياء وس���يظلون دائما 
وابدأ وبصماتهم وشواهد 
القلوب  عملهم راسخة في 
والوج���دان، وان الوزارة ال 
ميكن في يوم من األيام إال 
ان تستذكر باخلير كل من 
املتقاعدين  عملوا فيها من 

او في اخلدمة.
فما نحن اليوم اال امتداد 
من أسس ورس���خ القاعدة 
األمني���ة واألمل في إخوتنا 
مما سيحملون األمانة والعمل 
األمني ودفعه نحو مزيد من 
األمن واألم���ان لكل مواطن 

ومقيم.
وفي اخلتام اعرب الفريق 
الفهد عن تقديره ومتنياته 
التقاعد او  ملن يرغب ف���ي 
البقاء باملزي���د من النجاح 

والتوفيق.

الفريق سليمان  وأشار 
الفهد ال���ى ان نائب رئيس 
ال���وزراء ووزير  مجل���س 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
لديه توجه بإص���دار قرار 
بحركة تنقالت وتعيينات 
ف���ي مطل���ع الع���ام املقبل 
والداخلية مقبلة على تعديل 
التنظيمي لسد  في هيكلها 
الشواغر وتعديل وتسكني 
املناصب مب���ا يتواكب مع 
االحتياج���ات واملتطلبات 

الالزمة والضرورية.
وبني ان اخلالد ال يرغب 
ف���ي ان يش���عر اي ضابط 
بالضرر وان الوزارة تتعامل 
بكامل الشفافية دون تفرقة 
بني اجلميع ويحرص دائما 
على مكتسبات القادة الضباط 
ومن يرد االس���تمرار فالبد 
ان يواكب التطوير املستمر 
والتحديث واالستفادة من 
املتراكم���ة لدى  اخلب���رات 
القادة الضباط الذي يصب 

في مصلحة العمل.
وأشار الفريق الفهد الى 
ان الفرص���ة مازالت قائمة 
امام من يرغب في مواصلة 

هاني الظفيري

وزارة  وكي���ل  التق���ى 
الداخلية الفريق س���ليمان 
الفه���د باملديري���ن العامني 
ومس���اعديهم وع���دد من 
الضباط القادة ونقل اليهم 
حتيات وتقدير نائب رئيس 
ال���وزراء ووزير  مجل���س 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
واحترامه لرغبة أي منهم في 
التقاعد ومرحبا مبن يريد 
االستمرار بينهم حيث يقدر 
تفانيهم ف���ي خدمة الوطن 
قائال له���م: مكانتكم كبيرة 
في قلوبنا وتقدير عال من 
وزارتكم وال نقبل من يجادل 
او يشكك في ذلك ومن أراد 
االس���تفادة من االمتيازات 
ومكافأة نهاية اخلدمة فهذا 
قراره ونحترمه ولكن ال منلك 
ان نحيده عن ذلك، مؤكدا ان 
الوزير معني مبصلحة كل 
ضابط شرطة وانه ال أحد في 
الوزارة يقف حائال امام رغبة 
االستمرار او التقاعد ألي من 
قيادات وزارة الداخلية التي 
ال متارس أي شكل من اشكال 
الضغوط أيا كانت األسباب 
ان  الى  واملبررات، ومشيرا 
الوزارة ل���م تتطلب مطلقا 
من أي ضابط او تلمح الى 
التخل���ي عن اي من أبنائها 
الضباط حفاظا على هيبة 
وكرام���ة رجال األمن الذين 
ميثلون هيبة وكرامة الدولة 
مؤك���دا اننا ل���م نتعود ان 

نتعامل بهذا األسلوب.

الوزارة تتعامل بكامل 
الشفافية

الفريق سليمان الفهد

لدينا الكوادر 
القادرة على ملء 

أي فراغ ودوام 
احلال من احملال

واخلالد حريص 
على مكتسبات 

القادة الضباط

30 حبة فراولة 
أخفاها مصري في 

علبة سجائر

دخان كثيف انطلق في وجه رجال األمن من نافذة مركبة فقادهم إلى ضبط مخدرات وأدواتها

بالغ أب ميكّن األمن من ضبط مخدرات في غرفة االبن

دخان كثي���ف انبعث من 
داخ���ل مركبة خالل نقطة 
تفتي����ش في منطقة النزهة 
الى اكتش���اف رجال األمن 
مل���واد مخ������درة بحوزة 
شابني الى جان���ب ادوات 

تعاط.
وبحسب مصدر امني 
فإن نقط���ة تفتيش تتبع 
األمن العام أوقفت مركبة 
النزهة، فإذا  في منطق���ة 
بقائد املركبة يفتح النافذة 
لتنبعث رائحة السجائر 
امللغمة باحلش���يش ليتم 
تفتيش السيارة احترازيا 
والعثور على مواد مخدرة، 
ومتت إحالة الشابني وأرفق 
في محضر اإلحالة عدد 2 

اصبع حشيش.
كم���ا أس���فرت احلملة 

أقامها رجال  التي  الليلية 
أمن الفروانية مقابل إطفاء 
الفروانية عن ضبط وافد 
مصري عثر بحوزته على 

30 حبة ترامادول.
وقال مص���در أمني ان 
الوافد املص���ري بدا عليه 
االرتباك مبج���رد توقيفه 
م���ن رجال احلمل���ة ليتم 
تفتيشه والعثور على علبة 
سجائر أخفى بداخلها 30 
حبة ترامادول أو ما يعرف 

بالفراولة.
ه���ذا ومت احالة الوافد 
املصري الى االدارة العامة 
ملكامحة املخدرات للوقوف 
اليه  على هوية م���ن باع 
املضبوطات متهيدا لضبطه 
واحالته هو اآلخر الى جهة 

االختصاص.

والذي ام���ر بتوجه رجال 
البالغ،  الى موق���ع  االمن 
وسمح لهم االب بالدخول، 
ليعثروا ف���ي غرفة االبن 
على مواد مخدرة وخمور 

وادوات تعاط.
من جهة اخرى، تسبب 

محمد الجالهمة
عبداهلل قنيص

سجل بالغ ادمان بحق 
ش���اب كويتي، ورغم ان 
رجال االم���ن ضبطوا في 
الش���اب مخدرات  غرف���ة 
وخمور وادوات تعاط اال ان 
الشاب املبلغ عنه لم تسجل 
بحقه قضية تعاط ألن والده 

هو من ابلغ عنه.
امني،  وبحسب مصدر 
العقد  ف���ي  ف���إن مواطن 
السادس استنجد بعمليات 
ابنه  الداخلية لالبالغ عن 
الذي دأب عل���ى التعاطي 
داخل منزله، وعلى الفور مت 
ابالغ وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون االمن العام 
العلي  الل���واء عبدالفتاح 

مضبوطات حملة النزهة 

الوافد ضبط في حملة اإلطفاء باحلبوب املخدرة

املضبوطات التي عثر عليها في غرفة االبن اللواء عبدالفتاح العلي

اإلعالن الذي كان يوم اخلميس 
وأعاده له املواطن يوم اول من 
امس بعد ان ش���اهد اللوحة 
اإلعالنية وقام باالتصال على 
مالك الطائر وارجاع الكاسكو 

إليه.

لوحة إعالن أعادت »كاسكو« إلى صاحبه

حجز قوة مباحث األحمدي لنشر »األنباء«
خبر توعوي حول مكافحة املخدرات

هاني الظفيري

أعاد مواطن كاس���كو فقده 
مالكه في منطقة األندلس بعد 
أن طار من منزله ليقوم املالك 
بنشر لوحات اعالنية عن طائره 
الذي لم يدم غيابه طويال حتى 
وصله اتصال من مواطن ابلغه 
بأن طائره مت ضبطه فوق منزله 

مبنطقة غرناطة.
وقال املصدر إن مالك الطائر 
قام برصد مكافأة مجزية ملن 
يعثر على طائره الذي تقدر 
قيمته بنحو ٤00 دينار اال ان 
املواطن ال���ذي وجده وألقى 
القبض عليه رفض ان يأخذ 
اجلائزة التي مت رصدها من 
قبل مال���ك الطائر هذا، وقام 
عدد من املغردين بنشر صورة 

عبداهلل قنيص

أبلغ مصدر أمني »األنباء« 
أن مدي���ر مباحث األحمدي 
العقيد وليد الدريعي أصدر 
ق���رارا بحجز جميع ضباط 
مباحث األحمدي حجزا كليا 
وحجز ضباط الصف عقابا 
لهم على قيام »األنباء« بنشر 
خبر توع���وي حول تعميم 
ص���در ع���ن وكي���ل وزارة 
الداخلية املس���اعد لشؤون 
األمن اجلنائي لتحفيز قوة 
املباحث على مالحقة جتار 
املواد املخدرة والبحث عن 
مصادر جديدة ملنع استعمال 
املواد املخدرة بني أوس���اط 

الشباب.

اللوحة التي أعادت الطائر الى صاحبه 

صورة زنكوغرافية اثارت مدير مباحث االحمدي

موظف في »مبارك« أصاب عشرينية
بجرح قطعي وزميلتها بكدمات

احتجاز مدرس مصري بعد بالغ
من مغربي بقضية اعتداء

مجهوالن بصفة مباحث سلبا هنديًا
500 دينار بـ»كلبشة«

السكْر أفقد الشقيق األصغر صوابه

أمراض مزمنة أودت بحياة شاب »بدون« 

تربوي وموظف بـ »الكهرباء« تبادال السبّ

محمد الدشيش - هاني الظفيري

س���جلت فتاتان كويتيتان بالغا في مخفر 
اجلابرية حمل عنوان اعتداء بالضرب وإحلاق 
اذى بليغ، وبحسب افادات الفتاتني امام محقق 
مخفر اجلابرية فإن االصابات التي حلقت بهما 
احدثها موظف في مستشفى مبارك، وبحسب 
افادات الفتاتني ف���إن احداهما كانت مريضة 

وقامت االخرى مبرافقتها وحدث تالسن بينهما 
وبني احدى املوظفات في املستشفى وفوجئا 
باملوظف يندفع نحوهما حسب زعما، واعتدى 
عليهما بالضرب، وقد ارفقت الفتاتان تقريرين 
طبيني: االول يفيد بج���رح قطعي في الرأس 
اس���تدعى تدخال جراحيا وعمل غرز والفتاة 
االخرى تضمن تقريرها كدمات وسحجات في 

اجزاء متفرقة من جسدها.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

احتجز وافد مصري يعمل مدرس ألعاب في 
مدرسة اجنبية باجلهراء، وذلك بعد ان تقدم 
وافد مغربي وابلغ ع���ن ان املدرس صدر من 

قبله تصرف غير اخالقي بحق ابنته البالغة 
من العمر 5 سنوات، وارفق االب تقريرا طبيا 
صادرا عن طب نس���اء في ملف القضية، اما 
الوافد املدعى عليه فنفى ان يكون قد تعرض 

لطفلة املدعي.

أمير زكي

تقدم وافد هندي الى مخفر الظهر وسجل 
قضية حملت عنوان سلب بالقوة رقم 36/201٤ 
وجاءت اقواله انه فوجئ بشخصني ال يعرفهما 

وقد دخال ال���ى غرفته وزعما أنهما من رجال 
املباحث ومن ثم اجب���راه على ان يصعد الى 
مركبة كانا على متنها ومن ثم وضعا الكالبشات 
في يده وسلباه محفظته بداخلها 500 دينار، 

ومن ثم تركاه على الدائري السابع.

محمد الدشيش

أسعف شاب في العقد الثالث من عمره الى 
مستش���فى العدان حيث اجرى األطباء هناك 
عملية متثلت في وضع 6 غرز في رأس الشاب. 

وفي التحقيقات التي أجريت مع املصاب، قال 
انه وشخصني وشقيقه الصغير كانوا في مخيم 
واحتسوا اخلمور، وحدثت مشادة كالمية بينه 
وبني شقيقه، فما كان من الشقيق إال ان قذفه 

في رأسه ببطل خمر.

لقي شاب من غير محددي اجلنسية مصرعه 
يوم أم���س األول، وتبني من فحص اجلثة ان 
الوف���اة ناجتة عن أم���راض مزمنة في القلب 

والكبد.

وق���ال مصدر أمني ان الش���اب )25 عاما( 
فوجئ زمالؤه بس���قوطه أرضا خالل وجوده 
في مقهى، وتبني ان الوفاة ناجتة عن انسداد 

في الشرايني التاجية.

محمد الجالهمة

تبادل موظف في وزارة الكهرباء وآخر في 
وزارة التربية الس���باب فيما بينهما، وسجال 
على بعضهما البعض قضية في مخفر مبارك 

الكبير. وقال مصدر امني: ان موظف الكهرباء 
كان قد تقدم في ب���ادئ االمر واتهم جاره في 
وزارة التربية بسبه، اال ان املوظف في »التربية« 
اكد تعرضه هو اآلخر للسب، وسجلت قضية 

تبادل سب برقم 70/201٤.

خالل ندوة »األمن الشامل في ضوء التحديات احلالية واملستقبلية«

النواف: نعمل على تفعيل كل ما من شأنه االرتقاء 
مبستوى أداء رجال األمن وحتقيق األمن الشامل

رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
ووكيل وزارة الداخلية الفريق 
العمل  الفهد، مؤكدا  سليمان 
على تفعيل كل ما من شأنه 
االرتقاء مبستوى أداء رجال 

األمن وحتقيق األمن الشامل من 
خالل التدريب املتنوع نظريا 
وعمليا من أجل اكتساب املزيد 

من اخلبرات واملعلومات.
كما تقدم اللواء الش����يخ 
فيصل نواف بالشكر والتقدير 
للقائمني على الندوة من معهد 
الدراس����ات اإلس����تراتيجية 
بكلية األمن الوطني والوكالء 
املساعدين من مختلف اجلهات 
احلكومية املشاركة بالندوة 
والتي تهدف إلى صقل مهارات 
القادة في التعرف على طبيعة 
العنف لدى  وأسباب جرائم 
الش����باب ومناقش����ة أنسب 
الوسائل والطرق للوقاية من 
هذه اجلرائم مع إنفاذ القانون 
دون اإلخالل بحقوق اإلنسان 
داعي����ا أن يعم األمن واألمان 
البالد في ظل قيادة صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
األحمد، وسمو ولي عهده األمني 

الشيخ نواف األحمد.

كلمة رح����ب فيها باحلضور 
من القي����ادات العليا لوزارة 
الداخلي����ة واملش����اركني من 
الوزارات والهيئات وجميع 
أجه����زة الدول����ة ذات الصلة 
ونق����ل اليهم حتي����ات نائب 

قام قطاع شؤون التعليم 
والتدريب ممث����ال في معهد 
الدراس����ات اإلس����تراتيجية 
التاب����ع لكلية األمن  األمنية 
الوطني بإقامة ندوة علمية 
الشامل  حتت عنوان »األمن 
التحديات احلالية  في ضوء 
واملستقبلية« والتي انطلقت 
أنشطتها صباح امس برعاية 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 
سليمان الفهد، وبحضور كل 
الوكيل املساعد لشؤون  من 
اخلدمات املساندة اللواء د.عيد 
بوصليب والوكيل املس����اعد 
اللواء  العام  لش����ؤون األمن 
العل����ي والوكيل  عبدالفتاح 
التعليم  املس����اعد لش����ؤون 
والتدريب اللواء الشيخ فيصل 
النواف ومدير عام كلية األمن 
اللواء ركن د.محمد  الوطني 

الديحاني.
الن����دوة، قام  ف����ي بداية 
بالقاء  النواف  اللواء الشيخ 

كبار قيادات وزارة الداخلية في مقدمة احلضور 
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إغالق قضية مقتل طفل دهساً بضبط سائق هندي هرب إلى أمغرة حدث ألقى بنفسه من مركبة خاطفيه

أحد اصدقـــائه في منطقة 
أمغـــرة، وبالتحقيق معه 
اعترف بانه دهــس الطفل 
وخشـــي مـــن ردة فعـــل 
الى جهة  اســـرته، فهرب 

غير معلومة.

دهســه مجــهول وهرب، 
املبــاحث  قـــام رجــــــال 
بتكثيف التحريات حـــتى 
مت التوصـــل الـــى هوية 
الداهس ـ وهـــو هنـدي ـ 
وتبــني انـــه مختبئ لدى 

اليه »األنبـــاء« في عددها 
امس.

وقـــال مصدر امني انه 
فور تلقي عمليات الداخلية 
اخطـــارا من مستشـــفى 
اجلهراء بوفاة الطفل والذي 

هاني الظفيري

متكن رجـــال مباحث 
تيماء من إغالق ملف مقتل 
طفل خليجي دهسا مقابل 
منزل اسرته وهو ما اشارت 

محمد الجالهمة

شرع رجال مباحث مبارك الكبير في البحث 
عن شـــابني قاما بخطف شاب بقصد ارتكاب 
جرميـــة وهو ما دعا املخطـــوف الى أن يلقي 

بنفسه من سيارة خاطفيه.

وبحسب مصدر أمني فإن املخطوف أبلغ 
األجهزة األمنية بأن شابني قاما بحمله ووضعه 
داخل سيارتهما عنوة وهو ما دعاه الى القفز 
من الســـيارة والتي كانت في وضع احلركة، 
وأرفق املخطوف تقريرا طبيا يؤكد انه سقط 

من سيارة مسرعة.
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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

alsraeaa@gmail.com لواء شرطة متقاعد  حمد السريعسوالف أمنية

إقرار الذمة املالية
اشارت بعض التقارير الصحافية الى ان هيئة 

مكافحة الفساد ستباشر في القريب العاجل 
تطبيق اقرار الذمة املالية على موظفي الدولة 
واستغرب الكثير من ذلك التوجه فالهيئة لم 
تعتمد حتى اآلن آلية عملها فكيف ستباشر 

تطبيق مناذج االقرار؟
رغم ذلك فان هناك العديد من التساؤالت يجب 

توضيحها للعامه وهي:
٭ منوذج اقرار الذمة املالية على من سيطبق، 
هل على الوزراء والقياديني فقط ام على جميع 

موظفي الدولة؟
٭ ما العقوبات املتوقع فرضها على من يرفض 

االفصاح عن امواله ويرفض التوقيع على 
منوذج االقرار؟

٭ ما االتهامات التي ستوجه ملن يثبت انتفاخ 
ارصدته املالية وزيادتها من دون اثبات انها 

جاءت بصورة مشروعة؟
فاجلميع يعلم اننا ال يوجد لدينا قانون )من أين 
لك هذا؟( والذي يدين اي شخص تزداد ارصدته 
املالية بصوره غير مشروعة ويسمح مبصادرة 

تلك االموال بخالف التشريعات الكويتية 
التي اقرت ان مصادره االموال ال تتم اال عند 

ارتباطها بجرمية جنائية.
اذن هيئة مكافحة الفساد ال ميكنها العمل اال 

في ظل وجود قضية حتقق بها الشرطة تتعلق 
بكسب اموال غير مشروعة سواء كانت قضايا 
رشوة او اختالس والكثير من اجلرائم االخرى 
اما ما عدا ذلك فالقوانني والتشريعات الكويتية 
جامدة في مصادره االموال او ادانة االشخاص 

دون وجود جرمية جنائية.
قانون غسيل االموال عندما صدر ربط ازدياد 

ارصدة اي شخص بوجود جرمية اجتار 
باملخدرات وجرى تعديله، حيث ربط زيادة 

االرصدة املالية بوقوع جرمية جنائية اما عدا 
ذلك فال ميكن محاكمة او مصادرة االموال مهما 

زادت واثارت الشبهات حول القيادي بالدولة.
اذا يجب تعديل التشريعات من قبل مجلس 

االمة ملالحقة ومتابعة اصحاب االرصدة املنتفخة 
بصوره غير قانونية، اما ما عدا ذلك فال يسمن 

وال يغني من جوع.

احملامي طالل العنزي

»االستئناف« تستبدل عقوبة السجن 5 أعوام 
باإليداع في الطب النفسي

مؤمن المصري

قض����ت الدائ����رة اجلزائية 
الثامنة مبحكمة االس����تئناف 
برئاسة املستشار علي الدريع 
وعضوية املستشارين محمد 
إبراهيم اخللف ومحمد عبداملنعم 
أب����و العيل����ة بإي����داع مواطن 
مبستشفى الطب النفسي للعالج 
بعد أن قضت محكمة أول درجة 
بحبسه خمس سنوات، حيث 
صدر حك����م أول درجة ببراءة 

املتهم من تهم����ة حيازة املواد 
املخدرة واملؤثرة عقليا بقصد 
االجتار، بناء على دفاع املتهم 
احملامي ط����الل العنزي لصغر 
حجم الكمية وعدم توافر قصد 
االجتار ف����ي األوراق. وقضت 
محكمة أول درجة بحبس املتهم 
خمس سنوات مع الشغل والنفاذ 
املواد املخدرة بقصد  حليازته 
التعاط����ي. اس����تأنفت النيابة 
القضاء، وقضت  العامة ه����ذا 

احملكمة برفض االستئناف.

 احملامي سعود السالم 

 اللواء ركن شهاب الشمري 

 احلريق اقتصرت خسائره على املادية 

تضمن تسكني زميل له باإلدارة 
مبنصب مساعد مدير اإلدارة.

وملا كان هذا القرار قد جاء 
القانونية ملا  مفتقدا الشرعية 
شابه من خطأ جسيم وما أحاط 
به من إساءة استعمال السلطة 
حيث انه األحق بهذا املنصب، 
األمر الذي حدا به إلى التظلم 
من القرار للمدعى عليه الثاني، 
وقد علم أن س����بب استبعاده 
من الترقي عدم حصوله على 
تقدير كفاءة بدرجة ممتاز عن 
العامني السابقني لهذا القرار. وملا 
كان السبب يخالف الواقع وأنه 
يحصل، طوال مدة خدمته على 
تقارير بدرجة ممتاز إال أنه نكاية 
فيه وإلبع����اده عن املنصب مت 
إعطاؤه تقديرا أقل مما يستحق. 
وملا كانت التقارير س����رية لم 
يعلم بها إال بعد تظلمه من القرار 
فقد قدم تظلما من القرارين، ثم 

أقام دعواه املاثلة.
وبتاريخ 2013/10/30 قضت 
محكمة أول درجة بقبول الدعوى 
شكال وفي املوضوع: أوال: بإلغاء 
تقريري كفاءة املدعي عن عامي 
2010 و2011 فيما تضمناه من 
منح����ه تقدير جيد ج����دا وما 
يترتب عليه م����ن آثار. ثانيا: 

احملكمة تلغي تقريري كفاءة ملوظف 
بـ»الداخلية« وتلغي قرار تخطيه في الترقية

بإلغاء القرار اإلداري املطعون 
عليه فيما تضمنه من تخطيه 
الترقية لوظيفة مس����اعد  في 
إدارة وم����ا يترتب على  مدير 
ذلك من آث����ار، لم تقبل اجلهة 
اإلدارية هذا احلكم فطعنت عليه 
باالس����تئناف فقضت احملكمة 

بحكمها املتقدم.

مؤمن المصري 

أيدت الدائرة اإلدارية السابعة 
مبحكمة االس����تئناف برئاسة 
املستش����ار د. نايف املطيري 
وعضوية املستشارين محمد 
رشاد مكاوي ومحمد جمال شاور 
وأمانة سر عبد احملسن القريني 
حكم محكمة أول درجة القاضي 
بإلغاء تقريري كفاءة موظف 
بوزارة الداخلية فيما تضمناه 
من منحه تقدير جيد جدا وما 
يترتب على ذلك من آثار، كما 
قضت بإلغاء القرار اإلداري الذي 
تسبب في تخطيه في الترقية 

لوظيفة مساعد مدير إدارة.
كان دفاع املوظف احملامي 
السالم قد تقدم  سعود سامي 
بدع����وى، بصفت����ه وكيال عن 
املوظف املتض����رر، مختصما 
فيه����ا كال من وكيل أول وزارة 
الداخلية بصفت����ه ومدير عام 
اإلدارة العامة للشؤون املالية 
الداخلية بصفته، ذكر  بوزارة 
فيها أن موكله فوجئ بصدور 
القرار رقم 2012/615 بتس����كني 
بع����ض الوظائف اإلش����رافية 
باإلدارة العامة للشئون املالية 
واإلدارية بوزارة الداخلية والذي 

ً حريق حسينية في العارضية و»اإلطفاء« تفتح حتقيقا
متكن رجال االطف����اء من إخماد حريق 
نش����ب في حس����ينية مبنطقة العارضية، 
وق����ال مصدر في االطفاء انه ورد بالغ الى 
غرفة عمليات االدارة العامة لالطفاء يفيد 
بنش����وب حريق سرداب مبنطقة صناعية 
العارضية، وعلى الفور هرع رجال اطفاء 
مراكز العارضية والفروانية بقيادة الرائد 
احمد الس����راج والرائد مشاري التورة الى 
موقع احلادث وعند وص����ول الفرق تبني 
ان احلريق في حس����ينية، وعلى الفور مت 
اخالء املبنى ومت تش����كيل فرقة للمكافحة 
ومتت الس����يطرة على احلريق دون وقوع 
اي اصابات بشرية وجار التحقيق في سبب 

انضباطات ومالحظات 
سجلها اللواء الشمري

في حملة ليلية

محمد الدشيش

قام مدير عام اإلدارة العامة للرقابة والتفتيش 
اللواء ركن شهاب الشمري في ساعة متأخرة من 
مساء أمس األول بحملة مفاجئة على عدد من 
املخافر ونقاط التفتيش الليلية، وبحسب مصدر 
فإن اللواء الشمري سجل عددا من املالحظات 

واالنضباطات على بعض من قوة األمن.

133 بطل خمر محلية 
ضبطت في عربة صغيرة

 اخلمور كان ينقلها الهندي على عربة صغيرة 

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري

أحال مدير امن محافظة الفروانية اللواء فرج 
الشمري وافدا هنديا يدعى »صديق ب« الى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات، وذلك بعد ان مت ضبطه 
من رجال أمن اجلليب وبحوزته 133 زجاجة خمر 

محلية. حيث كان يحملها على عربة صغيرة.
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آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/International

كوريا الشمالية في قفص االتهام اليوم في مجلس األمن الدوليعربية وعالمية
األمم املتحدة - أ.ف.ب: يفترض ان يوجه الغربيون اليوم االتهام الى كوريا الشمالية في مجلس األمن 
الدولي الذي سيعقد للمرة األولى اجتماعا خاصا مكرسا النتهاكات حقوق االنسان في هذا البلد. 
فحتى اآلن فرض مجلس األمن عقوبات على بيونغ يانغ بسبب جتاربها البالستية والنووية، لكن 
تقريرا لألمم املتحدة نشر في فبراير املاضي كشف عن جتاوزات خطيرة )عمل قسري، اعدامات بال 
محاكمة، عمليات اغتصاب( ما دفع اجلمعية العامة لألمم املتحدة اخلميس الى ان تطلب من مجلس 
األمن احالة امللف الى احملكمة اجلنائية الدولية صاحبة االختصاص في محاكمة اجلرائم ضد االنسانية.

رئيس الديوان امللكي السعودي: ال عوائق أمام املبادرة

قمة مصرية ـ قطرية قريباً في الرياض برعاية خادم احلرمني

لتوطيد العالقات بينها وبني 
ش���قيقتها جمهورية مصر 
العربية، وإذ تؤكد استجابتها 
ملا جاء فيه، مثمنة اجلهود 
املخلصة واملق���درة خلادم 
احلرمني الشريفني، وإذ تشيد 
بحكمته املعهودة وحرصه 
الشديد على تعميق التضامن 
العربي ملا فيه خير ومصلحة 
أمتينا العربية واإلسالمية، 
لتؤكد أيض���ا وقوفها التام 
إلى جانب جمهورية مصر 
العربية الشقيقة، كما كانت 
دائما، فأم���ن مصر من أمن 
قطر التي تربطها بها أعمق 
األواص���ر وأم���ن الروابط 
األخوي���ة، وقوة مصر قوة 
للع���رب كافة، لذل���ك بادر 
صاحب السمو الشيخ متيم 
بن حم���د أمير البالد بإيفاد 
الرئيس  للق���اء  ممثل عنه 
عبدالفتاح السيس���ي الذي 
نق���در له ما لقي���ه منه من 
حفاوة وحس���ن استقبال، 
ودولة قط���ر التي حترص 
على دور مصر القيادي في 
العاملني العربي واإلسالمي، 
تؤكد حرصه���ا أيضا على 
عالقات وثيقة معها، والعمل 
على تنميتها وتطويرها ملا 
فيه خير البلدين وشعبيهما 

الشقيقني«.
في س���ياق متصل، قال 
رئي���س الدي���وان امللك���ي 
التويجري  السعودي خالد 
إن  »العربي���ة«  بحس���ب 

التحركات التي قام بها بني 
البلدين جاءت كلها بناء على 
توجيهات خادم احلرمني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، وإن 
املبادرة كانت برعاية مباشرة 
من خادم احلرمني الشريفني. 
وحرص خالد التويجري على 
القول إنه كان ناقال للرسائل 
بحذافيره���ا ع���ن العاه���ل 
السعودي، س���واء الكبيرة 

منها أم الصغيرة.
وش���دد التويجري على 
املبادرة ليس���ت وليدة  أن 
اللحظ���ة، وإمنا هي نتيجة 
لق���اءات متعددة م���ع قادة 
الدولتني الش���قيقتني مصر 
وقطر، كما أنه وجد جتاوبا 
تاما مع املبادرة، وقال إن هذا 
أمر يحس���ب لهما تاريخيا، 
وبالطب���ع فإن ذل���ك يعود 
للمكانة الكبيرة التي يحظى 
امللك  العاهل السعودي  بها 
عبداهلل ب���ن عبدالعزيز آل 

سعود.
وقال رئيس الديوان امللكي 
إنه ال توجد أي عوائق إلجناح 
اللقاءات  املبادرة، وإن تلك 
لم تكن مجاملة وإمنا كانت 
مدروسة، وإن هناك نتائج 

وخطوات مت القيام بها.
وأش���ار إل���ى أن املل���ك 
الهموم  الس���عودي يحمل 
العربية واإلس���المية، وأن 
اللقاء ال���ذي مت امس االول 
إمنا هو نتاج فترة طويلة من 
املباحثات من قبل الطرفني.

آل نهي���ان وزير اخلارجية 
اإلماراتي ف���ي تصريح له 
امس نش���رته وكالة األنباء 
اإلماراتية الرسمية إن »مبادرة 
الش���ريفني  خادم احلرمني 
س���يكون لها تأثير إيجابي 
كبير ف���ي تعزيز التضامن 
بني الدول العربية جميعها 
وتشكل بداية مباركة ملرحلة 
العربي  العمل  جديدة م���ن 
املشترك لترس���يخ أواصر 
األخوة والتعاون بينها مبا 
ميكنها من الوقوف في وجه 

التحديات التي تواجهها«.
وأضاف أن دولة اإلمارات 
التي  تثمن اجلهود اخليرة 
بذله���ا العاهل الس���عودي 
وجتاوب الش���يخ متيم بن 
حم���د آل ثان���ي أمير قطر 
الشقيقة والرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي مع جهود 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

آل سعود.
من جانبها، رحبت قطر 
مبب���ادرة خ���ادم احلرمني 
الشريفني لتوطيد عالقاتها 
مع مصر، مؤكدة وقوفها التام 

إلى جانب مصر وأمنها.
وجاء في نص البيان كما 
أورده موقع )العربية نت(. 
بالبيان  »ترحب دولة قطر 
امللكي  الديوان  الصادر عن 
في اململكة العربية السعودية 
الشقيقة، وباملبادرة الكرمية 
خلادم احلرمني الش���ريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

عواصم � وكاالت: رحبت 
العربية املتحدة،  االمارات 
أمس بنجاح مبادرة خادم 
امللك  الش����ريفني  احلرمني 
عبداهلل بن عبدالعزيز لرأب 
الصدع في العالقات بني قطر 
ومصر وفتح صفحة جديدة 
بني البلدين الشقيقني لتعزيز 
أواصر األخ����وة والتعاون 
املشترك بينهما، بعد استقبال 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي، خالد بن عبدالعزيز 
التويجري، املبعوث اخلاص 
للعاهل الس����عودي رئيس 
الديوان امللكي الس����كرتير 
اخل����اص خل����ادم احلرمني 
الشريفني، والشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني، املبعوث 
اخلاص للشيخ متيم بن حمد 

آل ثاني، أمير دولة قطر.
جاء هذا بينما كش���فت 
مص���ادر بحس���ب جريدة 
أن  األوس���ط«  »الش���رق 
لقاء مرتقبا س���يجمع بني 
السيس���ي وأمير قطر في 
الرياض، حتت رعاية خادم 
احلرم���ني الش���ريفني امللك 
عب���داهلل ب���ن عبدالعزيز، 
القاهرة  إلنهاء اخلالف بني 
والدوحة. وأشارت املصادر 
إلى أن اللقاء سيناقش امللفات 
العالقة ب���ني البلدين، ومن 
أهمها موقف قطر من ثورة 
30 يونيو املصرية، ودعم 

جماعة اإلخوان املسلمني.
وقال عب���داهلل بن زايد 

أمير قطر الشيخ متيم بن حمد الرئيس املصري عبدالفتاح السيسيخادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز

اإلمارات ترحب 
بنجاح املبادرة.. 

وقطر: نحرص 
على دور مصر 

القيادي في 
العاملني العربي 

واإلسالمي

املرزوقي:
مستعد ألن أهنئ 

خصمي إن فاز 
وأنتظر أن يهنئني 

إن فزت

صاحب السمو هنأ الرئيس املصري وأمير قطر بنجاح املبادرة

األمير: مبادرة خادم احلرمني جّسدت مواقفه 
القومية األصيلة وحرصه على التضامن العربي

قطر الشقيقة، اعرب فيها 
سموه عن خالص تهانيه 
بنج���اح مب���ادرة خادم 
احلرمني، مش���يدا سموه 
مبا أب���داه اخواه صاحب 
السمو الش���يخ متيم بن 
حم���د آل ثاني أمير دولة 
قطر الش���قيقة والرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيس 
العربية  جمهورية مصر 
الشقيقة من جتاوب لهذه 
املباركة الخيه  املب���ادرة 
خادم احلرمني الشريفني 
وما ابدياه من حرص على 
وح���دة التضامن العربي 
وتوجيه كل اجلهود خلدمة 
العربية  قضايا االمت���ني 
متمني���ا  واالس���المية، 
لس���موه دوام الصح���ة 
العافية ولدولة  وموفور 
قطر الش���قيقة املزيد مما 
تتطل���ع إليه م���ن الرقي 
واالزدهار في ظل القيادة 
احلكيمة لسموه، كما بعث 
س���مو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس 
الش���يخ  الوزراء  مجلس 
جاب���ر املب���ارك ببرقيات 

تهنئة مماثلة.

ضمنه���ا س���موه خالص 
املبادرة  تهانيه بنج���اح 
الكرمي���ة الخي���ه خادم 
احلرمني الشريفني، مشيدا 
أبداه أخواه  س���موه مبا 
فخامة الرئيس عبدالفتاح 
السيسي وصاحب السمو 
الش���يخ متيم بن حمد آل 
أمير دول���ة قطر  ثان���ي 
الشقيقة من جتاوب لهذه 
املباركة الخيه  املب���ادرة 
خادم احلرمني الشريفني 
وما ابدياه من حرص على 
وح���دة التضامن العربي 
وتوجي���ه كاف���ة اجلهود 
خلدم���ة قضاي���ا األمتني 
العربي���ة واالس���المية، 
متمنيا س���موه للرئيس 
السيسي موفور الصحة 
ودوام العافية وجلمهورية 
مصر العربية الشقيقة كل 
الرفعة والرقي واالزدهار 
في ظ���ل القيادة احلكيمة 

لفخامته.
وفي االطار ذاته، بعث 
الس���مو ببرقية  صاحب 
تهنئ���ة الى اخيه صاحب 
السمو الش���يخ متيم بن 
حم���د آل ثاني أمير دولة 

بعث صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة ألخيه خادم 
احلرمني الش���ريفني امللك 
عبداهلل ب���ن عبدالعزيز، 
عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه بنج���اح مبادرته 
ومساعيه االخوية اخليرة 
الت���ي توج���ت بإزالة ما 
يشوب العالقات بني دولة 
قطر الشقيقة وجمهورية 
الش���قيقة  العربية  مصر 
وفتح صفحة جديدة في 
البلدين  ب���ني  العالق���ات 
الش���قيقني، مبني���ة على 
التواد واحلرص املشترك 
على تعزيز أواصر االخوة 
والتعاون بينهما ملا فيه 
مصلحتهم���ا املش���تركة 
ومصلحة األمتني العربية 
واالسالمية، مباركا سموه 
الكرمية  املب������ادرة  هذه 
من اخي���ه خادم احلرمني 
التي جسدت  الش���ريفني 
القومية االصيلة  مواقفه 
وحرصه عل���ى التضامن 
العربي  ووحدة الص���ف 
وجت���اوز كل الصعوبات 
والعقبات التي قد تعتري 
ال���دول  ب���ني  العالق���ات 
العربي���ة وتوجي���ه كل 
الطاقات واجلهود خلدمة 
العربية  قضايا األمت���ني 
واالس���المية واحلف���اظ 
على مصاحلها والوقوف 
في وج���ه التحديات التي 
تواجهها، س���ائال سموه 
املولى تعال���ى ان يدي���م 
عل��ى اخ��يه خادم احلرمني 
الشريفني موفور الصحة 
والعافي���ة وان مي���د من 
عم���ره ليواصل مسيرة 
البلد  اخلير والعطاء في 
الشقيق وان يحقق للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة 
املزيد مما تتطلع اليه من 
رقي ومناء وازدهار في ظل 

قيادته احلكيمة.
كما بعث صاحب السمو 
الش���يخ صباح  األمي���ر 
األحم���د ببرقي���ة تهنئة 
الخيه الرئيس عبدالفتاح 
السيسي رئيس جمهورية 
مصر العربية الش���قيقة، 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

مهدي جمعة: سننتقل من الوضع االنتقالي إلى االستقرار

تونس تنتخب رئيساً جديداً ومقتل مسلح قبل بدء االقتراع

في شريط ڤيديو نشروه على 
االنترنت مساء االربعاء املاضي 
اغتيال املعارضني ش����كري 
بلعي����د ومحمد البراهمي في 
2013 وهددوا بتنفيذ اغتياالت 
أخ����رى. وهذه امل����رة األولى 
التي يتم فيها تبني عمليتي 
االغتيال اللتني أدخلتا تونس 

في أزمة سياسية حادة.
تون����س  ونش����رت 
عش����رات اآلالف م����ن قوات 
اجلي����ش والش����رطة لتأمني 

االنتخابات.
ودعي الى انتخابات امس 
نحو 5.3 مالي����ني ناخب من 
املسجلة أسماؤهم على اللوائح 
الرسمية لالقتراع وفق »الهيئة 
العليا املستقلة لالنتخابات«. 
وفتحت مراكز االقتراع الساعة 

الثامنة )7.00 تغ(.
وجرت عمليات التصويت 
في نحو 11 ألف مكتب اقتراع 
موزعة على 27 دائرة انتخابية 
داخل تونس. وبالنسبة الى 
التونسيني املقيمني في اخلارج 
بدأت عمليات التصويت منذ 

اجلمعة وتواصلت حتى امس. 
وكان قائد السبسي واملرزوقي 
تأهال الى الدورة الثانية بعدما 
حصال على التوالي على نسبة 
39.46% و33.43% من إجمالي 
اصوات الناخبني خالل الدورة 
التي أجريت يوم 23  األولى 

نوفمبر املاضي.
ومتيزت احلملة االنتخابية 
للدورة الثانية بحدة في خطاب 
املرشحني وبتبادلهما االتهامات 
ما أجج التوتر وأثار استياء 

كثير من التونسيني.
وقال قائد السبس����ي ان 
املرزوقي »متطرف« و»خطير« 
وانه ما كان له بلوغ الدورة 
الثاني����ة لو ل����م يصوت له 
»اإلسالميون« و»السلفيون 
اجلهادي����ون«. كم����ا قال انه 
البالد« خ����الل فترة  »خرب 

حكم »الترويكا«.
في املقابل يرى املرزوقي 
ان قائد السبس����ي الذي عمل 
رئيسا للبرملان بني 1990 و1991 
في عهد بن علي، وشغل حتى 
2003 عضوية اللجنة املركزية 
حلزب »التجمع« احلاكم في 
عهد الرئيس املخلوع، »ميثل 
النظام الق����دمي« ويعتبر انه 
الدميوقراطية  »خطر عل����ى 

وعلى الثورة«.
وقال تاج����ر يدعى محمد 
الطي����ب »رمب����ا مرش����حانا 
ليس����ا األفضل لكننا نتقدم 

والديكتاتورية انتهت«.
وقال املرزوقي للصحافيني 
امس بعد قيامه بالتصويت 
»اللعبة الدميوقراطية تقتضي 
ان نقبل بالنتيجة وأن يعتبر 
من ينتصر نفسه رئيس كل 
التونسيني، وأنا مستعد ان 
أهنئ خصمي إن فاز وانتظر 

أن يهنئني إن فزت«.

الصيد« في هجماتهم.
وفي أول رد رسمي على 
هذه احلادثة، قال مهدي جمعة 
رئيس احلكومة غير احلزبية 
التي تقود تونس منذ بداية 
2014 وحتى إجراء االنتخابات 
العامة »هي محاوالت يائسة 
ألنهم )املسلحون( واعون ان 
اليوم )امس( هو آخر شوط 
الستهداف املسار )االنتقالي(« 

في تونس.
وأض����اف ف����ي تصريح 
للصحافي����ني بع����د قيام����ه 
ف����ي أحد مراكز  بالتصويت 
االقت����راع بالعاصمة تونس 
»س����ننتقل م����ن )الوضع( 
الى االس����تقرار،  االنتقال����ي 
وستكتمل املنظومة السياسية 

الدميوقراطية اجلديدة«.
وجرت الدورة الثانية من 
الرئاس����ية بعد  االنتخابات 
أيام من توجيه جهاديني في 
تنظيم »داعش« تهديدات الى 
تونس ودعوتهم التونسيني 

الى مقاطعة االنتخابات.
وتبنى هؤالء اجلهاديون 

� أ.ف.پ: اقترع  تون����س 
التونس����يون أمس الختيار 
رئيس جديد للبالد في دورة 
انتخابية ثانية تنافس فيها 
الرئيس املنتهية واليته محمد 
املنصف املرزوقي )69 عاما( 
والباجي قائد السبسي )88 
عاما( مؤسس ورئيس حزب 
الفائز  العلماني  نداء تونس 
التش����ريعية  باالنتخاب����ات 

األخيرة.
ومن املفترض ان تنهي هذه 
انتقالية  االنتخابات مرحلة 
صعبة تعيش����ها تونس منذ 
االطاحة ف����ي 14 يناير 2011 
بنظام الرئيس املخلوع زين 

العابدين بن علي.
وقب����ل س����اعات من فتح 
مكاتب االقت����راع امس، قتل 
اجلي����ش في منطق����ة حفوز 
القيروان )وسط(  من والية 
مسلحا وأوقف ثالثة آخرين 
انهم  الدف����اع  قال����ت وزارة 
حاولوا مهاجمة عس����كريني 
يحرس����ون مدرس����ة داخلها 

»مواد انتخابية«.
املقدم بلحس����ن   وق����ال 
الوس����التي الناطق الرسمي 
الدفاع لفرانس  باسم وزارة 
العناص����ر  ب����رس »يقظ����ة 
العسكرية وسرعة رد فعلهم 
مكنتهم م����ن إحباط العملية 
التي أسفرت عن مقتل مسلح 
كانت بحوزته بندقية صيد، 
والقبض على ثالثة مشتبه بهم 

أحدهم مصاب في يده«.
وأض����اف ان عس����كريا 
»أصي����ب بجروح خفيفة في 
الهجوم.  كتفه« خالل ص����د 
وتاب����ع ان وزارة الداخلي����ة 
فتحت حتقيق����ا في احلادثة 
إل����ى أن »اإلرهابيني  الفت����ا 
ال يس����تعملون عادة بنادق 

تونسيون أمام أحد مراكز االقتراع في سوسة في انتظار اإلدالء بأصواتهم أمس                               )رويترز(

احلوثيون يختطفون 44 من »أرحب« خالل أسبوع

احلكومة املوازية في ليبيا
تدعو األجانب للعودة إلى طرابلس

صنعاء � األناض���ول: قالت مصادر قبلية 
مينية امس، إن مس���لحي جماعة أنصار اهلل 
»احلوثيني« اختطفوا 44 ش���خصا من أبناء 
قبيلة أرحب خالل أس���بوع في املديرية التي 

حتمل اسم القبيلة شمالي البالد.
وأوضحت املصادر أن مس���لحي احلوثي 
اختطفوا 44 ش���خصا من أبناء قبيلة أرحب 
خالل نحو أس���بوع، قبل أن يتم الذهاب بهم 

إلى أماكن مجهولة.
وأش���ارت إلى أن عمليات االختطاف متت 
بتهمة انتماء املختطف���ني إلى تنظيم القاعدة 

وهو ما تنفيه القبيلة.
وأفادت املصادر بأنه خالل الفترة ذاتها مت 
اقتحام 63 منزال من قبل مس���لحي احلوثي، 
وفتشوها بحثا عن أس���لحة ومطلوبني لدى 

اجلماعة.
وتقول وسائل إعالم تابعة للحوثيني إنهم 

نفذوا حملة اعتقاالت طالت عددا من عناصر 
القاعدة ف���ي أرحب خالل األيام املاضية، غير 
أن القبيلة تقول إن من مت اعتقالهم ليس لهم 

أي عالقة بذلك.
وكانت مصادر قبلية قد أفادت أن مسلحي 
احلوثي فجروا 3 دور لتحفيظ القرآن ومقرين 
حلزب التجمع اليمني لإلصالح )التابع لتيار 
اإلخوان املسلمني( ودمروا عدة منازل في عدة 

مناطق مبديرية أرحب األسبوع املاضي.
وقبل أسبوع قال محمد البخيتي، القيادي 
وعضو املكتب السياسي في جماعة احلوثيني، 
إن »مس���لحي اجلماعة سيطروا بالكامل على 
مديري���ة أرحب بعد اقتح���ام 20 منطقة فيها 
وتطهيرها من اجلماعات التكفيرية«، مشيرا إلى 
أن اقتحام أرحب جاء بعد »اعتداءات جماعات 
تكفيرية مرات عديدة على منتسبي احلوثي 

خالل الفترة األخيرة«.

طرابل���س � أ.ف.پ: دع���ت حكومة اإلنقاذ 
السياس���ية ملليشيات »فجر  الذراع  الوطني 
ليبيا« اإلسالمية التي تسيطر على العاصمة 
الليبية طرابلس جميع البعثات الديبلوماسية 
والشركات األجنبية الى العودة إلى العاصمة 
وذلك غ���داة اعتداء على مقر إقامة الس���فير 

السويسري لدى البالد.
وقالت »حكومة اإلنقاذ الوطني« التي يرأسها 
عمر احلاسي في بيان: »ندعو جميع البعثات 
والهيئات الديبلوماسية املعتمدة وكل الشركات 
األجنبية الى العودة إلى طرابلس ومباش���رة 
أعمالها في ظل األوضاع األمنية املس���تقرة« 

على حد وصفها.
وأكدت هذه احلكومة املوازية وغير املعترف 
بها من األسرة الدولية ان »جميع الرعايا األجانب 
املقيمني في ليبيا حتت رعاية وحماية الدولة 

أسوة باملواطنني الليبيني«.
وجاء البيان غداة اقتحام مسلحني مجهولني 
اجلمعة مقر إقامة الس���فير السويسري لدى 

ليبيا ف���ي طرابلس. وذكر مص���در في األمن 
الديبلوماسي ان املسلحني عبثوا مبحتويات 
املنزل قبل أن تتمكن قوات أمنية من إجبارهم 

على الفرار منه.
وقال املصدر ل�»فرانس برس« إن مجموعة 
مس���لحة اقتحم���ت اجلمعة منزل الس���فير 
السويس���ري لدى ليبيا آرفني هوفر وس���ط 

العاصمة الليبية طرابلس.
وأضاف أنه بعد اقتحام هؤالء املس���لحني 
املنزل الواقع في منطقة بن عاشور وهي إحدى 
األحياء الراقية في العاصمة طرابلس، عبثوا 
مبحتويات���ه قبل أن تتمكن ق���وات أمنية من 
إجباره���م على الفرار م���ن املنزل اخلالي من 

ساكنيه.
وغادرت جمي���ع البعث���ات األجنبية من 
العاصمة طرابلس نتيجة تردي األوضاع األمنية 
التي سيطرت عليها في شهر أغسطس املاضي 
مليش���يات فجر ليبيا اإلسالمية التي ينحدر 

معظمها من مدينة مصراتة.
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اجليش العراقي 
يعلن إحباط هجوم 

للدولة اإلسالمية 
على حديثة

العبادي ينفي مشاركة قوات أميركية برية بأي مهام قتالية

بارزاني يزور جبل سنجار بعد حتقيق »امللحمة التاريخية«: 
نشارك في حترير املوصل حال وافقت بغداد على شروطنا

إشارة إلى
مسعود البارزاني رئيس 
إقلي���م كردس���تان العراق. 
لكنه���م رفضوا النزول الى 
مدينة س���نجار نفسها بعد 

جالء الصورة فيها متاما. 
ايزيدي  وق���ال مقات���ل 
»حوصرنا في الشهور الثالثة 
املاضية. كن���ا نعيش على 

القمح اخلام والشعير«.
أولئك  وكان���ت محن���ة 
احملاصري���ن عل���ى اجلبل 
إلى تقدم مقاتلي  باإلضافة 
تنظيم الدولة اإلسالمية في 
إقليم  أربيل عاصمة  اجتاه 
كردس���تانهي الت���ي دفعت 
الرئي���س األميرك���ي باراك 
أوباما إلى إصدار أوامره بشن 
ضربات جوية ضد مقاتلي 
الدولة اإلسالمية في العراق 

في أغسطس.
الوكال���ة عن  ونقل���ت 
مقاتل آخر يقاتل مع احلزب 
الكردستاني  الدميوقراطي 
»هناك قتال اآلن في سنجار. 
الدولة  معنويات مقاتل���ي 
انهارت متاما.  اإلس���المية 
س���نذهب إلى بلدة سنجار 

غدا بكل تأكيد«.
وأضاف أن مقاتلي الدولة 
اإلس���المية لي���س لديهم 
س���وى قناصة ومفجرين 

انتحاريني.
وكان���ت قافل���ة من 32 
شاحنة من املساعدات التي 
أرسلها األكراد العراقيون إلى 
االيزيديني وصلت الى جبل 

سنجار مساء أمس األول.
الليل صوت  وسمع في 

طائرات حربية حتلق.
وفي س���ياق مواز، نفى 
مكتب رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي أمس، مشاركة 
ق���وات أميركي���ة برية في 
التصدي لهجمات مسلحي 
تنظيم »داعش« على أطراف 
األنبار، غربي البالد، األسبوع 

املاضي.
جاء ذلك ردا على تقارير 
إعالمية محلية حتدثت عن 
أميركية  ق���وات  مش���اركة 
محدودة ف���ي صد هجمات 

عناصر تنظي���م »داعش« 
على أطراف ناحية البغدادي 
)األنبار( األسبوع املاضي.

وقال س���عد احلديثي، 
املتح���دث باس���م مكت���ب 
البغدادي لوكالة األناضول، 
إن »املستشارين األميركيني 
يتواجدون حاليا في قواعد 
عسكرية محصنة مبحافظتي 
صالح الدين واألنبار إضافة 
الى إقليم كردستان، مهمتهم 
تقدمي املشورة ووضع اخلط 
العس���كرية بالتنسيق مع 
القيادات العراقية، والتنسيق 
الدولي بشأن  التحالف  مع 
قصف اهداف داعش خالل 
العمليات العس���كرية التي 
تشنها القوات العراقية ضد 

معاقل داعش«.
من جهت���ه، أعلن اللواء 
الركن ضياء كاظم دبوس، 
قائ���د عملي���ات اجلزي���رة 
والبادية في اجليش العراقي، 
مقتل 40 عنصرا من تنظيم 
داع���ش بقص���ف لطيران 
التحالف الدولي اس���تهدف 
20 مركبة للتنظيم مبحافظة 

األنبار غربي العراق.
وفي تصريح لألناضول، 
أوضح دبوس، أن »الطيران 
الدولي  احلربي للتحال���ف 
القيادات  وبالتنس���يق مع 
االمنية متكن أمس، من قصف 
رتل ملركبات تنظيم داعش في 
املنطقة الواقعة بني قضائي 
عانة وراوة غرب الرمادي، ما 
أسفر عن مقتل 40 عنصرا من 
التنظيم، وتدمير 20 مركبة 
لهم غالبيتها حتمل اسلحة 

ثقيلة«.
وأضاف أن »تنظيم داعش 
كان ين���وي الهج���وم على 
قضاء حديث���ة الواقع على 
بع���د 180كم غرب الرمادي، 
الغربية  قادما من اجله���ة 
للقضاء، لك���ن املعلومات 
الدقيق���ة  االس���تخباراتية 
الكبي���ر لطيران  واجله���د 
التحالف مكنهم من قصف 
هذا الرتل قبل هجومه على 
حديثة وتكبده خسائر كبيرة 

في األرواح واملعدات«.

ف���ي   واك���د بارزان���ي 
تصريحاته »لن نترك شبرا 
من ارض كردستان لداعش، 
واي مكان يتواجد فيه داعش 

سنضربه«.
وقدم مس���عود بارزاني 
التهنئة لإليزيديني، مثمنا 
دور املقاتلني واملدنيني الذين 
ظلوا صامدي���ن في اجلبل 
ومقاومتهم لهجمات عناصر 
تنظيم »داعش« في أصعب 

الظروف.
وتابع بارزاني أن »دعم 
التحال���ف الدول���ي لقوات 
البيشمركة كان له أثر بالغ 
في تغيير موازين القوى«، 
مضيف���ا »لو كان���ت لدينا 
أس���لحة ثقيل���ة وحديثة، 
املناطق  لكنا حررنا ه���ذه 

من قبل«.
وش���دد على عزم قوات 
البيشمركة »توجيه ضربات 
إلى تنظيم داعش أينما تطلب 

األمر«.
وأوضح بارزاني »لدينا 
برنام���ج لتأم���ني اخلدمات 
التي نحررها من  للمناطق 
تنظيم داعش«، مشيرا إلى 
أن »التعوي���ض األصع���ب 
للمواطن���ني هو التعويض 

النفسي«.
خط���اب االنتصار الذي 
ألق���اه بارزان���ي م���ن على 
اجلبل، جاء بعد يومني من 
فك البيشمركة حلصار جبل 
سنجار اثر معارك عنيفة مع 
مقاتلي التنظيم وبدعم من 
طائرات قوات التحالف. وبعد 
يوم من دخول املقاتلني االكراد 

مدينة سنجار نفسها. 
وقد رصدت »رويترز« 
مس���اء أمس األول مقاتلني 
أكرادا وايزيديني يحتفلون 
باملكاس���ب الت���ي حققوها 
بعد أن بدأوا هجومهم يوم 
األربعاء املاضي بدعم جوي 

أميركي كثيف.
ورف���رف عل���م إقلي���م 
العراق بشمسه  كردستان 
الصفراء وأطلق���ت نيران 
األسلحة احتفاال. وحيا أطفال 
صغار »حزب البارزاني« في 

عواص���م � وكاالت: عقد 
رئيس إقليم كردستان العراق 
مس���عود البارزاني مؤمترا 
صحافي���ا ليعلن من خالله 
استعادة جبل سنجار بعد 
يومني من فك حصار تنظيم 
الدولة االسالمية »داعش« 
عنه، مؤكدا أن دعم التحالف 
البالغ  الدولي كان له األثر 
في تغيي���ر موزاين القوى 

لصاحلنا.
وقد اعتب���ر بارزاني ان 
البيش���مركة حققت  قوات 
»ملحم���ة تاريخي���ة خالل 
هذين اليومني حيث لم تكن 
بتوقعاتنا ان نحقق كل هذه 

االنتصارات«. 
 واضاف »خالل 48 ساعة 
البيشمركة  فتحت قطعات 
طريقني رئيس���ني الى جبل 
س���نجار«، كما متكنت من 
»حترير جزء كبير من مدينة 

سنجار«.
العملي���ة  ان  واك���د   
»س���تتوقف عند هذا احلد 
إلعادة النظر في خطتنا النه 
لم ميكن في توقعاتنا حتقيق 
كل هذه االنتصارات في هذه 

الفترة القصيرة«.
 وشارك في العملية التي 
بدأت االربعاء، نحو ثمانية 
آالف مقات���ل كردي، دعمهم 
طي���ران التحالف بنحو 50 

غارة منذ االثنني. 
 واش���ار مجلس االمن 
الى ان  الك���ردي  القوم���ي 
العملية كانت »االكبر واالكثر 
جناحا« ضد تنظيم »الدولة 
الهجوم  االس���المية«، منذ 
الكاس���ح ال���ذي ش���نه في 
العراق في يونيو، وأدى الى 
سيطرته على مناطق واسعة 
ابرزها املوصل،  البالد،  من 

كبرى مدن شمال البالد.
 واع���رب بارزان���ي عن 
البيش���مركة  اس���تعداد 
للمش���اركة في اس���تعادة 
املوصل، الواقعة الى الشرق 
من س���نجار، قائال »سوف 
نشارك اذا طلبت منا احلكومة 
العراقية، واكيد ستكون لنا 

شروطنا«.

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارازاني خالل زيارته جلبل سنجار بعد حتريره من داعش                                                                                                         )رويترز(

حتليل إخباري

كراكاس ـ أ.ف.پ: بعد إعالن التقارب بني هافانا 
وواشنطن جتد ڤنزويال احلليف الرئيسي للنظام 

الكوبي، نفسها معزولة ما قد يرغم رئيسها 
نيكوالس مادورو إلى التخفيف من لهجة خطابه 

الناري جتاه الواليات املتحدة على خلفية أزمة 
اقتصادية خطيرة تعيشها بالده بفعل انخفاض 

أسعار النفط.
وقال احمللل السياسي نيكمر ايفانز وهو من 

تيار ينتقد السياسة التي ارساها رئيس ڤنزويال 
الراحل هوغو تشافيز لوكالة فرانس برس »ان 
هذا االعالن خص حكومة مادورو في سياستها 

جتاه الواليات املتحدة، مبا في ذلك اخلطاب 
السياسي املعتمد في الداخل الذي كان يرتكز 

الى حد كبير على النضال ضد االمبريالية وادانة 
احلظر االميركي على كوبا«.

ومنذ األربعاء بدأ املعارض البارز انريكي كابريلس 
يشدد الضغوط على مادورو. وقال: »بينما تسعى 
كوبا الى حتسني عالقاتها الديبلوماسية والتجارية 

مع الواليات املتحدة، تسعى حكومة نيكوالس 
لزيادة عالقاتها سوءا، الستخدامها كحاجب 

دخان وحتويل االنتباه عن االزمة االقتصادية 
واالجتماعية اخلطيرة التي نعيشها«.

فمع تضخم سنوي بنسبة تزيد على 60% ونقص 
خطير يشمل 40% من السلع االساسية، تقترب 

ڤنزويال من حافة التوقف عن السداد برأي العديد 
من احملللني.

ويزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم مع تدهور 
أسعار النفط في هذا البلد الذي ميلك أحد اكبر 

احتياطيات اخلام في العالم، ويعد ايضا ابرز داعم 

اقتصادي لكوبا.
ويرجح أن يكون هذا اجلانب لعب دورا اساسيا 

في املصاحلة التاريخية املعلنة االربعاء، إذ تخشى 
كوبا ان يؤثر وضع حليفها على املساعدة التي 

يقدمها الى اجلزيرة. اذ تزودها ڤنزويال بـ %60 
من نفطها مع تسهيالت في الدفع وتشتري منها 

خدمات حوالي 40 ألف مهني بينهم 30 ألف طبيب 
وممرض.

ويعتبر اخلبير االقتصادي بافل فيدال من جامعة 
كالي بكولومبيا ان التقارب »هو جهد اضافي تقوم 

به احلكومة الكوبية لتنويع اقتصادها وتقليص 
تبعية ڤنزويال«.

ويتوقع في حال توقف التجارة بني كراكاس 
وهافانا ان تغرق كوبا في »اربع سنوات من 

االنكماش«.
ولفت ميلوس الكاالي الديبلوماسي الذي كان 

نائبا لوزير اخلارجية الى »ان كوبا عاشت جتربة 
الفترة االستثنائية في التسعينيات عندما سقط 

الدعم االقتصادي مليثاق وارسو فجأة«. وأضاف 
ان »األزمة االقتصادية البنيوية في ڤنزويال دفعت 
كاسترو الى البحث عن بديل لئال يؤخذ على حني 

غرة«.
وتابع ميلوس الكاالي ان املفاجأة كانت لڤنزويال 
ألنه فيما كان يتفاوض سرا مع الواليات املتحدة 

من أجل حتقيق تقارب »كل شيء يدل على ان 
كاسترو لم يتحدث مع مادورو في هذا الشأن«.

وكانت كراكاس جتد في اجلزيرة حتى اآلن رفيقا 
في اخلطاب الناري ضد الواليات املتحدة.

لكن الديبلوماسي رأى »أنه أمر ذو مغزى ان 

تتبنى كوبا هذا املوقف البناء في وقت تتصاعد 
فيه املواجهة الكالمية لڤنزويال جتاه الواليات 

املتحدة« مضيفا: »ان نهج مادورو الراديكالي جتاه 
الواليات املتحدة يتباين مع طريق احلوار الذي 

سلكته كوبا، لكن ذلك قد يتغير«.
فمادورو الذي يواصل سياسة سلفه ومرشده 

الروحي تشافيز الذي توفي في 2013 اعتاد على 
اعتماد خطاب حاد جتاه الواليات املتحدة، فيما 

لم يعد للبلدين أي متثيل على مستوى سفير في 
عاصمتيهما منذ العام 2010.

واإلعالن األخير عن عقوبات يتوقع أن يقرها 
الكونغرس األميركي ضد الڤنزويليني املتورطني 

في قمع التظاهرات ما كان من شأنه سوى أن 
يزيد الطني بلة، وقبل بضعة أيام فقط وصف 

الرئيس الڤنزويلي هذه العقوبات بأنها »حمقاء«.
واالربعاء قبل االعالن التاريخي لراوول كاسترو 

وباراك اوباما، حاول نيكوالس مادورو إقناع 
البرازيل واالرجنتني واالوروغواي وباراغوي 

املجتمعة معه في إطار قمة مركوسور في 
االرجنتني بدعم إعالن ضد الواليات املتحدة 

بسبب هذه العقوبات.
وبعد بضع ساعات تغيرت اللهجة بشكل ملحوظ 

فقال »ان مبادرة اوباما شجاعة وضرورية 
للتاريخ«.

ورأى مكتب االستشارات األميركي ستراتفور 
»ان الصعوبات االقتصادية املتزايدة التي متر 

بها ڤنزويال واالضطرابات احملتملة قد حتثه على 
اعتبار حتسن العالقات هذا تهديدا ممكنا على 

املدى الطويل«.

ڤنزويال في عزلة بعد التقارب الكوبي ـ األميركي التاريخي

»التحالف« يستهدف ألول مرة مواقع
لـ »داعش« بريف حلب الشمالي

الريجاني في دمشق لدعم »احلكومة والشعب«: 
التحالف األميركي ضد »داعش« حركة استعراضية

مسلح يقتل رجلي شرطة في نيويورك وينتحر

بريطانيا تعد بطرد جميع الطالب األجانب

عواصم � وكاالت: استهدف طيران التحالف 
الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة ضد تنظيم 
الدولة اإلسالمية »داعش« ألول مرة أمس مواقع 

للتنظيم، في ريف حلب الشمالي بسورية.
واس���تهدفت الغارات عدة قرى وبلدات 
منها »أختري���ن«، و»احتيم���الت«، وقرية 
»حوار النه���ر«، التي تضم كال منها معاقل 

للتنظيم.
وأفاد أمين أبومحمد القيادي في »جتمع 
صقور الشمال« الذي يقاتل داعش في املنطقة، 
ملراسل األناضول بأن »طيران التحالف قصف 
قرية حوار النهر بأكثر من غارتني، ما أدى 
إلى دمار واسع في القرية«، مشيرا إلى »مقتل 
عدد كبير من عناصر التنظيم، فيما الذ من 
جنا من القصف بالفرار إلى األراضي الزراعية 

احمليطة بالقرية«.
وأوضح طبيب في املشفى امليداني ببلدة 
دابق التي يسيطر عليها التنظيم، رفض ذكر 
اسمه، أن املشفى استقبل أعدادا كبيرة من 

اجلرحى والقتلى من عناصر التنظيم.
وقد أكد املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
من جهته أمس، أن طائرات التحالف شنت 
بعد منتصف ليل أمس األول وأمس ما ال يقل 
عن 17 ضربة جوية في س���ورية استهدفت 
جتمعات تنظيم داعش واملجموعات املتطرفة 

األخرى.
وأوضح املرصد أن طائرات التحالف شنت 
خمس ضربات على أماكن في منطقة الهول 
ومحيطها بريف احلسكة جنوب شرقي البالد، 

مش���يرا إلى أنه لم ترد معلومات عن حجم 
اخلسائر البشرية.

وأضاف أنه في محافظ���ة حلب، نفذت 
طائرات التحالف م���ا ال يقل عن 12 ضربة 
اس���تهدفت فيه متركزات ومواقع لتنظيم 
داعش على اخلطوط األولى لالشتباكات مع 
جبهة النصرة والفصائل اإلسالمية والفصائل 
املقاتلة، في منطقة املداجن الواقعة بني بلدتي 
دابق ومارع، التي يسيطر عليهما التنظيم 
في ريف حلب. ووردت معلومات مؤكدة عن 
خسائر بشرية ومادية في صفوف عناصر 

تنظيم داعش.
وش���وهد طيران التحال���ف أمس األول 
وهو يقوم بجوالت اس���تطالعية فوق بلدة 
»أخترين«، فيما استمر في التحليق لساعتني 

امس أثناء تنفيذه للغارات.
وكان طيران التحالف اس���تهدف العديد 
من املناطق التي يس���يطر عليها داعش في 
سورية، منذ بدء ضرباته فيها قبل نحو 3 
أشهر، من بينها الرقة، ودير الزور، وريف 
حلب الشرقي، ومدينة عني العرب »كوباني« 

التي تلقت النصيب األكبر من الضربات.
ويشهد ريف حلب الشمالي اشتباكات بني 
داعش وفصائل املعارضة السورية املسلحة، 
بحي���ث تتركز في جبهات »مارع � تلمالد«، 
و»صوران«، و»حرجلة«، فيما يحاول داعش 
التقدم في املنطقة بغية السيطرة على مدينة 
»إعزاز« االستراتيجية على احلدود السورية 

� التركية.

عواص���م � وكاالت: اك���د رئيس مجلس 
الش���ورى االيراني علي الريجاني أمس ان 
زيارته لدمش���ق تهدف إلى تق���دمي الدعم 
 للحكوم���ة والش���عب الس���وري وبح���ث

س���بل تقدمي حل���ول للقضايا السياس���ية 
العالقة. 

وقال الريجاني في تصريح صحافي نقلته 
وكالة االنباء السورية الرسمية »سانا« لدى 
وصوله الى دمش���ق أمس ف���ي اطار جولة 
تشمل لبنان والعراق الجراء محادثات حول 
اخر املستجدات في املنطقة ان »املسلحني في 
سورية والعراق سببوا املشاكل والفوضى 

واالزمات«. 
 واضاف ان االمن واالستقرار من العوامل 
املهم���ة في النم���و والتنمي���ة وخاصة في 
املجال االقتصادي، معربا عن امله ب�»تقدمي 
اس���تراتيجيات وحلول ملكافحة االرهاب« 
خالل مباحثاته مع املس���ؤولني السوريني 

والعراقيني واللبنانيني. 

واعرب رئيس مجلس الشورى االيراني 
عن امله بان تؤدي التحركات التي جتري في 

املنطقة الى حل االزمة في سورية.
وقال ان »حل االزمة في سورية سياسي 
وقائم على أسس دميوقراطية ووفق ارادة 
الشعب السورى« مشيرا الى »ضرورة ان 
يتوحد السوريون ويتخذوا قرارا من أجل 

مستقبل بلدهم«.
وانتق���د الريجان���ي التحال���ف الدولي 
الذي تقوده واش���نطن ضد تنظيم الدولة 
االس���المية »داعش«، ووصفه بأنه مجرد 
»حركة اس���تعراضية«، مؤكدا أن مكافحة 
املجموعات اإلرهابية تتأت���ى عبر مقاومة 

وفاعلية الشعوب. 
ونقلت وكالة أنباء »فارس« عن الريجاني 
قوله »إن سورية دولة صديقة إليران ووقفت 
بجانبها ابان حرب السنوات الثماني« التي 
شنها النظام العراقي السابق ضد إيران في 

عقد الثمانينيات.

نيويورك � رويترز: قالت الشرطة األميركية 
إن مسلحا قتل رجلي ش���رطة بالرصاص 
في نيويورك أمس األول ثم انتحر. وأشار 
تعليق على وس���ائل التواصل االجتماعي 
إل���ى احتمال أن تكون هذه اجلرمية انتقاما 
لقتل ش���رطي رجال أسود أعزل خنقا خالل 

محاولة القبض عليه.
وقال مفوض الشرطة وليام براتون إن 
رجلي الشرطة رافاييل راموس )40 عاما( 
ووينجيان لي���و )32 عاما( أخذا على حني 
غرة بينما كانا في سيارة دورية بعد ظهر 

يوم أمس األول بالتوقيت احمللي. 
وقال في مؤمتر صحافي بعد الهجوم وهو 
األول الذي يقتل فيه رجال شرطة بالرصاص 
منذ عام 2011 »لقد اغتيال بكل بساطة واستهدفا 

بسبب بزتهما الرسمية«.
وتعرض رجال الش���رطة للهجوم بينما 
كانا داخل سيارة دورية في حي بدفورد-

ستويفيس���انت ف���ي بروكل���ني وذلك في 
خضم مرحلة صعبة متر بها دائرة شرطة 
نيويورك التي تضم أكبر عدد من العناصر 

في البالد.
ويأتي احلادث بعد اس���بوعني فقط من 
مظاهرات عارمة اجتاحت املدينة احتجاجا 
على رفض هيئة احمللفني هذا الشهر توجيه 
االتهام لضابط شرطة أبيض قتل إريك جارنر 
وهو رجل اسود خنقا أثناء محاولة اعتقاله 

في يوليو املاضي في ستاتني أيالند.
وقال براتون إن املهاجم أطلق النار على 
رأسي الش���رطيني من نافذة خلفية قبل أن 
يتمكنا من الرد قبل أن يفر سيرا على األقدام 

وينتحر في محطة قريبة ملترو األنفاق أثناء 
مطاردة رجال شرطة آخرين له. واتضح أن 
املهاجم يدعى اسماعيل برينسلي ويبلغ من 

العمر 28 عاما.
وأدان الرئي���س األميركي ب���اراك أوباما 
الهجوم وقال »إن رجلني شجاعني لن يرجعا 
إلى أحبائهما ليال« في حني تعهد وزير العدل 
إري���ك هولدر بأن تدعم ال���وزارة التحقيق 

بالكامل. 
وأظهرت لقطات أخذتها وس���ائل إعالم 
مختلفة حسابا على انستغرام منسوبا إلى 
برينسلي وعليه صورة لرجل أسود يرتدي 

نظارة وصورة منفصلة ملسدس فضي.
وقال احلساب:أخذوا واحدا منا..فلنأخذ 
اثنني منهم.» وتضمن التعليق هاشتاغ جلارنر 
وملايكل براون املراهق الذي قتل بالرصاص 
في مدينة فيرغس���ون في أغسطس، وقال 
براتون إن برينسلي نشر تصريحات »معادية 

للشرطة« على االنترنت.
وأشار إلى أن الش���رطة حتقق فيما إذا 
كان برينسلي قد شارك في أي من حركات 
االحتج���اج األخيرة، وقالت الس���لطات إن 
برينسلي أصاب صديقته السابقة بجروح 
خطيرة بالرصاص في مقاطعة بالتيمور في 
ماريالند في ساعة مبكرة من صباح السبت 

قبل سفره شماال إلى مدينة نيويورك.
وقالت شرطة بالتيمور في بيان صحافي 
إنها علمت بالتهديد على حساب انستغرام 
واتصلت بشرطة نيويورك عبر الهاتف قبل 
30 دقيقة من اطالق النار وأتبعت ذلك التحذير 

بصورة عبر الفاكس لبرينسلي.

لن���دن � أ.ش.أ: وع���دت وزيرة الداخلية 
البريطاني���ة تيريزا ماي امس بطرد جميع 
الطالب األجانب الذين يدرسون في اململكة 
املتحدة مبجرد انتهاء دراس���تهم  في إطار 
قواعد جديدة مشددة لتقليل أعداد املهاجرين 

في البالد.
وذكرت صحيف���ة »ذي صانداي تاميز« 
البريطانية امس أن وزيرة الداخلية ترغب 
في أن تنجح حكومة حزب احملافظني القادمة 
- إذا فازت في االنتخابات - في القضاء متاما 
على هجرة الطالب لبريطانيا واحلصول على 
تأشيرة بغرض الدراس���ة ومن املنتظر أن 
حتصل خطة ماي على دعم اجلناح اليميني 

في حزب احملافظني.
وتطالب وزيرة الداخلية البريطانية بأن 
تشمل تعهدات حزب احملافظني للبرملان القادم 
تعهدا بإجبار الطلبة من خارج دول االحتاد 
األوروبي على مغادرة اململكة املتحدة والتقدم 
للحصول على تأش���يرة جديدة من خارج 

البالد.

 وميك���ن للط���الب حاليا - وبس���هولة
كبي���رة - حتويل تأش���يرة الدراس���ة إلى 

عمل.
وتشمل خطط ماي فرض غرامات كبيرة 
على اجلامعات والكليات التي ترعى الطالب 
األجانب إذا فشلت في ضمان خروج الطالب 

من البالد.
وتسببت تيريزا ماي أمس االول في خالف 
داخل التحالف احلاكم مع حزب الليبراليني 

الدميوقراطيني، 
الذين أكدوا أنه من املس���تحيل تطبيق 
خططها للحد م���ن الهجرة قبل االنتخابات 
العامة القادمة، مشيرين إلى أنهم لن يدعموا 

هذه اخلطط في املستقبل.
وحذرت وزيرة الداخلية رئيس الوزراء 
ديڤيد كاميرون من أن الفش���ل في مواجهة 

الطالب األجانب، 
سيجعل من املستحيل بالنسبة له الوصول 
لهدفه بخف���ض صافي الهجرة الس���نوية 

لبريطانيا إلى أقل من 100 ألف مهاجر.
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بيروت ـ د.ناصر زيدان

حتمل بطاقة املعايدة التي ارسلها رئيس اللقاء 
الدميوقراطي النيابي وليد جنبالط هذا العام 
مبناسبة عيدي امليالد ورأس السنة اكثر من 
معنى، ورمبا قصد من الصورة التي ظهرت 

على البطاقة تأكيد مجموعة من الثوابت وااليحاء 
الى اكثر من هدف، ذلك ان مروحة االشخاص 

الذين تصلهم البطاقة واسعة، وهي تشمل معظم 
القيادات السياسية في البالد من رؤساء ووزراء 

ونواب، حاليني وسابقني، ورؤساء احزاب وفعاليات 
اقتصادية واجتماعية وثقافية واعالمية، وسفراء 

وقيادات جامعية وعسكرية وقضائية وادارية 
وبلدية، ولعل االبرز من بني الذين تصلهم البطاقة 
هم رؤساء الطوائف الدينية االسالمية واملسيحية، 
ورجال الكنيسة من مختلف املذاهب على تنوعهم 

وتعددهم.
حتمل البطاقة اجلنبالطية صورة كنيسة بناها 

الشيخ بشير جنبالط )من ابرز قادة االسرة 
اجلنبالطية( في العام 1820 على ارض ميلكها في 

بلدته اجلبلية املختارة، ليتمكن زواره من آل اخلازن 
)املوارنة( من القيام بواجباتهم الدينية اثاء اقامتهم 
في البلدة، وعادة ما كانت تستمر اقامتهم فترات 

طويلة، وفي املختارة لم يكن توجد كنيسة للموارنة، 
بل كانت هناك كنيسة لقسم من ابناء البلدة 

املسيحيني من الروم امللكيني الكاثوليك، وتختلف 
طقوس كل من املذهبني الكاثوليكيني في بعض 

الشكليات الطفيفة.
العالقة بني آل جنبالط زعماء املسلمني املوحدين 

الدروز وآل اخلازن زعماء كسروان والفتوح املوارنة 
كانت متقدمة، ومترسخة، وقادة العائلتني، يشهدون 

على وصايا بعضهم البعض، بل ويتناقل القدماء 
وبعض املؤرخني معلومات تشير الى ان احدى 

العائلتني ميكن ان ترث االخرى، فيما لو تعرضت 
احداها لالنقراض، وهذا مستبعد، ألن للعائلتني 
الكثير من االبناء، والشيخ بشير جنبالط اعاد 

بنفوذه الواسع على االمير بشير الشهابي الشيخ 
بشارة جفال اخلازن الى حكم منطقة كسروان 

بكاملها في العام 1808، وآل اخلازن وقفوا الى جانب 
الشيخ بشير جنبالط عندما اختلف مع االمير بشير 

الشهابي عام 1825.
ميكن ادراج مجموعة املعاني الرمزية التي حتملها 
الصورة التي التقطها للكنيسة السيدة نورا زوجة 

النائب جنبالط في السياق السياسي العام الذي 
متر بها املنطقة، ولبنان على وجه التحديد، وحتمل 

البطاقة رسائل تذكيرية قد ال تتمكن اخلطابات 
السياسية والتصاريح من ايصالها:

أوال: قبل االضطراب الهائل الذي حصل في العام 
1825 بني االمير بشير والشيخ بشير ـ وادى الى 

اعدام االخير بتحريض من محمد علي باشا حاكم 
مصر، ووالي عكا العثماني عبداهلل باشا ـ لم يكن 

في لبنان صراع طائفي، كان الصراع سياسيا، وكان 
االنقسام سياسيا، وادت التدخالت االجنبية، السيما 

الفرنسية، الى احداث طائفية حصلت فيما بعد، 
خصوصا في العام 1841 و1860، وكانت في معظمها 

حرب اهلية، بالنيابة عن قناصل الدول الكبرى الذين 
افسدوا بتدخالتهم احلياة املشتركة التي كانت قائمة 

بني اللبنانيني.
ثانيا: بناء الكنائس في اماكن ذات غالبية سكانية 

اسالمية او بناء جوامع في اماكن ذات اغلبية سكانية 
مسيحية كان مسألة طبيعية وبسيطة، وال حتمل اي 
مؤشرات على النفور او االعتراض، بل العكس كان 
يوجد ما يشبه التقليد في القرى اللبنانية، فيتبرع 

املسلمون بقطعة ارض لبناء كنيسة، ويتبرع 
املسيحيون بقطعة ارض باملقابل لبناء خلوة او 

جامع.
ثالثا: رمبا اراد جنبالط من خالل بطاقة املعايدة هذا 

العام تذكير بعض املسؤولني، السيما في البلديات 
الكبرى، بضرورة احملافظة على التراث املعماري 
القدمي الذي يتميز به لبنان، وهذا التراث يتعرض 

للتدمير في بعض املناطق، وعلى وجه التحديد في 
وسط بيروت من اجل بناء مجمعات سكنية اسمنتية 

شاهقة، فكنيسة املختارة املارونية التي يقارب 
عمرها 200 سنة مازالت في ابهى حلتها املعمارية 

القابلة للحياة.
في حلظة التوتر الهائلة في املنطقة، وفي ظل حروب 
عبثية في سورية والعراق، تهدد مستقبل املسيحيني 
واالقليات االخرى، يبدو ان جنبالط استخدم صورة 

الكنيسة ومبناسبة عيدي امليالد ورأس السنة، 
للتأكيد على اهمية احلفاظ على الوجود املسيحي 
في لبنان واملنطقة، متالقيا مع النداء الذي اطلقه 

مؤمتر القاهرة ملواجهة التطرف الديني، الذي انعقد 
بدعوة من االزهر الشريف في 3 و4 اجلاري، والذي 

ناشد املسيحيني عدم الهجرة والتشبث بأرضهم 
اكثر من اي وقت مضى.

املعايدة اجلنبالطية لها رمزيتها في هذه الظروف 
الصعبة التي مير بها لبنان، ألن املوقع املسيحي 
االول في الدولة ـ اي رئاسة اجلمهورية ـ شاغر 

منذ ما يقارب 6 اشهر، جراء فشل مجلس النواب 
املمددة واليته في انتخاب رئيس جديد.

كما ان املبادرة التذكيرية من جنبالط قد تساهم في 
انعاش قيم التقاليد اللبنانية والعربية التي حتمل 

معاني التسامح الديني واالنفتاح الثقافي بعيدا عن 
مقاربات التعصب الدخيلة، والتي ال تشبه االصالة 

العربية بشيء.

بطاقة املعايدة اجلنبالطية.. 
رسالة في أكثر من اجتاه

تقرير إخباري

الريجاني في بيروت اليوم وتساؤالت عن املهمة

حزب اهلل: نسعى لتفاهمات على غرار احلاصل مع التيار احلر
وأوساط نيابية لـ »األنباء«: حوار لكسر اجلليد وتنفيس االحتقان

تفضل���وا وابلغ���وا رئي���س 
احلكومة ليقبل املقايضة على 
هذا االساس، وحرام ان يبقى 
وضع العسكريني على ما هو 

عليه.
حزب الوطنيني االحرار الذي 
يرأسه النائب دوري شمعون 
طالب احلكومة باملقايضة على 
العسكريني االسرى مهما كان 
الثمن، موضح���ا في بيان ان 
امام  املقايضة ليس���ت غالية 
الشهادة. امنيا، اوقف اجليش 
في طرابلس شقيق احد قادة 
داعش ف���ي جرود عرس���ال 
املعروف بأبي هاجر وهو يدعى 

عبداهلل اجلغبير.
وفي منطقة س���احل املنت، 
اوق���ف اجلي���ش 3 لبنانيني 
وسوريا وفلسطينيا وضبطت 
معهم اسلحة فردية ومخدرات 
وكاميرات تصوي���ر واجهزة 
اتصال. وفي مخيم عني احللوة 
)صيدا(، انفجرت عبوة ناسفة 
ليال حتت سيارة شخص مقرب 
من املسؤول العسكري حلركة 
فتح )اللينو( ويعرف باس���م 
حس���ني اخلال، م���ا ادى الى 

احتراق السيارة.
وج���اء هذا احل���ادث على 
خلفية كون اللينو وهو قائد 
س���ابق جلهاز الكفاح املسلح 
في املخيم وقد فصلته »فتح« 
من منصبه ووصفته بالضابط 
املتمرد لعالقته بالقيادي السابق 

في فتح محمد دحالن.
وزير العدل اش���رف ريفي 
وفي احتفال تربوي في عاصمة 
الشمال قال ان طرابلس براء من 
داعش، وانه ال يشعر باخلوف 
على املدينة وال على البلد »ال 
النصرة  داعش تخيفن���ا وال 
تخيفنا، واالسالم براء من كل 

سلوكيات داعش«.

اليهما هي  االساسي بالنسبة 
حياة العسكريني وماذا يفعالن 

لهم؟
العس���كري  وكانت عائلة 
االسير لدى داعش سيف ذبيان 
هددت بتصعيد حتركها وذلك 
بعد تهديد داعش بذبح االسير 
ونشر صورة له والسكني على 
رقبته، وعقدت العائلة اجتماعا 
ف���ي بلدته مزرعة الش���وف، 
وحمل���ت العائل���ة والبل���دة 
احلكومة والسياس���يني دماء 
س���يف اذا تخاذلوا مبوضوع 
اجلنود االسرى، وهناك مهلة 
48 ساعة امام احلكومة للبت في 
هذا املوضوع وتقدمي احللول، 
واال فستكون هناك حتركات 
كبيرة وتصعيدية تؤثر على 
السياس���يني عل���ى مختلف 

املستويات.
وفي معلومات »األنباء« ان 
عائلة ذبيان الشوفية العريقة 
ابلغت جنبالط عزمها التحرك 
التصعيدي بصرف النظر عن 

االرتدادات والنتائج.
يذكر ان هناك 5 عسكريني 
اضافة الى س���يف ذبيان بني 
الستة والعشرين  املخطوفني 
الى طائفة املوحدين  ينتمون 

الدروز.
عض���و كتل���ة املس���تقبل 
النيابية د.محمد احلجار وردا 
على س���ؤال، قال: معروف ان 
عرقلة عملي���ة التبادل كانت 
تصدر عن التيار العوني ومن 
حزب اهلل من خالل القيود التي 
فرضوها على عمل جلنة االزمة 

الوزارية واحلكومة.
واضاف: اآلن يقولون انهم 
غيروا موقفه���م، وانا ارى ان 
هذا التغيي���ر ملتبس، حمال 
اوج���ه، لكني اري���د افتراض 
الني���ة احلس���نة، واقول لهم 

رغم اختالف الدوافع، فاملستقبل 
ومن خلفه فريق 14 آذار يريد 
حوارا يكسر اجلليد بينه وبني 
احل���زب، ومن خلف���ه 8 آذار، 
وصوال الى تنفيس االحتقان 
بع���د س���نوات م���ن التعبئة 
انتخاب  الى  املتبادلة وصوال 
رئيس للجمهورية يعيد وضع 
الدولة على السكة الصحيحة، 
او احلزب بحاجة الى اعادة نظر 
املنحازة لالعتبارات  مبواقفه 
اخلارجية وحدها، بعد اختراق 
جبهة النصرة ملواقعه في جرود 
بريتال داخل االراضي اللبنانية، 
والقصف الليلي املتقطع ملناطق 
تواجده ف���ي بعلبك � الهرمل 
بالقذائ���ف والصواري���خ، ما 
اوج���ب عليه تقبل فكرة قلب 

الصفحة.
وتضيف اوساط 14 آذار الى 
ذلك انفتاح طهران على الرياض 
وغيره���ا، ما ع���زز احتماالت 
اخلروج مبقررات حوارية تفتح 
آفاقا وطنية رحبة ومن دون 
ان تلغي ما قبلها ابدا كاتفاق 

الطائف.
على صعيد ملف العسكريني 
النائب وليد  املخطوفني، قرر 
املباشر مع  جنبالط االتصال 
تنظيمي داعش والنصرة ألن 
الهم االساسي بالنسبة اليه هو 

حياة العسكريني.
ومتن���ى رئي���س احلزب 
التقدمي االشتراكي على باقي 
اعضاء اخللية الوزارية املكلفة 
مبعاجلة هذه االزمة التحرك، 
وقال انه كلف احد وزراء حزبه 
في احلكوم���ة وائل ابوفاعور 

مبتابعة هذا املوضوع.
جنبالط وجه سؤاال لوزير 
الداخلية نهاد املشنوق ومدير 
الل���واء عباس  الع���ام  االمن 
ابراهي���م حول ما اذا كان الهم 

حسن خليل.
مصادر »املستقبل« تقول ان 
موعد انطالقة احلوار لم يعد 
مهما، وقد جرى التوافق بشأنه 
بني الطرفني، اذ انه سلك طريقه 
وسيبدأ مهامه قبل نهاية السنة، 
وس���تغلب العالقات الثنائية 
على احلوار الى جانب تنفيس 

االحتقان املذهبي.
االمني العام لتيار املستقبل 
احمد احلريري قال من جهته 
وخالل حفل تكرميي لرئيس 
بلدية جبي���ل زياد حواط »ال 
مصلح���ة الح���د اال باحلوار، 
ومصلحة لبنان تس���تحق ان 
نبذل كل ما بوس���عنا لتحييد 
الس���ورية  النار  لبنان ع���ن 
ومحاول���ة ترميم اخللل الذي 
اصاب الشراكة الوطنية، ولعل 
البعض يتخلى عن استكباره 
ويعود من املستنقع الذي ذهب 

اليه عامدا متعمدا«.
من جهته، اكد النائب حسن 
الوفاء  فضل اهلل عضو كتلة 
للمقاومة انفتاح حزب اهلل على 
احلوار مع بقية القوى للوصول 
الى تفاهمات وطنية، مستشهدا 
التيار  بتجربة حزب اهلل مع 
الوطني احلر والتي اثبتت ان 
هن���اك امكانية على ان يلتقي 
فريقان في لبنان من مدرستني 
مختلفتني على مبادئ مشتركة 

منها ما له عالقة بالدولة.
وزير الزراعة اكرم شهيب 
اعرب ع���ن تفاؤل���ه بجدوى 
احلوار، وقال في لقاء عقد في 
الشويفات: النزال على تفاؤلنا 
بامكاني���ة التالق���ي واحلوار 
للخ���روج من ازمة الش���غور 

الرئاسي.
اوساط نيابية متابعة ترى 
ل� »األنباء« ان كال من املستقبل 
وحزب اهلل بحاجة الى احلوار 

بيروت ـ عمر حبنجر

ام���س اجواء  دخل لبنان 
عطل���ة عيدي املي���الد ورأس 
الس���نة، حيث تتوقف معظم 
االعمال اال السياسية منها، اذ 
تس���تمر التحضيرات للحوار 
ب���ني تيار  القري���ب املرتقب 
املستقبل وحزب اهلل وبعده 
اللقاء املتوقع بني العماد ميشال 
عون ود.سمير جعجع، يضاف 
الى ه���ذا وذاك وصول رئيس 
مجلس الشورى االيراني علي 
الريجاني ال���ى بيروت اليوم 
قادما من دمش���ق، ما س���مح 
للبعض باس���تنتاج ان يكون 
في جعبته بعض االش���ارات 
السياسية او كلمات سر للحلفاء 
به���دف فتح بعض االبواب او 
النوافذ التي مازالت مغلقة او 
حتى محكمة االغالق، علما ان 
االجواء املمالئ���ة لطهران في 
بيروت وصفت الزيارة ضمن 

احلدود االستطالعية.
الريجان���ي  وسيس���تهل 
محادثاته بلقاء اليوم مع رئيس 
احلكومة متام سالم الذي وصف 
القرار االمم���ي املتعلق  امس 
مبطالبة اس���رائيل بتعويض 
لبنان جراء البقعة النفطية التي 
تسبب فيها العدوان االسرائيلي 
على معمل اجلية احلراري في 
يوليو 2006 باالجناز الكبير، 
واعتبر سالم ان لبنان سجل 
انتصارا سياسيا وديبلوماسيا 

في اعلى محفل دولي.
الريجان���ي  وس���يلتقي 
مسؤولني آخرين على مستوى 
الدولة ومجلس النواب وحزب 
اهلل، بينما ال يرى الوزير السابق 
محمد عبداحلميد بيضون نفعا 
للبنان من هذه الزيارات مادام 
يجاهر املسؤولون االيرانيون 
بان لبنان جزء من جغرافية 

نفوذهم في املنطقة.
وفي بكركي، اشار البطريرك 
بشارة الراعي في قداس االحد 
امس الى فضل املسيحيني في 
جعل لبنان بلد االنفتاح، داعيا 
السياس���يني الى احلفاظ على 

هذا النموذج.
الى ذلك، مازال احلوار بني 
املستقبل وحزب اهلل حديث 
الس���اعة، والتوقيت املرجح 
النطالقه مازال 29 اجلاري، اما 
الئحة املشاركني فقد اتسعت 
كما يب���دو لصحيفة »النهار« 
بحيث ان اجلولة االولى ستضم 
وفدا موسعا من املستقبل يضم 
الداخلية نهاد املشنوق  وزير 
والنائب سمير اجلسر الى نادر 
احلريري مدير مكتب الرئيس 
س���عد احلريري، وينضم الى 
املعاون السياسي لالمني العام 
حلزب اهلل احلاج حسني خليل 
والوزير محمد فنيش وشخص 

آخر من احلزب.
وسيكون الى جانب الرئيس 
نبيه بري معاونه الوزير علي 

)محمود الطويل( وفد من اهالى بيروت يقدمون هدايا الطفال العسكرين املخطوفني في مكان اعتصامهم في ساحة رياض الصلح  

حصر احلوار بني »املستقبل« و»حزب اهلل« لتحميل األول وحده مسؤولية إنقاذ البالد

عبداحلميد بيضون لـ »األنباء«: توصيف السعودية جعجع
بـ »الصديق املاروني الكبير« للتأكيد على دور املوارنة في لبنان

سيطرة سالح حزب اهلل على 
قرار الدولة وتسخير سياستها 
في خدمة االجن����دة االيرانية، 
ناهيك عن ان كال من الرئيس 
ب����ري ووليد جنب����الط يلعب 
دور اب����و ملحم بني اللبنانيني 
للتفلت من املسؤوليات، مبعنى 
آخر يؤك����د بيضون ان حصر 
احلوار بني املس����تقبل وحزب 
اهلل ه����و لتحميل االول وحده 
مس����ؤولية انقاذ الب����الد فيما 
اآلخرون يتفرجون، وحتميله 
بالتالي مسؤولية فشل احلوار 
وتدفيعه االثمان التي قد تصل 
الى ما يشبه سيناريو 7 أيار.

وختم بيض����ون، مؤكدا ان 
احد اهم اهداف حزب اهلل من 
احل����وار مع املس����تقبل ليس 
فقط محاولة س����حب الرئيس 
احلريري الى اجندته االيرانية 
حتت عنوان محاربة االرهاب، 
امنا واالخطر هو انتزاع بيان 
يسقط فيه اعالن بعبدا بشكل 
مدو ونهائ����ي، بدليل ان حزب 
اهلل لم يسمح بادراج سالحه 
ومشاركته في احلرب السورية 
على جدول اعمال احلوار، لذلك 
الوفد  يعتبر بيضون ان على 
احلواري املس����تقبلي ان يؤكد 
اللحظات االولى النطالق  منذ 
احل����وار ان حواره ينطلق من 
اعالن بعبدا وانه متمسك وكل 
14 آذار مبقررات طاوالت احلوار 

السابقة.

دعوته العماد ع����ون الى لقاء 
اس����تثنائي بينهما، ناهيك عن 
خطوات����ه اجلبارة وبعيدا عن 
االضواء باجتاه تي����ار املردة 
ليضع اجلميع امام مسؤولياتهم 
الوطنية بشكل عام واملارونية 
بشكل خاص، مستدركا ردا على 
سؤال ان جعجع الباحث دوما 
عن لبنان السيد احلر واملستقل 
بحاجة الى حليف اقليمي كبير 
يدعم خطواته، فكان ان تالقى 
الس����عودية  بحثه مع اهتمام 
بلبنان القوي واملعافى من كل 
وصاية خارجية وحتديدا من 

الوصاية االيرانية.
وبالعودة الى حوار املستقبل 
� ح����زب اهلل، اب����دى بيضون 
حتفظه على ثنائية التحاور في 
وقت يحتاج فيه لبنان الى حوار 
بني جميع القوى السياسية دون 
اس����تثناء، فما يقال ان احلوار 
س����يقطع الطريق على الفتنة 
السنية � الشيعية كالم مغلوط 
وال صحة له، السيما ان الوقائع 
على االرض تؤك����د ان الفتنة 
ليست قائمة بني الفقه السني 
والفقه الشيعي، امنا على دور 
لبنان ومصيره، بدليل ان العماد 
عون ليس سنيا وال شيعيا وهو 
اكثر من يغطي مشاركة حزب 
اهلل في احلرب السورية ملصلحة 
النظام السوري، االمر الذي يؤكد 
ان الفتنة السنية � الشيعية هي 
مجرد عنوان ترهيبي لتغطية 

اجليش اللبناني والقوى االمنية 
اللبنانية مبلغ 4 مليارات دوالر 
لم يسبق حتى للواليات املتحدة 
ان منح����ت مثيل����ه حلليفتها 
اس����رائيل، معتبرا بالتالي ان 
السعودية تتعاطى مع د.جعجع 
على انه احد ابرز وأهم الوجوه 
املارونية املتمسكة بسيادة لبنان 
وبسياس����ة االعتدال املذهبي 
في املنطقة، وليس مبصاحله 
اخلاصة والشخصية كما هو 
حال املاروني العماد ميشال عون 
الذي باع تاريخ املوارنة ومعه 
كل لبنان للسياسة االيرانية، 
اداة رئيسية من  وبات يشكل 
ادوات النفوذ االيراني في لبنان، 
بدليل ما ص����رح به علي اكبر 
واليتي بأن نفوذ ايران ميتد من 
اليمن الى لبنان، في اشارة الى 
حزب اهلل وحركة امل والتيار 

الوطني املسمى »حر«.
وعلي����ه، يؤك����د بيضون 
ان د.جعج����ع متكن من خالل 
سياساته االنفتاحية الهائلة ان 
يتخطى موقعه كرئيس حزب 
لبناني، ال بل تولى بنفسه ملء 
الفراغ الذي عجزت بكركي عن 
ملئه من خالل عدم متكنها من 
جمع املوارنة على طاولة حوارية 
واحدة، فبادر انطالقا من رؤيته 
وبصيرته ومن ادراكه أن املرحلة 
الراهن����ة تتطل����ب الترفع عن 
سياسة الزواريب التي متتهنها 
الرابية، الى حتطيم القيود عبر 

املرتقب بني املستقبل وحزب 
اهلل، خصوصا ان هذا احلوار 
يخص كل لبن����ان واللبنانيني 
وميثل فيه »املس����تقبل« كامل 
الفريق الس����يادي اي قوى 14 
آذار، في وقت ميثل فيه حزب 
اهلل منظومة املرشد االيراني، 
حيث سيحاول خالل املناقشات 
س����حب املس����تقبل الى داخل 
حدوده عمال مبقتضيات اجندته 
اخلامنئية، وهو ما مت التباحث 
به خالل اللقاء االستثنائي بني 
الرئيس احلريري ود.جعجع 
ف����ي الس����عودية، ومن ثم بني 
احلريري ووفد املستقبل، مع 
العلم ان جدول اعمال احلوار لم 
يتم حتى الساعة التوافق عليه 
بني املستقبل وحزب اهلل، االمر 
الذي يؤكد ان جلسة االفتتاح 
س����تكون فقط مجرد شكليات 

ومصدرا لعناوين الصحف.
واستطرادا، يؤكد بيضون 
ان توصيف السعودية د.جعجع 
ب� »الصديق اللبناني املاروني 
الكبير« هو للتأكيد على عنايتها 
بأهمية دور املوارنة السياديني 
ف����ي لبن����ان، خصوص����ا ان 
السعودية تدعم الدول العربية 
جيش����ا وش����عبا ومؤسسات 
بشكل غير محدود في مواجهة 
السياسات املذهبية التي حتاول 
منظومات مرشد الثورة االيرانية 
ترسيخها في املنطقة، بدليل منح 
السعودية بشكل غير مسبوق 

 بيروت ـ زينة طّبارة

رأى النائب والوزير السابق 
د.محمد عبداحلميد بيضون ان 
الدولة الفرنسية ملست وجود 
تقدم وبداية تقارب بني السعودية 
وايران االصالحية بقيادة املثلث 
روحاني � خامتي � رفسنجاني، 
فأوفدت الى بيروت مدير دائرة 
الشرق االوسط وشمال افريقيا 
في وزارة اخلارجية الفرنسية 
فرانسوا جيرو حامال في جعبته 
خالل جولته االستطالعية على 
القي����ادات اللبناني����ة امكانية 
استفادة لبنان من هذه اللحظة 
الرئاس����ة،  التاريخية لتمرير 
االمر الذي تلقفه بخبرة واتقان 
وعناية رئي����س حزب القوات 
اللبنانية د.سمير جعجع وبنى 
عليه اجل����زء االول من زيارته 
الى اململكة السعودية لالطالع 
من كبار املس����ؤولني فيها على 
الس����عودي من  جديد املوقف 
مجمل السياس����ة االيرانية في 
املنطقة، وحتديدا املذهبية منها 
التي ابتدعتها مجموعة املرشد 
واس����تفاد منها داعش وسائر 

التنظيمات االرهابية.
الثاني  اما جله����ة اجل����زء 
من زيارة جعجع للسعودية، 
فأع����رب بيضون ف����ي حديث 
ل����� »األنباء« ع����ن اعتقاده ان 
جعجع خصصه للمش����اركة 
بوضع ج����دول اعمال احلوار 

محمد عبد احلميد بيضون

االتفاقية الفرنسية لتسليح 
اجليش اللبناني تبرم غداً

اللوجس���تية لوضع  بيروت: توالت التحضيرات 
اللمسات والتواقيع األخيرة على اتفاقية الهبة السعودية 
املبرمة مع فرنس���ا لتسليح اجليش اللبناني بقيمة 3 
مليارات دوالر. وكشف مرجع عسكري ل�»املستقبل« 
أن األميرال إدوار غيو ممثل شركة »أوداس« الفرنسية 
لتصدير املواد العسكرية اتصل اخلميس الفائت بقائد 
اجليش العماد جان قهوجي وأبلغه أن اجلانب السعودي 
أجنز في وقت سابق من اليوم نفسه التواقيع الالزمة 
على ملحق االتفاقي���ة الذي كان قهوجي قد وقعه عن 
اجلانب اللبناني في اليرزة نهار األربعاء املاضي. وأفاد 
املرجع »املس���تقبل« بأن يوم بعد غد الثالثاء سيعود 
ملحق االتفاقية إلى بيروت الستكمال بعض التواقيع 
النهائية عليه من جانب قائد اجليش متهيدا النطالق 
عملية التنفيذ الفعلي والعملي لالتفاقية، مشيرا إلى 
أن املرحلة األولى من عمليات شحن وتسلم األسلحة 

الفرنسية مرتقبة في خالل فترة الشهرين املقبلني.
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»األرجان«: مفاوضات جارية لبيع حصة 27.5% من رأسمال شركة زميلةاالقتصادية
افادت شركة االرجان العاملية العقارية سوق الكويت لالوراق املالية بوجود مفاوضات جارية 
حاليا بني مجلس إدارة صندوق استثماري »مملوك بالكامل من قبل الشركة« في شركة زميلة 
باململكة العربية السعودية وأحد املستثمرين لبيع كامل احلصة اململوكة للصندوق والبالغة 
نسبتها 27.583% من رأسمال الشركة الزميلة. 
واشارت على موقع البورصة الى انه سوف يتم إخطار إدارة السوق في حال إمتام عملية البيع 
وحتديد قيمة الصفقة وتأثيرها على نتائج أعمال شركة األرجان العاملية العقارية.

بورصات اخلليج تواصل الصحوة

1.2 مليار دينار مكاسب بورصة الكويت
سهم نفذت من خالل 4845 صفقة 
بقيمة 7.6 ماليني دينار تشكل 
أكثر من 15% من اإلجمالي، واغلق 
السهم مرتفعا باحلد األعلى بـ 45 

فلسا ليصل إلى 540 فلسا.
ارتفاعا  ٭ سهم »بيتك« حقق 
الفتا في جلســـة أمـــس بـ 50 
فلسا هي احلد األعلى الرتفاع 
السهم في جلسة واحدة ليصل 
إلى 740 فلسا، حيث مت تداول 
6.1 ماليني ســـهم بـ 4.4 ماليني 
دينار، ويرجح أن الدخول على 
الســـهم وراءه األرباح الكبيرة 
التي حققها »بيتك« من صفقات 
بيع عقارات محلية مؤخرا بقيمة 
35 مليون دينار سيتم إدراجها 
في ميزانيـــة الربع األخير من 
العام احلالي، ما يرشح ارتفاع 

توزيعات »بيتك« السنوية.
٭ شهد سهم »الوطني« ارتفاعا 
باحلد األعلى أيضا من خالل 50 
فلسا مت إضافتها ملكاسب السهم 
الذي أغلق عند 870 فلس بعد 
تداول 4.7 ماليني ســـهم بـ 4.1 

ماليني دينار.
٭ ارتفع سهم »امريكانا« باحلد 
األعلى محققا 100 فلس مكاسب 
إضافية ليصل سعر السهم إلى 
2780 فلسا على اثر تداول 744 
ألف سهم مبليوني دينار، وال 
يظهر حتى اآلن الســـبب وراء 
الســـهم باحلد األعلى،  ارتفاع 
علما بأنه ارتفع خالل جلسات 
األســـبوع املاضي أيضا باحلد 
األعلى، وإن كان يرجح أن تكون 
التوزيعات السنوية املستهدفة 
هي الســـبب وراء اإلقبال على 

السهم.
٭ شـــهد ســـهم »املشـــاريع« 
نشاطا ملحوظا أمس من خالل 
عمليات شراء واضحة جتاوزت 
2.8 مليون سهم بقيمة تخطت 
الســـهم  مليوني دينار، ولكن 
اســـتقر عند مســـتوى إغالقه 

السابق عند 700 فلس.

كبيرة لبعض األســـهم خاصة 
البنكية.

واستمرارا حلالة الثقة التي 
املالي،  الكويت  يشهدها سوق 
السيولة لنحو قريب  ارتفعت 
من 50 مليون دينار هي األعلى 
منذ أكثر من 3 أشـــهر ونصف 
الشـــهر تقريبا عندما وصلت 
إلى 47 مليون دينار  السيولة 
في منتصف سبتمبر املاضي، 
الكويتية  البورصـــة  وحققت 
نحو 1.2 مليار دينار مكاســـب 
في جلسة أمس لترتفع القيمة 
الرأســـمالية إلـــى 29.4 مليار 

دينار.
واستحوذت أسهم »كويت 
15« على نحو 50% تقريبا من 
إجمالي الســـيولة، ما يؤشـــر 
على اســـتمرار تركيز احملافظ 
والصناديق وكبار املستثمرين 
على هذه األسهم والتي جاء في 

مقدمتها األسهم التالية:
٭ ســـهم »VIVA« الذي شـــهد 
عمليات جتميع قوية في جلسة 
أمس من خالل تداول 14.5مليون 

البتـــرول والثـــروة املعدنية 
السعودي م.علي النعيمي أنه 
على ثقـــة بأن أســـعار النفط 
الثقة  ستتحسن، لتعزز حالة 
التي بدأت تعود لألسواق نهاية 

األسبوع املاضي.

بورصة الكويت

انتعاش  محليـــا، اســـتمر 
ســـوق الكويت لألوراق املالية 
التحســـن امللحوظ  على وقع 
على مستوى أسعار النفط من 
جهة، ومحاوالت االستفادة من 
الفرص االستثمارية املتاحة من 

جهة أخرى.
فكمـــا أشـــارت »األنبـــاء« 
األســـبوع املاضي في حتليل 
بعنوان »هل بدأت الفرص تلوح 
وسط أزمة األسهم الكويتية؟«، 
مت التأكيد من خالله على وجود 
فرص واعدة في عدد من األسهم 
القيادية خاصة التي يقل مكرر 
الربحية فيها عن 15 مرة، فضال 
عن األسهم التي من املتوقع أن 
تعلن عن توزيعات ســـنوية 

شريف حمدي

واصلت مؤشرات األسواق 
اخلليجية ارتفاعاتها اجلماعية 
بعد تسجيلها نهاية األسبوع 
املاضي مكاسب كبيرة على وقع 
التحسن امللحوظ على مستوى 
أسعار النفط في السوق العاملي، 
وبهذا االرتفاع الثاني على التوالي 
عوضت كثير من األسواق جزءا 
من اخلسائر احلادة التي منيت 
بها في اجللســـات التي سبقت 

اجللستني األخيرتني.
املـــال  وحققـــت أســـواق 
اخلليجيـــة ارتفاعات متفاوتة 
في جلسة أمس كانت كالتالي:

٭ حقق سوق دبي املالي ارتفاعا 
بنســـبة 9.8% بعـــد أن أضاف 
ملكاسبه 338 نقطة ليصل إلى 

3765 نقطة.
٭ ارتفع سوق قطر املالي بنسبة 
7.5% بإجمالي نقاط إضافية بلغ 
847 نقطة ليصل املؤشـــر إلى 

12029 نقطة.
٭ شـــهد سوق مسقط ارتفاعا 
بنسبة 5.5% من خالل 313 نقطة 
ليصل مؤشر السوق إلى 5998 

نقطة.
٭ سوق أبوظبي تعافى بشكل 
جيد هو اآلخر من خالل مكاسب 
151 نقطة بنسبة ارتفاع %3.5 
ليصل املؤشر إلى 4516 نقطة.

٭ حقق ســـوق الكويت املالي 
ارتفاع بنسبة 202 نقطة وهو 
أعلى ارتفاع للمؤشر منذ فترة 
طويلة، وهو بنسبة 3.2% ليصل 

إلى 6432 نقطة.
٭ ارتفع سوق البحرين بنسبة 
19 نقطة بنسبة 1.4% ليصل إلى 

1409 نقاط.
٭ حقق الســـوق الســـعودي 
ارتفاعا بنسبة 2.5% من خالل 
مكاسب بلغت 204 نقاط ليصل 

إلى 8525 نقطة. 
السيولة في بورصة الكويت تقترب من 50 مليون دينار.. نصفها يغازل أسهم الفرص الواعدةوجـــاءت تصريحات وزير 

قرار املنظمة تثبيت اإلنتاج سيدعم االقتصاد في نهاية املطاف

دول اخلليج: اإلنتاج »غير املسؤول« من خارج »أوپيك« دفع النفط لالنهيار

اخلام في العام القادم قائال إن 
ذلك سيؤدي إلى سرعة استقرار 

األسعار. 
وأكد املزروعي أنه رغم من 
التي تواجه  التحديات كافــــة 
أن  إال  البتروليــــة،  األســــواق 
الثقة  اإلمــــارات لديهــــا  دولة 
الكاملــــة في أن قــــرار منظمة 
»أوپيك« األخير والذي يهدف 
إلى إعطاء السوق فترة لالتزان 
كان صائبا واستراتيجيا ومفيدا 
لالقتصــــاد العاملي ونعتقد أن 
املنتجني اآلخرين ســــيقومون 
بضبط مساهماتهم املستقبلية 
في السوق لتحقيق ذلك التوازن 
الذي نأمل أن نصل إليه قريبا 
ومن ثم سيستعيد السوق منوه 
تدريجيا خالل السنوات املقبلة 
وبالتالي يتحسن أداء األسواق 

كافة لألفضل.
النفط  بدوره، قال وزيــــر 
القطري محمد السادة إن سوق 
النفط تشهد تصحيحا عابرا وإن 
أساسيات السوق ستملي سعرا 
عادال للنفط، وأعرب عن ثقته 
في دور أساسيات السوق في 

حتديد أسعار النفط.
من جانبه، قال وزير النفط 
العراقي عــــادل عبداملهدي إن 
إجمالي إنتاج بالده من النفط 
سيصل إلى أربعة ماليني برميل 
يوميا بعــــد توصل بغداد إلى 
اتفاق بشــــأن الصــــادرات مع 

سلطات إقليم كردستان.

وضع السوق.
وقال النعيمي إن اململكة لن 
تخفض اإلنتاج لدعم األسواق 
حتــــى إذا عمدت الــــدول غير 
األعضاء في أوپيك إلى تقليص 
إمداداتها. وأضاف أنه غير راض 
100% عن أسعار النفط احلالية 
التي قال إنها ستتحسن لكن من 

غير الواضح متى ذلك.
من جانبه، أكد وزير النفط 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة د.علي العمير أهمية الدور 
احملوري الذي تقوم به الكويت 
في دعم نشاط منظمة األقطار 
العربية املصدرة للنفط )أوابك(. 
وقــــال العمير فــــي كلمة أمام 
العاشر  العربي  الطاقة  مؤمتر 
ان إميان الكويت بأهمية العمل 
العربــــي املشــــترك جعلها من 
اكبر الداعمني جلهود وأنشطة 
املؤسســــات العربية التنموية 
واالقتصادية، السيما منظمة 
)أوابك( التي حتتضن الكويت 

املقر الرئيسي لها.
ووصــــف اإلســــتراتيجية 
النفطيــــة التي تســــير عليها 
الكويت بأنها متزنة وحكيمة 
خاصة أنها تراعي في منطلقاتها 
دعم استقرار السوق النفطية 
العربــــي  علــــى املســــتويني 

والدولي.
بدوره، حث سهيل املزروعي 
النفط اإلماراتي منتجي  وزير 
العالم على عــــدم زيادة إنتاج 

في ســــنوات قائال: »األسعار 
احلالية ستدعم منو االقتصاد 
النفط  العاملي والطلــــب على 
بينما لن تتعرض الدول العربية 
ألضرار كبيرة«. وعزا النعيمي 
تراجع السعر لنصف مستواه 
قبل ستة أشهر إلى املضاربني 
وعدم تعاون كبار منتجي النفط 
خارج منظمة البلدان املصدرة 
للبترول، وقال »أنا واثق بأن 

سوق النفط ستتحسن«. 
وقــــال النعيمي إن األفضل 
للجميع هو ترك املنتجني األكثر 
كفاءة ينتجون وذلك ردا على 
سؤال بشأن إمكانية التعاون بني 
أعضاء منظمة البلدان املصدرة 
للبترول )أوپيك( - التي تضم 
في عضويتهــــا املنتجني األقل 
تكلفة في العالم - والدول غير 
األعضاء، وأضاف أن قرار أوپيك 
ســــيدعم االقتصاد العاملي في 

نهاية املطاف.
ونفــــى أن يكــــون للدوافع 
السياســــية دور في السياسة 
النفطية للمملكة، وقال إن تراجع 
الســــعر لن يؤثر تأثيرا كبيرا 
أو ملحوظا على السعودية أو 

االقتصادات العربية األخرى.
وملــــح إلــــى أن أوپيــــك ال 
تســــتطيع العمل علــــى إعادة 
التــــوازن للســــوق مــــن دون 
حترك مشــــترك مع املنتجني 
املستقلني الذين قال إنهم أبدوا 
عدم تعاون مع املنظمة بشأن 

فــــي أول اجتماع  وكاالت: 
يجمع وزراء النفط العرب عقب 
اجتماع منظمة الدول املصدرة  
للنفط »أوپيك« في 27 نوفمبر 
املاضي والذي أسفر عن تثبيت 
إنتاج املنظمة عند 30 مليون 
القرار  برميل يوميا وما عقب 
انهيارات حادة في أسعار  من 
النفط لتحوم في نطاق الـ 60 
دوالرا للبرميل، بدأت أمس في 
جزيرة ياس في أبوظبي، أعمال 
العاشر  العربي  الطاقة  مؤمتر 
الفترة من  الذي يعقد خــــالل 
21 الــــى 23 ديســــمبر اجلاري 
حتت شعار »الطاقة والتعاون 
العربي«. واعتبرت كثير من دول 
اخلليج العربي خالل االجتماع 
أن اإلنتاج »غير املسؤول« من 
قبل دول خارج منظمة الدول 
املصدرة للنفط )أوپيك( مسؤول 
جزئيا عن انهيار أسعار اخلام، 
إال أنها شددت على الثقة بعودة 
ان  األسعار للتحسن، السيما 
تراجع أســــعار النفط قد أثار 
سابقا حديثا عن نظريات املؤامرة 
التي تقول إن السعودية تسعى 
لكبح طفرة النفط األميركية أو 
ان الرياض تســــعى لتقويض 
إيران وروسيا بسبب دعمهما 

للنظام السوري.
وخالل املؤمتر دافع وزير 
البترول السعودي علي النعيمي 
عن قرار أوپيــــك إبقاء اإلنتاج 
مستقرا رغم أكبر تراجع للسوق 

وزير النفط د.علي العمير ووزير النفط البحريني عبداحلسني ميرزا خالل دخولهما اجللسة االفتتاحية للمؤمتر  )أ.ف.پ(  انهيارات أسعار النفط لم متنع النعيمي من التفاؤل على الرغم من حدة نظراته علي النعيمي يتحدث مع وزير النفط اإلماراتي سهيل املزروعي خالل اجللسة االفتتاحية ملؤمتر الطاقة العربي

بهبهاني: أزمة النفط ستكبّد العالم خسائر بـ 500 مليار دوالر
أحمد مغربي

كشف اخلبير النفطي د.عبدالسميع بهبهاني، 
مدير شركة شرق لالستشارات البترولية، أن 
أبعاد قرار »أوپيك« األخير بتثبيت إنتاج املنظمة 
عند 30 مليون برميل يوميا س��تظهر تداعياته 
السلبية على السوق النفطية العاملية خالل الربع 
األول من 2015، مبينا أن خسائر أسواق النفط 
والعقار واالستثمار جتاوزت 300 مليار دوالر 
حاليا، وسوف تتجاوز حيز ال� 500 مليار دوالر 

في الربع األول من 2015.
وأوضح بهبهاني في تصريح خاص ل� »األنباء« 
أن دول اخلليج العربي املنتجة للنفط ليست في 
خطر نتيجة االنخفاضات احلادة في أسعار النفط، 
وذلك بفضل احتياطاتها املالية الضخمة التي تقدر 
بحوالي 2.5 تريليون دوالر، مبديا تخوفه من 
استمرار موجة الهبوط في أسعار النفط وجلوء 
دول اخلليج إلى السحب من صناديقها السيادية 
وهو ما سينعكس على البنوك الدولية الكبرى 
وهو ما سيذكرنا مبا حدث من انهيارات خالل 
فت��رة األزمة املالية العاملية في 2008 وما تالها 

من فوضى مالية ومآس إنسانية.
وذكر اخلبير النفط��ي بهبهاني أن تصريحات 
املسؤولني النفطيني أمام منتدى الطاقة في أبوظبي 
يشير إلى أن »أوپيك« ال تستهدف سعرا معينا 
لبرميل النفط، لذا ال ني��ة لعقد اجتماع طارئ 
للمنظمة، متسائال: »هل هذا يعني أن »أوپيك« 

عزمت على العودة إلى فوضى ما قبل التأسيس، 
ولذلك ال معنى لبقاء املنظمة أصال ألنها أصبحت 
في حالة فلتان، حيث ال اتفاق على »الكوتا« أو 

كمية اإلنتاج واآلن على األسعار«.
وقال إن تصريحات األمني العام ملنظمة »أوپيك« 
عبداهلل البدري متناقض��ة فتارة يصرح بأننا 
نريد أن نعرف األس��باب الرئيسية النخفاض 
األسعار، وتارة أخرى يتهم املضاربني في أسواق 
األسهم، وهو تناقض يدل داللة واضحة أن العامل 
الرئيسي في االنخفاض هو العامل السياسي، 
حيث ال حتكمها قوانني اقتصادية وإمنا تخمينات 
واملضارب يتردد كثيرا في املضاربة عندما تدخل 

التخمينات كعامل أساسي في املنتج والسعر.
وأشار إلى أن سقف إنتاج »أوپيك« هو 30 مليون 
برميل يوميا منذ 10 سنوات، وقرار املنظمة في 
عام 2012 لم يكن لتحديد س��قف اإلنتاج فقط 
وإمنا جعل السوق محكومة في حد سعر ادنى 
لبرمي��ل النفط ال يقل ع��ن 100 دوالر ومن ثم 
كان إنت��اج »أوپيك« يتأرجح بني 28-30 برميل 
يوميا حسب القرار. وأضاف:»هناك فائض في 
اإلنتاج ب� 6 ماليني برميل يوميا« الكالم ظاهره 
صحيح ولكن 65% من هذا الفائض تنتجه أوپيك 
من خالل مخزونات عائمة وأرضية وكونتاجو، 
و35% األخرى من دول التعاون االقتصادي التي 
تس��تهلك عادة من 70-75% من إنتاجها وهذه 
األرقام ال تعرض على مرصد الداش بورد وإمنا 

رصد حركة الناقالت واملوانئ.

النعيمي: السعودية
لن تخفض اإلنتاج

حتى لو خفضه 
املنتجون املستقلون

 »أوپيك« ال تستطيع 
إعادة التوازن للسوق 

من دون حترك 
مشترك مع املنتجني 

املستقلني

اإلمارات تطالب 
منتجي العالم بعدم 

زيادة إنتاج اخلام
 في العام املقبل 
الستقرار األسواق 

 »VIVA« أسهم
و»بيتك« 

و»الوطني« 
و»أمريكانا«

باحلد األعلى

املؤشرات الوزنية 
تنتعش بـ %5

لـ »كويت 15« 
ونحو %4 

لـ »الوزني«
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بقلم: السفير األميركي بالكويت 
دوغالس سيليمان

فتح التسجيل 
للمشاركة في قمة 

االستثمار األميركية
يجمع الكويت والواليات املتحدة األميركية تاريخ 
طويل وثري من العالقات االقتصادية والتجارية 

واالستثمارية عبر احلدود، ومن هنا فإنه من دواعي 
سروري دعوة شركائنا الكويتيني حلجز مقاعدهم 
للمشاركة في قمة االستثمار في الواليات املتحدة 

)SelectUSA( التي من املزمع عقدها في 23 ـ 24 
مارس لعام 2015 في واشنطن العاصمة، حيث 

ستمنح هذه القمة املستثمرين اجلدد فرصة لبحث 
مجاالت االستثمار املتاحة في الواليات املتحدة 

األميركية فأميركا ترحب بكم.
قد يتساءل البعض، لم االستثمار في الواليات 

املتحدة األميركية حتديدا؟ وجوابي على ذلك هو 
متتع الواليات املتحدة بناجت إجمالي محلي يفوق 15 

مليار دوالر وتعداد سكاني يفوق 310 ماليني شخص 
ونصيب الفرد من الدخل احمللي يتجاوز أكثر من 

48 الف دوالر، باإلضافة إلى تبوؤ الواليات املتحدة 
األميركية أفضل املراتب العاملية لسهولة ممارسة 

أنشطة األعمال فيها.
وفي ظل هذه املعلومات، يصبح من غير املفاجئ 

تفوق السوق األميركية في مجال االستثمار األجنبي 
املباشر الذي سجل ما قيمته 231 مليار دوالر في 

.2013
كما سيتم خالل قمة االستثمار هذه عرض فرص 
االستثمار املتاحة في كل ركن من أركان الواليات 
املتحدة األميركية للمستثمرين الذين سيتوافدون 

من حول العالم وسيقوم خبراء األعمال والقادة 
السياسيون األميركيون مبشاركة احلاضرين وجهات 

نظرهم حول أحدث االجتاهات التجارية.
وتشكل هذه القمة فرصة للكويتيني للتواصل 

مع قادة التنمية االقتصادية األميركيني على 
املستوى االحتادي ومستوى الواليات واملدن جلمع 
املعلومات الالزمة عن أفضل الطرق لالستفادة من 
مناخ االستثمار األميركي املناسب، هذا وستتوافر 
للشركات الكويتية املستثمرة في الواليات املتحدة 

األميركية منصة تصدير عاملية ال مثيل لها حيث ان 
الواليات املتحدة لديها اتفاقيات جتارة حرة قوية مع 

20 بلدا متثل أكثر من 700 مليون مستهلك.
وباإلضافة إلى رؤساء الشركات التنفيذيني البارزين 

والقادة السياسيني واخلبراء، تكتظ أجندة القمة 
بفرص تقدمي معلومات عملية للمشاركني فيها 

تشمل جلسات تسلط الضوء على فرص االستثمار 
املتاحة على امتداد الواليات املتحدة األميركية 

واملناهج اجلديدة املتوافرة في مجال االستثمار 
بالبنية التحتية، كما ستتضمن القمة معرضا جتاريا 
ميكن املستثمر الكويتي من مقابلة ممثلي منظمات 

التنمية االقتصادية األميركية على املستويني 
اإلقليمي واحمللي للتعرف على مواقع وموارد 

وحوافز االستثمار احملتملة. هذا وستتيح هذه القمة 
تقدمي إجابات رئيسية حول أسباب وكيفية وأماكن 

االستثمار املتاحة في الواليات املتحدة األميركية 
بكفاءة أكبر.

وسجلت قمة االستثمار األولى في 2013 مشاركة 
دولية واسعة مت فيها حجز جميع املقاعد املخصصة، 
فقد حضرها أكثر من 1300 مشارك من 60 دولة و48 

والية أميركية و4 أقاليم ومقاطعة كولومبيا.
وشكل الوفد الكويتي املشارك في تلك القمة أكبر 

الوفود اخلليجية من حيث عدد املستثمرين.
هذا وتقوم السفارة األميركية حاليا بتنظيم وفد من 
املستثمرين الكويتيني للمشاركة في قمة االستثمار 

القادمة.
واخيرا، أتوجه من هنا بدعوتكم للتواصل مع فريق 

مكتب اخلدمات التجارية في السفارة للحصول 
على مزيد من املعلومات حول توسعة استراتيجيات 

استثماراتكم في الواليات املتحدة األميركية.

»نفط الكويت« توّقع مذكرة تفاهم 
باستخدام الطاقة الكهربائية

أعلنت شركة نفط الكويت توقيعها مذكرة تفاهم 
مع الشركة الوطنية ملش���اريع التكنولوجيا تتعلق 
باالس���تخدام األمثل للطاقة الكهربائية في منش���آت 
الشركة وتوليد طاقة متجددة نظيفة بهدف احملافظة 

على البيئة وتوفير الطاقة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي جلنوب وشرق الكويت 
في شركة نفط الكويت عبداهلل السميطي ل� »كونا« ان 
هذه املذكرة جاءت بتوصية من اللجنة الدائمة حلملة 
احلفاظ على الطاقة في الشركة ملواكبة استراتيجية 
الشركة 2020 و2030 في تنويع مصادر الطاقة واالعتماد 
على الطاقة املتجددة واملس���تدامة في مراكز عمليات 

التشغيل في الشركة ومنشآتها.
وذك���ر الذي وقع املذكرة ممثال »نفط الكويت« أن 
الش���ركة تواجه حتديات مستقبلية عديدة في مجال 
تنفيذ املشاريع أهمها ما يختص بالطاقة »ولكي نتمكن 
من تنفيذ املشاريع املستقبلية ال بد من تغيير التوجه 
وطريقتي التفكير والتنفيذ التي س���نطبق بها هذه 

املشاريع«.
وأكد أن من الركائز األساسية التي تساعد في تخطي 
هذه التحديات العمل على تدريب الكوادر واملهارات 
من الش���باب الكويتي الذي سيدير هذه املشاريع في 
املس���تقبل وبناء املنش���آت التي تعتمد على الطاقة 

النظيفة.
وأشار الى أن الدولة مقبلة على سن ضوابط بيئية 
بشأن التلوث البيئي واالنبعاثات لذلك قامت الشركة 
بخطوات استباقية في التخطيط لبناء منشآت نظيفة 

وصديقة للبيئة تناسب املشاريع املستقبلية.
وبني أن توقيع املذكرة جاء مبنزلة خطوة إيجابية 
نح���و تعزيز التوجه اجلديد الذي س���تتخذه »نفط 
الكويت« في تغيير نهجها بتنفيذ املشاريع لتصبح 
معتمدة على التنويع في مصادر الطاقة وتبني الطاقة 

النظيفة واملتجددة واملستدامة.
وقال إن التوسع املطلوب للوصول إلى إنتاج أربعة 
ماليني برميل نفطية بحسب استراتيجية 2020 يتطلب 
جدية في تنفيذ املشاريع وجدية في تدريب العمالة، 
مش���ددا على أن العمالة هي األساس في هذا التغيير 

وفي حتقيق الطموح املنشود بحلول 2020.
وأشار الى دور شركة نفط الكويت في إدراك أهمية 
املسؤولية االجتماعية وخدمة املجتمع في توفير بيئة 
صحية خالية من التلوث وطاقة متجددة مس���تدامة 
تكفي لألجيال املقبلة فضال عن التبرعات التي تقدمها 

الشركة في قطاع الصحة والسالمة والبيئة.

»الوطني«: 2014 عام الدوالر.. بال منازع
األسبوع رفع أسعار الفائدة في 
منع املستثمرين من التصرف 
باألصول املقوم���ة بالروبل. 
وجاءت هذه اخلطوة من جانب 
البنك الوطني السويسري بعد 
أن أدت هذه التقلبات إلى جانب 
احتمال قي���ام البنك املركزي 
األوروب���ي بتطبي���ق برنامج 
التيس���ير الكم���ي قريبا، إلى 
ارتفاع سعر الفرنك السويسري 
إلى مستوى 1.20 مقابل اليورو، 
وهو املس���توى الذي يعتبره 
البنك الوطني السويسري سقفا 
لسعر الفرنك، وقد صرح بأنه 
قد جلأ لتوس���يع نطاق سعر 
الليبور لفترات الثالثة أشهر 
إلى 100 نقطة أس���اس من - 
0.75% إلى +0.25% بهدف دفع 

سعر الفائدة ليكون سلبيا.

السياسة النقدية إلنجلترا 

صوت أعضاء جلنة السياسة 
النقدية في بنك إجنلترا بأغلبية 
7 أصوات إلى صوتني لصالح 
إبق���اء أس���عار الفائ���دة عند 
مستوياتها القياسية احلالية، 
وصرحت األغلبية بأن التحسن 
»الواعد« ملعدل ارتفاع األجور 
لم يكن كافيا بالقدر الذي يثير 
مخاوف بشأن معدل التضخم 
على املدى املتوس���ط. وقالت 
اللجنة التي يرأس���ها محافظ 
بنك اجنلترا، م���ارك كارني، 
في س���ياق محضر اجتماعها 
يومي 3 و4 ديسمبر اجلاري 
ان ارتفاع معدالت األجور حتى 
اآلن اليزال متوافقا عموما مع 
النمو اإلنتاج���ي وال يتجاوز 
معدل منو اإلنتاج، وأضافت أنه 
يجب أن يكون هناك املزيد من 
االرتفاع للوصول إلى مستوى 
التوافق مع املستوى املستهدف 

للتضخم، وهو %2. 
وقالت اللجن���ة أيضا، في 
احملضر الذي جاء مشابها إلى 
حد بعيد حملضر اجتماعها في 
شهر نوفمبر، إن أبرز التطورات 
خالل الشهر تتمثل في استمرار 
تراجع أسعار النفط وانخفاض 
أس���عار الفائدة في الس���وق، 
وأضاف���ت أن تراجع أس���عار 
النفط سيكون حافزا لالقتصاد 
التكاليف  من خالل تخفيض 
الدخ���ل احلقيقي.  وتعزي���ز 
وفي حتليلها لألوضاع، قالت 
اللجنة إن النشاط االقتصادي 
في اململكة املتحدة والواليات 
املتحدة »يبدو أقوى قليال مما 
كان يعتقد في السابق« بينما 
التزال توقعات النمو في منطقة 

اليورو.

اخلزين���ة ق���د ارتفعت بعد 
تصريحات مجلس االحتياطي 

الفيدرالي.
عمليات بدء إنشاء املساكن 
اجلديدة ظلت فوق مس���توى 
املليون وحدة للش���هر الثالث 

على التوالي.

الفائدة السويسرية

الوطن���ي  البن���ك  أعل���ن 
السويسري أنه سيفرض أسعار 
فائدة سلبية على ودائع البنوك 
التجارية، وذلك في مسعى منه 
للحد من تدفق األموال نتيجة 
لألزمة املالية في سويسرا. وفي 
هذا الس���ياق، صرح توماس 
جوردان، رئيس البنك الوطني 
السويسري بأن التقلبات املالية 
في روس���يا س���اهمت بشكل 
كبير في القرار املفاجئ الذي 
اتخذه البنك بفرض رسم تبلغ 
نس���بته 0.25% على الودائع 
حتت الطل���ب، وهي األرصدة 
الشبيهة باملبالغ النقدية التي 
تودعها البنوك التجارية لدى 
البنك املركزي. وكذلك خفض 
الوطني السويس���ري  البنك 
النطاق املس���تهدف من قبله 
لس���عر الليبور لثالثة أشهر 
في محاولة منه لرفع أس���عار 
الفائدة إلى م���ا دون الصفر، 
ويش���كل هذا اإلجراء تلميحا 
من جانب البنك إلى الضغوط 
الت���ي نتجت  االس���تثمارية 
بعد أن أخفق قرار الس���لطات 
النقدية الروسية املفاجئ خالل 

فيما يتعلق بتوقيت أول عملية 
رفع ألسعار الفائدة منذ سنة 
2006، وح���ل ه���ذا التصريح 
محل تعهد سابق من املجلس 
باإلبقاء على تكاليف االقتراض 
قريبة من مستوى »الصفر« 
لوقت »ليس بالقصير«، كما 
رفع مس���توى تقييمه لسوق 
العمل ف���ي الواليات املتحدة، 
الفيدرالية  اللجن���ة  وقال���ت 
للسوق املفتوحة إنها ترى أن 
بإمكانها التريث قبل بدء مسيرة 
تطبيع مسار السياسة النقدية، 
وحرصت اللجنة على صياغة 
تصريحها بعب���ارات متنحها 
بعض املرونة في التجاوب مع 
البيانات االقتصادية، وأضافت 
أن التوجيهات اجلديدة تتوافق 
مع صيغة تصريحات مجلس 
االحتياطي الفيدرالي التي جاء 
فيها أن »وقتا ليس بالقصير« 
سيمضي قبل انطالق عملية 

التطبيع. 
وكذل���ك ص���رح مجلس 
االحتياط���ي الفيدرال���ي بأن 
س���وق العمل قد شهد مزيدا 
إلى  التحس���ن، وأش���ار  من 
استمرار تقلص حاالت عدم 
الكام���ل ملوارد  االس���تخدام 
العمالة )يالح���ظ أن عبارة 
التي  التدريجي«  »التقل���ص 
وردت في تصريحات سابقة 
للمجلس حول هذا املوضوع(. 
واجلدير باملالحظة أن أسعار 
األسهم حققت مكاسب إضافية 
وأن العوائ���د على س���ندات 

0.9847 وهو أعلى مستوياتها 
مقابل العملة السويسرية منذ 28 
شهرا بعد أن أعلن البنك الوطني 
أنه س����يفرض  السويس����ري 
ضريبة سلبية تبلغ -%0.25 
على بعض الودائع الكبيرة التي 
يحتفظ بها املستثمرون بالفرنك 
السويسري وذلك في مسعى من 
البنك بهدف ثني املستثمرين 
عن شراء العملة السويسرية 
كمالذ آمن، وق����د أقفل الفرنك 
الفرنسي عند مستوى 0.9834 

في نهاية األسبوع. 
اليابان����ي فقد  ال����ني  وأما 
جنى مكاسب كبيرة في بداية 
األسبوع على أثر اشتعال األزمة 
التي أدت  املالية في روس����يا 
إلى هروب املس����تثمرين طلبا 
للسالمة في مالذ آمنة. في هذه 
األثناء، ساعدت األرقام اإليجابية 
لالقتصاد األميركي الدوالر في 
حصد مزيد من املكاس����ب في 
منتصف األسبوع ليعزز موقفه 
مقابل العملة اليابانية بعد أن 
حافظ بنك اليابان على مستوى 
التحفيز االقتصادي،  برنامج 
ومع استمرار حتسن بيانات 
مطالبات التعويض عن فقدان 
الوظائف في الواليات املتحدة، 
ليقفل الدوالر بس����عر 119.49 
مقاب����ل الني الياباني في نهاية 

األسبوع.

االحتياطي الفيدرالي 

وصرح مجلس االحتياطي 
الفيدرالي بأنه سيتحلى بالصبر 

ق����ال تقرير بن����ك الكويت 
الوطن����ي إن العملة األميركية 
صعدت مقابل العمالت الرئيسية 
األخرى نتيجة التساع الهوة بني 
النقدية  السياسة  قرب إطالق 
املتشددة في الواليات املتحدة 
األميركية من جهة والسياسات 
النقدية املتساهلة التي التزال 
البنوك املركزية في  تنتهجها 
أوروبا واليابان وأس����تراليا. 
والالفت لالنتب����اه أن مجلس 
االحتياط����ي الفيدرالي أقر في 
اجتماعه األخير بالتحسن في 
سوق العمل في الواليات املتحدة 
ومبا حققه االقتصاد من تقدم في 
مسيرته باجتاه حتقيق أهدافه 
فيما يتعلق بكل من التضخم 
والعمالة، وق����د أدى ذلك، إلى 
جانب التحس����ن على صعيد 
املطالبات بالتعويض عن فقدان 
الوظائف إلى حتقيق مكاسب 
واضحة ليقفل على ارتفاع في 
نهاية األسبوع. باإلضافة إلى 
ذلك، استفاد الدوالر من التقلبات 
التي طرأت مؤخرا من األزمة 
املالية في روسيا والتي جعلت 
املس����تثمرين يلجأون للعملة 

األميركية طلبا للحماية. 
في بداية األسبوع، مت تداول 
اليورو بس����عر 1.2473 مقابل 
ال����دوالر ثم ارتفع����ت العملة 
إلى 1.2569  األوروبية لتصل 
مس����تفيدة من سلس����لة من 
البيانات االقتصادية اإليجابية، 
إال أن اليورو ما لبث أن عكس 
اجتاهه عقب اجتماع مجلس 
االحتياطي الفيدرالي، لينخفض 
إلى 1.2264 قبل أن يقفل بسعر 

1.2232 في نهاية األسبوع. 
أما اجلنيه االس����ترليني، 
بالتذب����ذب خالل  اتس����م  فقد 
األسبوع، واتبع مسارا موازيا 
ملسار اليورو في البداية، حيث 
س����جل مكاس����ب على حساب 
إلى  العملة األميركية وارتفع 
1.5785 بعد أن افتتح بس����عر 
1.5729، قب����ل أن يتراجع أمام 
الدوالر وينخفض إلى 1.5543 
بعد اجتماع مجلس االحتياطي 
أنه اس����تطاع  الفيدرالي، بيد 
استرداد بعض خسائره على 
أثر البيانات اإليجابية ملبيعات 
التجزئة ف����ي اململكة املتحدة 
ويقفل في نهاية التداول يوم 

اجلمعة بسعر 1.5634. 
األزم����ة الروس����ية أرغمت 
الهرب طلبا  املستثمرين على 
للسالمة، األمر الذي نتج عنه 
ارتفاع الفرنك السويسري إلى 
0.9952 مقابل الدوالر، كما أدى 
إلى صعود العملة األميركية إلى 

»الكويتية ـ الصينية«: حتديات العقار الصيني كبيرة
الرسمية في حال مت تخفيف 
أسعار الفائدة املفروضة على 

الودائع.
 وعلى املدى القصير، من 
املتوقع أن يستمر االنخفاض 
في املبيعات وأسعار العقار، 
وان بدأ السوق يشهد معدالت 
انخف����اض معتدل����ة من����ذ 
بضعة ش����هور، وقد يكون 
تراجع أس����عار الفائدة على 
القدرة  االقراض مع حتسن 
على حتمل تكاليف االسكان 
ذا أثر ايجابي على حتس����ني 

مستوى املبيعات.
 أما عل����ى املدى الطويل، 
ايجابية  التطلع����ات  فتبقى 
بش����أن قط����اع العق����ار ألن 
أساسياته  مازالت موجودة، 
الدولي، منا  البنك  وبحسب 
التمدي����ن في الصني  معدل 
بنسبة 3% في 2013، أي مبا 
يع����ادل 21 مليون ش����خص 
اضافي. ع����الوة على ذلك، 
اليزال منو مستوى التمدين 
في الصني في مراحله األولى 
ال����ى 53% فقط،  اذ يص����ل 
مقارنة مع مستويات أوروبا 
والواليات املتحدة التي تصل 
الى 80%. وجدير بالذكر أن 
نس����بة التحضر في الصني 
شهدت ارتفاعا متسارعا منذ 
ع����ام 1960، ومن املتوقع أن 
يتواص����ل هذا االجتاه خالل 

السنوات القادمة.

النمو من دون أن يؤثر ذلك 
في زيادة أسعار العقار بشكل 
تضخمي، أم���ا اآلن فلم يعد 
التضخم االسكاني سببا للقلق، 
وهو ما ميكن البنك املركزي 
الصيني من اتخاذ سياسات 
نقدية أوسع، ومن السياسات 
التي قد يعيد البنك النظر فيها 
هي نسبة االحتياطي االلزامي 
وبعض أس���عار الفائدة التي 
البن���ك املركزي،  يتحكم بها 
ان قام »املركزي« بتخفيض 
نسبة االحتياطي االلزامي، قد 
يوفر ذل���ك مزيدا من األموال 
لالقراض، مما قد يدفع النمو 
واألرباح لصالح املؤسسات 
املالية، التي بدورها قد تواجه 
ضغوطات مس���تقبال بسبب 
القادمة،  التحري���ر  عملي���ة 
وأيضا تطبي���ق آلية التأمني 

على الودائع.
 ف���ي غض���ون ذل���ك، مت 
تخفيض س���عر الفائدة على 
االقراض الرئيسي ب� 0.4 نقطة 
الى 5.6% في نوفمبر املاضي 
بهدف دعم القروض اجلديدة، 
ومن املتوقع أن يتم تخفيض 
الس���عر اضافي���ا على املدى 
املتوس���ط، مع ذلك، سيكون 
صناع السياس���ة في الصني 
حذرين اجتاه تخفيض أسعار 
الفائدة الذي قد ينتج عنه رفع 
مالي »leverage« مفرط، وقد 
املالية غير  يشجع األنشطة 

اال أن����ه وحتى يومنا هذا لم 
تنجح هذه اخلطوات في احلد 
العقار،  من هبوط أس����عار 
وتعود بعض أس����باب ذلك 
الى اخلصومات الكبيرة التي 
يقدمها كبار مطوري العقار 
الذين يبحثون عن حتسني 

تدفقاتهم املالية.
 باالضافة الى ما س���بق، 
العقاري  القطاع  يزيد ركود 
من اخليارات التي ميلكها البنك 
املرك���زي الصيني في وضع 
سياسات حتفز االقتصاد وحتد 
التباطؤ، فقبل انخفاض  من 
األسعار، واجهت املؤسسات 
الصينية مهمة صعبة في دفع 

الصينية سلسلة من األنظمة 
والضوابط كفرض الضرائب 
على األرباح الناجتة من بيع 

عقارات سكنية.
 ومع ذلك، تغيرت سياسة 
احلكومات الصينية احمللية 
مع رك����ود القطاع العقاري، 
حيث مت تخفيف القيود على 
سياسة ش����راء عدة منازل 
ملعاجلة الفائض في العرض، 
فضال عن هذا، قامت بعض 
املدن مث����ل فويجن بتغيير 
النظام الضريبي لتشجيع بيع 
العقار، وأيضا في محافظة 
سيشوان متت املوافقة على 
القروض العقارية املدعومة، 

ذك����ر تقرير ص����ادر عن 
الشركة الكويتية � الصينية 
االستثمارية ان قطاع العقار 
الصيني عانى من انكماش منذ 
بداية العام، اذ تباطأت أسعار 
العقار السكنية والتجارية 
ف����ي كبرى امل����دن الصينية 
الس����بعني من منو س����نوي 
بنس����بة 9.6% في يناير الى 
منو س����لبي بنسبة -%3.7 
في نوفمبر. وانخفض منو 
مبيعات العقار الى نس����بة 
9% على أس����اس سنوي في 
أبريل، ومنا االس����تثمار في 
العق����ار بأبطأ وتيرة له منذ 
خمس سنوات، ليبلغ %11.9 
على أساس سنوي في األشهر 
االحد عشر األولى من العام، 
لك����ن بالنس����بة للتطلعات 
االيجابي����ة املتعلقة بقطاع 
العقار خالل األعوام القادمة، 
فتش����ير الى أن هذا القطاع 
سيبقى مصدرا مهما للنمو 

في الصني.
 واس����تند التقري����ر الى 
تقرير »آسيا لالستثمار« ان 
هذا التباطؤ في قطاع العقار 
جاء كنقطة ف����رج للهيئات 
التي كانت تعاني  الصينية 
من تضخم القطاع بس����بب 
الطلب  املضاربة من ناحية 
ونقص البدائل االستثمارية 
لألفراد، وفي خطوة منها نحو 
كبح الطلب، وضعت الهيئات 

»بيتك كابيتال«: النفط الالعب الرئيسي في تقلب أسعار السوق
أشار تقرير صادر عن شركة بيتك كابيتال لالستثمار ان 
سوق الكويت لألوراق املالية اتبع األسبوع املاضي املسار 

السلبي لبقية أسواق اخلليج بتراجعه بـ 233.67 نقطة ليغلق 
عند 6.230.09 نقطة، فيما خففت تداوالت اليوم األخير 

من األسبوع من شدة وطأة نزول السوق وذلك لتحقيقها 
مكاسب بلغت 114.46 نقطة، حيث كان السوق متراجعا بـ 

348.13 نقطة خالل األربعة أيام األولى من األسبوع. وعلى 
الرغم من انحدار السوق، كان أداء األسهم اإلسالمية أفضل 

مقارنة مع نظيراتها التقليدية، حيث تراجع مؤشر املثنى 
اإلسالمي بشكل طفيف بلغ 7.49 نقاط خالل األسبوع. أما 
بالنسبة لألسهم القيادية املتمثلة في مؤشر »كويت 15« فقد 

أغلقت حتت مستوى الـ 1.000 متراجعة بحوالي 63.68 نقطة 

ما يدل على أنها لعبت دورا مهما في نزول السوق. 
وبالنسبة لنشاط السوق، بلغ حجم التداول 1.04 مليار 

سهم خالل األسبوع مرتفعا بنسبة 26.1% مقارنة باألسبوع 
املاضي، حيث شهدت قطاعات السوق الرئيسية ارتفاعا في 

حجم تداوالتها. فقد شهد قطاع اخلدمات املالية الذي يساهم 
بـ 54.55% من إجمالي تداوالت السوق ارتفاعا في حجم 

تداوالته بنسبة 35.86% ليصل لـ 548.01 مليون سهم. وكذلك 
شهد قطاع االتصاالت الذي يساهم بـ 9.71% من إجمالي 
تداوالت السوق نشاطا كبيرا في حجم تداوالته الذي بلغ 

102.56 مليون سهم مقارنة بـ 28.2 مليون سهم في األسبوع 
املاضي. 

وبالنسبة لقطاع االتصاالت، كان ارتفاع تداوالته بسبب 

ادراج سهم شركة االتصاالت الكويتية »VIVA« الذي جاء في 
الطليعة، حيث مت تداول 51.85 مليون سهم من أسهمه، أي ما 

يعادل 50.55% من مجمل تداوالت القطاع. 
وتراجعت القيمة السوقية اإلجمالية للسوق بنسبة %3.7 

لتستقر عند 28.21 مليار دينار، حيث كانت اخلسارة احلادة 
لألسهم الكبيرة واملتوسطة سببا رئيسيا لهذا التراجع. 

من األسهم الكبيرة شهد سهم بنك الكويت الوطني تراجعا 
ملحوظا في قيمته السوقية بنسبة 12.8%، وكذلك حقق سهم 

شركة االتصاالت املتنقلة »زين« خسارة حادة في قيمته 
السوقية بنسبة 12.7% خالل األسبوع. ومن األسهم املتوسطة 
حقق سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية خسارة كبيرة 

في قيمته السوقية بنسبة 13% خالل األسبوع.
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املرزوق: 27% منواً بأصول »بيتك ـ تركيا« بنهاية الربع الثالث
عالقات التعاون والشراكة 
مع العديد م����ن الفعاليات 
االقتصادي����ة والتجاري����ة 
التركي، ودول  في السوق 
مجلس التعاون اخلليجى، 
ومتيز بطرح منتجات جديدة 
حققت جناح����ا كبيرا مثل 
حسابي الذهب والفضة، كما 
قدم خيارات عديدة تعكس 
خدم����ات بنكي����ة تتمحور 
حول العميل، بأدوات تقنية 
حديثة، مث����ل أجهزة إكس 
تي إم الت����ي تقدم خدمات 
الفروع وخدمات الصراف 
اآللي، للوصول إلى خدمات 
مصرفية ذاتي����ة من دون 
اذ تستخدم هذه  موظفني، 

األجهزة كأفرع رقمية.

االنتش����ار اإلقليمي، حيث 
البحرين  افتتح فروعا في 
ودبي. وأع����رب عن ثقته 
البنك على احلفاظ  بقدرة 
الريادة في الصناعة  على 
املصرفي����ة في الس����نوات 
القادمة من خالل العمليات 
املصرفية وتنفيذ اخلطط 
املوضوع����ة، واالنس����جام 
ب����ني االه����داف وتطورات 
االسواق، مما يؤكد املوقع 
املهم ل� »بيتك � تركيا« في 
سوق الصيرفة االسالمية 

في تركيا.
يذكر ان »بيتك � تركيا« 
نشط في العديد من األسواق 
املستهدفة في دول اجلوار 
التركي، وكذلك في تنمية 

ليرة ف����ي الربع الثالث من 
2014 مقارنة بنهاية 2013، 
كما منت حقوق املساهمني 
28% الى 2.948 مليار ليرة. 
وارتفع حجم الودائع %26 
ال����ى 21.518 مليار  ليصل 
ليرة، بينم����ا زاد التمويل 
بنس����بة 27% ال����ى 21.165 
ملي����ار ليرة خ����الل نفس 

الفترة الزمنية.
وأش����ار املرزوق الى ان 
البنك اس����تطاع احملافظة 
على النمو املستقر جلميع 
املؤش����رات، الفت����ا الى ان 
»بيت����ك � تركيا« متكن من 
زيادة عدد فروعه الى 300 
فرع في أهم وأكثر املناطق 
التركية متي����زا، مع زيادة 

قال رئيس مجلس إدارة 
الكويتي  التموي����ل  بي����ت 
)بيت����ك( ورئيس مجلس 
ادارة بيت التمويل الكويتي 
التركي »بيتك � تركيا« حمد 
ان  عبداحملس����ن املرزوق، 
»بيتك � تركيا« حقق أرباحا 
صافية حت����ى نهاية الربع 
الع����ام احلالي  الثالث من 
قدره����ا 284 مليون ليرة، 
مستكمال بذلك عامه ال� 25 
في قطاع البنوك االسالمية، 
حيث تظهر النتائج جناحا 
كبيرا في األداء العام لسنة 

.2014
وأضاف: زادت األصول 
اإلجمالية ل� »بيتك � تركيا« 
حمد املرزوق27% لتصل الى 32.768 مليار 

الشيخ د. مشعل اجلابر

أعلن املدير العام لهيئة تشجيع 
االستثمار املباشر الشيخ د.مشعل جابر 
االحمد إصدار الالئحة التنفيذية للقانون 

رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع 
االستثمار املباشر في الكويت ودخولها 
حيز التنفيذ. وقال الشيخ مشعل اجلابر 

ان اصدار الالئحة جاء عقب اعتمادها من 
قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
التجارة والصناعة د.عبداحملسن املدعج 
ونشرها في اجلريدة الرسمية بعددها 

االخير ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 
14 اجلاري.

وأضاف أن الهيئة عكفت طيلة الفترة 
املاضية على إجناز الالئحة التنفيذية 

املشار إليها والقرارات املتصلة بتنفيذ 
القانون املذكور بالتنسيق مع جلنة 
شكلها وزير التجارة والصناعة من 

أصحاب االختصاص واخلبرة والكفاءة 
والتعاون مع عدد من اجلهات املعنية 

واملختصة مستفيدة في ذلك من 
التجارب االقليمية والدولية.

وأوضح أن هذا القانون كان يخاطب في 
أحكامه املستثمر األجنبي كما الوطني، 

وتركز احلرص دائما على أن تخرج 
الالئحة التنفيذية للقانون بصورة 

مبسطة تتوخى الوضوح والسالسة مبا 
يتفق مع صحيح القانون.

وذكر أن الالئحة تضم 45 مادة 

موزعة على تسعة فصول هي على 
التوالي: التعاريف وهيئة تشجيع 

االستثمار املباشر والنافذة املوحدة 
والكيان االستثماري والطلبات التي 

تقدم الى الهيئة واالشتراطات اخلاصة 
بطلبات الترخيص واملزايا واالعفاءات 

والتظلمات والضبطية القضائية والسجل 
االستثماري.

وبني الشيخ مشعل اجلابر أن نصوص 
الالئحة التنفيذية خرجت على نحو 

يضمن احلرص ذاته الذي أتى به 
القانون رقم 116 لسنة 2013 بأخذ أفضل 

املمارسات احملددة لدور الهيئة ومبا 
يضمن تنفيذها املهام املطلوبة منها.

مشعل اجلابر: الالئحة التنفيذية
لقانون »االستثمار املباشر« دخلت حيز التنفيذ

أكبر من اإلنفاق على املنتجات الفاخرة

الكويتيون مولعون باإلنفاق على التجارب عالية الرفاهية

االنف���اق عل���ى تج���ارب 
عالية الرفاهية عوضا عن 
المنتجات الفاخرة، اال أنهم 
يواصلون اإلنفاق على كال 
األمرين بشكل متزن، حيث 
يفضل 32% منهم اإلنفاق 
على األزياء الراقية، ليأتي 
اقتن���اء األجهزة  تفضيل 
اإللكترونية بعدها مباشرة 
بنس���بة 31%، ثم تفضيل 
اإلنف���اق على المجوهرات 
بنسبة 29% حسب نتائج 
الدراس���ة. وأما بالنسبة 
لطريقة الشراء، فقد اتضح 
أن 74% م���ن العين���ة في 
الكويت يفضلون تجربة 
المتاجر عند  التسوق في 
شراء السلع الفاخرة على 
شرائها عن طريق االنترنت 
وذلك لرغبتهم في معاينة 
البضائ���ع والمقتني���ات 
بدقة قبل ش���رائها، وهو 
أمر جوهري عند التبضع 
لشراء المنتجات الفاخرة.

الكويت، فقد أظهرت الردود 
أن نم���ط التوجه االنفاقي 
يمي���ل بش���كل كبير نحو 
الغنية  الحي���اة  تج���ارب 
كالعطل بالمقارنة بما يتم 

انفاقه على أمور أخرى.
التي  الدراس���ة  وتبين 
أجريت أن ع���ددا متزايدا 
من سكان الكويت يفضلون 
اإلنف���اق عل���ى العطل او 
االنضام للنوادي او تجربة 
مطاعم راقية. بشكل عام، 
يتبين لنا أننا فيما تبقى 
من ع���ام 2014 وفي العام 
الجدي���د سنش���هد زيادة 
في اإلنف���اق على خدمات 
الرفاهية والسلع الفاخرة، 
االمر الذي يدعم ما شهدناه 
في النصف األول من عام 
2014 من ارتفاع في حجم 
اإلنفاق ألعض���اء بطاقات 

امريكان اكسبريس.
وبالرغم من أن س���كان 
إل���ى  الكوي���ت يميل���ون 

المنطقة  طفيفا عن ميول 
بشكل عام، حيث استقطبت 
بعض المناسبات االجتماعية 
كاالنشطة الرياضية النسب 

االعلى.
الكويت  وتظهر نتائج 
عموما نمط���ا متزايدا في 
مس���تويات اإلنفاق على 
الرفاهية وه���و انعكاس 
السائد في  واضح للنمط 
المنطقة، حيث ينوي معظم 
أصحاب الدخل العالي زيادة 
اإلنفاق على الرفاهية في عام 
2015، لقد الحظت الدراسة 
في السنوات األخيرة تغيرا 
كبيرا في طرق إنفاق الناس 
الدراس���ة  لدخلهم، وترى 
الكثير م���ن اإلنفاق على 
السلع والمنتجات الفاخرة، 
وإنما هن���اك ميول كبيرة 
لإلنفاق على التجارب عالية 
التي  الرفاهية والذكريات 
تحملها، ويظهر ذلك جليا 
عند االط���الع على نتائج 

اس���تمرار هذا االزدياد في 
ع���ام 2015. وفيما يخص 
الكويت، فقد أظهرت النتائج 
أن 41% من الذين شملتهم 
الدراسة يخططون إلنفاق 
المزي���د عل���ى المنتجات 
الفاخرة في األشهر القادمة 
ما يضع الكويت في طليعة 
المتفائلة بازدياد  ال���دول 
معدالت اإلنفاق بعد المملكة 
العربية السعودية، حيث 
المعدل 53%، وعمان  كان 

حيث بلغ %51. 
كما تبين الدراس���ة أن 
أول���ى اهتمامات س���كان 
الكويت عند االنفاق على 
الرفاهي���ة ه���و االنضمام 
النوادي بنسبة %50،  إلى 
، ويأتي بع���ده تفضيلهم 
االستمتاع بالعطالت بنسبة 
48%، ث���م تفضيل اإلنفاق 
على المطاعم الراقية بنسبة 
39%. ويجدر بالذكر أن هذه 
النس���بة تختلف اختالفا 

وفقا لنتائج دراسة عن 
التوج���ه اإلنفاقي أجرتها 
YouGov في منطقة الشرق 
األوسط وش���مال أفريقيا 
بالنيابة عن شركة أمريكان 
إكسبريس الشرق األوسط، 
يفضل ما يقارب ثلثي )%59( 
الدراسة  الذين ش���ملتهم 
إنفاق أموالهم على التجارب 
عالية الرفاهية عوضا عن 
السلع والمنتجات الفاخرة. 
تبين هذه األرقام تغييرا 
ملحوظا مقارنة بدراس���ة 
مماثل���ة أجرتها الش���ركة 
ف���ي 2012 والت���ي أظهرت 
أن المش���اركين يفضلون 
اإلنف���اق عل���ى المنتجات 
المادية الفاخرة مثل األزياء 

والمجوهرات وغيرها.
الدراسة  وقد كش���فت 
العام  أن اإلنفاق  بوضوح 
على الرفاهي���ة في ازدياد 
وتصاع���د حس���ب اآلراء 
ويتوق���ع  المس���تطلعة 

ارتفاع ملحوظ في االنفاق الشرائي داخل الكويت والفضل يعود إلى املجمعات الفاخرة التي استقطبت كبرى املاركات العاملية

سكان الكويت 
ضمن األكثر تفاؤاًل 

في املنطقة حيال 
مستويات اإلنفاق 

على الرفاهية

»منشآت« تربح 84 ألف دينار
من بيع أسهم »الكويت وآسيا«

»زين«: 25 اجلاري البدء في إجراءات 
النظر في حكم نقض »زين العراق«

»التجارة واالستثمار العقاري«:
ال نزاعات مع »الدولية لالستثمار«

أعلنت شركة منشات للمش���اريع العقارية عن ابرامها 
اتفاقية لبيع عدد 10 ماليني س���هم من أسهم رأسمال شركة 
الكويت وآسيا القابضة تعادل نسبة 3.3% بقيمة 73 فلسا 

للسهم الواحد. 
وذكرت الش���ركة في بيان لها على موقع سوق الكويت 
لألوراق املالية أنها حققت من هذه الصفقة أرباحا قدرها نحو 
84 ألف دينار، سيتم تسجيلها ضمن النتائج املالية للشركة 

خالل السنة املالية احلالية التي تنتهي في 2014/12/31.

أفادت ش���ركة االتصاالت املتنقلة )زي���ن( في كتاب إلى 
إدارة البورصة بأنها قد تس���لمت ي���وم 18-12-2014 قرار 
محكمة االستئناف البدء في إجراءات النظر في احلكم الذي 
مت نقضه وتبادل املرافعات بش���أن الدعوى املقامة من قبل 
إحدى شركات االتصاالت العاملة في العراق )الشركة املدعية( 
ضد شركة أثير لالتصاالت )العراق( احملدودة )شركة زين 
العراق(، مشيرة الى ان احملكمة حددت بتاريخ 2014/12/25 
البدء في هذه اإلجراءات، علما أن التاريخ املشار إليه سيكون 

إجرائيا بحتا.

قالت ش����ركة التجارة واالستثمار العقاري في كتاب الى 
س����وق الكويت لالوراق املالية انها قد أمتت عملية املقاصة 
والتسوية عن كل الدعاوى املتداولة بيننا وبني شركة املجموعة 
الدولية لالستثمار واألحكام التي صدرت مبوجب االستئنافني 
رقم »2290 و2005/2405« من جهة واحلكم االبتدائي للدعوى 
املقيدة برقم »2013/21 جتاري مدني كلي حكومة 9« من جهة 

أخرى.
واش����ارت في بيان على موقع البورصة انه لم تعد هناك 
أي نزاعات قائمة بهذا الشأن، األمر الذي نتج عنه استرجاع 
مخصص انتفت احلاجة إليه بقيمة 2.2 مليون دينار، والذي 

سينعكس أثره على بيانات الربع األخير لهذا العام.

»اجُلمان«: 3 مساهمني
»VIVA« ميلكون 5% من

أشار تقرير مركز اجُلمان الى انه لألسبوع الثالث على 
التوالي، مت رصد 6 حركات للملكيات املعلنة في قوائم كبار 
مالك الشركات املدرجة في س���وق الكويت لألوراق املالية 
خالل األس���بوع املنتهي في 2014/21/18، ثالث منها باجتاه 
اخلفض، واثنتان باجتاه الرفع، وحركة واحدة فقط للدخول 
في قوائم كبار املالك، ف���ي حني لم يتم رصد أي حركة في 

اجتاه اخلروج من القوائم املذكورة.
من ناحية أخرى، مبناسبة إدراج شركة االتصاالت الكويتية 
»VIVA« خالل األس���بوع املاضي، مت إدراج ثالثة مساهمني 
ميلكون أكثر من 5% من رأسمالها، وهم: شركة االتصاالت 
السعودية بنسبة 26%، املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
بنسبة 6%، والهيئة العامة لالستثمار بحصة 6% من رأس 
املال أيضا، علما أن هناك 3 مالك رئيسيني آخرين ميلكون 
4% من رأسمال الشركة املذكورة، وهم الهيئة العامة لشؤون 
القصر، األمانة العامة لألوقاف وبيت الزكاة، وذلك بنسبة 

4% من رأس املال لكل منهم.
وقد اقتصرت عمليات رفع امللكيات املعلنة خالل األسبوع 
املاضي املنتهي في 2014/12/18 على رفع »مشاريع« وشركاتها 
التابعة في ش���ركتني، األولى: »ص متحدة« مبقدار 2.920 
نقطة مئوية من 67.040 إلى 69.960%، حيث مت هذا الرفع 
للمرة الثانية قبل انسحاب »ص متحدة« من اإلدراج املقرر 
بتاريخ 2014/12/28، والثانية: »برقان« وش���ركتها التابعة 
مبقدار 0.600 نقطة مئوية من 45.120 إلى 045.72%، حيث 
مت استئناف تعزيز ملكية »مشاريع« في »برقان« بعد توقف 

ألسبوعني متاليني. 
أما عمليات خفض امللكيات املعلنة في الشركات املدرجة 
في سوق الكويت لألوراق املالية خالل األسبوع املنتهي في 
2014/21/18، فكانت ثالث، تصدرها استئناف خفض شركة 
طابة اخلير القابضة حصتها في »الس���الم« مبقدار 2.000 
نقطة مئوية من 48.300 إلى 46.300%، تلتها، خفض شركة 
إبرام حللول التقنية حصتها في »هيتس تلكوم« بواقع 1.664 
نقطة مئوية من 9.590 إلى 7.926%، وهو ما ميثل استئنافا 
خلفض »كتلة املدينة« حلصتها في »هيتس تلكوم«، حيث 
كان اخلفض الس���ابق من خالل ال���ذراع »املدينة« والذراع 
»اكتتاب«، وذلك بش���كل جذري خالل األسبوع املنتهي في 
2014/11/27، وقد جاء تخفيض شركة اإلقليم العقارية حصتها 
في »منشآت« في املرتبة الثالثة واألخيرة في عمليات اخلفض 
خالل األس���بوع املاضي، وذلك بتراجعها مبقدار 1.000 من 

6.650 إلى %5.650. 
أما عملية الدخول الوحيدة � كما أسلفنا � خالل األسبوع 
املاضي املنتهي في 2014/12/18، فقد متثلت في دخول شاكر 
هاشم سيد محمد العلوي وشركة بيكوك الدولية للتجارة 
العام���ة واملقاوالت -كطرف واح���د - في قائمة كبار مالك 

»سنام« بواقع 5.882% من رأس مالها.

)اسامة ابوعطية( نشاط محدود في حركة امللكيات باألسبوع املاضي 
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تطرحان مشاريع في البوسنة وتركيا وبريطانيا بأسعار تنافسية وحزمة من التسهيالت

»الديار« و»كورنر ستون« تشاركان في معرض »املسار« للعقار
ومس����يرة خطوات قليلة عن 
بحيرة »ولن« الشهيرة، و30 

دقيقة بالقطار عن لندن.
وق����ال هنتر إن املش����روع 
يتك����ون من مواقف واس����عة 
للس����يارات وڤلل بتصميمات 
جذاب����ة إضافة إل����ى احلدائق 
الرائعة، وأردف قائال: إن مدينة 
ميلت����ون كينز تتميز بالنظام 
األميركي في تنس����يق الطرق 
واألشجار وسهولة التنقل، وما 
القريب  مييزها أيضا موقعها 
من خمس����ة مط����ارات دولية، 
مضيفا أن ميلتون كينيز تعتبر 
حسب الدراسات واالحصائيات 
االس����تثمارية املعتم����دة من 
قبل س����لطات اجنلترا افضل 
استثمار في بريطانيا لقربها 
من مدينة لندن. وأفاد بأن شركة 
كورنرستون ستطرح مشروعني 
للشقق السكنية املفروشة في 
وس����ط مدينة مانشستر وفي 
مكان قريب من مركز املدينة، 
بحيث يكون سكنا طالبيا مميزا، 
املدينة  ويقع أيضا في وسط 
اجلامعية، وتتوافر بداخله صالة 
ترفيه ومخازن بعوائد تصل إلى 
9% عالوة على متيز املشروعني 
بتشطيباتهما النهائية مبينا أن 
الشركة ومن خالل مشاركتها 
 � العقاري  مبعرض »املس����ار 
الكويت« سيتواجد بجناحها 
خبير بريطاني متخصص في 
العقارية باجنلترا،  الضرائب 
وذلك لإلجابة عن استفسارات 
أثناء فترة  العمالء  وإشكاالت 

املعرض.
وأشار هنتر إلى أن كورنر 
ستون شركة متخصصة في 
العقاري في  التطوي����ر  مجال 
أوروب����ا عموما وف����ي اململكة 
املتحدة حتديدا، حيث إنها متتلك 
فريقا ذا خبرة عريقة تتجاوز 
ال� 10 س����نوات على مستوى 
عاملي ف����ي مج����ال العقارات، 
ويضم الفريق استشاريني من 
بريطانيا، ايرلندا وسكوتلندا 
لتقدمي أعل����ى معايير الرعاية 
واالهتم����ام للعم����الء في بيع 
العق����ارات وإدارة االم����الك، 
ومع افتتاحها مكاتب الكويت 
وعمان ودب����ي، فقد متازجت 
الكويتية والعمانية  اخلبرات 
والعاملية داخل مجلس إدارتها 
لتقدم للعمالء أفضل اخليارات 

واالستثمارية.

القطاع العقاري.

»كورنر ستون«

ومن جهته قال أحمد جنم 
رئي����س املبيعات في ش����ركة 
كورنر ستون العاملية الكويتية: 
إن الش����ركة س����تطرح خالل 
مش����اركتها باملعرض املرحلة 
الثالثة واألخيرة من مشروع 
»رويال دوك سايد« والذي القى 
إقب����اال وجناحا كبيرا من قبل 
العمالء حيث يقع املشروع في 
مدينة لندن، وتعد هذه املنطقة 
املركز املالي والتجاري األكبر في 
لندن، حيث مت ضخ املليارات 
فيه لتحويله إلى مصاف املراكز 
املالية العاملية. مضيفا أنه مت 
في هذه املرحلة استكمال عدد 
من الشقق الس����كنية بنماذج 
مختلفة، تلبي مختلف األذواق 

واملتطلبات.
وق����ال جنم ان مم����ا مييز 
املشروع اطاللته املباشرة على 
التامي����ز، وموقعه خلف  نهر 
املدينة التجارية واالقتصادية 
الثالثة في لندن، حيث املراكز 
التجارية واملراف����ق املختلفة 
واهمها اجلامعة واملطار، إضافة 
إلى قربه من محطة قطار قاليون 

ريتش. 
وأض����اف جنم قائ����ال: ان 
ازدادت خالل  العقارات  أرباح 
العام املاضي بنسبه 15% وذلك 
لوجود استثمارات هائلة في 
هذه املنطقة تبل����غ 22 مليار 
جنيه استرليني عدا عن االقبال 
املتزايد على الشراء في مدينة 
لندن وامل����دن االخرى القريبة 
من العاصمة، ونظرا الستيعاب 
السوق للطلبات االستثمارية 
وتش����جيع البنوك لالقتراض 
العقاري ملن يرغب  والتمويل 

في التملك في بريطانيا.

»ميلتون كينز«

من جانبه قال جيف هنتر 
مدير العالقات العامة في كورنر 
ستون إن الشركة وإلى جانب 
طرحها للمرحل����ه الثالثة من 
مش����روع رويال دوك س����ايد، 
ستقوم أيضا بطرح مشروعها 
اجلديد والذي ينال أعجاب كل 
من يذهب لزيارته والواقع في 
ميلتون كينز ويتميز املشروع 
بقربه الشديد عن مركز املدينة 
مبسافة ال تتجاوز عشر دقائق، 

بقربها من اخلدمات الرئيسية 
وإطالالته����ا اخلالب����ة، وكذلك 
احتواؤها على البنية التحتية 
الكاملة )كهرباء � ماء � صرف 
صحي � شوارع وإنارة( ومتتاز 
إذ تبدأ  التنافسية،  بأسعارها 
األسعار ب 7500 دينار وبنظام 
األقساط املريحة ومبقدم 1900 

دينار فقط.

شقق بإسطنبول

وم����ن ناحية أخ����رى أفاد 
الفرارجي بأن الشركة باشرت 
تسويق مشروع في اسطنبول 
في منطقة ايزينيورت القريبة 
من املطار وهو عبارة عن مجمع 
كبي����ر ويحتوي على أكثر من 
14.000 شقة ووحدة سكنية، 
ويتميز املشروع بتشطيباته 
عالي����ة اجل����ودة وبأس����عاره 
التنافسية، حيث تبدأ أسعار 
الوحدات السكنية من 62.680 
دوالرا فيم����ا يوفر املش����روع 
حزم����ة من املمي����زات أبرزها: 
الواسعة  املساحات اخلضراء 
وصال����ة لياقة بدنية ومالعب 
مخصصة لألطفال وحمام تركي 
وساونا ونظام مراقبة على مدار 
الساعة ومرآب داخلي باالضافة 
إلى نظام التدفئة املركزية عن 
طريق الطاقة الشمسية وشرفات 
على الطراز الفرنسي ومجمع 
جتاري ومسابح مغطاة وأخرى 

مكشوفة.
وأكد الفرارجي أن الشركة 
لديها أيضا خطط مستقبلية 
في استهداف عدد من املشاريع 
املتميزة ف����ي صبنجة وكذلك 
ف����ي تركيا  في كوشاداس����ي 
ف����ي دبي والش����ارقة  وأيضا 
وصاللة والطائف وغيرها من 
التي تتمتع  العقارية  املناطق 
باجلاذبية االس����تثمارية في 

موق����ع املش����روع بقربه من 
الرئيس����ية ومراكز  اخلدمات 
التسوق ونبع البوسنة الشهير، 
وكذلك قربه من املطار، حيث 
يبعد عنه مسافة ال تزيد عن 4 
كيلومترات مربعة فيما يتميز 
منتجع املنتزه باطاللته اخلالبة 
وباحتوائه على جميع اخلدمات 
األساسية مثل: املسجد وسوبر 
ماركت ونظام أمنى متكامل على 
مدار الساعة إلى جانب ممشى 
داخلي وناد صح����ي متكامل 
وديواني����ات مالعب رياضية 
وخدمات صحية ومكتب خدمات 

سياحية.

أراضي سراييڤو

الفرارجي قائال:  وأض����اف 
الس����كنية  الوحدات  »تتنوع 
ملنتجع املنتزه � إليجا بني ڤلل 
منفصلة وڤلل مزدوجة وشقق 
ودبلوكسات بأحجام متباينة 
وبتصاميم متطورة تتناسب 
مع متطلبات السوق الكويتي 
وبتشطيبات عالية اجلودة مما 
جعل اإلقبال كبيرا على شراء 
وحداته، حيث حققت الشركة 
مبيعات جتاوزت مستوى %70 
خالل فترة قياسية، وذلك بسبب 
متيز موقعه وخدماته وكذلك 
متيز أسعار الوحدات السكنية 
املبيعة، األمر الذي دفع الشركة 
إلى توسيع مساحة املشروع � 
في املرحلة املقبلة � وذلك لكي 
يصل مجموع مساحة املشروع 
ألكثر من 200 ألف متر مربع.

وبنينّ الفرارجي أن الشركة 
ستطرح أيضا خالل مشاركتها 
في املعرض مشاريع أخرى مثل: 
)أراضي منازل سراييڤو( التي 
تق����ع في منطقة فوغوتش����يا 
الراقية  املناط����ق  وهي إحدى 
في العاصمة البوسنية وتتميز 

أعلن����ت ش����ركتا »كورنر 
ستون« العاملية الكويتية والديار 
العقارية مشاركتهما في معرض 
املسار للعقار واالستثمار الذي 
تنظمه مجموعة املسار لتنظيم 
املعارض واملؤمترات الكويتية 
الراية بفندق كورت  في قاعة 
ي����ارد ماريوت بالكويت خالل 
الفترة من 4 إلى 7 يناير 2015، 
مبش����اركة أكثر من 40 شركة 
تط����رح حزمة من املش����اريع 
الكبرى تت����وزع على الكويت 
ودول مجلس التعاون اخلليجي 
ومعظم أس����واق العالم، حيث 
املع����رض فرصا فريدة  يقدم 
للمواطنني الباحثني عن السكن 
الكويت مبختلف  اخلاص في 
أنواعه س����واء ڤلل أو ش����قق 
سكنية أو حتى أرض للبناء، 
كما تعرض الش����ركات فرصا 
لالس����تثمار العقاري ما ميثل 
فرصة مثالية للشركات املشاركة 
لعقد الصفقات العقارية وتوقيع 
االتفاقات االستثمارية من خالل 

املعرض.
وأوضح املدير العام لشركة 
الديار العقارية م.علي الفرارجي 
في تصريح صحافي أن شركة 
العقاري����ة باتت ضمن  الديار 
قائمة كبرى الشركات العقارية 
التي تقوم بتسويق وتطوير 
املشاريع اخلارجية وخصوصا 
املشاريع العقارية في البوسنة 
وتركيا، وذلك بفضل اإلمكانيات 
اإلدارية املتطورة التي متتلكها 
م����ن خ����الل فريق تس����ويقي 
وتطويري مؤهل بشكل كبير 
واختيارها ألفضل املش����اريع 
املتميزة في مواقعها وتصاميمها 
وأسعارها.إضافة إلى مشاركاتها 
في املعارض العقارية املقامة في 
الكويت وكذلك دول املنطقة، 
واستخدامها لألدوات التسويقية 
الفاعل����ة وتقدميها حزمة من 
التسهيالت واألسعار التنافسية 

لعمالئها.
إلى أن  الفرارجي  وأش����ار 
الشركة ستطرح خالل مشاركتها 
في املعرض مشروعا مملوكا 
لها تقوم بتسويقه وتطويره 
وهو »منتجع املنتزه � إليجا« 
في البوس����نة الذي يقع على 
مس����احة إجمالية تقدر بنحو 
120 ألف متر مربع في منطقة 
إليجا إحدى مناطق وضواحي 
العاصمة س����راييڤو، ويتميز 

جيف هنترأحمد جنمعلي الفرارجي

»الوطني« ينظم دورة تدريبية
مصرفية ملوظفي »نفط الكويت«

م بنك الكويت الوطني دورة تدريبية ملوظفي شركة  نظنّ
نفط الكويت في إطار برنامج التدريب املصرفي املتطور 
)اعرف مصرفك( واملعد خصيصا لتعريف موظفي القطاع 

النفطي بآليات العمل والعمليات املصرفية.
وخضع املشاركون لتدريب مكثف اشتمل على أنواع 
مختلفة من آليات العمل املصرفي ومختلف التفاصيل املتعلقة 
باخلدمات املصرفية لقطاعي النفط والبتروكيماويات، إلى 
جانب التطبيقات العملية التي تساعد املتدربني على صقل 

جتربتهم وإثراء معارفهم.
وبهذه املناسبة، أش����اد املدير التنفيذي إلدارة النفط 
والبتروكيماويات في بنك الكويت الوطني فواز الفليج 
بأداء املتدربني واجتيازهم بنجاح الفت لبرنامج »اعرف 
مصرف����ك« التدريبي، الفت����ا إل����ى أن إدارة قطاع النفط 
والبتروكيماويات في بنك الكويت الوطني مكرسة بالكامل 
لتلبية جميع االحتياجات واملتطلبات اخلاصة بعمالئها 
من الشركات العاملة في هذا القطاع. وأضاف الفليج أن 
برنامج »اعرف مصرفك« التدريبي يأتي جتسيدا لسعي 
البنك الوطني الدائم إلى تعزي����ز عالقاته مع القطاعات 
احليوية، والسيما الشركات واملؤسسات الوطنية املعنية 
بصناعة النفط ومشتقاته والتي تشكل العصب الرئيسي 
القتصاد الكوي����ت. وكان بنك الكوي����ت الوطني قد أعد 
برنامج »اعرف مصرفك« لتأهيل وتعريف موظفي شركات 
القطاع النفطي بالعمليات املصرفية، وهو برنامج تدريبي 
اس����تراتيجي يهدف إلى توثيق وتوسيع عالقات وآفاق 
العمل بني البنك ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة، وتعزيز مهارات االتصال بني الطرفني على صعيد 
العمليات اليومية ومتطلبات معاجلتها على الوجه األكمل 
م����ن قبل بنك الكويت الوطني. ويس����هم برنامج »اعرف 
مصرفك« في توسيع نطاق املعارف واملهارات التجارية 
واملالية للمتدربني، األمر الذي يعزز بدوره قنوات التواصل 
العملي ما ب����ني بنك الكويت الوطني وش����ركات القطاع 

النفطي الكويتي.

جانب من تكرمي البنك الوطني ملوظفي شركة نفط الكويت املشاركني

»اخلليج«: خصومات حصرية 
للحصول على تذاكر »التركية«

أعلن بنك اخلليج، باملشاركة مع اخلطوط اجلوية 
التركية، عن تقدمي عرض حصري حلاملي بطاقات بنك 
اخلليج االئتمانية من خالل منحهم خصما بنسبة %15 
على تذاكر درجة رجال األعمال، باإلضافة إلى وزن 10 
كلغ اضافي عند القيام بحجز رحلتهم باستخدام بطاقة 
فيزا أو ماستركارد االئتمانية من بنك اخلليج. ويسري 

هذا العرض حتى 1 نوفمبر 2015.
ويلتزم بنك اخلليج مبنح عمالئه تشكيلة حصرية 
من العروض التي يح���رص على جتديدها وتنويعها 
بصورة مس���تمرة، إلى جانب مجموع���ة متميزة من 

اخلدمات املصرفية واملنتجات املالية.

»وربة« يشارك في ملتقى الكويت 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة

ش���ارك بنك وربة في ملتقى الكويت للمش���روعات 
الصغيرة واملتوسطة الذي انعقد يومي 15 و16 ديسمبر 
في قاعة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في غرفة التجارة 
والصناعة الكويت برعاية وزير املالية أنس خالد الصالح، 
الذي ناقش دور القطاع املالي في رعاية وتنمية املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة واستعرض املعوقات والتحديات التي 

تواجهها، إضافة إلى التجارب العاملية في هذا اإلطار.
وتأتي مشاركة بنك وربة في املنتدى لتوفير فرص 
الشراكة والتكامل بني املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
واملؤسسات الكبيرة وفي إطار حرص البنك على توفير 
بيئة استثمارية مالئمة ودعم ومتويل املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة التي تسهم في دفع عجلة االقتصاد الوطني 

وخلق الوظائف.
وش���كلت مش���اركة بنك وربة في ملتق���ى الكويت 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة فرصة جيدة لعرض 
املنتجات املصرفية واخلدمات املميزة التي نقدمها ألصحاب 
املشروعات وكذلك في التعرف على أفكارهم ومنتجاتهم 
واحتياجاتهم، كما القت املشاركة استحسان املشاركني في 
ف بسياسة البنك أكثر وقامت شريحة من  امللتقى، مما عرنّ
رجال األعمال وأصحاب املشاريع باإلطالع على خدمات 
وربة في مجال التمويل ودعم املشاريع الصغيرة، والتي 
تشكل عامل استقطاب للعمالء الذين يسعى البنك دائما 
إلرضائهم عبر عروض تنافسية. وميكن بنك وربة العمالء 
من فتح حسابات مصرفية متنوعة وبطاقات ائتمانية 
متخصصة، إلى جانب تسهيالت استهالكية عبر خدمة 
»املرابحة«، باإلضافة إلى التواصل مع البنك لالستفسار 
عن أحدث خدماته، والتي تتضمن منتج »القرض احلسن« 
املعتمدة من الهيئة الش���رعية لبنك وربة، وهو قرض 
يتميز بخلوه من أي هامش ربح أو أي مصاريف إدارية. 
ويعتبر منتجا مبتكرا ينبع من مبادئ االقتصاد اإلسالمي 
في التعامل، وهو متاح لعمالء بنك وربة من املواطنني 

ومواطني دول مجلس التعاون اخلليجي. 
كما تتضمن املنتجات التمويل الشخصي الذي يقدمه 
البنك والذي يتميز بس���هولة وس���رعة اإلجراءات، مع 
اخلضوع ألحكام الشريعة اإلسالمية من ناحية األرباح 

والتيسير على العمالء.

الفرارجي: »الديار« 
حققت مبيعات 

جتاوزت %70 
ملشروع »منتجع 
املنتزه  ـ إليجا« 

في البوسنة 

جنم: »كورنر 
ستون« تطرح 

املرحلة األخيرة 
من مشروع »رويال 

دوك سايد« في 
لندن وسط إقبال 

قياسي

هنتر: خبير بريطاني 
متخصص في 

الضرائب العقارية 
بإجنلترا لإلجابة عن 
استفسارات العمالء 

باملعرض
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مقصورة استثنائية

شكلت قفزة نوعية في خطوط إنتاج ميتسوبيشي موتورز

مفهوم جديد لسيارات الكروس أوفر أوتالندر 2015.. 

»بوبيان« 
و»فؤاد الغامن ـ أودي« 

يطلقان عرضاً جديداً

أعلن بنك بوبيان عـن تعاونه مع 
شـركة فؤاد الغامن وأوالده »املوزع 
العـام واحلصـري لسـيارات اودي 
بالكويت« إلطالق عرض جديد لعمالء 
البنك وغيرهم على سـيارات اودي 

اجلديدة واملستعملة.
ويأتي هذا العـرض ليؤكد حرص 
البنك املسـتمر على تقدمي عروض 
مميزة لعمالئه مع شركاء استراتيجيني 
متنوعني مـن أجل خدمـة مختلف 

الشرائح من عمالئه.
ويشـتمل العرض على خصومات 
حصرية على جميع أنواع سيارات اودي 
اجلديدة باإلضافـة إلى مجموعة من 
املزايا االخرى ومـن بينها احلصول 
على صيانة مجانية ملدة 5 سنوات أو 
75.000 كم أيهما أسبق وكفالة ملدة 
3 سنوات بدون حتديد املسافة وخدمة 
املساعدة على الطريق على مدار 24 

ساعة وتسجيل مجاني باملرور.
وأكـد بنـك بوبيـان فـي البيان 
الصحافي أن الفترة املقبلة ستشهد 
طـرح املزيد من العـروض املميزة 
اخلاصـة بتمويل السـيارات لعمالء 
البنك انطالقا من أهمية هذا القطاع 
حيث أصبحت السيارة من ضروريات 

احلياة اليومية. 
يذكـر أن موظفـي بنـك بوبيان 
متواجدون على مدار الساعة في أكبر 
وكاالت وشركات السيارات احمللية 
لتقدمي اخلدمات والنصائح املطلوبة 
للعمالء التي تتعلق بتمويل السيارات 
مع شرح أبرز مزايا التمويل التي يقدمها 

البنك.

أعلنت مجموعة املال الوكيل احلصري لسيارات 
ميتسوبيشي في الكويت، عن وصول جنم جديد 
يس����طع في سماء س����يارات »الكروس أوفر« وهو 
ميتسوبيشي اوتالندر 2015 الذي يقدم املتعة الراسخة 
للس����يارات الرياضية املتع����ددة االغراض ويوفر 
االعتمادية الصلبة والتعامل الرشيق مع الطرقات 
املمهدة وغير املمهدة وأداء سيارات الدفع الرباعي 
املميز.  وفي هذا الصدد، أعلنت املجموعة عن حتقيق 
ميتسوبيشي أوتالندر ارتفاعا في مبيعات التجزئة 
بنس����بة 120% في االشهر التسعة األولى من العام 

احلالي مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي.
ميتسوبيش����ي اوتالندر 2015 التي ش����كلت 
قفزة نوعية في خطوط انتاج ميتسوبيش����ي 

موتورز، وضعت مفهوما جديدا للمعنى 
احلقيقي لس����يارات الكروس أوفر، 

بدءا من التصميم اجلديد الواضح 
املتجل����ي مبصابيح الصدام 

األمامي الالفتة مع هيكل 
السيارة، وشبكة الهواء 

األمامي����ة الب����ارزة 
ومصابيح الضباب 
اجلديدة، باإلضافة 
إلى اجلسم اخلارجي 

الذي ينساب بسالسة من األمام الى اخللف، حيث أعيد 
تصميم خلفية السيارة أيضا لتبدو أكثر أناقة مع 
تزويدها بجناح خلفي أنيق، وصوال الى االستجابة 
القوية، حيث ستستمتع باالعتمادية الصلبة والتعامل 

الرشيق مع الطرقات وأداء الدفع الرباعي القوي.

أداء قوي

تتوافر أوتالندر بط����رازي GLX، GLS، وكالهما 
بالدفع الرباعي، م����ع امكانية اختيار محرك ذي 6 
اسطوانات بسعة 3.0 ليترات بقوة 230 حصانا أو 
محركا بسعة 2.4 ليتر وبقوة 167 حصانا املتميزين 
بكفاءة كبيرة في استهالك الوقود.  ومت جتهيز اوتالندر 

بالعديد من اخلصائص املميزة له والتي ال تتوافر 
في الكثير من الطرز ف����ي فئته، من بينها امكانية 
فتح وغلق الباب اخللفي بسهولة، كما ميكن لنظام 
التكييف الفعال اختيار درجتي حرارة مختلفتني 
جلهتي الس����ائق والراكب األمامي. كذلك مت تزويد 
السيارة بنظام التشغيل عن بعد من دون مفتاح. 
ومن اخلصائص التكنولوجية احلديثة واملطورة التي 
متيز طراز اوتالندر هي: تكنولوجيا تخفيف حدة 
التصادم األمامي، وأنظمة التحذير عند مغادرة احلارة 
املرورية، ونظام تثبيت الس����رعة التكيفي، ونظام 
مساعدة االنطالق على املرتفعات الذي يساعد على 
انطالق السيارة على مرتفع شديد امليالن، كما يعمل 
على منع السيارة من الرجوع 
إلى اخللف عند حترير 
الفرامل، وذلك 

ع����ن 

طريق احملافظة على قوة الفرملة حلوالي ثانيتني 
أي حتى يقوم السائق بالضغط على دواسة البنزين 

واالنطالق بالسيارة.

جودة وراحة مترفة

املقصورة الداخلية ألوتالندر استثنائية بكل ما 
حتمل الكلمة من معنى، حيث تتسم مبرونة كبيرة، 
اذ ميكن ترتيب مقاعد الصفني الثاني والثالث بسهولة 
لتناسب عدد الركاب وحجم األمتعة كما باإلمكان طي 
جميع ظهور املقاعد للحصول على مساحات مسطحة 
وواسعة للتحميل األمتعة.  وتستقبلك املقصورة 
الداخلية مبقاعد فاخرة التي ميكن لها ان تستضيف 
حتى س����بعة ركاب، ويبرز االهتم����ام الكبير بأدق 
التفاصيل في املقصورة الداخلية، عبر اعتماد مكونات 
عالية اجلودة تتمثل في الكساء اجللدي للمقاعد أو 
الكساء القماشي الفاخر، وملسات أملنيوم وخشب ذات 
جودة عالية تزين املقصورة والكونسول الوسطي، 
كما متكن مهندسو ميتسوبيشي من تعزيز العزل 
الصوتي والتخلص من األصوات 
غير املرغوب 
فيها 

التي تتسلل الى داخل املقصورة.

أنظمة الترفيه

أما بالنسبة للتقنيات والتجهيزات التي تضمها 
اوتالندر فهي كثيرة، نذكر منها كاميرا الرؤية اخللفية 
اخللفية، وشاش����ة الصوت التي تتيح لك التحكم 
بنظام الصوت بسهولة على الشاشة اللمسية قياس 
6.1 بوصات والتي تقوم أيضا بعرض صور الكاميرا 
اخللفية، ومنفذ USB، ومشغل األقراص CD ذا اجلودة 
العالية املوجود على الصندوق احلاوي السفلي ليسهل 
عملية التوصيل بأجهزة IPOD أو مشغالت الصوت 

األخرى لشحنها أو لالستمتاع باملوسيقى.
وزودت اوتالندر بنظام صوت متطور ومتقدم 
جدا يجعلك تتمتع بجودة صوت مذهلة من خالل 
نظام صوتي جديد مت تطويره بالتعاون مع شركة 
Rockford، يتصل بتسع سماعات ومكبر صوت عالي 

القدرة ذي 8 قنوات 710 واط. 
وملزيد من املتعة في القيادة، مت جتهيز اوتالندر 
مبقابض حتويل التروس الرياضية التي تسمح لك 
بتحويل التروس الكترونيا بسالسة دون احلاجة 

لرفع اليد عن عجلة القيادة.
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اخلالدي يرعى افتتاح »هوريكا 2015«

»التجاري«: 5 فائزين جدد حلساب »النجمة« انطالق معرض الغذاء واألواني 
املنزلية.. اليوم

كشفت املدير العام لشركة ليدرز جروب لالستشارات والتطوير، 
نبيلة العنجري عن أن معرض هوريكا الكويت 2015 سيقام حتت 
رعاية وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز اخلالدي، خالل 
الفت����رة من 19 إلى 21 يناير املقبل في قاعة الراية بفندق اجلميرا 
شاطئ املسيلة.  وذكرت العنجري أن املعرض يثبت عاما بعد عام 
مدى مساهمته الفاعلة في دعم 
املش����اريع التنموية، وتشجيع 
املشاريع املتوسطة والصغيرة، 
فضال عن دور القطاع اخلاص في 

تعزيز االقتصاد الوطني.
املع����رض  أن  وأضاف����ت 
يس����تقطب ع����ددا كبي����را من 
الشركات الرائدة العاملة في قطاع 
الغذائية  الضيافة والصناعات 
والتجهيزات الفندقية، سواء من 
داخل أو خ����ارج الكويت، وهو 
يؤكد أهمية املعارض املتخصصة 
في وضع إستراتيجيات التطوير 
والتحديث وفق أسلوب علمي 
يراع����ي احتياج����ات الس����وق 
ويأخذ بآراء ومالحظات اخلبراء 

واملختصني. 
وقالت املدير العام لش����ركة 
ليدرز ج����روب إن رعاية وكيل 
التج����ارة والصناع����ة  وزارة 
عبدالعزيز اخلال����دي ملعرض 
هوريكا، تعكس إميانه بأهمية 
الشراكة بني القطاعني احلكومي 
واخل����اص ف����ي دفع املس����يرة 
التنموي����ة للدولة، وتش����جيع 
الش����باب وفتح مج����االت عمل 
جديدة لتوفير فرص العمل التي 
حتقق طموحاتهم. وأشارت إلى أن افتتاح معرض هوريكا الكويت 
خالل العام املاضي ش����هد حضور أكثر من 15 سفيرا، وعدد كبير 
من الديبلوماسيني ورجال األعمال وأصحاب الشركات والفنادق 
واملطاعم الكبرى، إضافة إلى كوكبة من خبراء الضيافة، الفتة إلى 
أنه حقق جناحا كبيرا في توثيق التعاون بني عدد من الش����ركات 
املشاركة، فضال عن الفوائد الكبيرة التي حققتها مسابقات الطهي 

العاملية التي شهدها املعرض.
واختتمت العنجري تصريحها بتوجيه الشكر إلى وكيل وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز اخلالدي، كما أعربت عن امتنانها 
للشركات الراعية واملش����اركة في معرض هوريكا 2015، لثقتهم 
املستمرة في املعرض، ومس����اهمتهم الفعالة في جناحه الكبير، 

وتطوره عاما بعد عام.

أجرى البنك التجاري الكويتي السحب اليومي على »حساب 
النجمة«، يوم األحد 21 ديسمبر 2014 في املركز الرئيسي للبنك، 
بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة صقر املناعي، وقد فاز كل 
من: عيسى دوالتياري دوالندوست، معشوق منظور علي، عبدالناصر 
عبدالغن����ي عطاي، نواف غدير العنزي، زينب بدر ناصر بجائزة 

قيمتها 7000 دينار لكل منهم.  
ويتميز حساب النجمة اجلديد 
بتأهيل عمالئ����ه للفوز بجائزة 
يومية قدرها 7000 دينار، لينفرد 
البنك التجاري بتقدمي أكبر جائزة 
سحب يومي، باإلضافة إلى أربعة 
س����حوبات كبرى جترى خالل 
العام تبلغ قيمة كل جائزة منها 
100.000 دين����ار تقام في العيد 
الوطني والتحرير، عيد الفطر، 
وعيد األضحى املبارك باإلضافة 
إلى ذكرى تأسيس البنك في 19 

يونيو.

يفتتح صباح اليوم االثنني معرض الغذاء واألواني املنزلية الذي 
تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي خالل الفترة من 22 
ديس����مبر اجلاري الى 3 يناير املقبل على أرض املعارض الدولية 
مبش����رف في صالة رقم 5، مبش����اركة فاعلة وبحضور حشد من 

مؤسسات وشركات قطاع املواد الغذائية احمللية واخلارجية.
يشارك في املعرض عدد من الشركات احمللية واخلارجية وصل 
عددها أكثر من 70 ش����ركة جاءت جميعها لتستعرض منتجاتها 
فوق مساحة 4000 متر مربع ولتمثل بلدانا من األردن وفلسطني، 
واليمن والبحرين واإلمارات والسعودية، وعمان وتركيا ومصر، 

وألبانيا والهند إضافة الى الكويت.
وميثل هذا املعرض الذي يتزامن مع نهاية العام وقدوم العام 
اجلديد فرصة مثالية للتعرف على الس����لع واملنتجات اجلديدة، 
حيث يحفل بأنشطة هامة وعروض تسويقية عديدة ويستهدف 
استقطاب شرائح مختلفة تلبية الحتياجات الكثير من املستهلكني 

من املواد الغذائية واألواني املنزلية.
ويكتس����ب هذا املعرض أهميته من خ����الل الدور الذي يلعبه 
قط����اع الغذاء وصناع����ة املواد الغذائية ف����ي الكويت، حيث يعد 
م����ن أكبر املعارض الغذائية التي تش����هدها الكوي����ت قبل نهاية 
العام وحلول السنة امليالدية اجلديدة، اذ تتنافس شركات املواد 
الغذائية لتقدمي منتجاتها وعروضها اخلاصة، إذ ان هذا املعرض 
يوفر على املواطنني واملقيمني عن����اء البحث عن أصناف جديدة 
ومختلف����ة من املواد الغذائية والتمويني����ة، باإلضافة الى توفير 
احتياجاتهم من األواني املنزلية، حيث تتجمع حتت سقف واحد 
العديد من ش����ركات املواد الغذائية ومنتجات اللحوم، واألسماك 
والدواجن والبقوليات واملكس����رات والعصائر واملواد التموينية 
ومس����تلزمات األطعمة، والفواكه الطازجة واملجمدة واملعلبات، 
إضافة الى أجهزة ومعدات املطابخ واكسسواراتها وأدوات الطبخ 
من األواني املنزلية، ومجموعة أطقم حفالت االستقبال والتقدمي 

كأطقم السفرة والشاي والقهوة والتمور وغيرها.

عبدالعزيز اخلالدي

نبيلة العنجري

بروكابيتا تنظم ورشة عمل حول
»التفكير اإلستراتيجي ومصفوفة املهام«

»احلمراء« تطلق ملتقاها األول
بشعار »طاقة شبابية واعدة«

»كانون« تضيف جهاز إسقاط جديداً

قدمت شركة بروكابيتا لالستشارات اإلدارية بالتعاون مع خبير 
التخطيط االستراتيجي همام صافي ورشة عمل بعنوان »التفكير 
اإلستراتيجي ومصفوفة املهام« للشركة األولى للتأمني التكافلي 

ضمن اخلطة التدريبية املوضوعة ملجموعات شركات ايفا.
حيث قام اخلبير همام صافي بتعريف املشاركني من مديرين 
تنفيذيني ومديري اإلدارات بأهمية التخطيط اإلس����تراتيجي كما 
تطرق إلى خصائص الشخصيات التي تتميز بالتفكير اإلستراتيجي، 
وكيفي����ة املزج بني التفكير والتخطيط اإلس����تراتيجي على األمد 
القصير والطويل ومتابعة العمليات اليومية، باإلضافة إلى كيفية 
تعزيز قدرات املوظفني بهذه األسس واألساليب للتكيف والتقدم 

في أجواء املنافسة العالية في ظل حتديات العصر. 
وقد صرح اخلبير همام صافي � هناك تركيز ملحوظ من قبل 
الشركات على تنمية خاصية التفكير اإلستراتيجي لدى املوظفني 
من رؤساء ومديرين تنفيذيني ومديري اإلدارات وذلك نتيجة ما 
شهده العالم من تغيرات سريعة إبان األزمة العاملية في عام 2008 
وكيفية التعام����ل والتأقلم مع بيئة متغيرة على جميع األصعدة 

لتحقيق أهداف الشركات واملستثمرين.
واجلدير بالذكر أن شركة بروكابيتا لالستشارات االدارية هي 
احدى اسرع الشركات االستشارية املتخصصة باملوارد البشرية 
منوا في الكويت، ولها قاعدة عمالء تتجاوز الثمانني عميال داخل 
وخارج الكويت. وتقدم بروكابيتا حلوال متكاملة وفعالة للموارد 
البشرية لعمالئها من الشركات واملؤسسات. وترتكز خدماتها على 
تقدمي استشارات املوارد البشرية، واستشارات التوظيف والتدريب، 

وخدمات إدارة عمليات ونظم املوارد البشرية.

اطلقت شركة احلمراء لالستشارات االقتصادية في مقرها مبجمع 
احلمراء ملتقاها األول للش����باب حتت شعار طاقة شبابية واعدة 
بحضور الشريك االستراتيجي في الشركة عبداهلل ناصر اخلرافي 

والذي قام بتكرمي الشباب املشاركني في نهاية امللتقى.
وقال املدير التنفيذي للشركة عبدالوهاب احلجي ان اهم اهداف 
امللتقى هو حتفيز الشباب على ابراز طاقاتهم الكامنة وتوجيهها 
لألعمال واملشاريع الصغيرة واملتوسطة من خالل توثيق العالقة 
بينهم وبني املدربني في امللتقى من ناحية، وتفعيل هذه العالقة مع 
اصحاب املش����اريع الذين يرغبون في االستفادة من تلك الطاقات 
الش����ابة الواعدة التي مت تدريبها وصقلها باخلبرات الالزمة التي 

يحتاجها سوق العمل.
وقد دارت احللقة النقاشية األولى في امللتقى عن استراتيجيات 
التمي����ز والتأثير على اآلخرين، وقالت مدربة التنمية البش����رية 
املعتمدة اس����راء عدنان الشريدة خالل احللقة ان الشخص املميز 
عليه ان يضع اس����تراتيجية محددة واضحة االهداف متكنه من 
االرتقاء في عمله والنجاح في مش����روعه او احلياة بشكل سعيد 

بني اهله وأقرانه.
وأك����دت ان التأثير على اآلخرين له عالقة مباش����رة بالتميز 
فالش����خص املتميز او احل����اذق في مهنته او عمل����ه او حتى في 
تعامالته مع اآلخرين لديه قدرة اكبر على التأثير على مجموعة 
من االفراد سواء في مجتمعه او في محيط عمله، فالقائد الناجح 
هو من ميتلك من االدوات واملفردات التي تؤهله للتأثير اإليجابي 
في اآلخرين ومن ثم زيادة االنتاجية في الشركة او املصنع بخالف 

القائد او الشخص غير املميز.
وقالت إسراء الشريدة خالل الندوة ان هناك 5 استراتيجيات 
ميكن االرتكاز عليها للتس����لح بها في التأثير على اآلخرين وهي: 
كس����ر اجلمود واالبتكار والتخطيط والتنظيم إلى جانب الصدق 
وأيضا اس����تخدام لغة اجلس����د واإلمياءات وأخيرا تغيير نبرات 

الصوت.

أعلنت كانون الشرق األوسط عن طرح جهاز إسقاط قمة جديد 
ه����و Canon XEED WUX6000، ويتحلى هذا اجلهاز بجودة صور 

متطورة، ومزايا اتصال، ومتانة، ومزايا مفيدة للتركيب.
 ويتميز جهاز XEED WUX6000 أيضا بتوفير الطاقة، فيقدم 
صورا ساطعة عالية الوضوح مع احلد من استهالك الطاقة إلى 0.076 
واط لكل لومن. وقد حسنت كانون جودة الصور واملزايا املخصصة 
للتركيب ومزايا االتصال التي يتسم بها XEED WUX6000 بفضل 
 Aspectual( البصري AISYS4.1 اعتماد محرك صور جديد ونظام
Illumination System(. ومع إضافة ألواح LCOS اجلديدة حتسن 
مظهر الصور املسقطة من خالل تأمني سطوع وانعكاس أفضلني، 

مع زيادة في توفير الطاقة في الوقت ذاته.
ويتميز لوح LCOS اجلديد مبقاومة ممتازة لتشوه األلوان الدائم 
)burn-in(، مما يس����مح جلهازXEED WUX6000 بعرض إسقاط 
متواصل حتى 100 ساعة للصورة ذاتها من دون أن يشوه شكل 
الصورة شاشة العرض، أما شاشات LCD العادية فقد تعاني هذه 
املشكلة بعد ساعتني أو ثالث، وهذا مفيد بشكل خاص للتجهيزات 
التي تشبه املعارض، حيث يعرض العمالء الصور لسبع ساعات 
أو أكثر ف����ي اليوم. ويتالءم جه����از XEED WUX6000 مع خمس 
عدس����ات إسقاط مختلفة، هي عدسة ثابتة قصيرة، وعدسة زوم 
واسعة، وعدسة زوم قياسية، وعدسة زوم طويلة، وعدسة زوم 
 XEED طويلة جدا. وتستعني العدسات اخلمس بالوصلة ذاتها مثل
WUX 4000 وWUX5000، مما يجعلها متالئمة مع األجهزة القدمية، 

ومتنح املستخدمني مرونة محسنة أثناء التركيب.
وميكن إسقاط صور قياسها 1524 سم بنسبة عرض إلى ارتفاع 
تبلغ 16:10 عن بعد 13 س����م فقط باستخدام عدسة الزوم بزاوية 
واس����عة RSIL05WF. وتس����مح وظيفة حتريك العدسة بتعديل 
وضعية الصور املس����قطة بكل االجتاهات بواس����طة جهاز حتكم 
عن بعد. باإلضافة إلى ذلك، يضم XEED WUX6000 مصحح صور 
مدمجا مع وظيفة مزج لألطراف، مما يس����اعد على مزج الصور 
التراكبية بدق����ة ووضوح. وميكن أيضا تركي����ب اجلهاز بزوايا 
متعددة، فيتسنى للعمالء عرض لقطات الفيديو بأي زاوية، من 
األرض إلى الس����قف. وفي هذا السياق، قال هندريك فيربروغي، 
مدير التسويق في كانون الشرق األوسط: يطلب دامجو األنظمة 
والعم����الء مرون����ة أكبر وجودة صور أوضح م����ن حلول أجهزة 
اإلسقاط. وها نحن نلبي هذه احلاجات بهذا اجلهاز القمة اجلديد، 
الذي ميكن استخدامه في مجموعة متنوعة من البيئات، كاملكاتب، 
وصفوف الدراسة، واإلسقاط على الالفتات الرقمية، وذلك بفضل 
مجموعة واسعة من العدسات املتالئمة مع جودة صور متطورة، 
وتوفير أكبر في التكاليف وستتوافر XEED WUX6000 من كانون 

في الربع األول من 2015.

املشاركون في دورة العمل 

عبداهلل ناصر اخلرافي يكرم إسراء عدنان الشريدة ووالدها بحضور عبدالوهاب احلجي

عصام عبدالشافي

يضم 300 مشروع بقيمة 16 مليار دوالر

عبدالشافي: 40 شركة وبنكًا تشارك
مبعرض »املال والعقار« في 25 يناير

كشف الرئيس التنفيذي 
والشريك لش����ركة ليتني 
انترناش����يونال لتنظي����م 
واملؤمت����رات  املع����ارض 
عص����ام عبدالش����افي ان 
انتهت من جميع  الشركة 
االستعدادات إلقامة معرضها 
االول )معرض املال والعقار 
الدولي( خالل الفترة من 25 
� 28 يناير املقبل في قاعة 
الراية بفندق كورت يارد 
ماريوت الكويت، الفتا الى 
ان قيمة املشاريع املشاركة 
في املعرض فاقت 16 مليار 

دوالر.
ف����ي تصريح  وأضاف 
صحافي ان عدد الشركات 
ف����ي املعرض  املش����اركة 
ارتف����ع ال����ى 40 ش����ركة 
محلية وخليجية وعربية 
متخصصة في االستثمار 
والعق����ار، باإلضاف����ة الى 
البنوك واجلهات التمويلية 
التي تشارك في هذا احلدث 
العق����اري االكثر متيزا في 
الكويت في 2015، الفتا الى 
ان هذا املعرض سيش����هد 
نقلة نوعي����ة في التنظيم 
واالع����داد الذي س����يكون 
على اعلى مس����توى لكي 
يلبي متطلب����ات ورغبات 
وطموحات وأذواق مختلف 
الشرائح بدءا من شريحة 
املواطنني العاديني وصغار 

املستثمرين واألفراد، من 
خ����الل توفي����ر منتجات 
عقارية س����واء للسكن او 
او  االستثمار سواء داخل 

خارج الكويت.
وق����ال ان املش����اركات 
القوي����ة واملتمي����زة م����ن 
الشركات والبنوك ستعطي 
طابع االطمئنان والثقة لدى 
املقبلني على الشراء، خاصة 
مع تنوع املعروض من فرص 
متميزة سواء في الكويت 
من خالل توفير شقق متليك 
او في املشاريع النوعية في 
كل من السعودية، االمارات، 
البحرين، س����لطنة عمان، 
مص����ر، األردن، لبن����ان، 
تركيا، بريطانيا، البوسنة، 
جورجيا، أميركا، اسبانيا، 
املانيا، فرنس����ا، بلغاريا، 
سويس����را،  ماليزي����ا، 

واستراليا .
وأشار الى إن املعرض 
سيش����هد طرح ع����دد من 
املتمي����زة  املش����روعات 
وأغلبه����ا يع����رض ألول 
الكويتي،  مرة في السوق 
سواء العقارات او االراضي 
والڤلل والشاليهات محليا 
وخليجيا وعاملية والعربية 
بتسهيالت وبأسعار مميزة 
تتناسب مع جميع الشرائح 
الكويتيني  للمس����تثمرين 
والباحثني عن االستثمار 

في العقار.
ان املعرض  وأوض����ح 
سيضم نحو 300 مشروع 
مت  ومتن����وع  مختل����ف 
اختيارها بعناية فائقة في 
مناطق آمنة وحتقق افضل 
عائد منها ليك����ون قيمة 
مضافة ملن يش����تري عبر 
املوازنة بني توفير الفرص 
في مواقع متميزة ميكن ان 
يستخدمها املواطن بشكل 
شخصي وفي ذات الوقت 
يكون استثمارا مستقبليا 
ميكن ان يحقق له عائد في 

حال بيعه 
وقال انه مع التراجعات 
احل����ادة لبورصة الكويت 
اصبح للعقار ميزة تفاضلية 
كأفضل أدوات االستثمار من 
حيث املخاطر واحلسابات 
الوقائية، نظرا ألنه يعطي 
ربحا في أسوأ حاالته وميثل 
مالذا يقي املستثمرين من 
االس����تنزاف واملتغيرات 
العاصفة التي يعانون منها 
في قطاعات أخرى أصبحت 
مخاطرها بالغة، مش����يرا 
إلى أن تذبذب مؤش����رات 
البورصة دفع نسبة غير 
بس����يطة من املستثمرين 
الى توجيه رؤوس أموالهم 
للعق����ار لالس����تفادة من 
العوائد املستقرة في السوق 

العقاري.

مع باقات شامل مجاناً

Ascend Mate 7 تقدم هواوي Ooredoo
 Ooredoo ط����رح����ت 
الكويت أحدث هاتف ذكي 
 Ascend Mate 7 من هواوي
مع باقات شامل آجلة الدفع 
ابتداء من 15 دينارا شهريا. 
ويتمتع اجلهاز ذو التصميم 
األني���ق بشاش���ة عالية 
الوض���وح HD 6 بوصة 
وكاميرا عالية املواصفات 
بق���وة 13 ميغابيكس���ل، 
إضافة إلى خاصية تشغيل 
شريحتني SIM في وقت 
واحد واملتوفرة فقط في 
الذهب���ي. ويأتي  اجلهاز 
ألوان:  اجله���از بثالث���ة 
أس���ود وفضي بسعة 16 
غيغابايت، وذهبي بسعة 
32 غيغابايت، مع إمكانية 
احلصول على اجلهاز مع 
أي من باقات شامل ابتداء 

من  15 حتى  58.
ويأتي طرح هذا اجلهاز 
مع التزام Ooredoo املستمر 
بتق���دمي أح���دث األجهزة 
الذكية واخلدمات في مجال 

تكنولوجي���ا االتصاالت 
لعمالئه���ا. ه���ذا وتتميز 
 Ooredoo باقات شامل من
بالعدي���د من اخلصائص 
الفري���دة مث���ل ترحي���ل 
الدقائق غير املستخدمة 
وتقاس���م اإلنترن���ت مع 
مشتركني آخرين باإلضافة 
إلى باقات جتوال مجانية، 
وعضوي���ة ف���ي برنامج 
جن���وم للمكاف���آت الذي 
العمالء خصومات  مينح 
وقسائم شراء مقابل نقاط 
يجمعها العميل مقابل كل 
دينار يقوم بدفعه لفواتيره 

الشهرية.
كم���ا يتأه���ل جميع 
عمالء Ooredoo للسحب 
 Corvette على س���يارتني
Stingray 2015، حيث يتم 
احتس���اب فرصة واحدة 
لدخول السحب مقابل كل 
دينار يتم صرفه على أي 
من خدمات Ooredoo وذلك 

حتى 15 فبراير.

أعلنت شركة أبيار للتطوير العقاري عن املضي 
قدما في العمل على استكمال وإجناز برج هيليانا الذي 
يصل ارتفاعه إلى 104 أمتار واملكون من 28 طابقا، 
والذي يعد أحد أهم أجزاء مشروع أكاسيا أڤنيوز في 

منطقة الصفوح في قلب مدينة اجلميرا بدبي. 
وفي هذا اإلطار، أوضحت شركة أبيار للتطوير 
العقاري عن حرصه���ا على تكريس طاقتها لتنفيذ 
برج هيليانا، حيث مت االنتهاء من أعمال التكسيات 
اخلارجية خالل هذا العام، وتعتبر األعمال اإلنشائية 
الداخلية للب���رج في مراحلها األخيرة. هذا، وقد مت 
إجناز معظم األعمال اإلنش���ائية ف���ي برج هيليانا 
الذي مت بيع جميع وحداته السكنية بالكامل خالل 

فترة وجيزة. 
ومن املتوقع االنتهاء من األعمال اإلنشائية لبرج 
هيليانا وتسليم املش���روع خالل الربع الثالث من 
2015. هذا، وتتطلع إدارة الشركة إلى تسليم وحدات 
برج هيليانا للعمالء، حتى يتسنى لهم االستمتاع 
باملرافق املميزة، واالطاللة اخلالبة، واخلدمات التي 

يتم تقدميها.
وأشارت الشركة إلى أن برج هيليانا ميثل اجلزء 
األهم في مش���روع أكاسيا أڤنيوز بتصميم وتوجه 
لتزويد جميع الشقق بإطالالت جميلة على اخلليج 
العربي وبرج العرب وبالم اجلميرا الشهيرين، ومن 
أهم معالم هيليانا الردهة املركزية املزججة )أتريوم( 

التي توفر اطاللة منقطعة النظير عبر اجلميرا.
يذكر أن مشروع أكاسيا أڤنيوز هو املشروع األول 
في منطقة اجلميرا الذي مينح فرصة التملك احلر 
للمستثمرين فيه، حيث أطلقته شركة أبيار في عام 
2007 مبساحة تقارب 1.35 مليون قدم مربعة في منطقة 
الصفوح في قلب اجلميرا، ويعد »أكاس���يا أڤنيوز« 

مشروعا مرموقا من األبراج والڤلل في مجتمع 
س���كني مريح وحيوي بهندسة معمارية 
متنوعة وخضرة وفيرة وممرات نزهة، 

ويرتفع فوق مركز هذا الصرح املميز 
معيار جديد لنمط وأس���لوب 

احلياة يتمثل في هيليانا.

يتكون من 28 طابقاً بارتفاع 104 أمتار

»أبيار« تسلم برج »هيليانا« بدبي 
بالربع الثالث من 2015
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مواجهة من العيار الثقيل بني »السيدة العجوز« ونابولي في الدوحة

الليلة.. »سوبر إيطاليا«.. ملن..؟
لن���ادي نابول���ي »رافايي���ل 
بينيتيز«، العبيه من خطورة 
منافسه على لقب كأس السوبر 
اإليطالي نادي يوڤنتوس خالل 
املواجهة املباشرة التي أكد أن 
اليوفي يظهر فيها دائما أقوى 

من مستواه الطبيعي.
وحتدث مدرب نابولي، قائال: 
»يوڤنت���وس فريق أوروبي، 
خصم يصعب مواجهته في 
املباريات املباشرة احلاسمة، 
لديهم الالعبون الذين يتمتعون 
بالقدرات الفردية القادرة على 
حس���م تلك اللق���اءات، لذلك 
سيش���كلون خطورة كبيرة 
علينا، ولهذا البد من حس���م 
اللقاء في الدقائق األولى من 

عمر اللقاء«.

بوفون: لن نفرط في اللقب

قال حارس مرمى منتخب 
إيطالي���ا والس���يدة العجوز 
جانلويج���ي  املخض���رم، 
بوف���ون، إن فريقه لن يفرط 

في اللقب.
وأضاف بوفون أنه يعلم 
متام���ا أن تل���ك املواجهة لن 
تكون سهلة خاصة أن املنافس 
لديه رغبة قوية في حتقيق 
اللقب على حس���اب اليوفي 
وهو لن نس���مح به طوال ال� 

90 دقيقة.
وأوضح بوفون أن فريقه 
قادر على حسم اللقاء بسهولة 
بشرط احترام فريق املنافس 
والذي ميتلك مقومات الفريق 

البطل

أكد الكواري، أن استضافة 
املب���اراة تعتبر إضافة  هذه 
كبيرة بالنس���بة لسلس���لة 
العاملي���ة والكروية  األحداث 
الكبرى التي استضافتها قطر 

خالل السنوات السابقة.

4 آالف مشجع أوروبي

وق���ال الك���واري: مت بيع 
معظم تذاكر السوبر ووصلت 
النسبة إلى 97% من بينها 4 
آالف تذكرة مت بيعها عن طريق 
االنترنت ملشجعني من أوروبا 
إلى  أنهم سيأتون  املؤكد  من 
الدوحة حلضور املباراة التي 
يتوقع أن متتلئ بها مدرجات 

ملعب السد نظرا ألهميتها.

فعاليات إيطالية تراثية

وكشف الكواري أن اللجنة 
املنظمة ق���ررت فتح بوابات 
ملعب املباراة أمام اجلماهير 
في الثالثة والنصف عصرا أي 
قبل خمس ساعات من انطالق 
املباراة. وقال: »فضلنا فتح 
األبواب مبكرا من أجل إتاحة 
الفرصة للجماهير للتواجد 
ومتابعة الفعاليات التي تقام 
على هامش املباراة وستكون 
بجوار املدرج الشرقي ستكون 
منطق���ة فعالي���ات »القرية 
االيطالية«، والتي س���تضم 
بعض الع���روض واملأكوالت 

اإليطالية الشهيرة«.

بينيتيز يحذر العبيه

حذر املدير الفني اإلسباني 

sports القطرية.

ميرتينس: جاهزون للمواجهة

من جانبه، رفض مهاجم 
نادي نابولي الدولي البلجيكي 
»دريس ميرتين���س« فكرة 
وصف فريق يوڤنتوس بأنه 
الفريق املرشح األول حلصد 
لقب كأس الس���وبر اإليطالي 
على حس���اب نادي نابولي 
موضحا أن الفريقني في ذات 
الفني، وفرصهما  املس���توى 

متساوية في حصد اللقب.
وق���ال ميرتين���س قب���ل 
اللقاء: »نعم يوڤنتوس يعد 
فريق���ا قويا، ولكن كذلك هو 

نابولي«.
وأضاف: »نح���ن تدربنا 
بشكل جيد واستعد اجلميع 
لتلك املباراة، نتمنى أن نتوج 
باللقب فهذا سيكون أمرا هاما 
للغاية بالنسبة للجماهير، إنها 
مباراة هامة ونحن نعرف ذلك 
جيدا ونع���رف قيمة الكأس، 

لذلك سنلعب بكل قوتنا«.
من ناحية أخرى، كشفت 
اللجنة املنظمة ملباراة السوبر 
اإليطالي عن كافة التفاصيل 
اخلاصة باللقاء، وذلك خالل 
الذي عقد  املؤمتر الصحافي 
بنادي الس���د بحضور خالد 
مبارك الكواري املدير التنفيذي 
للعمليات باإلنابة في االحتاد 
القطري لكرة القدم، والنقيب 
سعود اخلاطر من قوات األمن 
الداخلي ومبارك العلي مساعد 

قائد املنشأة.

اإلس���باني لن���ادي نابولي 
»رافاييل بينيتيز«، بتشكيلة 
مكونة من: »رافاييل كابرال 
املرم���ى، وفي  في حراس���ة 
الدف���اع: جياندومينكو  خط 
ميستو، راؤول ألبيول، خاليدو 
كوليبالي، فوزي غالم، في خط 
الوسط، جوخان إنلير، دافيد 
لوبيز سيلفا، مارك هامسيك، 
درايس ميرتين���ز، في خط 
الهجوم، غونزالو هيغواين، 

خوزيه كاييخون.

»bein sports« ديل بييرو في 

القى وجود األس���طورة 
اإليطالية ديل بييرو معشوق 
الدوحة  اليوفي في  جماهير 
ترحيب���ا كبيرا لدى جماهير 
»السيدة العجوز« التي ستتابع 
اللقاء حيث سيقوم ديل بييرو 
 bein بالتحليل الفن���ي لقناة

باللقب، فقد فاز كالهما 6 مرات، 
في ح���ني ميتلك نابولي لقبا 

وحيدا عام 1990.

تشكيلتا الفريقين

كش���ف م���درب اليوف���ي 
أليغ���ري«  »ماس���يمليانو 
التي  التش���كيلة  النقاب عن 
س���يدفع بها والتي تضم كال 
من: جانلويج���ي بوفون في 
حراس���ة املرمى، ومن أمامه 
الدفاع والذي يضم كال  خط 
من: اندريا بارزالي، ليوناردو 
بونوتشي، جورجيو كيلليني، 
ستيفان ليشتستاينر، وفي 
خط الوسط، أرتورو فيدال، 
ب���ول بوغبا،  أندريا بيرلو، 
كوادو أسامواه، وخط الهجوم، 
فيرناندو لورينتي، كارلوس 

تيفيز.
بينما يخوض املدير الفني 

الس���وبر اإليطالي في شهر 
أغس���طس بافتتاح املوس���م 
اإليطالي لكرة القدم، وسبق 
أن أقيمت خارج إيطاليا أكثر 
من مرة، في ليبيا والواليات 
املتحدة والصني أعوام 2009 

و2011 و2012.
ويسعى فريق يوڤنتوس 
لالحتفاظ باللقب للمرة الثالثة 
على التوال���ي بعد فوزه على 
فريق التسيو برباعية نظيفة 
خالل اللقاء الذي جرت بينهما 
في العاصمة روما العام املاضي. 
وسيكون لقاء اليوم هو تكرارا 
للمواجهة التي جمعت الفريقني 
عام 2012 في ملعب )عش الطير( 
بالعاصمة الصينية بكني وفاز 
اليوفي بتغلبه  باللقب وقتها 

على نابولي 2/4.
ويعتبر فريقا يوڤنتوس 
وميالن من أكثر األندية فوزا 

الدوحة � خاص: سيكون 
ملعب جاسم بن حمد بنادي 
الس���د في العاصمة القطرية 
الدوح���ة، مس���رحا للمباراة 
العمالق���ني  ب���ني  املرتقب���ة 
يوڤنتوس بطل »الكالتشيو«، 
الكأس، وذلك  ونابولي بطل 
خالل بطولة كأس الس���وبر 
اإليطالي لكرة القدم، واملقرر 
الثامنة والنصف  إقامته في 
العاصمة  اليوم، في  مس���اء 
القطرية الدوحة للمرة األولى 

في الشرق األوسط.
وكان رئيس رابطة أندية 
الدوري اإليطالي لكرة القدم 
ماوريتسيو بيريتا قد أعلن في 
وقت سابق عن إقامة مباراة 
كأس الس���وبر اإليطالية في 

الدوحة.
الكرة  وس���يقوم احت���اد 
القطري بتنظيم املباراة، في 
ضيافة مؤسسة أسباير زون، 
وعادة ما تق���ام مباراة كأس 

خالد مبارك الكواري يتحدث خالل املؤمتر الصحافي

رجال اليغري.. 
يريدونها

كتيبة رافا على 
أهبة االستعداد 

حامل لقب »NBA« يواصل الترنح
وواصل نيويورك نيكس 
نتائج����ه املخيبة على ارضه 
ومني باخلس����ارة السابعة 
عل����ى التوال����ي وكانت أمام 
ضيف����ه فينيكس صنز 90-

99 على ملعب »ماديس����ون 
سكوير غاردن« وأمام 19812 

متفرجا.
ال� 24  وه����ي اخلس����ارة 
لنيوي����ورك نيكس مقابل 5 
انتص����ارات وه����ي حصيلة 
كارثية لزمالء النجم كارميلو 

انطوني.
وقاد كري����س بول فريقه 
الى  لوس اجنيليس كليبرز 
اس����تعادة الت����وازن بالفوز 
عل����ى ضيف����ه ميلووك����ي 
باكس 106-102 على ملعب 
»ستيبلز سنتر« وأمام 19060 

متفرجا.
وتاب����ع دنف����ر ناغت����س 
صحوته وحقق فوزه الثاني 
على التوالي على ارضه عندما 
تغل����ب على ضيف����ه انديانا 
بيس����رز 76-73 على ملعب 
طبيبسي سنتر وامام 14125 

متفرجا.

الدقائق األربع األخيرة حلسم 
 11 املب����اراة بفضل  نتيج����ة 
نقطة لنجم����ه املتألق مونتا 
ايليس صاحب 38 نقطة في 

املباراة.
وتابع بورتالن����د ترايل 
بالي����زرز صحوت����ه وحقق 
التوالي  فوزه اخلامس على 
عندما تغلب على مضيفه نيو 
اورليانز بيليكانز 114-88 على 
ملعب »سموثي كينغ سنتر« 

وأمام 16079 متفرجا.
 وهو الفوز ال� 22 لبورتالند 
ترايل باليزرز مقابل 6 هزائم 
الثال����ث للمنطقة  في املركز 

الغربية.
اتالنت����ا هوكس  وتاب����ع 
مفاجآته واحلق اخلس����ارة 
الثانية على التوالي مبضيفه 
هيوسنت روكتس 104-97 على 
ملعب »تويوتا سنتر« وأمام 

16998 متفرجا.
الثاني عشر  الفوز   وهو 
التالنتا هوكس في مبارياته 
ال�13 االخيرة وال�19 هذا املوسم 
مقابل 7 هزائم وهو الرصيد 

ذاته لهيوسنت روكتس.

)61 فوزا و21 خسارة(.
وهي اخلس����ارة احلادية 
عشرة لسان انطونيو سبيرز 
هذا املوسم مقابل 17 فوزا فبقي 

سابعا في املنطقة الغربية.
ولم تكن خس����ارة حامل 
اللقب أمام داالس مافريكس 
مفاجأة، ألن بوبوفيتش قرر 
العم����الق تيم دنكان  اراحة 
واالرجنتيني مانو جينوبيلي 
اللذي����ن خاض����ا املبارات����ني 
املاراثونيت����ني األخيرت����ني، 
باالضافة الى انه خاض اللقاء 
محروما م����ن خدمات صانع 
ألعابه الدولي الفرنسي طوني 
باركر، افضل العب ارتكاز في 
الدور النهائي العام املاضي.

الرغم م����ن هذه  وعل����ى 
الغيابات، فرض سان انطونيو 
الثواني  نفس����ه بقوة حتى 
األخيرة قبل ان تعود الكلمة 
األخيرة لداالس مافريكس الذي 
ألعابه راجون  اشرك صانع 
رون����دو للم����رة االولى بعد 
ضمه من بوسطن سلتيكتس 

اخلميس املاضي.
 وانتظر داالس مافريكس 

مني سان انطونيو سبيرز 
حامل اللقب بهزميته الرابعة 
على التوالي للمرة األولى منذ 
مارس 2011، وذلك عندما خسر 
امام مضيفه داالس مافريكس 
93-99 على ملعب »اميركان 
ايرالينز سنتر« وامام 20504 
متفرجني في دوري كرة السلة 

االميركي للمحترفني.
وكان فريق املدرب غريغ 
بوبوفيت����ش س����قط االثنني 
املاضي أمام مضيفه بورتالند 
باليزرز 95-108 وامام ضيفيه 
ممفيس غريزلي����ر 117-116 
وبورتالند تراي����ل باليزرز 
119-129 بعد ثالثة أش����واط 
اضافية ما جعله أول فريق 
يخوض ثالثة أشواط اضافية 
في مباراتني على التوالي منذ 
ديس����مبر 1951 عندما اختبر 
بالتيمور بولتس األمر ذاته.

وتعود املرة األخيرة التي 
مني فيها سان انطونيو سبيرز 
الى هذا الكم الكبير من الهزائم 
املتتالية الى مارس 2011 عندما 
مني ب� 6 هزائم متتالية قبل 
ان ينهي املوسم بسجل رائع 

مونتا ايليس يصنع الفرحة لداالس  )أ.پ(

األسطورة محمد علي
في املستشفى

ادخل اس���طورة املالكمة العاملي���ة محمد علي الى 
املستشفى لعالج التهاب رئوي خفيف بحسب ما ذكرت 
قناة »اي اس بي ان« استنادا الى املتحدث الرسمي باسم 

بطل العالم السابق في الوزن الثقيل.
وأوضح املتحدث ان محم���د علي )72 عاما( ادخل 
الى املستش���فى الس���بت »ولكنه لن ميكث فيه فترة 

طويلة«.
واضاف ان محمد علي ادخل املستشفى صباح أمس 

األول ولكن »املرض مت عالجه في مرحلة مبكرة«.
 وبطل���ب من عائلته، لم تع���ط اي تفاصيل حول 
املستشفى الذي ادخل اليه مرعب احللبات الذي يعاني 

ايضا من مرض باركينسون »داء الرعاش«.

جنم حلبات املالكمة على مر العصور

»البلوز« يخشى التعثر 
في »ستاد بريطانيا«

مارك هيوز 
مدرب ستوك

بلليغريني: 
نسير بشكل صحيح

اليونايتد
يفتح خزائنه مجدداً

أشاد التشيلي مانويل بلليغريني مدرب مان 
سيتي بالعبي فريقه بعد الفوز الكبير على 
حساب كريستال بالس بثالثية دون رد في 

البرميييرليغ. ونقلت صحيفة ميرور تصريحات 
بلليغريني بعد املباراة والذي قال: عرفنا كيف 
نلعب بطريقة مختلفة ألننا حاولنا التأقلم بعد 

غياب مهاجمينا، ولكنني أعتقد أن مان سيتي لعب 
مباراة رائعة للغاية. وأضاف: دافعنا بشكل جيد 
وكنا نستحوذ ومنلك الكرة بشكل رائع، وأعتقد 

أنه رغم أننا لم نسجل في الشوط األول لكننا 
صبرنا وسجلنا في الشوط الثاني. وتابع: نسير 

حاليا بشكل ممتاز للغاية، فقد شددنا اخلناق على 
املتصدر، ونقاتل بشكل مثالي مبختلف اجلبهات، 

فهذا هو معدن فريقنا احلقيقي.

يتطلع مان يونايتد جللب ثالث صفقات كبيرة 
للفريق في فترة االنتقاالت الشتوية، حيث يرصد ما 

يقارب من 80 مليون إسترليني للتعاقد مع العبني 
جدد. وأشارت صحيفة ديلي ستار إلى استهداف 

اليونايتد لثنائي فريق بنفيكا انزو بيريز ونيكوالس 
غايتان مع الدولي الهولندي سترومتان جنم وسط 

روما االيطالي.
وأكدت التقارير سعي املدرب فان غال للتعاقد مع 
ثنائي بنفيكا مقابل 51 مليون مع التفكير في ضم 

سترومتان مقابل 30 مليون إسترليني.
بدوره وجه فان غال اللوم لالعبيه على التعادل 

1-1 مع أستون ڤيال. وقال الهولندي بعد اللقاء: »لم 
منتلك احلدة الالزمة للفوز في مثل هذه املباريات، لم 

نكن شرسني بالشكل املطلوب«. وأضاف: »التعادل 
جعلنا نخسر فرصة ذهبية للبقاء قرب الصدارة، 

مثل هذه النقاط تضيع أحالمك بالفوز باللقب«.

يختتم تشلس���ي )39 نقطة( املرحلة 
السابعة عشرة من الدوري االجنليزي 
املمتاز لكرة القدم مع ضيفه س���توك 
س���يتي، وهو ضامن حتى في حال 
اخلسارة ان ميضي في الصدارة 
ألنه يتقدم بف���ارق كم كبير من 
االهداف على مطارده مان سيتي 

حامل اللقب.
ويأمل »البلوز« خالل 
زيارته ستاد بريطانيا 
حتقيق الثالث نقاط 
من اج���ل احلفاظ 
على ف���ارق النقاط 
الثالث الذي يفصله 
عن مطارده املباشر 

السيتي.
ويدخل تشلسي 
املب���اراة وهو  هذه 
يسعى لتحقيق الفوز 
الثاني على التوالي في 
الدوري، وذلك بعدما 
حقق الفوز في اجلولة 
املاضية، كذلك الفريق 
الدور  جنح في عبور 
ربع النهائي من كأس 
احملترفني بعد تغلبه 
على ديربي كاونتي.

ويحت���ل »األزرق 
اللندني« املركز االول 
في الترتيب برصيد 39 
نقطة، بينما يحتل خصمه 
ستوك سيتي املركز الثاني عشر برصيد 
19 نقطة، وقد تعادل الفريق في اجلولة 

املاضي���ة، ويأم���ل ف���ي 
اخلروج بنتيجة إيجابية 
أمام البلوز، على الرغم 
من ان املباراة لن تكون 
س���هلة على صاحب 
األرض، الس���يما أن 
رجال املدرب البرتغالي 
جوزي���ه موريني���و 
يري���دون اخل���روج 

بانتصار ثمني.
وسيحاول »البلوز« 
الذي كانت له الكلمة 
اللقاء  ف���ي  العلي���ا 
األخير بينهما الذي 
أقيم عل���ى ملعب 
د  ر مفو س���تا «
بريدج«، حتقيق 
إيجابية  نتيجة 
أم���ام جماهي���ر 
س���توك والتي 
من  س���خرت 
ل  سبيش���ا «
ون« وتالميذه 
ش���هر  ف���ي 
من  ديسمبر 
العام املاضي، 
حينما حقق 
فريق املدرب 
مارك هيوز 
على  الفوز 
لكتيب���ة  ا
ء  ق���ا لزر ا

.2-3

مورينيو
مدرب تشلسي

مباراة  اليوم
11beIN SPORTS 1HDستوك سيتي � تشلسي 

مباراة اليوم
8:30beIN SPORTS 3HDيوڤنتوس � نابولي 
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اختتم����ت فعاليات بطولة 
كأس احتاد التنس حتت 18 سنة 
بحضور عض����و مجلس إدارة 
نادي اليرموك الرياضي مدير 
التنس حسني الغريب وعضو 
مجلس إدارة االحتاد الكويتي 

للتنس علي سليم الديحاني.
وفاز نادي اليرموك على نادي 
الساملية بنتيجة 2-1 في املباراة 
النهائية للبطولة حيث فاز العب 
الس����املية حسني هادي شمس 
على العب اليرموك فيصل أمين 
بن عيس����ى بنتيجة 3/6، 3/6، 
1/6 ثم فاز العب اليرموك داود 
سلمان هاشم على العب الساملية 
حسني علي جمال بنتيجة 3/6، 
2/6 ليحتكم الفريقان إلى مباراة 
الزوجي الفاصلة التي حسمها 
ثنائي اليرموك فيصل بوقريص 
وغسان منور لصاحلهما ضد 
ثنائي الساملية حسني جابر علي 
وأحمد سامح العشري بنتيجة 
2-0 ليفوز بذلك اليرموك باللقاء 
املركز  بنتيجة 2-1 ويستحق 
األول بج����دارة ويكتفي نادي 
الس����املية باملركز الثاني بينما 
جاء نادي الكويت الرياضي في 

املركز الثالث.

اس���تعاد قط���ر نغم���ة 
االنتصارات وحقق فوزا كبيرا 
على االهل���ي 4-3 في ختام 
املرحلة اخلامسة عشرة من 
الدوري القطري لكرة القدم.

وسجل ماهر يوسف )3( 
والتونسي حمدي احلرباوي 
)54 و63( والكوري اجلنوبي 
تشو يونغ )82( اهداف قطر، 
ومش���عل عبداهلل )31 و86( 
والكونغولي اآلن ديوكو )92 

ركلة جزاء( هدفي االهلي.
ورفع قطر رصيده الى 24 
نقطة واستعاد املركز الرابع، 
فيما جتمد رصيد االهلي عند 
20 نقطة في املركز الس���ابع 
الثالثة على  بعد اخلس���ارة 

التوالي.
وانت���زع العربي اول فوز 
له منذ املرحلة السابعة عندما 

هزم الغرافة 1-2.
وأخفق الشمال في حتقيق 
اول فوز له وتعادل مع الوكرة 

.1-1
ويتوقف الدوري القطري 
حت���ى اخلامس م���ن فبراير 
املقبل بس���بب اس���تعدادات 
املنتخب في كأس  ومشاركة 

آسيا استراليا 2015.

صعد الوح���دة إلى املركز 
الثال���ث بع���د ف���وزه الثمني 
على مضيفه النصر 2-0 في 
ختام املرحلة الثالثة عش���رة 
األخيرة من الدور األول للدوري 

اإلماراتي لكرة القدم.
ف���ي  الوح���دة  ويدي���ن 
استعادته لنغمة االنتصارات 
بعد خسارتني متتاليتني أمام 
العني واألهل���ي، إلى مهاجمه 
االرجنتين���ي سيباس���تيان 
تيغالي الذي سجل هدفيه في 

الدقيقتني 45 و83.
وأسهمت اخلسارة الثانية 
على التوالي بعد االخيرة امام 
االحتاد كلباء في تراجع النصر 
الى املركز اخلامس برصيد 21 

نقطة.
اللقب  وفقد االهلي حامل 
فرصة ثمينة الستعادة حظوظه 
في املنافس���ة بعد تعادله مع 

ضيفه بني ياس 0-0.
وتخلى الفجيرة عن املركز 
الثالث عش���ر لصالح ضيفه 
عجمان بعد فوزه عليه بهدف 
أبوبكر  العاجي  وحيد سجله 

سانوغو في الدقيقة 22.

حقق التعاون فوزا كبيرا 
ومستحقا على مضيفه اخلليج 
3-0 في املرحلة الثالثة عشرة 
الدوري السعودي لكرة  من 

القدم.
ورفع التعاون رصيده الى 
15 نقطة ف���ي املركز الثامن، 
بينما جتم���د رصيد اخلليج 
عند 10 نقاط في املركز الثاني 

عشر.
وفي اجل���وف، عاد الفتح 
بانتص���ار ثمني م���ن ملعب 

مضيفه العروبة 1-2.
ورفع الفتح رصيده الى 13 
نقطة في املركز العاشر، بينما 
جتمد رصيد العروبة عند 10 

في املركز احلادي عشر.

شباب اليرموك 
أبطال

كأس التنس 

قطر والعربي 
يستعيدان نغمة 

االنتصارات

الوحدة يهزم النصر

فوزان للتعاون والفتح

كاظمة يبحث عن محترف جديد

كاظمة يعسكر في القاهرة استعداداً لـ »خليجي 30«

والنصر اإلماراتي.
الفت����رة املقبلة  وأض����اف: 
ستشهد بذل الكثير من اجلهد 
والعطاء في سبيل تطوير الفريق 
والنهوض مبستواه خاصة في 
 VIVA منافسات بطولة دوري
الذي نحتل فيها املركز اخلامس 
بواقع 25 نقطة وبفارق نقطة 
واحدة عن أصحاب املركز الرابع 
والثالث، وهو ما نسعى من أجل 
تقليصه لندخل في املنافسة مع 

فرق الصدارة.

ولف���ت العني���زي إلى أن 
اإلدارة تعمل حاليا بشكل جاد 
من أجل حسم ملف التعاقد مع 
محترف أجنبي يجيد اللعب 
في خط الوس���ط وذلك بناء 
على طلب اجلهاز الفني بقيادة 
املدرب البرازيلي غينيس دي 
سيلفا، الذي أبدى رغبته في 
التعاقد مع محترف لتدعيم 
الوس���ط ليكون عامال  خط 
مس���اعدا في حتقيق طموح 

الفريق.

12 يوما يخوض خالله الفريق 
3 مباري����ات جتريبية مع فرق 
مصرية يجري حاليا التنسيق 
معها، وذلك بهدف إتاحة الفرصة 
أم����ام اجلهاز الفن����ي لتحديد 
اخلطط الالزمة التي س����يعمل 
على تطبيقها خالل منافسات 
بطولة األندية اخلليجية لكرة 
الثالثني،  القدم في نس����ختها 
والتي وق����ع فيها »البرتقالي« 
إلى  الثالثة  ضمن املجموع����ة 
جانب فريقي املنامة البحريني 

أحمد السالمي

أكد مساعد مدير الكرة بنادي 
كاظم����ة صال����ح العنيزي عن 
موافقة مجلس إدارة نادي كاظمة 
على إقامة معسكر تدريبي في 
بداية يناير القادم للفريق األول 
القاهرة، وذلك  القدم في  لكرة 
الفريق فنيا  إلعداد وجتهي����ز 
وبدنيا لالستحقاقات التي تنتظر 

الفريق محليا وخارجيا.
وقال: املعسكر سيستمر ملدة 

الشيخ عبداهلل اجلابر والعتيبي والعصيمي وكرم يتوسطون أبطال الكأس

ختام ناجح لكأس جابر العبداهلل للرماية

وحصل على املركز األول 
في مس����دس ضغ����ط الهواء 
الرامي س����عد مانع العجمي، 
فيما حصل س����عد املطيري 
على املركز الثاني وحل حمد 

عبداهلل النمشان ثالثا
وحص����ل عل����ى فرحان 
املطيري على املركز األول في 
مسابقة بندقية ضغط الهواء، 
فيم����ا حل عب����داهلل عوض 
احلربي ثانيا، ومحمد عادل 

عبدالرحمن ثالثا.
وحصلت إميان عادل بولند 
على املركز األول في مسابقة 
الهواء، فيما  مسدس ضغط 
حصلت اسراء عبداهلل دشتي 
على املرك����ز الثاني وعذاري 
أحمد غرب����ان عل����ى املركز 

الثالث.
وحصل����ت م����رمي محمد 
ارزوقي على املركز األول في 

مسابقة بندقية ضغط الهواء، 
وزه����راء خليل الصفار على 
املركز الثاني، ومنيرة محمد 

العنجري في املركز الثالث.
وتوج����ت آيات حس����ن 
الدويخ����ي باملركز األول في 
مسابقة بندقية ضغط الهواء، 
وزه����راء خليل الصفار على 
الثان����ي ورمي لؤي  املرك����ز 

البغيلي في املركز الثالث.
كما حصل عل����ي فرحان 
املطيري على املركز األول في 
مسابقة بندقية ضغط الهواء، 
ومحمد عادل عبدالرحمن على 
املركز الثاني، وعبدامللك فهد 

املركز الثالث.
وحل خليفة زيد الظفيري 
املركز األول في مسابقة  في 
مسدس ضغط الهواء، ومحمد 
مش����عل ثانيا وعبدالرحمن 

البالود ثالثا.
وحص����ل عب����داهلل أحمد 
املركز األول  املطيري عل����ى 
في مس����ابقة بندقية هواء، 
وعبداهلل عادل املطيري جاء 
ثانيا، وعبداهلل فهد الشمري 

ثالثا.
وحص����ل أحمد عيس����ى 
الشطي على املركز األول في 
مسابقة القوس والسهم مركب، 
الناصر على  وحسني حسن 
املركز الثاني وعبداهلل منصور 

العجمي على املركز الثالث.
القوس  وف����ي مس����ابقة 
والسهم أوملبي، حصل على 
املرك����ز األول أحمد عيس����ى 
الش����طي، وحل ثانيا محمد 
عبداهلل مسلم، وحصل على 
الثالث عبداهلل محمد  املركز 

طه.

عدد كبير من احتادات الرماية 
العربية الش����قيقة والدولية 

الصديقة.
وقال: لقد حرص مجلس 
اإلدارة على تنظيم كأس الشيخ 
جابر العبداهلل سنويا تقديرا 
وعرفانا ملس����اهمته الكرمية 
في تطور رياضة الرماية من 
مراحل تأسيسها األولى حتى 
اآلن، وإن الس����تمرار عطائه 
ودعم����ه املتواص����ل ألبنائه 
الرياضي����ني األثر الكبير في 
حتقيق اإلجنازات الرياضية 
الكويت،  التي سجلت باسم 
مقدما الش����كر إلى الش����يخ 
جابر العبداهلل الصباح على 
تشجيعه املتواصل للرياضة 
التراثية وخاص����ة لرياضة 
الرماية الكويتية. وشكر ممثل 
راعي البطولة الشيخ عبداهلل 

اجلابر املبارك احلضور.

أس����دل الس����تار في متام 
الس����اعة اخلامسة والنصف 
من مساء أمس على فعاليات 
كأس الشيخ جابر العبداهلل 
الس����نوية للرماية  الصباح 
بإقامة مس����ابقاتها اخلتامية 
وحفله����ا اخلتامي الذي أقيم 
على مجمع ميادين الش����يخ 
صباح األحمد األوملبي للرماية 
مبش����اركة وحضور الشيخ 
عبداهلل املبارك الصباح ممثال 
ال����كأس، ورئيس  عن راعي 
االحتادين الكويتي والعربي 
العتيبي  للرماية م.دعي����ج 
ونائب رئيس مجلس اإلدارة 
محمد مصطفى كرم، وأمني عام 
االحتادين الكويتي والعربي 
للرماي����ة عبي����د العصيمي 
وعضو مجلس اإلدارة حسام 
الرومي ومسؤولني من نادي 

الرماية.
واس����تهل احلف����ل بكلمة 
مجل����س إدارة النادي ألقاها 
عبيد العصيم����ي، قال فيها: 
يس����رني نيابة عن إخواني 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
الرماية أن أرحب بكم  نادي 
حلضوركم ملش����اركة أبطال 
اللعبة سعادتهم بإحراز ألقاب 
مسابقات كأس الشيخ جابر 
العبداهلل اجلابر الصباح وإنه 
ملن حسن الطالع أن يتزامن 
حفل ختامنا والرماية الكويتية 
تستعد خالل أسابيع قليلة 
لتنظيم أغلى وأهم حدث وهي 
بطولة حضرة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظ����ه اهلل ورعاه، الدولية 
الس����نوية الكب����رى الرابعة 
للرماية والتي سيشارك بها 

اجلاركي: جوردي لم يكتب 
له النجاح مع »أبناء مشرف«

أوضح أمني السر العام بنادي اليرموك ومدير 
الفريق األول لكرة القدم احمد اجلاركي ان قرار 
إقالة املدرب االسباني جوردي من تدريب الفريق 
يعود الى تردي النتائج في دوري فيفا، مشيرا 
ال���ى ان احتالل الفريق مركز ال يليق به حيث 

يتذيل سلم ترتيب 
الدوري، ساهم في 
اتخ���اذ هذا القرار 
الى  الع���ودة  بعد 
مجلس إدارة النادي 
والذي وافق كون 
هذا االمر ال يرتقي 
الى طموحات أبناء 

النادي.
ولفت اجلاركي 
امل���درب  ان  ال���ى 
ج���وردي حصل 
على فرصة كافية 

ولكن لألسف لم يكتب له النجاح.
وأضاف اجلاركي أن مجلس االدارة قرر تعيني 
مساعد املدرب االسباني لويس لتدريب »أبناء 
مشرف« في الفترة احلالية، مشيرا إلى ان االدارة 
تدرس حاليا إقامة معسكر خارجي للفريق خالل 
فترة توقف النشاط احمللي ملشاركة االزرق في 
كأس آسيا، وذلك من أجل إعادة الثقة لالعبني 

وبث روح احلماس فيهم من جديد.
وبني اجلاركي أن مستوى الفريق هذا املوسم 
شهد انخفاضا غير طبيعي، مما جعله يحصل 
على نقاط ال تليق باسمه وحجم التوقعات التي 
كانت معقودة على الفريق، الفتا الى أن املوسم 
املاض���ي قدم فيه اليرموك مس���تويات مميزة 

استطاع من خاللها أن يجاري فرق املقدمة.

أحمد اجلاركي

صورة جماعية للمتسابقني في بطولة الكويت للراليات

بن عيدان يحقق لقب 
اجلولة الثانية لرالي الكويت

حقق املتسابق صالح بن عيدان لقب اجلولة 
الثانية لبطولة الكويت للراليات التي اختتمت 
في بر اجلليعة الليلة املاضية مبشاركة نخبة من 

أفضل املتسابقني في منطقة اخلليج.
وحل القطري عبداهلل الكواري في املركز الثاني، 
في حني جاء مشاري الظفيري في املركز الثالث 
من املسابقة التي شاركت فيها 27 سيارة وانسحب 

خمسة متسابقني بسبب أعطال فنية.
أما فئة الدفع الرباعي ففاز بها السعودي سلمان 
الش����مري، في حني حصد علي الوزان لقب فئة 

دراجات الدفع الرباعي.
وش����هدت فعاليات الرالي منافسة قوية بني 
املشاركني، وحرصت اللجنة املنظمة على اختيار 
مس����ارات املرحلة اخلاصة التي بلغ طولها 108 
كيلومترات تقريبا بش����كل مطابق للمواصفات 
الدولي����ة املعتمدة من االحت����اد الدولي لرياضة 
السيارات )FIA(. وجاءت األوقات احملققة ملراحل 
الرالي الس����ت متقاربة في وقت شهد التصنيف 
اخلاص باملتسابقني خالل الرالي تغيرا مستمرا 
نظرا حلدوث أعطال ميكانيكية لسيارات مشاركني 

نتج عنها خروج بعضهم.

تعادل األهلي مع دجلة
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

قدمت كل فرق املقدمة في الدوري 
املصري، خدماتها لفريق الزمالك مع انتهاء 

اجلولة 14 من املسابقة ليعتلي الزمالك 
الصدارة دون شريك وقبل املواجهة 

املرتقبة مع انبي يوم اخلميس املقبل في 
املباراة املؤجلة بينهما من اجلولة االولى، 

ومن هذه اخلدمات ان تعادل انبي مع 
سموحة بدون أهداف، وخسر اإلسماعيلي 
من املقاولني في أول هزمية له هذا املوسم، 

ثم اخلدمة اجلليلة من االهلي بالتعادل 
السلبي أيضا مع وادي دجلة، وهي خدمة 
مزدوجة، ألن الفريقني كانا يقتربان بقوة 

من الصدارة.
فقد أوقف فريق وادي دجلة انتصارات 
ضيفه األهلي بتعادل سلبي دون أهداف 

في اللقاء الذي أقيم في ستاد الدفاع 
اجلوي واملؤجل من اجلولة الثانية. أما 

األهلي فقد رفع رصيده بهذا التعادل إلى 
21 نقطة محتال املركز اخلامس بينما ارتفع 

رصيد دجلة إلى 25 نقطة باملركز الثالث 
خلف الزمالك وإنبي.

وفي مباراة أخرى، تعثر إنبي بالتعادل مع 
مضيفه حرس احلدود بالتعادل السلبي 

في ستاد االسكندرية باجلولة ذاتها. 
وإنبي رفض هذه املرة اعتالء القمة ورفع 
رصيده إلى 30 نقطة محتال املركز الثاني 
خلف الزمالك بنقطة بينما جتمد رصيد 

احلرس عند 20 نقطة باملركز السابع.
وواصل فريق املقاولون العرب صحوته 

مع مدربه حسن شحاتة وحقق فوزا مهما 
بهدفني نظيفني على اإلسماعيلي في اللقاء 

الذي أقيم في اجلولة الرابعة عشر.
من جهته اعترف املدير الفني لألهلي 

اإلسباني جاريدو بعد التعادل أن فريقه 
ارتكب أخطاء أمام وادي دجلة، أبرزها عدم 

الفاعلية الهجومية، معربا عن عدم رضاه 
عن نتيجة اللقاء. مشيرا إلى أنه سيسعى 
في الفترة املقبلة لتصحيح األخطاء التي 

وقع فيها العبوه خالل مواجهة دجلة مثل 
الرعونة في إنهاء الهجمات.

اجلهراء يرفض 
إعارة زايد وفينيسيوس

أحمد السالمي

أبدى مجلس إدارة نادي اجلهراء متسكه 
بخدمات العبه فيصل زايد ومحترفه البرازيلي 
كارلوس فينيس���يوس اللذين تلقيا عرضا 
شفهيا من إدارة نادي القادسية لضمهما خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية، وذلك نظرا حلاجة 
الفريق إل���ى خدماتهما خالل الفترة املقبلة، 
خاص���ة أن الفريق تنتظره مش���اركة مهمة 
في بطولة األندية اخلليجية الثالثني والتي 
أوقعت الفريق ضمن املجموعة الرابعة مع 
فريقي الرفاع الشرقي البحريني والفيصلي 

السعودي.
وفي ذات الس���ياق نفى أمني س���ر نادي 

اجلهراء س���رور بن عري���ج العجمي صحة 
الش���ائعات املتداولة حول تلقي البرازيلي 
كارلوس فينيسيوس عرضا من نادي الشباب 
الس���عودي لضمه خالل فت���رة االنتقاالت 
الشتوية، نافيا كل ما يتم تداوله عن تلقي 

اإلدارة عرضا سواء كان شفهيا أو رسميا.
اجلدي���ر بالذك���ر أن البرازيلي كارلوس 
فينيسيوس البالغ من العمر 32 عاما سجل 
هذا املوس���م 9 أهداف م���ع فريقه وحل في 
املركز الثالث في قائمة هدافي الدوري، فيما 
حل في املركز الثاني املوسم املاضي بعد أن 
متكن من تس���جيل 21 هدفا وبفارق هدفني 
عن هداف الدوري املوسم املاضي السوري 

عمر السومة.
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موقعة مهمة ملدرب االزرق نبيل معلول أمام العراق

»احلمرية« مسرحاً ملواجهة  األزرق والعراق اليوم

مبارك الخالدي

يلتقي منتخبنا الوطني 
اليوم  القدم مس����اء  لكرة 
منتخب العراق على ستاد 
الش����ارقة   »احلمرية« في 
باإلمارات في إطار معسكر 
االزرق استعدادا للمشاركة 
في نهائيات كأس آسيا املقرر 
انطالقها في اس����تراليا 9 
يناير 2015. وأوقعت القرعة 
منتخبن����ا ف����ي املجموعة 
االولى الى جوار منتخبات 
استراليا وكوريا اجلنوبية 
وعمان، ومن املقرر ان يغادر 
املنتخب معسكره االماراتي 
الى استراليا  غدا متوجها 
للدخول في معسكر يسبق 
البطولة ويلعب  انطالقة 
امام  خالله مباراة وحيدة 
املنتخب االماراتي 3 يناير 
املقب����ل.  ويترقب محبو 
االزرق ظهوره االول اليوم 
بقيادة املدرب التونسي نبيل 
معلول الذي تولى االدارة 
الفنية للمنتخب بعد اقالة 
املدرب البرازيلي جورفان 
الكبير  اثر االخفاق  فييرا 
للمنتخب في »خليجي 22« 

امام  التاريخية  وخسارته 
منتخب عمان 5-0، والتي 
س����بقها فوز على العراق 
بهدف دون رد حمل توقيع 
فه����د العن����زي. ولم يجر 
معلول تغييرا كبيرا على 
قائمة الالعبني املعدة سلفا 
لضيق الوقت لكنه استعاد 
خدمات ع����دد من الالعبني 
بن����اء على ق����رار اللجنة 
الفنية وهم احلارس خالد 
الرشيدي وفيصل العنزي 
وطالل الفاضل وعبدالرحمن 
باني وعامر املعتوق العائد 
من االصابة ومحمد فريح 
وعبداهلل البريكي، اضافة 
الى نواف اخلالدي وحميد 
القالف وسلمان عبدالغفور 
ابراهيم وحس����ني  وخالد 
فاضل ومس����اعد ندا وبدر 
املطوع وعبدالعزيز املشعان 
وفهد االنص����اري وخالد 
القحطان����ي وطالل العامر 
وفه����د عوض وس����لطان 
العن����زي وفيص����ل زايد 
وعلي مقصيد وعبدالعزيز 
السليمي ويوسف ناصر 
وفهد الهاجري  ولن تكون 
املهمة سهلة أمام معلول بعد 

استبعاد املهاجم عبدالهادي 
خميس لإلصابة واملوقف 
الغامض حول مش����اركة 
العن����زي واالصابة  فه����د 
الت����ي يعان����ي منه����ا بدر 
املط����وع والتي قد حترمه 

من املشاركة اليوم.
ويواجه معلول مشكلة 
في اختباره العراقي متمثلة 
في غياب العبي خط الدفاع 
الرتباطات متنوعة، فخالد 
ابراهيم يغي����ب لظروف 
الدراس����ة، ومس����اعد ندا 
وحسني فاضل مع فريقيهما 
العروبة السعودي والوحدة 
االماراتي. وتعتبر املباراة 
فرصة مؤاتية ملعلول لوضع 
ي����ده على جوان����ب القوة 
والضع����ف قبيل خوض 

االستحقاق اآلسيوي.
وف����ي املقابل، يخوض 
املنتخ����ب العراقي املباراة 
بح����ال ال تختل����ف كثيرا 
ع����ن األزرق وهي الظهور 
األول للعراقي����ني بقيادة 
امل����درب راضي شنيش����ل 
الذي تولى املهمة رس����ميا 
قبل أسبوعني خلفا للمدرب 

حكيم شاكر.

لقاء من مباراة الكويت واإلمارات

الكويت تفوز على اإلمارات في افتتاح »خليجي« سلة املعاقني
اس���تهل منتخ���ب كرة 
السلة للكراسي املتحركة 
للمعاقني مشواره في بطولة 
اخلليج السابعة للعبة التي 
انطلقت على صالة النادي 
الرياضي للمعاقني السبت 
املاضي مبش���اركة خمسة 
بالف���وز على  منتخب���ات 
نظي���ره اإلماراتي بنتيجة 

)54 - 52( نقطة.
وقدم العب���و منتخبنا 
أداء رفيعا هجوما ودفاعا 
س���عيا إلى احملافظة على 
لقب البطولة الذي احتكروه 
النسخ الست املاضية  في 
ليتمكنوا من إنهاء املباراة 
بفارق نقطتني أمام منتخب 
الذي يعد  القوي  اإلمارات 
واح���دا م���ن املنتخب���ات 
املرش���حة للمنافسة على 
اللقب إلى جانب املنتخبني 
الكويتي والسعودي. وفي 
مباراة أخرى، متكن املنتخب 
السعودي من حتقيق فوز 
مستحق على حساب منتخب 
البحرين بنتيجة )56 - 36( 
نقطة بعد أن تسيد املباراة 
منذ بدايتها وحتى نهايتها 
ليعلن املنتخب السعودي 
نفس���ه منافسا جديا على 
اللجنة  اللق���ب. وكان���ت 

املنظمة للبطولة أقامت حفال 
مبس���طا الفتتاح البطولة 
بحض���ور راعي���ة احلفل 
الفخرية  النادي  رئيس���ة 
العبداهلل  الشيخة شيخة 
ورئي���س وأعضاء اللجنة 
التنظيمي���ة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي لرياضة 
املعاقني ورؤساء وأعضاء 
الوفود اخلليجية املشاركة 
ورئي���س وأعضاء اللجنة 
املنظمة للبطولة وعدد من 
أعضاء الن���ادي وعدد من 

اجلماهير احملبة لرياضة 
املعاقني. وأعربت الرئيسة 
الفخرية لن���ادي املعاقني 
العبداهلل  الشيخة شيخة 
عن سعادتها برعاية حفل 
انطالق البطولة والتي جتمع 
الشباب الرياضي اخلليجي 
في هذه اللعبة وسط أجواء 
تنافسية وأخوية، معتبرة 
أن جتمع شباب اخلليج على 
أرض الكويت هو »املكسب 
احلقيقي« بغض النظر عن 

الفائز في البطولة.

رئيس وأعضاء املكتب التنفيذي لالحتاد العربي للشرطة

»عمومية« االحتاد العربي للشرطة تنعقد اليوم
تعقد ف����ي قاعة البركة 
في فندق كراون بالزا في 
اليوم  التاس����عة صب����اح 
اجتم���اع����ات اجلمعي�����ة 
العمومية التاسعة والثالثني 
الرياضي  العربي  لالحتاد 
للشرطة برعاية وحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ  الداخلية  ووزير 

محمد اخلالد.
وكان عق����د يوم أمس 
الس�������ادس  االجتم������اع 
والتسعني للمكتب التنفيذي 
لالحتاد برئاس����ة القطري 
إذ  العطية  العميد خال����د 
مت خ����الل االجتماع اتخاذ 
املهمة  الق����رارات  عدد من 
التي تصب ف����ي مصلحة 
الرياضة العربية الشرطية 
وسيتم اعتمادها في اجتماع 
اجلمعية العمومية اليوم.

 وعبر العطية عن خالص 
ش����كره وتقديره للشيخ 
محمد اخلالد على رعايته 

لهذه االجتماعات كما اشاد 
بدعمه ودعم وكيل وزارة 
الفريق سليمان  الداخلية 
الفه����د ألنش����طة االحتاد 
العربي، ووجه شكره الى 
الكويتي وجلميع  االحتاد 
القائمني عليه على مبادرة 
املناسبة  االستضافة لهذه 
العربية التي شهدت مشاركة 
وحضورا مميزا من جميع 

األعضاء.

من ناحيته، اكد رئيس 
وفد االحتاد اللبناني العقيد 
حسني خشفة أهمية هذه 
االجتماعات خصوصا في 
هذه الفترة التي متر بها األمة 
العربية في ظروف صعبة، 
الكويت على  وقال:»اشكر 
استضافة هذه االجتماعات.. 
فالكويت عودتنا دائما على 
مواقفها الطيبة في لم شمل 
الع����رب وهي س����باقة في 
احتضان هذه املناس����بات 
العربية س����واء الرياضية 

او غيرها«.
وأشار خش����فة إلى ان 
وفد بالده سيتقدم بطلب 
الستضافة بطولة نصف 
العام 2015  ف����ي  ماراثون 
والتي تنظمها قوى األمن 
الداخلي اللبناني س����نويا 
اذ يأمل القائمون في احتاد 
ف����ي تنظيمه حتت  بالده 
مظلة ورعاية مجلس وزراء 

الداخلية العرب.

برعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
الذي ناب عن سموه محافظ 
األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
وبحضور جماهي���ر غفيرة 
م���ن محب���ي رياض���ة اآلباء 
واألجداد فاز الذلول النشمي 
حملمد مشرف العجمي بكأس 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
واملخصص لذلول جذاع قعود 
على مسافة 5 ك بعد منافسة 
الذل���ول صوغان  مثيرة مع 
ملشرف علي الذي احتل املركز 
الثاني وشاهني ملسفر مبخوت 
الذي جاء ف���ي املركز الثالث 
والذلول مط���رب لعلي مانع 
جاء في املركز الرابع والنمر 
خلميس ش���بيب في املركز 
السادس. وقام الشيخ فواز 
اخلالد بتسليم كأس سموه الى 

محمد مشرف العجمي.

حامد العمران 

أصدرت جلنة املس����ابقات 
باحتاد كرة اليد جدول مباريات 
دوري الدمج على أن يستأنف 
في 5 من يناير املقبل بانطالق 
مباريات األسبوع السابع حتى 
األسبوع العاشر الذي يختتم في 
11 فبراير املقبل الى جانب تسكني 
املباريات املؤجلة وتقام ما بني 
االسبوعني السابع والثامن، حيث 
ستلعب فرق الكويت والقرين 
والعربي والساملية مبارياتها 
املؤجلة في االس����ابيع االولى 
الفرق االربعة  التزام  بس����بب 

باملشاركات اخلارجية.
وسيشمل االسبوع السابع 
اقام����ة ثمان����ي مباريات حيث 
سيلتقي في اخلامس من يناير 
الشباب  القادس����ية مع  املقبل 
ويلتقي الس����املية مع الساحل 
ويلعب ف����ي املب����اراة الثالثة 
خيطان مع اجلهراء فيما يتقابل 
في اليوم الذي يليه الكويت مع 
اليرموك والفحيحيل مع برقان 
واخيرا العربي مع كاظمة وفي 
اليوم اخلتامي ملباريات االسبوع 
التضامن مع  السابع سيلتقي 
النصر والقرين مع الصليبخات. 
ذكر انه بعد انقضاء ستة اسابيع 
يتصدر القادسية جدول الترتيب 
برصي����د 12 نقط����ة من س����ت 
مباريات ويأت����ي كاظمة ثانيا 
برصيد 8 نقاط من ست مباريات 
ويتساوى مع البرتقالي بنفس 
الرصيد القرين والكويت ولكن 
من أربع مباريات ويتس����اوى 
الس����املية والعرب����ي باملركز 
اخلامس برصي����د 6 نقاط من 
ثالث مباريات وتتساوى فرق 
خيطان واجلهراء والفحيحيل 
برصيد 4 نقاط ويحل في املركز 
احلادي عش����ر فريقا الشباب 
والوافد اجلديد برقان برصيد 
3 نق����اط ثم يأتي الصليبخات 
برصيد نقطتني فيما يتساوى 
النص����ر مع الس����احل برصيد 
نقطة واحدة ويقبع التضامن 
في ذي����ل الترتيب دون رصيد 

من النقاط.

تتواصل االستعدادات اجلدية 
في احتاد الكرة اللعاب القوى 
النطالقة البطولة اخلليجية ال� 
26 للرجال والش����باب وال� 15 
للناش����ئني الختراق الضاحية 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
التي تبدأ السبت املقبل مبشاركة 
90 العبا من أبطال اخلليج في 
هذا التخصص ميثلون منتخبات 
السعودية والبحرين واإلمارات 
وقطر وسلطنة عمان باالضافة 
الى الكويت. وذكر رئيس اللجنة 
املنظمة العليا للبطولة محمد 
سعيد خلفان امس ان البطولة 
ستقام برعاية أمني السر العام 
لنادي الصيد والفروسية الشيخ 
صباح فهد الناصر، مثمنا دعمه 
ودعم النادي في اعداد مضمار 
خاص مطابق للمعايير الدولية 
إلقامة السباقات.  وأشار الى ان 
البطولة ستشهد على هامشها 
عقد سلس����لة من االجتماعات 
الفنية  اللجنة  وهي اجتم����اع 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
واالجتماع الفني للبطولة إضافة 
اجتماع للجنة التنظيمية لدول 
التع����اون، معربا عن  مجلس 
أمل����ه في أن يس����فر االجتماع 
عن قرارات تس����هم في ارتقاء 
هذه الرياضة وتطويرها على 
الدول اخلليجية،  مستوى كل 
موضحا، ان منتخبنا الوطني 
يشارك في البطولة ب� 18 العبا 

جلميع الفئات.

النشمي بطل كأس 
رئيس الوزراء للهجن

5 يناير املقبل 
استئناف »دمج اليد«

االستعدادات 
تتواصل الستضافة  
البطولة اخلليجية 

الختراق الضاحية

سمو  ولي العهد 
يشمل برعايته 
وحضوره حفل 

تكرمي العبي 
املنتخبات واألندية 

اليوم
يشمل س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد � حفظ���ه اهلل، برعايته وحضوره 
حفل تك���رمي العبي املنتخب���ات الوطنية 
واألندية الرياضية احلاصلني على مراكز 

متقدمة في كافة البطوالت وذلك عن املوسم 
الرياض���ي )2012-2013/ 2013-2014( في 
الساعة العاش���رة والنصف صباح اليوم 

في فندق اجلميرا.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

العراقالكويت  
6 : 15

سبـورت

»الهيئة« تكرّم الرياضيني املتميزين اليوم

»عمومية غير عادية« الحتاد اليد
 في 6 يناير املقبل

حتت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، تقيم الهيئة العامة للشباب والرياضة 
في العاش���رة والنصف من صباح اليوم حفل 
تكرمي الرياضيني املتميزيني للموسمني احلالي 
واملاضي وذلك في فندق اجلميرا في املس���يلة، 
وهو احلفل السنوي الذي تقيمه الهيئة العامة 
للشباب والرياضة، ويشمل التكرمي 1214 رياضيا 
ورياضية من العبي املنتخبات الوطنية واألندية 
الذين حققوا االجنازات اخلارجية خالل املوسمني 

املاضيني.
 كما سيشمل احلفل تكرمي ذوي االحتياجات 
اخلاصة واملعاقني والقيادات الرياضية واإلعالمية، 
وم���ن ضمن املكرمني ايض���ا اصحاب املناصب 
الشبابية والرياضية والدولية من الهيئة العامة 

للشباب والرياضة.
 ويحضر احلفل وزير االعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود ورئيس 
مجلس االدارة املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة الشيخ احمد املنصور ونائب املدير 
العام لش���ؤون الرياضة احمد خزعل وقيادات 

الهيئة
ويبلغ عدد الهيئات الرياضية التي س���يتم 
تكرميها 41 هيئة وهي: اللجنة االوملبية الكويتية 
واحتادات القدم والطائرة واليد والسلة والطاولة 

واالسكواش والتنس والسباحة واجلمباز والعاب 
القوى واجلودو والتايكواندو واملالكمة ورفع 
الكويتي  االثقال واملبارزة والكراتيه واالحتاد 
للرياضة النسائية واالندية: الكويت والقادسية 
والعربي وكاظمة واليرموك والتضامن والنصر 
والساملية والشباب والقرين واجلهراء واللجنة 
االوملبية ودورة ألعاب اينشيون ونادي سلوى 
الصباح ونادي سباق الهجن ونادي باسل الصباح 
لسباق الس���يارات والدراجات النارية ونادي 
البولينغ والنادي الكويتي الرياضي للمعاقني 
والنادي الكويتي للسيارات والدراجات النارية 
والنادي الكويتي الرياضي للصم والنادي البحري 

الرياضي ونادي الرماية ونادي الفتاة.
ويبلغ عدد الالعبني املكرمني ملوسم 2013-2012، 
529 العبا والعبة مببلغ اجمالي 788.485.922 
دينارا وعدد الالعبني املكرمني ملوس���م 2013-

2014، 685 مببلغ اجمالي 1.182.275.350 دينارا 
وعدد املكرمني ملوسم 2014-2015 بلغ 38 مببلغ 
اجمالي 136.309 دنانير، وعدد 5 من املكرمني من 
اصحاب املناصب الشبابية والرياضية والدولية 
من الهيئة العامة للشباب والرياضة وعدد 7 من 
املكرمني من القيادات الرياضية واالعالمية وعدد 
36 من املكرمني لبعض املوظفني املتميزين من 

شاغلي وظيفة رئيس قسم فأدنى.

أعلن احت���اد كرة اليد موعد عقد اجلمعية 
العمومية »غير العادية« لالحتاد في السادس 
من شهر يناير املقبل، وذلك لالطالع على النظام 
االساسي اجلديد الذي مت ارساله من قبل االحتاد 
الدولي لكرة اليد بعد اجراء التعديالت الالزمة 
عليه بناء على اقتراحات االندية في اجلمعة 
العمومية املاضية، ومن ثم إرساله إلى الهيئة 
العامة للش���باب والرياض���ة للموافقة عليه، 
ونش���ره في اجلريدة الرسمية حتى يتسنى 
لالحتاد الدعوة إلجراء انتخابات مجلس إدارة 
جديد لالحتاد. وكان االحتاد عقد اجتماع جمعية 
عمومية غير عادية في 30 أكتوبر املاضي، إلجراء 
بعض التعديالت على النظام االساسي اجلديد 

الذي اعتمد من قبل الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة في وقت س���ابق، حيث اعاد العمل 

بالنظام االساسي القدمي.
ورفع عدد أعضاء مجلس اإلدارة من 11 إلى 
12 عضوا على أن يكون للرئيس نائب واحد 
فقط مع اإلبقاء على جميع املناصب التنفيذية 

كما هي في السابق.
وعقب االجتماع أرس���ل احت���اد اليد هذه 
املقترحات لالحتاد الدول���ي الذي قام بدوره 
بدراس���تها واعتمادها مبا يتماشى مع اساس 
ولوائ���ح االحتاد الدولي ثم ارس���اله لالحتاد 
الكويتي الستكمال باقي االجراءات حتى يتسنى 

له الدعوة لالنتخابات.

عضوا وستة اعضاء من اصحاب 
االختصاص واخلبرة القانونية 
والفنية يصدر بتعيينهم قرار 
م���ن رئيس مجل���س االدارة 
املدير العام بناء على موافقة 

املجلس.
كما تضمنت الالئحة جدوال 
باأللعاب الرياضية التي شملتها 

رسمياً.. إقرار الالئحة التنفيذية لالحتراف اجلزئي

الالئحة محدد اس���م كل لعبة 
منها عدد الالعبني املس���موح 
بشمولهم بنظام االحتراف كما 
افردت الالئحة جدوال باملخالفات 
والعقوبات ومنوذج العقد بني 
الالعب والنادي، باإلضافة الى 
راتب شهري يتراوح بني 300 

و600 دينار.

نشرت جريدة كويت اليوم 
الرس���مية في عددها الصادر 
امس القرار 713 لس���نة 2014 
بشأن اصدار الالئحة التنفيذية 
لتنظيم االحتراف اجلزئي في 
املجال الرياضي، واملعتمدة من 
مجل���س ادارة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة في اجتماعه 

املنعقد في 25 يونيو 2014.
وتضمنت الالئحة 26 مادة 
ف���ي مقدمتها تعريف قانوني 
لالحتراف اجلزئي بأنه: »هو 
الذي يعطي فيه الالعب جزءا 
من وقته من اجل اللعبة ومينح 
خاللها مكافأة شهرية حتددها 
جلنة االحتراف سنويا وفق 
تصني���ف الالعب���ني املقترح 
من جلنة االحتراف واعتماد 
ذلك من املجلس«، كما اشارت 
الى عق���د االحتراف  الالئحة 
وهو عقد محدد املدة يخضع 
ألح���كام القان���ون رقم 49-
العالقة  2005 والذي ينظ���م 
الن���ادي والالع���ب. كما  بني 
عرف���ت الالئحة اعضاء جلنة 
االحتراف الرياضي على نحو 
محدد وهم نائب املدير العام 
لشؤون الرياضة رئيسا ومدير 
ادارة شؤون الهيئات الرياضية 
عضوا ورئيس القسم املختص 

51 جواداً وفرساً باالجتماع التاسع للصيد
يشهد مضمار سباق اخليل بنادي الصيد 
والفروسية في الثالثة من بعد عصر اليوم 
االجتماع التاسع لسباق اخليل الذي قيد فيه 
51 جوادا وفرسا بعد إلغاء الشوط الثالث 
املخصص جلياد الدرجة الثانية لعدم اكتمال 
النصاب وهو خمسة جياد ويتنافس عشرة 
جياد من املبتدئات على مسافة 1600م من 

أج��ل الفوز بالكأس املقدمة من الش��ركة 
الوطنية للميادين.

وأعرب الش��يخ ض��اري الفهد رئيس 
نادي الصيد والفروسية عن سعادته بنجاح 
الس��باقات لهذا املوس��م وتطبيق اللوائح 
على اجلميع مشيدا بجهود اللجان العاملة 

ومساهمتها في اجناح السباقات.
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10/ 20/ 20الغطس والسباحة وكرة املاء15
30العاب القوى16
14كرة قدم الصاالت17
25نادي البولينغ18
50نادي الرماية19
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20النادي البحري21
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بال قناعمحطات
صالح الشايجي سامي عبداللطيف النصف

samialnesf1@hotmail.com
@salnesfkatebkom@gmail.com

لكل بلد في العالم عاصمة سياسية واحدة تدار منها الدولة، إال 
الشقيقة سورية فلها 3 عواصم لثالث دول واخلير لقدام، األولى 

هي مدينة دمشق عاصمة نظام قمعي دمرت قراراته بلده وما يدعي 
الدفاع عنه، أي القومية واليسارية، في وضع قريب ملا جرى في 

عراق صدام وليبيا القذافي مصحوب بنظام اقتصادي مشلول يقوم 
على سيطرة القطاع العام على مقدرات الدولة.

>>>
العاصمة الثانية املقامة على األرض السورية هي مدينة الرقة مركز 
ما يسمى بالدولة اإلسالمية )!!( ضمن دولة قمعية انتحارية تعمل 

على هدم اإلسالم وقتل املسلمني وتشويه سمعتهم بالعالم حتت راية 
احلفاظ على اإلسالم )!( فيما هو أشبه بالدولة الفاشلة واملتخلفة التي 
أنشأها حتالف طالبان والقاعدة في أفغانستان والتي أعادت ذلك البلد 

الى عصور ما قبل التاريخ، وال توجد سياسة اقتصادية واضحة - 
إن وجد االقتصاد أساسا - لنظام داعش لكونه قائما على احلروب 

الدائمة املتتالية والتدمير - ال التعمير - املصاحب!
>>>

العاصمة الثالثة هي مدينة قامشلي التي يظهر برنامج وثائقي 
لتلفزيون BBC أنها عاصمة جلمهورية علمانية ال تفرق بني الناس 
حسب أديانهم وأعراقهم وطوائفهم، ويظهر ذلك التقرير الذي بث 

قبل مدة قصيرة كيف تدافع تلك اجلمهورية الفتية عن نفسها أمام 
هجمات قوات داعش التي حتيط بها والتي تنتهي كل مرة بانتصارها، 

حيث يشارك اجلميع من رجال ونساء ومن كل ألوان الطيف الديني 
والعرقي في الدفاع عنها، والغريب ان وسائل اإلعالم العاملية - عدا 
ذلك التقرير اليتيم - ال تغطي تلك التجربة اإلنسانية الفريدة التي 

تعكس وجه التسامح السوري، بل متتلئ بأخبار التجارب الالإنسانية 
البشعة في دمشق والرقة وباقي أرض الشام!

>>>
آخر محطة: )1( هناك عواصم قائمة جلمهوريات مستقلة أخرى 
ضمن الداخل السوري مثل حماة وحلب والسويداء والسلمية 

والالذقية وتكفي التجربة السورية إلظهار فشل انتفاضات ما سمي 
بـ »ربيع العرب« وإذا كان هذا ربيعنا  فما هو حال.. خريفنا؟!
)2( لو توحدت منذ اليوم األول جهود املعارضة السورية حتت 

راية االئتالف الوطني السوري املعتدل والذي يقف على مسافة 
واحدة من جميع األديان واألعراق ألمكن وخالل أشهر قليلة حل 

املسألة السورية، ولتم توفير أرواح مئات اآلالف ومنع تهجير 
املاليني الذين يسأل عنهم النظام واملعارضة املتوحشة أمثال داعش 

والنصرة!

 أثناء قيام اجلمهوريات السلطوية العربية أو ما يسمى
بـ »اجلمهوريات امللكية« التي متتد فيها رئاسة الرئيس حتى 

املوت، مثلما كان قائما في العراق وتونس وليبيا واليمن ومصر، 
أو يوّرث فيها احلكم كما حدث في سورية، كنّا ـ أو كان أكثرنا 
ـ يعتقد أّن العيب هو في النظام وفي الرئيس، وأن سقوط تلك 

األنظمة هو احلل وهو ما سييسر األمور ويعيد القطار الى 
قضبانه لتسير تلك الدول بال عوج بعدما يتم فيها احلكم بناء 

على نظام دستوري دميوقراطي يختار فيه املواطن النهج القومي 
لبالده وسوف ينتشر العدل وتتساوى الرؤوس ويصبح الرئيس 
خادما للشعب ال يتصّدر نشرات األخبار وال »وّدع« و»استقبل« 

و»راح« و»جاء«!
وقامت ثورات ما يسمى بالربيع العربي وفرحنا بها وأنا كنت أحد 
الفرحني واملؤيّدين إلخوتنا في تلك البلدان الذين ستنهض بالدهم 

وسيصيبهم خيرها حتت راية العدل واحلق وستهدأ نفوسهم 
وستتحقق لهم دميوقراطية حقة، وسيكونون هم السادة في 

بلدانهم!
لم نكن سّذجا حني تصورنا ذلك ألنّه لم يكن من تصّور غيره، 

ولكن جرت املياه في غير مجاريها وفي أقنية غير أقنيتها 
وتبّددت اآلمال الكبار العريضة لنرى ما لم نكن نرى وما لم 

نتصور أننا سنرى.
ما أسفرت عنه األحداث التي أعقبت سقوط تلك الرئاسات أّن 
العيب لم يكن في القصر الرئاسي فقط، بل إن عيوب الشارع 

الشعبي، أدهى وأمّر.
ماذا حّل بالعراق غير املوت والرعب والقتل اليومي بالتفجير 

أو االغتيال أو بأّي وسيلة من وسائل املوت؟! سقط صنم 
الديكتاتور ليحل بديال منه ألف ديكتاتور وديكتاتور، وبعدما 

كان مركز الديكتاتورية هو القصر، صارت في كل قرية ومدينة 
مراكز للديكتاتورية، وتعّدد الديكتاتوريّون وخرجت امليليشيات 

كالعقارب من جوف األرض تلدغ وتلسع وهي احلاكمة، والسلطة 
املركزية صارت سبيال يدخله الفقراء واحملرومون ومن قاسوا 

من ظلم صدام وويالته ليتحّولوا الى »مليارديرية« وليتّضح أن 
املعارضة السابقة والرايات الوطنية املرفوعة تهفو الى املال ال الى 

إصالح البالد والرفق بالعباد.
وقيسوا على هذه الصورة العراقية ما حدث في بقية البلدان.
اخلالصة أن العيب والقصور في الشعوب وليس في حكامها 

فقط.
ما أسهل عالج عيوب الرئيس وما أصعب عالج عيوب الشعب!

سورية بلد
 الثالث عواصم!

نار الرئيس 
وال جنّة الشعب

حاولت إنقاذ صغار البط 
فقتلت شخصني

»سيلفي« أغلق حديقة حيوانات

كندا - وكاالت: قضت محكمة كندية اخلميس 
املاضي بسجن امرأة ثالثة أشهر ومصادرة رخصة 
قيادتها ملدة عشرة أعوام بعد أن تسببت في مقتل 
شخصني مبدينة »مونتريال«، أثناء محاولتها إنقاذ 
مجموعة من صغار البط كانت حتاول عبور الطريق 
السريع، بحس���ب ما نقلته صحيفة »نيويورك 

دايلي نيوز« األميركية.
وقالت الصحيفة أن »إميا زورنباج« )25 عاما( 
أوقفت سيارتها بشكل مفاجئ في املسار األيسر 

من اخلط السريع إلنقاذ صغار البط، لتصدمها 
دراجة نارية من اخللف كانت تقل »اندري روي« 
)50 عاما( وابنته »جيسي« )16 عاما( حيث توفيا 
في احلال. وقالت إميا، أثناء مثولها أمام احملكمة 
للدفاع عن نفس���ها، أنها ل���م تكن تعمد حلدوث 
الكارثة، حيث أنه���ا رأت صغار البط يحاولون 
العبور دون أي أثر لوالدتهم التي لم تكن موجودة 
في ذلك الوقت، ما دفعها كمحبة للحيوانات - على 

حد تعبيرها - إلى محاولة مساعدتهم.

الس����لطات  :أغلق����ت  االرجنت����ني - وكاالت 
األرجنتينية حديقة احليوانات »لوغان«، وبدأت 
إجراء حتقيق موسع مع املس����ؤولني عنها، بعد 
السماح للزوار بالتقاط صور سيلفي مع األسود، 
واصفة ذلك بأنه »خرق لقوانني الدولة ولوائحها«. 
ونشرت صور لزوار احلديقة األخطر في العالم، 
وهم قريبون جدا من احليوانات املفترسة كاألسود 
والنمور والدببة، ملتقطني صورا ذاتية معها، ما أثار 
ضجة عارمة في أوساط املجتمع األرجنتيني الذي 
طالب بفتح حتقيق مع إدارة احلديقة التي ال تكترث 

بأرواح زوارها وتعرض حياتهم للخطر.
وتواجه حديقة احليوانات التي تبعد 80 كلم من 

بوينس إيريس عاصمة األرجنتني، اتهامات بإطعام 
احليوان����ات مهدئات، من اجل منح الزوار فرصة 
االقت����راب لها بل والدخول أحيانا داخل أقفاصها 
والتقاط صور تذكارية معها، ورأت الس����لطات 
األرجنتية أن تصرفات احلديقة خرقت مادة في 
القانون األرجنتيني يتعلق بقواعد األنشطة في 
األماكن العامة التي متنع بتاتا االقتراب املباشر 

من احليوانات.
يذكر أن رجال لقى مصرعه بعد مهاجمة منر 
أبيض له، في املقاب����ل يدافع بعض الزوار الذين 
التقطوا صورا شخصية مع احليوانات املفترسة 

عن احلديقة.

دراج صيني ينجو بأعجوبة 
بعد أن دهسته شاحنة ضخمة

بكني � أ.ف.پ: أنق����ذت العناية اإللهية دراجا 
صينيا بعد أن دهس����ته شاحنة ضخمة بإحدى 
تقاطعات مدينة »نينغبو« مبقاطعة »تشيجيانغ« 
شرقي الصني، حيث ذكرت السلطات أن الدراج 

تلقى إصابات طفيفة جراء احلادثة.
ونشرت صحيفة »دايلي ميرور« ڤيديو احلادثة 
الذي مت التقاطه عبر كاميرات املراقبة األمنية حيث 
يظهر الدراج وهو يستعد لعبور تقاطع بجوار 
الشاحنة الضخمة قبل أن يفاجأ بانعطاف سائق 
الشاحنة ودهسه. وأضافت الصحيفة أن الدراج 
جنا من الطحن حتت عجالت الشاحنة ال� 14 حيث 
ظهر في الڤيديو وهو يقوم بتحريك أطرافه بعد 
مرور الشاحنة من فوقه. وبحسب الصحيفة فقد 

متت معاجلته في موقع احلادث.

البقاء هلل

بدر سعود ناصر شحيناوي العازمي ـ 47 عاما ـ الرجال: 
العقيلة ـ ق3 ـ ش306 ـ م5 ـ ت: 66017149 

ـ النساء: القرين ـ ق3 ـ ش4 ـ م68 ـ ت: 
.99027758

أحمد جاسم محمد الشطي ـ 69 عاما ـ الرجال: 
الروضة ـ ق4 ـ ش48 ـ م2 ـ ت: 55255267 ـ 

النساء: القادسية ـ ق7 ـ ش78 ـ م4.
وئام خالد حمزة عباس علي، زوجة سالم مسلم أحمد 

البرعمي ـ 26 عاما ـ الرجال: حسينية سيد 
محمد ـ سلوى ـ ق3 ـ ش املسجد األقصى ـ 
ت: 97702277 ـ النساء: مبارك الكبير ـ ق5 ـ 

ش22 ـ م3 ـ ت: 66760600.
شريفة أحمد اسفنديار كمال ـ 72 عاما ـ الرجال: 

حسينية أحمد عاشور ـ بنيد القار ـ ت: 
60600551 ـ النساء: حسينية سيد علي ـ بنيد 

القار ـ ت: 66043000.
علي حسني محمد باقر ـ 65 عاما ـ الرجال: شرق 

ـ حسينية معرفي القدمية ـ ت: 97191919 ـ 
النساء: ضاحية مبارك عبداهلل اجلابر ـ ق2 ـ 

ش4 ـ م57 )العصر(.
لولوة جاسم محمد البالول، أرملة جابر صالح مال 

اهلل ـ 68 عاما ـ الرجال: الرميثية ـ ق4 ـ ش45 
ـ م42 ـ ت: 99856379 ـ النساء: النزهة ـ ق3 
ـ ش ناصر القطامي ـ م15 ـ ت: 99674286 ـ 

الدفن التاسعة صباحا.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية
مرضية   فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

ڤينغر: سننفق 
املال  على الالعبني 

املناسبني

سيلفا: أريد املزيد 
من األهداف

هونتيالر ميدد 
عقده حتى 2017

أصر مدرب أرسنال أرسني 
ــتعد  ڤينغر على أن فريقه مس

لشراء العبني في فترة االنتقاالت الشتوية في يناير املقبل، 
مشيرا إلى أن النادي سينفق املال لشراء الالعبني املناسبني 
للفريق. ونقلت شبكة »سكاي سبورتس« عن ڤينغر ان تردده 

يعود إلى سياسة النادي املالية وليست الختياراته.
وقال »قلت ذلك مرات عدة، دون أي شك إذا وجدنا الالعب 
املناسب فسنقوم بإبرام الصفقة«، وأضاف »هناك فرق كبير 
بني منظور الناس لي.. لست خائفا من إنفاق املال«. وأوضح 
ــراء العبني،  أن الفترات التي لم ينفق فيها النادي املال لش

تعود إلى أنه لم يكن هناك مال لدى النادي.
وقال »ما حاربت ضده هو انفاق مال من شأنه أن يضع 
ــر. اآلن منتلك املال، لذا ال توجد  ــتقبل النادي في خط مس

مشكلة على اإلطالق«.

عبر العب وسط نادي مان 
ــيلفا عن مدى  سيتي ديڤيد س
ــجيل املزيد من  رغبته في تس
ــه في  ــح فريق ــداف لصال االه

البطوالت املقبلة.
وتابع سيلفا في تصريحات ملوقع الفيفا الرسمي: »أعلم 
اننا سنلعب العديد من املباريات خالل الفترة املقبلة وعلينا 
ــتمر في  ــل للفوز«. وأضاف: »نريد ان نس ــز الكام التركي
الضغط على املتصدر تشلسي في الدوري ومن املمكن ان 
يتراجع خالل املباريات القادمة وسنستغل ذلك بالتأكيد«. 
ــجل هدفني في مباراة مان سيتي امام  وكان الالعب قد س
ــغ« وقاده للفوز  ــاالس بـ »البرميييرلي ــتال ب نادي كريس

بثالثية نظيفة.

أعلن شالكه األملاني متديد 
عقد مهاجمه الدولي الهولندي 
كالس-يان هونتيالر حتى يونيو 
2017. وكان هونتيالر )31 عاما( 
انضم الى صفوف شالكه عام 

ــية  ــن ميالن اإليطالي مقابل صفقة قياس ــا م 2010 قادم
للنادي األملاني بلغت 14 مليون يورو، وسجل له 66 هدفا 
ــليغا. وقال هونتيالر: »قلت  في 166 مباراة في البوندس
دائما انني سعيد هنا وانا سعيد بتمديد عقدي«. وسجل 
هونتيالر الذي يعتبر ثالث افضل مسجل في تاريخ نادي 
ــالكه، 7 اهداف في 15 مباراة في الدوري، و3 أهداف  ش
ــابقة دوري ابطال اوروبا التي أوقعت فريقه في  في مس
مواجهة ناديه السابق ريال مدريد اإلسباني حامل اللقب 

في الدور ثمن النهائي.

45 42- الصفحات الرياضية

ڤياريال يواصل صحوته.. ومرسيليا »بطل الشتاء«

سكرتل ينقذ ليڤربول من السقوط أمام أرسنال

امام حش���د جماهيري قياسي 
بل���غ 62048 متفرجا وذلك في 
املرحلة التاس���عة عش���رة من 
الدوري الفرنس���ي لكرة القدم. 
ويدين مرسيليا بفوزه التاسع 
على التوالي بني جماهيره، الى 
البلجيكي ميتش���ي باتشوايي 
الذي أه���داه النقاط الثالث في 
الدقيق���ة 69 في مب���اراة تقدم 
خالله���ا أصح���اب األرض في 
الدقيقة 32 بهدية من نوالن رو 
عن طريق اخلطأ، قبل ان يدرك 
ليل التعادل في الدقيقة 61 بهدف 
ادريسا غاي. وعلى  السنغالي 
ملعب »جوفروا غيشار«، واصل 
س���انت اتيان عروضه اجليدة 
وحافظ على سجله اخلالي من 
الهزائم للمرحلة العاشرة على 
التوالي، وذلك بتغلبه على ضيفه 

ايفان 3 � 0.

سكة االنتصارات بتعادله 
مع خيتافي 1 � 1.

ألمانيا

أحل����ق هوڤنهامي مبضيفه 
هرتا برلني ثاني أسوأ هزمية 
في تاريخه وحقق بدوره أكبر 
فوز له خالل مواسمه السبعة 
بني الكبار بعد ان اكتسحه 5 � 
0 في املرحلة السابعة عشرة 
من الدوري األملاني. وفي مباراة 
ثانية، تعادل فرايبوغ متذيل 

الترتيب مع هانوڤر 2 � 2.

فرنسا

أنهى مرسيليا النصف االول 
من املوس���م وهو متوج بلقب 
»بطل الش���تاء« الش���رفي بعد 
فوزه على ضيفه اجلريح ليل 
2 � 1 على »س���تاد فيلودروم« 

وحق���ق ف���وزه اخلام���س 
عل���ى التوالي عندما تغلب 
 عل���ى ضيف���ه ديبورتيفو 
ال كورونيا 3 � 0 على ملعب 
 »مادريغال« ف���ي ڤياريال
  ف���ي املرحل���ة السادس���ة 
ال���دوري  عش�����رة م����ن 

االسباني.
وأنهى ڤياريال الشوط 
األول بهدف جيوفاني دوس 
س���انتوس )10( وأض���اف 
 لوس���يانو فييت���و ثنائية
الث�ان���ي الش�����وط   ف���ي 

)68 و73(.
وارتق���ى ڤياريال، الذي 
حقق ف���وزه التاس���ع هذا 
املوسم، الى املركز السادس 

برصيد 30 نقطة.
وفي مباراة ثانية، فرط 
غرناطة بفرصة العودة الى 

قوية في رأسه في الدقيقة 52، 
حارما »املدفعجية« من فوزهم 
األول في معقل »احلمر« منذ 

سبتمبر 2012.
ورفع ليڤربول رصيده الى 
22 نقطة في املركز العاشر، فيما 
اصبح رصيد ارسنال 27 نقطة 

في املركز السادس.
وفي مب����اراة ثاني����ة، فك 
التعادالت  س����ندرالند نحس 
الذي الزمه هذا املوس����م وعاد 
من ملعب نيوكاسل يونايتد 

بفوز قاتل 1 � 0.
ورفع سندرالند رصيده الى 
19 نقطة في املركز الرابع عشر، 
فيما جتمد رصيد نيوكاسل عند 

23 نقطة في املركز التاسع.

إسبانيا

واصل ڤياريال صحوته 

الس����لوفاكي  املدافع  جنب 
مارتن سكرتل مدربه االيرلندي 
الشمالي برندن رودجرز املزيد 
من االحراج بعدما انقذ فريقه 
ليڤربول من السقوط في معقله 
»انفيلد« امام ارسنال بإدراكه 
التع����ادل 2 � 2 ف����ي الدقيقة 
السابعة من الوقت بدل الضائع 
أمس في املرحلة السابعة عشرة 
من ال����دوري االجنليزي لكرة 

القدم.
وبدا ارس����نال في طريقه 
لتعميق ج����راح وصيف بطل 
املوس����م املاضي بعدما حول 
تخلف����ه امامه ال����ى تقدم 2 � 1 
حتى الدقيقة السابعة من الوقت 
بدل الضائع قب����ل ان يتدخل 
سكرتل الذي كان السبب أصال 
في احتس����اب 9 دقائق كوقت 
بدل ضائع بعد تعرضه إلصابة 

رأسية سكرتل القاتلة في طريقها لهز شباك أرسنال                                                                                                                                                                                                                         )رويترز(

سندرالند يفك 
نحس التعادالت 

 بفوز قاتل 
على نيوكاسل
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صاحبة الرسالة طفلة عمرها اآلن فوق الستني

قصة اتصال أجراه رئيس أميركي مع بابا نويل قبل مقتله

24 ديس���مبر 2007 بكارولني 
كيني���دي، وتداولت معها في 
برنام���ج »صب���اح اخلير يا 
 ABC News أمي���ركا« مبحطة
األميركية، ذكرى ما كتبته إلى 
والدها ورده عليها، وبدت ابنة 
الرئيس في حلظات ما خالل 
اللقاء وكأنها تريد البكاء على 
أب فقدت���ه يوم كان عمرها 6 
أعوام، وبعدها أصبحت كاتبة 
ومحامية ش���هيرة، وسفيرة 
عينها أوباما لدى اليابان في 
اليوم الذي مر فيه نصف قرن 

على مقتل أبيها.

اختاره األميركيون باالنتخاب 
املباشر في تاريخهم، أال تقلق 
عل���ى بابا نويل »فقد حتدثت 
إلي���ه أمس ووجدت���ه بخير، 
وسيقوم بجولته مجددا بعيد 
امليالد« طبقا ملا كتب إلى الطفلة 
املقيمة آنذاك في مدينة »مارين« 
بوالية ميتشيغن، والتي امتد 
بها العمر كما تبدو في الصورة 
التي تنشرها لها »العربية.نت« 
نقال عن »مكتبة كنيدي« بحيث 
سمح لها بأن تتزوج وتصبح 

أما ألبناء وجدة ألحفاد.
والتقت كاتبة الرسالة يوم 

43 س���نة، أنه سعيد بتسلمه 
رس���التها »حول منع الروس 
الش���مالي  القطب  من قصف 
وتهديد حياة بابا نويل« وفق 
ما ن���رى بالڤيديو املعروض 
في »العربية.نت« اآلن لنص 
الرسالة، وفيها نقرأ أنه يشاركها 
القلق »من جتارب السوفييت 
النووية، لي���س على القطب 
الشمالي فقط، إمنا على دول 
كثيرة، وأن خطرها ال يشمل 
بابا نويل وحده، بل الشعوب 

حول العالم« كما قال.
وطلب منها أصغر رئيس 

قتال بالرص���اص في نوفمبر 
1963 مبدينة داالس، ردا على 
إليه وأخبرته  رسالة كتبتها 
فيها أن عمرها 8 أعوام، وقلقة 
من قنابل االحتاد السوفييتي 
النووية »وخطرها على القطب 
الشمالي، حيث يقيم بابا نويل« 
وهي رسالة أفرجت عنها أمس 
»مؤسس���ة ج���ون كينيدي« 
ببوسطن، عبر ڤيديو بثته من 
قناتها في »يوتيوب« ليقرأها 

الراغبون.
أخبره���ا م���ن انتخب���ه 
األميركيون ح���ني كان عمره 

لندن ـ العربية

قبل مقتل���ه بعامني، كتب 
أحد أشهر الرؤساء األميركيني 
رس���الة أكد فيها ملن بعث بها 
أن بابا نويل معصوم من خطر 
القنابل الذري���ة، وأنه اتصل 
الهاتف مبوزع  شخصيا عبر 
الهدايا الشهير في أعياد امليالد، 
وحتدث إليه ووجده بخير وال 

يواجه أي خطر.
كانت رس���الة إل���ى طفلة 
اسمها ميشيل روشون، كتبها 
الرئيس جون كينيدي، الراحل 

الطفلة وكيف أصبحت بعد 61 سنة وبيدها رسالة الرئيس اليها قبل عامني من مقتله بالرصاصالرئيس الراحل كينيدي وبابا نويل

 حلوى »التفاح بالكراميل« تقتل
 4 أشخاص في الواليات املتحدة

سرقة جنل عمدة شيكاغو
 أمام منزل عائلته

ش���يكاغو � وكاالت: تعرض جنل عمدة شيكاغو 
للس���رقة أمام منزل عائلته، حسبما قالت املتحدثة 

باسم عمدة املدينة، رام إميانويل. 
وأضافت املتحدثة كيلي كوين، السبت، أن جنل 
إميانويل، زاك )17 عام���ا(، أصيب بجروح تطلبت 
عالجا طبيا، لكنه متكن من اللحاق بعائلته في رحلة 
كانت تخطط لها منذ فترة، وأكد إميانيول س���المة 
جنله، طالبا من وسائل اإلعالم احترام خصوصية 

عائلته. 
وتوجه إميانويل وعائلته لقضاء عطلة في شيلي 
نهاية هذا األس���بوع، فيما لم يعلن املتحدث باسم 
شرطة شيكاغو، توماس س���ويني، اسم الشخص 
الذي تعرض للسرقة، لكنه قال إن الشرطة حتقق 
ف���ي هجوم وقع، اجلمعة، قرب منزل عمدة املدينة. 
وأضاف أن شخصني أمسكا بالضحية وسرقا هاتفه 

والذا بالفرار.

احتفال شعبي وسياحي 
بتعامد الشمس على معبد »آمون«

»إيبوال« يقتل أكثر من 7 آالف
جنيڤ � أ.ف.پ: ارتفع ع���دد الوفيات الناجمة عن 
اإلصاب���ة بڤيروس إيبوال في غ���رب أفريقيا إلى 7373 
حالة، من إجمالي 19031 إصابة سجلت في الدول الثالث 
األكثر تعرضا للوباء، بحسب احلصيلة األخيرة ملنظمة 
الصحة العاملية التي نشرت السبت. وحتى 16 ديسمبر، 
ازداد عدد الوفيات مبقدار 458 حالة واإلصابات مبقدار 
428 حالة، عن احلصيلة السابقة التي سجلت حتى 14 

ديسمبر.
وفي سيراليون، التي يوجد فيها أكبر عدد من اإلصابات، 
سجلت 8759 حالة إصابة »مقابل 8356 سابقا«، و2477 

حالة وفاة »مقابل 2085«.
وفي ليبيريا، الت���ي كانت لفترة طويلة البلد الذي 
يشهد أكبر انتشار للوباء، س���جل تباطؤا في انتشار 
الڤيروس حيث مت إحصاء 7819 حالة »7797 سابقا« من 

بينها 3346 إصابة قاتلة »3290 سابقا«.
أما في غينيا حيث ظهر الوباء منذ قرابة العام، سجلت 
2453 حالة إصابة »2416 سابقا« حتى 16 ديسمبر، من 

بينها 1550 حالة قاتلة »مقابل 1525 سابقا«.
وباستثناء الدول الثالث األولى، لم يطرأ تغير على 
حصيلة الوفيات حيث سجلت 6 حاالت في مالي فيما 
تأكد شفاء مصاب آخر في 6 ديسمبر، وحالة واحدة في 

الواليات املتحدة و8 حاالت في نيجيريا.
وفي إسبانيا والسنغال، اللتني أعلنتا خاليتني من 
ڤيروس إيبوال، سجلت إصابة واحدة في كل منهما وال 

توجد أي حالة وفاة.

نيويورك � وكاالت: ذكرت الس���لطات الصحية 
األميركي���ة أن حلوى »التفاح بالكراميل« أو »عنبر 
الش���ام« تس���ببت في وفاة أربعة أش���خاص على 
 األقل في الواليات املتحدة، وطالبت هذه السلطات 
جمي���ع املواطن���ني بالتوقف عن تن���اول احللوى 

املذكورة.
وتش���ير بعض املعلومات إلى أن حلوى »عنبر 
الشام« أو »التفاح بالكراميل« هي مصدر تفشي داء 
اللستريات اخلطير، وتس���ببت في إصابة حوالى 
28 ش���خصا في 10 واليات مختلفة، حيث تراوحت 
أعم���ار املصابني بني 7 و92 عاما، وما زال املصابون 
يعاجلون في املستشفيات، ومن بني املصابني امرأة 
حامل وبعض األطفال الذين أصبحت حالتهم شديدة 
اخلطورة، كما أعلنت وفاة 4 أشخاص جراء اإلصابة 

بالداء.

القاهرة � أ.ش.أ: تعامدت الشمس، صباح امس على 
قدس أقداس معبد »آمون«، بحضور آالف املصريني 
والسياح األجانب، وسط عروض فنية ورقصات شعبية 
لسبع فرق للفنون الشعبية املصرية، في قلب معبد 

الكرنك الفرعوني، شرق مدينة األقصر. 
وقال عالم املصريات د.مصطفى وزيري، إن تعامد 
الشمس على قدس أقداس »آمون« أحد آلهة املصريني 
القدماء في معابد الكرنك تزامن مع تعامد مماثل للشمس 
على قدس أقداس معبد امللكة حتشبسوت غرب األقصر، 
واملعروف باس���م معبد الدير البحري، وذلك ضمن 
ثالثة أحداث متزامنة لتعامد الشمس على ثالثة معابد 
مصرية، ضمن ما يسمى ب� »يوم االنقالب الشتوي«، 

الذي يعد إيذانا ببدء فصل الشتاء. 
ويفسر علماء الفلك تلك الظاهرة الفريدة بأن محاور 
معبدي الكرنك والدير البحري تتجه ناحية األفق الذي 
تشرق منه الشمس، في يوم االنقالب الشتوي، األمر 
الذي يؤكد أن قدماء املصريني كانوا على دراية تامة 
بحركة األرض حول الش���مس، أو احلركة الظاهرية 

للشمس حول األرض. 

تعامد الشمس على معبد آمون
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