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العميد خالد التركيت
ضيوف »األنباء« عيسى فالح وحمد العثمان وسالم أمان في حديث 
مع الزميل يحيى حميدان             )هاني الشمري(

التركيت: 173 مليون دينار 
ميزانية »اإلطفاء« اجلديدة 

فالح والعثمان وأمان في »قضية رياضية«: 
4445»كرة الصاالت« في انحدار مخيف 10

غير مخصص للبيع

اعتبرت أن أي قرار باإللغاء لن يكون مصدره الوزارة.. وأنها ال تستهدف جالية بعينها.. وإلزام قوة الشرطة بحمل السالح حال تسلم نوبة العمل واحملافظة عليه

»الداخلية«: الضغوط لوقف الغرامات على املخالفني غير مقبولة
41مبادرات ومشروعات صغيرة

اقتصاد

وزيرات بال حقيبة

37

20

أميركا: 3100 مركبة مدرعة
 مضادة لأللغام جاهزة 

لدخول العراق ملواجهة »داعش« 

كشف موقعا »برين باريت« و»يو أس نيوز« األميركيان، 
أن الواليات املتحدة سحبت 3100 مركبة مدرعة مضادة 
لأللغام من أفغانستان ووضعتها في الكويت ملواجهة ما 
يسمى بتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش(. 
وأش���ار املوقعان إلى أن اجلي���ش األميركي قام بتخزين 
العتاد القادم من أفغانستان منذ شهر يونيو املاضي في 
مستودع إستراتيجي في الكويت. ولفت املوقعان إلى أن 
3100 مركبة مدرعة مضادة لأللغام متمركزة في الكويت 
الستخدامها ضد تنظيم داعش، وسترسل إلى العراق عبر 
احلدود، ولكن لم حتدد عدد املدرعات التي ستشارك في 
العمليات القتالية. وأض���اف املوقعان، ان »الپنتاغون« 
أعلنت أن طائرات »أف-16« العراقية تأخر تسليمها في 
هذا العام بسبب مخاوف أمنية، وسيتم إرسالها لقاعدة 

جوية في أريزونا ليتدرب عليها طيارون عراقيون.

 محمد الدشيش  -  هاني الظفيري 
 عبداهلل قنيص

في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أمنية 
عزمها على تطبيق الغرامات الناجتة عن 
مخالفة الوافدين في جزئية عدم جتديد 
بياناتهم بواقع دينارين عن كل يوم، وأن 
أي قرار باإللغاء ل���ن يصدر مطلقا من 
قبل أي من مسؤولي »الداخلية«، قالت 
املصادر: ان التراج���ع عن تنفيذ القرار 
مستبعد وستتم إعادة املبالغ التي دفعت 
لو جاءت تعليمات أو أوامر من مرجعية 
أعلى داخل البالد وليس من خارج احلدود. 
وأكدت املصادر ان تطبيق الغرامات ليس 
الهدف منه التضييق على جالية بعينها 
دون أخرى، وان الكويت ترحب بأي وافد 
يريد العيش بس���الم، واعتبرت ان اي 
ضغوط تأتي من خ���ارج الكويت غير 
مقبولة ول���ن يعتد بها. من جهة ثانية، 
صدر تعميم لعموم رجال قوة الشرطة 
بتوقيع وكيل »الداخلية« الفريق سليمان 
الفهد يوجب على جمي���ع عناصر قوة 
الشرطة حمل السالح حال تسلم نوبة 
العمل واحملافظة علي���ه وإجراء عملية 
اجلرد والتسليم والتسلم مع احملافظة على 
نظافته وجاهزيته الفورية. وشدد التعميم 
على انه ستتم إحالة كل من يخالف ذلك 
الى اجلهة املختصة للتحقيق معه متهيدا 
ملس���اءلته انضباطيا أو تأديبيا حسب 
األحوال. وج���اء التعميم بعد ان لوحظ 
خالل اجلوالت التفتيشية عدم تقيد أغلب 
عناصر رجال قوة الشرطة بحمل السالح 
خصوصا في األجهزة امليدانية )شؤون 
األمن العام، واإلدارة العامة لشرطة النجدة، 
واإلدارة العامة للمرور، واإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية، واإلدارة العامة ألمن 
املنشآت، وشؤون أمن املنافذ، وشؤون 

أمن احلدود.. وغيرها(.

أهم املشاريع الناشئة اجلديرة باملتابعة 
في 2015

احملامية نضال احلميدان: 
لو عرضت علّي احلقيبة 

الوزارية فسأختار 
»اإلسكان« وأشرك القطاع 

اخلاص في حّل القضية 
اإلسكانية

»بيتك« يفوز بالوسام الذهبي للتميز واجلودة 
من أكادميية »تتويج« اإلماراتية

رصد لـ »األنباء«: تراجع تداول العقارات لـ 7244 
عقارًا بـ 3.5 مليارات دينار خالل 2014

احملامية نضال احلميدان

صورة بثها املوقعان للمدرعات األميركية قبل دخولها العراق

الزميلة خلود اخلميس أفضل كاتب لعام 2014
احلكومة السورية مستعدة للذهاب إلى موسكو  

47واملعارضة: ال توجد أي مبادرة روسية
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القاهرة � كونا: اجتمع رئيس االحتاد 
البرملاني العربي رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن امس مع الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي. وقال الغامن في تصريحات صحافية 
عقب االجتماع انه نقل للرئيس السيسي 
حتيات صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد والقيادة السياس���ية في الكويت. 

وأكد الغ���امن ان الكويت تتطلع الى زيارة 
السيسي املقررة في 5 يناير املقبل والتي 
سيتم خاللها بحث العديد من امللفات الثنائية 
واإلقليمي���ة املهمة. وب���ن انه بحث خالل 
اجتماعه العديد من األمور وامللفات سواء 
 على مستوى العالقات بن الكويت ومصر

أو على الصعيد العربي.

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن في القاهرة أمس

وثيقة االبتدائي: 5 مواد علمية.. واحلصص 6 بدالً من 7
محمود الموسوي ـ عادل الشنان

أعلنت وكيل وزارة التربية د.مرمي الوتيد 
عن انتهاء قطاع املناهج من اعداد وثيقة املرحلة 
االبتدائي���ة ورفعها الى وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د. بدر العيسى، متهيدا العتمادها 

وفق التعديالت اجلديدة للعام الدراسي املقبل 
2016/2015. وأش���ارت الوتيد الى ان الوثيقة 
االبتدائية تتضمن خمس  اجلديدة للمرحلة 
مواد علمية فقط، باالضافة الى تقليص عدد 
احلصص الدراسية من سبع إلى ست حصص 

في اليوم الدراسي.

الغامن: الكويت تتطلع لزيارة السيسي 5 يناير املقبل
الرئيس املصري بحث مع رئيس مجلس األمة امللفات الثنائية والعالقات بني البلدين 
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نعى الديوان األميري 
أمس املغفور لها الشيخة 
شيخة سالم علي املالك 
الصباح، أرملة املرحوم 
الش���يخ جاسم العلي 
املالك الصباح عن عمر 
يناهز 77 عاما وووري 
الثرى بعد  جثمانه���ا 
إنا  صالة عصر أمس. 
هلل وإنا إليه راجعون. 
عنوان العزاء: الرجال/ 
ديوان أسرة آل الصباح 
الك���رام بقص���ر بيان 

هاتف: 25398888. 
القادسية  النساء/   
قطعة 1 شارع 14 منزل 8 

هاتف: 22521776.

الديوان األميري
ينعى شيخة 

سالم علي 
املالك

ناصر السهيل

عدم التحويل للقطاع اخلاص ألي عامل مسجل على عقود حكومية بعد 2014/6/29

السهيل: تسجيل 4500 عقد إلى 132 جهة حكومية في 2014
العقود واملشاريع احلكومية 
بدءا من حتديد أذونات العمل 
واإللغاء النهائي للسفر الى 
إصدار تصاريح العمل أصبح 
عبر البوابة االلكترونية من 
الشركة، وبالتالي فإن هيئة 
العاملة ممثلة في  الق���وى 
العقود احلكومية لم  ادارة 
تتردد ف���ي اتخاذ أي إجراء 
العمل على أصحاب  يسهل 
األعمال حتى ال يكون هناك 
أي تأخير ف���ي أي معاملة 
عائدة للعق���ود احلكومية 
ومش���اريع التنمية، كاشفا 
عن اجتماع عقد مع الشركة 
املس���ؤولة عن بناء جامعة 
الكويت في منطقة الشدادية 
وق���د أثنت عل���ى إجراءات 
الهيئة والتسهيالت املقدمة 

لهم.

ألف  اجن���زت حوال���ي 20 
معاملة إلغاء نهائي للسفر 
خالل العام احلالي. مؤكدا ان 
عام 2014 سجلت اكبر نسبة 
تسجيل عقود حكومية حيث 
الى 132  سجلت 4500 عقد 

جهة حكومية.
الس���هيل عن  وكش���ف 
اتف��اق مع اجليش األميركي 
باعتماد امله���ن اخل���اصة في 
اجليش األمي�ركي، حي���ث مت 
وضع آلي���ة خ��اصة إلجناز 
معام���الت عمال���ة اجليش 
األميرك���ي برم��وز محددة 
للمدة والرات���ب والتاريخ. 
او  وذل���ك منع���ا للتزوير 
التالع���ب ف���ي العقود من 
حيث اع���داد العمالة ومدة 

العقد.
وأكد ان إجناز معامالت 

عمل وأصدرت حوالي 72200 
اذن عمل اول مرة.

وأك���د ان جميع العمالة 
الكويت بعد  التي دخل���ت 
تاريخ 2014/6/29 ال يسمح 
لها بالتحوي���ل الى القطاع 
اخل���اص مبوج�����ب قرار 
وزاري صادر في هذا الشأن 
وباإلمكان التحويل الى عقد 
حكومي آخ���ر عند صاحب 
العم���ل نفس���ه وال يجوز 
التحويل حتى داخل العقود 
احلكومية الى صاحب عمل 

آخر.
ولفت الى انه بعد انتهاء 
العقد على العمالة املسجلة 
على العقد مغادرة البالد او 
التحويل الى عقد عمل لدى 

صاحب العمل نفسه.
موضح���ا ان���ه اإلدارات 

بشرى شعبان

كشف مدير ادارة العقود 
احلكومية في الهيئة العامة 
للقوى العاملة ناصر السهيل 
عن قيام االدارة بفتح ما يقارب 
376 ملف عقد حكومي خالل 
العام 2014، مبينا في تصريح 
صحافي انه مت االنتهاء خالل 
عام 2014 مم���ا يقارب 480 
مشروعا حكوميا مت تسليم 

براءة ذمة ألصحابها.
وأشار الس���هيل الى ان 
العمالة املس���جلني  اع���داد 
على العقود احلكومية بلغ 
حوالي 330 ألف عامل بضمان 
مالي يقارب 80 مليون دينار، 
العقود  إدارة  ان  موضح���ا 
احلكومية أص���درت خالل 
العام احلالي 32 ألف تصريح 

»األشغال« تطرح مشروع مبنى 
البريد اجلديد الشهر املقبل

فرج ناصر 

اكد مصدر مسؤول أن وزارة االشغال 
ستطرح مش����روع مبنى البريد اجلديد 
يناير املقبل وذلك بعد االنتهاء من مرحلة 

التصميم اخلاصة باملشروع 
واضاف أن املشروع يعتبر ثاني اعلى 
مبنى حكومي بعد برج التحرير ويصل 
ارتفاعه الى 130 مترا ويتكون من برجني 
منفصلني كالهما على شكل دائري مكون 
من 29 دورا ليخدم قطاع البريد ويقع على 
مساحة اجمالية تصل الى 6 االف متر.

واوضح أن كلفة املشروع تصل الى 
70 مليون دينار تشمل مواقف للسيارات 
وقاعات اجتماعات ومكتبة كاملة اخلدمات 

وصاالت عرض و4 سراديب. 
وقال بأنه من املتوقع ان يتم االنتهاء 

من املشروع خالل عام 2018.
واشار الى أن املشروع مدرج ضمن 

اخلطة اخلمسية احلالية للدولة.
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اللجنة العليا املشتركة الكويتية ـ العراقية

تعقد اجتماعها الرابع اليوم في بغداد

الوسمي أولم على شرف محافظ الفروانية

تعق���د اللجن���ة العلي���ا 
الكوي���ت  ب���ن  املش���تركة 
وجمهورية العراق اجتماعها 
الرابع اليوم في بغداد لبحث 
الثنائية بن  العالقات  أوجه 
البلدين على املستويات كافة 
وتطوير آفاق التعاون املشترك 

في مختلف املجاالت.
وم���ن املق���رر أن يترأس 
اجلانب الكويتي في االجتماع 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزي���ر اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد في حن 
يترأس اجلانب العراقي وزير 
اخلارجية إبراهيم اجلعفري. 
وجاء إنشاء اللجنة الوزارية 
املشتركة بن الكويت والعراق 
في 12 يناي���ر 2011 تنفيذا ملا 
مت االتفاق عليه بن حكومتي 
البلدين بهدف تعزيز التواصل 
وتبادل الزيارات، جتس���يدا 
للروابط والعالقات األخوية 

واملصالح املشتركة.
وعقدت أولى اجتماعات 
العراقية   � الكويتية  اللجنة 
املشتركة عام 2011 في الكويت، 
العراقي  أكد اجلان���ب  حيث 
خاللها التزامه بكل القرارات 
الدولية الصادرة عن مجلس 
القرار )833(  األمن، السيما 

اخلاص بترسيم احلدود بن 
البلدين.

وف���ي ع���ام 2012 عق���د 
االجتماع الثاني للجنة العليا 
املشتركة في بغداد استكماال 
ال���دورة االولى  الجتماعات 
العالقة بن  امللفات  وحلسم 
البلدي���ن وتكل���ل االجتماع 
بالتوقيع على اتفاقيتن تتعلق 
األولى بتشكيل جلنة مشتركة 
للتعاون الثنائي بينما تطرقت 
الثانية إلى تنظيم املالحة في 
خور عبداهلل كضمان ملصالح 
العراق املالحية والتجارية، كما 
مت بحث مذكرات تفاهم تتعلق 
باالزدواج الضريبي وتشجيع 
وحماية االستثمار والتعاون 
التجاري واالقتصادي والفني. 
واستكماال للخطوات االيجابية 
الدورة  انعقدت  البلدين  بن 
الثالثة للجنة الوزارية العليا 
املش���تركة في الكويت العام 
املاضي وتوج���ت بالتوقيع 
اتفاقيت���ن معنيتن  عل���ى 
بتشجيع وحماية االستثمارات 
البلدي���ن والتع���اون  ب���ن 

السياحي.
وكانت العالقات الكويتية � 
العراقية قد شهدت في السنوات 
االخيرة تطورا إيجابيا ملموسا 

على مختلف االصعدة حيث 
الس���مو األمير  قام صاحب 
الشيخ صباح األحمد عام 2012 
العراق  إلى  بزيارة تاريخية 
ترأس خالله���ا وفد الكويت 
الى القمة العربية ال� 23 في 
بغداد وكان لهذه الزيارة أثر 
عميق ف���ي توطيد العالقات 

بن البلدين.
وزار وزي���ر اخلارجي���ة 
العراقي الس���ابق هوش���يار 
الكوي���ت عام 2013  زيباري 
حيث وقع مذكرتي تفاهم مع 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد تتعلق األولى بترتيبات 
عملية صيانة التعين املادي 
للحدود والثانية حول متويل 
مشروع إنشاء مجمع سكني 
في أم قصر. وصادق البرملان 
العراق���ي في العام ذاته على 
اتفاق إنشاء جلنة مشتركة 
ب���ن حكومت���ي  للتع���اون 
البلدي���ن لتعزي���ز عالقات 
الصداق���ة والتعاون الثنائي 
وحل القضايا العالقة بينهما 
التزاما باملواثيق والقرارات 
الدولية للوصول لتس���وية 
ش���املة تعزز أرضية صلبة 

للعالقات األخوية.

ولعبت الكويت في اجلانب 
السياسي دورا مهما في خروج 
الع���راق من أح���كام الفصل 
السابع من ميثاق األمم املتحدة 
ما حقق للعراق مكاسب كبيرة 
في استعادة سيادته الكاملة 

ودوره في املنطقة.
وعلى الصعيد االقتصادي 
زار رئي���س الهيئة الوطنية 
لالستثمار في العراق سامي 
األعرج���ي ع���ام 2012 غرفة 
الكويت  جت���ارة وصناع���ة 
القطاعات  بهدف استعراض 
الرئيس���ية  االقتصادي���ة 
املتاحة في العراق حيث أكد 
الغرفة أن  املس���ؤولون في 
رجال األعمال واملستثمرين 
الكويتين س���يكونون أول 
املبادرين لالستثمار في العراق 

حينما تسمح الظروف.
الهامة  وكانت اخلط���وة 
والتي أكملت جسر التواصل 
البلدي���ن عندما هبطت  بن 
طائرة تابعة للخطوط اجلوية 
العراقية في 27 فبراير 2013 
على مدرج املطار األميري في 
مطار الكويت ومت استقبالها 
بترحاب كبير، ما اعتبر مؤشرا 
على عودة العالقات الطبيعية 

في هذا املجال.

الناشط السياسي  أقام 
حمد الوسمي حفل استقبال 
وغ���داء تكرمي���ا حملاف���ظ 
الش���يخ فيصل  الفروانية 
احلمود، حض���ره عدد من 
الشخصيات ورواد الديوانية. 
الوسمي بالضيف،  ورحب 
مؤكدا ان هذه الزيارات توطد 
أواصر األسرة الواحدة بن 

ابناء الكويت.
الش���يخ فيصل  وشكر 
احلمود صاحب الدعوة على 
هذه املبادرة الطيبة والتي 
جبل عليه���ا أهل الكويت، 
التواصل مع  مؤكدا أهمية 
اجلميع ملا فيه خير ومصلحة 
الوطن واملواطنن، والتركيز 
على ما يتم طرحه من مشاكل 

ومتابعة اجنازات اجلهات 
اخلدمية مبا يعود باخلير 

على الناس.

وقضايا للعمل على حلها 
بالشكل الصحيح، والعمل 
كذلك على تالفي السلبيات، 

وزارة اإلعالم تتعاقد مع شركة محلية لتنفيذه

أوبريت وطني مطلع أبريل املقبل مبناسبة األعياد الوطنية
تعاق���دت وزارة اإلعالم مع 
إحدى الشركات احمللية لتنفيذ 
مختلف األعمال الفنية لألوبريت 
الوطني الذي سيقام مطلع شهر 
أبريل 2015 ضم���ن احتفاالت 
الكويت بأعيادها الوطنية بعد 
املوافقات من  احلصول عل���ى 

اجلهات الرسمية املعنية. 
الدائمة  اللجنة  وقال مقرر 
لالحتفال باألعياد واملناسبات 
الوطني���ة س���عود اخلالدي ل� 
أم���س إن لألوبريت  »كون���ا« 
الذي يقام س���نويا  الوطن���ي 
الوطنية  مبناس���بة األعي���اد 
أهمية خاصة باعتباره يحظى 
برعاية كرمية من صاحب السمو 
الش���يخ صباح األحمد  األمير 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد  وسمو رئيس مجلس 

الوزراء الش���يخ جابر مبارك.  
وأضاف اخلالدي أن االوبريت 
الوطني يأتي في وقت تعيش 
في���ه بالدنا هذا الع���ام إضافة 
الى عي���دي الوطني والتحرير 
والذكرى السنوية املباركة لتولي 
صاحب الس���مو األمير مقاليد 
احلكم، مناسبة التكرمي األممي 
لسموه »قائدا للعمل االنساني« 
وتسمية دولة الكويت »مركزا 
للعمل االنساني«.  واعرب عن 
التكرمي ملا لسموه  الفخر بهذا 
من أياد بيضاء فاضت باخلير 
عل���ى كل بقاع األرض وخففت 
املعاناة عن كاهل الشعوب وملا 
اختطه س���موه للكويت كبلد 
معطاء مساهما مببادرات اخلير 
واملساعدة بكل اصقاع األرض.  
ولفت الى متابعة وزير االعالم 

وزير الدولة لش���ؤون الشباب 
ورئيس اللجنة الدائمة لالحتفال 
الوطنية  باألعياد واملناسبات 
الشيخ سلمان احلمود وأعضاء 
اللجنة لس���ير عمل األوبريت 
الوطني واالشراف عليه وتوفير 
كل االمكانيات مب���ا يعبر عن 
الوالء واالنتماء  اسمى معاني 
الطيبة وقيادتها  لهذه األرض 
احلكيمة والتأكيد على اللح��مة 
ال��وطنية وابراز الدور احلضاري 
للكويت.  وذكر انه بعد استكمال 
االجراءات واملوافقات الرسمية 
من جلن���ة املناقصات املركزية 
والفتوى والتش���ريع وديوان 
احملاس���بة مت اعتماد ممارسة 
تصميم وانتاج وتنفيذ واخراج 
وع���رض األوبريت على احدى 
الشركات احمللية املتخصصة 

مببلغ 495 ألف دينار كويتي، 
فيما كانت املمارسة التي اعتمدت 
لألوبريت العام املاضي تقدر ب� 

563 ألف دينار. 
اللجنة  أن  وبن اخلال���دي 
الدائم���ة تراع���ي دائما ضغط 
النفقات وجودة العمل واملستوى 
العال���ي للتجهيز، الفتا الى أن 
املهام املنوطة بالش���ركة فنية 
وتشتمل على التنفيذ واالضاءة 
والصوت واألغاني واملطربن 
واألشعار واملوسيقى وجتهيز 
املسرح والنقل التلفزيوني كامال 
حتت اش���راف ك���وادر وطنية 
متخصصة من وزارة االعالم. 

الوطني  يذكر أن األوبريت 
املقبلة  الوطني���ة  لالحتفاالت 
2015 يشكل ثمرة التع��اون بن 

وزارتي االعالم والتربية.

الشيخ مبارك الدعيج خالل زيارته ملكتب »كونا« في باريس

الدعيج تفقد مكتب »كونا« في باريس: تعزيز التعاون 
مع املؤسسات اإلعالمية الفرنسية

باريس � كونا: قام رئيس 
مجلس اإلدارة املدي��ر الع��ام 
ل���� »كونا« الش���يخ مبارك 
الدعيج بزيارة تفقدية ملكتب 
الوكالة في باريس لالطالع 
على س���ير العمل وذلك في 
إطار زيارته احلالية للعاصمة 

الفرنسية.
واس���تمع الشيخ مبارك 
الدعيج والوف���د املرافق له 
من مدير املكتب أحمد املزيد 
الى ش���رح حول إجراءات 
العمل وقنوات التواصل مع 
سفارتنا في فرنسا واجلهات 
الرسمية واإلعالمية الفاعلة 

في باريس.
الش���يخ مبارك  وأعرب 
الدعيج عن شكره وتقديره 
جله���ود املكتب ف���ي تقدمي 
تغطيات وخدمات اخبارية 
متنوعة وحرصه على متابعة 
جميع الفعاليات الكويتية في 
فرنسا عن كثب، داعيا الى 
بذل كل اجلهود لتعزيز مكانة 
»كونا« االقليمية والدولية 
املتميزة مبعايي���ر املهنية 

واملصداقية.
وش���دد عل���ى أهم��ي���ة 
التواصل وتعزيز  استمرار 
التع���اون مع املؤسس���ات 
اإلعالمية الفرنسية السيما 
مع وكالة الصحافة الفرنسية 
)أ.ف.پ( الت���ي ترتبط مع 
»كون���ا« بعالق���ات قدمية 
وذلك مب���ا يحق���ق أهداف 

الوكالة.
وأكد ضرورة االستفادة 
من احدث الوسائل التقنية 
لتحقي���ق الس���رعة ف���ي 
امل���قر  ال���ى  نق���ل اخل��بر 
الرئيسي في الكويت إلثراء 
نش���رة »كونا« االخبارية 

باستمرار.
كما ناقش مع العاملن في 
املكتب االحتياجات الالزمة 
لتسهيل عملية التعامل مع 
االخبار مبا يس���هم في رفع 
الوكالة وتعزيز  مس���توى 
حضوره���ا اإلعالم���ي في 

باريس.
وراف���ق الش���يخ مبارك 
الدعيج مدير إدارة التسويق 
والعالقات العامة في وكالة 
الكويتي���ة عصام  األنب���اء 

الرويح.

اجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات
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اأجريت م�ساء  يوم الثالثاء املوافق 2014/12/23 عن فوز كل من:

وجمل�س الإدارة اجلديد يتوجه بال�سكر اإىل ال�سادة اأع�ساء اجلمعية 

باأ�سواتهم يف هذه  والإدلء  اجتماع اجلمعية  العمومية حل�سورهم 

النتخابات. 

لالرتقاء  والعطاء  اجلهد  املزيد من  ب��ذل  على  معاهدين اجلميع 

باجلمعية واأن�سطتها.
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رئي�س جمل�س الإدارة1- الدكتور/ زهي��ر ابراه��ي���م املط�����وع

نائب رئي�س جمل�س الإدارة2- الأ�ستاذة / عبري عي�سى العمريي

اأمني ال�سر3- املهند�س / نا�س���ر ب����در الع�����ي���دان

اأمني ال�سندوق4- الدكتور/عبداملح�سن عبدالعزيزال�سهاب
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ع�سو جمل�س الإدارة6- الأ�ستاذ / اأن�����س ع�������ادل ال������ف������الح
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د. عبدالهادي عبداحلميد ال�صالح 

واإخـوانـه

وجميع اآل ال�صالــح

فقيدهم الغالي املغفور له بإذن الله تعالى
اأحمــد عبداحلمــيد ال�صـالح

تقــبــل التـعــازي ابتداء من
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الشيخ فيصل احلمود متوسطا عددا من احلضور في ديوانية الوسمي

أعرب عن امتنانه ملواقف الكويت الداعمة ملصر وشعبها

السيسي مستقباًل الغامن: نطمح
لزيادة االستثمارات والسائحني الكويتيني إلى مصر

� وكاالت: استقبل  القاهرة 
الرئيس املص����ري عبدالفتاح 
السيسي مبقر رئاسة اجلمهورية 
أمس رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن، حي����ث بحث اجلانبان 
القضايا وامللفات ذات االهتمام 
املشترك على الصعيدين العربي 
والعاملي، كما تن����اوال تعزيز 
العالقات الثنائية بن البلدين 

الشقيقن.
جاء ذلك بحض����ور وزير 
العدال����ة االنتقالية ومجلس 
الن����واب املصري املستش����ار 

إبراهيم محمد الهنيدي. 
وصرح املتحدث الرس����مي 
باسم الرئاسة املصرية السفير 
عالء يوسف بأن رئيس مجلس 
األمة نقل حتيات صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
وولي العهد سمو الشيخ نواف 
األحمد الى الرئيس السيسي، 
معربا عن تطلع اجلانب الكويتي 
لزيارة الرئيس املقبلة للكويت 

املقررة في 5 يناير املقبل.

وف����ي هذا الص����دد، أعرب 
الرئيس السيسي عن ترحيبه 
بزي����ارة الكوي����ت الش����قيقة 
لتس����جيل تقدي����ره وامتنانه 
الداعمة واملس����اندة  للمواقف 
التي أبداها كل من قيادة وشعب 
الكوي����ت إزاء مصر ووقوفهم 
بجانبها ف����ي أعقاب ثورة 30 

يونيو.
ونوه املتحدث الرئاسي إلى 
ان الرئيس السيسي نقل حتياته 
وتقديره لصاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد وسمو 
ول����ي عهده، موجه����ا التهنئة 
بنجاح جهود الوس����اطة التي 
الس����مو األمير  بذلها صاحب 
 � لتهدئة األج����واء اخلليجية 
اخلليجية، وكذلك مس����اعيه 
احلثيثة لتقريب وجهات النظر 
بن كل من مصر وقطر مبا يعزز 
التضامن ب����ن الدول العربية 
الشقيقة ونبذ االنقسام بينها، 
في إطار م����ن االحترام الكامل 
إلرادة الشعوب وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية للدول. 
الرئيس السيسي  أكد  كما 
اهتمام مصر بخلق مناخ جاذب 
لالستثمار، واتخاذها للعديد من 
اإلج����راءات في هذا الصدد من 
بينها إعداد قانون االستثمار 
املوحد واستحداث آلية لفض 
املنازعات التجارية، مع التشديد 
على الت����زام مصر بتعهداتها، 
ومعربا عن أمله في أن تشهد 
الكويت  املقبلة قي����ام  الفترة 
الشقيقة بزيادة استثماراتها 
في السوق املصرية، خاصة في 
ضوء حرص مصر على إيجاد 
تسوية ودية للمشكالت التي 
واجهت االستثمارات الكويتية 
خالل الفت����رة األخيرة، والتي 
قامت مصر بالفعل بحل العديد 
القليلة  الفت����رة  منها خ����الل 

املاضية.
الرئيس املصري  ورح����ب 
بزيادة أعداد املواطنن الكويتين 
الذين يقومون بزيارة بلدهم 
الثاني مص����ر، مؤكدا حرص 

الكويت  مصر على مش����اركة 
بشكل فعال في أعمال املؤمتر 
االقتصادي الدولي املقرر عقده 
في ش����هر مارس 2015 بشرم 

الشيخ.
أك����د رئيس  من جانب����ه، 
الغامن  مجلس األمة م����رزوق 
على دعم وتأييد بالده للمؤمتر 
االقتص����ادي، مش����يرا إلى أن 
املش����اركة الفعال����ة في أعمال 
املؤمتر تعد واجبا قوميا على 

جميع األشقاء العرب.
اللق����اء، رحب  وفي ختام 
الرئيس السيس����ي مبشاركة 
االحت����اد البرملان����ي العرب����ي 
والذي يتولى الغامن رئاس����ته 
حاليا ف����ي متابعة االنتخابات 
البرملاني����ة املصري����ة املقبلة، 
مشيرا إلى ضرورة قيام االحتاد 
البرملاني العربي بوضع آليات 
ملراقب����ة االنتخابات في الدول 
العربية، بحيث ال يقل االحتاد 
عن املؤسسات الغربية العاملة 

في هذا املجال.
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رئيس مجلس اإلدارة دعا األعضاء إلى االجتماع وطي صفحة املاضي

حسن: تعاونية العارضية تختار هيئتها اإلدارية اليوم
الرش���يدي في حل املشكلة 
واس���تجابة رئيس مجلس 
اإلدارة لنداء العقل والرغبات 
وتوجيهه للدعوات للجميع 

دون استثناء.

املقبل  النسيان وس���يكون 
صفحة ناصعة من التعاون 

والتنسيق املشترك. 
وتابع حس���ن أننا نثمن 
القي���ادة احلكيمة  ونق���در 
لوزيرة الشؤون في معاجلة 
املوضوع والدور الكبير الذي 
الفروانية  قام به محاف���ظ 
الش���يخ فيص���ل احلم���ود 
ومختار العارضية عبداهلل 
العالقات  الهيفي ورئي���س 
العامة ف���ي احملافظة حامد 

وقد كان التجاوب والترحيب 
س���يد املوقف فقام بتوجيه 
إلى أعض���اء املجلس  كتب 

لالجتماع اليوم.
وأض������اف أن احت�����اد 
اجلمعيات التعاونية حريص 
على جمع الشمل وجتانس 
املجالس وعدم تعريض أي 
جمعية للمخالفات بس���بب 
اختالفات شخصية، مؤكدا ان 
ما جرى في جمعية العارضية 
ف���ي ذاكرة  س���ابقا أصبح 

والتطوي���ر واالسترش���اد 
بتوجيهات وزيرة الشؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدولة لشؤون التنمية هند 

الصبيح.
وبينّ في تصريح صحافي 
التواصل مع رئيس  أنه مت 
مجلس اإلدارة علي س���الم 
الرش���يدي وبحث تطبيق 
الوارد من الشؤون  الكتاب 
وفتح صفحة جديدة ليكون 
املجلس متجانسا ومتوافقا، 

محمد راتب

أعل���ن رئي���س احت���اد 
التعاونية علي  اجلمعيات 
إدارة  حس���ن أن مجل���س 
جمعية العارضية التعاونية 
س���يجتمع اليوم لتنفيذ ما 
جاء في كتاب وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل املتعلق 
باختي���ار الهيئ���ة اإلدارية 
املقبل���ة،  املالي���ة  للس���نة 
علي حسنوب���دء مرحلة م���ن اإلجناز 

اخلليل: مسؤولو »الزراعة« 
سيحضرون جلسات جلنة 
التحقيق البرملانية املقبلة

محمد راتب

نفت رئيس���ة مجلس اإلدارة املديرة العامة للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة اخلليل 
جتاهلها نواب املدير العام في الهيئة وقيامها بحجب 
الدعوة املوجهة إليهم 
من قبل جلنة التحقيق 
البرملانية، مبينة أن 
حضوره���ا منفردة 
رئيس���ة  باعتبارها 
بالوكال���ة  الهيئ���ة 
ونائب���ة املدير العام 
للهيئة لشؤون الثروة 
النباتية كان ملعرفة 
النق���اط املستفس���ر 
حولها عل���ى أن يتم 
اصطح���اب املعنيي 
الهيئة من نواب  في 
ومديري إدارات حسب 
االختصاصات في اجللسات املقبلة للرد على األسئلة 

واالستفسارات املطروحة من اللجنة.
وقالت إن معظم االستفسارات تتعلق بعمل قطاع 
الثروة النباتية، وهناك حاجة ماس���ة إلى الكثير من 
الدقة حرصا منا على جن���اح عمل اللجنة والرد على 
كل تساؤالتها والتعاون معها ومع أعضاء مجلس األمة 
ملا فيه املصلحة العام���ة، باإلضافة إلى حرص نواب 
املدير العام واستعدادهم للرد على كل األمور املتعلقة 

بعمل اللجنة.

نبيلة اخلليل

النصافي: إنشاء فروع جديدة وأسواق 
مصغرة في تعاونية الفردوس وبناء 
سوق مركزي وديوانية للرعيل األول

محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية 
عبداهلل النصافي أن اجلمعية ستش���هد خالل الفترة 
املقبلة طفرة عمرانية هائلة تش���مل جوانب متعددة، 
حيث يجري حاليا بناء فرع ق 4  وس���يتم طرح عدة 
أنشطة استثمارية فيه خلدمة أهالي املنطقة بناء على 
االحتياجات األساس���ية لهم ومبا يتوافق مع القواني 
املتبعة في هذا اخلصوص، مبينا أن اجلمعية متتلك 
س���يولة قاربت ال� 6 ماليي دين���ار واملركز املالي في 
أحس���ن حاالته. وتابع في مؤمتر صحافي أنه سيتم 
وبعد موافقة اجلهات املعنية إنش���اء سوقي مركزيي 
مصغرين في قطعة 6 وق 8 مبس���احة 400 متر مربع 
لكل منهما، مع مناقشة مستفيضة في مجلس اإلدارة 
لتوس���عة الفروع األخرى أو إع���ادة بنائها من جديد 
لتكون مبساحة 400 متر مربع على األقل وهذا بحد ذاته 
سيضمن خدمة أكثر جودة ومساحة واسعة للتسوق 

وتوريد السلع وعرضها.
وأشار إلى أنه جار حاليا استخراج املوافقات الالزمة 
لبناء السوق املركزي اجلديد في مركز الضاحية مبساحة 
أكثر من 5000 متر مربع ويحتوي على سرداب وأرضي 
وميزاني وفيه أكثر من 30 نشاطا استثماريا تقريبا، 
إضافة إلى األنشطة اخلدمية األخرى داخل السوق من 
املاركات العاملية التي س���تثري املنطقة وجتعل مركز 

الضاحية مميزا وذا جاذبية خاصة في املنطقة.
وزاد النصافي بأن مجلس اإلدارة يبحث إنشاء فرع 
متوين آخر بي ق5 وق9 وهناك موافقات من املجلس 
السابق وخطوات ملموس���ة في هذا اإلطار، باإلضافة 
إلى نيتنا إنشاء ديوانية بعد احلصول على املوافقات 
من املجلس الس���ابق للرعيل األول وكبار الس���ن من 

أهالي املنطقة.
وأشار إلى أننا قمنا خالل الفترة السابقة مبناقشة 
تنفيذ مشروع السوق املركزي في ق4 مع املكتب الهندسي 
بحضور م. محمد العنزي من وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل وممثل االحتاد ورئيس جلنة اإلنشاءات سالم 
النصافي واملدير العام عبداهلل املطيري ونائبه عيسى 
الشريكة، كما مت بحث مشروع السوق املركزي اجلديد 
وفرع قطعة 6، في حي قام مدير إدارة اإلنشاءات في 
وزارة الشؤون م.أنور االنصاري باحلضور واالطالع 
على واقع الفروع وما حتتاج إليه وجرى احلديث عن 
مشروع الس���وق املركزي وضرورة تبديل الثالجات 
القدمية والرفوف والتكييف في السوق املركزي والفروع، 
وذلك بحضور رئيس جلنة املشتريات طالل السوارج 
وممثل االحتاد ورئيس جلنة اإلنشاءات سالم النصافي 
وقد ملسنا كل ترحيب واستعداد لتلبية كل متطلبات 

أهالي منطقة الفردوس.
وأكد النصافي على الدور الفاعل واملميز للمهندس 
محمد العنزي واملهندس أنور األنصاري واهتمامهما 
الكبير بأعمال اجلمعية والتعاون الواضح وتس���هيل 
اإلجراءات، متوجها بالشكر لهما وملختار املنطقة هادي 
العنزي على متابعة إنشاء ديوانية الرعيل األول في 
املنطقة وحرصه على استكمالها بالتعاون مع املجلس 
السابق واملجلس احلالي الذي سعى إلحياء مشاريع 

متوقفة منذ العام 2010.
وفي إطار آخر متصل دعا مسؤولي وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل إلى إعادة النظر في قرار مخاطبة 
الوزارة في حال جتاوز قيمة األعمال اإلنشائية ال� 1000 
دينار والعودة إلى ما كان الوضع عليه في الس���ابق 
وهو 5 آالف دينار، مشيرا إلى أن الروتي يتسبب في 
تضييع الكثير من األعمال وتعطيلها، باإلضافة إلى أن 
املراقب اإلداري واملالي على اطالع تام بأعمال مجلس 
اإلدارة. ورأى أن القواني احلالية قيدت مجالس اإلدارات 
فيما يتعلق باخلدمات االجتماعية، مطالبا الش���ؤون 
مبنح صالحيات أوس���ع لتقدمي أفض���ل اخلدمات كما 
كان معموال به في الس���ابق، وذلك من خالل استثناء 
اخلدمات االجتماعية للمس���اهمي واملنطقة مثل دعم 
حلقات حتفيظ القرآن الكرمي واملساجد واملدارس واملراكز 
احلكومية واملس���توصفات وتكرمي الطلبة املتفوقي 

وتذاكر األماكن الترفيهية.

عبداهلل النصافي وم.محمد العنزي وسالم النصافي وعبداهلل املطيري 
وعيسى الشريكة

إجمالي املبيعات 
 10.473.850

ماليني دينار
بزيادة قدرها 

309.490 آالف 
عن العام
املاضي 

818.076 ألف 
دينار إجمالي 

األرباح ورفع
صافي الربح

القابل للتوزيع
إلى 399.919 ألف 

دينار

تطوير صالة األفراح 
والفروع اخلارجية 
واستحداث فروع 

استثمارية وتوسعة 
الفرع رقم 7 ضمن 
اخلطط املستقبلية

األولوية لفرع منطقة 
صبحان بعد تشغيل 

املدينة العمالية 
واستقطاع جزء من 
مساحته لتخصيصه 

كمطعم وجبات 
سريعة

تسلمنا املالعب 
املخصصة من 
الهيئة العامة 

للشباب والرياضة مع 
اإلشراف عليها لتوفير 

املكان املناسب 
ملمارسة الرياضة

أكد أن تطوير وحتديث السوق املركزي في أولويات مجلس اإلدارة

اجلبري: تعاونية خيطان رفعت حاجز توزيع األرباح إلى 7% عن 2014 
ونطمح لـ 10% في 2015.. واملبيعات زادت 310 آالف عن العام املاضي

إطالقها خالل 2014 ، فأوضح 
ان إجمالي املصروفات على 
األنشطة واخلدمات االجتماعية 
بلغ 93.563 ألف دينار، حيث 
مت التواصل مع جميع اجلهات 
وأطلقنا مخيما ربيعا وأنشطة 
صيفية ضمن برنامج مميز 
شمل توفير تذاكر األكوبارك 
واملس����يلة املائي����ة واملدينة 
الترفيهية، باإلضافة إلى تقدمي 
خدمات متنوعة للمساهمي 
العاملة في  ودعمنا اجلهات 

املنطقة.
وزاد ان����ه ج����رى تكرمي 
الطلب����ة الفائقي مع دورات 
متخصص����ة في احلاس����ب 
اآللي وتنشئة األبناء، وأخرى 
إلى  للتقوية وتنظيم رحلة 
التراثية واملش����اركة  القرية 
في احتفاالت البالد باألعياد 
الوطني����ة وتق����دمي جوائز 
الك����رمي  الق����رآن  حتفي����ظ 
والصرف على تكاليف العزاء 
والتبرع للجمعيات واللجان 

واالحتفاالت الدينية.
انن����ا قدمنا كذلك  وتابع 
تبرعات للمس����اجد شملت 
أثاث����ا وأجه����زة وصيان����ة 
وتصليحات ومواد استهالكية 
ودع����م مهرجان األئمة خالل 
ش����هر رمضان املب����ارك، مع 
املشاركة في مشروع إفطار 
ف����ي  صائ����م، واملس����اهمة 
الهيئات واألنشطة الرياضية 
وخصوصا نادي خيطان ودعم 
مالعب املنطقة، وقد تسلمنا 
املالعب املخصصة من الهيئة 
العامة للشباب والرياضة مع 
اإلشراف عليها لتوفير املكان 
املناس����ب لش����باب املنطقة 
أماكن  الرياضة في  ملمارسة 

مخصصة لذلك.
واختت����م ب����أن اجلمعية 
العمومي����ة مت عقدها بعد أن 
مت التصدي����ق على امليزانية 
واعتمادها، داعيا أبناء املنطقة 
إلى دعم توجه����ات مجلس 
اإلدارة عبر تقدمي االقتراحات 
البن����اءة والتواص����ل الدائم 
خلدمة املنطقة وحتقيق أعلى 

درجات الفائدة للجميع.

والفريزرات املوجودة بأخرى 
حديثة للمساهمة في توفير 
مبال����غ الصيانة ومس����احة 
عرض أكب����ر للمنتجات، كما 
مت تبدي����ل مكائن الكاش����ير 
والطاوالت لتس����هيل عملية 
البيع والقضاء على االزدحام، 
إل����ى جانب تركي����ب أبواب 
أوتوماتيكية جديدة للسوق 
املركزي واإلدارة العامة وكذلك 
توفير كاونترات عرض حديثة 
ملنطقة العروض تستوعب 
البضائع، وتغيير األس����قف 
اخلارجي����ة واإلضاءة للدور 

األرضي.
وفيما يتعلق باملشروعات 
املستقبلية املزمع القيام بها، 
إننا نس����عى  قال اجلب����ري 
لتطوير صال����ة األفراح من 
الداخل واخلارج، وسنعطي 
األولوية لفرع منطقة صبحان 
بعد تشغيل املدينة العمالية 
مع استقطاع جزء من مساحة 
الف����رع لتخصيصه كمطعم 
وجب����ات س����ريعة خلدم����ة 
ال����رواد، مضيف����ا ان اخلطة 
الفروع  تشمل أيضا تطوير 
اخلارجية بكل القطع السكنية 
واستحداث فروع استثمارية 
لتوفير اخلدمات للجميع، مع 
فروع جديدة للبنشر وكهرباء 
سيارات وتوسعة الفرع رقم 
7 وإعادة بنائه بشكل جديد، 
إضافة إلى جتديدنا للمعامالت 
القدمية لدى اجلهات املختصة 
في املجالس السابقة للحصول 
على املوافقات الالزمة، ومنها 
املطالبة مبوقع سوق مركزي 

جديد بخيطان اجلنوبي.
وبسؤال اجلبري عن وجود 
كادر مال����ي للعاملي في ظل 
ارتفاع األسعار، أفاد بأنه مت 
إعداد كادر مالي جديد للعاملي 
في اجلمعية لتقليل املصروفات 
بالتوازي مع االرتفاع امللحوظ 
في األسعار وظروف املعيشة، 
وهذا ناب����ع من أهمية تقدمي 
الدعم الالزم وحتقيق النتائج 

األفضل لسيرورة العمل.
ثم انتقل للحديث عن أبرز 
األنشطة االجتماعية التي مت 

التسويقية، أشار اجلبري إلى 
أنه لم يتم إشعار املساهمي 
ورواد اجلمعية بأي تقصير 
على اإلط����الق، بل إنه جرى 
كذلك تنظيم عروض تسويقية 
شهريا ومهرجانات لتحطيم 
األسعار بنس����ب خصومات 
متفاوتة وصلت إلى 70% مع 
إطالق مهرجان القرطاس����ية 
واللوازم املدرسية ومهرجان 
الرمضانية باإلضافة  السلع 
إل����ى مهرجان����ات اخلضار 
والفواكه األسبوعية، مبينا 
ان االنتهاء من أعمال تطوير 
السوق املركزي ستسهم في 
زيادة حركة املبيعات وإضفاء 

متعة التسوق.

السوق المركزي

ثم انتقل اجلبري للحديث 
عن خط����ة التطوير التي مت 
الس����وق  إطالقه����ا لتحديث 
املركزي فقال: إن السوق وصل 
إلى حالة ال ميكن الس����كوت 
عليه����ا تس����ببت في عزوف 
الكثيرين عن ريادته، فقمنا 
باستدعاء أصحاب االختصاص 
ومت التوصل إلى أفضل األفكار 
وأقله����ا كلفة، الفت����ا إلى أن 
الوزارة اشترطت قبل موافقتها 
على األعمال اإلنشائية ان يتم 
التمويل بعيدا عن امليزانية، 
التواص����ل  فنجحن����ا ف����ي 
الت����ي قامت  الش����ركات  مع 
بتغطية كاف����ة نفقات أعمال 
تطوير السوق املركزي التي 
اشتملت على تركيب واجهة 
اجلمعية األمامية واجلانبية 
وفق تصميم رائع يتماشى مع 
النهضة العمرانية، مع تغيير 
اإلعالنات اخلارجية بصورة 
حديث����ة وتركي����ب اإلضاءة 
املناس����بة إلضفاء اجلاذبية 

على املكان،
وتابع انه مت كذلك تبديل 
الداخلية لتس����هيل  األرفف 
عملية التسوق وإيجاد أكبر 
مس����احة عرض الستيعاب 
وتوفير البضائع التي يحتاج 
إليها رواد اجلمعية، بالتوازي 
مع تبدي����ل ثالجات العرض 

محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة 
التعاونية  جمعية خيط����ان 
د.محم����د حم����ود اجلب����ري 
جن����اح اخلط����ة التطويرية 
ف����ي رف����ع نس����بة توزي����ع 
األرباح على املس����اهمي إلى 
ان أعمال السوق  7%، مبينا 
املركزي واالنشغال بالصيانة 
والتطوير حالت دون الوصول 
إلى النس����بة األعلى، مشيرا 
في الوقت ذاته إلى أن وضع 
خطة محكمة تستهدف حتقيق 
النسبة األعلى املسموح بها 
من قبل الش����ؤون وهي %10 

خالل العام املقبل.
وذكر خالل مؤمتر صحافي 
عقده في مبنى مجلس اإلدارة 
عق����ب االنتهاء م����ن اجتماع 
اجلمعية العمومية للجمعية 
املالي  التقريرين  مستعرضا 
واإلداري للسنة املنتهية في 
2014/8/31 أن النتائج املالية 
كانت مميزة، حيث بلغ إجمالي 
املبيعات 10.473.850 ماليي 
دينار بزيادة قدرها 309.490 
آالف عن العام املاضي وبنسبة 
ارتف����اع 3%، م����ع خف����ض 
املصروفات من 1.342 مليون 
دينار إل����ى 1.280 مليون في 
2014، بالتزامن مع زيادة عدد 
املساهمي إلى 10523 مساهما 

ومساهمة.
وتاب����ع بأنن����ا متكنا من 
حتقيق إجمالي أرباح 818.076 
ألف دينار، ورفع صافي الربح 
القابل للتوزيع إلى 399.919 
بزيادة عن العام املاضي الذي 
ألفا، على  بلغ فيه 253.938 
الرغم من احتس����اب نسبة 
10% من الصافي لالحتياطي 
القانوني نظرا لبلوغه ضعفي 
رأس امل����ال بحس����ب القرار 
ال����وزاري رقم 165 لس����نة 

.2013
وردا عل����ى س����ؤال حول 
تأثيرات األعمال اإلنش����ائية 
والتأهيلية في السوق املركزي 
على واقع املبيعات واستقبال 
الرواد وإط����الق املهرجانات 

د.محمد اجلبري
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 م. إياد احلمود يقدم درعا تكرميية لهند الصبيح

ثمار نبات الغردق

أش����اد رئي����س جمعي����ة 
املهندسني املهندس إياد احلمود 
الش����ؤون  بتج����اوب وزيرة 
االجتماعي����ة والعمل ووزير 
الدولة للتخطيط هند الصبيح 
املهنية  مع مطالب اجلمعيات 
املدني،  ومؤسس����ات املجتمع 
الفتا الى لقاء عقد معها مبكتبها 
في الوزارة وحرصها على دعم 
العمل التطوعي – الهندسي في 

مختلف مشاريع الدولة. 
ان����ه  احلم����ود  وق����ال 
والصبي����ح بحثا تطوير دور 
املدني  املهندسني في املجتمع 
واألعمال التطوعية من خالل 
ترش����يحات تقدمه����ا وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
لتمثي����ل املهندس����ني في عدد 

أعدت اجلمعي����ة الكويتية 
حلماية البيئة دراس����ة حقلية 
عن مجموعة النباتات امللحية 
في الب����الد التي تنمو طبيعيا 
في بيئات ملحية كاملستنقعات 
والس����بخات املاحلة واألماكن 

والصحارى امللحية.
وقالت عضو اجلمعية الباحثة 
موضي الدوسري ان دراستها 
تبرز مدى تكيف النباتات امللحية 
مع البيئة سواء تقبلها لألمالح 
وحتملها أو جتنبها خصوصا 
انها ذات آليات فريدة للتعامل مع 
تركيزات الصوديوم العالية لذا 

تتأقلم مع هذه البيئات.
وأضافت ان النباتات احلولية 
تكمل دورة حياتها مع احملافظة 
على تركيز األمالح داخلها عن 
طريق التخلص م����ن األمالح 

التي  اللجان واملش����اريع  من 
تقوم اجلهات التابعة للوزارة 
بتنفيذه����ا مبختلف املجاالت، 
التي  ف����ي األعم����ال  وخاصة 
تتطلب تقدمي تقارير وأعمال 

الزائدة وترسيبها في األوراق 
التي تسقط الحقا أو بطرحها 
للخارج عبر خاليا متخصصة 
تسمى الغدد امللحية بضخ امللح 
الى أكياس تتمدد باستمرار على 
س����طح الورقة ويتراكم حتى 
تنفجر األكياس أخيرا وتغسل 
باملطر أو مبوجات املد واجلزر 

العابرة.
وأوضحت الدوس����ري ان 
األنواع املعم����رة التي تعيش 
لعدة سنوات حتتفظ بأوراقها 
طوال أشهر الصيف احلارة بينما 
تتخلص مجموعات أخرى من 
أوراقها صيفا لتنمو لها أوراق 
جديدة مع بداية موسم األمطار 

في اخلريف التالي.
وذك����رت ان ظه����ور بعض 
التحورات في األوراق من شأنه 

هندسية – فنية.  وأشار احلمود 
الى أنه أكد للوزيرة الصبيح 
الت����زام اجلمعية بكافة النظم 
والقوانني الت����ي تنظم العمل 
النفع  التطوعي في جمعيات 
الع����ام املهني����ة، مضيف����ا أن 
جمعية املهندسني دأبت ومنذ 
تأسيسها على أن تكون بيتا 
لكل املهندسني الكويتيني وغير 
الكويتيني وستمضي قدما في 
هذا املجال.  وتوجه احلمود في 
ختام تصريحه بالشكر للوزيرة 
على اهتمامها بقضايا املجتمع 
العام  النفع  املدني وجمعيات 
التطوعي  وتشجيعها للعمل 
ودع����م دور أبن����اء الكوي����ت 
في مختل����ف احملافل احمللية 

واإلقليمية والعاملية.

احلد من النتح الزائد وما يترتب 
عليه من تلف أنس����جة النبات 
نتيجة الذب����ول لذا جند طبقة 
البشرة فيها سميكة ومكسوة 
بالش����مع والثغور أو الفتحات 
التنفسية الغائرة حتت السطح، 
كم����ا تغل����ظ األوراق وتصبح 
مستديرة املقطع لتقلل من معدل 

تبخر املاء منها.
وذكرت ان الدراس����ة وثقت 
بعض النبات����ات امللحية التي 
تنتمي ال����ى العائلة الرمرامية 
منها الشعران وثليث والرمث 
والطمحاء وش����نان وحميض 
وس����ويد وغضراف واخلرزة 
وروثة، أما بالنسبة الى النباتات 
امللحية التي تنتمي الى العائلة 
الرطراطية فشملت الدراسة الهرم 

والغردق.

بحث مع الصبيح تطوير دور املهندسني

احلمود: دعم رسمي ملؤسسات املجتمع املدني

»حماية البيئة«: دراسة حقلية عن النباتات امللحية في الكويت

نبات الرمثموضي الدوسري
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الصبيح: ضبط أختام رسمية ومالبس عسكرية
في سوق اجلمعة وندعو اجلهات احلكومية لالنتباه

دعــا مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح 
املؤسسات والوزارات احلكــومية إلى التـــأكد 

من عـــدم وجود أختام للدولة ضمن األثاث 
الذي يتم بيعه في املزاد العلني لألفراد حتى 
ال تقع في أيدي العابثني، الفتا الى ان البلدية 
ومن خالل أجهزتها الرقابية ضبطت مؤخرا 

العديد من االختام واملستندات الرسمية 
واملالبس العسكرية في سوق اجلمعة.  وأكـــد 

الصبــيح في تصريح صحافي أن البلدية 

مستمرة في عمليات التفتيش على مختلف 
األســـواق للتأكد من خلوها مـــن أي مواد 
أو مالبس أو أخـــتام رسمية للدولة في ظل 
األوضاع األمنية، حرصا على سالمة الوطن 

واملواطن، مشيرا إلى ضرورة تعاون اجلميع 
حرصا على املصلحة العامة. شدد على أن 

البلدية ستحيل من يتم ضبطه بعرض أو بيع 
أي من هذه املواد إلى اجلهات األمنية فضال عن 

اتخاذها كافة اإلجراءات القانونية.

صورة أرشيفية لضبط مالبس ومعدات عسكرية تباع في سوق اجلمعةم.أحمد الصبيح

اجلويسري لوضع  إشارات ضوئية 
قرب  مركز باصات العاصمة

مشعل اجلويسري

طالب نائب رئيس املجلس البلدي مشعل اجلويسري 
وزارة الداخلية متمثلة في إدارة املرور بالعمل على وضع 
إشارات ضوئية وخطوط أرضية للمشاة أمام نقطة التجمع 
بالقرب من مركز باصات النقل في شارع فهد السالم داخل 
العاصمة، وذلك للسيطرة على حركة املشاة وللتسهيل على 
احلركة املرورية التي 
تعاني التعطل املستمر 
حلركة املركبات جراء 
عبور الطريق بشكل 
خاطئ من قبل املشاة 
من مرت����ادي املنطقة 

التجارية.
اجلويسري  وقال 
في تصريح صحافي 
العديد من  إن هن����اك 
املروري����ة  احل����وادث 
الده����س  وح����وادث 
الطريق  ش����هدها هذا 
بسبب كثافة الرواد في 
التجاري  هذا الشارع 
م����م����ا حدا ببعضهم 
لعبور الطريق من أماكن خاطئة وتس�������بب في حوادث 

عديدة دونت في محاضر وزارة الداخلية.
ومتنى ان يتم اغالق اجلزر الواقعة منتصف الطريق 
بشكل حضاري يقيد حركة العبور العشوائية للمشاة من 
قطع الطريق من جهة الى اخرى إال عبر الطريق اخلاص 
باملش����اة الذي حتكم حركة االش����ارات الضوئية لتخفف 
االزدحامات واحلوادث املرورية في هذا اجلانب.  مش��يرا 
الى ان وضع هذه اخلطوط األرضية اخلاصة بعبور املشاة 

سيجدي نفعا في ذلك الطريق.

رفع 52 دربًا من املخلفات في 
مخيمات الساملي والصبية واملطالع

أعلنت إدارة العالق���ات العامة ببلدية الكويت عن 
تنفيذ مراقبة النظاف���ة التابعة إلدارة النظافة العامة 
وإش���غاالت الطرق بفرع بلدية محافظة اجلهراء عدة 
حمالت ميدانية اس���تهدفت مخيمات منطقة الساملي 
والصبية واملطالع وأسفرت عن رفع 52 دربا من املخلفات 

على مدى األسبوع املاضي.
وفي هذا الس���ياق، أوضح مراق���ب النظافة العامة 
نشمي الديحاني عن مواصلة احلمالت امليدانية لتفعيل 
الدور الرقابي للمراقبة بكل مناطق املخيمات التابعة 
له���ا وذلك ملنع كل التجاوزات الت���ي تتعلق بالنظافة 
العامة وتش���وه املنظر العام بإفسادها للبيئة البرية، 
مش���يرا الى ان احلمالت متت مبشاركة عدد من عمال 
النظافة وعدد من اآلليات متثلت في عدد من اجلرافات 

وعدد من النسافات.
ولفت إلى ان احلمالت امليدانية اس���تهدفت مناطق 
مخيمات منطقة الساملي وقد مت رفع 20 دربا من املخلفات 
منها إلى جانب رفع عدد 15 دربا من املخلفات من منطقة 
الصبية، فيما بلغ عدد دروب املخلفات التي مت رفعها 

من مخيمات املطالع 17 دربا.
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جانب من التكرمي

ضمن حملته لرعاية وتكرمي 
املتفوقني في املراحل الدراسية 
املختلفة س����اهم البنك األهلي 
الكويتي بالتع����اون مع إدارة 
ثانوية عبداهلل املبارك في تكرمي 
الطلبة املتفوقني، حتت شعار 
»جائزة الطالب املتفوق«، حيث 
ساهم البنك مع إدارة الثانوية 
في تقدمي مكافآت مالية للطلبة 
املتفوقني تشجيعا لهم وتقديرا 
للجهود التي قاموا بها لتحقيق 

هذا النجاح املتميز. 
وبهذه املناسبة، قال مدير 
العالق����ات العامة ف����ي البنك 
البغل����ي ان هذه  األهلي علي 
املب����ادرة تأتي ضم����ن حملة 
البنك حتت شعار »مجتمعنا 
البنك  أن  مسئوليتنا«، مؤكدا 
األهلي الكويتي يحرص دائما 
على تشجيع الطلبة املتميزين 
وتقدمي احلوافز لهم ملواصلة 

تفوقهم الدراسي.
واضاف البغلي اننا نبارك 
للطلب����ة تفوقهم ونتمنى لهم 
اس����تمرار النج����اح والتفوق 
ومواصلة العمل اجلاد واالجتهاد 

للمحافظة على هذا التفوق في 
حياتهم الدراسية والعملية.

وقد مت تكرمي الطلبة: عمر 
محمد عبداملنعم، فهد ناش����ي 
فهد، أحمد عصام محمود، مبارك 
الربيعان، عبداللطيف  جمال 
جمعة احملميد حلصولهم على 

أعلى نسبة في كل مرحلة.

من جهة أخرى، تقدم مدير 
ثانوية عبداهلل املبارك، عبداهلل 
مبارك احلقان بالشكر والتقدير 
الكويتي على  للبنك األهل����ي 
هذه املب����ادرة الطيبة في دعم 
وتشجيع الطلبة وحثهم على 
االجتهاد في حتصيلهم الدراسي 

والعلمي.

البنك األهلي يساهم في تكرمي املتفوقني
بـ »ثانوية عبداهلل املبارك«

وليد الصقعبي الشيخة د. سعاد الصباح

العلي����ا  اللجن����ة  أعلن����ت 
املنظمة ملهرجان )هال فبراير 
2015( تكرمي الشاعرة د. سعاد 
الصباح ضمن فعاليات املهرجان 
تقدي����را لدورها وجهودها في 
دعم الثقافة في الوطن العربي 
وخدمة املجتمع وتشجيع العلم 

والعلماء. 
العليا  اللجنة  وقال عضو 
اللجن����ة االعالمية  ورئي����س 
للمهرجان وليد الصقعبي في 
تصري����ح صحاف����ي ان تكرمي 
د.سعاد الصباح ضمن فعاليات 
املهرجان الذي ينطلق 8 يناير 
املقبل يأتي أيضا نتيجة دورها 
الرائد في تش����جيع الش����باب 
العرب����ي على االب����داع األدبي 

والعلمي والفني. 
ولفت الصقعبي إلى اطالق 
د. سعاد العديد من املبادرات 
التش����جيعية في  واجلوائ����ز 
العلمي����ة واألدبية  املج����االت 

الفنون  والفنية وخصوص����ا 
التش����كيلية ودورها في ربط 
العربية بالغربية من  الثقافة 
خالل جائزة س����نوية تقدمها 
املؤلفات  في )لندن( ألفض����ل 
االجنليزية عن منطقة الشرق 
األوسط.   وأضاف أن د. سعاد 
شخصية أدبية وثقافية قيمة 
محليا وعربيا ولها العديد من 

املؤلفات واملصنفات في مجاالت 
الشعر واألدب واالقتصاد اضافة 
الى ممارستها الفن التشكيلي 
الذي برعت في����ه منذ بواكير 
حضوره����ا األدب����ي حتى اآلن 
واس����تطاعت أن جتد لنفسها 
وللمرأة الكويتية مكانا مرموقا 
بني عمالق����ة األدب العربي من 
الشعراء واملبدعني فاستحقت 
بذلك أن تك����ون إحدى رائدات 

الثقافة العربية. 
وأشار الصقعبي الى الدواوين 
الشعرية لها التي حملت روح 
العصر واثبتت حضورها بني 
أقرانه����ا من الش����عراء العرب 
وهي صوت ش����عري نسائي 
عذب وترج����م نتاجها األدبي 
الى ع����دد من اللغات األجنبية 
منها االجنليزية والفرنس����ية 
واالملانية واالسبانية طرحت 
امل����رأة اخلليجية  فيها هموم 

والعربية وتطلعاتها.

»هال فبراير 2015« يكرم سعاد الصباح تقديرا إلبداعها األدبي
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نائب املدير العام للشؤون املالية واإلدارية أكد أنها تزيد على ميزانية 2014 ـ 2015 بنحو 40 مليون دينار

التركيت لـ »األنباء«: 173 مليون دينار ميزانية »اإلطفاء« اجلديدة 
ولم نتلقَّ أي تعليمات حكومية بوقف مكافآت األعمال املمتازة

دينار، وبناء وتوريد وضمان 
زورق إطفاء بط����ول 25 مترا 
تقريبا وتوابعه بكلفة 525000 
دينار، وبناء وتوريد وضمان 
زورق إطف����اء بط����ول 15 مترا 
تقريبا وتوابعه بكلفة 375000 
دينار، وبناء وتوريد وضمان 
عدد 2 زورق إطفاء بطول 12 مترا 
تقريبا وتوابعه بكلفة 300000 
دينار، وبناء وتوريد وضمان 
عدد 9 زوارق بحث وإنقاذ بطول 
13 مترا تقريبا وتوابعه بكلفة 
1350000 دينار، وبناء وتوريد 
وضمان ع����دد 2 زورق إطفاء 
بطول 20 مترا وأكثر وتوابعه 
بكلفة 3600000 دينار، وبناء 
وتوريد وضمان عدد 3 زوارق 
إطفاء وإنقاذ بطول 10 مترات 
تقريبا وتوابعه بكلفة 450000 
دينار، وبناء وتوريد وضمان 
 »RIB« عدد 7 زوارق تدخل سريع
للبحث واإلنقاذ بطول 8 أمتار 
تقريبا وتوابعه بكلفة 280000 
دينار، وبناء وتوريد وضمان 
ع����دد 6 زوارق إطف����اء بطول 
20 مت����را وأقل وتوابعه بكلفة 
360000 دينار، وبناء وتوريد 
وضمان عدد 4 حوامات بحث 
وإنقاذ بط����ول 8 أمتار تقريبا 
وتوابعها بكلفة 600000 دينار، 
وبناء وتوريد وضمان عدد 2 
حوامة بح����ث وإنقاذ بطول 8 
أمت����ار تقريبا وتوابعها بكلفة 
350000 دينار، وبناء وتوريد 
وضمان زورق إنزال بطول 16 
مترا تقريب����ا وتوابعه بكلفة 
وتطوي����ر  دين����ار،   450000
أنظمة االتصاالت الالس����لكية 
)تترا( اخلاصة باإلدارة العامة 
لإلطفاء بكلفة 1544637 دينارا، 
واس����تخدام نظ����م املعلومات 
العامة  ب����اإلدارة  اجلغرافي����ة 
لإلطفاء مجزأة على الباب الثاني 
بكلف����ة 180000 دينار والباب 
الثالث بكلف����ة 26570 دينارا، 
الوقاية  وتنفيذ مبنى قط����اع 
بكلفة 400000 دينار، وتنفيذ 
مرك����ز إطفاء الصبي����ة بكلفة 
50000 دين����ار، وتنفيذ مركز 
إطفاء اجلهراء بكلفة 200000 
دينار، وتنفيذ مركز إطفاء املنقف 
بكلفة 900000 دينار، وتصميم 
مباني قطاع الوقاية فرع إدارة 
إطفاء العاصمة واجلهراء بكلفة 
10000 دينار، وتنفيذ ساحات 
ومباني تدري����ب مبركز إعداد 
رجال اإلطف����اء بكلفة 105000 
دينار، وتصميم عدد 4 مراكز 
)حطني � الصليبية � الصناعية 
ومركز شمال غرب الصليبخات 
� جليب الشيوخ( بكلفة 10000 
دينار، وإنشاء وإجناز وصيانة 
الوقاية باجلهراء  مبنى قطاع 
بكلفة 400000 دينار، ومركز 

إطفاء أم الهيمان.
أما فيما يتعلق باملستلزمات 
الس���لعية واخلدم���ات فهي 
ترتبط بتحويل مركز إعداد 
رج���ال االطفاء الى أكادميية 
معتمدة محليا ودوليا بكلفة 
1485823 دينارا )استشارات(، 
وش���راء وتطوي���ر برنامج 
 GIS للمعلومات اجلغرافية
بكلفة 173430 دينارا )برامج 

حاسب آلي(.

املستطاع تقريب وجهات النظر 
ونستمع الى مسؤولي الديوان 
ويستمعون إلينا ونوفق وجهات 
النظر خاصة اذا ما كان الهيكل 
مرتبطا بكلف����ة مالية أو كانت 
اإلدارة العامة لإلطفاء بحاجة 
الى درجات وظيفية، وأعطيك 
مثاال على ذلك، بإدارة العالقات 
العامة كنا نقت����رح في اإلدارة 
أن تنقس����م إلى 6 أقسام وبعد 
مشاورات مع الديوان مت االتفاق 
على اس����تحداث 3 أقسام، وقد 
أبدينا لدي����وان اخلدمة املدنية 
احلاجة الى التوس����ع في مهام 
ه����ذه اإلدارة اجلديدة، اال وهي 
اإلدارة العامة للعالقات العامة.

هل ميكن ان تطلعنا على 
امليزانية اجلديدة لإلدارة 

العامة لإلطفاء وأوجه صرف 
هذه امليزانية؟

٭ امليزانية املقترحة من قبلنا 
في اإلدارة العامة لإلطفاء هي 173 
مليون دينار بزيادة عن امليزانية 
للعام السابق ب�40 مليون دينار، 
وحتى ال يصدم القارئ من الرقم 
أود أن أشير الى ان كلفة الباب 
األول في امليزانية اجلديدة هو 
115 مليون دينار، فيما كانت كلفة 
الباب االول في العام املاضي 100 
مليون دينار، واذا س����ئلت عن 
أوجه الصرف وملاذا الزيادة التي 
تقدر حسب ما ذكر في السابق 
ب��25 مليون����ا بعد حذف كلفة 
الزيادة في الباب األول، أقول: 
الزيادة مرتبطة مبشاريع جديدة 
مدرجة في خطة التنمية، وللعلم 
فنحن اآلن وم����ع طلب الدولة 
تقليص اإلنفاق نقوم مبراجعة 
بعض املش����اريع بحيث ميكن 
ارجاء بعض املشاريع غير امللحة 
وإعادة ترتيب أولويات اخلطة، 
ولكن نحن كإدارة عامة لإلطفاء 
في املجمل لدينا مشاريع طموحة 
تخدم القطاع حتى نتمكن من 

ادارة عملنا بالصورة املثلى.

هل هناك دورات جديدة 
لضباط االختصاص؟

٭ ال، ال يوجد مثل هذه الدورات 
حس����ب اخلط����ة وامليزاني����ة 

احملددة.

هل ميكن ان حتدد لنا أوجه 
صرف امليزانية اجلديدة 
للسنة املالية 2016/2015.

٭ بالتأكيد الباب الثاني مدرج 
عليه حتويل مركز إعداد رجال 
اإلطفاء ال����ى أكادميية معتمدة 
محلي����ا ودوليا ومرصود لهذا 
البند 1.485823 دينار، وأيضا 
حتديث وتطوير اآلليات واملعدات 
والزوارق بكلفة 2520970 دينارا، 
الدفعة اخلامسة من  وش����راء 
اآلليات واملعدات بكلفة 9362604 
دنانير، وشراء الدفعة السادسة 
م����ن اآلليات واملع����دات بكلفة 
962684 دينارا، وشراء الدفعة 
اآلليات واملعدات  السابعة من 
بكلف����ة 9051000 دينار، وبناء 
ع����دد 2 زورق إنقاذ بطول 15 
مترا )مناقصة3( بكلفة 753500 
دينار، وبناء وتوريد وضمان 
زورق إطفاء بط����ول 35 مترا 
تقريبا وتوابعه بكلفة 1500000 

ه����و 600 دينار واحلد األقصى 
للضب����اط 800 دينار ولرئيس 
القس����م 1000 دينار وللمراقب 
1250 دينارا وللمدير 1500 دينار 
ولنائب املدير العام 2000 دينار 
واملدير العام كحد أقصى 2500 

دينار.

ولكن ما معايير إعطاء هذه 
املكافآت إلطفائي وحجبها 

عن زميله اآلخر؟
٭ هناك معايير دقيقة ومحددة 
وف����ق اللوائ����ح واألنظمة وال 
محس����وبية أو مصلحة مبنح 
شخص وحجب هذه املكافأة عن 
آخر، وتبقى الكفاءة في العمل هي 
املعيار املهم في صرف املكافآت 
املمتازة تل����ك، وأؤكد ان هناك 
ضوابط محددة واضحة بحيث 
يستطيع أي رجل إطفاء ان يعرف 
ما إذا كان يستحق مكافأة األعمال 

املمتازة أو ال يستحق.

كيف ترى الهيكل التنظمي 
لإلدارة العامة لإلطفاء؟ 

وهل هذا الهيكل بحاجة الى 
مراجعة؟

٭ القوان����ني والهي����اكل قابلة 
للتغيير كلما استدعت احلاجة 
الى ذلك، والهيكل اخلاص باالدارة 
العامة لإلطفاء والصادر في مايو 
2014 بعد موافقة مجلس اخلدمة 
املدنية والتطور الذي حدث في 
هذا الهيكل مبوجب التعديالت 
املقترحة من قبلنا حقق نسبة 
كبيرة م����ن تطلع����ات اإلدارة 
العامة لإلطفاء بنس����بة أراها 
تصل الى 90%، وبالتأكيد نحن 
بني فترة وأخرى نعيد مراجعة 
الهيكل، واذا ما استجدت امور 
فسنقوم مبراجعة مجلس اخلدمة 
املدنية العتمادها، ونحاول قدر 

العامة لإلطفاء مثل اس����تخدام 
اللمبات املوف����رة، كذلك لدينا 
خط����ط الس����تخدام اخلالي����ا 
الشمس����ية لتوليد الطاقة في 
املشاريع اجلديدة وأول دراسة 
ستتم في مشروع األكادميية، 
وتتم دراس����ة هذا األمر بشكل 
فني حاليا، وللعلم فنحن حاليا 
نستخدم املياه من احدى اآلبار 
االرتوازية في منطقة الصليبية 
ونستخدم هذه املياه في عمليات 
التدريب في مركز إعداد رجال 
اإلطفاء الكائن في منطقة كبد.

وماذا عن مكافآت األعمال 
املمتازة وهل ستخضع 

لسياسة التقشف؟
٭ نحن لم ترد الينا أي تعليمات 
مبنع أو تقليص مكافآت األعمال 
املمتازة، ومن مسمى هذا البند 
ميكن القول اننا كدولة نكافئ 
املجد مبنحه امتي����ازات مالية 
س����نوية جتعله اكث����ر عطاء 
لعمل����ه، اذن فمكافآت األعمال 
املمتازة مستمرة حتى إشعار 
آخر ونحن ف����ي اإلدارة العامة 
لإلطفاء نعد كشوفات بأسماء 
املستحقني والذين يقدر عددهم 
بنحو 50% للعاملني في قطاع 
املكافحة و40% لبقية القطاعات 
من ق����وة اإلطفائيني ومبكافآت 

مالية مجزية.

هل ميكن ان حتدد لنا قيمة 
هذه املكافآت؟ وما حجم 
امليزانية املرصودة لهذا 

البند؟
٭ إن اإلجاب����ة من حيث انتهى 
السؤال، وأقول لك ان امليزانية 
احملددة لهذا البند هي 600 ألف 
دينار وتصل الى مليون دينار 
واحلد األقصى لضباط الصف 

العامة لإلطفاء باتخاذ خطوات 
نحو تنفيذ سياسة الدولة 

تلك؟
٭ بالتأكيد نحن جزء ال يتجزأ 
من أجهزة الدولة وانطالقا من 
توجيهات احلكومة بترش����يد 
االنفاق قمنا في اإلدارة العامة 
لإلطفاء بتش����كيل فريق عمل 
لترشيد االنفاق، وذلك في مجال 
الكهرباء واملاء، وبدأنا في اتخاذ 
إجراءات تنفيذية مثل ما شهده 
قطاع النف����ط من انخفاض في 
أسعاره ومنها إدراج مواصفات 
مرشدات املياه في عقود اإلدارة، 
أيضا مت توقيع عقد بتقنني جميع 
األدوات الصحية وحتويلها إلى 
أدوات مرشدة لالستهالك، ومت 
االنتهاء من تنفيذ هذه اإلجراءات 
ف����ي 3 محافظ����ات، أيضا فيما 
يتعلق باستخدام املياه فقد مت 
التنس����يق مع وزارة الكهرباء 
واملاء الستخدام املياه املعاجلة 
الى الفئة الرابعة أي استخدام 
املياه الطاهرة ألعمال املكافحة 
والتدريب بدال من املياه العذبة 
والت����ي ترتب����ط اآلن بفوهات 
احلريق، وأظن ان هذا املشروع 
ضخم لتقليل االستهالك مع كلفة 

مالية أكثر انخفاضا.

ولكن هل هذه املياه مت استشارة 
جهات معينة مثل »األوقاف« 

الستخدامها خاصة ان احلرائق 
قد تندلع في السكن اخلاص 

وهو ما يعني استخدام مياه غير 
نقية في عمليات املكافحة.

٭ املياه املس����تخدمة ستكون 
طاهرة كم����ا نعتقد، أيضا فقد 
قام����ت اإلدارة العامة لإلطفاء 
بالتنسيق مع وزارة الكهرباء 
بترشيد استهالك الكهرباء في 
مختلف قطاعات ومراكز اإلدارة 

نبدأ احلوار من حيث قرار 
مجلس الوزراء، والذي 

صدر مؤخرا ومن خالله 
متت مساواة االطفائيني 
بالعسكريني، فماذا يعني 

هذا القرار خاصة ان جميع 
التصريحات الصادرة عن 
كبار املسؤولني في االطفاء 

يؤكدون من خاللها ان هناك 
مساواة بني االطفائيني 

والعسكريني، فهل ميكن ان 
تفسر لنا هذا القرار؟

٭ القانون الصادر عن مجلس 
الوزراء املوقر بتعديل القانون 
2003/37حقق املساواة بني رجال 
اإلطفاء والعسكريني في موضوع 
الرتب، ف����كان في ظل القانون 
القدمي مدير عام اإلدارة العامة 
لإلطفاء برتبة لواء، ونواب املدير 
العام برتب����ة عميد، اما القرار 
الوزراء  الصادر عن مجل����س 
فيؤدي الى رفع الرتب مبعنى 
ان يكون مدير عام اإلدارة العامة 
لإلطف����اء برتبة فريق بدال من 
لواء، ويكون نواب املدير العام 
برتبة لواء بدال من عميد، وال 
شك ان مثل هذا االمر سينعكس 
على عموم ضباط اإلدارة العامة 
لإلطفاء بشكل ايجابي مبعنى 
ان رئيس منطقة من املمكن ان 
يتولى هذا املنصب برتبة عميد 
بدال من عقيد في ظل القانون 
القدمي، وهكذا يصبح من املمكن 
ان يكون هناك عقداء في اإلطفاء 
وعمداء دون مناصب قيادية، 
الكثير  وبالتأكيد هذا سيمنح 
من املرونة في رفع رتب قيادات 
اإلطفاء، ايض����ا القرار الصادر 
ال����وزراء املوقر  عن مجل����س 
مبساواة اإلطفائيني بالعسكريني 
الداخلية والدفاع  في قطاعات 
واحلرس سينعكس ايجابيا على، 
ففي السابق كان رجل اإلطفاء 
العس����كريني  يتعامل معاملة 
في حس����بة املعاش التقاعدي، 
ام����ا في ظل التعدي����ل اجلديد 
القرار فإنه ستسري  مبوجب 
على رجال اإلطفاء جميع بنود 
التأمينات خاصة فيما  ومواد 
يتعلق مبدة الدراسة واخلدمة 
االعتبارية، وفي حال العمليات 

احلربية وفي احلجز.
وعودة الى سؤالك اقول: ان 
هناك مساواة بني اإلطفائيني 
وجمي���ع العس���كريني ف���ي 
العس���كرية فيما  القطاعات 
يخص الرواتب والبدالت، وهذا 
األمر حتقق حينما صدر قرار 
مجلس اخلدم���ة املدنية رقم 
2012/52 والذي مبوجبه ساوى 
بني رجال اإلطف���اء وجميع 
العسكريني من ناحية الرواتب 
األساسية والبدالت والعالوات 
وفترات الترقية واحلد األدنى 
للترقي���ة، اذن فاعتماد قرار 
الوزراء يستلزم منا  مجلس 
ف���ي اإلدارة العام���ة لإلطفاء 
عدة خطوات لتحقق املساواة 
كاملة في النظم العسكرية فهذا 
يس����تلزم إعادة تعديل بعض 
مواد النظام الوظيفي لتتواءم 
مع القانون اجلديد، ولتحقيق 
مكاس����ب أكبر لرجال اإلطفاء 
من خ����الل تعديل بعض املواد 
لتتفق وتنس����جم مع األنظمة 
الوظيفية للعس����كريني ومنها 
الترقية احلكمية عند اإلحالة 
للتقاعد، وكذلك تطبيق النظم 
املتعلقة باإلجازات خالل اخلدمة، 
فمثال كان النظام احلالي مينح 
للعسكريني اجازة سنوية 30 
يوما في السنة وفي ظل التعديل 
األخير مبوج����ب قرار مجلس 
الوزراء مبنح رجل اإلطفاء الذي 
أمضى من اخلدمة 15 عاما اجازة 
45 يوما و60 يوما اجازة سنوية 
ملن أمضى في اخلدمة أكثر من 

هذه املدة.

ولكن هل مبوجب قرار 
مجلس الوزراء ميكن ان 

متنح ملدير عام اإلدارة 
العامة لإلطفاء بعد تقاعده 

رتبة فريق أول؟
٭ الترقية ملثل هذه الرتب ممكنة 

وفق ضوابط ورؤى.

مؤخرا بدأنا نسمع وبشكل 
كبير عن أمور متعلقة 
بترشيد االنفاق جراء 

انخفاض أسعار النفط عامليا 
وانخفاض الدخل العام 

العميد التركيت يستعرض للزميل أمير زكي بنود مشروع امليزانية اجلديدةللدولة، فهل قامت اإلدارة 

العميد خالد التركيت

خطة القوى العاملة )رجال إطفاء( )3102/2102 – 7102/6102(
املبرراتالسنة املالية للتعينيتاريخ التخرجتاريخ االلتحاقالعددالتخصص

دورة 2013/2012

٭ انشاء مراكز 
اطفاء جديدة.

٭ حاجة بعض 
االدارات الى 
قوى عاملة 
متخصصة.

٭ نقص القوى 
العاملة في مراكز 
االطفاء )مخابر 

السلكي – مشغل 
آلية – اطفائي(.

1152012/92013/32013/2012مالزم أول )اختصاص(
202013/12013/42013/2012مالزم )سلطنة عمان(
812013/32013/92014/2013مالزم أول )اختصاص(
1202012/92014/82014/2013وكيل عريف مكافحة

1802012/92013/82014/2013وكيل عريف مشغل آلية
602012/92014/62015/2014رقيب مشغل آلية )مطارات(

دورة 2014/2013
1202013/92014/82015/2014وكيل عريف مكافحة

1202013/92014/82015/2014وكيل عريف مشغل آلية
402013/92015/62016/2015رقيب مسجل بيانات

402013/92015/62016/2015رقيب مخابر السلكي )عمليات(
622013/92015/62016/2015رقيب مشغل آلية )مطارات(

دورة 2015/2014
1652014/92015/92016/2015وكيل عريف مكافحة

1122014/92015/92016/2015وكيل عريف مشغل آلية
532014/92016/92017/2016رقيب مخابر السلكي

252014/92016/92017/2016رقيب مخابر السلكي )مالحة جوية(
252014/92016/92017/2016رقيب تصوير

دورة 2016/2015
1652015/92016/92017/2016وكيل عريف مكافحة

1122015/92016/92017/2016وكيل عريف مشغل آلية
532015/92017/92018/2017رقيب مخابر السلكي

352015/92017/92018/2017رقيب ربان زورق
252015/92016/92017/2016رقيب مفتش وقاية )نساء(

دورة 2017/2016
1652016/92017/92018/2017وكيل عريف مكافحة

1122016/92017/92018/2017وكيل عريف مشغل آلية
532016/92018/92019/2018رقيب مخابر السلكي

المادة رقم 4

1- مدة اخلدمة بالسلك العسكري او بقوة الشرطة 
او باحلرس الوطني مبا في ذلك مدد البعثات او 

االعارة ولو كانت بغير مرتب او مبرتب منخفض.
2- مدة اخلدمة احملسوبة طبقا الحكام القانون 
رقم 27 لسنة 1961 املشار اليه مع عدم االخالل 

بحكم املادة 26 من هذا القانون.
3- مدد الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات 
واملعاهد واملدارس العسكرية للجيش والشرطة 

واحلرس الوطني.

المادة رقم 5

1- مدة مساوية ملدة اخلدمة الفعلية التي يقضيها 
املستفيد في مناطق العمليات احلربية او ساحات 

القتال او اثناء التحركات احلربية.
2- مدة مساوية لنصف مدة اخلدمة الفعلية التي 

يقضيها املستفيد خارج مناطق العمليات احلربية 
التي تقع داخل احلدود.

3- مدة مساوية للمدة التي يقضيها املستفيد في 
االسر بشرط ان تثبت براءته طبقا النظمة اخلدمة.

المادة 10

اذا كان انتهاء اخلدمة لالسباب املنصوص عليها 
في البند 1 من املادة 7 من هذا القانون نتيجة 

اصابة او فقد املستفيد اثناء العمليات احلربية او 
ساحات القتال يستحق املعاش بواقع 100% من آخر 
مربوط املرتب املقرر للرتبة االعلى التي تلي رتبته.
ويسري حكم الفقرة السابقة اذا كانت االصابة او 

الفقد في احلاالت االتية:
1- اعمال االمن الداخلي او اخلارجي.

2- مشروعات التدريب بالذخيرة احلية.

3- بث وازالة االلغام واعمال املتفجرات.
4- االنزال اجلوي للهابطني باملظالت.

5- غرق الغواصات.
6- الطيران على الطائرات العسكرية.

7- االسر بشرط ان تثبت براءة االسير طبقا 
النظمة اخلدمة.

المادة 11

يستحق املستفيد مكافأة في احلاالت التي ال 
يستحق فيها معاشا تقاعديا، وحتسب بواقع 
مرتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من 

سنوات اخلدمة اخلمس االولى احملسوبة طبقا 
لهذا القانون، ثم بواقع مرتب شهرين عن كل 

سنة من السنوات اخلمس التالية، ثم بواقع مرتب 
شهرين ونصف الشهر عن كل سنة تزيد على 
ذلك، ويتخذ آخر مرتب شهري اساسا حلساب 

املكافأة.
كما تستحق مكافأة تقاعد عن مدة اخلدمة الفعلية 

التي تزيد على املدة الالزمة الستحقاق احلد 
االقصى للمعاش املنصوص عليه في املادة )8( من 

هذا القانون، ويحدد مقدارها وفقا حلكم الفقرة 
االولى تبعا لعدد السنوات الزائدة، وتصرف هذه 

املكافأة مع املعاش التقاعدي، وفي حالة انتهاء 
اخلدمة بالوفاة او احلكم بثبوت الغيبة املنقطعة 

توزع هذه املكافأة كاملة على املستحقني في 
املعاش بنسبة أنصبتهم فيه، فاذا لم يوجد احد 

منهم تصرف للورثة الشرعيني.

المادة 13

تسري احكام املواد 9 و10 ،12 من هذا القانون 
على املنتسبني للكليات واملعاهد واملدارس 

العسكرية للجيش والشرطة واحلرس الوطني، 
ويعاملون على اساس الرتبة التي يعني عليها 

اخلريج عند انتهاء دراسته.

البنود التي يستفيد منها 
رجال اإلطفاء مبوجب 

قانون مجلس الوزراء باملساواة

كشف نائب المدير العام في اإلدارة العامة لإلطفاء للشؤون المالية واإلدارية العميد خالد التركيت عن ان اإلدارة طلبت ميزانية تقدر بـ 173 مليون دينار بزيادة تصل إلى 40 مليون دينار عن العام 
المنصرم، مشيرا إلى أن 115 مليون دينار مخصصة للباب األول، مؤكدا في الوقت ذاته على أن قطاع اإلطفاء بصدد اتخاذ إجراءات لتنفيذ سياسة الدولة الخاصة بتقليص اإلنفاق، ومن هذه األمور استخدام 

المياه المعالجة الطاهرة في المكافحة والتدريب وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية. وأكد في حوار مع »األنباء« ان اإلدارة لم تتلق طلبا من الحكومة بمنع صرف 
المكافآت الممتازة وبالتالي فإن هذه المكافآت مستمرة وستصرف مع راتب شهر أبريل وبحد أقصى مايو،  وان الميزانية المخصصة لهذا البند تتراوح بين 600 ألف ومليون دينار. وكشف العميد التركيت 

عن ان أبرز التعديالت على قطاع اإلطفاء والتي تأتي ترجمة للقانون الصادر عن مجلس الوزراء بمساواة اإلطفائيين بالعسكريين أن يكون منصب المدير العام برتبة فريق وان يكون نوابه برتبة لواء.
وأعلن عن الدورات المزمع إقامتها في اإلطفاء حتى العام 2017.. وفيما يلي نص الحوار مع نائب مدير اإلدارة العامة لإلطفاء للشؤون المالية واإلدارية العميد خالد التركيت:

حاوره: أمير زكي

115 مليونًا تذهب إلى الباب األول واملكافآت تصرف مع راتب أبريل

مشروعات طموحة ضمن ميزانية اإلطفاء اجلديدة

قرار مجلس الوزراء سمح ملدير اإلطفاء
باحلصول  على رتبة فريق ونوابه على ألوية

سندخل املياه الطاهرة في املكافحة والتدريب.. 
والترشيد من أولوياتنا

50% من منتسبي »اإلطفاء« ستصرف لهم مكافآت 
وال واسطة أو محسوبية في هذا البند
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تعلن جمعية اجلابرية التعاونية 

عن حاجتها اإىل �صركات متخ�ص�صة يف جمال

النظــــــافـــــــة واملـــنـــــــــاولـــــــة
وذلك وفقًا لل�صروط التالية:

1- اأن تك�ن ال�صركة اأو امل�ؤ�ص�صة من ذوي االخت�صا�ص ومرخ�صًا لها يف ذلك.
2- اأن تك�ن العمالة على اإقامة ال�صركة ومت�اجدة حاليًا.

3- ح�صر عمالة من اإدارة العمل.
4- اأن يك�ن ال�صعر معيارًا اأ�صا�صيًا لالختيار عن ت�افر ال�صروط املذك�رة اأعاله.

5- �ص�ف يتم ا�صتبعاد ال�صركة اأو امل�ؤ�ص�صة التي مل ت�فر �ص�رة للرتخي�ص التجاري يف 
املظروف.

6- يقدم مع العطاء �صيك م�صدق اأو خطاب �صمان �صالح ملدة 3 �صه�ر بقيمة 2000 
دينار كتاأمني ي�صرف ل�صالح اجلمعية يف حال تر�صية املناق�صة عليه ومل يلتزم بها.

من  اعتبارًا  العقد  بتنفيذ  املناق�صة  عليها  ر�صت  التي  امل�ؤ�ص�صة  اأو  ال�صركة  تلتزم   -7
ال��ذي حت��دده اجلمعية ويف ح��ال ع��دم االل��ت��زام يتم �صرف ال�صيك ل�صالح  التاريخ 

اجلمعية وتتم اإعادة الطرح مرة اأخرى.

8- يتم حرمان ال�صركة من امل�صاركة يف املناق�صات ملدة �صنتني يف حال ان�صحاب ال�صركة 
من املناق�صة بعد الرت�صية عليها.

9- اأن تك�ن ال�صركة لها �صابقة اأعمال.
اإدارة  التعاقد مراجعة  الراغبة يف  اأ�صحاب االخت�صا�ص  وامل�ؤ�ص�صات  ال�صركات  > فعلى 
اإىل  االأح��د  ل���الإدارة من  الر�صمية  ال���دوام  م�اعيد  خ��الل  ال�صكرتارية(  )ق�صم  اجلمعية 

اخلمي�ص 8 �صباحًا حتى ال�صاعة 3 ع�صرًا ال�صتالم كرا�صة ال�صروط مقابل مبلغ )100( د.ك 

غري قابلة للرد وتقدمي العرو�ص املالية يف ظرف مغلق، وذلك اعتبارًا من ي�م االحد 

امل�افق 2014/12/28 حتى ي�م اخلمي�ص امل�افق 2015/1/8.

�إعــــــالن متــديـــد

جمل�ص االإدارة

السيف يستمع لشرح حول عمل قسم الوارد

جانب من جولة السيف

مدير عام اإلدارة العامة للجمارك خالد السيف ومساعد مدير املنافذ احلدودية عدنان القضيبي ومراقب املنفذ فهاد سعد العجمي ومساعد املراقب بالل اخلميس مع احلضور                         )أحمد علي(

االطالع على آلية العمل

خالل افتتاح مبنى البيان الصادر في مراقبة جمرك النويصيب

السيف: ربط آلي جلميع املعامالت 
في اإلدارات اجلمركية بنهاية 2015

احلدودية وبتعاون قياديي 
العام����ة  اإلدارة  ومدي����ري 

للجمارك.
وأكد الس���يف انه بنهاية 
2015 سيتم ربط آلي الكتروني 
جلميع املعامالت في اإلدارات 
اجلمركي���ة مما يس���هل على 
التجار واملخلصني اجلمركيني 
وحتى املوظفني في س���رعة 
املعام���الت والتدقيق  إجناز 
عليه���ا، وذل���ك ف���ي خطوة 
نحو تطوير العمل اجلمركي 
باعتباره اجلزء األساسي جلعل 
الكويت مركزا ماليا وجتاريا 
تنفيذا لرغبة صاحب السمو 

حفظه اهلل.
وعن دور اجلمارك في منع 
دخول احليوانات املفترس���ة 

والزاحفة.
أكد السيف ان اجلمارك تنفذ 
القوانني وال تس���مح بدخول 
احليوانات املفترسة والزاحفة، 
وذلك بالتعاون الهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية التي 
تعط���ي التصاري���ح الالزمة 
إلدخال مثل هذه احليوانات.

ومن جانبه، قال مس���اعد 
مدير املناف���ذ البرية باإلدارة 
العام���ة للجم���ارك عدن���ان 
القضيبي ان منفذ النويصيب 
يعتبر من املنافذ الرئيس���ية 
في دخول وخروج املسافرين 
واملركبات والشاحنات، حيث 
البالد 1522844 مركبة  دخل 
صالون وغادره���ا 1614893 
مركب���ة، وذلك خ���الل 2014، 

مش���يرا ان رج���ال اجلمارك 
في النويصيب يتحملون كل 
البيئي���ة واملهنية  الظروف 
في س���بيل منع املهربني من 
الب���الد، ويتبني ذلك  دخول 
من املؤش���رات اإليجابية في 
ارتفاع عدد ضبطيات املركز 
من مختل���ف أنواع املخدرات 
واملش���روبات  واألس���لحة 

الروحية.
ان  القضيب���ي  وأض���اف 
افتتاح قسم الصادر سيوفر 
نقلة نوعية في التيسير على 
الش���احنات  دخول وخروج 
واالستغناء عن مراجعة منفذ 
الصليبية وإلغاء القوافل خالل 
2015 وهي خطوة أولى نحو 
إلغاء املراكز البينية بني دول 
مجلس التعاون متهيدا لالحتاد 

اجلمركي اخلليجي.
وب���دوره، ق���ال مس���اعد 
مراقب منفذ النويصيب اننا 
وبتعليمات وتوجيهات مدير 
عام اجلمارك خالد الس���يف 
مقدمون على املرحلة الثالثة 
من الربط اآللي وهي تسجيل 
الوارد، مش���يرا الى ان ابرز 
الضبطيات في عام 2014 هي 
ضبطية 32 كيل���و من مادة 
احلشيش، مثمنا الدور الكبير 
للمدير العام للجمارك ومساعد 
مدير املنافذ البرية وتواصلهم 
الدائ���م معنا وتس���هيل كل 
الصعوبات التي تواجه رجال 
اجلمارك في املنافذ احلدودية 

وتوفير كل متطلباتهم.

جمركية متكاملة وباستخدام 
اخلدمات اإللكترونية للنظام 
اجلمركي اآللي تسهيال حلركة 
العبور ونق����ل البضائع بني 
الكوي����ت واململك����ة العربية 
السعودية، وأضاف السيف 
خالل االفتتاح مبنى الصادر 
في منفذ النويصيب ان الهدف 
من املشروع هو تطوير لواقع 
اخلدم����ات ملركز النويصيب 
وتوس����يع املرافق وتأهيلها 
إلى الص����ادرات  تش����جيعا 
كمشروع استراتيجي وطني 
بدعم كامل من اإلدارة العامة 
إلى ان  للجم����ارك، مش����يرا 
الربط اآللي هو نقلة نوعية 
للعمل اجلمركي داخل املنافذ 

عبدالهادي العجمي

افتتح صباح امس مبنى 
ف����ي مراقبة  البيان الصادر 
النويصيب بحضور  جمرك 
العامة  مدي����ر ع����ام اإلدارة 
للجمارك خالد عبداهلل السيف 
ومساعد مدير املنافذ احلدودية 
عدنان القضيبي ومراقب املنفذ 
فهاد سعد العجمي ومساعد 
املراقب بالل اخلميس، وقال 
العامة  مدي����ر ع����ام اإلدارة 
للجمارك خالد السيف انه بحمد 
اهلل وبفضل منه مت تدش����ني 
عمليات توثيق، والتصريح 
عن البضاع����ة الصادرة من 
خالل مركز النويصيب كدائرة 

»الشباب« تنظم حلقة نقاشية لتشخيص 
وتطوير الرعاية لذوي اإلعاقة

ص���رح د. عبدالعزيز الدعيج مستش���ار وزير الدولة 
لشؤون الشباب بأن الوزارة بصدد عقد احللقة النقاشية 
الثانية ملوضوع تش���خيص وتطوير الرعاية الش���بابية 
بالكوي���ت - فئة ذوي اإلعاق���ة، وذلك غدا 29 اجلاري من 
الساعة العاشرة حتى الواحدة ظهرا في مبنى الوزارة املؤقت 
باملكتبة الوطنية على ش���ارع اخلليج العربي - بجانب 
املتحف الوطني، حتت رعاية وزير اإلعالم ووزير الدولة 

لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود.
واوضح أن هذه احللقة تستهدف تسليط الضوء على 
التوصيات التي جاءت بها الدراسة العلمية عن فئة ذوي 
اإلعاقة بعد االنتهاء منها في ش���هر ابريل املاضي من أجل 
اثراء هذه التوصيات من خالل التالقي املباشر مع اجلهات 
املدنية املعنية ومؤسسات القطاع اخلاص ومحاورتهم في 
سبل حتسني وتطوير اخلدمات الرعوية املوجهة الى هذه 

الفئة الشبابية الغالية.
كما اضاف الدكتور الدعيج أن املجتمعني س���يركزون 
على توضيح وشرح أدوارهم املجتمعية واشكال الرعاية 
الت���ي يقدمونها لفئة ذوي اإلعاقة من الش���باب، واقتراح 
الوس���ائل التنفيذية لتطبيق توصيات الدراسة املذكورة 
على أرض الواقع، باإلضافة الى التعرف على املستجدات 
والتجارب العملية احلديثة املستخدمة، وتطوير التشريعات 
والسياس���ات املطلوبة. وأكد ان من أهم ما تستهدفه هذه 
احللقة النقاش���ية أيضا هو حتقيق الشراكة واملسؤولية 
املجتمعية في تبني وتنفيذ أشكال الرعاية املنشودة لفئة 
ذوي اإلعاق���ة في الكويت. واختتم الدكتور الدعيج القول 
بأن احللقة ستحاول التوصل الى توصيات خاصة بكيفية 
ايج���اد اس���تراتيجية شبابية لذوي اإلعاقة ضمن اإلطار 
العام الستراتيجي���ة شبابي���ة ش���امل��ة على مست��وى 

الب��الد.
وأكد الدعيج أن وزارة الدولة لش���ؤون الشباب ترحب 
باملختص���ني واملهتمني الراغبني في حض���ور هذه احللقة 

إلثراء احلوارات.

املهرجان يكرم املكيمى ملسيرتها العملية

نصر لـ»األنباء«: الكويت تشارك في مهرجان 
الثقافة والسياحة العربية 9 يناير باألقصر

م الكويت إندونيسيا تكرِّ
لدورها اإلنساني خالل كارثة تسونامي

كواالملبور � كونا: أش����اد س����فيرنا لدى 
اندونيسيا ناصر العنزي بتكرمي احلكومة 
االندونيسية للكويت على مواقفها االنسانية 
جتاه الشعب االندونيسي خالل محنتها بعد 

كارثة امواج البحر العاتية )تسونامي(. 
جاء ذلك في تصريح صحافي للس����فير 
العنزي باتص����ال هاتفي م����ع »كونا« بعد 
مشاركته في الذكرى التي أقامتها محافظة 
»آتشيه« االندونيسية مبرور 10 سنوات على 
كارثة تسونامي التي راح ضحيتها اكثر من 

230 ألف اندونيسي عام 2004. 
وق����ال العن����زي ان تك����رمي احلكوم����ة 
االندونيس����ية الكويت خالل االحتفال يأتي 
تقديرا لدورها االنساني عن طريق جمعية 
اله����الل األحمر خالل عملي����ات اغاثية بعد 
تلك الكارث����ة أبرزها بناء قرية أطلق عليها 

اسم املغفور له الشيخ جابر األحمد اجلابر 
الصباح وحتتوي على 150 منزال اضافة الى 
مسجد ومركز طبي. وأضاف أن جمعية الهالل 
األحمر نفذت عدة مشاريع أخرى في املنطقة 
املنكوبة منها محط����ات تنقية مياه وإعادة 
البنية التحتية في املناطق املتضررة منذ كارثة 
تسونامي والزالزل املتكررة التي تعرضت 
لها الى جانب مشاريع اعادة تأهيل املدارس 
املدمرة وبناء املكتبات الدراسية وكفالة االيتام 
ومئات من قوارب الصيد واجلرافات واملعدات 

اآللية وسيارات االسعاف. 
وقال ان اجلمعية أرس����لت ايضا كميات 
كبيرة من مواد االغاثة واملواد الطبية و65 آلية 
ثقيلة لفتح الطرق، مشيدا بدور الراحل رئيس 
اجلمعية السابق برجس البرجس وجهوده 

املخلصة في العمل االنساني والتطوعي.

د.حنان نصر متحدثة للزميلة هناء السيد

القاهرة ـ هناء السيد 

أعلنت رئيسة مهرجان الثقافة والسياحة 
العربية في دورت���ه الثامنة د.حنان نصر 
عن تقديرها لدور صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد ومواقفه الداعمة ملصر 
وتوجهت بالشكر والتقدير الى الكويت أميرا 

وحكومة وشعبا. 
جاء ذلك في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
لإلعالن عن مشاركة الكويت في املهرجان 
املقرر اقامته يناير 2015 في مدينة األقصر 
الس���ياحية جنوب مصر. واضافت نصر 
ان املهرجان مين���ح د.هيلة املكيمي تكرمي 
»خليجية فوق مستوى املسؤولية« نظرا 
ملسيرتها العملية وتاريخها الرائد وكونها 
منوذجا للمرأة الناجحة والرائدة كما ستتم 
اقامة ليلة تراثية كويتية وحفل يعبر عن 
الت���راث الكويتي. كم���ا يتضمن املهرجان 
أمسيات عربية ثقافية ومؤمتر للمرأة العربية 

حتت عنوان »عربية أنا«.
وأوضحت نصر ان هذا املهرجان واألسبوع 
اخلاص للثقافة العربية ش���عار لتنشيط 
السياحة النيلية في مصر وخاصة السياحة 
في األقصر وأسوان نظرا لوجود 300 مركب 
نيلي بها 60 غرفة مزدوجة مبعدل 18 ألف 
غرفة فندقية نيلية، توقفت هذه املراكب نظرا 
الن السياحة انخفضت معدالتها خاصة في 
الفنادق العائمة »وبعقد هذه الدورة الثامنة 
للمهرجان سيتم تنشيط السياحة النيلية 
في حدث هو األول م���ن نوعة في األقصر 

خالل الفترة من 9 الى 16 يناير«.
وذكرت نصر ان���ه يقام ضمن فعاليات 
املهرجان مسابقة عربية، ويتم منح جائزة 
أوسكار للشخصيات التي متت املوافقة عليها 
من جلان التحكيم كذلك وسام جنمة اخلليج 
العربي وجنمة العرب وجنمة الشام متنح 

للمرأة العربية، ولدينا بالفعل مناذج عربية 
مش���رفة في كل املجاالت، والكويت خاصة 
لديها مناذج رائدة، ومت توجيه الدعوة لرئيس 
مجلس ادارة اخلط���وط اجلوية الكويتية 
رشا الرومي للمشاركة في املهرجان ومنحها 

جائزة التميز العربي. 
وذكرت نصر ان املهرجان يستهدف لم 
الشمل العربي في حدث من األحداث املهمة 
التي تهم الساحة العربية ثقافيا وفنيا وأدبيا، 
باالضافة الى اقامة اسبوع ثقافي للمهرجان 
الذي يضم في فعالياته إقامة ليال ثقافية 
وأمسيات ش���عرية وأدبية وعروض أزياء 
تراثية ومعارض فنون تشكيلية ومعارض 
لكل احلرف واملشغوالت اليدوية التي حتاكي 

ثقافات الشعوب العربية.
واشارت نصر الى ان من ضمن أنشطة 
املهرجان اختيار فتاة العالم العربي املثالية، 
وهي مسابقة غيرت مفهوم املسابقات التي تتم 
في العالم كله، فهي مسابقة للفتاة العربية 
الظهار ما وصلت اليه من ثقافة وحضور 
حتت شعار »دعوة للحشمة والثقافة« وهي 
تلقي الضوء على املفهوم احلقيقي ملثالية 
الفتاة العربية بعيدا عن االجتاهات الغريبة 

عن مجتمعنا العربي الشرقي.
وأضافت ان املهرجان يقام برعاية وزارة 
السياحة املصرية وهيئة تنشيط السياحة 
ومجلس الوح���دة االقتصادية في جامعة 
الدول العربية ومحافظة األقصر واملؤسسة 
العربية لتنظيم العالقات التجارية والتبادل 
الثقافي وموسوعة التكامل االقتصادي العربي 

االفريقي بجامعة الدول العربية.
وأضافت نصر ان مشاركة الكويت تأتي 
من منطلق حب أهل الكويت ملصر ورغبتهم 
في دعمها ومد أواصر العالقات الثنائية بني 
البلدين، هذه العالقات التي متتد بجذورها 

في أعماق التاريخ.

»اجلمارك« تنفذ 
القوانني وال تسمح 
بدخول احليوانات 

املفترسة والزاحفة 
بالتعاون مع هيئة 

الزراعة
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الدعيج: هذا 
التفوق والفوز ما 

هو إال نتيجة عمل 
مثمر وتكاتف 

جلهود العاملني 
باملستشفى

خالل محاضرة نظمتها »ماج الساير« عن اآلثار اجلانبية للعالج الكيماوي

الصياد: معدالت اإلصابة بسرطان الثدي 
في الكويت أعلى من املعدالت العاملية

من األطباء في العديد من 
املراكز الطبية واملستشفيات 
لتأكيد فعاليته، مشيرة الى 
أن خلطة »جويرية 140« 
التخلص من  تساعد على 
القشرة والطفيليات التي قد 
تتكون جراء نقص املناعة، 
نتيجة تعرض فروة الرأس 
ملكونات العالج الكيماوي، 
وكذلك التقليل من حساسية 
الرأس املفرطة، كما تقلل 
من اإلحس���اس بالصداع 
ال���رأس والوخز  وحرارة 
والتش���وك، ويساهم في 
االس���راع من معدالت منو 
الش���عر املتساقط في مدة 
اقصر بكثير مقارنة باملعدل 
الطبيعي لنموه تصل إلى 

16 يوما فقط.
القصوى  ولالستفادة 
من املنتج، نصحت بدران 
بضرورة استخدامه قبيل 
اخلضوع للعالج الكيماوي 
بيوم���ن وان يوضع على 
كامل فروة الرأس ليغطيها 
بالكامل. ويفضل ان يوضع 
صباح���ا قب���ل اخلضوع 
للعالج الكيماوي، على ان 
تكرر العملية مع كل جلسة 

عالج.

»جويرية« يعد األول من 
نوعه في الكويت واملصنع 
من مكونات طبيعية %100 
واحلاصل على براءة اختراع 
وترخيص من وزارة الصحة 
الكويتية ومسجل بالهيئة 
العام���ة للصناعة. مبينة 
ان املستحضر مت جتربته 
العش���رة  ملا يزي���د على 
أع���وام حي���ث مت إطالقه 
في ع���ام 2002، ومنذ ذلك 
احلن تقوم »ماج الساير« 
بتقدمي���ه بش���كل مجاني 
ملرضى السرطان في مركز 
الكويت ملكافحة السرطان، 
حتى أصبح عالمة جتارية 
موثوق���ة يطلب باالس���م 
لدى بدء العالج اإلشعاعي 

والكيماوي.
وفيما يتعل���ق بقناع 
جويرية 140 حلماية الشعر 
من التساقط وإعادة إنباته، 
بينت بدران انه يتكون من 
أكثر من 100 نوع من النباتات 
التي  واألعشاب الطبيعية 
مت اختيارها بعناية فائقة 
ومن ثم خلطها مع 40 نوعا 
من الزيوت العالجية وماء 
الش���عر  زمزم، مبا مينح 
الالزمة  التغذية واملعادن 
للحفاظ عليه من التساقط 
وتسريع عملية منوه، فضال 
عن قدرته على إزالة املعادن 
الثقيلة غير املرغوب فيها 
من ف���روة الرأس، لذا فهو 
مناسب الحتياجات مرضى 

السرطان.
ولفتت ب���دران إلى أن 
املستحضر متت جتربته 
العديد  واختباره من قبل 
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حذر أستاذ واستشاري 
األمراض اجللدية د.ابراهيم 
الصياد من ارتفاع معدالت 
اإلصابة بسرطان الثدي في 
الكويت، مشيرا اى أنها أعلى 

من املعدل العاملي.
جاء هذا ضمن محاضرة 
على هامش الندوة العملية 
التعريفية باآلثار اجلانبية 
الكيماوي ملرضى  للعالج 
السرطان، وكيفية معاجلة 
مشكالت تساقط الشعر التي 
أقامتها شركة ماج الساير 
لألعشاب الطبيعية في مركز 
الكويت ملكافحة السرطان 
في إطار إس���تراتيجيتها 
التوعوية ودعمها املتواصل 

ملرضى السرطان
وقال»ص���درت تقارير 
عن مركز الكويت ملكافحة 
الس���رطان منش���ورة في 
أكثر من مجلة عاملية تؤكد 
الثدي  حقائق ان سرطان 
هو أكثر أنواع الس���رطان 
النساء، وان املعدالت  بن 
ارتفاع مس���تمر رغم  في 
تقدم وس���ائل التشخيص 
املبكر، مضيفا أن معدالت 
الكويت أعلى  اإلصابة في 
من املعدالت العاملية حيث 
3% من النساء في الكويت 
بن 20 و29 عاما يعانون من 
سرطان الثدي، بينما %5.9 
من النساء في الكويت بن 
30 و39 عاما يعانون من 

أمراض سرطان. 
إلى أن معدالت   ولفت 
الشفاء تعتمد على االكتشاف 
املبكر عل���ى النحو التالي 
معدل الشفاء يتجاوز %90 
إذا اكتش���ف في املرحلتن 
األول���ى والثانية، وكذلك 
فان معدل الشفاء يصل إلى 
70% إذا اكتشف في املرحلة 
الثالثة وينخفض إلى %10 
إذا اكتش���ف ف���ي املرحلة 

الرابعة.
ومن جهتها، ذكرت رئيس 
الساير  إدارة ماج  مجلس 
والباحثة في طب األعشاب 
ب���دران، أن منتج  داليا بدراندالي���ا 

)قاسم باشا( احلضور في اللقاء 

د.ابراهيم الصياد

عون التميميد.خالد السهالوي

السهالوي يعيد صرف 30 دينارًا »بدل شاشة« للعاملني 
في »املختبرات« مبستشفيات ومراكز »الصباح الطبية«

كتاب للوكيل السهالوي بهذا 
الشأن.

وبن ان الوكيل السهالوي 
تلمس عن قرب األعباء التي 
يقوم بها العاملون في تلك 
املختبرات وتعرضهم املباشر 
لشاشة »الكمبيوتر« لتسجيل 
العينات بدقة لضمان عدم 
ح���دوث أي أخطاء قد تؤثر 
على سير العمل ليتخذ القرار 
إلى  املبلغ  املناسب لتعديل 

30 دينارا.
وأفاد التميمي بأن نقابة 
الطبي���ة تتابع  املختبرات 
عن قرب مع املسؤولن في 
وزارة الصحة القضايا التي 

تخص العاملن في املختبرات 
التي  الطبي���ة، واملش���اكل 
يواجهونها، والتي من أهمها 
»نظ���ام اخلفارات« احلالي، 
وع���دم وج���ود »هيكلة«، 
وباإلضافة إلى بدالت »التلوث 
� الضوضاء � اخلطر العدوى« 
الت���ي لم تص���رف الى اآلن 
للعامل���ن في ه���ذا املجال، 
مؤكدا في الوقت ذاته أن نقابة 
املختبرات الطبية تعمل على 
قدم وساق حلل كل القضايا 
واملشاكل العالقة التي تخص 

»املختبرات الطبية«. منطق���ة »الصباح الطبية« 
التخصصية بعد أن كان 20 
دينارا، وذلك بعد رفع النقابة 
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أعاد وكيل وزارة الصحة 
الس���هالوي صرف  د.خالد 
»بدل الشاش���ة« بقيمة 30 
دينارا للعاملن في املختبرات 
الطبية مبنطق���ة الصباح 

الطبية التخصصية.
وذك���ر أمن س���ر نقابة 
املختب���رات الطبي���ة عون 
التميمي في تصريح صحافي 
الوكيل الس���هالوي قام  ان 
بإعادة صرف »بدل الشاشة« 
بقيم���ة 30 دينارا للعاملن 
في املختبرات باملستشفيات 
واملراك���ز التخصصية في 

تكرمي مستشفى األمراض السارية

املكتب اإلعالمي بـ »الصحة« كرّم »السارية« حلصوله على املركز األول في »االعتراف«

املطيري: تشجيع املستشفيات على تطبيق 
برامج اجلودة وسالمة املرضى

عن سعادته البالغة في نيل 
التف����وق واحلصول  جائزة 
على املرك����ز األول في تقييم 
اجلودة واالعتراف، مهديا هذا 
النجاح لصاحب السمو وولي 
عهده ورئيس مجلس الوزراء 
ووزير الصحة، شاكرا الوكيل 
د.خالد السهالوي على حرصه 
على تش����جيع املتميزين في 
العم����ل بالوزارة وحتفيزهم 
عل����ى تطبيق السياس����ات 
احلديثة في العالج والوقاية 
من األمراض، واحلرص على 
اتباع البروتوكوالت احلديثة 
املتبعة لضمان سالمة املرضى 
والعاملن باملراك����ز وإدارة 
الطبية. من ناحيته،  املراكز 
أفاد نائب مدير مستش����فى 
األم����راض الس����ارية د.علي 
املطيري بأن تقييم االعتراف 
مت بناء عل����ى تقييم مقيمن 
كندي����ن زاروا املستش����فى 
التي  واطلعوا على املعايير 
يستخدمها في عمليات التقييم 

واعتماد املستشفيات.
الفتا إلى ان هذا االعتراف 
يعد إجنازا كبيرا، وثمرة لعمل 

ش���اق طوال سنتن، مشيرا 
الى ان االعتراف يعني الثقة 
الكاملة في عمل املستشفى، 
واعتماده���ا عل���ى معايير 
وضواب���ط وإج���راءات ذات 
مستوى موثوق بها، مؤكدا ان 
نظام االعتراف يعتمد على 3 
محاور وهي الرسالة والرؤية 
والقيم واملبادئ والتي تشمل 
تقدمي خدمة متكاملة تعتمد 
عل���ى أس���اليب العلمية في 
الوقاية والعالج من األمراض 
السارية واستغالل كل الفرص 
املتاحة لرفع مستوى جودة 
الرعاية الصحية والوعي لدى 

مرضى األمراض السارية.
وأضاف: نحن نهدف الى 
ان يصبح املستشفى أفضل 
املستش���فيات ف���ي منطقة 
الش���رق األوس���ط، وذل���ك 
الوس���ط  عن طريق توفير 
الع���الج ومنع  ف���ي  املالئم 
الس���ارية احلالية  األمراض 
واملستجدة من خالل التمسك 
بأخالقيات وسلوكيات املهنة 
واملعرفة املهنية واالحترافية 

املطلوبة.

التنفيذية  العاملية للقائم����ة 
للجراح����ة اآلمن����ة وقياس 
أداء املستشفيات باستخدام 
املؤشرات العامة واملؤشرات 
اإلكلينيكية والتوعية بسالمة 
املرضى والوقاية من احلوادث، 
البرنامج قياس  كما ش����مل 
رضاء املرضى عن اخلدمات 

الصحية املقدمة لهم.
ذك����رت ان الزيارة تهدف 
الى تأكيد على حرص وزارة 
الصحة على تشجيع املخلصن 
م����ن م����ن موظفي ال����وزارة 
الطبية  الكوادر  وتش����جيع 
واإلدارية للتقي����د باملعايير 
العاملية لالعت����راف بجودة 

الرعاية الصحية.
بدوره، قال مدير مستشفى 
الس����ارية د.جمال  األمراض 
الدعيج: ان هذا التفوق والفوز 
ما ه����و إال نتيجة عمل مثمر 
وتكات����ف جله����ود العاملن 
باملستش����فى، والذين كانت 
لديهم روح اإليثار والتعاون، 
وهذا ليس غريبا على أبناء 
هذا البلد ال����ذي اطلق عليه 
مركز إنس����اني عاملي، معربا 

عبدالكريم العبداهلل

املكت���ب اإلعالمي  ك���رم 
بوزارة الصحة مستش���فى 
األمراض السارية مبناسبة 
حصوله عل���ى املركز األول 
في الكويت بتطبيق برنامج 
اجلودة واالعتراف وسالمة 

املرضى.
وأف���ادت مدي���رة املكتب 
اإلعالم���ي ب���وزارة الصحة 
ورئيس���ة جلن���ة اإلع���الم 
والتوعية الصحية لألمراض 
املعدية د.غالية املطيري في 
تصريح صحاف���ي بأن هذا 
التكرمي ملستشفى األمراض 
السارية يأتي ضمن سياسة 
وزارة الصحة في تش���جيع 
املراكز الصحية واملستشفيات 
على تطبيق برنامج اجلودة 
واالعتراف وسالمة املرضى.

وبينت ان الوزارة تطبق 
برنامج���ا ش���امال للجودة 
وسالمة املرضى واالعتراف 
بج���ودة الرعاي���ة الصحية 
ومراك���ز  باملستش���فيات 
الرعاي���ة الصحي���ة األولية 
من خ���الل االتفاقية املبرمة 
مع الهيئ���ة الكندية العاملية 
لالعتراف، مبينة ان البرنامج 
يهدف ال���ى تطبيق املعايير 
العاملية لالعت���راف بجودة 
الرعاي���ة الصحية وتدريب 
الكوادر الالزمة من املنسقن 
ومدققي االعت���راف وإعداد 
األدلة اإلرش���ادية لتطبيق 
البرنام���ج، كم���ا يتضم���ن 
البرنام���ج إج���راء التدقيق 
اخلارج���ي للمستش���فيات 
واملراكز املشمولة بالبرنامج 
وتدري���ب العاملن بها على 
تطبي���ق معايي���ر اجلودة 
واالعت���راف ووضع اخلطط 
التنفيذية لضم���ان االلتزام 
مبعايير اجل���ودة ومتابعة 

مؤشرات األداء.
وذكرت ان البرنامج اجلودة 
وسالمة املرضى واالعتراف 
شمل إجراء بحوث ودراسات 
لقياس ثقافة السالمة والتدريب 
على معايير منظمة الصحة 

د.هدى الفودري

الفودري: جناح عملية  تخدير لتركيب 
مضخة  قلب صناعية مبركز الدبوس

حنان عبد المعبود

أعلن قسم التخدير والعناية 
املركزة في مركز سلمان الدبوس 
للقلب التابع ملستشفى العدان عن 
جناح إجراء أول عملية تخدير 
لتركيب مضخة قلب صناعية. 

وقالت رئيس قسم التخدير 
والعناية املركزة في مستشفي 
العدان د.هدى الفودري، ان قسم 
العناية املركزة يستقبل حاالت 
القلب والفش���ل  عديدة ملرضى 
القلبي حيث يكون املرضى في 
حالة حرجة، ويتطلب عالجهم 
عناية دقيقة وفائقة من قبل أطباء 
العناية املركزة، كما تتم متابعتهم 
عن طريق أجهزة متابعة دقيقة 
للقلب، وعالجهم عادة عن طريق 
مقويات القلب الوريدية وأجهزة 
التنفس الصناعي إذا لزم األمر. 
العملية أجريت  وأضاف���ت: إن 
للمري���ض بناء عل���ى معطيات 
احلالة والتشاور مع التخصصات 
األخرى املعنية، والتأكد من وجود 
اخلبرات الوطنية وجهوزية املركز 
للقيام مبثل هذه احلاالت الصعبة، 
ونظ���را ألن حالة املريض كانت 
في تدهور ولم يستجب لألدوية 
املقوية لعضلة القلب فإن ذلك أدى 
التنفس  الى االستعانة بأجهزة 

الكلى،  الصناعي وجهاز غسيل 
وبناء على ذلك فإن احلل الوحيد 
إلنق���اذ حياة املري���ض كان عن 
طريق زراعة مضخة القلب التي 
قام بإجرائها قسم جراحة القلب 
مبركز سلمان الدبوس بالتعاون 

مع خبراء عاملين زائرين.
كما أكدت الفودري أن التخدير 
والعناية املركزة لهذه احلاالت 
تتطلب تخديرا من نوع خاص 
وخبرة في هذا املجال واملتوافرة 
حاليا في مركز سلمان الدبوس 
للقلب، مش���يرة إل���ى أنه متت 
متابعة حالة املريض في العناية 
املركزة ملدة 7 أي���ام بعد إجراء 
العملية بش���كل منتظم ومركز 
من قبل فري���ق العناية املركزة 
إلى أن استقرت حالته ومن ثم 
مت نقله إلى قس���م عناية القلب 
املركزة ثم إلى اجلناح، إلى أن مت 
خروجه من املستشفى وهو حاليا 
في املرحل���ة التأهيلية ويتمتع 
بصحة جيدة.  وأضافت: إن قسم 
التخدير والعناية املركزة يوفر 
أيضا تغطية على مدار 24 ساعة 
لوحدة قسطرة القلب ولعمليات 
التدخل العالجي املباشر في حاالت 
اجللطات القلبية احلادة، وذلك 
دعما لبرنامج وزارة الصحة في 

هذا املجال.

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

آل  الصـــالـــح الگــــرام
وإلى د. عبدالهادي عبداحلميد الصالح

وإخــــوانــــه 
لـوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

أحمد عبداحلميد الصالح
تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن
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القبض على أحد عناصر الشغب فض التجمعات املخالفة 

زيد محمد: احلرس سيبقى احلصن املنيع لتأمني وحماية منشآتنا احليوية وحفظ األرواح واملمتلكات

قوات احلرس تعاملت مع أحداث الشغب
وطهّرت أحد املباني بعد اقتحامه مبشاركة قوات املارينز

في البيان الى مواصلة التدريب 
للحفاظ على هذا املس���توى 
العملي  البيان  الراقي. حضر 
عدد من الضباط في احلرس 
الوطني، وضباط من اجليش 

األميركي.

 اشتمل البي�ان العم�لي على
التفتيش  3 مراح����ل أواله����ا 
الدقيق للمركبات باس����تخدام 
أجهزة الكشف عن املتفجرات، 
والثانية القيام بعملية اقتحام 
املبان����ي وتطهيرها  وإخ����اء 

وعقب البيان أعرب العميد 
الركن زيد محمد عن سعادته 
باملس���توى الطيب الذي ظهر 
عليه رجال حماية املنش���آت 
حي���ث اجلدية ف���ي التدريب 
والتفاني واالخاص للوصول 

الى أرقى املستويات.
وأك���د ان احلرس الوطني 
سيبقى احلصن املنيع لتأمني 
وحماي���ة املنش���آت احليوية 
الب���اد وحف���ظ األرواح  في 
واملمتلكات، داعيا املشاركني 

الشؤون األمنية العميد الركن 
زيد محمد زيد، وآمر كتائب 
الركن حمد  العقيد  التعزيز 
البرجس، وآمر كتائب حماية 
وتأمني املنش���آت بالتكليف 

املقدم محمد فهيد.

مبشاركة قوات املارينز، والثالثة 
التعامل مع أحداث الشغب وفض 
التجمعات املخالفة عن طريق 
كتيبة األمن الداخلي وحتريك 
قوات االحتياط التي متكنت من 

تنفيذ املهمة بكل كفاءة.

نف���ذت مديري���ة حماية 
وتأمني املنشآت في احلرس 
الوطني بيانا عمليا بالتعاون 
مع ق���وات املارينز باجليش 
األميرك���ي، بحض���ور ركن 
عملي���ات وتدري���ب قيادة 

اسعاف أحد اجلرحى

التعامل مع احداث الشغب

التفتيش الدقيق للمركبات 

االمساك بأحد مثيري الشغب

تكرمي أحد املشاركني في التدريب

أفراد من قوات احلرس وقوات املارينز 

التابع إلدارة الرعاية األسرية بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل

»مشروع من گسب يدي«
ي�سر ق�سم التدريب والتوعية الإنتاجية

أن يعلن عـــن حاجتـــه ملدربـــات أو مــــدربـني لألنشــطـــة والـــدورات
الفنية واحلرفية التالية :

األمانة العامة لألوقافمشروع من كسب يدي
الصندوق الوقفي للتنمية السلبية واالجتماعية دولة الگويت

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
إدارة الرعاية األسرية

يفضـــل وجـــود التـــالـي:
� �سهادة علمية بالتخ�س�ص   � �سهادة خربة ل تقل عن 5 �سنوات

●اإر�سال ال�سرية الذاتية للمدرب على فاك�ص رقم )25383152 - 25387350(

● مدرب احلفر الليزري.
● مدرب طباعة ال�سل�سكرين على خمتلف الأ�سطح )الباجات - املالب�س - الكاب - 

الأقالم - الأكواب ... الخ(.

● مدرب ت�سكيل اخلو�س.

فعلى من جتد/ يجد عنده القدرة على الن�سمام اإىل اأ�سرة م�سروع من ك�سب يدي 

الت�سال على الهواتف التالية:

لالستفسار : 25383146 داخلي )106( 
مع حتيات اإدارة العالقات العامة بوزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل

ج��م��ع��ي��ة ال���دع���ي���ة ال��ت��ع��اون��ي��ة

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

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

تعلن جمعية الدعية التعاونية فتح باب قبول طلبات

مراقـــــبــــــي احلســــــابــــــات
لل�سن�������ة املالي�������ة املنتهي�������ة يف 2015/12/31م الذين يرغب�������ون يف القيام 

بتدقي�������ق ح�سابات جمعية الدعي�������ة التعاونية مت�سمن�������ًا الأتعاب التي 

يحدده�������ا املتقدم بالظرف املختوم وت�سليم�������ه اإىل اإدارة اجلمعية وذلك 

خالل الفرتة من يوم الأحد املوافق 2015/1/11م وملدة ع�سرة اأيام عمل 

تنتهي بنهاية دوام يوم اخلمي�س املوافق 2015/1/22م .

واهلل ويل التوفيق,,,

جمل�س الإدارة

د.أحمد األثري 

محمد االنصاري

مبناسبة مرو 32 عاماً على إنشائها

األثري: »التطبيقي« أصبحت هدفًا منشودًا
ألصحاب املهارات اخلاصة املتنوعة

األنصاري: احتاد أميركا يقيم لقاءه التنويري الشتوي غداً

أع���رب مدير ع���ام الهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
والتدريب د.أحمد األثري عن 
فخره واعت���زازه مبا وصلت 
إلي���ه هيئ���ة التطبيقي بعد 
مرور 32 عاما على إنشائها، 
مؤكدا أن الهيئة أصبحت هدفا 
املهارات  منش���ودا ألصحاب 
لذا فهي  املتنوع���ة،  اخلاصة 
تسعى الس���تقبال اكبر عدد 
من أبناء الكويت للدراسة في 
كلياتها ومعاهدها حيث يبلغ 

أعل���ن رئي���س جلن���ة 
املس���تجدين ف���ي االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع 
الواليات املتحدة األميركية 
محمد األنصاري ان االحتاد 
بصدد تنظيم اللقاء التنويري 
الش���توي للطلب���ة، والذي 
س���يقام في جامعة اخلليج 
للعل���وم والتكنولوجي���ا � 
مش���رف غدا في الس���ابعة 

مساء.
وأك���د األنص���اري ان���ه 
انطاقا من حرص االحتاد 
على مصلحة الط��لبة يقيم 
اللقاء التنويري الشتوي في 
كل عام حرصا من االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت � فرع 
الواليات املتحدة األميركية، 
باش���راك مؤسسات الدولة 
في رعايتهم التعليمية أما 
مبس���تقبل أفض���ل للطلبة 
العزيزة، ودائما  ولكويتنا 
ما كان يتمي���ز لقاء احتاد 
أميركا التنويري مبشاركة كل 
اجلهات الرسمية من وزارة 
التعليم العالي والس���فارة 
الكويتي���ة في واش���نطن 
والس���فارة األميركي���ة في 
الكوي���ت ونخبة من طاب 
وطالبات الكويت في الواليات 

املتحدة األميركية.
وأشار إلى انه من أحد أبرز 
املهام خال اللقاء التنويري 
هو اإلجابة على كل أسئلة 
الطاب والطالبات الراغبني 
بالدراس���ة ف���ي الوالي���ات 
املتعلقة  املتحدة، كاألسئلة 
أو  مبس���تويات اجلامعات 
مس���تويات املعيش���ة في 
الوالي���ات واملدن،  مختلف 
وتوضيح شروط اجلامعات 
واملعاهد، وش���رح شروط 
البعث���ات وط���رق التقدمي 

املقيدين للفصل  الطلبة  عدد 
الدراسي األول ما يقارب 34571 
طالبا وطالبة في قطاع التعليم 
التطبيقي و11464 طالبا وطالبة 
في قطاع التدريب، كما تبذل 
الهيئة قصارى جهدها للحصول 
على االعتماد األكادميي للعديد 
التي  الدراس���ية  البرامج  من 
تدرس في كلياتها ومعاهدها 
واستحداث برامج وتخصصات 
جديدة من شأنها سد حاجات 
سوق العمل الكويتي من العمالة 

عليها، وعمل ورش عمل لكل 
التخصصات لتوضيح فرص 

عملهم املستقبلية.
وم���ن اخلدم���ات الت���ي 
نقدمها إرشاد الطلبة حاملي 
الدبل���وم الراغب���ني بإنهاء 
دراستهم اجلامع�ية بإحدى 
اجلامعات في أمي��ركا، وكذلك 
ش���رح طرق التقدمي لطلبة 
الدراسات العليا )املاجستير 
والدكت���وراه(، ومس���اعدة 
الط���اب والطالب���ات ف���ي 

املدربة على  الفنية  الوطنية 
اعلى مستوى وتسعى دائما 
إلى تعزيز التعاون مع اجلهات 
املناظرة ف���ي مجال البحوث 
العلمية على املستوى احمللي 
واإلقليمي والدولي من خال 
إبرام العدي���د من االتفاقيات 
ومذكرات التفاهم التي جعلتها 
في مقدمة املؤسسات التعليمية 
الهيئة  املتميزة، حيث قدمت 
خال الفترة املذكورة 179 بحثا 
في مج���ال العلوم التطبيقية 
وقدم���ت العديد من اخلدمات 
التعليمية لارتقاء باملستوى 
التعليمي والثقافي للمجتمع 
من خال برنامج خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر حيث بلغ عدد 
املستفيدين 7023 خال الفترة 
من 2011/2010 حتى 2014/2013 
باإلضافة إلى 2822 مستفيدا من 
اخلدمات التعليمية والتدريبية 

للعاملني في الدولة.
العمل  ان  وأضاف االثري 
مبشروع التعليم االلكتروني 
الذي مت تدش���ينه عام 2013 
مستمر حتى اآلن ملا يشكله من 
أهمية كبيرة في تنمية وتطوير 
معارف وقدرات الطلبة بهدف 
التكنولوجي  التطور  مواكبة 
احلاص���ل ف���ي املؤسس���ات 
العريقة األخرى  التعليمي���ة 
من خال إدخ���ال الكثير من 
التغيرات اجلذرية في مخططات 
وطرق التعليم ملسايرة التقدم 
احلضاري وخلق بيئة تفاعلية 
غنية ومتعددة املصادر تخدم 
التعليمية بجميع  العملي���ة 

مصادرها. 

مراسلة اجلامعات ومعاهد 
اللغ���ة، ومس���اعدتهم على 
إنه���اء إجراءات التأش���يرة 
األميركية )الفيزا( للطلبة 
وأولياء أمورهم، والتنس��يق 
مع ممثلي االحتاد في مختلف 
الوالي���ات واملدن األميركية 
الست��قبالهم في مدنهم في 
حال مت حجز تذاكر السفر، 
م���رورا بش���رح تفاصيل 
إجراءات املط���ارات وإدارة 

الهجرة.
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كشفت عن انتهاء قطاع املناهج من إعداد وثيقة هذه املرحلة ورفعها إلى وزير التربية

الوتيد: 5 مواد دراسية فقط للصفوف األولى االبتدائية العام الدراسي املقبل

د.الهاللي الشربيني ود.نبيل بهجت خالل االجتماع د.مرمي الوتيد مترئسة اجلانب الكويتي خالل االجتماع

العالي  التعليم  وكيل وزارة 
في جمهورية مصر العربية ان 
عقد النقاشات الهادفة للرقي 
بالتعاون التربوي بني البلدين 
يأتي ملواجهة حتديات التعليم 
عل���ى املس���توى اخلليجي 

والعربي والدولي.
وقد حضر اللقاء من اجلانب 
الكويتي وكيل وزارة التربية 
د.مرمي الوتيد والوكيل املساعد 
للبحوث واملناهج د.س���عود 
احلرب���ي والوكيل املس���اعد 
للتعليم العام د.خالد الرشيد 
ومدير التعليم اخلاص عبداهلل 
البص���ري ومدي���ر العالقات 
التربوي  العام���ة واإلع���الم 

ضيدان العجمي.

ان تتم مقابلتهم من قبل وزارة 
التربي���ة الكويتية وهذا من 
شأنه تسهيل االختيار لنوعية 
املعلمني، علما ان هذا املوضوع 

محل نقاش إلى اآلن. 
وردا على سؤال حول وجود 
بعض املعلمني دون املستوى 
املطلوب قد وصلوا للتعليم 
في الكويت، قالت الوتيد: حتى 
التي يتم تخريجها  الدفعات 
الكويتية  التربي���ة  في كلية 
يتخلله���ا بعض من هم دون 
املستوى ونحن بانتظار مكتب 
التنسيق لتحديد احتياجاته 
ومبوجبه���ا يتم وضع خطة 
للتعاقد اخلارجي. من جهته، 
الش���ربيني  اعتبر د.الهاللي 

ومدى إمكانية وتوافق تطبيقها 
في نظ���ام التعليم الكويتي، 
مؤك���دة على أهمية ان تكون 
التعليم مناس���بة  مخرجات 

لسوق العمل. 
ولفت���ت الوتي���د إلى أن 
الوف���د املصري تط���رق إلى 
املناهج وما  مشروع تطوير 
لديهم من خبرة وجتربة في 
هذا اجلان���ب وثمنوا مبادرة 
الكوي���ت في فتح مدارس���ها 
خالل الفترة املسائية لتعليم 
املناهج املصرية املعتمدة في 
جمهورية مصر العربية، كما 
عرض الوفد إمكانية املساعدة 
في اختيار املعلمني بالنسبة 
ملختلف املراحل الدراسية قبل 

الكويتية للمرحلة  جتربتنا 
االبتدائية ورؤية التوسع بها 
حاليا لرعاي���ة الطلبة الذين 
لهم قدرات خاصة في مختلف 
امله���ارات وفي جانب العلوم 

والرياضيات.
وبينت الوتيد ان االجتماع 
شمل مناقشة اجلانب املهني 
والزراعي والصناعي وبحث 
كيفي���ة االس���تفادة منها في 
النوعي  التعليم  الكويت في 
ألنها كانت موجودة في نظام 
املقررات ومت إلغاؤها وبقيت 
فقط ضمن دراس���ات املعهد 
امل���دارس،  التطبيق���ي دون 
مشيرة إلى انه سيتم االطالع 
على اخلبرات في هذا اجلانب 

وزارة التعليم العالي املصري 
د.الهاللي الشربيني وبحضور 
الثقافي في س���فارة  امللحق 
العربية  جمهوري���ة مص���ر 
بالكوي���ت د.نبيل بهجت، مت 
التباحث ف���ي مجموعة من 
املواضيع املشتركة التي تخص 
الشأن التربوي في كال البلدين، 
حيث اقت���رح الوفد املصري 
موض���وع أكادميية املعلمني 
لتدريب املعلمني املوجودين 
في الكويت إلى جانب متابعة 
املوهوبني من الطلبة وطرح 
برامج خاصة لهم وفتح مدارس 
خاصة بهم، وفي املقابل حتدثنا 
عن دور مركز صباح األحمد 
للموهبة واإلب���داع وطرحنا 

بحيث تتضمن املواد اخلمس 
املعتمدة القيم التي حتتويها 
بعض املواد العلمية التي سيتم 
استبعادها عن الصفوف األولى 
للمرحلة االبتدائية باإلضافة 
إلى تقلي���ص عدد احلصص 
إلى ست  الدراسية من سبع 
حصص في اليوم الدراس���ي 
مع تنظي���م وقت »الفرصة« 
اليومية بحي���ث يكون وقت 
الصفني االول والثاني مختلفا 
عن الصف���وف الثالث الرابع 

واخلامس.
وقالت الوتيد في تصريح 
للصحافيني امس، عقب لقائها 
وفدا تربويا م���ن جمهورية 
مصر العربية يترأسه وكيل 

محمود الموسوي ـ عادل الشنان 

أعلنت وكيل وزارة التربية 
د.مرمي الوتيد عن انتهاء قطاع 
املناهج من إعداد وثيقة املرحلة 
إلى وزير  االبتدائية ورفعها 
التربية والتعليم العالي د.بدر 
العيسى متهيدا العتمادها وفق 
التعديالت اجلدي���دة للعام 
املقبل 2015/2016  الدراس���ي 
والتي تتضمن اعتماد خمس 
مواد علمية فقط وهي »اللغتان 
العربية واإلجنليزية والتربية 
والرياضي���ات  اإلس���المية 
املواد  والعلوم« وإلغاء بقية 
الدراسية بالنسبة للصفوف 
التعليمية من األول حتى الثالث 

بانتظار مكتب 
التنسيق لتحديد 

احتياجات التعاقد 
اخلارجي 

املواد هي اللغتان 
العربية واإلجنليزية 
والتربية اإلسالمية 
والرياضيات والعلوم

الفريح: األندية املدرسية املسائية 
تشهد تطوراً ملحوظاً هذا العام

»كويت اإلنسانية ملتقى الشعوب« 
ينطلق اليوم إحياء لليوم العاملي لألطفال

طالبات »التربية« أطلقن
 25 سمكة شعم  في جون الكويت

تنظم مدرسة الرس����الة ثنائية اللغة اليوم 
االحتفال الدول »كويت اإلنسانية ملتقى الشعوب« 
إحياء لليوم العاملي لرياض األطفال مبش����اركة 
أبناء 20 جالية عربية وأجنبية في البالد. وقالت 
رئيسة اللجنة املنظمة لالحتفال ومديرة املدرسة 
إميان عبدالعزيز في تصريح صحافي أمس إن 
االحتفالية تقام للعام الرابع على التوالي برعاية 
مدير عام اإلدارة العامة للتعليم اخلاص عبداهلل 
البصري مبش����اركة العديد من أعضاء الس����لك 
الديبلوماسي لعشرين سفارة وقنصلية عربية 
وأجنبي����ة معتمدة لدى البالد إلى جانب العديد 
من اجلهات واملؤسسات العلمية والتربوية في 

البالد.  وأضافت عبدالعزيز أن االحتفالية تستمر 
ثالثة أيام يعرض خاللها 500 طالب وطالبة تراث 
وثقافات 20 دولة مشاركة بسفاراتها وقنصلياتها 
املعتمدة ويأتي شعارها »كويت اإلنسانية ملتقى 
الشعوب« منسجما مع قيم أخالقية ترسخت منذ 
القدم عززتها مساع إنسانية قادت عطاءات أبناء 
الكويت على مر السنني جتاه كل الشعوب حتى 
باتت الكويت وبحق مركزا عامليا للعمل اإلنساني. 
ولفتت الى أن التكرمي األممي لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، قائدا للعمل اإلنساني يأتي 
أيضا انعكاسا طبيعيا ومحتوما لتفاعل الكويت 

قيادة وشعبا مع نبل وقيمة العطاء. 

اس����تمرت اعمال احلمل����ة املتنقلة لتنظيف 
البيئية لتنظيف سواحل  الشواطئ وانشطتها 
الكويت وذلك مبشاركة طالبات من وزارة التربية 
قمن خاللها على اطالق 25 سمكة شعم في جون 
الكويت مقدمة من معهد الكويت لالبحاث العلمية. 
واعلنت مسؤولة احلملة باملبرة التطوعية البيئية 
نورة السنعوس����ي أن احلملة مستمرة من اجل 
توعية الطلبة والطالبات بأهمية حماية البيئة 
الساحلية واالهتمام بالكائنات البحرية، وبينت 

أن الهيئة العامة للبيئة شاركت بشكل فعال في 
توزيع املطبوعات البيئية التوعوية للطالبات 
بهدف زيادة نشر الوعي البيئي لديهن، كما بينت 
السنعوس����ي أن جهات متعددة تساهم في هذه 
احلملة ابرزه����ا: وزارة التربية وبلدية الكويت 
وشركة املش����روعات السياحية ومعهد الكويت 
لالبحاث العلمية ومقهى الشميمري التابع لوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل وادارة سوق شرق 

والعديد من الشركات واملؤسسات التجارية.

أكدت مديرة إدارة األنشطة املدرسية رئيسة 
اللجنة الفرعية املكلفة مبتابعة األندية املدرسية 
املس����ائية منى الفريح، ان األندية املدرسية هذا 
العام تشهد تطورا ملحوظا من خالل وضع خطة 
لكل توجيه نشاط مبنية على استحداث أنشطة 
جديدة لم تكن موجودة من قبل، بحيث تساهم 
بش����كل كبير في جذب وحتبيب أبنائنا الطالب 

للمشاركة في عضوية األندية املسائية.
جاء ذلك خ����الل رعايتها وافتتاحها الفعالية 
التي نظمها التوجيه الفني لنشاط التربية الفنية 
باألندية املدرسية املسائية حتت شعار »ورش 
فنية لونية بأساليب مبتكرة ومعاصرة«، وذلك 

في مقر نادى حولى املسائي 2 بنات مبدرسة بيان 
االبتدائية بنات، وبحضور مدير إدارة األنشطة 
التربوية ملنطقة حولي التعليمية منصور الديحاني 
وإشراف موجهة نشاط التربية الفنية باألندية 
املدرسية منى الشناوي ورئيسة النادي سارة 
بو عركي وبحضور جميع املوجهني واملوجهات 

للجنة الفرعية وعدد من أعضاء األندية.
 وتضمنت الفعالية ورش عمل فنية متعددة 
للطالبات أعضاء النادي مبشاركة املشرفات في 
فن الديكوباج وفن اإلبرو وفن الرس����م بالتأثير 
احلراري وصناع����ة عجينة الصلصال من مواد 

طبيعية.

منى الفريح تتابع جانبا من الورشة الفنية

افتتحت »ورش فنية لونية بأساليب مبتكرة«

تنظمه »الرسالة« ثنائية اللغة مبشاركة 20 جالية

مدارس النجاة أقامت منتدى اللغة العربية العاشر

أعلن عن أسماء املدارس الفائزة في مسابقة الكويت للتطبيقات الصناعية

»منوذجية النجاة« نظمت »كويت اإلنسانية في عيون العربية«

الفريح: 93 طالبًا من 31 مدرسة تسابقوا 
في مشروع »جتميع عربة احلديقة«

العليا  اللجن����ة  أعلن����ت 
الكويت  املنظم����ة ملس����ابقة 
التاس����عة ف����ي  الس����نوية 
التطبيقات الصناعية نتائج 
التصفيات األولى للمدارس 
العام  املش����اركة فيها ه����ذا 
وينظمه����ا مكت����ب املنظمة 
العاملية الستثمار أوقات الفراغ 
بالعلوم والتكنولوجيا )ملست 

آسيا( ومقره الكويت. 
 وق����ال الوكيل املس����اعد 

التربوية  التنمي����ة  لقط����اع 
التربية  واألنش����طة بوزارة 
رئيس اللجنة العليا املنظمة 
للمسابقة بدر الفريح ل� »كونا« 
أمس إن طالب املرحلة الثانوية 
تنافسوا في مشروع »جتميع 
عربة احلديقة« مبشاركة 31 
مدرس����ة ثانوية ممثلة ب� 93 
الفريح أن  طالبا. وأض����اف 
نتائج املرحلة أس����فرت عن 
فوز مدرس����ة جاب����ر املبارك 

الصباح الثانوية بنني باملركز 
األول على مستوى محافظة 
العاصمة ومدرس����ة صالح 
الشهاب الثانوية بنني باملركز 
األول على مستوى محافظة 

حولي.
مدرس����ة  أن  وذك����ر 
عبداللطي����ف ثني����ان الغامن 
الثانوي����ة بنني فازت باملركز 
األول على مستوى محافظة 
الفرواني����ة ومدرس����ة بالط 

الشهداء الثانوية بنني باملركز 
األول على مستوى محافظة 
األحمدي ومدرس����ة ثابت بن 
قي����س الثانوية بنني باملركز 
األول على مستوى محافظة 
اجله����راء ومدرس����ة دعيج 
السلمان الثانوية بنني باملركز 
األول على مستوى محافظة 

مبارك الكبير.
وعن منافس����ات املرحلة 
الت����ي يتنافس  املتوس����طة 

فيه����ا الطالب في مش����روع 
الكهربائي����ة«،  »التمدي����دات 
لفت إلى مش����اركة 111 طالبا 
ميثلون 37 مدرسة، وأسفرت 
النتائج عن فوز مدرسة سيف 
الدولة املتوسطة بنني باملركز 
األول على مستوى محافظة 
العاصمة ومدرسة قيس بن 
أبي العاص املتوس����طة بنني 
باملركز األول على مس����توى 

محافظة حولي.

تفاعال كبيرا من احلضور، 
العديد من الفقرات الشائقة 
والراقية، التي أعدها وأشرف 
عليها قس���م اللغة العربية 
ورئيس���ه املعل���م أحم���د 
أبواخلير حيث كانت هناك 
فقرة عن حب اللغة العربية 
للتلميذ س���الم نواف، الذي 
أبهر احلضور بصوته الندي 
وكلماته اجلذابة، التي توضح 
العربية، كما  اللغ���ة  مكانة 
تضمن احلفل أيضا قصيدة 
»أمير اإلنس���انية« من نظم 
العربية  الفني للغة  املوجه 
الشاعر خالد البلخي، عالوة 
على فقرة اخلط العربي والتي 
قدمها املربي حسني فرغلي، 
أعقبتها فقرة كوميدية أضفت 
جوا من املرح والسعادة على 
احلضور. من ناحيته، ثّمن 
الشيخ حمود العلي احلمود، 
اجلهود الرائعة التي تبذلها 
مدارس النجاة ذات السمعة 
الطيبة ف���ي إقامة مثل هذه 
الت���ي تعزز دور  املنتديات 
اللغة العربية، وتشجع على 
االجتهاد في تعلمها في ظل 
التنافس العاملي الشديد الذي 
اللغات األخرى،  نلمسه من 
مشيدا بالتنظيم الراقي الذي 
ملسه أثناء احلفل والتنسيق 
والترتي���ب وكذلك اجلانب 
الفني الذي يدل على اجلهد 
الكبير ال���ذي بذلته مدارس 
النجاة ليخرج املنتدى بهذه 

الصورة الراقية واملشرفة.

في عيون العربية« ردا لهذا 
اجلميل. وبني أن هذا املنتدى 
يقام للعام العاشر على التوالي، 
ويعكس بدوره اجلهود التي 
تبذل من أجل بيان دور اللغة 
العربي����ة وقيمتها في حياة 
األمة، فهي لغة القرآن الكرمي 
والسّنة املطهرة، وهي جزء 
من ديننا احلنيف بل ال يقوم 
اإلسالم إال بها، فالصالة مثال 
تؤدى باللغة العربية، ويكفيها 
فخرا وشرفا أننا في كل يوم 
نناجي بها رب العزة سبحانه 
في الصالة والتسبيح والذكر، 
يقول الفاروق عمر بن اخلطاب 
ÿ »تعلموا العربية، فإنها 
من دينكم، وتعلموا الفرائض، 

فإنها من دينكم«. 
وتخلل احلفل الذي شهد 

وقال الدوسري إن الكويت 
احتفلت ه����ذا العام باختيار 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم����د، قائدا للعمل 
اإلنس����اني، والكويت مركزا 
إنس����انيا عاملي����ا، وإن ه����ذا 
االختيار جاء تكليال للجهود 
املباركة التي يبذلها صاحب 
السمو األمير والكويت جتاه 
تفعيل ونشر منظومة العمل 
اخليري اإلنس����اني، وغدت 
الكويت مدرسة خيرية بامتياز 
قدمت العديد من املساعدات، 
وستظل بفضل اهلل جل وعال، 
داعم����ة ألعمال اخلير، دومنا 
أي اعتبار، فهدفنا األساسي 
خدمة اإلنسانية، ونحن بدورنا 
حرصنا على أن يكون شعار 
هذا املنتدى »كويت اإلنسانية 

عبداهلل يوسف

أكد اخلبير التربوي ومدير 
مدرسة النجاة النموذجية � بنني 
في املنقف محمد الدوسري، ان 
اللغة هي وعاء الثقافة ومصدر 
الع����ادات والتقالي����د والقيم 
األصيلة للف����رد واملجتمع، 
مشيدا باجلهود املباركة التي 
تبذلها الكويت أميرا وحكومة 
وشعبا جتاه تفعيل دور اللغة 
العربية واالهتم����ام بتربية 
األجيال عل����ى النهل من هذا 
املعني الصافي، مشيرا الى ان 
اللغة العربية هي التي حملت 
اإلس����الم، وبها توحد العرب 
وانبثق عنها حضارات وعلماء 
الدنيا بالعلم والتقدم  زينوا 
في ش����تى املج����االت الطبية 
والبحثية واإلنس����انية على  

األصعدة كافة. 
ف����ي كلمته  ج����اء ذل����ك 
العربية  اللغة  خالل منتدى 
العاشر، الذي أقامته مدرسة 
النجاةالنموذجي����ة مبنطقة 
املنق����ف، برعاي����ة محاف����ظ 
الش����يخ فيصل  الفرواني����ة 
احلمود، وحضره نيابة عنه 
الشيخ حمود العلي احلمود، 
إضافة إلى حضور مدير عام 
م����دارس النج����اة د.عبداهلل 
الكندري، ولفيف من القيادات 
التربوي����ة وأعض����اء هيئة 
النجاة،  التدريس مب����دارس 
وعدد كبير من أولياء األمور 

والطلبة. 

د.عبداهلل الكندري مكرما الشيخ حمود العلي ممثل راعي احلفل 

)أحمد علي( فقرة إنشادية عن قائد اإلنسانية  

محمد الدوسري وعبدالسميع أحمد يرحبان مبمثل راعي املنتدى

الدوسري: اللغة 
هي وعاء الثقافة 
ومصدر العادات 
والتقاليد والقيم 

األصيلة للفرد 
واملجتمع
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وليس وسائل اإلعالم.

ما هي تصنيفات جرائم 
الفساد؟

٭ في احلقيقة حدد املش���رع 
التي يشكل  الكويتي األفعال 
ارتكابه���ا جرمية أو أكثر من 
الفساد حيث تناولت  جرائم 
املادة 22 من املرسوم بقانون 
حتديد هذه اجلرائم كما يلي: 
جرائ���م االعتداء على األموال 
العام���ة، جرائم  واملمتلكات 
الرش���وة، جرائم اس���تغالل 
النفوذ، جرائم غسل األموال، 
التزوي���ر والتزييف،  جرائم 
العدالة،  إعاقة س���ير  جرائم 
جرائم الكسب غير املشروع، 
التهري���ب اجلمركي،  جرائم 
جرائ���م الته���رب الضريبي، 
الهيئة  إعاقة عم���ل  جرائ���م 
العامة ملكافحة الفساد، اجلرائم 
املنص���وص عليها في قانون 
حماية املنافس���ة وأي جرائم 
أخرى ينص عليها قوانني أخرى 

باعتبارها جرائم فساد.

ماذا ينقص الكويت 
الستكمال منظومة 

الشفافية؟
٭ منظومة الشفافية الكويتية 
قطعت ش���وطا كبيرا بإنشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
ولكن ال يزال ينقصها استكمال 
االستراتيجية الوطنية ملكافحة 
القوان���ني  الفس���اد وإق���رار 
والتشريعات املكملة والعمل 
بشكل مخلص في عملية تقدمي 
التحقيق  الفاس���دين جلهات 
وصدور أحكام ضدهم. لعل 
الكويت تفتقر إلى تس���ليط 
الضوء على األحكام النهائية 
التي تصدر ضد الفاس���دين. 
وأود أن أؤك���د على أن العمل 
الوطني يحتاج لتكاتف كبير 
من مختلف شرائح املجتمع، 
فمكافحة الفس���اد مسؤولية 
مجتمعية. أتوقع أن تستكمل 
منظومة القوانني والتشريعات 
الش���فافية  اخلاصة بتعزيز 
ومكافحة الفساد خالل العام 

القادم.

ماذا عن دور مؤسسات 
املجتمع املدني 

واملؤسسات التعليمية 
ووسائل اإلعالم؟ وما 

هي آليات التعامل معها؟
القانون نس���عى  ٭ بن���ص 
للتواص���ل م���ع منظم���ات 
املجتمع املدني إميانا بدورها 
وللحصول منها على املعلومات 
الهيئة على  الالزمة، وحتثها 
العمل الدؤوب لكشف الفساد 
والتعاون م���ع أجهزة الدولة 
وكذلك حتليل التقارير الدولية 
ومنها مؤشر مدركات الشفافية، 
وكذلك نس���عى للتعاون مع 
املؤسسات التعليمية ونشجعها 
على صياغة برامج تدريبية 
لتأهيل املعلمني وتأس���يس 
القائمني  ش���بكة تواصل مع 
على العملية التربوية وإزكاء 
وعي الطالب جت���اه مكافحة 
الفساد. أما بخصوص وسائل 
اإلعالم فإننا نتعاون معها في 
نشر وتعميم مدونة السلوك 
وتشجيعها على اتباع أسلوب 
منهجي ف���ي مجال التخطيط 
اإلعالم���ي ملكافح���ة جرائم 
الفساد وتسليط الضوء على 
الدائمة  الهيئة والدعوة  دور 
لإلصالح اإلداري، كما نتعاون 
مع دور العبادة بشكل إيجابي. 
بالفعل لدينا سياسة توعوية 
وإعالمي���ة واضح���ة خللق 
الوع���ي املجتمعي  حالة من 
الفس���اد، فضال عن  ملكافحة 
تشجيع املواطنني على تقدمي 

البالغات. 

أما بخصوص  املقدمة للهيئة، 
البالغات اإللكترونية عن طريق 
موقع مخصص لذلك يحتاج في 
البداية إلصدار الالئحة التنفيذية 
لقانون املعامالت االلكترونية، 
الالئحة  ومتى تص����در ه����ذه 
سنفعل هذه اخلدمة من خالل 

موقع الهيئة اإللكتروني. 
وفي هذا املقام أود أن أشير 
إلى نقطة ف����ي غالية األهمية، 
وه����ي أن الهيئة من املمكن أن 
تتلقى البالغ في األماكن التي 
يختارها املبلغ، وهذا في حال 
أنه كان يخشى على نفسه من 

احلضور للهيئة.

ما هي آليتكم في 
الكشف عن البالغات 
الكيدية والتي متثل 

حتديا كبيرا ألي جهة 
رقابية؟

٭ هذه نقطة في غاية األهمية 
وأود أن أش����ير إلى أننا نعمل 
على محورين متوازيني، أوال 
نكافح الفساد ونالحق املفسدين 
وأيضا نحافظ على الشرفاء ووأد 
كافة البالغات الكيدية، ولذلك 
نحرص على التوضيح للمبلغ 
أنه عليه مسؤولية وطنية ولكن 
الب����الغ يج����ب أن يكون جديا 
مس����توفيا كافة الشروط التي 
الالئحة  الهيئة حسب  تقررها 
والقانون وأن يكون مبنيا على 
دالئل جدية مثل املستندات أو 
مبررات لالعتقاد بوجود هذه 
املس����تندات أو وجود قرائن، 
وفي حال تثبتنا أن هناك وجود 
كيديه للنيل من شرف أو كرامة 
أي مسؤول، للهيئة الصالحية 
في توقيع العقوبة التي حددها 
القانون والتي تصل إلى احلبس 

3 سنوات.

هل اجنزمت اإلستراتيجية 
الوطنية ملكافحة الفساد؟

٭ االس����تراتيجية الوطني����ة 
الفس����اد هي من أهم  ملكافحة 
أعمال مجلس األمناء في الهيئة، 
وف����ي احلقيقة أننا نعمل على 
إجنازه����ا اآلن أو باألحرى في 
الطري����ق لالنته����اء منها ألنها 
حتتاج لرؤى كاملة للتعامالت 
مع كاف����ة جهات الدولة بحيث 
تكون هن����اك خطوط عريضة 
للتعامل مع كل وقائع الفساد 
من خالل جلنة وطنية جتمع كل 
اجلهات احلكومية وتضع كل 
جهة رؤيتها في مكافحة الفساد 
على مستوى نطاقها، ثم جتمع 
كل هذه الرؤى ومن خاللها ترسم 
الهيئة االستراتيجية الوطنية 
ملكافح����ة الفس����اد ونتمنى أن 
ترى الن����ور في بداي����ة العام 

إنشاء اهلل.

-هل ترى حجم الفساد 
في الكويت يتوافق مع 
ما يروج له البعض أم 

أن املسألة بها الكثير من 
املزايدات واملبالغات؟

٭ بداي����ة علينا أن نعترف أن 
الفساد موجود في مختلف دول 
العالم املتقدمة منها والنامية، 
ولك����ن الواض����ح ف����ي احلالة 
الكويتية أن هناك من جترأ على 
إطالق كلمة فساد مبشتقاتها، 
واملفترض أننا ال نستخدم هذه 
املصطلح����ات دون دليل دامغ، 
الكويتي  نعل����م أن املجتم����ع 
ليس مجتمع����ا منزها وأن به 
من يفسد أو يستفيد من فساد، 
ولذلك على املواطنني أن يقوموا 
بدورهم في اإلبالغ عن جرائم 
الفساد. اصبح لدينا اآلن هيئة 
مستقلة تتلقى البالغات بجانب 
اجلهات القضائية وتقوم بحماية 
املبلغني. ما أود أن أشدد عليه أن 
مكان البالغ عن جرائم الفساد، 
اجلهات املختص����ة والرقابية 

ولكن ما أود أن أشدد عليه هو 
أننا يجب أن نأخذ نتائج هذه 
التقارير على محمل اجلد مهما 
بالنهاية  كان مصدرها، فه����ي 
تقارير تصدر عن مؤسس����ات 
وتنش����ر وتعرض على الرأي 
العامل����ي واحمللي، وهذا  العام 
النشر يضع علينا أعباء كبيرة 

إليجاد احللول والتبريرات.

ما السر وراء تأخر 
دولة الكويت في مؤشر 
مدركات الفساد؟ وهل 

يعتبر إنشاء الهيئة 
خطوة لألمام في هذا 

املؤشر؟
٭ دول����ة الكوي����ت تتحم����ل 
مس����ؤوليات جس����ام في هذا 
الصدد من خالل إقرار منظومة 
قانونية متكاملة ملكافحة الفساد 
وليس فقط إنشاء الهيئة، فهناك 
جملة قوانني يجب أن تقر مثل 
قوانني تعارض املصالح، تبادل 
القياديني  املعلومات، تعي����ني 
املناقصات  الدولة وقانون  في 
واملشتريات، وللعلم هذه القوانني 
من ضمن األمور املدرجة ضمن 
إدارة الوقاية واإلستراتيجية في 
الهيئة، ولكنها لألمانة حتتاج 
الى وقت طويل. ولكن أعتقد أننا 
متى بدأت الهيئة في مباش����رة 
أعمالها ستشهد الكويت تغيرا 
نوعيا في مركزها في مؤش����ر 
مدركات الفساد وهذا بحد ذاته 
حتد كبير لن����ا ألننا اآلن على 
مفترق ط����رق إلثبات وجودنا 
في هذه احملافل. نحتاج إلى أن 
يثق الناس فينا وأن مينحونا 

الفرصة للعمل واإلجناز.

هل وضعتم آلية معينة 
لتلقي بالغات الفساد؟ 

وهل لديكم موقعا 
إلكترونيا مخصصا 

لذلك؟
٭ في الوقت احلالي س����يكون 
تلقي البالغات شخصيا، حيث 
يأتي املبلغ بنفسه للهيئة وتتأكد 
الهيئ����ة من صح����ة البالغ من 
خالل مجموعة من اإلجراءات 
الشكلية واملوضوعية وبعدها 
يدرج البالغ من ضمن البالغات 

اإلدارات ومن في مستواهم في 
الشركات التي تساهم الدولة أو 
أحدى اجلهات احلكومية بنصيب 
يزيد على 25% من رأس����مالها 
وأخيرا أعضاء مجالس إدارات 
اجلمعيات التعاونية والهيئات 

الرياضية.

ما هي أبرز األولويات 
على أجندة الهيئة؟

٭ تعم����ل الهيئ����ة على ثالث 
أولويات اولها، الوقاية ورسم 
اس����تراتيجية وطنية ملكافحة 
الفس����اد، أما األولوية الثانية 
فتتعلق بالرقابة املالية واإلدارية 
عل����ى الذمم املالي����ة للقياديني 
املكافحة  الدولة وأخي����را،  في 
والتحقيق. وأود أن أشدد على 
أن رسم اس����تراتيجية وطنية 
ملكافحة الفساد أهم من مالحقة 
الفاسدين واملفسدين، ألن من 
أهم أدوار الهيئة هو بناء جيل 
مؤمن مبوارده وحريص على 
ترش����يدها، لدي����ه قناعة تامة 
ووعي مس����تنير بقيم النزاهة 
والش����فافية. ال منل����ك عصا 
سحرية ولكن لدينا نوايا صادقة 
التغيير، وكفاءات  ورغبة في 
كبيرة اختيرت بعناية، ولكن 
هذا اإلميان وتلك القناعة يجب 
أن تزرعهما االسرة واملدرسة 
ومن ثم تنتقل للمجتمع بصفة 
عام����ة، وس����نعززها بحمالت 
توعوية مساندة نتعاون فيها 
مع كل اجلهات املعنية لنصل 
إلى مستوى قادر على مكافحة 
جرمية الفساد مبختلف أشكالها. 
مازلنا في بداي����ة عملنا الذي 
س����يبدأ فعليا مع بداية العام 
القادم. اجنزنا شقا ال بأس به 
من عملية توظيف القادر للهيئة 
وهي عملية صعبة ومضنية، 
ومع بداية العام سنبدأ بتلقي 
الفس����اد والتحقيق  بالغ����ات 

فيها.
كيف تقيم املؤشرات 

الكثيرة واملتنوعة التي 
تقيس حجم الفساد في 
مختلف دول العالم من 

حيث املصداقية؟
٭ لس����ت في موضع تقييم أو 
توجي����ه االتهام����ات إلى أحد، 

 ما أبرز مالبسات 
تأسيس الهيئة العامة 

ملكافحة الفساد؟ وهل 
جاء تأسيسها نتاج 

ضغوط بسبب تراجع 
الكويت في مؤشر 
مدركات الفساد؟ 

٭ ال يخفى على أحد أن إنشاء 
هيئة مستقلة ملكافحة الفساد 
أضحى اآلن ضرورة ملحة أكثر 
من أي وقت مضى، ولذلك أعتقد 
أن إنش����اءها في هذا التوقيت 
صادف وقته، وال شك أنه كانت 
هناك نوايا صادقة إلنشاء الهيئة 
الفساد برغبة  العامة ملكافحة 
س����امية من صاحب الس����مو، 
حملارب����ة كافة أوجه الفس����اد 
في الكوي����ت ووقاية املجتمع 
الكويتي من تداعياته واستكمال 
منظومة الشفافية فيها وهذا أبلغ 
دليل يدحض أي ادعاءات بأن 
التأسيس كان استجابة لضغوط 
ما، ومن ثم تضافرت اجلهود 
وصدر املرسوم بقانون رقم 24 
لسنة 2012 والذي مت إقراره من 
قبل مجلس األمة ودخل حيز 
التنفي����ذ بعد فترة وهذه نبذة 

عن مرجعية إنشاء الهيئة.
العامة  الهيئة  أن  وأعتق����د 
الفساد إضافة كبيرة  ملكافحة 
ملناخ الش����فافية ف����ي الكويت 
وخصوصا بع����د أن أصبحت 
املؤسسات والهيئات احلكومية 
تشتكي بصورة أو بأخرى من 
إلى  تردي خدماتها، باإلضافة 
تواتر أحاديث الناس عن وجود 
أوجه للفس����اد في املؤسسات 
وهذا ما استوجب إنشاء جهة 
رقابية تتمتع باالس����تقاللية � 
وهذا ما أكدت عليه املادة 3 من 
املرس����وم بقانون حيث نصت 
على منح الهيئة االس����تقاللية 
واحليادية الكاملة في أداء مهامها 
واختصاصاتها تتلقى البالغات 
وتدرس����ها ومتحصها ومن ثم 
حتولها جلهات االختصاص في 

حال ثبوت صحة البالغ.

ماذا عن نطاق املخاطبني 
واخلاضعني ألحكام 

املرسوم بقانون رقم 24 
لسنة 2012؟

٭ املادة رقم 2 من املرس����وم 
بقانون إنش����اء الهيئة العامة 
ملكافحة الفس����اد بينت نطاق 
تطبيق����ه وح����ددت املكلف����ني 
باخلضوع ألحكامه في 10 فئات 
وه����م: رئيس ون����واب رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء ومن 
يش����غل وظيفة بدرجة وزير، 
رئيس ونائب رئيس وأعضاء 
مجلس األمة، رئيس وأعضاء 
املجلس األعلى للقضاء والقضاة 
وأعضاء النيابة العامة ورئيس 
وأعضاء كل من اإلدارة العامة 
للتحقيقات في وزارة الداخلية 
واإلدارة القانونية في البلدية، 
واحملكمون واخلبراء واملصفون 
واحلراس القضائيون ووكالء 
الدائن����ني، إضاف����ة إلى رئيس 
ونائب رئيس وأعضاء املجلس 
البلدي، رئيس وأعضاء املجالس 
والهيئات واللجان التي يصدر 
مرسوم بتش����كيلها أو بتعيني 
أعضائه����ا، القياديون أيا كان 
املسمى الوظيفي لهم وشاغلو 
الدرجة املمتازة، ووظائف الوكالء 
والوكالء املس����اعدون ومدراء 
اإلدارات ومن في مس����تواهم 
من شاغلي الوظائف اإلشرافية 
الذين حتددهم الالئحة التنفيذية 
من العس����كريني واملدنيني في 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
العامة  والهيئات واملؤسسات 
واجلهات ذات امليزانية امللحقة 
أو املس����تقلة، رئيس ووكالء 
وموظفو ديوان احملاسبة، أعضاء 
مجلس اإلدارة واملدراء العاملون 
ونوابهم ومساعدوهم ومدراء 

)أسامة ابوعطية( األمني العام املساعد في الهيئة العامة ملكافحة الفساد د.محمد عبد الرحمن بوزبر متحدثا للزميل أسامة دياب  

مبنى الهيئة العامة ملكافحة الفساد في منطقة الشامية ينتظر االنطالق الرسمي لعمل الهيئة

 اختصاصات الهيئة العامة ملكافحة الفساد
 أوضحت املادة 5 من املرسوم بقانون إنشاء الهيئة املهام 

واالختصاصات الرئيسية املوكلة لها وميكن تلخيصها 
فيما يلي:

- وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية 
ومكافحة الفساد وإعداد اآلليات واخلطط والبرامج املنفذة 

لها، ومتابعة تنفيذها مع اجلهات املعنية.
- تلقي التقارير والشكاوى واملعلومات بخصوص جرائم 

الفساد املقدمة اليها ودراستها.
- تلقي إقرارات الذمة املالية وتشكيل اللجان لفحصها.

- حماية املبلغني عن الفساد بالتنسيق مع اجلهات 
املختصة.

- إبالغ اجلهات املختصة التخاذ االجراءات القانونية 
الالزمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب 

امتياز أو غير ذلك من االرتباطات إذا تبني انها قد ابرمت 
او يتم تنفيذها باملخالفة للقانون.

- متابعة االجراءات والتدابير التي تتوالها اجلهات 
املختصة السترداد األموال الناجتة عن جرائم الفساد.

- دراسة التشريعات واإلجراءات القانونية املتعلقة 
مبكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح تعديلها.

- التنسيق مع الدول واملنظمات اخلليجية والعربية 
والدولية ذات الصلة مبكافحة الفساد واملشاركة في 

برنامج منع الفساد ومتثيل الكويت في احملافل الدولية 
املتعلقة مبكافحة الفساد.

- التنسيق مع وسائل االعالم لتوعية املجتمع مبخاطر 
الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.

- اتخاذ التدابير الكفيلة مبشاركة منظمات املجتمع املدني 
في التعريف مبخاطر الفساد وآثاره على املجتمع.

- طلب التحري من اجلهات املختصة عن وقائع الفساد 
املالي واإلداري والكشف عن املخالفات والتجاوزات وجمع 

االدلة املتعلقة بها.
- اعداد قواعد البيانات وأنظمة املعلومات وتبادلها مع 

اجلهات واملنظمات املعنية في الداخل واخلارج.
- الطلب من اجلهات املختصة اقامة الدعاوى املدنية 

الالزمة.
- احالة الوقائع التي تتضمن شبهة جرمية جزائية إلى جهة 

التحقيق املختصة مع إرفاق كافة املستندات.

٭ رسم إستراتيجية وطنية ملكافحة 
الفساد والرقابة املالية واإلدارية على 
الذمم املالية للقياديني.. واملكافحة 
والتحقيق أولويات على أجندة الهيئة

٭ ال منلك عصًا سحرية ولكن لدينا نوايا 
صادقة ورغبة في التغيير وكفاءات كبيرة 
اختيرت بعناية لن تبخل بجهدها ووقتها

٭ سنعمل الهيئة على محورين متوازيني 
تكافح الفساد وتالحق املفسدين كما 

حتافظ على كرامة الشرفاء وتعمل على 
وأد جميع البالغات الكيدية

أكد األمني العام املساعد لكشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة ملكافحة الفساد د.محمد عبد الرحمن بوزبر أن الرغبة السامية لصاحب السمو، في محاربة 
جميع أوجه الفساد ووقاية املجتمع الكويتي من تداعياته واستكمال منظومة الشفافية الكويتية كانت وراء تأسيس الهيئة، الفتا إلى أن الكويت قطعت شوطا كبيرا 

في إنشاء هذه الهيئة، لكن انطالقها بانتظار استكمال اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد وإقرار القوانني والتشريعات املكملة.
 وأوضح بوزبر أن رسم إستراتيجية وطنية ملكافحة الفساد والرقابة املالية واإلدارية على الذمم املالية للقياديني واملكافحة والتحقيق يأتي في مقدمة 

األولويات على أجندة الهيئة، مشددا على سعيها الدؤوب لبناء جيل مؤمن مبوارده وحريص على ترشيدها لديه قناعة تامة ووعي مستنير بقيم النزاهة 
والشفافية. وأضاف أن الهيئة تعمل على محورين متوازيني، حيث ستعمل على مكافحة الفساد ومالحقة املفسدين كما ستحافظ على كرامة الشرفاء 

وتعمل على وأد كافة البالغات الكيدية وتفعل القانون على أصحابها. 
وبني أن الهيئة تأخذ نتائج كل مؤشرات قياس الفساد على محمل اجلد، مشيرا إلى أن الهيئة بعد مباشرة أعمالها ستحدث تغيرا نوعيا في مركز 

الكويت في مدركات الفساد.
»األنباء« التقت األمني العام املساعد لكشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة ملكافحة الفساد د.محمد عبدالرحمن بوزبر قبيل أيام من 

بداية مباشرة العمل الرسمي في الهيئة وقلبت معه أوراق عمل الهيئة ومالبسات تأسيسها وأهدافها وآليات عملها، فإلى التفاصيل:

األمني املساعد في  هيئة مكافحة الفساد 
لـ »األنباء«: سنعمل على بناء جيل حريص على 
ترشيد موارده.. مؤمن بقيم النزاهة والشفافية

نأخذ نتائج كل 
مؤشرات قياس 

الفساد على محمل 
اجلد والهيئة 

ستحدث تغيراً 
نوعيًا في مركز 

الكويت فيها

قطعنا شوطًا كبيراً 
في إنشاء الهيئة 

ولكن ال يزال 
ينقصنا استكمال 

اإلستراتيجية 
الوطنية 

ملكافحة الفساد 
وإقرار القوانني 

والتشريعات 
املكملة

نؤمن بدور منظمات 
املجتمع املدني 

ونتعاون معها 
ونشجعها على 
كشف الفساد 

وحتليل التقارير 
الدولية

أبرز أهداف الهيئة العامة ملكافحة الفساد
وضحت املادة 4 من املرسوم بقانون ماهية األهداف التي 

تسعى الهيئة لتحقيقها ومن املمكن تلخيصها فيما يلي:
- إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في املعامالت االقتصادية 

واالدارية.
- تطبيق قانون األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

- مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره ومالحقة مرتكبيه 
وحجز واسترداد األموال الناجتة عن ممارسته.

- حماية أجهزة الدولة من الرشوة واملتاجرة بالنفوذ وسوء 
استخدام السلطة ومنع الوساطة واحملسوبية.

- حماية املبلغني عن الفساد. 
- تعزيز مبدأ التعاون واملشاركة مع الدول واملنظمات 

اإلقليمية والدولية في مجاالت مكافحة الفساد.
- تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات املجتمع املدني 

في مكافحة الفساد وتوعية أفراد املجتمع مبخاطره.

أكد أنها انطلقت برغبة سامية حملاربة جميع أوجه الفساد ووقاية املجتمع الكويتي من تداعياته
األمني املساعد 
في  هيئة مكافحة الفساد 
د.محمد عبدالرحمن بوزبر
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> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

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

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

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

شقق جديدة لإليجار
بال�صــــامليـــة

قطعة )3(

�ص����ارع يو�ص����ف �لقن����اع�����ي

66633075
99633114

شرگة مستقبل
اخلفجي العقارية

للبيع أراضي في

اخلــــفــــجـــــي

60076781

يف �لرميثي����ة - ق10 - �ص����ارع مع���اذ ب�ن جب���ل

م�ص���اح���ة 600م2 - �رت���د�د 12 م  - �صك�����ة 10 م

�لبي���ت م��ج�����دد بالك���ام���ل/ حت���وي���ل ف���وري

96926239للمراجعة/ بوصالح/ 

للبيـع ڤيــال سگـن خاص

ومن املقرر ان يلتقى الصانع 
خالل زيارته التي تستمر 3 
أيام النائب العام املستش���ار 
هشام بركات ووزير األوقاف 
د.محمد مختار جمعة وشيخ 

األزهر د.أحمد الطيب.
وكان في استقباله القائم 
القاهرة  بأعمال سفارتنا في 
املستشار محمد احملمد ونقيب 
احملام���ني املصريني ورئيس 
احتاد احملامني العرب ورئيس 
االحتاد العربي للتحكيم الدولي 
ورئيس مركز التحكيم الدولي 

سامح عاشور.

القاهرة ـ هناء السيد

يترأس وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
يعقوب الصانع وفد الكويت 
للمشاركة في املؤمتر العربي 
األول للتحكيم الدولي حتت 
البديلة  ش���عار »الوس���ائل 
للقض���اء لف���ض املنازعات« 
وال���ذي يقام حت���ت رعاية 
وزير العدل ورئيس مجلس 
القضاء األعلى باململكة العربية 
السعودية محمد بن عبدالكرمي 

العيسى اليوم وغدا.

جنيڤ � كونا: أوصى مؤمتر »دور الوقف 
في تنمية االقليات املسلمة في الغرب« بإنشاء 
هيئة أوروبية لألوقاف وأخرى لالستشارات 
اخليرية وجعل الوقفية األوروبية عالمة مسجلة 
محمية قانونيا وإص���دار دليل يضم حصرا 

األوقاف األوروبية االسالمية. 
وأكد الباحث في قسم العالقات اخلارجية 
والتنسيق الدولي في االمانة العامة لألوقاف 
جراح الزيد أهمية نتائج املؤمتر الذي اختتم 

أعماله اول من أمس في مدينة الشودفون. 
وقال ان توصيات املؤمتر ستخضع لدراسة 
مكثفة من قبل األمانة ألنها تعكس دور الوقف 
االسالمي في تنمية اجلاليات املسلمة في الغرب 
ورغبة املهتمني بهذا األمر في تطويره بشكل 

علمي مدروس. 

وكان املؤمتر أوصى أيضا بتشكيل جلنة 
من املختصني في االستثمار والعمل اخليري 
مبش���اركة بني أوروبا واخلليج إلعداد وثيقة 
إلعداد استراتيجية تسويق للمشاريع الوقفية 

للمتبرعني وأهل اخلير. 
وتؤكد التوصيات على ضرورة تش���كيل 
جلن���ة ملتابعة ما جاء باملؤمتر مع تأس���يس 
منتدى الوقف االوروبي لنش���ر ثقافة الوقف 
وأهميته بني أبناء اجلالية االسالمية وتأسيس 
مركز اعداد مختصني في االوقاف، كما حرصت 
التوصيات على تعزيز حضور مفاهيم الوقف 
في اجلامعات من خالل كفالة كرسي جامعي 
لدراسة االوقاف االسالمية في احدى اجلامعات 
االوروبية وترجمة كتب ومعلومات عن إسهامات 

الوقف اإلسالمي في خدمة البشرية. 

يعقوب الصانع

يلتقي النائب العام املصري ووزير األوقاف وشيخ األزهر

الصانع يترأس وفد الكويت في املؤمتر 
العربي األول للتحكيم الدولي

مؤمتر »دور الوقف« بسويسرا يوصي بإنشاء 
هيئة أوروبية لألوقاف

ختام البرنامج التدريبي »الهمة للوصول 
للقمة« ملوظفي »الدفاع«

وفد اجلامعات اخلاصة تفقد موقع كلية اجلونكوين
تفقد وفد من األمانة العامة ملجلس اجلامعات 
اخلاص����ة ملوقع كلية اجلونكوي����ن الكندية في 
منطقة شرق النسيم مبحافظة اجلهراء. وخالل 
الزيارة قال األمني العام املساعد لشؤون األبحاث 
واملعلومات باألمان����ة العامة ملجلس اجلامعات 
اخلاصة د.وليد الكندري ان اللجنة الفنية برئاسته 
تفقدت كلية اجلونكوين الكندية واطلعت على 

سير العمل بها.
وأضاف أن هذه الزيارة التفقدية تأتي بهدف 
االطالع على مراحل إنشاء الكلية ومدى التزامها 
باجلدول احملدد لها فضال عن إبداء املالحظات ان 
وجدت من قبل اللجنة الفنية للعمل على تفاديها 
والقضاء عليه����ا وتذليل أي صعوبات تواجهها 

الكليات واجلامعات اخلاصة.
وأشاد الكندري باهتمام وحرص مجلس األمناء 
في كلي����ة اجلونكوين الكندية على التعاون مع 

اللجنة الفنية واهتمامهم وتأكيده على تنفيذ جميع 
ما تراه اللجنة من مالحظات، مشيدا في الوقت 

نفسه مبا وصلت اليه الكلية من اعمال.
من جانبه ثمن رئيس األمناء بكلية اجلونكوين 
الكندية سعود جعفر الزيارة التفقدية التي قام 
بها وفد األمانة العامة ملجلس اجلامعات اخلاصة 
ملوقع الكلية مش����يرا الى ان تصميم الكلية جاء 
وفق أعلى املعايير واملواصفات العاملية ومتطلبات 

مجلس اجلامعات اخلاصة.
وقال ان كليتنا فرع م����ن كلية اجلونكوين 
الكندية في أوتاوا والتي تعتبر من أكبر الكليات 
التطبيقية هناك وتشمل تخصصات تكنولوجيا 
املعلومات وادارة األعمال. وذكر ان افتتاح الكلية 
املتوقع س����يكون في س����بتمبر من العام املقبل 
وسيتم قبول الطالب والطالبات وستكون الدراسة 

باللغة االجنليزية.

األهلي. ش���ارك في البرنامج 
مجموعة من املوظفني اإلداريني 
بوزارة الدفاع، وذلك خالل في 
الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر 

اجلاري.
البرنام���ج من خالل  قدم 
مح���اوره املختلفة مجموعة 
متنوع���ة من املع���ارف التي 
يحتاجه���ا املوظ���ف لتقوية 

اختتم البرنامج التدريبي 
»الهمة للوصول للقمة« والذي 
أقامته وزارة الدفاع بالتعاون 
مع معهد إش���راقات للتدريب 

مهارات���ه وتطوير أس���اليبه 
املهنية. 

من جانبه، قال مدير عام 
معهد إشراقات للتدريب د.وائل 
احلساوي ان هذا التعاون املثمر 
يساهم في مد املشاركني بالفائدة 
وإكسباهم اخلبرات وتبادلهم 
التجارب، سائلني اهلل أن يسدد 
خطانا في تقدمي ما هو نافع 
من برامج تساهم في تطوير 
امله���ارات والقدرات من خالل 
استفادة املشاركني من مواهبهم 

وطاقاتهم وتفعيلها.
وتطرقت احملاضرة خالل 
البرنام����ج للحدي����ث حول 
املهارات الالزمة لكيفية حتقيق 
االتزان باحلياة واكتش����اف 
الطريق الصحيح للوصول 
إلى السعادة والنجاح واحلياة 
اخلالية من التحديات النفسية 
والتمتع بالقدرات الالمحدودة 
وقوة احلب والتس����امح بني 

البشر. إلهام القطان متوسطة عددا من املشاركني

البناء والتش����ييد،  ومراحل 
وندعوهم للمشاركة معنا في 
االفتتاح ليشاهدوا جميل ما 
قدمت أيديهم من خير لإلسالم 
واملسلمني، وذلك مما جعلنا 

قبلة املتبرعني.
وأك����د الون����دة اهتم����ام 
النجاة اخليرية باملس����اجد 
كونها احلضن التربوي املهم 
للمس����لمني، وللحفاظ على 
الهوية اإلسالمية، والشعور 
مبعاناة املسلمني، فهناك من 
املسلمني من ال يجدون مسجدا 
يؤدون فيه الصلوات اخلمس، 
فبدورنا نقوم ببناء املساجد، 

وتتراوح أسعار املساجد حسب 
حجمها ومساحتها، ونحرص 
على تفعيل دوره����ا وإقامة 
الكرمي بها،  الق����رآن  حلقات 
عالوة على إقامة احملاضرات 
الدعوية والدينية وغيرها من 
األنش����طة املباركة التي تقام 

باملساجد.
وشكر الوندة احملسنني من 
أهل الكويت واجلاليات الوافدة، 
مثمن����ا تعاونه����م ودعمهم 
الالمحدود للمشاريع اخليرية 
التي تقوم  الرائدة واملميزة، 
النجاة اخليرية  بها جمعية 

داخل وخارج الكويت.

جدوى لهذه املشاريع، ومعرفة 
أبرز أهدافها والنتائج املرجوة 
منها، وبعد االجتماع واملناقشة 
واقتناع جلنة العمل اخلارجي 
باملش����روع وأهميت����ه، تبدأ 
مرحلة التنفيذ فيتم التعاقد مع 
اجلمعيات اخليرية الرسمية 
واملعتمدة من قبل احلكومات، 
ونحرص على أن ندعو سفراء 
الكويت للمشاركة معنا في 
تنفيذ أعمالن����ا، لنبرز بذلك 
وجه الكويت اخليري الريادي، 
وكذلك نفتح بابا واسعا من 
التواصل مع املتبرعني، ونوثق 
لهم املشاريع اخليرية بالصور 

العام  املدي����ر  ثمن نائب 
بجمعي����ة النج����اة اخليرية 
جابر الون����دة دور اجلمعية 
اخلي����ري مؤك����دا ان النجاة 
اخليرية وجه ناصع من أوجه 
العمل اخليري الكويتي، ويد 
ممدودة بالعطاء، طالت شعوبا 
ومجتمع����ات فقي����رة حاملة 
صدقات وزكوات احملسنني، 
مترجم����ة بذلك عطاء خيريا 
جبل عليه االباء واالجداد منذ 
القدم، وبدورنا نكمل املسير 
رافعني راي����ة الكويت عالية 

خفاقة في احملافل الدولية.
وأعلن الون����دة عن قيام 
وفد كبير من جمعية النجاة 
اخليري����ة بزي����ارة لدول����ة 
بنغالديش ضم كال من جلنة 
زكاة س����لوى، وجلنة زكاة 
الشامية والشويخ، وتوجه كل 
وفد لزيارة منطقة معينه من 
بنغالديش املترامية األطراف، 
للوقوف على أبرز احتياجات 
املشاريع اخليرية التي تنفذها 
اجلمعية هناك، وتفقد املشاريع 
قيد اإلنشاء، ومتابعة املشاريع 
القدمية التي مت تنفيذيها منذ 

مدة ومعرفة احتياجاتها.
 وبني ان النجاة اخليرية 
قبل البدء في تنفيذ املشاريع 
اخليرية، تقوم بعمل دراسة 

جابر الوندة

وفد النجاة أمام احد املساجد

وفد »النجاة اخليرية« يزور بنغالديش ملتابعة املشاريع اخليرية

الضغوطات، مبينا انها تنقسم 
إلى قسمني خارجي ال يستطيع 
اإلنسان دفعه أو التحكم به 
وداخلي يس����تطيع اإلنسان 
ف����إذا تغيرت  التعامل معه، 
طبيعة الش����خص وأصبح 
يحب العزلة وعالمات احلزن 
ظاه����رة وتغيرت عاداته فال 
يذهب للعمل أو املسجد أو ال 
يحب ممارس����ة األشياء التي 
كان ميارسها فهذه من عالمات 
القلق واالكتئاب ويجب عليه 

مراجعة الطبيب فورا.
وذكر السالمة عدة حلول 
لتجاوز القلق النفسي العام 
احدها الرقية الشرعية والعالج 
عند األطباء املتخصصني، ألن 
النبي ژ تداوى بكال األمرين. 
وح����ذر الس����المة من بعض 
الرقاة الذي����ن قد يقعون في 
أخطاء كثيرة كزعم بعضهم 

زورا وبهتانا أن هذا الشخص 
مس����حور أو مص����اب بعني 
واحلقيقة أنه مصاب باالكتئاب 

أو االضطراب النفسي.
وبني الس����المة أن العالج 
الطبي في مثل هذه احلاالت 
آمن وال يس����بب اإلدمان كما 
يظن البعض، مطالبا بضرورة 
تغيير نظرة املجتمع اخلاطئة 
عن العالج النفسي وأنه ليس 
سبة أو عارا للمريض، مؤكدا 
النظرة خاطئة على  ان هذه 
اعتبار ان املريض النفسي كأي 

مريض آخر.
من جانبه، بني املش����رف 
اإلداري في مكتب اجلهراء بدر 
الشريفي ان الصندوق سباق 
خلدم����ة املجتم����ع وتوعيته 
صحيا وأن هذه التوعية أحد 
أهم األهداف التي مت إنش����اء 

الصندوق من أجله.

في منطقة القيروان، واختتمت 
مبحاضرة بدار القرآن مبدرسة 
سلمى بنت قيس، حتدث فيها 
د.برجس السالمة رئيس مركز 
سعد العبداهلل وعضو جلنة 
التوعية واإلعالم باألمراض 
ان اإلنس����ان  املزمنة، مؤكدا 
معرض للبالء ومعرض للحزن 

والقلق.
وأضاف اننا في حياة مليئة 
بالتعب والنصب والبالء وهذه 
هي احلياة الدنيا، مشيرا إلى 
ما القاه أفضل اخللق وصفوة 
الناس من األنبياء والرسل وقد 
جرى احلزن عليهم، الفتا الى 
انه إذا استمر احلزن والقلق 
فترة تزيد على أسبوعني فإن 
ذلك مؤش����ر على أن احلالة 
أصبح����ت مرضي����ة ويجب 

مراجعة الطبيب املختص.
الس����المة عن  وحت����دث 

أقامت جلنة السكر التابعة 
جلمعية صندوق إعانة املرضى 
ضم����ن جهوده����ا التوعوية 
واهتمامه����ا بالصحة العامة 
حملة توعوية ومحاضرات 
طبية عن بع����ض األمراض 
كاالكتئاب والقلق واالضطراب 
النفسي في عدد من املساجد 
الق����رآن  ودور  وامل����دارس 
ف����ي محافظة اجله����راء بعد 
ظهور الكثي����ر من األمراض 
واملش����كالت املجتمعية التي 
نشأت كتداعيات للضغوطات 
االجتماعية وسوء استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي.
وكان����ت أول األنش����طة 
محاضرات في مسجد الطبراني 
العيون ومسجد  في منطقة 
الزيلع����ي في منطقة س����عد 
العبداهلل ثم مس����جد أبوبكر 
ابن حبان  الصديق ومسجد 

جانب من حضور احملاضرةد.برجس السالمة أثناء احملاضرة

أنشطة توعوية جلمعية صندوق إعانة املرضى

السالمة: وسائل التواصل االجتماعي قد تصيب 
البعض باألمراض النفسية

جانب من املشاركني في الدورة

»التطوير اإلداري والتدريب« في »الدفاع« 
نظمت »أفضل الطرق إلبهار رئيسك«

اختتمت ادارة التطوير االداري والتدريب في وزارة الدفاع 
مؤخرا الدورة التدريبية »أفضل الطرق إلبهار رئيسك« 

بالتعاون مع بروماس لالستشارات والتدريب والتي اقامها 
اخلبير االستشاري د.راشد الشطي في مقر االدارة وذلك 

ضمن برامج اخلطة التدريبية للسنة 2015/2014.
وهدفت الدورة الى تنمية املهارات السلوكية والتفاعلية ودعم 
القدرات االدارية للمشاركني في سبيل احلصول على القدرات 
والتمكن من املعطيات املطلوبة في القيام بأعباء العمل املسند 

إليهم بأسلوب يبهر الرؤساء من خالل ادراج مجموعة من 
املهارات املتنوعة والتي ستؤدي الى أداء فعال لهم في العمل.



آراء
االحد 28 ديسمبر 2014

17

E-mail: family_sciences@hotmail.com
Twitter: @family_sciences

Twitter:@ebtisam_aloun

عبداهلل الحيدر

شيخة العصفور

إبتسام محمد العون

بصراحة، عندما قرأت التغطية الرائعة واحلنونة 
واملشاعر الفياضة الصادقة من حبيبنا بومهند في 

رثاء ولده أحمد، رحمه اهلل، في عدد »األنباء« أمس، 
قلت في نفسي: احلمد هلل ان جعل في الكويت من 

أمثال هذا الرجل يوسف عبدالرحمن الضاعن، فنحن 
نحتاج في بالدنا من أمثاله الكثير والكثير، وحينما 

اضرب مثال بـ»بو مهند« فإنني أحسبه على خير 
واهلل حسيبه، لكن يجب أن نبني صفات في حبيبنا 

بعد فقد ولده أحمد، رحمه اهلل:
٭ أوال: تبارك اهلل، أثبت بومهند أن التربية احملافظة 

الدينية الرزينة التي قوامها االعتدال وحب اخلير 

لآلخرين وثبات التوحيد في حب اهلل ورسوله، تثمر 
يقينا هائال يجعل صاحبه في مواجهة األقدار صلبا 

قويا حامدا مسترجعا.
٭ ثانيا: أثبت بومهند أن العلم متاح للجميع وان اهلل 

خلق لنا قدرات هائلة جبارة نستطيع ان نوظفها 
بشكل صحيح دون جتاوز او ظلم لآلخرين.

٭ ثالثا: أثبت لنا الغالي بومهند أن االلتزام الديني 
ظاهرا وباطنا لم يكن عائقا أبدا في تقدم اإلنسان وان 

االلتزام خير لإلنسان في الدنيا واآلخرة.
٭ رابعا: أوضح بومهند أن على األب واألم وضع 

أسس التربية الصحيحية في تربية األبناء ثم نترك 

لهم حق االختيار فهم الذين يحاسبون عند اهلل 
وحدهم.

٭ خامسا وأخيرا: كم في احملن من منح، ولعل 
املنحة من اهلل ألبو مهند جاءت مما عرف من األحباب 
واألصحاب الذين وقفوا معه في الشدة، وعرفانا منه 

لم ينس احد منهم حيث شكر اجلميع وبأسمائهم.
٭ وأخيرا، خصالك بومهند يجب ان ترصد وتدون 
وتوثق حتى يعرف األجيال ان في بالدنا من بدأ من 
الصفر وعمل وثابر ووصل إلى ما وصل، رحم اهلل 

أحمد يوسف، وأثاب والديه حسن األجر، واهلل الهادي 
للخير.

من الظواهر اجلديدة على الساحة االجتماعية 
الكويتية، والدخيلة على مجتمعنا وعلى ثقافتنا، 

مشاركة بعض األسر الكويتية بأعياد »الكريسمس«، 
واخلوض والتسلية بتلك األعياد حتت شعار احترام 

األديان، فديننا احلنيف حثنا على احترام األديان 
بعيدا عن املشاركة في تلك األعياد واخلوض فيها.
فنجد من يضع شجرة عيد امليالد في بيته بحجة 

أنها مغرية وتبعث الفرحة والبهجة في النفس، 
والبعض اآلخر من يحتفل مع عمالته املنزلية بإحياء 

تلك الليلة بالتبريكات وطقوس عيد املسيح بحجة 
حتبيبهم في الدين اإلسالمي، والبعض اآلخر لألسف 
من آباء وأمهات يغرسون في أذهان أطفالهم أن هناك 

ما يسمى بـ»بابا نويل« وأن تلك الشخصية حتب 
اخلير وجتلب السعادة والبهجة والهدايا لهم.

أيا أمة باتت نائمة تبحر في سكرات الهوى وما 
تشتهيه النفوس، أال توجد أدنى ثقافة نغرسها في 

ذهن أبنائنا، ان عيد املسيح ليس هو بالعيد احلقيقي، 
فلو رجعنا للقرآن الكرمي فسنجد احلق تبارك وتعالى 
مخاطبا سيدتنا مرمي عليها السالم قائال: )وهزي إليك 
بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي 

وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني 
نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا( »مرمي 

25-26«، فلو متعنا في اآلية الشريفة لوجدنا أن 
سيدنا عيسى گ قد ولد في فصل الصيف نسبة 
لوجود الرطب في النخلة، فهل موعد الرطب يكون 

في الشتاء القارص في آخر شهر ديسمبر؟!
لدينا أعياد جميلة حتمل في مضامينها الرقي 

وبهجة احلياة احلضارية وعادات تعود على الفرد 
واملجتمع بالنفع واخلير الكثير، هل هناك من إخواننا 

املسيحيني وغيرهم من شاركونا تلك الفرحة؟ 
هل أدخلوا عاداتنا وتقاليدنا اجلميلة على ثقافة 

مجتمعهم؟ اجلواب أتركه لك عزيزي القارئ.
يقول الرسول الكرمي ژ:

»لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر، وذراعا 
بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، قالوا: 

يا رسول اهلل: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟« أخرجه 
البخاري.

فإذا امعنا النظر والتركيز في ذلك احلديث، لوجدنا 
أن هناك خطرا يلحق بعقيدة وفكر أبناء األمة 

اإلسالمية، خاصة أن أغراض هؤالء الناس اإلطاحة 
باإلسالم والفتك بقواعده من أجل حتقيق مخططاتهم 

وأفكارهم الهدامة.
كذلك، ومن ناحية أخرى، االحتفال بعيد رأس السنة، 

بشكل رسمي ومخطط مسبق، حيث االلباس اخلاصة 

والتأهب بإعداد األطعمة ما لذ وطاب واألغاني 
ومزاولة طقوس معينة في تلك الليلة تقليدا للغرب، 

مستبعدين في ذلك إحياء تلك الليلة بالصالة والدعاء 
هلل عز وجل من أجل أن يبارك لنا سنتنا اجلديدة، 

ويكفينا شر فنت الزمان ويدمي علينا األمن واألمان، 
علينا وعلى األمة اإلسالمية جمعاء.

عزيزي القارئ، من خالل ما سبق ذكرة فإن عواقب 
تلك املمارسات االجتماعية الدخيلة على ثقافتنا 
بالدرجة األولى هي االبتعاد عن الدين اإلسالمي 

احلق، كذلك حتقيق جزء كبير من املخططات 
الصهيونية واملاسونية من خالل العوملة وما تسوقه 

األسواق من منتجات مغرية ومبهره وجاذبة لضعفاء 
العقول، إلى جانب االنفتاح على العالم الغربي وما 

يحدث من ممارسات وبدع يتم تقليدها وإدخالها بكل 
سهولة ويسر من خالل اإلعالم وتقنيات االتصال 

احلديثة.
وأختتم مقالي »للوناسة حدود«، والتمسك مبنهج 
ديننا اإلسالمي وتأصيل قيمنا، يعود بالنفع على 

ثبات قوام شخصيتنا القومية القوية، التي تنعكس 
على مدى قوة البناء الثقافي الديني للمجتمع بأكمله، 

عافانا اهلل وإياكم من شر الفنت، وكل عام وأنتم 
بخير.

من اخلطورة أن يرى اإلنسان نفسه كامال، وينشغل 
عن عيوبه ويضخم عيوب اآلخرين، بل ينصب نفسه 
مصلحا على الناس، يتصيد أخطاءهم ويصب عليهم 
وابل اتهاماته ونقده ويتناسى عيوبه، وقد أشار الى 

ذلك رسول اهلل ژ فقال: »يبصر أحدكم القذاة في عني 
أخيه وينسى اجلذل أو اجلذع في عني نفسه«، عالوة 
على ذلك و ينشغل بعيوب الناس ويتناسى قصوره 

وأخطاءه كمن يضع ورقة التوت ليخفي بها عيوبه 
وسوآته، وشعوره بضآلة نفسه يدفعه إلى حتطيم 

اآلخرين والظهور على أنقاضهم ورمبا يكون تكبره 
واعتداده العالي بنفسه يجعله يضخم أخطاء اآلخرين 

دون االعتراف بأخطائه واالجتهاد في تصحيحها.
والنقاش مع هذا الصنف من الناس يعتبر نقاشا عقيما 
وجدال مفروغا منه، وعادة ما يفضي هذا السجال إلى 

أمرين، أما إلى بيان احلق وخسران العالقة أو املجاراة 
على مضض واالحتفاظ بالعالقة.

ويجمع الكثيرون على أن سالمة العالقات وإثرائها 
في أجواء صحية، بعيدة عن احلدية والنقد املتحجر 

واالنتصار للذات، حتتاج إلى مرونة جاذبة قائمة على 
إحسان الظن، وآلية التماس العذر عالوة على ذلك املزيد 

من االحترام املتبادل والود وتقدير الذات. 

دمت أبا مهند 
أخا الرجال

أعياد مجيدة 
وعادات مندثرة

مرونة جاذبة

أحوال

علوم أسرة

نظرة ثاقبة

يتساءل العديد منا عن فائدة كتابة املقاالت إن لم يكن 
هناك جتاوب من اجلهة املعنية، وهم محقون في ذلك 
التساؤل نتيجة اإلهمال في الرد أو الردود الروتينية 

التي ال تخرج عن باب سد الذرائع من قبل اجلهات 
واملؤسسات الرسمية، ولكن مع وزارة الداخلية فإن 

الوضع مختلف متاما بوجود إدارة ناجحة تؤمن بالنقد 
البناء وتهتم باالقتراحات، ال لشيء إال إلميانها من 

أن ما يكتب من آراء ومقترحات إمنا يصب في نهاية 
املطاف في املصلحة العامة والتي يشترك اجلميع في 

حتقيقها دون استثناء، وهذا ما يتضح في ردود وزارة 
الداخلية أو ما يتخذ من قرارات جتاه ما ينشر. 

وقد كان لنا مقال األسبوع املاضي نرد فيه التحية 
لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد 

اخلالد على لفتته الكرمية باإلشارة إلى املتقاعدين من 
اجلهاز األمني العسكريني واملدنيني وشهداء الواجب 
مبناسبة يوم الشرطة العربية في وقت يتناسى فيه 

الكثير من املسؤولني من عمل في وزاراتهم وتقاعدوا.
وقد أشرنا فيه الى ما يتعرض له كبار العسكريني 

املتقاعدين الذين ساهموا في العمل األمني ومن 
كان لهم شأن، من عدم اهتمام عند إجناز معامالتهم 

في أجهزة الوزارة املختلفة من أخذ رقم االنتظار 
واالصطفاف في الدور إلنهاء معامالتهم وهم ممن قد 

يكونون ساهموا في إدارة تلك األجهزة، وها نحن اآلن 
نرد التحية مرة أخرى لوزير الداخلية على تأكيده مرة 
أخرى على االهتمام باملتقاعدين وحرصه على ضرورة 
تطوير اخلدمات املقدمة لهم وأسرهم وتوفير كل أوجه 

الرعاية لهم متمثلة في إصداره القرار اخلاص بنقل 
تبعية إدارة املتقاعدين إلى اإلدارة العامة ملراكز اخلدمة 
لكي تقوم باتخاذ اإلجراءات التنفيذية لوضع توجيهات 

معالي وزير الداخلية موضع التنفيذ من إجناز 
معامالت املتقاعدين في جو إداري يتناسب مع مكانتهم 

وتقديرا لهم والتي نأمل أال تأخذ وقتا طويال في 
التنفيذ أو يتم تناسي املوضوع وكأن األمر لم يكن، 

مع نقطة جديرة باالهتمام نأمل حتقيقها وهي أن هذه 
التبعية ليست فقط إجناز املعامالت في مراكز اخلدمة 
بل تتعلق بأمور أخرى والتي نأمل ان تكون واضحة 

للقائمني على اإلدارة، وأال تقف مهامهم ومسؤولياتهم 
عند هذا احلد. 

عندما أشير الى ذلك سواء كانت استجابة الوزير 
ملا كتبناه قبل أيام قليلة أو نتيجة ملطالبات سابقة، 
فإن ما يهم في املوضوع هو االهتمام الذي توليه 

القيادة األمنية، وعلى الرغم من املشاغل واملسؤولية 
واملهام الكثيرة ملا يطرح من آراء ومتابعة ملا ينشر 

خاصة مع وجود إدارة فاعلة كالعالقات العامة ومتابعة 
ما يتم نشره، عالوة على ان االهتمام باملتقاعدين 

وبالتصريحات الرسمية األمنية لهو دليل على ما تكنه 
اإلدارة األمنية من رعاية للمتقاعدين، بل وفي اتخاذ 
القرار املناسب مبا يحقق تنفيذ التوجهات إلى واقع 

ملموس. 
ان هذا التجاوب السريع من وزير الداخلية يتطلب 

حتركا أيضا من اإلدارات األخرى لكي جتد في إيجاد 
السبل الكفيلة بتقدمي اخلدمات للمتقاعدين كل في 
مجال اختصاصه كاإلدارة العامة للمرور واإلدارة 

العامة للهجرة وغيرها من اإلدارات. صحيح ان أغلبية 
املعامالت تتم عن طريق مراكز اخلدمة لكنها ال متنع 

من وجود مكاتب إلجناز معامالت املتقاعدين. 
من هنا، فإنه على من يلومنا من تكرار اإلشادة 

باجلهاز األمني ان يقف أمام هذا التجاوب وغيره وهو 
امر نادر وجوده. وفي هذا السياق أيضا فإننا ننتظر 
التجاوب مع ما طرحناه في حق املتقاعدين في وسام 
السور ممن لم يحصلوا عليه والذي من وجهة نظري 
يعد حقا لهم ملا له من قيمه معنوية ال ميكن جتاهلها، 

وهذا ما نأمله.

في محاولة رجل ياباني لتجديد بيته قام بنزع جدران 
بيته، ومن املعروف أن البيت الياباني التقليدي مبني 

من اخلشب، حيث يكون بني جدران البيت فراغ. 
عندما نزع أحد اجلدران وجد سحلية عالقة باخلشب 
من إحدى أرجلها، انتابته رعشة الشفقة عليها، لكن 

الفضول أخذ طريقه إليه والتساؤل بلغ عنده حد 
القمة عندما رأى املسمار املغروز في رجلها يعود إلى 

عشر سنوات عندما أنشأ البيت ألول مرة.
ودار في عقله سؤال ما الذي حدث؟ كيف تعيش 

السحلية مدة عشر سنوات في فجوة ما بني اجلدران 
يلفها الظالم والرطوبة ودون حراك؟ توقف عن العمل 

وأخذ يراقب السحلية كيف تأكل؟ وفجأة ظهرت 
سحلية أخرى حاملة الطعام في فمها.

دهش الرجل، واعتملت في نفسه مشاعر رقة احلب 
التي أثارها هذا املشهد، سحلية رجلها مسمرة 

باجلدار وأخرى تطعمها وهي صابرة مدة عشر 
سنوات.

إننا نعيش عصر التقدم والتكنولوجيا املطرد 
ونحصل على املعلومات التي نريدها بسهولة وسرعة 

كبيرة، فهل املسافة بني اإلنسان واإلنسان تزداد 
اقترابا؟ أم هل الوفاء بني اإلنسان واإلنسان كوفاء 

هذه السحلية؟
أم أصبح التراحم بيننا ذكرى جتول في خواطرنا، 

فنتذكره في سلوك القالئل من البشر أو بعض سلوك 
احليوان؟

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

د. عادل إبراهيم اإلبراهيم

عبدالمحسن محمد المشاري 

اخلالد 
والتجاوب املشكور

فلنتذكره في سلوك 
القالئل من البشر

قضيه ورأي

يا سادة يا كرام

mw514@hotmail.com
د.محمد القزويني

جمعتني جلسة عائلية مع بعض من لديهم أطفال 
باملرحلة االبتدائية وحتديدا بالصفني االول والثالث 
االبتدائي فبدأوا باحلديث عن معاناتهم في تدريس 

أبنائهم، فقال أبو الصف االول االبتدائي انهم يريدون 
الطالب ان يعرف األشكال الهندسية وأسماءها، 
بل ان يعرفوا معنى املثلت وكيفية تكوين املربع 

من املكعب وكذلك الدائرة من األسطوانة ويريدون 
التلميذ ان يعرف الثلث ومعنى الثلثني وهكذا، فقلت 

له طبعا يريدون أن يخرجوا اينشتاين كويتيا منذ 
الصف األول االبتدائي، فقال األب وهو باملناسبة 

خريج إحصاء من كلية العلوم انني لم أدرس هذه إال 
باملتوسطة وأعاني كثيرا ألجعل ابني يذكر ويعرف 

ويفهم كل تلك التفاصيل ولست اعرف كيف أساعده 
على ذلك.

أما والد التلميذ بالصف الثالث االبتدائي فنقل معاناة 
أخرى تتمثل في حتديد الكويت بالنسبة للقارات 
والوطن العربي حيث يقع وسط الشرق الحدها 

وأقصى الشرق لألخرى، ثم املطلوب منه ان يعرف 
كيف تأسست الكويت وكيف انتقل آل الصباح 

وقطنوا الكويت ومسيرتهم احلياتية ومن أسس 

الكويت ومن هو ابو الدستور، فقلت له وما الضير في 
ذلك فوزارة التربية تريد تخريج أناس ينافسون احمد 

اخلطيب في فهمه للتاريخ؟ فقال األب: ترى هل يعي 
التلميذ بهذه السن املبكرة معنى ابو الدستور مثال؟

املشكلة ان عباقرة مناهج التربية يتصورون ان 
تطوير املناهج وحتديثها ميكن ويتحدد في حتريك 

املعلومة من مستوى أعلى الى مستوى أقل وان كان 
املستوى غير مؤهل خلقيا من رب العاملني لدرجة 

تعقد تلك املعلومة، انهم يتناسون قدرات االفراد على 
معرفة تذكر وفهم تلك املفاهيم اجلبارة ويتغافلون 

عن ان تطوير املناهج يعني بالدرجة االولى ليس فقط 
محتوى املقررات، بل طرق تعلمها وأيضا أساليب 

تقوميها. تصر وزارة التربية على صم أذنيها عن كثير 
من األصوات التي تطالب بتعديل هذين اجلانبني أوال 
قبل تعديل املعلومة، بل تعمد الوزارة الى اثقال كاهل 
الطالب واالسرة بكم هائل من االمتحانات بس نظرة 

قاصرة متخلفة ملفهوم التقومي املستمر وكيفيته. فما 
ان ينتهي امتحان حتى يبدأ آخر لنفس املادة، لقد 

كره تالمذتنا املدرس بسبب هذا التخف الفكري لدى 
وزارة التربية وأصبحت البيوت ساحات صراع بني 

اآلباء واألبناء إلجبارهم على املذاكرة العقيمة واملراجعة 
ملعلومات متحجرة ليس اقل منها حتجرا عقليات في 

وزارة التربية، انهم بهذا يجنون على التربية والتعليم 
وحب التعلم وبالتالي يساعدون على التسرب التعليمي 

والهدر التربوي بسبب إصرارهم على أفكار بالية 
وضعها العالم في متاحف التاريخ، فمن لنا مبن يضع 

عقول وزارة التربية في متاحف التخلف ويخلص 
اجليل اجلديد والنشء وفوق ذلك املجتمع من تلك 
النظريات البائدة، وال ننسى هنا جلوء الوزارة الى 

توظيف معلمني قدموا للكويت بهدف جمع اكبر قدر 
ممكن من األموال بأي طريقة كانت فكان التعليم آخر 
اهتماماتهم، ورحم اهلل أيام ثانوية الشويخ وعبد اهلل 

السالم حني كان املعلمون الوافدون يتحرقون إلدخال 
املعلومة اجلافة الى عقول طالبهم وكانوا يداومون 

صباحا ومساء متطوعني لتقوية طلبتهم في موادهم، 
لقد كانت قلوبهم على الكويت حقا. لكن يبدو ان 

وزارة التربية قد عقدت العزم على تنفيع املدارس 
األجنبية عن طريق إجبار األهالي على نقل أبنائهم 

إليها ملا لديها من برامج تعليمية حديثة تراعي قدرات 
وإمكانيات الطلبة.

معضلة
 املناهج!

باليراع
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الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية: 
8 - 9 - 25387647 - 25387650 ـ فاكس: 25397704 

بيت الزكاة : 76 ـ 77 ـ 25752711
خدمة املتبرعني: 22418025 ـ 1808300

جلنة زكاة الشامية والشويخ:  24821199 
فاكس: 24837929 ـ اخلط الساخن: 99196300
 اللجنة الكويتية املشتركة لإلغاثة: 25387639

فاكس: 22455505
فائض األطعمة واملالبس واألثاث:

24830040 ـ 24830050 - 24832772 - فاكس: 24822960
جلنة التعريف باالسالم: 22447526

مشروع بنك الفقراء اخليري: 99554411 - 22550300
جلنة الكلمة الطيبة: 25330029

جمعة احياء التراث االسالمي »فرع اجلهراء«:
24553655 - 24555068

جلنة تشغيل املعاقني: 24817606
جمعية بشائر اخلير: اخلط الساخن: 97214760 - 97217813

website: www.pm.gov.kw
E–mail: info@pm.gov.kw

اجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني والسرطان
)صندوق مرضى السرطان( هاتف: 22530184 - 22530186

الرابطة الكويتية لداء السكري
هاتف: 24819838 ـ 24819242 فاكس: 24819885

Laud@moj.kw وزارة العدل

اللجنة الوطنية للوقاية من املخدرات هاتف: 94928282

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هاتف: 1800018

أطباء الباطنية والصدر
د. عبد ال محسن العبد الرزاق 25739282

د. مساعد ابراهيم العصفور 
1886060/22629091

د. حسام العمد 25747830
د. اياد محمد الرويح 25720380

د. موسى خداده 003 / 22666311
د. عياد العنزي 24558811

د. احمد االنصاري 25658888
د. جواد سعود 22437626

د. عبد الرحمن ابو عيش)سكري( 24757818
د. لطيفة الدويسان 25728004/ 25727004

استشاريو امراض باطنية وقلب
د. مبارك الدوب 24726446

د.محمد عبداملجيد زبيد 22621500
د. طه حسون الطه 25648070/25648040

د. مروان بورزق ـ الصفاة االمريكي 22247999
استشاريو امراض باطنية وروماتيزية
د. محمد زهير دباس 23713100
د. رياض النفيسي 25651544

د. خالد فهد اجلاراهلل 1886677
استشاريو باطنية وغدد صماء

د. عبد الناصر العثمان 25339330
د. يوسف يعقوب بو عباس 

25722978/25750756
د. محمد قرطم 22650700

د. عادل العوضي 25330060
استشاريو باطنية كلى

د. كامل الرشيد 1 / 25345600
د. وائل عبد احملسن الرشيد 

22613500/22613400
استشاريو باطنية وامراض الدم

د. فيصل الصايغ 25764224/5
امراض باطنية وغدد وهرمونات

د. كمال الشومر »استشاري« 25329924

استشاري سمنة وغدد صماء وسكر
د.فهد مالح العنزي 24568859

د. عيد الفضلي 25726666
استشاريو امراض صدرية وحساسية 

د. سليمان فالح العلي 25338277/66
د. عدنان ابل 22639939

د. موسى خداده 22666300
د. ناصر بهبهاني 3 / 25654300

د. ناصر األحمد)حساسية ومناعية(  
25669846

استشاريو اجلهاز العصبي
د. سهيل الشمري  25633324/ 25618044

د. جاسم مال حسني 25346728 / 25345873
د. اسامة جبر البكر 22269393/60919666

استشاريو  اجلهاز الهضمي
د. محمد الشمالي 25651501/25651500

د. يعقوب محمد الشوبكي 66609836/22612990
د. صقر عبدالرحمن السريع 25712420

د. جابر احمد العلي 96080508 / 22269331

األطباء اجلراحون
د. يعقوب اللهو 25620124

د. سامي امان 22636464
د. محمود سليمان البدر 25746880

استشاريو جراحة
د.باسل محمد سليمان السميط 25320069

د. موسى خورشيد 25620170
د. عامر فواز الفواز 22610044

د. محمد براك الهيفي 22665058/9
د. صباح يحيى احلديدي 25745111/1886677

د. رفيق شلبي 22637349/22620024
استشاريو جراحة العظام واملفاصل

د. أحمد الرويح 25628517/25620555
د. عز الدين زكي احلداد 22564529

عبدالرزاق عبداحلميد العبيد 22232724

استشاريو جراحة جتميل
د. عماد النجادة 25655556

د. عبد الرضا الري 22617700
د. محمد خلف إبراهيم 25638181

د. عبد احملسن جعفر )جتميل الوجه( 22616122
د. عادل قطينة 25625060/30

اطباء عامون
د. طارق املخيزمي 23926926

د. كاظم صالح معرفي 23929828
د. دينا عبداهلل الرفاعي 2 / 25333501

د. نبيل األيوبي 91 / 24577781
د.حمود البراك 23920505

د. نانسي روماني 25630408/9
د. طاهر محمد خان 25611060

د. عبدالرزاق محمد العنجري )طب عائلة( 24758973/8
استشاريو امراض القلب

د. عبد احملسن العبد الرزاق 25739277
صصد. ناصر جوهر حيات 25344765

د. هاني شحيبر 25638844
د. فريدة احلبيب 25755056 / 25755858

د. مروان صالح بورزق 22247999
د. فوزية يوسف الكندري 25625136/7 / 94022640

أطباء النساء والوالدة
د. مهجة البدر 22413282

د. منى صالح الشرهان 23511631
د. أميرة فيصل بهبهاني 24734505

د. اميان غيث املطوع 25527558
استشاريو  أمراض  النساء والوالدة

د. عادل الريس 25742557
د. محمود املطاوعة 22661519

د. ناهدة عبداهلل العلي »عقم« 25656886
د. معصومة مخصيد 9 / 22641308

د. ماجدة اليتامى 25343406
د. جنيبة القطان 25713016

د. دالل السالم 25325051

د. خالدة صالح البخيت 22631008
د. سامر الريس 8 /25742557

د. منصور الصليلي 24584140 / 24580030
د. سميرة العوضي 22622088

د. فواز الكاظمي 25329050
د. ماجد الشمري 24567850/24567860

د. عمرو محمد الصياد 25630408/9
د. صبرية اللنقاوي 24554066/77

د.جاسم يوسف احلجي 22644475/22621515
د. محمود محمد األسطل 22564592

د. خيرية عباس السالم 25611060
عيادة جنني 22232731

اختصاصيو امراض نساء ووالدة
د.هند محمد احلمدان 24726511/24726614

أطباء األسنان
مركز )32( لطب األسنان 23720888

عيادة عبداملجيد زلزلة 22450721
د.حسن محمد قطب 22444485

د. هدى الدالي 25343330 / 25342727
د. جنيب قاسم 25739277

عيادة امليدان الكويت 1883322
مركز العائلة:  25343330 / 25342727 / 

25326265
عيادة امليدان الفحيحيل 7 / 23911026

عيادة امليدان الفروانية 20 / 24727130
عيادة امليدان اجلهراء 32 / 24553591

د. شمة املطر »استشاري« 2 / 22641071
عيادة اخلليج د. انيسة الرشيد 25630002/3/4

د. شيخة بوقريص 25344520
د. عبداهلل العامر 25630002/3/4

د. فيصل الفوزان 22619557
د. عبد اهلل الدويسان 22668777

د. سعيد اللوغاني 25320880
د. سلوى عبد السالم 25730003

د. جناة بهمن 25732000
د. عمر عبد اهلل القعود 22613663

د. جاسم املنصور 22622266

املركز الطبي الكويتي/الساملية 5 /25759044
املركز الطبي الكويتي/اجلهراء 24579288/7

د. سالم العنزي 22572002
د. ابراهيم بهبهاني 25730000
د. عباس الرامزي 22666620

د. فريدة احلرز 22573994
د. معصومة غريب 22610538

د. محمود احمد محمد علي 24763223
د. اقبال عبد احملسن العصفور 25724690

د. عبد الرزاق بن ناجي 22523111
د. سعاد العباد 22611277
د. فؤاد صادق 25320515

عيادة زلزلة 22444485 / 22450721
د. عاطف القويسني 22573535

د. ضحى الشقات 22614614
د. بدري الريس 8 / 25742557

د. حسام عبد الباقي 22269360/1
مركز احلكمة التخصصي لطب االسنان 3 / 2 / 

22641445
مركز البيان لطب األسنان / 22497787/97 

 25730050/60
د. هادي الصفار 22497787/97

د. صالح أحمد الكندري 23733606
د. محمد غالب 22669252

مركز اللؤلؤة لطب األسنان 
25351162/25351163

د. جمال بوجبارة )استشاري عالج العصب(  
22656646/26

مركز سما لطب األسنان 
22562226/22572002/22561444

د. شيماء صديق 22614130
عالج اللثة 

د. بدر  األنصاري 25622355 / 25620111
د. وليد العلي 22610534

اخصائيو أسنان اطفال
د. قماشة اجلامع 25634702

د. وليد احمد الديولي )استشاري( 25328093

أطباء اطفال
د. وفاء عبدالعزيز الشايجي 22620304

د. ياسر القحف 25764232/1
د. سعاد البصيري 25711226
د. سيلفا شحيبر 25638844
د. صالح الرومي 22614130

د. نحمده ابو سنة 23925599
د. سناء معروف 25713514

د. نادية مشاري يوسف احلمد 25662101
مراكز طبية

مركز الربيعة الطبي 1826826
مستوصف الرعاية االملاني الطبي 24334282

املركز الطبي الكويتي »اجلهراء« 
24579287/24578288

املركز الطبي الكويتي »الساملية« 
25759044/5/6

مركز دنتل كير لألسنان »الساملية« 25620111
مركز دنتل كير لألسنان »الفروانية« 24756444

استشاريو طب اطفال
د. عفاف الرومي 3 / 25318092

د. لولوة أبو شعبان )وقلب( 1826666 داخلي 
2318

د. ندى عبد الوهاب التركيت 22615053
أنف وأذن وحنجرة

د. سند الفضالة 25529019/1808088
د. عبد احملسن جعفر )استشاري( 22616122

د. خالد حمد الصبيح )استشاري( 22967770/22967777
أطباء العيون

د. سامي الربيعة 1826826
د. مبارك العجمي 1886060/22629091

د. محسن ابل 25757700
د. جمال علي الكندري 99785613/25620057

د. رائد بهبهاني 25636988
اختصاصي تخاطب

د. مدينة صادق اجلمعة 25647366/25625494

أطباء اجللدية والتناسلية
د. عبد الوهاب الفوزان 25664000

د. صالح اجلريوي 22655566
د. محمد ابو حمرة 25626162

دالل إبراهيم التركيت 25632369
طالل سليمان العلي 22628090   / 26580902

استشاريو جراحة  مسالك بولية
د. فوزي طاهر أبل 25723422/99114344

د. خليل عبد اهلل العوضي 22616660
د. عادل احلنيان)وتناسلية( 25313120

د. علي مهدي زاده 22655888
د. حسان البارد 22614130

طب نفسي
د. عصام االنصاري 25642070/25642060

د. كاظم ابل 25737773
مركز الراشد لالستشارات 7 / 6 / 22666205

د. عبداهلل غلوم »استشاري« 
25634400/25635500

د. ابراهيم العلي »استشاري« 25321542/3
د. محمد املوسوي »استشاري« 

22650050/22650051
الطيف لالستشارات النفسية واالجتماعية 

22541807
مركز الرجيب 25660704/5

مركز السورالنفسي ـ د. نايف املطوع 23717997
مركز األسرة لالستشارات النفسية والصحية 

22476566
مكتب استشارات تربوية وأسرية 22476566
مركز الصحة النفسية - د. شريفة اخلميس 

22663018
مركز بن سينا التخصصي لالستشارات النفسية 
واالجتماعية - د. غازي العتيبي  »استشاري«  

24755940
د. عبدالعزيز الظفيري »استشاري« 27455941

هيئة التعويضات : 24818917
داخلي 2244 ـ 2276 ـ 2278 ـ 2282 ـ 2283

شكاوى  املستهلكني:24820281 ـ 25720252
مؤسسة التأمينات االجتماعية: 114

WWW.PIFSS.GOV.KW

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
الفتوى الهاتفية التابعة لقطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية:   149  -  22444405

من الساعة 8 صباحا وحتى أذان الظهر ومن الساعة 4 عصرا وحتى 8 ليال )أيام العمل الرسمية(
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قدموا اقتراحاً لتعديل قانون حتويلها إلى شركة مساهمة

5 نواب: 75% من أسهم »الكويتية« للجهات احلكومية و20% تطرح لالكتتاب العام
وقبل س����داد قيمة االس����هم 

بالكامل.
وتطرح األسهم التي لم يكتتب 
بها من النسبة الواردة بالبند 
)ج( اعاله لالكتتاب العام وفقا 
ألحكام البن����د )ب( من هذه 

املادة.
ورغبة في تش����جيع العمالة 
الوطنية وتعزيز دورهم في 
بناء اقتص����اد الدولة وحتى 
تعود املنفع����ة عليهم وعلى 
الشركة وعلى الدولة بصورة 
عام����ة قررت امل����ادة الثانية 
اضافة م����ادة جديدة برقم 7 

مكررا نصها اآلتي:
»تكون األولوي����ة دائما عند 
توظيف العاملني في الشركة 
الفئ����ات  حس����ب ترتي����ب 

التالية:
حديث����و  الكويتي����ون   -1

التخرج.
2- الكويتي����ون املتقاعدون 
اصح����اب رخ����ص الطيران 

املدني.
3- ابناء الكويتيات.

4- األجانب.
ويجوز االستثناء من الترتيب 
املنص����وص عليه في الفقرة 
السابقة عند عدم توافر الكم او 
النوع املطلوب من العمالة في 
الفئة املستحقة وفق الترتيب 
فيتم االنتقال الى الفئة التي 

تليها مباشرة.
وعل����ى ان يكون ذل����ك كله 
وفق نظم وإجراءات محددة 
وواضحة يضعها مجلس ادارة 

الشركة«.
الثالثة على  امل����ادة  ونصت 
إلغاء املادة 4 مكررا املضافة 
بالقانون رقم 23 لسنة 2014 
الى القانون رقم 6 لسنة 2008 
لعدم احلاج����ة اليها بعد ان 
تصبح للدولة االغلبية بحكم 
امتالكها لنس����بة )75%( من 

اسهم الشركة.

وف����ي ضوء ه����ذه املعطيات 
تنص املادة األولى من االقتراح 
بقانون املرافق على ان يستبدل 
بنص املادة الرابعة من القانون 
رقم 6 لسنة 2008 املشار اليه 
النص اآلتي: »تخصص أسهم 

الشركة على النحو اآلتي:
للجه����ات   75 نس����بة  أ- 
احلكومية التي يحددها مجلس 

الوزراء.
ب - نسبة )20%( عشرين في 
املائة لالكتتاب العام للكويتيني 
تخصص لكل منهم بعدد ما 
اكتت����ب به، ف����إن جاوز عدد 
األسهم املكتتب بها عدد األسهم 
املطروح����ة خصصت جميع 
األسهم املطروحة بالتساوي 
بني جميع املكتتبني، اما اذا لم 
يغط االكتتاب كامل االسهم 
املطروح����ة في����وزع مجلس 
ال����وزراء االس����هم املتبقية 
على اجلهات احلكومية التي 
يحددها وبالنسب التي يراها 

مالئمة.
ج  - نس����بة )3%( ثالثة في 
املائة يكتت����ب بها العاملون 
الكويتي����ون املنقولون من 
املؤسسة الى الشركة، ونسبة 
2% اثنني ف����ي املائة يكتتب 
بها الراغب����ون من املوظفني 
السابقني الذين انتهت خدمتهم 
من مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية � من غير املشمولني 
القانون بالش����روط  في هذا 
الت����ي يضعها  التفضيلي����ة 
مجل����س ال����وزراء � وما لم 
يكتتب فيه من هذه النسبة 
يكتت����ب به����ا الراغبون من 
العاملني الكويتيني املنقولني 
الى الشركة،  من املؤسس����ة 
وال يحق للمس����اهمني الذين 
آلت إليهم اسهم مبوجب هذه 
الفقرة، التصرف فيها بالبيع 
او التن����ازل قبل مضي ثالث 
سنوات من تاريخ االكتتاب 

بالفعل التعاقد مع الش����ركة 
املصنعة وبدأت بقوة حركة 
االص����الح والتحديث في كل 

مناحي هذا املرفق احليوي.
ورغبة في دعم هذه احلركة 
اإلصالحية فقد وقفت الدولة 
من خلف الناقل الوطني من 
أجل مصلحة املواطنني والرغبة 
في رفع اس����م الكويت عاليا 
وسط اس����واق النقل اجلوي 
الدولي لتصبح منافسا قويا 
لينتزع الريادة في هذا املجال 
بعد ان فقدها لس����نوات عدة 
فقد أعد هذا االقتراح بقانون 
ليحقق الت����وازن بني األمور 

املهمة اآلتية:
أوال: املصلح����ة العليا للبالد 
الطائر األزرق يحلق  بجعل 
في السماوات املفتوحة بثوب 
رائع وجميل يليق باالسم الذي 
يجوب به كل اصقاع االرض 
وذلك من خالل الدعم احلكومي 
حتى يستعيد قامته ويرفع 
هامت����ه التي ع����رف بها منذ 

نصف قرن من الزمان.
ثانيا: استرداد ثقة املواطنني 
الوطن����ي وجعلهم  بناقلهم 
الش����ركات  يتباهون به بني 

األخرى املنافسة.
ثالثا: اش����راك املواطنني في 
ملكي����ة الناق����ل الوطني من 
خالل ما س����يطرح من اسهم 

في اكتتاب عام.
رابعا: عدم اغفال حق العاملني 
الكويتية  ف����ي  الذين عملوا 
لسنوات طويلة سواء كانوا 
من احلاليني أو املتقاعدين من 
خالل تخصيص نسبة مقبولة 
من االسهم ليشتركوا فيها في 

ملكية الشركة.
خامس����ا: االبقاء على الكيان 
القانون����ي له����ذا املرفق في 
شكله اجلديد كشركة مساهمة 
تخض����ع لقانون الش����ركات 

التجارية.

زاهر تفوقت به على الكثير 
من نظرائها ال ميكن التنكر 
له، بيد أن هذا النجاح انحسر 
في السنوات األخيرة ألسباب 
كثيرة منها: ارتباك إدارتها 
نتيجة اضط����راب مواردها 
الديون  املالي����ة، وتراك����م 
عليها وكان ذلك س����ببا في 
املناداة بتحويل الكويتية الى 
شخص من أشخاص القانون 
اخلاص، وقد استجاب املشرع 
لهذه الرغبة وأصدر القانون 
رقم 6 لس����نة 2008 املشار 
اليه الذي حول املؤسسة من 
أحد أشخاص القانون العام 
الى ش����خص من اشخاص 
القانون اخلاص فأصبحت 
الكويتية ش����ركة مساهمة 
تخضع لقانون الش����ركات 

التجارية.
وفي السنوات القليلة املاضية 
قامت الدولة مبسؤوليتها جتاه 
الناقل الوطني وقررت األخذ 
بيد هذا املرفق الهام وقررت 
إطفاء ديونه ورصدت املبالغ 
الالزمة لشراء وتأجير طائرات 
جديدة م����ن أحدث الطرازات 
التقنيات  امل����زودة بأعل����ى 
احلديثة وبأقصى وس����ائل 
األمان حتى يستعيد جناحاته 
حامال اسم الكويت وهو يجوب 
السماوات املفتوحة، وقد مت 

فيتم االنتقال الى الفئة التي 
تليها مباشرة.

وعل����ى ان يكون ذل����ك كله 
وفق نظم واجراءات محددة 
وواضحة يضعها مجلس ادارة 

الشركة.
مادة ثالثة: تلغى املادة 4 مكررا 
من القانون رقم 6 لسنة 2008 

املشار اليه.
مادة رابعة: على رئيس مجلس 
ال����وزراء والوزراء � كل فيما 
القانون  � تنفيذ هذا  يخصه 
ويعمل به من تاريخ نش����ره 

في اجلريدة الرسمية.
املذكرة اإليضاحية لالقتراح 
بقانون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 6 لسنة 2008 في 
شأن حتويل مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية الى شركة 

مساهمة.
في عام 1965 سارت الكويت 
على ذات النهج الذي س����اد 
والي����زال ف����ي دول اخلليج 
حينما متلكت مرفق الطيران 
التجاري بحسبانه مشروعا 
القانون رقم  عاما واصدرت 
21 لسنة 1965 في شأن نظام 
مؤسس����ة اخلطوط اجلوية 
الكويتية الذي يقضي بإنشاء 
مؤسس����ة وطني����ة مملوكة 

بالكامل للدولة.
وكان لهذه املؤسسة تاريخ 

الى الشركة،  من املؤسس����ة 
وال يحق للمس����اهمني الذين 
آلت اليهم اسهم مبوجب هذه 
الفقرة التصرف فيها بالبيع 
او التن����ازل قبل مضي ثالث 
سنوات من تاريخ االكتتاب 
وقبل س����داد قيمة االس����هم 

بالكامل.
وتطرح االسهم التي لم يكتتب 
بها من النسبة الواردة بالبند 
)ج( اعاله لالكتتاب العام وفقا 
الحكام البن����د )ب( من هذه 

املادة.
مادة ثانية: تضاف الى القانون 
رقم 6 لسنة 2008 املشار اليه 
مادة جدي����دة برقم 7 مكررا 
نصها اآلتي: تكون االولوية 
دائما عند توظيف العاملني في 
الشركة حسب ترتيب الفئات 

التالية:
حديث����و  الكويتي����ون   �  1

التخرج.
2 � الكويتي����ون املتقاعدون 
اصح����اب رخ����ص الطيران 

املدني.
3 � ابناء الكويتيات.

4 � االجانب.
ويجوز االستثناء من الترتيب 
املنص����وص عليه في الفقرة 
السابقة عند عدم توافر الكم او 
النوع املطلوب من العمالة في 
الفئة املستحقة وفق الترتيب، 

قدم النواب د.عودة الرويعي 
العنزي وعبداهلل  وعس����كر 
املعيوف وعبداهلل العدواني 
وم.محم����د الهدي����ة اقتراحا 
بقانون لتعديل بعض احكام 
القانون رقم 6 لس����نة 2008 
بش����أن حتوي����ل مؤسس����ة 
اخلط����وط اجلوية الكويتية 
الى شركة مساهمة مع اعطائه 
صفة االستعجال، وجاء في 

االقتراح ما يلي:
مادة أولى: يس����تبدل بنص 
امل����ادة الرابعة م����ن القانون 
رقم 6 لسنة 2008 املشار اليه 
النص اآلتي: تخصص اسهم 

الشركة على النحو اآلتي:
للجه����ات  � نس����بة %75  أ 
احلكومية التي يحددها مجلس 

الوزراء.
ب � نسبة 20% لالكتتاب العام 
للكويتيني تخصص لكل منهم 
بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز 
عدد االسهم املكتتب بها عدد 
االسهم املطروحة خصصت 
جمي����ع االس����هم املطروحة 
بالتساوي بني جميع املكتتبني، 
اما اذا لم يغط االكتتاب كامل 
االس����هم املطروح����ة فيوزع 
مجلس ال����وزراء املتبقي من 
االسهم على اجلهات احلكومية 
التي يحددها وبالنسب التي 

يراها مالئمة.
ج � نس����بة 3% يكتت����ب بها 
العاملون الكويتيون املنقولون 
الى الشركة،  من املؤسس����ة 
ونسبة 2% يكتتب بها الراغبون 
من املوظفني السابقني الذين 
انتهت خدمتهم من مؤسسة 
اخلط����وط اجلوية الكويتية 
� من غير املشمولني في هذا 
القانون بالشروط التفضيلية 
التي يضعها مجلس الوزراء 
� وما لم يكتتب فيه من هذه 
النسبة يكتتب بها الراغبون من 
العاملني الكويتيني املنقولني 

عبداهلل املعيوفد.عودة الرويعي  م. محمد الهديةعسكر العنزي

احلريجي: 
املطالبة بإباحة 
اخلمور واعتبارها 
من عادات أهل 
الكويت إساءة 

للكويتيني

العدواني: أهل 
الكويت عرفوا 

بحب اخلير ونبذ 
العادات املنافية 

للدين واألخالق

الكندري: ديننا 
يحرم اخلمر 

والفضل خلط 
األوراق وال يعرف 

التاريخ

فيصل الكندريسعود احلريجيعبداهلل العدواني

استنكار نيابي للدعوة إلباحة اخلمر وإلغاء الضوابط األخالقية
النائب س����عود  اس����تنكر 
احلريجي بش����دة تصريحات 
النائ����ب نبي����ل الفض����ل التي 
طال����ب فيها بإباح����ة اخلمور 
وإلغ����اء الضواب����ط األخالقية 
الفني����ة، معتبرا ان  للحفالت 
الفضل أس����اء ال����ى الكويتيني 
والكويتيات جميعا بزعمه أن 
اخلمر من عادات أهل الكويت 
وتاريخها وتراثها، مشيرا الى 
ان ه����ذا إن دل فإمنا يدل على 
جهل الفضل بأبسط قواعد دينه 
وهي حترمي اخلم����ور، فضال 
عن جهله بالعادات والتقاليد 
األصيلة للشعب الكويتي فهي 
عادات التقوى والورع وتعظيم 
ش����عائر وتعاليم اإلسالم وقد 
نص دس����تور الكوي����ت على 
ان اإلس����الم هو دي����ن الدولة 
والشريعة اإلسالمية هي املصدر 

الرئيسي للتشريع.
وقال احلريجي في تصريح 
صحافي: من املؤسف ان عضوا 
في مجلس األمة من املفترض ان 
ميثل الشعب الكويتي وأقسم 
على احترام الدستور وقوانني 
الدول����ة لكنه حنث بقس����مه 
بدعوت����ه الى إباح����ة اخلمور 
التي حرمها اإلسالم والشريعة 
اإلسالمية والتي ينص الدستور 
الكويتي في مادته الثانيةعلى 
انها املصدر األساسي للتشريع 
ثم يأتي الفضل ويطالب بإباحة 
ام اخلبائث بل ويشوه سمعة 
وتاري����خ الش����عب الكويت����ي 
املع����روف على م����ر العصور 
بحبه لتعاليم اإلسالم والبعد 
عن احملرمات وهو شعب يحب 
األعمال اخليرية وبناء املساجد 
في داخل الكويت وخارجها فضال 
عن دعم جهود نشر اإلسالم في 

أفريقيا وآسيا.
وأضاف احلريجي: ان الفضل 
يشوه تاريخ وسمعة الشعب 
الكويتي، الذي انتخبه ليمثله 
في البرمل����ان ويتبنى قضاياه 
وهمومه، ال ان يس����يء ليس 
انتخبوه  الذين  لناخبيه فقط 
بل للكويتيني جميعا، واعتبر 
احلريجي ان مطالبات الفضل 
بإباحة بيع اخلم����ور وإباحة 

الرق����ص والعري في احلفالت 
هي دعوة إلش����اعة احملرمات 
ب����ني الكويتي����ني، مؤك����دا ان 
جميع النواب في املجلس من 
جميع الطوائ����ف واالجتاهات 
السياسية والدينية باستثناء 
الفض����ل يعظم����ون ش����عائر 
اإلسالم وتعاليمه، لذلك رفضوا 
تصريحات الفضل واستنكروها 

بشدة.
النائب  ق����ال  من جانب����ه، 
عبداهلل العدواني ان املعروف عن 
أهل الكويت قدميا حبهم للدين 
ومتس����كهم بتعاليمه السمحة 
العون للمحتاج ونبذ  ومد يد 
كل مسيء لألخالق ينهى عنه 
اهلل عز وجل ورسوله الكرمي. 
وأض����اف العدواني ان األجداد 
واآلباء تركوا قيما وأخالقا بنيت 
على تعاليم االس����الم ومنهج 
نبين����ا ژ وورثها األبناء وما 
زالوا يسيرون عليها حاضرا 
الدعوات  ومستقبال مستنكرا 
اجلاهلية واملنافية لشرع اهلل 

ومنهج ديننا احلنيف.
النائب فيصل  واس����تنكر 
الكندري تصريح النائب نبيل 
الفضل ب����أن اخلمر من عادات 
أهل الكويت وتاريخها وتراثها 
قائال: »يبدو ان الفضل يخلط 
بني أصالة عادات اهل الكويت 
والدخالء الذي����ن جلبوا معهم 

اخلمر وتاجروا فيه«.
واكد الكندري ان اخلمر الذي 
العام  منع مبوجب قانون في 
1964 كان واليزال معيبا حسب 
العادات االجتماعية والتقاليد 
الكويتي����ة األصيلة فضال عن 

حرمته الدينية اإلسالمية وعمال 
بكتاب اهلل س����بحانه وما جاء 
في محكمه )يأيها الذين آمنوا 
إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب 
واألزالم رجس من عمل الشيطان 

فاجتنبوه لعلكم تفلحون(.
ونحن في دولة اس����المية 
عربي����ة خليجي����ة تس����تنكر 
الى  الش����اذة، مشيرا  العادات 
ان الع����ار يالحق من يش����رب 
اخلمر حتى وان كانت له مكانة 
اجتماعية ويعتبره الناس فاسدا 

ومبتلى.
التاريخ  ان  الكندري  وذكر 
التي كانت  سجل بأن الشركة 
تبيع اخلمر في الكويت شركة 
بريطانية تدعى كري ماكنزي 
او يجلب اخلم����ر من البصرة 
وكانت النظرة الدونية تالحق 
من يشرب اخلمر، موضحا ان 
النائب الفضل يريد ان يخلط 
األوراق وي����زور ف����ي التاريخ 
بتشويهه السمعة الطيبة لآلباء 

واألجداد.
ودعا الكندري النائب الفضل 
الى العودة الى مضابط مجلس 
األمة وحتديدا مايو 1964 للنظر 
في اقتراحات النواب السابقني 
برغبتهم في منع اخلمر وإصدار 
تعدي���الت في قان���ون اجلزاء 
ملعاقبة من يستورد او يصنع او 
يحوز او يتعاطى اخلمر باحلبس 
او الغرامة. وقال الكندري ان كل 
قانون او اقتراح يخالف الشريعة 
اإلسالمية وديننا احلنيف وال 
يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا 
األصيلة سيتم وأده قبل ان يرى 

النور.

فيصل الدويسان

الدويسان: بناء ملجأ نووي في »الشدادية« هدر للمال العام
النائ����ب فيصل  اعتب����ر 
الدويس����ان ان بن����اء ملج����أ 
الطلبة واملدرس����ني  حلماية 
من ضربة نووية في جامعة 
الشدادية امر جيد إال انه يثير 
الشكوك ألنه لم يتم تطبيقه 
في جميع املشاريع اجلديدة. 
اذا كان بناء  وقال الدويسان 
النووية  القنابل  مالجئ ضد 
سياس����ة حكومية، فلماذا لم 
يتم تعميمها على املش����اريع 
احلكومية واملناطق السكنية 

اجلديدة؟ اال اذا كانت احلكومة 
تعتبر ان حماية الطلبة اهم 
من املواطنني اآلخرين مع ان 
املنطق يقول ان حماية االطفال 
اه����م بكثير ألنه����م ميثلون 
مس����تقبل الدول����ة. وأوضح 
الدويسان ان األولى ان تقوم 
وزارة التربي����ة ببناء مالجئ 
اما  امل����دارس  خاصة ألطفال 
في مدارسهم او في مناطقهم، 
وان يتم تعميم التجربة على 
جميع املنش����آت ذات الكثافة 

سواء باملراجعني او املوظفني 
الن املواطنني سواسية ال فرق 
بينهم بصريح نص الدستور 

وروح القانون. 
وأضاف الدويسان مبا ان 
احلكومة لم تعم���م التجربة 
ومبا ان ملجأ اجلامعة كان أحد 
أسباب تأخير إنهاء املشروع 
فإننا نشم رائحة تنفيع للشركة 
املعنية باملشروع وإال فإن ذلك 
يعتبر هدرا للمال يتعني على 

وزير التربية التحقق منه.

كامل العوضي

رد وزارة املالية »مبهم« وحتركات املسؤولني إلجناز املشروع غير جادة

العوضي: تأخير مستشفى املتقاعدين غير مبرر
وأدعو وزيري البلدية واملالية إلى التعاون إلجنازه

حّث عضو مجلس األمة 
النائب كامل العوضي كال من 
املالية أنس الصالح  وزير 
البلدية  ووزي����ر ش����ؤون 
الكندري واملدير  عيس����ى 
العام ملؤسس����ة التأمينات 
االجتماعية حمد احلميضي، 
على ضرورة اإلس����راع في 
تنفيذ مش����روع مستشفى 
املتقاعدين، ووضع جدول 
ل����كل مرحلة  زمني محدد 
من مراحل التنفيذ، ألنه ال 
يوجد هناك أي عوائق مادية 
أو فنية أو سياسية يقبل 
أن حت����ول دون تنفيذ هذا 
الوطني بامتياز،  املشروع 
معربا ع����ن تقديره الكبير 
للمؤسسة ودورها الوطني 
الب����ارز خالل مس����يرتها 
الطويلة، ووقوف مجلس 
األمة إلى جانبها في تذليل 
الصع����اب واملعوقات التي 
تواجهها، وتسهيل جميع 
اإلجراءات املطلوبة لتنفيذ 
هذا املشروع الذي ينتظره 

املتقاعدون منذ سنوات.
العوضي في  وأض����اف 
تصري����ح صحافي أنه قدم 
سؤاال برملانيا ملعالي وزير 
املالية مكون من عدة نقاط، 
اولها س����ؤال ع����ن تاريخ 
صدور قرار تخصيص ارض 
مستشفى املتقاعدين، وكان 
رد الوزارة ان تاريخ صدور 
البلدي  القرار من املجلس 
كان بتاريخ 2010/11/1 ألرض 
مبنطقة الشدادية مبساحة 
مليون متر ث����م تبني عدم 
صالحية املوقع باعتباره يقع 
ضمن حدود عسكرية وبناء 
على ذلك مت تخصيص ارض 
بديلة مبساحة 860.000 متر 
مربع بتاريخ 2013/4/15، أي 
بعد ثالث سنوات من تاريخ 
الشدادية  تخصيص أرض 
ث����م أخط����رت  الس����ابقة. 
البلدية مؤسسة التأمينات 
االجتماعية باملوافقة على 
تسليم األرض املشار اليها 
بتاريخ 2014/4/28، مع اثبات 
بع����ض املعوقات مبحضر 

تسلمها. 
وأردف العوضي انه اي 
بعد اربع سنوات منذ عام 
2010 وحتى اآلن لم تستطع 
التأمينات تسلم  مؤسسة 
األرض املخصصة ملستشفى 
املتقاعدي����ن فمعالي وزير 
املالي����ة أك����د ان التأمينات 
تسلمت االرض أخيرا عام 
2014 ولكن »مع اثبات بعض 
املعوقات مبحضر تسلمها«، 
أي باملعن����ى الواض����ح ان 
التأمينات لم تتسلم شيئا، 

وهذا ال يج����وز وال يقبله 
منطق، كل هذه االجراءات 
والوقت الطويل وفي املقابل 
ال ش����يء ينجز وال توجد 

خطوة لألمام.
وقال العوضي ان وزارة 
األشغال العامة مثال يحتذى 
به م����ن حي����ث التخطيط 
والتنفيذ للمشاريع وادارتها 
واالنته����اء منها في الوقت 
احملدد ويجب على جميع 
الوزارات والهيئات االقتداء 
بها، وقال انه في حال عجز 
املالية والبلدية والتأمينات 
القيام بهذا املش����روع  عن 
احلي����وي فيج����ب عليهم 
مصارحة الشعب الكويتي 
بذلك وإعفاؤهم منه وتكليف 
وزارة االشغال بدال منهم، 
كما ناشد العوضي معالي 
وزير البلدية بزيادة التعاون 
من اجل امتام هذا املشروع 
اياه  كي حتسب له، مذكرا 
بأنه منتخب من قبل الشعب 
قبل ان يكون وزيرا وتوجد 
مسؤولية كبيرة ملقاة على 

عاتقه.
وأض����اف العوضي أن 
تكلف����ة املش����روع مغطاة 
بالكامل من فوائد تأمينات 
املتقاعدين وأن نص املادة 
الكويتي  الدس����تور  11 من 
ينص على أن »تكفل الدولة 
املعونة للمواطنني في حالة 
الشيخوخة أو املرض والعجز 
عن العمل كم����ا توفر لهم 
التأمني االجتماعي  خدمات 
االجتماعي����ة  واملعون����ة 
الصحي����ة«،  والرعاي����ة 
مؤك����دا أن كل ذلك يوجب 
الدس����تورية  الناحية  من 
والوطنية واإلنسانية ورد 
اجلميل اإلسراع في إنشاء 
مستشفى خاص باملتقاعدين 
يتالءم معهم ومع ظروفهم 
اخلاصة بدال من االنتظار في 
طوابير ومواعيد روتينية 
قد تتع����ارض مع ظروفهم 
الصحي����ة وق����د تعرضهم 

للخطر.
واعتبر العوضي أن هذا 
الرد غير مقبول وتبرير واه 
للتأخير م����ن دون حتديد 
املعوقات واجلهات املسؤولة 
عن هذا التأخير حتى يصار 
النق����اط على  إلى وض����ع 
احلروف، ألن تعاون املجلس 
مع احلكومة سيذلل جميع 
العقبات والصعوبات التي 
ستواجه تنفيذ هذا املشروع 

احليوي.
وأكد العوضي أن مبررات 
تأخر املش���روع بس���بب 
تغيي���ر األرض بطلب من 

رئاس���ة األركان مبرر واه 
ال ميك���ن القبول به حيث 
إن األرض خصص���ت منذ 
زمن طوي���ل وكان األجدر 
دراس���ة صالحية موقعها 
قبل تخصيصها، مش���ددا 
على أنه ال احد يس���تطيع 
أن مين على املتقاعدين ببناء 
مستشفى خاص بهم ألنهم 
أموالهم  يبنونه من فوائد 

وحقوقهم.
وش����دد العوضي على 
أن تق����دم األمم ورقيه����ا 
يقاس من خ����الل التعامل 
مع كبار السن واحترامهم 
وتقدمي كل الرعاية الصحية 
واالجتماعية واألدبية لهم، 
مبينا أن التباطؤ في تقدمي 
اخلدمات للمتقاعدين الذين 
يشكل كبار السن أغلبيتهم، 
ينعكس بشكل مباشر على 
املتقاعدين وعائالتهم أيضا، 
حيث يتوقع����ون خدمات 
ممي����زة بع����د أن قدم����وا 
خدم����ات ممي����زة ولكنهم 
ينتظ����رون كثي����را ورمبا 
يذهب انتظارهم هباء بعد 
ف����وات األوان، مؤكدا على 
أن املجتمع الكويتي يحمل 
ف����ي احترام  ثقافة عريقة 
الكبير وتقديره ويجب أال 
تتحطم هذه الثقافة من خالل 
ممارسات روتينية تتحكم 
أو املصالح أو  املكاتب  بها 

تخضع للمساومات.
وبني العوضي أن إنشاء 
مستشفى املتقاعدين يحمل 
بعدا تنمويا واضحا من خالل 
تطوير خدمات الصحة التي 
وصلت إلى حدود دنيا مزرية 
الذي تشهده  مع االزدحام 
املستش����فيات احلكومية، 
مؤكدا أن إنش����اء مثل هذه 
املستش����فيات املتخصصة 
يخف����ف الكثير من معاناة 
املتقاعدي����ن واملراجع����ني 
اآلخرين الذين سيستفيدون 
دون أدنى ش����ك من حتول 
م����ا يق����رب م����ن 100000 
متقاعد إلى مستش����فاهم 
اخلاص بهم وفسح املجال 
للمرضى اآلخرين ملراجعة 
احلكومية  املستش����فيات 

العادية.
وختم العوضي مشددا 
عل����ى أن املتقاعدي����ن ال 
يس����تحقون هذه املعاملة 
املجحف����ة بحقه����م بعد ما 
قدموه من جه����ود وأفنوا 
عمرهم ف����ي خدمة الوطن 
»لنرد عليهم بهذا الش����كل 
املخجل ونش����عرهم بانهم 
منس����يون بعد أن منحونا 

حياتهم«.

تقدم األمم ورقيها 
يقاسان من خالل 

التعامل مع كبار 
السن واحترامهم 

وتقدمي كل 
الرعاية الصحية 

واالجتماعية 
واألدبية لهم

نسبة 3% يكتتب 
بها العاملون 

الكويتيون 
املنقولون من 
املؤسسة إلى 

الشركة ونسبة %2 
يكتتب بها الراغبون 

من املوظفني 
السابقني
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محامية وناشطة 
سياسية وتعملني 

في التجارة كعضو 
مجلس إدارة شركة.. 

كيف جتمعني بني هذه 
األشياء املتناقضة 

نوعا ما؟
٭ ال أعتق����د ان هن����اك أي 
ب����ل بالعكس قمة  تناقض 
االنس����جام وه����و نوع من 
أنواع التكامل املفيد للشركة، 
فبالنسبة لعضوية مجلس 
إدارة ش����ركة هو نوع من 
أنواع رسم السياسة العليا 
للش����ركة، كما أن في هذه 
الفترة مجالس إدارة الشركة 
الى قانوني ليثري  بحاجة 
مجلس اإلدارة في اجلانب 
القانوني وأغلب الشركات 
االستثمارية والعقارية نرى 
في مجالس إداراتها أكثر من 
شخص قانوني لذلك أعتقد 
انه قمة االنس����جام، كما ان 
هناك الكثير من املمارسات 
اخلاطئة التي حتدث بسبب 
ع����دم املعرف����ة احلقيقية 
بالقانون، وإضافة الى ذلك 
فإن مهنة احملاماة منذ زمن 
ون����رى أن هناك الكثير من 
أعض����اء مجلس اإلدارة من 
احملامي����ن وإن كانت مهنة 
احملاماة حتتاج الى كم من 
اجلهد والتع����ب والتركيز، 
وأنا هلل احلمد قطعت حوالي 
ال� 24 عام����ا في هذه املهنة 
وأعطيتها حقها في التركيز 

واإلخالص لها.

يتابعك على تويتر 
آالف املتابعني.. 

هل هذا سببه أنك 
معارضة سياسية؟

٭ ال أعتقد هذا ولكن أعتقد 
أن هن����اك 30 ال����ى 40 ألف 
مش����ترك، كما أنن����ي مقلة 
جدا في التويتر، أنا لس����ت 
معارضة سياس����ية بل أنا 
مواطن����ة مؤمن����ة بتطبيق 
القانون، ولألس����ف نحن ال 
نطبق القانون بالشكل األمثل 
بل يطبق حسب احملسوبيات 
والواسطة، وإذا كان مفهوم 
املعارضة انني أحارب اخلطأ 
والفساد واالعوجاج وعدم 
أنا  القان����ون فإذن  تطبيق 
معارضة، أنا مؤيدة للقانون 
وضد أي فكر فيه انحراف 
عن القانون من أعلى السلم 

الى القاع، 

عملت مستشارا 
قانونيا مبكتب وزير 
اإلعالم منذ عام 1999 
وحتى عام 2006، أي 
أكثر من 7 سنوات.. 
كيف وجدت اإلعالم 

الكويتي؟
٭اإلعالم الكويتي حاليا سيئ 
جدا، وفي حقبة سابقة كان 
اإلعالم الكويتي منارة ليس 
للكويت فقط بل كان منارة 
اخلليج والعرب، على سبيل 
املثال مجلة العربي لم تكن 
للعالم العربي فقط بل للعالم 
اإلسالمي، كما كان إصدارها 
يعتبر األول على مستوى 
الدول العربية واإلسالمية، 

أين هي اليوم؟
ولو تكلمنا على تلفزيون 
الكوي����ت وعلى انتاجه من 
مسرحيات وأفالم فأين هو 
اليوم؟ تلفزيون الكويت الذي 
هو برعاية الكويت واملفترض 
أنه يتوافر له جميع السبل 
املادية واملعنوية واخلبرات 
املمي����زة ودعم  والك����وادر 

إذا كان مفهوم 
املعارضة إنني 
أحارب اخلطأ 

والفساد واالعوجاج 
وعدم تطبيق 

القانون فإذن أنا 
معارضة 

قانون حماية 
امللكية الفكرية ولد 

ضعيفًا والغرامة ال 
تتعدى الـ50 ديناراً 

في القضايا

لو سمحت لي 
ظروفي األسرية 

لقمت بالترشح في 
االنتخابات البرملانية 

املقبلة 

ال أعتقد أن لدي 
40 ألف متابع ألنني 

معارضة سياسية

لم أخطط ألكون 
محامية وكنت 

دائمًا في املدرسة 
املتحدث الرسمي 
باسم الطلبة في 

أي مشكلة

ال ننكر أن احلكومة 
فشلت في تأمني 

صحة جيدة 
للمواطن والتعليم 

في انحدار والسكن 
أزمة متفاقمة

جتربة املرأة 
الكويتية في مجلس 

األمة كانت جيدة 
لكن جتربة التوزير 
كانت أكثر نضوجًا 

وجناحًا

ال أؤيد الـ »كوتا« 
ومؤمنة بقضية 
اإلنسان وال أفكر

في التفرقة 
اجلنسية بني الرجل

 واملرأة

قانون املرأة 
اإلسكاني أعطاها 

احلق في أن تأخذ 
قرضًا بقيمة 70 

ألف دينار ويكون 
لها بيت مسجل 

باسمها

احملامية نضال احلميدان متحدثة للزميلة دانيا شومان  )حمدي شوقي( 

نضال احلميدان خالل مشاركتها في إحدى الندوات

نساء الكويت دائما 
ما انطبق عليهن القول 

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

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

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

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

»وزيرات بال حقيبة« 
صفحة متخصصة 

نتعرف من خاللها على
رائدات ومختلفات 

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

بعلمها، بتميزها، أو 
بنشاطها في خدمة بلدها 

الكويت، بل ساهمت 
في تغيير املجتمع إلى 

االفضل.
نستعرض خالل هذه 
الصفحة أحاديث سيدات 
مميزات يروين جتاربهن 

اخلاصة،  على شكل 
تاريخ مختصر لقصة 

متيز بطلتها امرأة مميزة 
جدا.

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

خدمة مجتمعهن.
للتواصل:

d.chouman@alanba.com.kw

للتواصل مع الصفحة

الفنون والثقافة واآلداب فكل 
هذا متوافر لديه، ولكن أعود 
وأكرر أن هناك محسوبية 

في اإلعالم.

 تتمتعني بخبرة 
متميزة في مجال 
احلقوق الفكرية.. 

كيف ترين حال 
احلقوق الفكرية في 

الكويت؟
٭ كان ل����ي الش����رف أيام 
د.سعد بن طفلة عندما كان 
وزيرا لإلعالم قمنا بإصدار 
الفكرية،  قانون احلماي����ة 
وحينها في جلسة مجلس 
االمة قام د.س����عد بن طفلة 
وتكل����م عن ه����ذا القانون 
وقال »ان هن����اك تعديالت 
عليه وعلينا تعديلها خالل 
سنة« وطبعا من سنة 1999 
الى هذه اللحظة لم يتم اي 
تعديل على قانون احلماية 
الفكرية، والقانون مت إقراره 
ولكن لم يعدل ويحتاج الى 

ادوات كثيرة.
كما قمنا بدورات للميناء 
واجلمارك وموظفي وزارة 
اإلعالم وكانت موجة مفعمة 
بالعمل والنش����اط قانون 
الفكرية والقرصنة  امللكية 
وحقوق اإلنسان وكانت هناك 
استضافة الساتذة ودكاترة 
من خارج الكويت، لتصدر 
أحكام صارمة بحق من يقوم 
بعملي����ة القرصنة، لتنتقل 
هذه املهمة من وزارة اإلعالم 
التجارة لتموت  الى وزارة 
حقوق احلماية الفكرية الى 
القرصنة،  اللحظة وزيادة 
وإن كانت هناك أحكام تصدر 
ولكن بشكل فردي ومحدود 
وليست برعاية حقيقية من 

الوزارة.

هل سبق أن ترافعت 

في قضية سرقة 
حقوق فكرية؟

الكثير من  ٭ نعم، هن���اك 
القضايا التي ترافعت فيها، 
ومت ص���دور أح���كام به���ا، 
القانون ولد ضعيفا،  ولكن 
فبالتال���ي احلكم س���يكون 
الس���جن، ودائما  او  غرامة 
ما يحك���م بالغرامة وتكون 
قيمتها 50 دينارا، فهذه ليست 
عقوبة، لذلك كنا نحاول ان 
تكون العقوبة أفضل مبعنى 
أال تتك���رر أو ال يجرؤ أحد 
على مخالفة القانون، ولكن 
القانون م���ات وال أرى من 
يتحدث أو ين���ادي بقانون 

احلماية الفكرية.

بصراحة، هل خططت 
ألن تكوني محامية؟

٭ كن���ت أمتن���ى أن أكون 
محامية، ولكنني لم أخطط 
لهذا.. ودائما كنت في املدرسة 
الرس���مي باس���م  املتحدث 
الطالب، ودائما كنت أتصدر 
حلل اي مشكلة في املدرسة 
وأتكلم م���ع الناظرة ألحمل 
مسمى »محامية الفصل«، كما 
أنني اح���ب نصرة املظلوم، 
وهلل احلمد أكملت دراستي 

والتحقت بكلية احلقوق.

عندما تخرجت في 
العام 1989 كانت قلة 
من الكويتيات يرغنب 

في مجال احملاماة.. ما 
الذي دفعك إلى خوض 

غمار هذا املجال 
الصعب؟

٭ والدي أطال اهلل في عمره 
هو من دفعني وش���جعني 
خلوض غمار مهنة احملاماة 
مع أنه واجه انتقادات كثيرة 
ممن حوله كوني فتاة، ولكن 
دائما ما كان يقول »س���وف 
تكون ابنتي محامية ناجحة 

ب���إذن اهلل واهلل يوفقه���ا« 
وعندما رأيت هذا التشجيع 
منه ومن والدتي رحمها اهلل 
قررت خوضه���ا وبإصرار 

كبير.

لم لم تفكري في 
خوض االنتخابات 

البرملانية؟
٭ ال أب���دا.. وال أنك���ر أنني 
أفكر في هذا املوضوع ولكن 
ف���ي نظ���ام الصوت  ليس 
الواحد، ألنني أعتقد ان هناك 
صعوبة. كما أنه لو حصلت 
انتخابات ودخلت املعارضة 
بها أتوقع أن املجلس سيكون 
مجلسا ناجحا، ولو سمحت 
لي ظروفي األسرية للدخول 
بها فسأفعل وأعلن ترشيحي 
لالنتخابات املقبلة بإذن اهلل، 
وال ش���ك أن العط���اء ليس 

بدخول مجلس األمة فقط.

كيف ترين جتربة 
املرأة الكويتية في 

البرملان؟
٭ املرأة الكويتية وجتربتها 
البرملانية كانت جيدة لكن 
جتربة توزي���ر املرأة كانت 
أكثر نضوجا وجناحا، وكانت 
أذك���ى باالختيار  احلكومة 
وعلى سبيل املثال كان لصوت 
د.نوري���ة الصبي���ح تأثير 
كبير وقوي ج���دا ويكفينا 
فخرا أنها امرأة وقفت على 
املنصة وردت على محاور 
االستجواب وعادت كوزيرة، 
فبالتالي كانت جتربتها رائدة، 
أما بالنس���بة لتجربة املرأة 
كنائ���ب فهناك م���ن خذلها 

الشعب الكويتي.

هل مازالت املرأة 
بحاجة إلى نظام 

الكوتا؟
كال أن���ا ال أؤي���د الكوتا، 

أنا مؤمنة بقضية اإلنسان 
وال أفكر بالتفرقة اجلنسية 
س���واء لرجل او المرأة كما 
انني أسست جمعية »معا« 
مع العديد من زميالتي، وهي 
تهتم بالقضايا األسرية، كما 
تهتم بقضايا املرأة والرجل 
وجمي���ع أعضائه���ا رجاال 

ونساء.
وبالعودة إلى الس���ؤال: 
مل���اذا الكوت���ا؟ فأق���ول ان 
املرأة جنحت دون حاجتها 
لنظ���ام الكوت���ا ومن خالل 
دعم احلكومة، واألمر يعود 
للقناعة وليس للكوتا، وأعتقد 
اننا جتاوزناها اليوم ولسنا 

بحاجة لها ابدا.

لو فرضنا وعرضت 
عليك احلقيبة 

الوزارية فأي وزارة 
ستختارين؟

٭ قد تكون وزارة اإلسكان، 
وذلك ألنني عملت في وزارة 
اإلسكان فترة ورأيت كثرة 
املعاناة الت���ي كانت تطول 
واملواطن���ات،  املواطن���ن 
ومازالت قضية اإلسكان هي 
القضية الشائكة في الكويت 
وتفاقمت كثيرا لدى العديد 
من الشباب الذين ينتظرون 
بيتا حتى اليوم، وتشرفت بأن 
أكون داعمة في فترة وجودي 
بوزارة اإلسكان لتفعيل قانون 
املرأة اإلسكاني وإن كان قد 
تعرض لعثرات كثيرة وهذا 
أعتبره إجنازا شخصيا كبيرا 
أعطى املرأة الكويتية املطلقة 
واألرملة احلق في أن تأخذ 
قرضا بقيمة 70 ألفا ويكون 
لها احلق ف���ي أن يكون لها 
بيت مس���جل باسمها، وهذا 
امللف كان من ضمن امللفات 
املغلقة والذي مت فتحه عن 
املرأة  طريقي، وكان للجنة 
دور كبي���ر وفعال معنا في 

فتح هذا امللف.

وما أول قرار 
ستتخذينه؟

٭ دعم القطاع اخلاص، 
املثال هناك  فعلى س����بيل 
قانون يتطلب من الشركات 
املس����اهمة في حل القضية 
اإلس����كانية، ويج����ب على 
القطاع اخل����اص أن يكون 
له دور تنم����وي في البلد، 
فالصحة واإلسكان والتعليم 
يجب أن تكون من أولويات 
الدولة وه����و ما حث عليه 
الدستور وعليها توفيرها، 
وال ننكر أن احلكومة فشلت 
ف����ي تأم����ن صح����ة جيدة 
للمواطن، كم����ا ان التعليم 
انحدار، ومازال السكن  في 

ميثل أزمة متفاقمة.

وهنا نتكلم عن دور 
الدولة الفاعل في 

القضية اإلسكانية 
بالتعاون مع القطاع 

اخلاص بوضع 
ضوابط حقيقية 
وليست شكلية 
ملمارسة القطاع 

اخلاص دوره في 
اإلسكان.

كلمة أخيرة؟
٭ أمتنى أن يكون لكالمنا 
أذن تسمع مطالبنا وتفهم 
معاناة املواطن الكويتي، ويد 
تعمل على إجناز وتفعيل كل 
ما نقوله، وأمتنى أن يكون 
هناك تغيير حقيقي لكثير 
م����ن القضايا الت����ي نعاني 

منها.

دانيا شومان

المحامية نضال الحميدان من أوائل الكويتيات الالتي خضن تجربة المحاماة في وقت كانت المهنة مقتصرة 
على الرجال إال من قلة من النساء الالتي خضن هذا المجال الشاق ومن بينهن الحميدان. ترى الحميدان أن 
تجربة المرأة السياسية ممتازة وتفصل ذلك بالقول: »المرأة الكويتية وتجربتها البرلمانية كانت جيدة لكن 

تجربة توزير المرأة كانت أكثر نضوجا ونجاحا، من األداء وكانت الحكومة أذكى في االختيار وعلى سبيل 
المثال كان لصوت د.نورية الصبيح تأثير كبير وقوية جدا ويكفينا فخرا أنها امرأة وقفت على المنصة وردت على 

محاور االستجواب وعادت كوزيرة، فبالتالي كانت تجربتها رائدة، أما بالنسبة لتجربتها كنائب فهناك منهن 
من خذل الشعب الكويتي«. وأكدت انها ترفض مبدأ الكوتا وقالت :»ال أؤيد الكوتا، ومؤمنة بقضية اإلنسان وال 
أفكر بالتفرقة الجنسية بين »رجل وامرأة«، كما انني أسست جمعية »معا« مع العديد من زميالتي وهي جمعية 

تهتم بالقضايا األسرية، وبقضايا المرأة والرجل وجميع أعضائها رجاال ونساء وفيما يلي تفاصيل اللقاء.

أكدت أنها ليست معارضة سياسية بل مواطنة مؤمنة بتطبيق القانون

المحامية نضال الحميدان نضال احلميدان: لو عرضت علّي احلقيبة 
الوزارية فسأختار »اإلسكان« وأشرك 

القطاع اخلاص في حلّ القضية اإلسكانية
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Cuba’s biggest export are
teachers, doctors – not revolution

Staring at a phone or tablet 
before bed may hurt sleep

Reuters - Washington has system-
atically pushed to ostracize Cuba 
from the rest of Latin America years 
after the policy has become anach-
ronistic. By focusing so complete-
ly on the “bad” Cuba of authoritar-
ian government and human-rights 
abuses, the United States has been 
missing a big opportunity to work 
with the “good” Cuba on core devel-
opment problems in Latin America 
and Africa, such as improving edu-
cation and healthcare.

President Barack Obama men-
tioned one possibility in his Dec. 17 
announcement on restoring full dip-
lomatic relations with Cuba. Cuba, 
he pointed out, has more healthcare 
workers in Africa fighting the Ebola 
epidemic than any other country. 
U.S.-Cuba cooperation could go far 
in combating the disease and find-
ing solutions to this and other ma-
jor public-health problems in Africa, 
where Cuban doctors have been ac-
tive for more than 30 years.

Most Americans may still view 
Cuba as largely a sugar producer. 
But the new reality is that Cuba’s 
principal export is human capital 
— doctors and teachers.

Consider what Cuba is doing in Bra-
zil. Thanks to left-leaning President Dil-
ma Rousseff, more than 5,000 Cuban 
doctors participate in the Mais Med-
icos (More Doctors) program, which 
helps relieve the massive shortage 
of healthcare services in Brazil’s ru-
ral, often remote areas. The program 
is highly successful with low-income 
Brazilians, many of whom now receive 
quality medical attention where there 
was none before.

In my field of research, educa-
tion, we can also learn a great deal 
from the Cubans, especially in how 
to train teachers and improve class-
room teaching. I compared Cuban 
classrooms and teacher training in-
stitutions with those in Brazil and 
Chile. I found that Cuban children 
learned far more in school than pu-
pils in these countries precisely be-

cause Cuban teachers are much 
better trained. Cuban schools also 
do a better job of inducting young 
teachers into a well-defined instruc-
tional model. These teaching and 
organizational skills are transport-
able to other countries.

Tens of thousands of Cuban teach-
ers have worked in poor regions 
abroad, almost always filling teach-
er shortages. But the real payoff for 
countries importing Cuban educators 
would be the opportunity for these 
teachers to train their young educa-
tors through co-teaching, classroom 
supervision and mentoring local 
counterparts, especially in low-in-
come rural and urban schools. Cu-
ban educators could also help bring 
Cuban-style teacher-education pro-
grams into Latin America’s univer-
sities and normal schools.

Here is where cooperation be-
tween the United States and Cuba 
could make a difference. One big 
problem in using Cuban doctors in 
countries such as Brazil, or Cuban 
teachers to develop classroom skills 
in other Latin American countries, 
has been U.S. stigmatization. Wash-
ington invariably paints anything Cu-
ban as “communist infiltration.”

Putting more emphasis in U.S. 
policy on the “good” Cuba could 
reap major benefits not only for 
U.S. citizens and Cubans but also 
for the people in countries served 
by this cooperation. In doing so, 
Washington would become more 
effective in its development-assis-
tance work. Cuba could expand 
its human-capital exports and be 
pushed to distribute export reve-
nues more equitably to its doctors 
and teachers, benefitting the Cuban 
people overall. In addition, low-in-
come Latin Americans and Africans 
would receive better medical and 
educational services, contributing 
to lower rates of poverty and high-
er economic growth.

This is not be a bad deal for aban-
doning an anachronistic policy.

UPI - Staring at electronic de-
vices before bed could be ruin-
ing people’s sleep, according to 
a new study.

The devices, like iPhones or e-read-
ers, emit a light that can confuses the 
body. “Electronic devices emit light that 
is short-wavelength-enriched light, 
which has a higher concentration of 
blue light -- with a peak around 450 
nm -- than natural light,” said Anne-
Marie Chang, assistant professor of 
biobehavioral health, Penn State. “This 
is different from natural light in com-
position, having a greater impact on 
sleep and circadian rhythms.”

The researchers looked at 12 
adults for two weeks and compared 
the nights they went to bed with 
a book to the nights they went to 

bed with an e-reader. They moni-
tored melatonin levels, quality of 
sleep and how alert they felt when 
they woke up. They found when 
the participants used the e-read-
ers before bed it took 10 minutes 
longer to fall asleep, and they fell 
into deep sleep for shorter peri-
ods of time during the night than 
when they didn’t use an electron-
ic device before bed.

“Our most surprising finding was 
that individuals using the e-reader 
would be more tired and take lon-
ger to become alert the next morn-
ing,” said Chang. “This has real con-
sequences for daytime functioning, 
and these effects might be worse 
in the real world as opposed to the 
controlled environment we used.”

Analysis
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Are heart patients safer with 
the doctors away?

Health

AP - Doctors joke that 
if you’re going to have 
a heart attack, the saf-
est place would be at 
a big national gather-
ing of heart specialists. 
But a new study sug-
gests some older hos-
pitalized heart patients 
may fare better when 
these doctors aren’t 
around.

Survival chances were 
better for cardiac ar-
rest patients and for 
the sickest heart failure 
patients if they were 
treated at teaching 
hospitals during the 
two biggest national 
cardiology meetings, 
compared with those 
treated during weeks 
before and after the 
meetings. Also, some 
of the sickest heart at-
tack patients got few-
er invasive procedures 

during meeting days, 
versus those treated at 
other times - but that 
didn’t hurt their odds 
of surviving, the nine-
year study found.

The findings were 
only at teaching hos-
pitals, typically affiliat-
ed with medical schools 

and involved in doctor 
training and sometimes 
research; these are the 
workplaces for many doc-
tors who attend major 
medical meetings. No 
differences were seen 
in death rates at non-
teaching hospitals.

The evidence is only 

circumstantial and the 
study lacks informa-
tion on whether the 
patients’ own doctors 
actually attended the 
meetings.

“The solution is not 
to get the cardiologists 
to have meetings every 
week,” said Dr. Anupam 
Jena, a Harvard Medical 
School economist and in-
ternist and the study’s lead 
author. Identifying specif-
ic treatments that were 
given or not given dur-
ing meeting times would 
be a better solution that 
might lead to better out-
comes, Jena said.

It might be that doc-
tors who don’t attend the 
meetings are less inclined 
to try the most invasive 
treatments, and that a 
less intensive approach 
is better for the sickest 
patients, Jena said.

Many self-identified white
people have some African ancestry

Research

UPI - A new study finds 
many people who iden-
tify themselves as com-
pletely white also have 
African ancestry.

Researchers looked at a 

comprehensive database 
of genetic information col-
lected by the gene identify-
ing service 23and Me.

One of the biggest dis-
coveries was that self-iden-

tified white people from 
the South have the high-
est concentration of Af-
rican genes in the Unit-
ed States, with states like 
Louisiana and South Car-

olina showing one in 20 
have at least 2 percent 
African ancestry.

The researchers also 
found people who iden-
tify as African-American 

have the highest concen-
tration of African genes in 
the South, with self-iden-
tified black people in the 
North showing more mixed 
heritage.

UPI -- A geostrate-
gic Santa Claus has left 
three offerings. A sim-
ilar query applies. Will 
these offerings turn out 
to be the equivalent of 
presents and opportu-
nities? Or will they be 
lumps of coal signify-
ing bad things?

President Barack 
Obama has decided it 
is high time that the 
United States recog-
nized Cuba. As this col-
umn has criticized the 
president more often 
than not, hooray and 
well done! Despite the 
brickbats and screams 
of protest by offended 
Republicans and oth-
ers living in the past, 
that recognition is long 
overdue.

Rather than reward-
ing an authoritarian if 
not full-fledged commu-
nist state, recognition 
will prove in the best 
interests of both coun-
tries. That has happened 
twice before. The U.S. 
and China fought the 
Korean War to a bloody 
draw. Forty-two years 
ago, President Richard 
Nixon’s watershed visit 
to Beijing changed that 
relationship forever.

Decades later, pro-
pelled by Vietnam War 
veterans John Kerry and 
John McCain, the U.S. 
recognized the coun-
try that defeated us in 
a war that claimed over 
58,000 American lives. 
China, no matter what-
ever differences it may 
have with its neighbors 
or the U.S., Vietnam and 
the U.S. are better off for 
these rapprochements. 
The same outcome will 
apply to Cuba.

Second is Russia and 
President Vladimir Pu-
tin’s extraordinary three 

hour and seven minute 
annual press confer-
ence last week. Russia’s 
man of the year for a 
record fifteenth time in 
a row -- Stalin must be 
weeping -- held forth on 
all manner of subjects 
from the economy to 
his love life. What has 
been missed so far in 
the reporting is that the 
authority and standing 
of Putin were severely 
challenged by many of 
the reporters and the 
tone and content of 
their questions.

The respect and awe 
that Putin had once com-
manded was diminished. 
Russians, used to over sev-
enty years of Soviet pro-
paganda and pomp, are 
acutely aware and sensi-
tive to these implicit in-
teractions. Besides the 
economic hole Russia has 
dug for itself and the non-
sensical timeframe of two 
years Putin projected to 
correct that disaster, his 
image and credibility have 
been damaged.

Putin is caught in what 
Lenin called classic contra-

dictions that in crisis will 
only worsen. He is over-
playing the nationalist 
hand, one reason for his 
huge popularity to date. 
Likewise he is reaching 
too far ideologically in 
trying to restore Russian 
greatness. And his ability 
to manipulate the econ-
omy to pay for his other 
goals and to keep Russians 
content has been greatly 
weakened by incompe-
tence on the part of his 
economic advisors; the 
rapid decline in oil pric-
es; and sanctions.

In my latest book, 
A Handful of Bullets: 
How the Murder of 
Archduke Franz Fer-
dinand Still Menaces 
the Peace, I speculate 
over the prospect of 
a third Russian revo-
lution. The first was in 
1917 that established 
the Soviet Union; the 
second in 1989-90 that 
ended it. And the third 
may be the toppling 
of Vladimir Putin over 
the coming years. The 
point is that Putin is 
very vulnerable.

If President Obama 
is as bold and clever 
towards Russia as he 
was towards Cuba, now 
is the time to engage 
Putin. Sending a trust-
ed envoy -- and Hen-
ry Kissinger or Colin 
Powell come to mind 
-- who knows Putin 
and could negotiate 
an end to the Ukraine 
crisis and the standoff 
between Moscow and 
the rest of the world is 
needed. Otherwise, a 
wounded Putin could 
easily turn the bear he 
spoke of so lovingly in 
his press conference into 
a real beast menacing 
his neighbors.

Last and most tragi-
cally is Pakistan and the 
obscene murders of 150 
school children in Pesha-
war. In a rational country, 
the time would have come 
for ending the threat posed 
by Taliban writ large. Be-
cause the political par-
ties leading the country 
lack the stomach, back-
bone and brains to ac-
complish that task and 
because Pakistan has tak-
en what could be an ir-
reversible turn towards 
Islamic fundamentalism, 
this opportunity may be 
squandered.

Great rhetoric and 
promises for action will 
evaporate unless or un-
til Pakistanis realize this 
is an existential moment 
and demand action. That 
may of course create the 
grounds for a change of 
government, something 
the U.S. will oppose. But 
if Pakistan is to emerge as 
a secure democracy, re-
sponses to Santa’s offer-
ing must turn this tide and 
defeat Taliban of all stripes 
once and for all.

By Harlan Ullman   

Three offerings from the 
geostrategic Santa Claus

Analysis
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هل تعلم؟!

اسألوا األنباء
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أفقياً:

عمودياً:

االرض
اخلصوبة

شموس
احلياة

اخلالدة
عطاء
وهاد
املطر
شتاء
بيوت
سالم
ورد

عناد
جهد
رمل

البوادي
الغيم
موسم
الكرم
النور
النهر

مناهل
العهد

صبور

كم يستغرق ضوء الشمس 
حتى يصل إلى األرض؟

٭ 8 دقائق ال غير.

من هو أول انسان نزل على 
سطح القمر؟

٭ نيل ارمستروجن.

كم يبعد كوكب الزهرة عن 
الشمس وكيف نراه وملاذا ال 

توجد حياة عليه؟
٭ كوك��ب الزه��رة يبعد عن 
الش��مس مس��افة 67 مليون 
ميل وعندما يقترب من االرض 
يصير من أمل��ع االجرام التي 
نراها في السماء وهو قريب 
من االرض من حيث احلجم اال 
انه ال تتوافر فيه شروط احلياة 
الالزمة الي كائن حي اذ حتيط 

به سحب ال تنقشع ابدا.

ملاذا ال نشعر بدوران 
االرض حول نفسها او حول 

الشمس؟
٭ من املتعارف عليه ان االرض 
تدور بطريقتني، فهي تدور حول 
الشمس وتدور حول محورها 
ونحن ال نشعر بحركة دورانها 
ه��ذه الننا نخض��ع للجاذبية 
االرضية وكذلك بسبب الهواء 

احمليط بنا ومياه احمليطات.
والذي نالحظه من دوران 
االرض حول محورها هو ظاهرة 
الليل والنه��ار، فلوال دوران 
االرض هذا لبقينا في اجلانب 
املضيء دائما او اجلانب املظلم 
البعيد عن الشمس، فبدوران 
االرض حول محورها يتعاقب 

الليل والنهار كل 24 ساعة.
ام��ا دوران االرض ح��ول 
الشمس فحركة مهمة في حياتنا 
ونالحظها من خالل الفصول 
املتتالية واملتغيرة وهذا التغيير 
جنده ف��ي كل فصل مير في 
حياتنا وتستغرق هذه الدورة 

365 و)4/1( يوم.

متوسط عدد الهزات 
والزالزل التي تسجل كل 

عام؟
٭ متوس��طات رصد الزالزل 
املوزعة ف��ي كل انحاء العالم 
تسجل كل عام اكثر من مليون 
هزة ارضية يحدث ثلثاها في 

أعماق البحار.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1ـ  القادسية، 2ـ  حمالـ  يعاتب، 3ـ  
اجلم )معكوسة(ـ  مي )معكوسة(، 4ـ  
دلـ  بامية، 5ـ  ار )معكوسة(ـ  راكدة، 
6 ـ سارا ـ عمه )معكوسة(، 7 ـ دم 
)معكوسة(ـ  جمودـ  يا )معكوسة(، 
8ـ  يلمـ  يامال، 9ـ  يرعبـ  ســـلم، 

10 ـ ملحم بركات.

عموديًا:
1ـ  احمد رامي، 2ـ  اجلمل )معكوسة(ـ  دليل، 
3ـ  قالـ  حرم )معكوسة(، 4ـ  االبراجـ  عم، 
5ـ  مراء )معكوسة(ـ  ب ب، 6ـ  سيد مكاوي، 
7 ـ يعـ ـ يد ـ كســـاد )معكوسة(، 8 ـ ها ـ 
هـ هـ هـ ـ مال، 9 ـ مت ـ متائم )معكوسة(، 

10 ـ نبيل شعيل.

حل عينك .. عينك

1 ـ احد االنديـــة الكويتية، 2 ـ عتال ـ يلوم، 3- 
الكثير )معكوسة(ـ  بحر )معكوسة(، 4ـ  ارشدـ  
من اخلضار، 5ـ  للمساحة )معكوسة(ـ  ساكنة، 6 
ـ مشياـ  احد اقربائه )معكوسة(، 7ـ  في العروق 
)معكوسة( ـ عكس حركة ـ للنداء )معكوسة(، 
8 ـ يجمع ـ غناء شعبي كويتي، 9 ـ يفزع ـ حيا، 

10 ـ موسيقار لبناني.

1ـ  شاعر مصري، 2ـ  من احليوانات )معكوسة(ـ  
برهان، 3ـ  تكلمـ  عكس حلل )معكوسة(، 4ـ  من 
معالم الكويتـ  من االقارب، 5ـ  جدال )معكوسة( 
ـ متشابهان، 6ـ  مطرب وملحن مصري راحل، 7ـ  
نصف يعيدـ  من االطرافـ  عكس رواج )معكوسة(، 
8ـ  للتنبيهـ  متشابهةـ  ضجرا، 9ـ  اكتملـ  احجبة 

)معكوسة(، 10 ـ مطرب كويتي.

احلل  أسفل الصفحة

حل اعرف الشخصية:
داود حسني

حل كلمة السر:
البرتقال

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: من الفاكهة 
من 8 أحرف

لاماشعاوما
صلنلمطلهـيا

بعانواخاغل
وهـهـهـسءادلا
ردلرربلعار

ةوجيقتدنةض
ارهـدراةابا

يدداولمدول
حءتونكومصم

لاوبلرساخط
اتيلاممللر
لشبالمرساا

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 يسبب وجود النمل االبيض 
املنتش��ر في الواليات املتحدة 
لوحده��ا ما يق��ارب 3 ماليني 
دوالر من اخلسائر سنويا، وهذه 
املخلوقات التي تعتبر مشكلة 
لالنسان اليوم قد وجدت منذ 
ماليني السنني، وقد عاشت انواع 
النمل االبيض االولية في عصر 
الديناصورات. ويتواجد النمل 
االبيض اليوم بكثرة في الواليات 
املتح��دة وجنوب كندا، وتكثر 
اعداده عل��ى وجه اخلصوص 
في املناطق االستوائية املمطرة، 
كما يوجد منها اكثر من 2000 
نوع منها نح��و 50 نوعا في 
الواليات املتحدة. ال يتش��ابه 
النمل االبي��ض بالنمل العادي 
االحمر الذي نعرفه، فهو ذات 
وس��ط كثيف ول��ون خفيف 
باالضافة الى شعرتي حتسس 
ملتويتني. يعيش النمل االبيض 
في مستعمرات داخل الشجر، 
فيقوم بحفر اخلشب وتشكيل ما 
يشبه الغرف النشاء املستعمرة، 
وتتألف هذه املستعمرة عادة من 

ملك وملكة وجنود وعمال.
يق��وم جنود املس��تعمرة 
بحمايته��ا من االعداء، وهم ال 
ميلك��ون اجلوانح وحتى انهم 
يكونون عميان، ومع ذلك فهم 
مقاتلون شرس��ون. اما مهمة 
العم��ال فهي مد املس��تعمرة 
بالغذاء، فيقومون مبضغ اخلشب 
ومن ثم اطعامه لبقية النمل، فاذا 
نظرنا الى االمعاء اخللفية للعمال 
بواسطة املايكروسكوب لرأينا 
سائال مليئا بآالف احليوانات 
وحيدة اخللية او البروتوزونات، 
وتق��وم ه��ذه البروتوزونات 
بتحويل س��يلولوز اخلش��ب 
الى السكر، فيقوم العامل هنا 
مبض��غ هذا الس��كر وتلقيمه 
لغيره من النم��ل، وهكذا يتم 
معاجلة اخلشب اليوم بطريقة 
متن��ع هذا النمل م��ن االغارة 
عليه والتهامه، حيث يتم نقعه 
بسائل زيتي ممزوج بالقطران 
والفحم. ومثل اخلش��ب، فإن 
الرطب يعتبر عنصرا  التراب 
مهما حلياة اغلب انواع النمل 

االبيض.

ما هو النمل األبيض؟

نهى صابر:

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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الشيخة عائشة املبارك ود.حنان املطوع ومرمي األنصاري في لقطة تذكارية مع األطفال لقطة تذكارية امام معرض مونتانيا

إحدى الفقرات املقدمة من قبل األيتام

 قص شريط افتتاح معرض مونتانيا                                                                          )محمد خلوصي(

األنصاري متوسطة سمية امليمني وأعضاء الوفد املشارك في مؤمتر املرأة هدية تذكارية حلرم الشيخ علي صباح الناصر مرمي األنصاريمن التصاميم املعروضة في مونتانيا   احد املوديالت

قصر الشيخ علي الصباح احتفى بأيتام قرية
صباح األحمد في جاكارتا وبأيتام اليمن

»مونتانيا« تطلق تشكيلة املصممة الكويتية دالل القبندي

الس����يدة م����رمي  احتف����ت 
الش����يخ علي  األنصاري حرم 
بأبناء  الناصر الصباح  صباح 
دار أيتام قرية صباح األحمد في 
جاكارتا وبأيتام اليمن املشاركني 
في مؤمت����ر دور املرأة اخليري 
العاملي، وذلك في قصر املغفور 
له الشيخ علي الصباح مبنطقة 
السرة. وتضمن احلفل إقامة عدد 
من الفعاليات واألنشطة املتنوعة 
من قبل األطفال وإظهار مواهبهم. 
وقامت حرم الشيخ علي الصباح 
في نهاية احلفل بتوزيع الهدايا 
عل����ى األطف����ال، متمني����ة لهم 
التوفيق في حياتهم وإظهار ما 
لديهم م����ن مواهب وتطويرها 

خلدمة دينهم ومجتمعهم.

لميس بالل 

صرح مدير التسويق في 
شركة مونتانيا لألزياء فادي 
الس����منة � خالل حفل إطالق 
تشكيلة املصممة الكويتية دالل 
القبندي � لشتاء 2015 والتي 
تعتبر ثاني تشكيلة تطرحها 
القبندي  مونتانيا للمصممة 
هذا العام بأن هذه الفكره جاءت 
انطالقا من حرص مونتانيا 
على دعم الطاقات الش����بابية 
الكويتي����ة، وكش����ف موهبة 

التصميم الكامنة فيهم.
وحضر حفل االفتتاح في 
مع���رض مونتانيا األڤنيوز 
العديد من وس���ائل اإلعالم 
املرئية والصحافة واملدونني، 
علما أن هذه التشكيلة حتاكي 
الش���بابية  العمرية  الفئات 
وتلب���ي االحتياج���ات مبا 
يتناسب مع احدث خطوط 
العاملية ملوس���م  املوض���ة 
الش���تاء مع تقدمي مجموعة 
رائع���ة من االكسس���وارات 
واحلقائب والفساتني الطويلة 
واجلارديجان واجلاكيتات 
وقد حرصنا جميعا بتقدمي 
أرقى اخلامات والوان الشتاء 
التي ترضي املرأة العصرية 
واجلامعية وأيضا املوظفة 
مع استخدام أفضل اخلامات 
التي تضيف الراحة والتميز 

لزبائننا.
� بأن  السمنة  وأفاد فادي 
معارض مونتانيا تتواجد اآلن 

في أكثر م����ن 20 معرضا في 
الكويت والسعودية واإلمارات 
والبحرين، ومت مؤخرا طرح 
تش����كيلة نس����ائية جدي����دة 
وتشكيلة مالبس أطفال رائعة، 
هذا وتعتزم الش����ركة افتتاح 
عدة معارض جديدة قريبا في 
أرقى مراكز التسوق في دول 

اخلليج بشكل عام.
وشكر السمنة احلضور، 
وحرص اجلميع على التجول 
في املع����رض لتصوير أحدث 
والتصميم����ات  املودي����الت 
النس����ائية التي تتماشى مع 
ذوق املرأة الكويتية والعربية 

بصفة عامة.
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»اخلليج« يرعى أوبريت »قائد اإلنسانية« تكرمياً لصاحب السمو

تكرمي الرعاة واملشاركني في مؤمتر
»أطفال التكنولوجيا.. بني اإليجابيات والسلبيات«

اختتم مؤمت����ر »أطفال 
التكنولوجيا.. بني اإليجابيات 
والسلبيات« أنشطته التي 
أقيمت في بيت لوذان حتت 
رعاي����ة رئيس����ة اجلمعية 
الوطني����ة حلماي����ة الطفل 
الفريح، بتكرمي  د.س����هام 
الش����ركات الراعي����ة وهي: 
الوطنية  البترول  ش����ركة 
الكويتية، واجلمعية الوطنية 
حلماية الطفل، وشركة تال 
بانو، وفندق كونتيننتال، 
وفن����دق موڤنبيك املنطقة 
احل����رة، وبرنام����ج صحة 
الفم واألس����نان واملنظمني 
الندوة  ف����ي  واملش����اركني 

التوعوية حول  الرئيسية 
اآلثار الناجتة عن استخدام 
األجهزة االلكترونية واإلدمان 
عل����ى التعامل م����ع مواقع 
التواص����ل االجتماعي على 
األطفال من اجلوانب النفسية 
واالجتماعية  والصحي����ة 
والقانونية والذهنية، شارك 
في تقدميه����ا مجموعة من 
ذوي االختصاص واخلبرة 
هم: العميد بدر الغضوري، 
أب����ل، د.س����عاد  د.كاظ����م 
السويدان، د.أشرف عزاز، 
إخصائية التغذية العالجية 
مرمي التركي، د.طارق البكري 
واحملامية زهراء السلطان.

وشكرت الفريح كل من 
ساهم وش����ارك في جناح 
املؤمتر، مؤك����دة ضرورة 
أن تتضاف����ر جهود وزارة 
التربية مع مختلف اجلهات 
املعنية بالطف����ل حلمايته 
الس����لبيات واألضرار  من 
الت����ي ميك����ن أن تنتج عن 
إساءة اس����تخدام األجهزة 
والوسائل واملواقع من قبل 
أطفال وش����باب في مقتبل 
العمر، وعبرت عن تقديرها 
ملضمون أوراق العمل التي 
قدمها املشاركون في الندوة 
ووعدت بجمعها في كتاب 

وطباعته على نفقتها.

ومنتوج���ات األطفال من 
ذوي االحتياجات اخلاصة 
إلى جانب مش���اركة عدد 

على إجنازه اإلنساني.
وتضمنت هذه الفعالية 
معرضا لع���رض أعمال 

م���ن املؤسس���ات العامة 
واملجموع���ات التطوعية 
الذين بادروا إلى االحتفال 
بلقب »قائد اإلنس���انية« 
الذي منح لصاحب السمو 
األمير من خالل املساهمة 
في املعرض ودعم األطفال 
م���ن ذوي االحتياج���ات 

اخلاصة.
كما حظي���ت الفعالية 
بحضور خاص من دول 
املنطق���ة وذلك من خالل 
حضور ممثلي س���لطنة 

عمان الشقيقة.
يحرص بنك اخلليج 
على املشاركة في جميع 
املب���ادرات االجتماعي���ة 
عل���ى مدار الع���ام كونه 
جزءا أساسيا من النسيج 
االجتماعي الكويتي، مؤكدا 
بذلك التزامه نحو املجتمع 

مبختلف فئاته.

قام بنك اخلليج مؤخرا 
برعاي���ة أوبريت���ا رائعا 
احتفاال بحصول صاحب 
الش���يخ  الس���مو األمير 
صباح األحمد على لقب 

»قائد االنسانية«.
وقد أقيمت هذه الفعالية 
على مسرح إدارة مدارس 
التربي���ة اخلاص���ة في 
حولي حتت رعاية وزير 
التربي���ة ووزير التعليم 
العال���ي د.بدر العيس���ى 
وبحضور الرئيس الفخري 
للنادي الكويتي الرياضي 
للمعاقني الشيخة شيخة 

العبداهلل. 
ويهدف هذا األوبريت 
الذي قدمه األطفال من ذوي 
االحتياجات اخلاصة من 
جميع األعمار واإلعاقات 
ومن مختلف املدارس إلى 
تكرمي صاحب السمو األمير 

 هديل الفضلي تتسلم درع التكرمي بالنيابة عن بنك اخلليج من الشيخة شيخة الصباح 

من مشاهد اوبريت قائد االنسانية

من فقرات االوبريت

الفريح تكرم محمد العجمي مدير العالقات العامة واإلعالم في »البترول الوطنية«العميد بدر الغضوري يتسلم درع التكرمي من د.سهام الفريح

.. وتكرمي د.طارق البكري د.سعاد السويدان حلظة تكرميها

مدى حمود تسلم راعية املؤمتر باقة ورد

»رواد التعليم« في ابتدائية أحمد عطية األثري

»الكورنيش« استضاف خبراء عامليني
في مؤمتره السنوي السابع للصحة واللياقة

الفريح واخلالدي والهيم في املعرض

جيرارد أوليفر مع املتحدثني في املؤمتر

لقطة تذكارية للمشاركني مبؤمتر الصحة واللياقة البدنية

عن مختلف النوادي الصحية 
املعروفة في الكويت من بينها 
النخيل، نادي  فندق مارينا، 
BFit، جولدز جيم، راديسون 
اثليتيك،  س���اس، س���بارك 
شيراتون، كوستا ديل سول، 
نادي تشلينج، جامعة اخلليج، 

وأعضاء نادي الكورنيش.
وحظي املؤمت���ر برعاية 
الكويت،  من مركز بورش���ه 
ش���ركة بهبهاني للسيارات 
الى جانب الرعاة املش���اركني 
شركة Ooredoo ومركز ياكو 

أبولو الطبي. 
وأعرب املدير العام لنادي 

الكورني���ش، جيرارد أوليفر 
عن سعادته بانعقاد وجناح 
الس���ابع على  املؤمتر للعام 
التوالي، مؤكدا اهمية انعقاد 
مثل هذه الفعاليات للتعرف 
على املزيد من املعلومات التي 
تهم الصحة واللياقة البدنية 

والرشاقة.

أقامت مدرسة أحمد عطية األثري االبتدائية 
معرض رواد التعليم في العالم، وذلك بحضور 
مدير عام األنشطة التربوية بدر الفريح ومدير 
عام منطقة الفروانية التعليمية بدرية اخلالدي 
ومدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية طلق 
الهيم، حيث متت اقامة العديد من األجنحة 

لل����دول للتعريف ب����رواد التعليم فيها ممن 
أسهموا في تقدمي العطاء التربوي والتعليمي 
على مستوى دولهم والعالم، وتخلل احلفل 
عدد من األنش����طة التربوية الهادفة وحفل 
تكرمي للحضور تقديرا ملش����اركتهم البناءة 

بهذا املعرض.

استضاف نادي الكورنيش 
الصحي للعام الس���ابع على 
التوالي مجموعة مميزة من 
اخلبراء العامليني املتخصصني 
في الصحة واللياقة البدنية 
والذين قدم���وا مجموعة من 
الت���ي تتعلق  احملاض���رات 
البدنية  بالصحة واللياق���ة 
وحتس���ني الوع���ي الصحي، 
باإلضافة إلى توفير معلومات 
قيمة عن كيفية االستفادة من 

خبراتهم.
ومت خالل املؤمتر استعراض 
موضوعات من بينها أهمية 
التواصل االجتماعي  وسائل 
وتأثيراتها اإليجابية على قطاع 
األعمال، وكيف تلعب املبيعات 
والتسويق دورا في االحتفاظ 

باألعضاء. 
العاملي���ون  واخلب���راء 
املش���اركون: فرنك فرنس-
خبي���ر التحفي���زي العاملي، 
ب���ول بيدف���ورد � متح���دث 
 IHRSA، دائم ف���ي منظم���ة
LIWوFIA Flame، بريدج���ت 
روزر � مستش���ار االدارة في 
 DISC اململكة املتحدة ومدرب
� املدير  معتمد، دنكن جرين 
التنفيذي ومستشار مؤسسة 

مومنتوم. 
وشارك في املؤمتر ممثلون 

.. وفي اجلناح التركي  في جناح الواليات املتحدة االميركية

 من فريق العمل
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الدري: دخول أي 
فنان في أي عمل 

مسرحي يحّمله 
مسؤولية أن يصنع 

الفارق

بوصخر: لألسف 
هناك من يحاول 

ضرب أي فنان 
ناجح

محطة خليجية طلبت مذيع 
رياضي لتقدمي برنامج 

رياضي خاص في بطولة 
كأس آسيا، بس هاملذيع 

متردد في املوافقة ألنه ما 
يحب يطلع إال على شاشة 

ديرته على قولته..
خير إن شاء اهلل!

ممثل هااليام يشعر 
بخوف بعد ما طلب منه 
مخرج تلفزيوني تقدمي 

برنامج مسابقات في 
فبراير املقبل وسبب 
هاخلوف انه يخوض 

هالتجربة للمرة االولى.. 
الفرصة ما تتعوض!

ممثلة خليجية طلبت 
املصاحلة مع منتج عربي 
بعد ما عرفت احلقيقة انه 
السبب بعدم املشاركة في 
أعماله زميلتها اللي حتمل 
نفس جنسيتها.. شلختي 

الريال واحلني تبني 
تتصاحلني معاه!

برنامج خوف مصاحلة

أحمد الفضلي

القط���ري  الفن���ان  ق���ام 
عبدالعزيز جاسم بزيارة فريق 
الكوميدية  عمل املس���رحية 
أثناء  االجتماعية »كش���تة« 

تعيش الفنانة ميريام فارس أجواء مميزة 
في فترة األعياد، السيما عيد امليالد. ونشرت 
ميريام صورة حيث كانت تلبس زي »بابا نويل« 
وتساعد امرأة مسنة معلقة: »بهاللحظة أنا يلي 

كنت مبسوطة اكتر من هل ست الطيبة«.
ومن جهة أخرى، نش���رت ميريام صورة 
جديدة لها من ألبومها اجلديد »أمان«. وكانت 
قد أطلقت شركة ميريام ميوزك ألبوم »أمان« 
الكترونيا مع شركة iTunes العاملية، وأفسحت 
املجال أمام اجلميع لشراء األلبوم وحجز نسخة 
منه »Pre-order« قبل صدوره في األس���واق 

مطلع العام اجلديد.

عبدالعزيز جاسم في ضيافة فريق »كشتة«

ميريام فارس تتحول لـ»بابا نويل« وتساعد مسنة

تأدية الفنانني لبروفات العمل 
متهيدا لعرضه الشهر املقبل 

على مسرح أوبرا الساملية. 
وحظي���ت زيارة جاس���م 
بترحيب كبير من قبل طاقم 
العمل وعلى رأس���هم الفنان 
حس���ن البالم احد األصدقاء 
املقربني للنجم القطري والذي 
س���بق أن عمل معه في أحد 
االعمال املسرحية في العاصمة 
القطرية الدوحة. وكانت زيارة 
جاسم اخوية اكثر منها فنية، 
حيث شهدت أجواء كوميدية 
الفنانني والنجم  ب���ني  بحتة 
القطري الذي أشاد بأداء جنوم 
العمل متمنيا لهم التوفيق. 

وتشهد املسرحية مشاركة 
عدد كبي���ر من النجوم منهم 
الفنان حس���ن البالم وأحمد 
البالم  العون���ان ومش���اري 
الى جانب  الرمضان  ومحمد 
فوز الش���طي ومنى حس���ني 
وغيرهم من النجوم الشباب. 
وهي من تأليف عزيز صبر من 

اخراج عبدالعزيز النصار.  عبدالعزيز جاسم مع مشاري البالم أثناء زيارته فريق »كشتة«

ميريام في زي بابا نويل وتساعد العجوز

عقد مؤمتراً صحافياً لإلعالن عن عودة »هاجر« بحولي

عادل املسلم: ملاذا يهاجمونني دون غيري من املنتجني؟!

انه إس����اءة، وأردف: أنا على 
قناعة اننا لم نخطئ بحق أي 
احد وان االخوان بوصخر لو 
كانا ارتكبا أي خطأ لكنت اول 
من وقف ضدهما ولكن هذا لم 
يحدث وأردنا فقط تسجيل 
موقف ملن تعام����ل مع األمر 
انه  الى  بحساس����ية، ملمحا 
احترم قرار املجلس الوطني 
وأوقف العرض وقتها، وأضاف: 
السؤال ملاذا تتم مهاجمتي في 
حني ان س����قف التعاطي مع 
القضايا املختلفة عند غيري 
من املنتجني عال جدا؟، أمتنى 
أال يتم استغالل األمر سياسيا 
مثلما حدث م����ن قبل عندما 
اجتمع مجل����س الوزراء في 
العاشرة مساء من اجل عمل 
مسرحي، وليت يكون االهتمام 
باملسرح بقدر سرعة رد الفعل 

جتاه ما حدث معنا.
وأكد عادل املس����لم ان كل 
فنان يضع محاذير تتس����ق 
وقناعاته وحرصه على عدم 
الذي  إيذاء مشاعر اجلمهور 
يعتبر جزءا من أسرتنا وقال: 
اجلمهور أهلنا ونحرص عليهم 
ونحاف����ظ على مش����اعرهم، 
مشيرا الى ان اختيار مسرح 
الكشافة في حولي ليعرض 
العمل يرجع إلمكانية تطبيق 
بعض اخلدع عليه والتي ال 
يتوافر عملها في مسرح احتاد 
املبارزة بالدعية مثل تقنيات 

املقاعد.

الفنانة  من جانبها قالت 
هبة ال����دري: اعتبر »هاجر« 
عودة قوية ملسرح الكبار بعد 
العام  السابقة في  مشاركتي 
نفسه مبسرحية »البومة«، وال 
شك أن دخول أي فنان في أي 
عمل مسرحي يحمله مسؤولية 

ان يصنع الفارق.
بدوره ق����ال الفنان خالد 
التي  الش����خصية  بوصخر: 
قدمته����ا لن يط����رأ عليها اي 
تغيير، ومتحم����س للعودة 
مجددا، لن أعود للخلف ولن 
انظر الى من هاجم العمل دون 
ان يشاهده، لألسف هناك من 
يحاول ضرب أي فنان ناجح. 
بينما أكدت املهرة البحرينية ان 
لديها دافعا ان تقدم شخصيتها 
للجمهور بصورة أفضل مما 
كانت عليه من قبل، وأضافت: 
املسرحية حتمل اسمي »هاجر« 
وال شك ان ذلك إضافة كبيرة 

لي.
يذكر أن مسرحية »هاجر« 
من تأليف وإخراج عادل املسلم 
ومن بطولة: عادل املس����لم، 
هبة ال����دري، خالد بوصخر، 
املهرة البحرينية، لوجني، عمر 
اليعقوب، نادية كرم، عبداهلل 
الشامي، عبدالعزيز املسلم، 
محمد بوصخر، حنني املسلم، 
الش����رف عبدالرزاق  ضيف 
اخللف، وس����تعرض اعتبارا 
من 14 يناير املقبل على مسرح 

الكشافة بحولي.

املسرحي، مستدركا: ما حدث 
ان����ه مت تطبي����ق جميع هذه 
اجلزاءات خالل يوم واحد فقط 
الدقة والوقوف  دون حتري 

على حقيقة ما حدث.
األم����ور  وتاب����ع: وم����ن 
املس����تغربة وص����ول كتاب 
يفيد بإيقاف نشاط شركتي 
بالكام����ل وه����ذا لي����س من 
اختصاص املجلس الوطني، 
وعندما حتدثت لألمني العام 
املساعد لقطاع الفنون محمد 
العسعوسي ألوضح له األمر 
قال: »احنا نعرف القانون«، 
كاش����فا عن انه ارسل خطابا 
الى املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب ليطلب إعادة 
الفترة  عرض املسرحية في 
املقبل����ة ولكنه ل����م يحصل 
على رد كتابي وامنا موافقة 
شفهية، ما دفعه إلرسال إنذار 
عن طريق احملكمة للحصول 
على املوافق����ة، وقال: فتحت 
التذاكر ونحن بصدد  شباك 
عرض املسرحية منتصف شهر 

يناير املقبل.
وش����دد عادل على انه لم 
يس����ئ ال����ى أي مذهب ديني 
وان اغل����ب وس����ائل اإلعالم 
العربي����ة تناقل����ت اخلب����ر 
بص����ورة مغلوطة، مؤكدا ان 
املوقف الذي صور ڤيديو ومت 
تناقل����ه صور مبعرفة فريق 
انه عندما  العمل، وموضحا 
اعتذر كان ملن فهم األمر على 

عبدالحميد الخطيب

كشف الفنان واملنتج عادل 
املسلم عن أسباب األزمة التي 
مر به����ا وإيقاف مس����رحية 
»هاج����ر« خالل عي����د الفطر 
املاضي، قائال: عندما عرضنا 
»هاجر« فت����رة العيد حققت 
جناحا كبيرا، ولكن لألسف 
هذا األمر لم يس����تمر طويال 
بسبب إيقافها، في الوقت الذي 
لم أتلق فيه أي خطاب رسمي 
أو قانوني من وزارة اإلعالم 
او املجل����س الوطني للثقافة 
والفن����ون واآلداب يفيد بهذا 
األمر، فما ح����دث كان مجرد 
ش����كوى من مواطن وذهبنا 
الى النيابة العامة ومت إخالء 
س����بيلنا دون أي ضمان����ات 

ومازال التحقيق جاريا.
وأض����اف املس����لم، خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقده 
للحديث عن ع����ودة عرض 
مسرحية »هاجر« يناير املقبل: 
لقد فوجئت مب����ا أثير حول 
حتويل فريق العمل بالكامل 
الى النيابة بناء على طلب وزير 
اإلعالم، ف����ي وقت يضم فيه 
فريق العمل طفلة لم يتجاوز 
عمرها ال� 8 س����نوات، وكان 
يفترض ان تتم مراعاة ذلك 
وحتديد األشخاص املعنيني 
باألم����ر، وعموما الى اآلن لم 
يصلنا شيء رسمي وأعتقد 
ان ما أثي����ر من زوبعة حول 
املسرحية كان بسبب ضغوط 
سياسية، ويشرفنا أننا نحتكم 
النزيه  الكويتي  القانون  الى 
الذي يعامل اجلميع مبسطرة 
واحدة، منتقدا اتهام البعض 
له بازدراء األديان، حيث قال: 
تلك التهمة تعني أنني أسأت 
للدين االسالمي وهذا لم يحدث 
كيف يسيء االنسان الى دينه، 
مشيرا الى ان االجراءات التي 
اتخذت جتاه املسرحية كانت 
في وقت غي����اب األمني العام 
الوطن����ي للثقافة  للمجلس 
والفن����ون واآلداب م.عل����ي 
اليوحة، متسائال: كيف ال يتبع 
املجلس الوطني في وقت غياب 
اليوحة الئحة اجلزاءات التي 
تنص على اإلنذار الشفهي ومن 
ثم املكتوب ثم انذار بإيقاف 
العرض وأخيرا إيقاف النشاط 

عادل املسلم يتوسط أبطال املسرحية أثناء املؤمتر الصحافي
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القعود لـ»األنباء«: احلفالت هذه السنة 
متوازنة وترضي جميع األذواق

لم يخف رئيس جلنة احلفالت في »هال فبراير« 2015 امللحن 
املبدع عبداهلل القعود سعادته البالغة بتوليفة النجوم التي 

ضمتها احلفالت الغنائية للمهرجان هذا العام، وقال القعود: 
بعد ان حصلنا على موافقة وزارة االعالم قمت مع اللجنة 

املنظمة بعمل العديد من االتصاالت بفنانني على مستوى الوطن 
العربي، حتى انتهينا الى مجموعة متميزة من النجوم الذين 
يشكل وجودهم معنا اضافة حقيقة، السيما ان اغلبهم غائب 
عن الكويت منذ فترة طويلة مثل السيدة ماجدة الرومي التي 
تقابل جمهور الكويت بعد 17 عاما، وحسني اجلسمي ونانسي 

عجرم الذين يعودون بعد غياب بجانب كوكبة من النجوم: نبيل 
شعيل، عبادي اجلوهر، شيرين، تامر حسني، فايز السعيد فهد 
الكبيسي. وتابع القعود في تصريح خاص لـ»األنباء«: احلفالت 
هذه السنة متوازنة واعتقد انها ترضي جميع االذواق، وتشهد 

ايضا مشاركة شمة حمدان ومحمد عساف الول مرة، مستدركا: 
الناس حتب التغيير، لذلك احببنا ان تكون »التشكيلة« مختلفة.

ملاذا يناير وليس فبراير؟
يعد مهرجان »هال فبراير« أبرز املهرجانات التي تقام 

في الكويت سنويا، ويقوم بدعمه القطاع اخلاص وبعض 
املؤسسات من خالل متويله ورعايته وتقدمي اجلوائز 

والكوبونات للجمهور. ويتضمن حفال افتتاحيا عبارة 
عن كرنڤال استعراضي )يتم هذا العام عند أبراج 

الكويت 8 يناير املقبل(، ويشهد املهرجان تقدمي حزمة 
منوعة من االنشطة في مقدمتها احلفالت الغنائية 
واألمسيات الشعرية ملشاهير الشعراء في اخلليج 

والوطن العربي، واللقاءات الدينية والكرنڤاالت الرياضية 
لألطفال وعرض مسرحيات على الهامش، وغيرها من 

االنشطة التي تسهم في لم شمل أفراد األسرة.

وقد تساءل الكثيرون عن سبب اقامة املهرجان هذه 
السنة في يناير وليس فبراير، وهذا ما ردت عليه 

اللجنة العليا املنظمة للمهرجان والتي أكدت أنها 
اختارت تنظيم املهرجان هذا العام في يناير قبل 

احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية بشهر فبراير، منعا 
للتضارب مع مهرجان »فرحة املباركية« الذي تنظمه 
وزارة االعالم منتصف فبراير املقبل كما جاء املوعد 

في يناير ليواكب عطلة منتصف العام الدراسي، 
والذي أكدت اللجنة العليا انه موعد مناسب يسهم في 

جناح الرؤى في وضع الكويت على خريطة سياحة 
املهرجانات.

امللحن عبداهلل القعود

محبي����ه 15 يناي����ر وبرفقته 
تامر حس����ني وشمة حمدان 
التي تشارك ألول مرة وفايز 

السعيد.
للحفل����ن  وباإلضاف����ة 
السابقن تأتي ليلة 16 يناير 
اس����تثنائية، حيث سيكون 
اجلمهور على موعد مع ليلة 
طربية رومانس����ية رائعة، 
أبطاله����ا عب����ادي اجلوه����ر 
وش����يرين عبدالوهاب وفهد 
القبيس����ي والذين ميلكون 

شعبية كبيرة.
وتتوالى املفاجآت مبشاركة 
»محبوب العرب« جنم »أراب 
الفلس����طيني محمد  آيدول« 
عساف والذي يلتقي اجلمهور 
الكويت����ي »23 يناير« وجها 
لوجه ألول مرة وفي جعبته 
ألبوم جدي����د مليء باألغاني 
الشبابية اجلميلة املتنوعة 
ليش����كل وجوده إضافة إلى 
املهرجان في ليلة استثنائية 
يش����ارك فيها بجانب حسن 

اجلسمي ونانسي عجرم.
4 لي����ال غنائي����ة طربية 
تس����اوي »ألف ليلة وليلة« 
يشارك فيها 11 جنما حرصوا 
على التواجد في مهرجان »هال 
فبراير« ومشاركة الكويتين 
فرحتهم ب� »القائد اإلنساني« 

واألعياد الوطنية.

املهرجان س����نويا، وفي هذا 
العام سيكون اللقاء مختلفا، 
الس����يما ان »بلبل اخلليج« 
س����يقدم أغنيات من ألبومه 
اجلدي����د »منطق����ي« والذي 
يحص����د جناحا كبي����را منذ 
طرحه باألسواق الفترة القليلة 
املاضية، ويقابل بوش����عيل 

بأجمل أعمالها لتضيء سماء 
الكويت ومتتع عشاق فنها 

األصيل بأجمل إبداعاتها. 
وتستمر مشاركة »بلبل 
اخلليج« الفنان القدير نبيل 
ش����عيل لتؤك����د أهمية »هال 
فبراير« وقوته، حيث يحرص 
بوش����عيل على لقاء جمهور 

غنت فيها مبناسبة األعياد 
الوطنية ع����ام 1997، تعود 
الكبيرة  اللبناني����ة  الفنانة 
صاحب����ة الصوت الش����جي 
واألغاني الرومانسية ماجدة 
الرومي لتفتت����ح احلفالت 
الغنائية »8 يناير« في ليلة 
تق����ف فيها منف����ردة لتغرد 

جمي����ع إمكاناته����ا ليظهر 
احلدث، كم����ا عودتنا دائما، 
السابق،  بصورة افضل من 

مبا يليق باسم الكويت. 
يعود املهرجان مبجموعة 
من احلف����الت الغنائية التي 
تعتبر جزءا مهما في مسيرته، 
فبع����د 17 عاما منذ آخر مرة 

العاملي����ة«، صاحبة اخلبرة 
الطويلة في تنظيم املهرجانات 
الضخمة واإلجنازات الكثيرة 
في مجال اإلضاءة والصوت 
والديكور واملؤثرات الضوئية 
الكويت  والصوتية داخ����ل 
وخارجه����ا، حي����ث أع����دت 
»كوندور« العدة وس����خرت 

عبدالحميد الخطيب

تشهد الكويت يناير املقبل 
إقامة مهرجان »هال فبراير« 
والذي يحصد منذ بدايته عام 
1999 جناحا منقطع النظير، 
حيث اس����تطاع أن يتحول 
خ����الل 15 دورة متتالية إلى 
حدث هو األهم في املنطقة، 
ملا يحمل����ه من روح وطنية 
كويتي����ة، خليجية، عربية، 
ميزته عن باقي املهرجانات 

االخرى.
يعود مهرجان »هال فبراير« 
في دورته ال� 16 بشعار »قائد 
العمل اإلنساني«، والذي يعبر 
عن مدى فرح����ة الكويتين 
الذي  باللقب  واحتفاالته����م 
حصل عليه صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وتكرميه من قبل األمم املتحدة، 
واعتبار الكويت مركزا للعمل 

اإلنساني عامليا. 
يعود املهرجان ليستمر 
في إمت����اع اجلمهور بأفضل 
األنشطة املختلفة والفعاليات 
املمي����زة التي تؤك����د دوره 
والس����ياحي  التس����ويقي 
واالقتصادي، ولعل ما يجعله 
ه����ذا العام »غي����ر«، األفكار 
اإلبداعية والعمل اجلاد الذي 
تقوم به »مجموعة كوندور 

عبادي اجلوهر

شيرين

فايز السعيد

نانسي عجرم 

حسني اجلسمي 

فهد الكبيسيتامر حسني 

شمة حمدان محمد عساف

التلميذ واألستاذ يتصديان إلخراج مهرجانات الكويت
فبراير الكويت الغنائي 
والذي يقوم بإخراجه 

وتقدمه روتانا بالتعاون 
مع مركز عبداهلل الرويشد 

ويحيي حفالته نوال 
وعبداهلل الرويشد وأحالم 

وجنوى كرم وأصيل أبوبكر 
ورابح صقر وماجد املهندس 

وإليسا وخالد عبدالرحمن.
ومن املتوقع أن تكون 

املنافسة بني التلميذ 
واألستاذ ضارية في إخراج 
احلفالت، حيث أكد املخرج 
علي حسن أنه سيستخدم 

تقنيات وتكنولوجيات 
جديدة في إخراج احلفالت 
يستعني فيها بستة عشر 
مصورا يوزعون في كل 

أركان وزوايا مسرح صالة 
التزلج الذي أكد أيضا أنه 
سيكون مفاجأة للجمهور 

ويظهر أبعادا مختلفة من أي 
زاوية يقف فيها الفنان.

ويعقب انتهاء هذه احلفالت 
تسلم املخرج أحمد 

الدوغجي ملسرح صالة 
التزلج التي يقام عليها جميع 

احلفالت ليبدأ مهرجان 

خلود أبوالمجد

موسم غنائي مميز يبدأ 
في الكويت بعد أسبوعني 

يتنافس فيه اسمان المعان 
في إخراج احلفالت الغنائية، 
حيث بدأ املخرج علي حسن 

بوضع اللمسات النهائية 
على مسرح »هال فبراير«، 
حيث يقوم بإخراج حفالته 

التي تبدأ في الثامن من 
الشهر املقبل بواحدة من 

أهم احلفالت، والتي حتييها 
الفنانة ماجدة الرومي التي 

غابت كثيرا عن الكويت، 
ويعقبها سبع حفالت أخرى 

ضمن »هال فبراير« التي 
يقدمها تلفزيون الكويت، 

بالتعاون مع امللحن عبداهلل 
القعود، للجسمي وشيرين 

وتامر حسني ومحمد 
عساف وجميعها يخرجها 

علي حسن.

علي حسن وأحمد الدوغجي

»كوندور العاملية« أعدت العدة ومشاركة 11 جنماً من الوطن العربي 

»هال فبراير 2015«
.. غيـــــــر

بوشـعيل مسـتمر وماجـدة تعـود للكويـت بعد 17 سـنة وشـمة وعسـاف يشـاركان ألول مرة
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الذكاء يصيب الساعات والسترات... واجلوارب أيضا!

في العام 2015... ال نحمل التكنولوجيا بل نرتديها !
ألبس����ة مثل اديداس واندر 
آرمر ورالف لورين تستعد 
للع����ام 2015 بقمصان ذكية 
نسجت فيها اجهزة ملراقبة 
القلب ودرجة تعرق  نبض 

اجلسم.
وقال����ت املديرة ماكنتاير 
من شركة غارتنر لألبحاث 
التكنولوجي����ة: »القمصان 
الذكية تس����تطيع أن تقيس 
نبض القلب، والتعرق بدقة 
أكبر وم����ن دون حاجة إلى 
ارتداء جهاز آخر ألنها قادرة 
على حمل حساس����ات أكثر 

تغطي مساحة أوسع«.
ومن املتوقع بيع أكثر من 
10 ماليني قطعة من األلبسة 
الذكية في العام 2015 لتحل 
محل أحزمة الصدر وغيرها 
من التجهيزات التي يستخدمها 

محبو الرياضة. 
ويج����ري العم����ل عل����ى 
تصنيع جوارب ذكية تدربك 
على الركض دون مس����اعد، 
وسترات تتحسس الضوء 
ت����زداد توهجا كلما  بحيث 
اشتدت كثافة التمرين. لكن 
اللياقة ليست املجال الوحيد 
الذي تركز عليه شركات صنع 
األبسة الذكية، بل تعمل على 
تصنيع احذية مجهزة بنظام 
مالحة ارضية واربطة عنق 
تغير الوانها وسترات تشحن 

الهاتف الذكي.
وحتى مالبس الش����اطئ 
ميكن أن تصبح ذكية بأساور 
ترصد املستوى املرغوب من 
سمرة البشرة بتأثير اشعة 
الش����مس، ومالبس سباحة 
تغير لونها عندما ينال اجلسم 

كفايته من اشعة الشمس.

اجلهاز أن يراقب املراحل املهمة 
من النوم ونوعيته باستخدام 
نبض القلب بدال من القياسات 
الكمية، كما تفع����ل غالبية 

األجهزة األخرى.
وستدخل الساعات الذكية 
ايضا مضمار رصد الصحة 
واللياق����ة البدنية في العام 
2015. فإن غالبية س����اعات 
غوغل الذكية مزودة بأجهزة 
ملراقبة نبض القلب وساعة 
آبل ايضا س����تكون مجهزة 

بجهاز كهذا.
ايضا من املتوقع أن يكون 
2015 الع����ام ال����ذي تصبح 
األلبس����ة الذكية متاحة فيه 
للمستهلك، بعد أن كانت حتى 
اآلن حك����را على الرياضيني 
النخبويني. وبدأت شركات 

القلب، ليس  خالل نب���ض 
اثناء التمارين البدنية فحسب 
وامن���ا في اللحظ���ات التي 
تسبق النوم أو االستيقاظ أو 
بعدهما مباشرة. وقال احمللل 
جايسون دوناهو من شركة 
الوقت  جوبون: »هذا ه���و 
الوحيد ال���ذي ال ميكن فيه 
النفسي والكفايني  للضغط 
وغيرهما أن يؤثرا في نبض 
القلب العطاء صورة حقيقية 

عن صحتك«.
وتتوجه شركة انتل النتاج 
الرقائ����ق االلكترونية نحو 
دخول س����وق التكنولوجيا 
التي ترتدى، بجهاز يرصد 
نبض القلب 24 س����اعة في 
اليوم بحساس بصري يشع 
ضوء داخل اجلسم. ويستطيع 

س����تكون في صدارة اجهزة 
رصد اللياقة البدنية ومراقبة 
النوم  اثناء  وظائف اجلسم 

في العام 2015.
ونقلت صحيفة غارديان 
عن ماكنتاير قولها: »اجهزة 
مراقبة نبض القلب ستكون 
على األرجح األوسع رواجا 
في العام 2015 بني األشخاص 
املهتمني بالتكنولوجيا التي 
التكنولوجيا  ترتدى، فهذه 
موجودة من���ذ نحو عامني 
لكنها تتطور وتتوافر بأسعار 
أقل فضال عن املظهر األنيق، 
السيما حول احزمة املعصم 

والساعات«.
على سبيل املثال، في جهاز 
آب 3 حساس���ات كهربائية 
جلدية تراق���ب الصحة من 

احمللل جورج جيجياشفيلي، 
من ش����ركة س����ي سي أس 
انسايت، إن منتجات عديدة 
تتنظر التمويل الطالقها في 
الس����نة اجلديدة، من جهاز 
الس����اعة االعتيادية  يجعل 
إلى سماعات  ساعة »ذكية« 
السلكية ترتدى داخل األذن 
لرصد نبض القلب والنشاط 
البدن����ي واالس����تماع إل����ى 
املوس����يقى، من دون هاتف 

ذكي.
وتتوقع ش����ركة غارتنر 
التكنولوجية بيع  لألبحاث 
68 مليون جهاز يرتدى لرصد 
اللياقة البدنية خالل السنة 
املقبلة، السيما أن اسعارها 
ستكون متهاودة. لكن األجهزة 
املتطورة ملراقبة نبض القلب 

تالقي أحزمة املعصم رواجا 
واسعا في العام 2015، السيما 
أن قدراتها توسعت واسعارها 
هبطت إلى مس����توى يجعل 
هذه األجهزة هدية ذكية في 

املناسبات.
وستتوجه جميع االنظار 
في مطل����ع 2015 نحو الس 
فيغ����اس حيث يق����ام أكبر 
معرض لتجارة االلكترونيات 
االس����تهالكية في العالم في 
)يناير(. وس����تقدم شركات 
من سائر انحاء العالم أحدث 
التي  منتجاتها من األجهزة 
ترتدى الس����تدراج شركات 

البيع.
يرجح اخلبراء أن يشهد 
العام 2015 طائفة من األجهزة 
التي ترتدى. وقال  اجلديدة 

نيويورك - ايالف 

تتج����ه صناعة التقنيات 
العالية اجتاها جديدا في العام 
2015، وهو التركيز على إنتاج 
أدوات تقنية يرتديها املستهلك 

بدال من أن يحملها. 
وستكون ساعة آبل الذكية، 
املقرر اطالقها في ربيع 2015، 
أول منتج جديد بالكامل من 
آبل منذ آيباد ورحيل ستيف 
جوبز ف����ي العام 2011. ومن 
الس����اعة  املتوقع أن تالقي 

جناحا كبيرا.
التكنولوجيا  انتاج  لكن 
التي ترتدى لن يقتصر في 
الع����ام املقبل عل����ى آبل، إذ 
انضمت غوغل إلى ش����ركة 
بيب����ل، رائ����دة تكنولوجيا 
الس����اعة الذكي����ة احلديثة، 
لتصنيع جملة أجهزة ترتدى 
اندرويد التشغيلي.  بنظام 
وكانت غوغ����ل حتالفت مع 
أل جي وسوني وموتوروال 
النت����اج س����اعات ذكية منذ 
)يونيو(، ف����ي حني اطلقت 
سامس����ونغ خمس ساعات 

ذكية في العام 2014.
انتاج  وتتنافس شركات 
األجهزة التي ترصد اللياقة 
البدنية لكي تثبت أن احلياة 
الذكية  الس����اعات  أكبر من 
ببيعه����ا أكثر من 70 مليون 
اللياقة  جهاز يرتدى لرصد 
البدنية عامليا هذا العام، أو ما 
يزيد سبع مرات على مبيعات 
الذكية، بحسب  الس����اعات 
ش����ركة غارتن����ر لألبحاث 

التكنولوجية.
وتوقعت اجنيال ماكنتاير، 
مديرة ابحاث في غارتنر، أن 

جورب ذكي يدربك على الركضساعة »ابل« الذكية

رجل يحتفظ بشجرة ميالد 
منذ 40 عاماً

شرطيان يولدان امرأة في قطار

6% من سكان العالم 
يدمنون اإلنترنت ويسكونسن � وكاالت: متسك أب في والية ويسكونسن 

األميركية بشجرة عيد امليالد التي نصبها قبل 40 عاما 
بكام���ل زينتها ورفض إزالتها قب���ل عودة ابنه األكبر 

وجتمع أبنائه ال� 6 مرة أخرى معا في عيد امليالد.
وتعهد نيل أولس���ون بأن يترك شجرة عيد امليالد 
التي وضعها عام 1974 في الزاوية نفس���ها في حجرة 
معيش���ته في بلدة واس���ا بوالية ويسكونسن إلى أن 

يتجمع كل أوالده ال� 6 من جديد في عيد امليالد.
ولم يتجمع أوالد أولس���ون معا خالل عيد امليالد 
منذ ع���ام 1974 عندما ذهب ابن���ه األكبر باري للقتال 
في ڤيتنام، وأصيب باري بجروح خطيرة في احلرب 
ويعيش في س���ياتل منذ عودته، وال يستطيع باري 
العودة لويسكونسن لعدم قدرته على السفر بسبب 
اإلعاقة التي حلقت به خالل احلرب. وما زالت الزينة 
األصلية التي يزيد عمر بعضها على 100 عام واألضواء 
التي استخدمت لتزيني الشجرة في عام 1974 موجودة 
على الشجرة. وعلى مر السنني دخلت بعض اخلفافيش 
إلى منزل أولسون وصنعت أعشاشا في الشجرة التي 

أصبحت أقصر مما كانت.
وقال أولسون وهو من قدامى احملاربني في احلرب 
العاملي���ة الثانية واحلرب الكورية »ما زالت تبتس���م 
لي، مازالت ش���جرة جميلة مهما كان عمرها«. وقضى 
أولس���ون عيد امليالد في منزل���ه، حيث جتمع أوالده 

باستثناء باري وأحفاده حول الشجرة.
وقال أولس���ون: »ما زلت أدع���و اهلل أن يبقيها في 
ش���كل طيب إلى أن يعود للمنزل، أدعو أن يستجاب 

لصلواتي«.

دبي � وكاالت: ولد طفل في قطار أنفاق مزدحم في 
فيالدلفيا األميركية في وقت متأخر من يوم عيد امليالد 
مبساعدة رجلي شرطة. وكان الشرطيان ضمن نوبة 
حراس���ة في شارع عندما تلقيا نداء والدة وشيكة من 
ركاب موجودي���ن في قطار األنفاق، حيث قاما بتوليد 
املرأة. كما تبرع الركاب باملساعدة في فتح أبواب القطار 

ملنعه من املغادرة.

دبي � العربية: كش���فت دراسة حديثة أن ظاهرة 
إدمان اإلنترنت مش���كلة تؤثر على 6% من س���كان 
العالم، وأن أكثر املناطق تأثرا بهذه الظاهرة منطقة 
الش���رق األوسط، بنسبة تصل إلى 11%، فيما تدنت 

النسبة إلى 2.4% في شمال وغرب أوروبا.
وأوضحت الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة 
»علم نفس اإلنترنت والسلوك والشبكات االجتماعية« 
أن إدمان اإلنترنت يؤثر سلبا على حياة األشخاص 

وصحتهم وعالقاتهم االجتماعية.
فإن كنت تفضل االتصال باإلنترنت، عوضا عن 
اجللوس مع اآلخري���ن، فأنت واحد من 182 مليون 

شخص، تقول أبحاث إنهم يعانون من اإلدمان.
ورصدت الدراس���ة، التي اعتم���دت على حتليل 
دراسات تتعلق بسلوك 89 ألف شخص في 31 دولة، 
أعراض اإلدمان على اإلنترنت، واملتمثلة في زيادة 
عدد الساعات أمام اإلنترنت، واإلصابة بالتوتر والقلق 
في حال أعيق االتصال باإلنترنت، وإهمال الواجبات 
االجتماعية واألسرية والوظيفية، واالستيقاظ من 
النوم بشكل مفاجئ ملشاهدة البريد اإللكتروني أو 
قائمة املتصلني في برامج الدردشة، فضال عن عدم 
شغل وقت الفراغ بهوايات متنوعة، وهو ما حذرت 
من تأثيره س���لبا على حياة األشخاص، وصحتهم 

وعالقاتهم االجتماعية.
ويعتقد خبراء في إمكانية عالج هذا اإلدمان بالتحكم 
والسيطرة على اس���تخدام الشبكة العنكبوتية، إذ 
يعتمد على تنظيم الوقت، وممارسة بعض األنشطة 
والهوايات وتعلم مهارات جديدة، فضال عن االشتراك 
ف���ي أعمال تطوعية وأنش���طة اجتماعية. يذكر ان 
الوالي���ات املتحدة األميركي���ة افتتحت أواخر 2013 

قسما لعالج إدمان اإلنترنت.

نيل أولسون

بابا نويل يرشد لطرق السالمة

بابا نويل بعد القبض عليه

القبض على »بابا نويل« في لبنان
بيروت � وكاالت: انتشرت 
على مواقع التواصل االجتماعي 
املي���الد صور  عش���ية عيد 
تظهر عناصر من قوى األمن 
الداخلي اللبناني تلقي القبض 
على رج���ل يرتدي زي »بابا 

نويل«.
وما لبثت أن تناقلت املواقع 
اإللكتروني���ة اإلخبارية هذه 
الصور، مشيرة إلى أن إلقاء 
القبض مت في منطقة ضبية 
)ش���مال بيروت( ألس���باب 
مجهولة، ونقلت عن مصدر 
مسؤول في قوى األمن الداخلي 
أنه سيكش���ف تفاصيل هذه 

القضية بعد قليل.
وبعد مرور بضع ساعات 
نشرت مديرية األمن الداخلي 
عل���ى صفحتها عل���ى موقع 
تويتر صورا لتكبيل عناصر 
األمن بابا نويل، معرفة إياها 
ب���� »ص���ور عملي���ة اعتقال 
املش���تبه به بابا نويل«، ثم 
أضافت املديرية صورا أخرى 
ل� »بابا نويل«، وهو إلى جانب 
عناصر األمن الداخلي يوزع 
الهدايا على األطفال، مضيفة 
ان بابا نوي���ل غير موقوف، 
لكن ما ح���دث فقط من أجل 

سالمتكم.
وأوض���ح الڤيدي���و الذي 

نشرته مديرية األمن الداخلي 
حقيقة ما حصل، ليتبني أن 
املوضوع جزء من حملة توعية 
تقيمها املديرية خصوصا في 
موعد األعي���اد، حيث تزداد 
نسبة حوادث السير بشكل 

الفت.
وحسب ما أظهر الڤيديو، 
يقوم أحد عناصر األمن بإيقاف 
عدد من الس���يارات التي متر 
عل���ى احلاج���ز املوجود في 
منطقة ضبي���ة، فيخرج بابا 
نويل على الس���يارات حامال 
الهدايا ألطفالهم، ويشرح أن 

الس���ائق قد الت���زم مبعايير 
السالمة املرورية، حيث يضع 
مع عائلته حزام األمان ويجلس 
أطفاله في املقاعد املخصصة 

لهم في املقعد اخللفي.
وتبني أن إلقاء القبض جاء 
للفت انتباه م���ن قرأ اخلبر 
ورأى الصورة بهدف توعيتهم 
بأهمية التزام معايير السالمة، 
ليكون عن���وان هذه املبادرة 
الرئيسي »سالمتكم أحلى هدية 

بليلة عيد امليالد«.
يذك���ر أن مديري���ة األمن 
الداخلي ق���د أصدرت مؤخرا 
بيانا أعلنت فيه عن إجراءات 
ستتخذها خالل فترة األعياد 
للتخفي���ف م���ن االزدح���ام 
واحلوادث املرورية و»خلق 
جو من الراحة والطمأنينة لدى 
املواطنني«، حيث ستعمل على 
زيادة ع���دد احلواجز الثابتة 
واملتنقلة وتسيير دوريات في 
كافة املناطق اللبنانية خاصة 
في محيط دور العبادة وأماكن 

السهر واالحتفال.
كما ذكرت املديرية العامة 
أن أجهزة الرادار لرصد السرعة 
الزائدة للسيارات تعمل على 
مدار الساعة، باإلضافة إلى أنها 
ستقيم حواجز لفحص نسبة 

الكحول لدى السائقني.

يبدو أن أداء »بابا نويل« هذا العام لم يرق البنة جنمه 
املجتمع األميركي كيم كارديشيان، فقد نشرت كيم صورة 
البنتها »نورث« وهي تلتقي بـ »بابا نويل« لتأخذ هديتها، 

وبحسب ما ظهر في الصورة فإن »نورث« لم تكن مرتاحة 
لهذا »العجوز«.

وعلقت كيم على الصورة وقالت: »نورث التزال حذرة 
وتتأمل بسانتا.. حتى ان سانتا يقدم لنورث دمية جميلة، لكن 

الدموع على وشك الظهور رغم الهدية.. حظا سعيدا لسانتا 
ابنة كارديشيان خائفة من بابا نويلفي املرة املقبلة«.

ابنة كارديشيان خائفة من بابا نويل
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أمرهم بالتحفظ على الكالب وأصحابها في نظارات املخافر

العلي ملديري األمن: 
ممنوع تنزه الكالب املفترسة 

في الطرقات والشواطئ

تشكيل عصابي تخصص في سلب الوافدين 
في شباك األمن العام

محمد الجالهمة

استجابة للرغبات الشعبية، أمر اللواء 
عبدالفتاح العلي مديرى األمن في محافظات 
الكويت الست مبالحقة أي أشخاص- سواء 
كانوا مواطنني او وافدين وبغض النظر عن 

العوائل- يقومون باصطحاب احليوانات 
املفترسة للتنزه والتباهي بها وتخويف 

املارة واملتنزهني. هذا ما اكده مصدر أمني 

لـ»األنباء«. وقال املصدر: ان اللواء العلي 
وجتاوبا مع انتشار ظاهرة اصحاب الكالب 

املفترسة في املناطق املكتظة وشاحنات 
التنزه مبا في ذلك الشواطئ، اصدر تعليماته 

الى مديري األمن بضرورة التعامل مع 
أي بالغات في هذا اخلصوص واالسراع 

بإحالة الكالب املفترسة او أي حيوانات 
مفترسة يقوم اصحابها بالتنزه بها، وكذلك 
اصحابها للمخافر، وتسليم هذه احليوانات 

الى اجلهات املختصة. واشار املصدر 
الى ان مديري أمن حولي ومبارك الكبير 

والعاصمة بدأوا في ترجمة تعليمات وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون االمن العام، 

حيث شن رجال أمن حولي حملة مباغتة 
تنفيذا لهذه التعليمات يوم امس ومت توقيف 

3 أشخاص بحوزتهم حيوانات مفترسة، 
واحالتهم الى املخافر، فيما قامت بقية 

مديريات األمن بتسيير دوريات مماثلة.

هاني الظفيري

متكن رجال األمن العام، وحتديدا رجال 
أمن اجلهراء، من ضبط تشكيل عصابي 

تخصص في سلب الوافدين، وعثر بحوزة 
التشكيل على مسروقات مختلفة، وبحسب 
مصدر امني فإن إدارة العمليات والدوريات 

التابعة ألمن اجلهراء اشتبهت في مركبة 
بها شخصان تبني انهما من غير محددي 

اجلنسية، وبتفتيش سيارتهما عثر على 
هواتف وأغراض أخرى الى جانب حبوب 

وسجائر بها حشيش، وبإجراء التحقيقات 
مع الشابني اعترفا بأنهما شكال عصابة 
لسلب الوافدين، كما أرشد الشابان عن 

شخص يشاركهما في جرائم السلب وهو 
عسكري مسرح من وزارة الداخلية، وجار 
استدعاء عدد من املجني عليهم في قضايا 

مماثلة للتعرف على املتهمني.

اللواء عبدالفتاح العلي

املسروقات املضبوطة مع التشكيل العصابي

تصادم على »السابع« أنهى حياة  3 مواطنني
أمير زكي - محمد الدشيش

لقي 3 مواطنني مصرعهم 
صب���اح أمس اث���ر حادث 
تصادم مروع على طريق 
الدائ���ري الس���ابع. وقال 
مصدر أمني إن املتوفني ال� 
3 هم )م ر ش( من مواليد 
1981 وشقيقه )م ر ش( من 
موالي���د 1987، أما املتوفى 
الثالث فيدعى )ع م ص( 
من موالي���د 1974، وكان 
بالغا قد ورد إلى عمليات 
الداخلية يفيد بوقوع حادث 
تصادم مروع على طريق 

الدائري السابع في اجتاه 
اجلهراء، قبل املطار، وعلى 
الفور توجه رجال إطفاء 
مركز مبارك الكبير وعند 
الوص���ول تبني أنه حادث 
تصادم وانقالب بني مركبتني 
ووف���اة 3 مواطنني وعلى 
الفور مت التعامل مع احلادث 
وإخراج املتوفني وتسليمهم 

إلى األدلة اجلنائية.
وقد أشرف على إخراج 
اجلثث من املركبتني رئيس 
نوب���ة »ب« مرك���ز إطفاء 
مبارك الكبير الرائد حسني 

عدد من املواطنني يحاولون اخراج اجلثث من إحدى املركبتنيالصفار.

التحقيق في واقعة إطالق نار وإتالف مركبتني

.. ومستهتر هدد رجلي أمن مبسدس 

..وعسكري يبلغ عن إشهار سالح ناري وسبّه

أمير زكي

فتحت اجهزة وزارة الداخلية حتقيقا ملعرفة 
هوية شخص اقدم على إطالق نار في منطقة 
مأهولة وتضررت من جراء واقعة إطالق النار 
على مركبتني. وقال مصدر امني ان ش���خصا 
مش���تبها به وهو مواطن سيخضع ملزيد من 

محمد الجالهمة

شرعت اجهزة وزارة الداخلية في تكثيف 
حترياتها لضبط مستهتر »معلوم« متكن من 
الهرب بعد ان اشهر مسدسا في وجهي رجلي 
امن أثناء التعامل معه، وهرب في مزارع الوفرة. 
وقال مصدر امني ان العسكريني وهما برتبة 

أمير زكي

سجل مواطن يعمل عس���كريا في وزارة 
الداخلية بالغا في مخفر بيان قضية حملت 
عنوان الفعل الفاضح وحيازة س���الح ناري 
ضد مجهول، وقال املبل���غ في القضية التي 

التحقيقات ملعرفة عالقته بواقعة إطالق النار. 
وكان بالغ���ا ورد الى عملي���ات الداخلية عن 
واقعة اطالق نار في منطقة صباح السالم ق5، 
حيث سارع رجال امن املخفر الى موقع اطالق 
النار وشوهدت مركبتان قد تعرضتا إلطالق 
نار وش���وهدت كذلك آثار ملظاريف الطلقات 

النارية.

رقيب أول واآلخر وكي���ل عريف طلب منهما 
التعامل مع بالغ اس���تهتار في منطقة هدية 
ومت توقيف املستهتر ويدعى )ن.ع( بالتوقف، 
ولدى الطلب منه ترك سيارته اليابانية إلدخاله 
الدورية اشهر الس���الح في وجهيهما وهرب 
بسرعة جنونية وتوارى عن األنظار في مخيمات 

الوفرة كيلو 9.

حمل���ت رقم 2014/483 ان���ه كان يتواجد في 
منطقة مشرف وفوجئ بشخص يصدر عنه 
فعل فاضح ويهدد بسالح، وقدم املبلغ بيانات 
املدعى عليه، وفور تس���جيل املبلغ للقضية 
بدأت أجهزة وزارة الداخلية في اتخاذ ما يلزم 

لضبط اجلاني.

.. وأمن اجلهراء يغلق قضية إطالق النار 
على خليجي بضبط اجلاني وسيارته

هاني الظفيري

متكن رجال أمن اجلهراء من 
اغالق قضية اطالق النار على 
شاب خليجي في منطقة تيماء، 
وقال مصدر امني ان معلومات 
وصلت الى مدير امن اجلهراء 
اللواء ابراهيم الطراح بوجود 
مطلق النار لدى احد اصدقائه 
في نطاق محافظة اجلهراء، 
وعلى الفور توجهت دوريات 
من أمن اجلهراء وطوقت موقع 
املتهم وهو ما دعاه الى تسليم 
نفس���ه، كما مت رفع السيارة 
التي كان يستغلها خالل واقعة 
اطالق النار وسلم اجلاني اداة 
اجلرمية وهي عبارة عن سالح 

كالشينكوف. السياراة التي استخدمت في واقعة اطالق النار

زوج موظفة ضربها وفش إطارات مركبتها

مدين بـ 60 ألف دينار سقط وصديقاه بالدسمة

أربعيني يتهم مواطناً بحرق سيارة شقيقه عمداً

سوري يبلغ عن سرقة مركبته ورصيده البنكي

مواطن وشقيقته يتهمان 4 نساء  ورجلني 
باقتحام منزلهما وضربهما

محمد الجالهمة

تقدمت مواطنة تعمل موظفة في أحد مراكز 
اخلدمة ببالغ إلى مخف���ر العدان اتهمت فيه 
زوجها وهو من موالي���د 1987 بضربها ومن 

أمير زكي

أحال مدير مديرية أمن محافظة العاصمة 
اللواء طارق حمادة الى إدارة التنفيذ املدني 
مواطن����ا تبني انه مدين ب����� 60 ألف دينار، 
كما متت إحالة مرافقيه إلى اإلدارة العامة 
ملكافحة املخ����درات لكونهما واقعني حتت 

أمير زكي

س���جل مواطن في عقده الرابع في مخفر 
العارضية قضية حملت مسمى »احلريق العمد«، 
وقال املبلغ انه كان متوقفا في شرفة منزله، 

أمير زكي

تقدم وافد سوري الى مخفر النقرة وأبلغ 
ضد شخص حدد اسمه األول وقال املبلغ انه 
تعرف على املدع���ى عليه داخل احد املقاهي، 
حيث ابلغه بأنه ميكانيكي س���يارات ومن ثم 
قام بتسليمه سيارته ونسي بداخل السيارة 

عبدالعزيز  فرحان 

تق���دم مواطن وبرفقته ش���قيقته الى 
مخف���ر العدان وابلغا ع���ن قضية دخول 
مسكن واعتداء بالضرب وارفقا تقريرين 

طبيني.
وقال املبلغني في القضية التي حملت رقم 

ثم قام بفش إطارات مركبتها األربع، وأرفقت 
املبلغة تقريرا طبيا في ملف القضية،

وقال���ت ان تصرفات زوجها غير املعقولة 
جاءت اثر خالف عائلي بسيط.

تأثير املواد املخدرة.
وقال مصدر أمني ان رجال أمن العاصمة 
وخ���الل تنفيذهم حملة في منطقة الدس���مة 
والتي تأتي في إطار خطط األمن العام لبسط 
السيطرة، مت االشتباه في 3 شباب تبني انهم 
متعاطون، وباالستعالم تبني ان أحدهما مدين 

ب� 60 ألف دينار.

وفوجئ بشخص يعرفه ويدعى »ف.ع« يقترب 
من سيارة شقيقه ويسكب عليها مادة سريعة 
االشتعال وهي يابانية موديل 2009 ومن ثم 
هرب الى جهة غير معلومة، وجار اس���تدعاء 

املدعى عليه ملواجهته مبا أفاد به املبلغ.

على حس���ب زعمه بطاقة سحب آلي وخلف 
البطاقة الرقم السري، ومضى بالقول فوجئت 
برس���ائل متتالية تفيد بس���حب مبالغ مالية 
من رصيدي البنكي، الفتا الى انه س���ارع الى 
االتصال بالشخص الذي تسلم سيارته فوجد 
هاتفه مغلقا وأكد املبلغ ان املدعى عليه لم يعد 

سيارته إليه.

»2014/438« انهما فوجئا بدخول 4 نساء 
ورجلني شقيقني الى منزلهما في العدان ومن 
ثم انهالوا عليهما بالضرب، وابلغ املجني 
عليهما عن اس���ماء املدعى عليهم وارقام 
هواتف احداهم. وحول اس���باب االقتحام 
قال املدعيان ان هناك خالفات عائلية وراء 

االقتحام واالعتداء غير املبرر.

قالوا إنه ال يرحمنا واألطعمة التي توفرها الشركة غير مالئمة

مدير عالقات أنقذه األمن من 400 عامل 
لرفعه معدات طبخ من موقع اإلقامة

»الداخلية«: 16517 جنحة و10528 جناية و2119  
جنح أحداث و442 جنايات أحداث ارتكبت في 300 يوم

أمير زكي

فتح رجال االمن حتقيقا 
مع عدد من العمال حملاولتهم 
إدارة  االعتداء عل���ى مدير 
عالق���ات عامة في ش���ركة 

نقليات، وبحس���ب مصدر 
امني فإن بالغا ورد بتجمهر 
نح���و 400 عام���ل في احد 
العمال،  اماكن جتمع سكن 
حي���ث انتقل رج���ال االمن 
الى موقع البالغ بعد ان مت 

ابالغ وكيل وزارة الداخلية 
املس���اعد لش���ؤون االم���ن 
الل���واء عبدالفت���اح العلي 
ول���دى وصول رجال االمن 
متت مشاهدة احد املوظفني 
الكويتيني وهو مدير عالقات 

الى  عامة، ولدى االستماع 
العم���ال قالوا ان  اف���ادات 
الى س���كنهم  املوظف جاء 
وأخذ من داخل السكن معدات 
الطبخ، وأكدوا ان الشركة ال 
توفر لهم االطعمة املالئمة 

وهو ما يضطرهم الى اعداد 
الطعام، اما املسؤول الكويتي 
فأكد ان املوقع محظور الطبخ 
فيه لس���ابق اندالع حريق 
بداخله وأن ما يقوم به اجراء 

ضروري واحترازي.

أعلنت إدارة االعالم االمني 
بوزارة الداخلية في احصائية 
العام���ة للمباحث  لإلدارة 
اجلنائية ان مجموع اجلرائم 
التي وقعت خالل الشهور 
العشرة املاضية من عام 2014 
بل���غ 29737 تنوعت ما بني  

16517 جنح و10528  جناية 
و2119  جن���ح أحداث و442 
جنايات أحداث فيما بلغت 
قضايا التغيب 54 إضافة 77 

قضايا آخري.
وأضافت:ان جرائم حيازة 
السالح والذخائر واالجتار 

فيها بدون ترخيص بلغت  
99 قضية تأكيدا على اخلطط 
األمنية ملالحقة وضبط جرائم 
الس���الح والذخائر  حيازة 
ب���دون ترخيص وذلك بعد 
تشكيل فرق ضبط األسلحة 

والذخائر.

وذكرت ان القضايا بهم 
حيازة السالح والذخائر بدون 
تراخيص والتي متت إحالتها 
الى جهات االختصاص عام 
2013 بلغت  13 قضية وعددها  
11 قضية ضبط سالح ناري 
بني رشاش ومسدس وبندقية 

صيد باإلضافة لضبط  17979 
طلقة نارية مختلفة األعيرة 
بينما س���جلت  37 قضية 
خ���الل ع���ام 2014 وعددها  
42 س���الحا ناريا باإلضافة 
لضبط  5394 طلقة نارية 

مختلفة األعيرة.

حمالت األمن العام حصدت 246 مخالفًا و215 مطلوبًا 
واملديريات تعاملت مع 1294 حادثاً وحررت 1276 مخالفة

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة

أسفرت احلمالت األمنية 
ونقاط التفتيش التي نفذها 
رجال األمن العام في محافظات 
البالد تنفيذا لتعليمات وكيل 
الداخلي���ة املس���اعد  وزارة 
لش���ؤون األمن العام اللواء 
عبدالفتاح العلي والتي تأتي 
أيضا ترجمة لتوصيات نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 

خالل لقائه مع وكالء وزارة 
الداخلية امليدانيني، في الفترة 
من 20 إلى 26 اجلاري، أسفرت 
عن ضبط 246 مخالفا لقانون 
اإلقامة والعمل، و548 شخصا 
إثبات���ات  ال يحمل���ون أي 
القبض  ألقي  شخصية، كما 
على 215 شخصا من املطلوبني 
والهاربني من أحكام، في قضايا 
مدنية وجنائية، من جنسيات 
عربية وآسيوية ومواطنني، 
ومت حتري���ر 1276 مخالف���ة 

مرورية متنوعة، باإلضافة 
إلى ضبط 76 مركبة مسروقة 

ومسجل بحقها قضايا.
وكش���فت اإلحصائي���ة 
األس���بوعية لقط���اع األمن 
العام، ع���ن تعام���ل رجال 
األمن األس���بوع املاضي مع 
1294 حادث���ا مروري���ا في 
مناطق متفرقة من البالد، مما 
أسفر عن عشرات املصابني، 
وتضاع���ف ع���دد البالغات 
التي تلقتها غرفة العمليات 

والطوارئ في وزارة الداخلية 
خالل األسبوع املاضي وبلغت 
2065 بالغا متنوعا، وتلقت 
مديريات األم���ن في جميع 

احملافظات 753 بالغا.
ووف���ق اإلحصائية، فإن 
الع���ام متكنوا  رجال األمن 
القبض على 16 مطلوبا  من 
على ذمة قضايا جنائية، و92 
ش���خصا مطلوبا على ذمة 
قضايا مدنية، و107 أشخاص 
مسجل ضدهم قضايا تغيب، 

وأشارت اإلحصائية الى انه 
القبض على 34 شخصا  مت 
بحوزته���م م���واد مخ���درة 
وأدوات تع���اط في عدد من 
إلى  الب���الد، إضافة  مناطق 
6 أشخاص عثر معهم على 
مش���روبات كحولية، كما مت 
حجز 156 مركبة مخالفة في 
كراج احلج���ز، وتقدمي 942 
مساعدة إنس���انية، وإقامة 
327 نقطة تفتيش أمنية في 

محافظات البالد.
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تفتيش مركبة 

من قبل األمن العام 
اختلفت لوحتاها كشف 

عن مواد مخدرة

حبة 
مخدرة ضبطها 

أمن حولي بحوزة 
مواطنني في »تثقيف«

محمد الدشيش

بأمر وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون األمن العام اللواء عبدالفتاح 
العلي متت إحالة شاب من غير محددي 
اجلنسية الى اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية للتزوير في مستندات رسمية 
وحيازة مواد مخدرة، وقال مصدر امني 
ان حملة لرجال أمن اجلهراء اشتبهت 

في مركب���ة أميركية فارهة وتبني ان 
لوحتي املركبة األمامية مختلفة عن 
اللوح���ة اخللفية، وعليه مت إخضاع 
املركبة للتفتيش ليعثر بداخلها على 

مواد مخدرة وأدوات تعاط.
من جهة اخرى، أس���فرت حمالت 
أم���ن اجلهراء عن ضب���ط 3 مركبات 
مطلوبة لقضايا سرقات وحترير نحو 

30 مخالفة مرورية.

محمد الجالهمة

أحال مدير امن حولي 
العمي���د عبداهلل العجمي 
الى االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات شابني كويتيني 
كونهما حتت تأثير املواد 
إرفاق حبة  املخدرة، ومت 
في محضر اإلحالة. وقال 

مص���در امن���ي ان حملة 
تفتيش���ية ف���ي ش���ارع 
»تثقي���ف« في الس���املية 
اش���تبهت في شابني على 
منت مركب���ة، وتبني انهما 
في حالة غي���ر طبيعية، 
وبتفتيش���يهما احترازيا 
عثر بحوزتهما على حبة 

مخدرة.
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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�شب ب�������دون اأمل للكبار والأطفال باأحدث التقنيات، 

اأحدث اأجه�������زة التعقيم ، تبيي�ض الأ�شن�������ان با�شتخدام جهاز 

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

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

alsraeaa@gmail.com سوالف أمنية

طريق 
امللك فهد السريع

لواء شرطة متقاعد  حمد السريع

طريق امللك فهد بن عبدالعزيز السريع تستخدمه الكثير من 
السيارات والشاحنات سواء املتجهة للحدود السعودية أو الذهاب 

لقضاء إجازتها األسبوعية في الشاليهات او مخيمات الربيع البرية 
ويتزايد معدل السيارات في العطالت األسبوعية. 

الكثير من مرتادي الطريق الحظوا ان أشخاصا عدة من 
مستخدمي الطريق وخاصة في أيام األسبوع وليس بالعطل 

يقودون سياراتهم بدون لوحات خلفية ويستخدمون حارة األمان 
في بعض األحيان. 

تلك الظاهرة أثارت استغراب الكثير وهم يتساءلون ماذا يريد 
هؤالء البشر من قيادة السيارة وقد نزعت لوحات السيارة منها 

على ذلك الطريق السريع. 
سؤال ننقله الى املسؤولني في وزارة الداخلية سواء من هم في 

قطاع املرور أو النجدة او للعاملني مبديريات األمن واملباحث 
اجلنائية. 

من يتجرأ في قيادة السيارة بدون لوحات فال بد من انه بصدد 
ارتكاب جرمية جنائية او انه يتجنب ضبطه من قبل كاميرات 

السرعة املتنقلة او الثابتة.
نزع لوحات السيارة او تغطيتها امر يثير الشك لدى العامة من 

الناس وال بد ان من قام بهذا العمل يقصد من ورائه ارتكاب عمل 
اجرامي وعلى كل املواطنني واملقيمني من يرى سيارات بدون 

لوحات إبالغ الشرطة عنها فقد يكون قائد السيارة ال يعلم عنها 
لسرقة اللوحات من سيارته. 

وزارة الداخلية عليها التشديد على قائدي السيارات املخالفني بتلك 
املخالفة وحجز السيارة ورخصة القيادة لتكون رادعا لآلخرين.

أسرة بتول العنزي إلى كليفالند للعالج 
بقيمة تتجاوز أكثر من مليون و200 ألف

مؤمن المصري

قال الوكيل القانوني ألسرة الفقيدة بتول العنزي احملامي 
سعد اللميع إنه نفاذا حلكم احملكمة اإلدارية الصادر بإلزام وزارة 
الصحة بإرسال أبناء أسرة العنزي املصابني مبرض سترولينيما 
الدم الى اخلارج للعالج وإجراء عملية الزراعة على نفقة الدولة 
فإن���ه قد تقرر أخيرا، وهلل احلمد، إرس���ال األبناء األربعة الى 
مستشفى كليفالند للعالج وإجراء عملية زراعة الكبد بقيمة 

تتجاوز املليون و200 ألف دوالر للعملية الواحدة.
وتقدم العنزي بالشكر الى كل من تعاطف مع األبناء.

الرحيان: حتصيل الغرامات املستحقة نتيجة انتهاء صالحية 
جواز سفر األجنبي لعدم »التحديث ليس إجراء حديثاً أو جديداً«

الغرام���ة املترتب���ة على 
مكفوليه.

و- الكفيل وفق املادة 
22 اخلاص���ة بااللتحاق 
بعائل هو املس���ؤول عن 
الغرامة املترتبة على أفراد 
أسرته كونه رب األسرة.

الغرامة  وأكد على ان 
املترتبة على هذه املخالفة 
هي 2 دينار عن كل يوم 
و600 دينار كحد أقصى.

الرحيان  العقيد  ودعا 
الس���فارات في  جمي���ع 
الكويت ان تبلغ وترشد 
مواطنيه���ا عند متديد أو 
جتديد جوازات سفرهم 
بأن يراجعوا إدارة شؤون 
اإلقامة املختصة لتحديث 

أو نقل البيانات.

خارج البالد ومن ثم دخل 
البالد من أحد املنافذ ففي 
هذه احلالة يتم منحه ختما 
على جواز س���فره يفيد 
بأنه على صاحب اجلواز 
العامة  مراجع���ة اإلدارة 
لشؤون اإلقامة خالل شهر 
وذلك لنقل بيانات اإلقامة 
على اجلواز اجلديد. وأكد 
على ان هذه املادة تطبق 
على جميع األجانب دون 
الى ان  اس���تثناء. ولفت 
األجنب���ي صاحب جواز 
الس���فر هو املسؤول عن 
الغرامات املترتبة نتيجة 
هذه املخالفة إال في احلالتني 
التاليتني: وأن الكفيل وفق 
املادة 20 اخلاصة بالعمالة 
املنزلية هو املسؤول عن 

مشكلة اجلوازات املنتهية 
والتي أثير حولها اجلدل 
مؤخرا، مشيرا الى ان هذا 
اإلجراء منصوص عليه في 
املادة 12 من قانون إقامة 
األجانب رقم 17 لسنة 1959. 
مؤكدا عل���ى ان صالحية 
إقام���ة الوافدين املقيمني 
بالبالد مشروطة بصالحية 

جوازات سفرهم.
ومضى الرحيان بالقول 
في حالة انتهاء جواز سفر 
املقيم فإنه يعطى مهلة ملدة 
شهرين لتجديد جواز سفره 
أو متديده وإذا لم يقم بذلك 
خالل ه���ذه املهلة أصبح 
اإلقامة.  مخالفا لقان���ون 
وفي حالة حصول املقيم 
على جواز سفر جديد وهو 

اإلدارة  مدي���ر  ق���ال 
املركزي���ة لنظ���م اإلقامة 
باإلناب���ة ورئيس قس���م 
البح���ث والتحقي���ق في 
العامة لش���ؤون  اإلدارة 
العقي���د محمد  اإلقام���ة 
الرحيان ان إجراء حتصيل 
الغرامات املستحقة نتيجة 
انتهاء صالحي���ة جواز 
سفر األجنبي بسبب عدم 
أو نقل  البيانات  حتديث 
ل���دى اإلدارة  املعلومات 
املختص���ة لي���س إجراء 

حديثا أو جديدا.
وأضاف خ���الل لقائه 
التلفزيوني بأشياء مهمة 
جزأناه���ا إلى نقاط مهمة 
تهم ش���ريحة كبيرة من 
العقيد محمد الرحيانالوافدين وخاصة أصحاب 

علوش: شؤون إقامة الفروانية وضعت آلية لتحديث البيانات
سفره خارج الكويت عليه 
املراجعة خالل مدة ال تتجاوز 
شهرا من تاريخ الدخول وإال 
تعرض للمخالفة والغرامة، 
مشيرا الى ان الوافد أثناء 
قدومه بجواز س���فر جديد 
يت���م إخط���اره بضرورة 
مراجع���ة اإلدارة العام���ة 
لشؤون اإلقامة خالل شهر 
من تاري���خ الدخول لنقل 
الس���فر  املعلومات جلواز 
اجلديد، وفي حالة إصدار 
جواز جديد وهو داخل البالد 
مينح مهلة ش���هرين لنقل 

املعلومات.
وذكر أنه في حالة انتهاء 
الس���فر  صالحي���ة جواز 
واإلقام���ة يت���م حتصيل 
املخالفة على القيمة األعلى 

فيهما.

القدمي حتى ال تترتب عليه 
غرامة نقل املعلومات.

إل���ى ضرورة  وأش���ار 
القيام بهذا اإلجراء لتحديث 
البيانات على احلاسب اآللي 
إدارة ش���ؤون اإلقامة  في 
مبحافظة الفروانية، موضحا 
أنه لوحظ وجود الكثيرين 
م���ن املقيمني مم���ن لديهم 
إقامات سارية املفعول ولكن 
جوازات س���فرهم منتهية 
الصالحية ما يتسبب في 

غرامات ماليه بحقهم.
وبني أن الغرامة املترتبة 
على عدم حتديث البيانات 
أو نقل املعلومات بواقع  2 
دينار في اليوم بحد أقصى  

600 دينار.
وق���ال املق���دم علوش: 
بالنس���بة ملن جدد جواز 

وضعت آلية عمل متكاملة 
البيانات ونقل  لتحدي���ث 
املعلومات جلميع الوافدين، 
مشددا على ضرورة مراجعة 
املعني���ني إدارات ش���ؤون 
اإلقامة باحملافظة، لتحديث 
املعلومات أو نقل البيانات 
من جوازات السفر القدمية 
إلى جوازات السفر اجلديدة، 
حيث مينح صاحب العالقة 
مهلة شهرين لنقل البيانات 
بعد انتهاء صالحية اجلواز 
القدمي حتى ال تترتب عليه 

غرامة نقل املعلومات.
املق���دم ناصر  وأوضح 
علوش: عند متديد اجلواز 
القدمي بنفس اجلواز فعليه 
مراجعة اإلدارة قبل انتهاء 
مهلة اجلواز ومينح مهلة 
شهرين بعد انتهاء اجلواز 

أوضح مدير إدارة شؤون 
اإلقامة باإلنابة في محافظة 
الفرواني���ة املق���دم ناصر 
علوش ان قطاعات وزارة 
الداخلي���ة ممثلة في إدارة 
ش���ؤون اإلقامة مبحافظة 
الفروانية تبذل جهودا كبيرة 
في تقدمي اخلدمات وتسهيل 

املعامالت للوافدين.
وأشار إلى أهمية متابعة 
انتهاء  املقيمني لتواري���خ 
جواز السفر لهم ولذويهم، 
انتهاء صالحية  ومواعيد 
اإلقام���ة حتى يتمكنوا من 
البيانات  انتهاء حتدي���ث 
اإلج���راءات  كل  وإنه���اء 
اخلاصة باإلقامة من دون أي 
معوقات وفي أسرع وقت. 
ولفت الى أن إدارة شؤون 
املقدم ناصر علوش اإلقامة مبحافظة الفروانية 



32
االحد 28 ديسمبر 2014

آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية

املؤسسة الوطنية 
للنفط حتذر من 

كارثة بيئية

تونس: توقيف 27 »تكفيرياً« حاولوا اقتحام مركز أمني
تونس ـ كونا: أعلنت وزارة الداخلية التونسية إلقاء القبض على 27 شخصا ممن اشتركوا في 
مواجهات عنيفة مع قوات األمن مبنطقة »دوار هيشر« غرب العاصمة امس األول.   وقال املتحدث 
الرسمي باسم الوزارة محمد علي العروي في تصريح لوكالة »تونس افريقيا« لألنباء، ان قوات األمن 
ألقت القبض على 27 عنصرا من »التكفيريني« الذين كان يبلغ عددهم نحو 100 فرد وحاولوا مساء 
امس األول اقتحام املركز األمني مبنطقة »دوار هيشر« مبحافظة منوبة غرب العاصمة تونس وحرقه 
واإلضرار به.

النيران متتد إلى خزان نفط رابع بامليناء

ليبيا تطلب مساعدة دولية لوقف حرائق النفط بـ»السدرة«

الليبية، طلب عدم اإلفصاح 
عن اسمه، أفاد بأن الباخرة 
كانت حتمل شحنة ذخائر 

وأسلحة.
وأوض���ح الضاب���ط أن 
حج���ز الباخرة ج���اء بعد 
تأكد معلومات عس���كرية، 
مبدين���ة  مص���ادر  م���ن 
مصراتة نفسها، عن ماهية 

حمولتها.
وف���ي س���ياق منفصل، 
التزال االش���تباكات تدور 
بش���كل عنيف داخل مدينة 
بنغازي بعد حصار اجليش 
الليثي، آخر معاقل  ملنطقة 
املتش���ددين باملدينة، منذ 

أيام.
وأفاد مصدر عس���كري 
من ق���وات الصاعق���ة بأن 
قوات اجلي���ش متكنت من 
إجالء ع���دد كبير من أهالي 
منطقة الصابري والهواري، 
بعد موجة االغتياالت التي 
تعرضت لها أس���ر بكاملها 

في منطق���ة الليثي، إضافة 
حلرق وهدم منازلها من قبل 

املتطرفني.
ال�م�ص���در  وأض������اف 
ل� »العربية.نت« أن مناطق 
بودريس���ة وأم مبروك���ة 
والهواري وس���وق احلوت 
والصابري، باإلضافة لليثي، 
تدور فيه���ا حاليا »املعارك 
الت���ي توقع أن  النهائية«، 
تنتهي نهاية األسبوع اجلاري 
بالقضاء عل���ى اجلماعات 

املتطرفة.
أن  املص���در  واعتب���ر 
استخدام املتشددين لألسلحة 
الثقيلة، كاملدفعية والدبابات، 
في طرقات املدينة الضيقة 
دليل عل���ى نف���اد ذخيرة 
األسلحة املتوسطة الفعالة 
في هذه األحياء، موضحا أن 
األسلحة كالدبابات واملدافع ال 
ميكنها أن تؤثر في اجليش 
الذي أسر مجموعات كبيرة 

من املتطرفني.

استهدف بشكل مباشر أثناء 
اندلعت  التي  االش���تباكات 

خالل اليومني املاضيني«.
إلى ذلك، كشفت مصادر 
عسكرية ليبية ل� »العربية.

نت« عن ضبط باخرة كورية 
محملة ب� 450 حاوية كانت 
في طريقها إلى ميناء مدينة 

مصراتة، قادمة من تركيا.
وقالت املصادر إن ضبط 
الباخرة مت في املياه اإلقليمية 
الليبية، ثم مت اقتيادها إلى 
ميناء مدينة طبرق، ش���رق 

ليبيا.
وأوضح���ت املصادر أن 
الليبية  املي���اه اإلقليمي���ة 
واألج���واء بات���ت مراقب���ة 
بش���كل جيد، وذلك ضمن 
خطة قطع اإلم���دادات عن 
امليليشيات املتطرفة شرق 

وغرب البالد.
ورغ���م رف���ض املصادر 
الكشف عن محتوى الباخرة، 
ف���إن ضابطا ف���ي البحرية 

عواصم � وكاالت: طالبت 
احلكوم���ة الليبية املجتمع 
الدولي بسرعة تقدمي املساعدة 
لوقف احلرائق التي نشبت 
في خزان���ات النفط مبيناء 

السدرة مؤخراً.
وكان احلريق الذي شب 
في ميناء الس���درة النفطي 
قد امتد إلى خزان نفط رابع 

امس.
وحذر املتحدث باس���م 
الليبية  املؤسسة الوطنية 
للنف���ط من ح���دوث كارثة 
بيئية في حال عدم السيطرة 
على النيران التي اشتعلت 
في خزانات النفط في مرفأ 
السدرة بعد سقوط قذيفة 
صاروخية أطلقتها ميليشيات 
فجر ليبيا على أحد خزانات 

النفط.
وقالت املؤسسة في بيان 
لها إن املشهد احلالي للموانئ 
والوحدات اإلنتاجية ينذر 
مبآالت خطيرة، بينما طالب 
املتحدث باسم اجليش الليبي 
في منطق���ة الهالل النفطي 
النفط  بتحييد مؤسس���ات 
عن الص���راع، خصوصا أن 
الصهاريج حتوي مخزونات 
نفطي���ة كانت على وش���ك 
ان���دالع  التصدي���ر قب���ل 

األزمة.
وفي سياق متصل، ذكر 
إدارة  حميد احلبوني مدير 
بشركة رأس النوف النفطية 
الليبي���ة ان احلريق الهائل 
ميكن ان يتطلب أس���بوعا 

إلخماده.
وقال احلبوني إن »رجال 
املدنية  اإلطفاء واحلماي���ة 
يحاولون قدر استطاعتهم 
إطفاءها حتى ال تنتقل إلى 
اخلزانات األخرى وس���ط 

ظروف صعبة«.
وأضاف ملوق���ع »بوابة 
الوس���ط« اإلخباري الليبي 
املستقل ان »عمليات اإلطفاء 
تتطلب أس���بوعا متواصال 
ح���ال تواف���ر اإلمكان���ات 
الالزمة«، موضحا »أن خزانا 

دخان اسود كثيف يتصاعد جراء امتداد النيران الى خزانات النفط مبيناء السدرة الليبي                                                                    ) رويترز( 

أعربت عن استعدادها للمشاركة في مناورات مع دول اجلوار

إيران: تعزيز قواتنا العسكرية ال يشكل تهديداً ألحد
طهران � وكاالت: أكد قائد 
البحرية اإليرانية  القوات 
األميرال حبيب اهلل سياري 
أن تعزيز القوات العسكرية 
إليران ال يشكل تهديدا ألي 
بلد، وهذا ما يجب أن تدركه 

الدول املجاورة.
وأضاف س���ياري قائال 
»إنه يتعني على دول اجلوار 
أن تعلم أن إيران تدافع فقط 
عن حقوقها ومصاحلها وأنها 
قادرة على إقرار أمن املنطقة 
فقط وأنها على اس���تعداد 
لدخول مناورات مشتركة 

مع دول اجلوار«. 
وأفادت وكالة أنباء إرنا 
اإليراني���ة في نبأ لها بثته 
على موقعه���ا اإللكتروني 
ب���أن تصريحات  ام���س، 
الش���أن  س���ياري في هذا 
جاءت تعليقا على انطالق 
املن���اورة »محمد رس���ول 
اهلل«، مبش���اركة وحدات 
من القوات البرية وطائرات 
الدفاع  حربية ومنظومات 
اجلوي في جنوب ش���رق 
البالد ووحدات من السفن 

احلربية والغواصات. 

وعلى صعيد آخر، صدرت 
ف���ي ايران ام���س صحيفة 
اصالحية جدي���دة حتمل 
اس���م »مردوم امروز« )اي 
الشعب اليوم( بهدف نشر 
»احلقيق���ة احللوة واملرة« 

كما قال مؤسسوها.
الرئيس  ومنذ انتخاب 
روحان���ي، مت اغالق ثالث 

صحف اصالحية نهائيا.
وافادت وكال���ة فرانس 
برس نقال عن وكالة االنباء 
العام  املدير  ب���أن  الطالبية 
للصحيفة االصالحية اجلديدة 

احمد ستاري، قال انه يأمل 
في »انش���اء صحيفة حتقق 
مصاحلة بني الناس والصحافة 
وستسمح للشعب باالطالع 
على احلقيقة في بلده حلوة 
كانت او مرة، وسيس���معها 
من مص���ادر وطنية جديرة 

بالثقة«.
ورئيس حترير الصحيفة 
اجلديدة هو محمد غورشاني 
)38 عاما( وهو اسم معروف 
في الصحافة االيرانية، وقد 
شغل املنصب نفسه في عدة 
صحف اصالحية معروفة من 

بينها شرق.
ف���ي  مؤخ���را  وق���ال 
تصريح���ات نقلتها وكالة 
االنباء االيرانية الرسمية 
ان »ه���ذه الصحيفة تريد 
الدفاع ع���ن مصالح البالد 

وروحها اصالحية«.
واض���اف »ف���ي الوقت 
ف���ي هذا  احلال���ي نحتاج 
البل���د ال���ى فه���م احلركة 
التي تعتمد  الدميوقراطية 
على االعت���دال«، مؤكدا ان 
الصحيفة تدعم سياس���ة 

الرئيس روحاني.

اتهامات دميوقراطية جلب بوش بالفساد املالي
مع بدء العد التنازلي للسباق الرئاسي األميركي

مسؤولية ادارتها.
 فض����ال عن ذل����ك فان 
الت����ي تتهم بوش  املزاعم 
اشارت الى انه فتح حسابات 
ف����ي مص����ارف اجنبي����ة 
لالفالت من دفع الضرائب 
وم����ن ثم لتعظي����م ارباح 

املستثمرين.
وف����ي س����ياق متصل، 
يعمل الدميوقراطيون اآلن 
على اخراج ملفات املرشح 
الرئاسي احملتمل جب بوش 
حني كان مستشارا لشركة 

»ليهمان براذرز« املالية التي 
افلست وتسببت في خسائر 
الذين  كبي����رة للعامل����ني 
اس����تثمروا معاشاتهم في 

محافظ الشركة املالية.
وم����ن جهته����ا، قال����ت 
كريس����تي كامبل املتحدثة 
باسم بوش انها ال ترى ان 
تلك االتهام����ات ترقى الى 
اي ش����يء جاد »عدا اثارة 

اللغط«. 
واضاف����ت ان »ب����وش 
عمل ف����ي القطاع اخلاص 
القانون من  ولم يخال����ف 
قريب او م����ن بعيد وعلى 
من يريدون اتهامه باي شيء 
ان يس����تعدوا الثبات ذلك 
او ان يتحملوا املسؤولية 

القانونية عما يقولون«.
وكان جب بوش قد رفض 
التعليق على االتهامات التي 
وجهت اليه وواصل رحلته 
الوالي����ات اجلنوبية  عبر 
لالتفاق مع كبار املتبرعني 
اجلمهوري����ني على التعهد 
بدعمه عند اعالنه بصورة 
رس����مية خوض السباق 

الرئاسي املقبل.

خاصة لتمويه واخفاء اي 
معلومات تتصل بانشطته 

منذ عام 2007.
وكش����فت املعلوم����ات 
املسربة كذلك ان جب بوش 
ادار مؤخرا ثالثة صناديق 
اس����تثمارية واس����تخدم 
عالقاته الشخصية وعالقات 
عائلته في الواليات املتحدة 
وخارجها القناع مستثمرين 
كبار باس����تثمار نحو 127 
ملي����ون دوالر ف����ي تل����ك 
الصناديق ف����ور ان تولى 

انه متكن من مضاعفة  اال 
تلك الثروة عدة مرات خالل 
الس����نوات التي تلت ذلك، 
عن طريق تأسيس شركة 
استشارية تعمل حلساب 
الش����ركات األجنبي����ة في 
الواليات املتحدة وللشركات 

األميركية في العالم. 
التسريبات  وأش����ارت 
ايضا الى ان بوش قام مؤخرا 
بالتخلص بسرعة من بعض 
التي تثير  االس����تثمارات 
اللغط وانه استأجر شركة 

واشنطن ـ احمد عبداهلل

بدأت مالمح احلملة التي 
الدميوقراطيون  يعت����زم 
ش����نها ملهاجمة املرش����ح 
اجلمه����وري احملتمل جب 
بوش في انتخابات الرئاسة 
األميركية املقبلة في الظهور 
هذا األسبوع في اشارة الى 
الكثافة املتوقعة للحمالت 
املضادة في مضمار السباق 

نحو البيت األبيض. 
فقد كش����فت تسريبات 
مجهولة املصدر نش����رت 
ف����ي الصح����ف األميركية 
ان جب ب����وش تعامل مع 
شركات اجنبية في مجاالت 
االستثمار منها شركة طيران 
صينية وبنك دولي بريطاني 
وانه رمبا يكون قد تهرب من 
دفع الضرائب في الواليات 
املتحدة ع����ن طريق اقامة 
ش����ركات وهمية في بلدان 

أخرى.
وقالت األرقام املسربة ان 
بوش ترك مقعد حاكم والية 
فلوريدا في عام 2007 بثورة 
تقدر بنحو 1.3 مليون دوالر 

واشنطن: تسريع وتيرة نقل معتقلي غوانتانامو متهيداً إلغالقه
واشنطن ـ وكاالت: صرح مسؤول أميركي 
بأن اإلدارة األميركية تأمل في نقل عشرات 
من معتقلي غوانتانامو في غضون األشهر 
الـ 6 املقبلة، وذلك في إطار تسريع وتيرة 

نقل املعتقلني متهيدا إلغالق املعتقل.
وأضاف املسؤول األميركي، الذي رفض ذكر 
اسمه، انه من املتوقع نقل نحو 5 من معتقلي 

غوانتانامو خالل األيام القادمة مع القيام 
مبزيد من عمليات نقل للمعتقلني أوائل عام 

2015. وكان الرئيس باراك أوباما قد تعهد 
بفعل كل ما في إمكانه إلغالق املعتقل خالل 
العامني األخيرين من فترة رئاسته الثانية، 

مؤكدا انه اليزال ميثل مصدر إلهام للعناصر 
املتشددة حول العالم.

مقتل مسلح »شديد اخلطورة« واعتقال 297 في سيناء

مصر: االستعداد لالنتخابات البرملانية 
يشعل حرب القوائم

حماس: إسرائيل ستدفع ثمن تسويف إعمار غزة

روسيا تدشن عقيدة عسكرية جديدة:
توسع »الناتو« تهديد ألمننا القومي

وزير الدفاع املصري: حماية مصر وشعبها 
أمانة في أعناق رجال القوات املسلحة

القاهرة � أ.ش.أ: عقد حزب الصرح املصري احلر 
مؤمترا صحافيا امس لإلعالن عن تدشني حتالف 
نداء مصر، بحضور وفود متثل تس����عة أحزاب 
باالضافة الى حركات وقوى سياسية وشبابية، 
وعدد من الشخصيات العامة والسياسية ورجال 

الصحافة واإلعالم.
وأكد طارق زيدان رئيس حزب الثورة املصرية، 
واملتحدث الرس����مي الئتالف نداء مصر، أهمية 
تدشني حتالف نداء مصر في هذا التوقيت من تاريخ 
احلياة السياسية في مصر في إطار االستعدادات 

لالنتخابات البرملانية املقبلة. 
وأضاف طارق زيدان في بيان صحافي امس 
أن االئتالف يضم أحزاب العربي للعدل واملساواة، 
والصرح، والثورة املصرية، والعمل االشتراكي، 
واملس����تقلني اجلدد، وحقوق اإلنسان واملواطن، 

واألمة، باإلضافة للعديد من القوى الش����بابية 
والثورية واحلركات السياسية.

وأوضح رئيس حزب الث����ورة املصرية، أن 
االئتالف يضم بعض احلركات والقوى الشبابية 
ومنها حركة أنا املصري، وإحنا الشعب، وابني 
بلدك، واحلركة الطالبية، وائتالف أقباط مصر، 
واالئتالف العام للثورة، وائتالف أسر الشهداء، 
ومصابي الث����ورة، واجلمعية املصرية حلقوق 

اإلنسان، ورابطة أحفاد الزبير بن العوام.
وأوضح حزب الوفد، في بيان امس أن االجتماع 
تناول حوارا حول دمج قائمة حتالف الوفد املصري 
والقائم����ة التي يعده����ا د.عبداجلليل مصطفى، 
حيث أكد التحالف أن قائمته قد خصصت 50 من 
مقاعدها للشخصيات الوطنية املستقلة ذات الكفاءة 

واملؤمنة بثورتي 25 يناير و30 يونيو.

عواص����م- وكاالت: توع����دت حركة حماس 
إسرائيل بدفع ثمن تسويفها إعادة إعمار ما خلفته 

احلرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة.
وأكد املتحدث باسم احلركة فوزي برهوم في 
بيان صحافي امس، أن استمرار احلصار، وإغالق 
املعابر، وتسويف اإلعمار، سيدفع »القطاع نحو 

االنفجار، وهو ما ستدفع إسرائيل ثمنه«.
ودعا بره����وم كل األط����راف املعنية، إللزام 
إسرائيل برفع احلصار عن قطاع غزة، والتسريع 
في عملية إعمار وبناء ما دمرته احلرب اإلسرائيلية 

األخيرة.
من جهة اخ����رى، دعا نائ����ب رئيس املكتب 
السياسي حلماس موس����ى أبو مرزوق، القيادة 
الفلسطينية إلى مكاشفة الشعب الفلسطيني حول 
مضمون مشروع القرار املقدم إلى مجلس األمن 
الدولي، والذي يطالب بإنهاء االحتالل وحتديد 

س����قف زمني إلقامةالدولة الفلسطينية بحلول 
نهاية 2017.

وق����ال أبو م����رزوق في تصري����ح صحافي 
ام����س» ال يكفي أن يق����ال ان الورقة التي قدمت 
إلى مجلس األم����ن، مت تعديل نقاط فيها، يجب 
أن يعلم شعبنا الفلسطيني ما هي هذه النقاط 

التي مت تعديلها«.
وتساءل »ملاذا ال يدعى اإلطار القيادي املؤقت 
ملنظمة التحرير الفلسطينية لالجتماع والتصديق 
على املش����روع املقدم؟ ومن الذي قدم املشروع 
السابق والذي جتاوز فيه حقوق وثوابت الشعب 
الفلسطيني«. وكان عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفلسطينية صائب عريقات، كشف أن 8 
تعديالت أدخلت على مشروع القرار الفلسطيني 
املقدم الى مجلس األمن وأنه س����يتم التصويت 

عليه قبل نهاية العام احلالي.

عواص����م � أ.ف.پ � د.ب.أ: اعتبرت روس����يا 
ان توس����ع حلف شمال االطلسي )الناتو( ميثل 
تهديدا اساس����يا لها، وذلك في مراجعة للعقيدة 
العسكرية الروسية تعكس بشكل واضح تدهور 
العالقات بني موس����كو والغرب في أوج االزمة 
االوكرانية التي تعد االس����وأ بني اجلانبني منذ 

انتهاء احلرب الباردة. 
 وقال مجلس االمن الروسي في بيان رسمي 
إن سمة العقيدة اجلديدة تظل دفاعية وإن مبادئ 
استخدامها للقوة العسكرية، سواء التقليدية او 

النووية، تظل دون تغيير.
وتضم وثيقة العقيدة العس����كرية اجلديدة، 
والتي نشرت على موقع الكرملني بعد اعتمادها 
من قبل الرئيس الروسي فالدميير بوتني، 14 بندا 
ميثلون مخاطر أمنية بالنس����بة لروسيا، أولها 
توسيع القدرات العسكرية للناتو والتوسع شرقا 
للحلف الغربي. وتضم قائمة املخاطر أيضا نظام 
»الضربة العاملية الفورية، وهو نظام أميركي يهدف 
لتوجيه ضربة عسكرية تقليدية دقيقة في أي 
مكان في العالم خالل ساعة واحدة. ويأتي ترتيب 
هذا املفهوم في املركز الثالث، جنبا إلى جنب مع 
الدرع الصاروخية االستراتيجية ألوروبا، التي 
طاملا انتقدتها موسكو باعتبارها تشكل تهديدا 

للتوازن االستراتيجي في القارة.
وتدي����ن الوثيقة اجلدي����دة »تعزيز القدرات 
الهجومية حللف االطلسي على احلدود املباشرة 
لروسيا واجراءات نشر منظومة دفاعية مضادة 

للصواريخ« في وسط اوروبا.
وفي املقابل، قالت أوانا الجنسكو املتحدثة باسم 
)الناتو( إن احللف »ال يشكل تهديدا لروسيا«، 
متهمة موسكو »بانتهاك القانون الدولي« وزعزعة 

األمن.
واضاف����ت »إن أي خط����وة يتخذها )الناتو( 
لضمان امن أعضائه ه����ي إجراء دفاعي واضح 
في طبيعته ودرجة تناس����به وامتثاله للقانون 
الدولي«، الفتة الى ان »تصرفات روسيا، وبينها 
ما تفعله حاليا في أوكرانيا يعد انتهاكا للقانون 

الدولي وتقويضا لألمن األوروبي«.
وعلى صعيد االزم����ة االوكرانية، وفي حني 
يشهد احلوار السياسي بني كييڤ واالنفصاليني 
ركودا، واصل اجلانبان عملية تبادل االسرى التي 
بدأت امس االول، في اطار اتفاق مت التوصل اليه 
خالل محادثات السالم في مينسك. وبدأت عملية 
تبادل االسرى مبجموعات تضم كل منها عشرة 
معتقلني بالقرب من مدينة كوستيانتينيفكا شمال 

دونيتسك معقل االنفصاليني.

القاهرة � وكاالت: أكد الفريق أول صدقي صبحي 
القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج 
احلربى املصري أن حماية مصر وشعبها ستظل 
أمانة في أعناق رجال القوات املسلحة والشرطة 
الذين ميألهم اإلصرار واإلرادة للقضاء على قوى 
التطرف واإلرهاب واستعادة األمن واالستقرار في 
كل ربوع مصر. وقال خالل لقائه امس بعدد من 
الضباط والصف والصناع العسكريني واجلنود 
مقاتلي املنطقة املركزية العس����كرية: إن رجال 
القوات املسلحة على قلب رجل واحد يستمدون 
قوتهم وعزميتهم من مؤازرة الشعب املصري لهم 
وتقديره جلهودهم وعطائهم في حماية الوطن 
وصون إرادته واملساهمة في دعم جهود الدولة 

لتوفير متطلبات احلياة الكرمية للمواطنني.
وأضاف القائد العام ان القوات املسلحة تزداد 
يوما بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمني وحماية 
الدولة، والتصدي بكل قوة للمخاطر والتحديات 
التي تستهدف املساس بأمن مصر القومي، مبا 
وصلت إليه التشكيالت والوحدات من روح قتالية 
ومعنوية عالية في التدريب واالستعداد القتالي 
لتنفي����ذ جميع املهام التي ت����وكل إليها على كل 
االجتاهات. وأوض����ح ان الفرد املقاتل احملترف 
هو الثروة احلقيقية للقوات املسلحة والركيزة 
األساسية لقوتها وقدرتها على تنفيذ املهام، مؤكدا 
أنه����م خير أجناد األرض مب����ا ميلكوه من روح 
معنوية عالية وعقيدة وطنية راسخة أساسها 
النصر أو الشهادة في سبيل مصر. وأشاد القائد 
العام بجهود مقاتلي املنطقة املركزية العسكرية 
بالتعاون مع الشرطة املدنية في تأمني وحماية 

املواطنني، والتصدي بكل ش����جاعة للمخططات 
واحملاوالت التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار 
املجتمع املصري طوال الفترة املاضية، وهنأهم 
بذكرى املولد النبوي الشريف وعيد امليالد املجيد، 
مؤكدا ان قوة مصر تكمن في وسطيتها واعتدالها 

ونسيجها الوطني الفريد الذي ألهم العالم.
إل����ى ذلك، أعلن اجلي����ش املصري أمس عن 
مقتل أحد العناصر املسلحة »شديد اخلطورة« 
جراء تبادل إطالق الن����ار أثناء تنفيذ مداهمات 
على بؤر »إرهابية« في محافظة ش����مال سيناء 

الواقعة شمال شرقي البالد.
وأوضح املتحدث العس����كري العميد محمد 
سمير في بيان صحافي أنه »على مدار 3 أيام مت 
قتل أحد العناصر اإلرهابية وضبط 297 شخصا 
م����ن املطلوبني أمنيا خالل املداهمات التي نفذها 
اجليش ضد العناصر اإلرهابية بش����به جزيرة 
سيناء«. لقي شرطي في وزارة الداخلية املصرية 
مصرعه امس وأصيب آخر برصاص مجهولني 

مبحافظ اجليزة. 
وقال مصدر امني في وزارة الداخلية لوكالة 
انباء الش����رق االوس����ط ان مجهولني يستقالن 
دراجة نارية فتحا نيران اسلحتهما جتاه رجلي 
الش����رطة اثناء قيامهما بتأمني مصرفني في حي 

املهندسني. 
وافاد املصدر بأنه مت نقل الشرطي املصاب الى 
مستشفى الشرطة لتلقي العالج الالزم، مبينا ان 
الشرطة املصرية نشرت األكمنة الثابتة واملتحركة 
في محيط منطقة احلادث لتحديد هوية اجلناة 

وضبطهم. 
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احلكومة السورية »مستعدة« للقاء املعارضة في موسكو
من جانبه، ذكر املتحدث 
باسم اخلارجية املصرية بدر 
عبدالعاطي أن الوزير شكري 
اللقاء لشرح  اس���تمع خالل 
مفصل من البحرة حول موقف 
االئتالف من األفكار املطروحة 
إلنهاء األزمة السورية مبا في 
ذلك مبادرة املبعوث األممي 
ستيفان دي ميستورا اخلاصة 
بتجميد جبهات القتال، وكذلك 
اآللي���ات اخلاص���ة بتحقيق 
الش���عب السوري  تطلعات 
إلقام���ة نظ���ام دميوقراطي 

تعددي.
وأضاف املتحدث أن اللقاء 
تناول كذلك األفكار املطروحة 
اخلاصة بعقد حوار سوري � 
سوري يستضيفه أحد مراكز 
األبحاث بالقاهرة بني األطراف 
السورية املعارضة للتوصل 
إلى وثيقة موح���دة تعكس 
رؤيتهم لكيفية التوصل إلى 
حل سياسي في سورية، وذلك 

قبل انعقاد مؤمتر موسكو.
وأضاف املتحدث أن شكري 
أكد خالل اللقاء على عناصر 
التي تشمل  املوقف املصري 
التأكي���د عل���ى أهمية احلل 
السياسي وعدم إمكانية حل 
األزمة عسكريا في سورية، 
وضرورة التوصل إلى نقطة 
الش���عب  تواف���ق يرتضيها 
السوري حلل األزمة سلميا، 
مش���ددا على أن مصر تبذل 
قص���ارى جهده���ا وتتفاعل 
مع جميع األطراف السورية 
واإلقليمية والدولية حلماية 
الس���وري  الت���راب  وح���دة 
ومواجه���ة اإلره���اب، وذلك 
من أجل أن تستعيد سورية 
وضعها الطبيعي وأن تتحقق 
تطلعات الشعب السوري في 

الدميوقراطية واألمن.

اليزال يتمس����ك بشرط رحيل 
الرئيس السوري بشار االسد 
قال »ان االئتالف تقدم في مؤمتر 
جنيڤ ببيان مبادئ أساسية 
الس����الم في سورية  لتحقيق 
وهذا البيان يوضح اخلطوات 
الالزمة للوصول الى الس����الم 

في البالد«.
وعن كيفية تعامل املعارضة 
مع الطرح الروسي للخروج من 
االزمة السورية، خاصة في ضوء 
العالقات اجليدة التي تربط بني 
دمشق وموسكو، اوضح رئيس 
االئت����الف ان موس����كو التزال 
»حتى هذه اللحظة حليفا للنظام 
الذي  وتقدم له السالح واملال 
يستخدمه لقتل الشعب السوري 
وبالتالي ال ميكن لروس����يا ان 
تكون الطرف احملايد وعليها ان 
تبذل املزيد من اجلهود لتوقف 
هذا الدعم واستمرار القتل في 
سورية وسفك الدماء، للتوجه 
نحو الشعب السوري لتكون 

على االقل حيادية«.
م���ن ناحيته، ق���ال وزير 
اخلارجي���ة املصري س���امح 
شكري: إن هناك تواصال تقوم 
به مصر مع األطراف املختلفة 
في املعارضة السورية سواء 
األعضاء في هيئة التنسيق أو 
االئتالف متهيدا لعقد لقاء في 
القاهرة بني اطياف املعارضة 
املختلفة مع دوائر الفكر في 
الذي  مصر متهيدا للح���وار 

سيعقد في موسكو قريبا.
وأض���اف ش���كري، عقب 
لقائه البحرة والوفد املرافق 
له بالقاه���رة أمس، أن مصر 
تتواص���ل أيضا مع األطراف 
الدولية حتى تس���تطيع أن 
تتفاعل م���ع اجلهود الدولية 
إليج���اد حل س���لمي لألزمة 

السورية.

وأوضح البحرة أنه تناول 
الوزير ش����كري األوضاع  مع 
احلالية في سورية واألطروحات 
واملبادرات التي تداولتها وسائل 
االع����الم، وق����ال »بحثنا خطة 
املبعوث الدولي إلى س����ورية 
ستيفان دي ميستورا ورؤيتنا 
حوله����ا والظروف املناس����بة 
إلجناح مثل هذه املبادرات مع 
وجود ضمانات دولية بشأنها، 
كما طرحنا أيضا ما نسمع عن 
املبادرة املصرية واجلهود التي 
أن  تبذلها مصر«. وشدد على 
كافة أطراف املعارضة السورية 
منفتحة على عملية حوار فيما 
بينها وتتقدم برؤى فيما بينها، 
والقاهرة دائما ترحب بان تهيئ 
املناخ املناسب لكي جترى عملية 

احلوار تلك. 
وأضاف رئيس االئتالف إنه 
جترى منذ فترة لقاءات ثنائية 
بالقاه����رة ومناطق أخرى بني 
أطياف املعارضة و»نتطلع إلى 
لقاءات مس����تمرة خالل الفترة 
القادمة ويجوز أن تكون اللقاءات 
القضية  ان  موسعة، وأوضح 
السورية اصبحت قضية شعب 
يريد استرداد حقوقه الدستورية 
واالنسانية املسلوبة، واالطراف 
السياسية تتحاور فيما بينها 
وكل منها يتقدم برؤيته وال أرى 
فارقا كبيرا بني الرؤى، قد تكون 
هناك فروقات بسيطة في آلية 
الوصول إلى احلل السياس����ي 
ولكن جميعهم يشتركون في 
الهدف النهائي، معربا عن أمله 
في استمرار عملية احلوار الدائم 
بني أطراف املعارضة في البيت 
الداخلي السوري في إطار من 
املناخ املناسب الذي تؤيده مصر 
من أجل الوص����ول إلى بوادر 

لتفعيل احلل السياسي«.
إذا كان االئت����الف  وعم����ا 

في مص����ر عل����ى أن االئتالف 
ب����دأ عملية ح����وار مع اطراف 
أخرى في املعارضة السورية، 
وأضاف البحرة في تصريحات 
الديبلوماس����يني  للمحرري����ن 
عقب اجتماعه أمس مع وزير 
اخلارجية املصري سامح شكري 
بالقاهرة أمس إن مصر تسعى 
إلى خلق املناخ املناسب لدفع 
عملية احل����وار وتفعيل احلل 
السياسي للوضع احلالي في 
سورية، واصفا الوضع هناك 
بأنه معقد كثيرا وهناك تداخالت 
إقليمية ودولية، ومرتبط أيضا 

بقضايا أخرى. 

وسيمهد لهذا اللقاء اجتماع 
الس����ورية تنظمه  للمعارضة 
موس����كو يضم مسؤولني من 
»املعارضة الداخلية واخلارجية«، 
»قادرين على طرح افكار« تسمح 
الى تسوية للنزاع،  بالتوصل 
كما قال املتحدث باسم وزارة 
الكسندر  الروسية  اخلارجية 
لوكاش����يفيتش ف����ي مؤمت����ر 

صحافي عقده اخلميس.
أكد  الص����دد،  وف����ي ه����ذا 
هادي البحرة رئيس االئتالف 
الوطن����ي الس����وري املعارض 
أمس أن االئتالف يثمن جهود 
مصر، وق����ال إنه أطلع األخوة 

وأضاف املصدر ان حكومة 
دمش����ق »تؤكد انها كانت وما 
زالت على استعداد للحوار مع 
من يؤمن بوحدة سورية ارضا 
وشعبا وبس����يادتها وقرارها 
املستقل مبا يخدم ارادة الشعب 
الس����وري ويلبي تطلعاته في 
حتقيق االمن واالستقرار وحقنا 

لدماء السوريني كافة«.
وكانت موسكو اعلنت قبل 
اي����ام، انها تعم����ل على جمع 
ممثلني عن املعارضة واحلكومة 
السوريتني على ارضها إلجراء 
مفاوض����ات حول س����بل حل 

النزاع. 

� وكاالت: وس����ط  عواصم 
حديث ع����ن مبادرة روس����ية 
الى  وأخرى مصرية للتوصل 
حل سياسي لالزمة، شهد امللف 
السوري أمس تطورات الفتة 
أولها تصريح املتحدث باس����م 
اخلارجية السورية عن قبول 
حكومة دمش����ق عق����د لقاءات 
م����ع املعارضة في موس����كو، 
وثانيها الزي����ارة التي قام بها 
هادي البحرة رئيس االئتالف 
القاهرة  الى  الوطني املعارض 
ولقائه املس����ؤولني املصريني 
واحلديث من هناك عن نقاشات 
واجتماعات موس����عة ألطراف 
املعارضة لبلورة موقف موحد 
تتوجه به الى موس����كو. وما 
تال ذلك من تصريحات لوزير 
اخلارجية املصري سامح شكري 
أكد فيها أن القاهرة ستستضيف 
اجتماعات متهيدية للمعارضة 

قبل حوار موسكو. 
فقد اعلنت دمشق استعدادها 
للمشاركة في لقاء يضم املعارضة 
الس����ورية تعمل موسكو على 
تنظيمه به����دف ايجاد مخرج 
لالزمة السورية املستمرة منذ 
نحو اربع سنوات، حسبما ذكر 

مصدر رسمي أمس.
ونقلت وكالة االنباء الرسمية 
»س����انا« عن مصدر في وزارة 
اخلارجي����ة قول����ه »في ضوء 
املشاورات اجلارية بني سورية 
وروسيا حول عقد لقاء متهيدي 
تشاوري في موسكو يهدف الى 
التوافق على عقد مؤمتر للحوار 
بني السوريني انفسهم دون اي 
تدخل خارجي، تؤكد اجلمهورية 
العربية السورية استعدادها 
للمشاركة في هذا اللقاء انطالقا 
من حرصها على تلبية تطلعات 
السوريني إليجاد مخرج لهذه 

االزمة«.

اطفال الجئون سوريون  هاربون من القتال في حلب امام خيمتهم في احد مخيمات البقاع  )أ.ف.پ(

األردن ينفي نشر تعزيزات عسكرية على احلدود مع العراق

الكساسبة بالتعاون  معاذ 
مع األشقاء واحللفاء.

وشدد املومني للصحيفة 
الدقة  على ضرورة توخي 
من اجلميع في هذه املرحلة 
من حيث التعامل مع األنباء 
في هذه القضية واحلرص 
على استقاء املعلومات من 
مصادرها الدقيقة واالبتعاد 
التحليالت االرجتالية  عن 
واحترام حساس����ية األمر 
الطيار  ومش����اعر عائل����ة 

وعشيرته واألردنيني جميعا. 
وفي هذا اإلطار، كشف رئيس 
الوزراء األردني د.عبداهلل 
النس���ور اخلميس عن بدء 
مفاوضات مع أطراف دولية 
لإلف���راج عن الكساس���بة، 
إال أن تقاري���ر صحافي���ة 
غربية تتح���دث فعليا عن 
مفاوضات حول سيناريو 
لتبادل محكومني لدى األردن 
أمنية وإرهابية  في قضايا 

باألسير الطيار.

التصريح����ات بعد أيام من 
أسر »داعش« طيارا اردنيا 

بعد اسقاط طائرته.
وفي هذا الس����ياق، أكد 
الدول����ة لش����ؤون  وزي����ر 
اإلع����الم الناطق الرس����مي 
باس����م احلكومة األردنية 
د.محم����د املومن����ي عل����ى 
استمرار جهود اململكة وعلى 
جميع املس����تويات، وعلى 
مدار الس����اعة، في متابعة 
الطي����ار األردني  موضوع 

عواص����م � وكاالت: نفى 
القوات  املتح����دث باس����م 
العقيد  املس����لحة األردنية 
ممدوح العامري، أن يكون 
اجليش األردني نشر أمس 
األول مئات اجلنود واآلليات 
املدرعة والسالح الثقيل على 
طول الشريط احلدودي مع 

دولة العراق.
العام����ري ف����ي  وق����ال 
الغد  تصريحات لصحيفة 
األردنية: إن »م����ا تداولته 
وسائل إعالم عربية حول 
حشود عسكرية أردنية على 
احلدود مع العراق عار عن 
الصحة، وإن اجليش العربي 
األردني على أهبة االستعداد 

للتعامل مع أي تهديد«. 
وكان مسؤول عسكري 
في محافظة األنبار العراقية 
احلدودية مع األردن قد اعلن 
أن األردن نشر اجلمعة مئات 
اجلنود على طول الشريط 
احلدودي مع العراق إضافة 
آليات مدرعة ودبابات  إلى 
وأقام����ت س����واتر ترابية 
ومواق����ع للرصد، مش����يرا 
إل����ى أن االنتش����ار األمني 
يوحي مبخاوف من هجوم 
محتمل أو مخاوف من تنقل 
إلى  عناصر تنظيم داعش 
اجلانب األردني. وتأتي هذه 

)أ.ف.پ( جتمع أردني عقب صالة اجلمعة املاضية للتنديد بإرهاب »داعش« واملطالبة بحرية الطيار معاذ الكساسبة  

»داعش« يستعيد السيطرة على 14 قرية باألنبار
وقوات األمن حترر ناحية يثرب ومطار الضلوعية

بغ����داد � وكاالت: بعد ان 
الق����وات احلكومية  حررتها 
مبحافظة األنبار غربي العراق، 
األس����بوع املاضي اس����تعاد 
الس����يطرة  تنظيم »داعش« 
على 14 قرية، بحسب العقيد 
فاروق اجلغيفي قائد شرطة 

قضاء حديثة باحملافظة.
وأوض����ح اجلغيف����ي، أن 
»داع����ش« متك����ن امس، من 
استعادة السيطرة على 14 قرية 
شمال شرقي ناحية البغدادي، 
كانت قوات اجليش والشرطة 
العراقية حررتها من قبضة 
التنظيم األس����بوع املاضي. 
وأضاف أن القوات احلكومية 
انسحبت من القرى بعد هجوم 
عنيف شنه عناصر التنظيم 
مدعومني باملدرعات والدبابات 

والعربات املصفحة.
الش����رطة، أن  وبني قائد 
القوات احلكومية انسحبت 
إلى ناحية البغدادي التابعة 
حلديث����ة، واتخ����ذت مواقع 
دفاعية فيه����ا لصد هجمات 
محتمل����ة للتنظيم، الفتا إلى 
أن طي����ران التحالف الدولي 
والطيران العراقي لم يشاركا 

في صد هجوم »داعش« على 
القرى.

في س����ياق متص����ل، قال 
اجلغيف����ي، إن انتحاريا من 
»داعش« كان يقود س����يارة 
مفخخ����ة وق����ام بتفجيرها 
الس����يطرات األمنية  بإحدى 
)حاج����ز( التابع����ة للجيش 
الرابط  الوحيد  فوق اجلسر 
بني ناحية البغدادي والقرى 
التي سيطر عليها التنظيم، ما 
أدى إلى مقتل 4 عناصر من 
اجليش بينهم ضابط فضال عن 
االنتحاري، إضافة الى تدمير 
اجلس����ر املعدني العائم على 

نهر الفرات.
من جهته، قال نعيم الكعود، 
شيخ عشيرة البومنر السنية 
مبحافظة األنبار، إن »داعش« 
حاصر نح����و 5 آالف مدني 
غالبيتهم من النساء واألطفال 
بعد انسحاب القوات العراقية 
وسيطرته على القرى األربع 

عشرة غربي الرمادي.
وأوضح الكعود أن عناصر 
»داعش« فرضوا حصارا خانقا 
على قرى )العبيد والقيسني 
والبوعام����ر( وفيها أكثر من 

1000 أسرة يقدر عددهم بنحو 
5 آالف شخص، ولم يبني وضع 
سكان باقي القرى األخرى التي 
سيطر عليها التنظيم وفيما 
إذا كانت معلوماته مقتصرة 

فقط على القرى الثالثة.
وحذر باس����م عش����يرته 
)البومنر( احلكومة املركزية 
م����ن حدوث مجزرة لألس����ر 
احملاصرة من قبل »داعش« 
شبيهة باملجازر التي ارتكبها 
التنظيم قبل شهرين بحق أبناء 
العشيرة، مطالبا قيادة اجليش 
العراقي بارس����ال تعزيزات 
عسكرية عاجلة وفورية لفك 

احلصار عن تلك األسر.
وخالل الشهرين املاضيني، 
أعدم »داعش« املئات من أفراد 
عشيرة البومنر بسبب قتالهم 
للتنظيم، بحسب شيوخ في 
العش����يرة، وطالب اآلخرون 
مع باقي ش����يوخ العش����ائر 
العربية الس����نية في األنبار 
مرارا بتس����ليحهم ملواجهة 
التنظيم، وفيم����ا ال يزالون 
إلى أن احلكومة  يش����يرون 
العراقي����ة لم تس����تجب لهم 

بالشكل الكافي.

ول����م يتس����ن التأكد مما 
ذكره املص����دران من مصدر 
مستقل، كما ال يتسنى عادة 
احلصول على تعليق رسمي 
من »داعش« بس����بب القيود 
الت����ي يفرضها التنظيم على 

التعامل مع وسائل اإلعالم.
في سياق متصل، متكنت 
العراقية  الق����وات األمني����ة 
مدعومة بقوات احلشد الشعبي 
الش����يعية امس من حترير 
ناحية يثرب بقضاء الضلوعية 
من داعش، ورفعت علم العراق 
فوق مبنى مديرية الناحية، 
وقتلت خالل العملية 22 من 
داعش بينهم عرب وأجانب.

وق����ال مصدر ف����ي قيادة 
قوات الشرطة االحتادية إن 
قوة خاصة واحلشد الشعبي 
ح����ررت مط����ار الضلوعية 
العسكري من سيطرة تنظيم 
داعش ورفع����ت علم العراق 
فوق����ه، فيما ش����رع القطاع 
الهندسي في تفكيك وابطال 
مفعول العبوات الناسفة التي 
زرعها عناص����ر التنظيم في 

املنطقة.
على صعيد متصل، صرح 

قائد ش����رطة محافظة ديالى 
الفريق الركن جميل الشمري 
بأن����ه مت اعتق����ال اثنني من 
املتورطني في مجزرة سبايكر 
شرق بعقوبة مبحافظة صالح 
الدي����ن ش����مالي العراقي في 
املاض����ي والتي راح  يونيو 
ضحيتها املئات من منتسبي 
الق����وى األمني����ة وق����ال: إن 
املعتقلني اعترفوا مبعلومات 

مهمة.
مبوازاة ذلك، ذكرت مصادر 
أمنية عراقية أن 75 من عناصر 
تنظيم »الدولة اإلس����المية« 
 11 )داعش( قتل����وا وأصيب 
آخرون بج����روح في غارات 
كثيفة لطيران التحالف الدولي 
استهدفت مناطق متفرقة غربي 
مدينة كركوك، وقالت املصادر 
إن طي����ران التحالف الدولي 
نفذ ليلة أم����س األول وفجر 
امس عددا من الضربات التي 
استهدفت مقرات وجتمعات 
ونقاط تفتيش لعناصر داعش 
في مطحنة قضاء احلويجة 
الثل����ج ومخ����ازن  ومعم����ل 
األس����مدة فقتلت 45 عنصرا 

من داعش.

األكراد يستعيدون 60% من عني العرب
عواصم � وكاالت: استعاد املسلحون األكراد 
خالل األيام االخيرة اجزاء واسعة من مدينة 
عني العرب السورية احلدودية مع تركيا من 
تنظيم الدولة االس���المية »داعش«، بحسب 

ناشطني ومصادر اعالمية.
 وتوقف تقدم التنظيم املتطرف في بداية 
نوفمبر بعد حوالي شهرين من اطالق هجومه 
الواس���ع على املدينة التي يس���ميها االكراد 
»كوباني«، ومتكن خالل اسابيع من االستيالء 
على اكثر من نصف املدينة، ثم بدأ املقاتلون 
االكراد يس���تعيدون زمام املبادرة، مدعومني 
مبقاتلي البيشمركة العراقية وبعض فصائل 
اجليش الس���وري احلر الذين دخلوا املدينة 
عبر احلدود التركية، غير أن اكبر مساهم في 
ه���ذا التقدم هو غارات التحالف الدولي التي 
لم تتوقف منذ ذلك احلني على مواقع داعش 
في عني العرب ومحيطها وغيرها من مناطق 

سيطرة التنظيم في سورية والعراق.

وقال مدير املرصد السوري حلقوق االنسان 
رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس أمس 
ان »اكث���ر من 60% من املدينة بات اآلن حتت 
سيطرة املقاتلني االكراد، علما ان تنظيم الدولة 
االسالمية انسحب من مناطق اضافية لم يدخلها 

االكراد بعد خوفا من املفخخات«.
 واوض���ح الصحافي الك���ردي مصطفى 
عبدي ال���ذي يتابع الوضع ف���ي املدينة عن 
قرب لوكالة فرانس برس ان »تقدم الوحدات 
حص���ل على كامل خط االش���تباك في اجتاه 
الشرق«، مشيرا الى ان ذلك مت تدريجيا خالل 

االسبوع املاضي.
وانسحب تنظيم »الدولة االسالمية« مما كان 
يعرف سابقا ب�»املربع االمني« لوحدات حماية 
الكردية احمللية والواقع  الشعب واحلكومة 
شمال شرق املدينة، بينما بات احلي اجلنوبي 
بكامل���ه واملركز الثقافي وجتمع املدارس في 

املنطقة الشرقية حتت سيطرة االكراد.

يعتبر املعلق العسكري لصحيفة »هآرتس« 
عاموس هارئيل في مقالة حتليلية له عن 

األوضاع في سورية أنه ترسخ هناك »تعادل 
استراتيجي« ال يسمح فيه ألي من الطرفني 

بتحقيق احلسم وال ميتلكان القدرة على ذلك.
وحسب رأيه فإن الرئيس السوري بشار 

األسد سيكتفي في املستقبل املنظور 
باستمرار سيطرته على »سورية الصغرى« 

التي تقوم على العاصمة دمشق وممر يربطها 
بحلب وجبال العلويني شمال غرب الدولة، 
معتبرا أن أسباب التعادل في املعركة هي 

املواقف السياسية للدول، خصوصا الواليات 
املتحدة التي انتقلت من تهديد النظام إلى 

محاربة تنظيم »داعش«، وكتب أن هذا ساعد 
عمليا على تعزيز مكانة الرئيس السوري.

ويعتبر هارئيل أن نقطة التحول متثلت في 
توقف احلملة ضد األسد إثر اغتيال آصف 

شوكت في يوليو 2012.
ويشير إلى املقالة التي نشرتها »وول ستريت 

جورنال« والتي أشارت إلى تقديرات بأن 
االغتيال ليس من فعل املعارضة وإمنا ألسباب 

داخلية لتجنب احتماالت احلل بطرق سلمية.
ولكن هارئيل يفيد بأن تقدير الصحيفة 

ال يجد حتى اآلن تعزيزا من جانب شعبة 
االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية.

ومع ذلك تتفق االستخبارات مع فكرة أن 
اغتيال شوكت مثل نقطة حتول، ولكن لسبب 

آخر وهو أنه مثل انطالقة جديدة في تعزيز 
دعم إيران وحزب اهلل للحكومة، فقد أرسل 
اإليرانيون بعدها خبراء استخبارات وحرب 

عصابات.
كما أرسل حزب اهلل مقاتلني لسورية وكثفت 

روسيا من إرساليات السالح على خلفية 
القناعة بأن املعارضة على وشك السيطرة 
على احلكم إذا لم يقدم دعم عاجل للنظام.
وفي نظره، وبشكل تدريجي صار النظام 
طوال العام 2013 يحقق جناحات تكتيكية 

لكبح تقدم الثوار، وشرع يدافع عن »سورية 
الصغرى«، ويعتقد هارئيل أنه إذا كان 

األسد يسيطر على ربع أو ثلث سورية فإن 
هذا كاف في نظره للبقاء، ويستذكر أن 

اخلطر األكبر على النظام كان بعد الهجمات 
الكيماوية، وقد زال بفعل الدعم الروسي.

كما أن بروز »داعش« في العام األخير اجتذب 
معظم االهتمام الدولي وأهمل الغرب هدف 

إسقاط حكم األسد.
ويقول هارئيل إن أحداث سورية تؤثر في 

الدول احمليطة، خصوصا في لبنان والعراق.
ودفع ذلك مثال حزب اهلل إلى إنشاء خط 

مواقع على طول احلدود مع سورية يشغلها 
بشكل دائم حوالي ألف من مقاتلي احلزب.
وكان تشكيل هذا اخلط ردا على العمليات 

التي نفذها مسلحون في لبنان، وفي معقل 
حزب اهلل في الضاحية اجلنوبية.

ويقدر هارئيل خسائر حزب اهلل في سورية 
بحوالي 550 قتيال ومئات اجلرحى.

ويقول إن لدى احلزب بشكل دائم في سورية 
خمسة آالف مقاتل مكلفني بحماية مواقع 

حيوية للنظام السوري.
كما يزعم أن حزب اهلل أرسل أيضا مئات 
املقاتلني إلى العراق »للمساعدة في حماية 

الشيعة في مواجهة داعش«.
ويقول إن اجليش اإلسرائيلي »يلحظ حتسنا 

عملياتيا بارزا في حزب اهلل، جراء اخلبرة 
القتالية التي اكتسبها رجاله في سورية«.

عموما يرى هارئيل تراجع اخلطر التقليدي 
من سورية بعد استنفاد سورية حلوالي %80 

من مخزونها الصاروخي )وتقريبا لم تعد 
هناك مدفعية موجهة نحو إسرائيل في هضبة 

اجلوالن(، وليس لسورية قدرة مناورة جتاه 
إسرائيل كما زال خطرها الكيماوي، وهذا قاد 
إلى »تغيير أساسي في ميزان القوى«، مع ذلك 

يرى أن هناك مخاطر تنفيذ عمليات طموحة 
في اجلوالن من جانب »القاعدة« وحزب اهلل.

ويشير إلى أن حزب اهلل بنى »منظومة 
إرهابية« في املنطقة قامت بإطالق كاتيوشا 
أثناء حرب غزة ويشرح هارئيل أن حلزب 
اهلل بنى عملياتية عدة في هضبة اجلوالن، 

أنشئت مبساعدة إيرانية وسورية.
ويكشف أن املسؤولني عن تفعيل الشبكات 

املوجودة هناك هما اسمان معروفان 
إلسرائيل: جهاد مغنية، ابن الشهيد عماد 

مغنية الذي اغتالته إسرائيل في دمشق العام 
2008، والثاني هو سمير القنطار الذي حترر 
أيضا من السجن اإلسرائيلي العام 2008 في 

عملية تبادل أسرى مع حزب اهلل.

تقييم إسرائيل للحرب السورية: وضع األسد.. ودور حزب اهلل

تقرير اخباري
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السفير األميركي 
الحظ تصلب عون 

رئاسياً بعد زيارة 
الريجاني

مصادر 
ديبلوماسية: 

اللقاءات لتنفيس 
االحتقان وحتسباً 

لسيطرة »داعش« 
على احلدود 

وإجراءات أمنية 
احترازية في 

الشمال استدراكاً 
ألي هجمات

وصول جنبالط إلى بكركي حال دون انضمام اجلميل إلى لقاء الراعي ـ عون

مصادر ديبلوماسية: حراك فرنسي مطلع السنة اجلديدة 
بتغطية أميركية إلخراج الرئاسة من نفق الفراغ القائم

الوفد دعوته مجلس النواب 
الى انتخاب رئيس للجمهورية، 
وق����د رد وفد احلزب بأنه لن 
ينزل الى املجلس مبعزل عن 
العماد عون، الن امللف عنده 

ونحن وراءه.
وأشار املطران مظلوم الى 
ان موقف احلزب ليس بجديد، 
وهو يتلطى خلف عون ويرمي 
الكرة في ملعبه، ولن يقدم على 

اي خطوة قبل العودة اليه.
مصادر ديبلوماسية نقلت 
عنه����ا اذاعة »لبن����ان احلر« 
الناطق����ة بلس����ان »القوات 
اللبناني����ة« أن اي حت����رك 
ج����دي باجت����اه االنتخابات 
الرئاس����ية لن تبرز نتائجه 
قبل الربيع املقبل، ووصفت 
اللقاءات اجلارية على مستوى 
القي����ادات واالح����زاب بأنها 
لتنفي����س االحتقان ولتهيئة 
الداخل ملواجهة اي تطور يطرأ 
على احلدود الشرقية، اذا ما 
سيطر »داعش« على اجلهة 

املقابلة.
اما في شأن اللقاء املرتقب 
لرئي����س تكت����ل »التغيي����ر 
النائب ميش����ال  واالصالح« 
عون ورئيس حزب »القوات 
اللبنانية« س����مير جعجع، 
فذكرت معلومات صحافية ان 
التواصل قائم بشكل فاعل، وان 
املواضيع املختلفة س����تكون 
مدار بحث بني ممثلني للطرفني، 
مبا ميهد للق����اء للزعيمني ال 
يكون مجرد صورة، بل يثمر 

بعض التفاهمات.
وقالت املصادر ان املوضوع 
الرئاسي سيبقى شائكا، الن 
جعجع يطمح من التواصل مع 
عون الى إقناعه بالبحث عن 
مرشح ثالث، لكن عون غير 
مستعد حتى الساعة للتخلي 
عن هذه الورقة والتنازل عن 

حقه في الترشح.
غي����ر ان امني س����ر تكتل 
التغيي����ر واالصالح ابراهيم 
كنعان اكد من جهته ان لقاء 
عون- جعجع بات قريبا، وقد 
رفض حتديده عبر وس����ائل 

االعالم العتبارات امنية.
واعتبر كنعان ان مثل هذا 
اللقاء سيش����كل وزنا كبيرا، 
ودعا الى عدم تقدمي املاضي 
على املستقبل، نتذكر املاضي 
لكن ال ضرورة للعيش فيه.

النائب جوزف املعلوف، 

قال ان »القوات« تتواصل مع 
العون����ي في محاولة  التيار 
النقاذ االس����تحقاق واعادته 
الى املجلس النيابي، متوقعا 
ان حتمل االيام القليلة املقبلة 
مرون����ة في مواق����ف العماد 
عون يترجمها االخير بتأمني 
النصاب وانتخ����اب رئيس. 
قضية العسكريني املخطوفني 
التي باتت حتتل املرتبة الثانية 
في االهتمامات الرسمية، بدليل 
املماطلة الرسمية في تكليف 
الوسيط املقبول من »داعش«، 
احمد الفليطي، التفاوض مع 

اخلاطفني.
ه����ذا املوض����وع عرضه 
العس����كريني  اهالي  وفد من 
املخطوفني مع د. سمير جعجع 
في معراب، والذي اعتبر ان 

كل لبنان مخطوف.
وفي سياق متصل، كشفت 
مصادر امنية واسعة االطالع 
لصحيفة »السفير« ان تدابير 
احترازية اتخذت في محيط 
الشمال،  مراكز عسكرية في 
ف����ي ض����وء معلوم����ات عن 
ارهابية  استعداد مجموعات 
لتنفيذ هجمات تشمل نقطة 
عسكرية قرب احد املجمعات 
الس����ياحية الضخمة جنوب 
مدين����ة طرابل����س، ونقاطا 
عسكرية في منطقتي التبانة 

وامليناء.
ال����ى رص����د  واش����ارت 
به����ا  تق����وم  حتضي����رات 
مجموع����ات تابعة ل�»كتائب 
عبداهلل عزام« ملهاجمة سجني 
رومية والريحانية، وذلك عبر 
تفجي����رات تس����تهدف نقاط 
احلراس����ة واحلماية وصوال 
الى حترير معظم الس����جناء 

في هذين السجنني.
وقال مرجع امني ل�»السفير« 
ان محمود اب����و عباس الذي 
اوقفته مخابرات اجليش في 
بلدة مجدل عنجر مؤخرا هو 
»نعيم عباس آخر«. واوضح ان 
ابو عباس من الرؤوس املدبرة 
واملنف����ذة لعملي����ات تفجير، 
وقد س����اهم في اعداد عبوات 
وانتحاريني وفي نقل سيارات 
مفخخ����ة، وهو عل����ى صلة 
مبجموعات ارهابية تنفيذية، 
وثمة اعترافات واضحة له بأنه 
ناقل االنتحاريني في تفجيري 
البي����در والطيونة في  ضهر 

يونيو املاضي.

أبل����غ معايديه في امليالد من 
رئيس احلكومة متام سالم الى 
العماد ميشال عون، فالرئيس 
أمني اجلميل ووفد حزب اهلل 
ان لبنان ال  ونادر احلريري 
يستطيع أن ينتظر بال رئيس 

أكثر مما انتظر.
الى حال  وإلى املطمئنني 
االستقرار األمني القائم برعاية 
دولية وإقليمية توجه الراعي 
بالقول، إن املعلومات التي لدى 
بكركي تفيد بأن االس����تقرار 
الراه����ن لن يس����تمر طويال 
في حال اس����تمرار الشغور 
أنه  التأكيد  الرئاسي، مكررا 
ال مرش����ح للرئاسة لديه وال 
ڤيتو منه على أحد، باستثناء 

غير املؤهلني للمنصب.
العماد  البطري����رك  ودعا 
عون وغيره من املرشحني الى 
أنه ال بد م����ن تقييم مرحلة 
الترشيح الفائتة واستخالص 
العبر منها، مش����ددا على أنه 
ال يدعو أي مرش����ح لسحب 

ترشيحه.
ف����ي زيارات  وكان الفتا 
بكركي امليالدية، ان البطريرك 
الراعي عقد خلوة مع العماد 
عون خارج حالة اس����تقبال 
املهنئني، بينما لم يفعل هذا 
مع الرئيس أمني اجلميل الذي 

صدف وجوده في بكركي.
وتفسيرا لذلك قالت مصادر 
مطلعة لصحيفة »اجلمهورية« 
ان البطريرك التقى عون قبل 
قداس امليالد في بكركي وأبلغه 
حضور الرئيس أمني اجلميل 
للمعايدة ومتنى عليه لقاءه، 
وترك باب مكتب���ه مفتوحا، 
ليش���هد على ه���ذه اخللوة، 
وقد وافق عون، وما إن وصل 
اجلميل، حتى مت إبالغه برغبة 
البطريرك جمعه مع عون فوافق 
ب���دوره، وفجأة وصل النائب 
وليد جنبالط واوالده تيمور 
واصالن وداليا، فحالت اللياقة 
انف���راد اجلميل وعون،  دون 
وانضم اجلميع الى البطريرك 

في تقبل تهاني املهنئني.
اما بالنس����بة لوفد حزب 
اهلل فقد كشف املطران سمير 
مظلوم ان الوفد جاء ليطمئن 
البطريرك الى ان هدف احلوار 
مع املس����تقبل ه����و تخفيف 
االحتقان الس����ني - الشعي 
وليس تخطي املسيحيني. وقال 
مظلوم ان البطريرك جدد امام 

بيروت ـ عمر حبنجر

أمس األول دخل الشغور 
في القصر اجلمهوري اللبناني 
شهره الثامن من دون ما يشير 
الى قرب انتخاب رئيس جديد، 
وقد ترس����خ هذا االستنتاج 
املتش����ائم مع إعالن رئيس 
املجل����س السياس����ي حلزب 
اهلل السيد إبراهيم أمني السيد 
من بكركي ان مرشح احلزب 
للرئاسة اليزال العماد ميشال 

عون.
ومعن����ى ذل����ك ان كل ما 
تردد عن حلحلة على صعيد 
االستحقاق الرئاسي ال يعكس 
الصورة احلقيقي����ة للواقع 
اللبنان����ي، وان  السياس����ي 
الفرنسي والروسي  احلراك 
عل����ى أهميته ل����م يؤد حتى 
اآلن، الى إح����داث تغيير في 
مج����رى تفكير احلزب، ومن 
خلف����ه ق����وى 8 آذار، حيال 
رئاسة اجلمهورية، وال مثله 
احلوارات الداخلية، التي بدأت 
على مستوى تيار املستقبل 
وحزب اهلل أو التي س����تبدأ 
على مستوى القوات اللبنانية 

والتيار الوطني احلر.
تقرأ بعض القوى املؤثرة 
في لبنان، مسار االستحقاقات 
اللبنانية العالقة، على صفحة 
بورصة النفط العاملية، وفي 
اعتقادها أن����ه كلما تراجعت 
األس����عار النفطي����ة تعززت 
إمكاني����ة خ����روج لبن����ان، 
ومثله دول أخرى، من أزمته 

الدستورية.
بيد أن أوس���اط سياسية 
وس���طية املنح���ى قللت من 
تأثيرات ما يجري حول جفاف 
العامل���ي على جزئية  النفط 
اللبنانية، وتوقعت  احلال���ة 
ل� »األنباء« املزيد من املرونة 
الروسية، على مستوى أوروبا 
والشرق االوسط، حتت ضغط 
العقوبات االقتصادية األميركية 
� األوروبي���ة، والتي امتصت 
أو تكاد، محتويات اخلزينة 
الروسية من العمالت األجنبية 
ودليلها معلومات ديبلوماسية 
ان حراكا فرنسيا منتظرا مطلع 
الس���نة اجلدي���دة، بتغطية 
أميركي���ة في اجت���اه إخراج 
رئاس���ة اجلمهورية من نفق 
الفراغ القائم، رغم االنطباعات 
التي تكونت لدى  الس���لبية 
الس���فير األميركي بعد لقائه 
األخير مع العماد ميشال عون، 
في أعق���اب زيارة الريجاني، 
حيث أس���ر ديفيد هيل ألحد 
أصدقائه كما نقل ل� »األنباء« 
بأن���ه ل���م يس���بق أن الحظ 
التصلب الذي بدا على عون في 
موضوع رئاسة اجلمهورية، 

بعد زيارة الريجاني!
الق����وات اللبناني����ة التي 
يتحّضر رئيس����ها د.سمير 
العماد ميشال  جعجع للقاء 
عون في الرابي����ة، رأت عبر 
مصادرها أمس األول، ان قرار 
حزب اهلل ومن خلفه إيران، 
بتعطيل االنتخابات الرئاسية 
مازال قائما، بدليل ما أعلنه 
رئي����س املجلس السياس����ي 
للحزب الس����يد إبراهيم أمني 
السيد من بكركي امس االول، 
وهو ان مرشحه للرئاسة مازال 
العماد ع����ون، قاطعا بالتالي 
البحث عن أي  الطريق على 

شخصية أخرى.
الراعي  البطريرك بشارة 

رئيس املجلس النيابي نبيه بري مستقبال رئيس مجلس الوزراء متام سالم في عني التينة                                                          )محمود الطويل(

أخبار وأسرار لبنانية

تقرير إخباري

٭ اجلميل يتلقى دعوة سعودية لزيارة الرياض: 
تلقى الرئيس امني اجلميل اتصاال من ولي 
ول���ي العهد الس���عودي األمي���ر مقرن بن 
عبدالعزيز مبناس���بة عيدي امليالد ورأس 
الس���نة، حيث وضع اجلميل املسؤول في 
صورة التطورات في لبنان متمنيا السعي 
الى ملء الشغور، شاكرا للمملكة كل اجلهود 
التي بذلتها ملساعدة اجليش اللبناني وتعزيز 
قدراته العسكرية في مواجهة االرهاب. وأكدت 
أن »األمير مقرن بن عبدالعزيز وّجه دعوة 
رسمية الى اجلميل لزيارة السعودية، فرحب 
بها اجلميل، على ان يحدد موعدها في الوقت 

املناسب«.
٭ الوضع األمني وتهدئة األجواء: طرح ممثلو 

»املستقبل« على بساط البحث الوضع 
األمني وضرورة تهدئة األجواء بني السنة 

والشيعة، مشيرين الى أن »عرسال يجب أال 
تكون أرض اختبار لـ »داعش« و»النصرة« 

وال لسواهما، وأن من الضروري حتييد 
احلدود بني لبنان سورية. فرد ممثلو حزب 
اهلل بأن تدخل احلزب في سورية هو »دفاعا 

عن وجودنا ضد اإلرهاب، والصراع ضد 
اإلرهاب هو جزء من صراعنا مع إسرائيل«.

٭ أســباب اختيار اجلسر: يعتقد البعض أن 
اختيار النائب سمير اجلسر للمشاركة في 
احلوار مع حزب اهلل رس���الة موجهة الى 
الرئيس السنيورة، إذ اختير نائب رئيس 
»الكتلة« )اجلسر( بدال من الرئيس. ويرون 
أن إقص���اء رئيس »الكتلة« عن الطاولة له 

ثالثة تفسيرات: أن يكون السنيورة رافضا 
لفكرة احلوار من األساس. وكان الفتا لالنتباه 
أن احلوار غيب متاما عن البيان الصادر عن 
كتلة »املستقبل« قبيل جلوس الطرفني الى 
طاولة واحدة، بل تقصد أعضاؤها وخصوصا 
رئيسها في بيانهم توجيه السهام إلى رئيس 
مجلس الش���ورى اإليراني علي الريجاني 

ومن خلفه حزب اهلل.
أما التفس���ير الثاني، فيعتبر هؤالء أن 
احلريري انتهج خالل الفترة املاضية سياسة 
»كف يد« السنيورة عن الكثير من امللفات، 
الت���ي كان أولها ملف دار الفتوى والعالقة 
مع بعض األط���راف الداخلية وصوال إلى 

التواصل مع حزب اهلل.
أما التفسير الثالث فهو املوازاة في الشكل 
بحيث أن متثيل الطرفني هو على مستوى 
املعاونني السياس���يني والنواب، وال يصح 
أن يكون متثيل املس���تقبل برئيس كتلته 
وال يكون متثيل حزب اهلل برئيس كتلته 

النائب محمد رعد.
٭ املستقبل يخسر بالنقاط وليس بالضربة 

القاضية: حول انعكاس قبول قيادة تيار 
املستقبل احلوار مع حزب اهلل، وما إذا كان 
ذلك يترك استياء منها في الشارع السني 
وانفضاضا عنها، بعد رفع سقف خطابها 
السياسي ومواقفها في السابق، قبل أن 
تتراجع عنها اخيرا بال أي تبرير واضح 

ومقنع، ترى مصادر معارضة لـ »املستقبل« 
في طرابلس أن تيار املستقبل »يخسر 

بالنقاط ال بالضربة القاضية، وأن خسارة 
كهذه ال يتضح حجمها إال مبرور الوقت«، 

الفتة الى أن »قيادة التيار حتلل لنفسها 
اليوم ما حرمته على آخرين، جلهة انفتاحها 
وحوارها مع حزب اهلل حتديدا، وهي تواجه 
أزمة فعلية مع شارعها لتبرير هذا التحول 

اجلذري الذي قامت به، وإلقناع جمهورها به 
بعدما ذهب هذا اجلمهور بعيدا في مواقفه 

املتطرفة«.
وجتدر اإلشارة هنا الى تغريدة الرئيس 

جنيب ميقاتي على حسابه في موقع »تويتر« 
أنه »كان من األجدى بدء هذا احلوار قبل 
3 سنوات، إذ كان قد وفر على اللبنانيني 

رهانات خاطئة ومغامرات عبثية«.
٭ حوار الشــهال ـ حزب اهلل: يؤكد مؤسس 
»التيار الس���لفي في لبنان« الشيخ داعي 
اإلسالم الشهال أن إعالن استعداده للحوار 
مع حزب اهلل ال يعني انقالبه على أحد، »بل 
هو يأتي من منطلق أن تيار املستقبل ال ميثل 
كل الطائفة السنية في لبنان، ويكشف عما 
إذا كان حزب اهلل يريد احلوار مع الس���نة 

ككل أو مع طرف سياسي محدد«.
ويؤكد الشهال أنه س���يعود الى لبنان 
بشكل طبيعي عندما ينتهي من أعمال خاصة 
ليس لها عالقة بالسياسة، داعيا املؤمتنني 
على لبنان وعلى القانون إلى »أن يطبقوا 
قانونهم بالعدل وال بظلم أو استنس���ابية 
وتعسف، وأن يسحبوا ما سطر من وثائق 

جائرة بحقي وحق كثيرين«.

بيروت: تأكد لـ »املستقبل« بعد ثالث سنوات 
خارج احلكم أن استمراره في هذا الوضع 

لم يعد ممكنا وال مجديا. فهو في نشأته 
وتركيبته مشروع سلطة ال مشروع معارضة 

وليس معتادا أن يكون خارج احلكم مثلما 
ليس معتادا أن يكون زعيمه سعد احلريري 
خارج البالد. وتوصلت قيادة املستقبل الى 
قناعة محلية مؤداها أن حتالف 14 آذار لم 

يعد كافيا الحتفاظها بالسلطة وليكون رافعة 
سياسية، والى قناعة إقليمية مفادها أن 

الرهان على سقوط األسد لم يعد في محله 
ألن األزمة في سورية طويلة وال ميكن 

انتظار حلها وحسمها. وإذا كان الرئيس بشار 
األسد ال إمكانية النتصاره، فال مؤشرات 

باملقابل على سقوطه، ولم يعد باإلمكان بناء 
السياسات والقرارات في لبنان على انتظار 
األزمة السورية، خصوصا أنها سلكت خطا 
آخر مزعجا ان جلهة التطورات على األرض 

السورية التي تزداد تعقيدا مع بروز »داعش«.
حزب اهلل وجد نفسه أيضا محاصرا بوضع 

جديد قابل للتطور نحو األسوأ، وأخطر ما فيه 
متدد األزمة السورية الى لبنان عبر أشكال 

عدة كان بينها التفجيرات االنتحارية في 
مناطقه، واختراقات متقطعة ملناطق احلدود، 

وتأجيج االحتقان السني ـ الشيعي ودفعه نحو 
الفتنة. ولم يكن التصدي لهذا الوضع املتفاقم 
إال من خالل أمرين متالزمني: تفعيل وتوسيع 

دور اجليش اللبناني في محاربة اإلرهاب، 
وتوفير الغطاء السياسي السني لهذا الدور.
هذا التقاطع بني املستقبل وحزب اهلل ترجم 

عمليا في حكومة الشراكة واملساكنة عبر 
معادلة »األمن مقابل السلطة«، مبعنى أن 

املستقبل يعطي في األمن حلزب اهلل الذي 
يعطيه باملقابل في السلطة واحلكم، لكن منذ 

أن تشكلت حكومة متام سالم على خلفية 
اعتبارات ومداخالت إقليمية ودولية حتت 

عنوان حتييد لبنان عن احلريق السوري، 
بدا أن العالقة بني املستقبل وحزب اهلل حذرة 
للغاية، وأن أزمة الثقة عميقة والهوة واسعة، 

وأن املستقبل يريدها »حكومة ربط نزاع« 
فيما حزب اهلل ينظر إليها على أنها »حكومة 

الضرورة«. وتبني أيضا أن العالقة دخلت في 
مرحلة اختبار نيات وقدرات، فإما أن تصمد 

هذه التجربة »احلكومية« وتنتج تفاهمات 
موضعية محلية، وإما أن تنهار وتعود األمور 
الى نقطة الصفر والى مربع الصراع املتفلت 

من ضوابط وقيود.
جنحت التجربة احلكومية وتبني أنها مريحة 
ومربحة للطرفني: املستقبل عاد الى السلطة 
والى رئاسة احلكومة ولو بشكل غير مباشر 
مبعدا الرئيس جنيب ميقاتي املنافس اجلدي 
الوحيد، وتخلص من حالة علي ورفعت عيد 

في طرابلس وحجم خصومه املباشرين على 
الساحة السنية ممن يسمون »سنة 8 آذار«، 

وفي املقابل لم يعد حزب اهلل مالحقا في 
موضوع قتاله في سورية واكتشف شريكا 

جديدا في احلرب على اإلرهاب مرحبا بانخراط 
املستقبل متفهما ظروفه وأوضاعه، ومراعيا 

حاجاته ومصاحله.
التقت مصلحة الطرفني على بقاء احلكومة 

كبدل عن ضائع هو رئيس اجلمهورية، والتقت 
مصلحتهما كذلك على التمديد ملجلس النواب، 

ضمن احلريري حكومة له فيها األرجحية 
واحلصة الوازنة، وضمن نبيه بري رئاسته 
ملجلس النواب لوالية كاملة، وصار مبقدور 
الطرفني التفرغ لالستحقاق الرئاسي العالق 
واملؤجل والذي يدور حوله الكالم والبحث 

ويعد الهدف الرئيسي للحوار الذي بدأ للتو، 
هذا احلوار الذي يتوج مسارا تصاعديا متدرجا 
للعالقة بني املستقبل وحزب اهلل، وهذه العالقة 

التي انتقلت من مرحلة االنقطاع والتوتر الى 
التهدئة واملهادنة وتدخل اآلن مرحلة التطبيع.

أصابع االشتباه قد تتجه في العام اجلديد 
نحو نائب من حزب اهلل في قضية احلريري

ريفي: لن يتسنى لقتلة شطح
أن يشعروا بأنهم أفلتوا من العقاب

قيادي عوني لـ »األنباء«: ال رئيس قبل مايو

بيروت: كشفت صحيفة »السفير« ان »قرارا 
اتهاميا معدال قد يص����دره املدعي العام نورمان 
فاريل ليضيف متهما سادسا الى املتهمني اخلمسة 
السابقني في قضية الرئيس رفيق احلريري، وذلك 
من ضمن الئحة تضم نحو 13 ش����خصا تعّرف 
»االدعاء« على هوياتهم من دون ان يتمكن حتى 

اآلن من تعزيز العناصر الكافية لالتهام«.
وأضافت الصحيف����ة: »من املفاجآت التي قد 
يحملها العام اجلديد، وجود توجه لدى االدعاء 
الستدعاء احد النواب احلاليني في »كتلة الوفاء 
للمقاومة« كمشتبه به، أو لالستماع إلى إفادته، 
نظرا لوجود اتصال بني رقم هاتفه اخللوي، ورقم 
هاتف كان يستخدمه احد املتهمني الذين صنفوا 

ضمن شبكات في مسرح اجلرمية وخارجه«.
وم����ن املتوقع ان »يضع املدع����ي العام لدى 
احملكمة في األس����ابيع األولى من العام اجلديد 

ملساته األخيرة على قرار اتهامي جديد في جرائم 
محاولة اغتي����ال النائب مروان حمادة، محاولة 
اغتيال الوزير السابق إلياس املر واغتيال األمني 
العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج 
حاوي، وسط معلومات تشير الى ان االدلة األولية 
التي استند إليها »االدعاء« ذات طبيعة سياسية 
ظرفية ايضا، م����ا قد يفتح البالد على مزيد من 
االحتقان، في وقت حتاول االطراف املعنية وفي 
مقدمتها »حزب اهلل« و»تيار املستقبل« الشروع 
في حوار وطني يسهم في حتصني البالد سياسيا 

وأمنيا«.
وذكرت أن »محققي االدعاء يعملون على عدد 
من القضايا املنتقاة، ف����ي محاولة إليجاد صلة 
ما بينها وبني قضية اغتيال الرئيس احلريري، 
ولكنهم لم يتمكنوا حت����ى اآلن من تكوين ادلة 

كافية لالتهام«.

بيروت: حيا وزير العدل اللواء أشرف ريفي 
أمس اللواء الوزير الشهيد محمد شطح مبناسبة 
مرور سنة على اغتياله، وقد اعتبره خسارة للبنان 
بوصفه احد ابرز رجاالت انتفاضة االس����تقالل 
ورم����زا للفكر والوطنية واالعتدال. وقال ريفي: 
في هذا اليوم اس����تطاع املجرم����ون أن يوجهوا 
ضربة جديدة لكل لبناني شريف ناضل من أجل 
سيادة وحرية واس����تقالل لبنان، معتقدين أن 
تغييب هذه القامات الوطنية الرفيعة سيطفئ 
روح النضال واألمل في غد أفضل واحللم بوطن 

مزدهر ومصان.
واضاف: اننا في حلظة استذكار الشهيد شطح، 
الذي اغتيل في السياق نفسه، الغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري وباقي الشهداء، نؤكد على 
االستمرار في حفظ األمانة والرسالة، مهما غلت 
التضحيات وتعاظمت التهديدات فدماء الشهداء 
هي املش����عل، وعلى القتلة أن يعلموا جيدا انهم 
كلما امعنوا في االغتيال والتصفية اجلس����دية 
زاد اللبناني����ون إصرارا عل����ى متابعة الطريق، 

ونكرر ما قلناه منذ اليوم األول حملاولة اغتيال 
الش����هيد احلي مروان حمادة، واغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري، وكل شهيد، إننا ماضون 
حتى حتقيق  العدالة، وحتى ينال املجرم الكبير 

القصاص العادل.
وتابع بالقول :وللش���هيد شطح نقول: لن 
يتس���نى لقتلتك أن يشعروا بأنهم أفلتوا من 
العقاب، فالعدالة آتية، وجرمية اغتيالك ستتابع 
حتى النهاية، حتى ينال القتلة العقاب العادل، 
أما لبنان الذي أحببت فهو رغم كل العواصف 
والصع���اب عصي عل���ى املتأمرين وأصحاب 
املغامرات املجنونة ولن يكون إال على صورتك 
وصورة الشهداء األبرار وطن احلرية والعيش 
الواحد، واالعتدال. وقد نظمت كتلة املستقبل 
وقوى 14 آذار احتفاالت في املكان الذي فجرت 
فيه الس���يارة امللغومة بطريق سيارة شطح 
بينما كان متوجها الى بيت الوسط، وقد قررت 
بلدية بيروت إطالق اس���مه على ذلك الشارع 

الواقع في وسط بيروت.

بيروت ـ ناجي يونس

يشير قيادي عوني الى أن األطراف اللبنانية 
ستمضي قدما في إجراء تفاهمات ثنائية أو جانبية 
وصوال الى ما أس����ماه االتف����اق على تفاهم كبير 
وشامل. ومن أبرز التفاهمات حسب القيادي العوني 
زيارة الرئيس أمني اجلميل الى اجلنوب والترحيب 
ال����ذي لقيه من ح����زب اهلل والرئيس نبيه بري 
والنائب وليد جنبالط واللقاء املرتقب بني العماد 
ميش����ال عون ود.سمير جعجع واحلوار بني أمل 
وحزب اهلل وتيار املستقبل. ويقول ل� »األنباء« 
إن ال أحد يعرف سلفا ما سيؤدي إليه لقاء عون 
وجعجع لكن مجرد انعقاده سيعني أن بداية جيدة 
قد انطلقت على صعيد احلوار بني املس����يحيني. 
ويلفت القيادي العوني إل����ى أن هذه التفاهمات 
ستنضج أكثر فأكثر وصوال الى التفاهم الشامل 
الذي سيرتكز على 4 أسس وهي: رئاسة اجلمهورية 
وتشكيل احلكومة العتيدة وقانون االنتخاب إلجراء 
االنتخابات البرملانية على أساسه والنفط والغاز. 
وفي تقديره أن االتفاق الش����امل سيكتمل مسبقا 

ألنه سيؤسس للمعادلة الكاملة في العهد املقبل 
وهو سينطلق من قاعدة خذ واعط بني األطراف 
األساسية. رئاسيا املواقف واضحة، فهناك العماد 
ميش����ال عون الذي يحظ����ى بدعم من حزب اهلل 
وسائر حلفائه وهو لن يتراجع مقابل استمرار 14 
آذار على موقفها الداعي الى توافق رئاسي وحتى 
ذلك احلني يستمر د.جعجع مرشحها الى جانب 

ترشيح جنبالط للنائب هنري حلو.
ويقول القيادي العوني إن التعاطي مع امللف 
الرئاسي س����يكون على أساس األخذ والرد وشد 
احلبال، األمر الذي سيترافق مع االحتماالت املفتوحة 
كافة، وصوال إلى تفاهم حول الرئاس����ة بعد أن 
ينضج االتفاق الكامل. ويلفت القيادي العوني الى 
أن التفاوض الرئاسي سينطلق من قاعدة الرئيس 
القوي، مؤكدا أن ال أحد يستطيع من اليوم ترجيح 
دفة أي خيار رئاسي كان ألن الذهاب بعيدا من هذا 

القبيل سيكون من باب التنظير والتنبؤ.
وهو ال يستبعد أن ينتخب رئيس جديد قبل 
نهاية مايو املقبل في مصادفة غير مخطط لها، مع 

مرور عام على وقوع الشغور الرئاسي.

»احلوار« تتويج ملسار تصاعدي على إيقاع إقليمي
هكذا تطورت العالقة بني حزب اهلل 

واملستقبل عام 2014
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25 مليار دينار ميزانية »مؤسسة البترول« حتى 2020
قال مصدر نفطي مسؤول لـ»األنباء« ان مؤسسة البترول الكويتية رصدت ميزانية بقيمة 
25 مليار دينار خالل اخلطة اخلمسية املقبلة لزيادة الطاقة اإلنتاجية من النفط اخلام إلى 4 
ماليني برميل يوميا بحلول عام 2020، مشيرا إلى ان امليزانية تتضمن التوسع في برامج 
احلفر وتطوير حقل الرتقة للنفط الثقيل في شمال الكويت وإنتاج 60 ألف برميل يوميا 
ضمن املرحلة األولى من املشروع. وذكر املصدر ان امليزانية تضمن زيادة الطاقة التكريرية 
ملصافي الكويت لتصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020، وذلك من خالل إنشاء 
مصفاة الزور وتطوير مصفاتي األحمدي وميناء عبداهلل من خالل مشروع الوقود البيئي.

بعد نصف قرن..
»مصانع األسمدة« تعمل 

وتنتج كأنها ستعيش أبداً

انتاج البخار لفترة طويلة دون أن 
يتسبب في توقف املصنع.

- مشروع استبدال العامل 
احلف����از ملفاع����ل األموني����ا في 
مصنع األموني����ا الثاني، وهذه 
عملية دقيق����ة جدا وخطرة في 
نفس الوقت، حيث يقوم املقاول 
املسؤول برفع العامل احلفاز داخل 
املفاعل بوجود غالف النيتروجني، 
حيث إن وجود الهواء يتسبب في 

اشتعال العامل احلفاز.
- مشروع استبدال أنابيب 
التشغيل في املفاعل األول ملصنع 
األمونيا الثاني، حيث أن األنابيب 
املس����تخدمة قد تسببت ولعدة 
مرات في توقف املصانع لفترات 
طويلة بسبب تسربات الغاز من 
خاللها، وقد قامت الدائرة بدراسة 
اس����تبدال تلك األنابيب بأخرى 
ذات جودة عالية لتضمن عدم 
تكرار تلك التسربات واستمرار 
التشغيل اآلمن لفترات طويلة، 
وأيض����ا اس����تبدال العديد من 
املبادالت احلراري����ة واألوعية 

باملصانع وعددها 45.

ما املشاريع التي مت 
تنفيذها وتتعلق بالصحة 

والسالمة والبيئة؟ 
٭ هناك العديد من املش����اريع 
التي تتعلق بالسالمة والصحة 

والبيئة، فعلى سبيل املثال:
- تقوم الشركة حاليا بتنفيذ 
مشروع توفير الطاقة الكهربائية 
)LEED( للمكتب الرئيس����ي في 

التصحيح الالزم وتفادى حدوث 
أي اشكاالت معطلة للعمل.

ما أهم املشاريع التي 
مت اجنازها خالل فترة 

الصيانة؟ 
٭ هناك مشاريع عدة مت اجنازها 
خالل فت����رة الصيانة الدورية، 

فمنها على سبيل املثال:
- مش����روع رف����ع كف����اءة 
الغالية ملصنع األمونيا لتضمن 
استمرارية االنتاج دون خفض 
الكميات لليوريا في حالة توقف 
احدى الغاليات احلالية والذي 
كانت تعاني منه مصانع األسمدة 

منذ فترة طويلة.
- مشروع استبدال الطابوق 
احلراري في املفاع����ل الثانوي 
ملصنع األموني����ا الرابع، حيث 
اكتش����ف وجود تصدعات في 
اجلوان����ب املختلف����ة للطابوق 
احل����راري والذي يحمي الهيكل 
اخلارج����ي للمفاع����ل باالضافة 
الى تش����ققات عدة في الطبقة 
االس����منتية الالصقة للطابوق 
احلراري قد تتسبب في توقف 
املصنع لفترة طويلة بسبب عدم 
وجود االمكانيات واملواد اخلاصة 
املتطلبة لعملية االصالح خالل 

الفترة السابقة.
- مش����روع استبدال حزمة 
أنابيب ف����ي احملمص البخاري 
خلط األموني����ا الثاني لتفادي 
التوقف����ات املفاجئة ل����ه، وهذا 
املشروع س����يضمن استمرارية 

٭ الصيانة الدورية لعام 2014 
هي أكبر حجما من الصيانة 
الدورية السابقة، حيث شمل 
حجم الصيانة 858.308 ساعة 
عمل وهو ما يعادل 140% من 
حجم أعمال الصيانة الدورية 
السابقة في 2012 وتتوزع هذه 

الساعات الى:
 635.340 ٭ س����اعة ألعمال 

الصيانة الدورية )%74(.
 222.968 ٭ س����اعة ألعمال 

املشاريع الهندسية )%26(.
وكذل����ك يقدر ع����دد العمالة 
املش����اركة ف����ي أعم����ال هذه 
الصيانة الدورية ب� 3500 عامل 
من مختلف املقاولني يعملون 
ملدة 40 يوما مبعدل 24 ساعة 

لبعض األعمال.
كما مت احلرص هذه املرة 
على تشكيل فرق متخصصة 
جدي����دة تدخل ف����ي تنظيم 
الصيان����ة الدورية ألول مرة 

هي:
اخلدم����ات  فري����ق   -1
اللوجيستية: لتحضير كل ما 
يلزم لتنفيذ األعمال وخدمات 

العاملني.
2- فريق االتصال: االهتمام 
باجلزء االعالمي والتواصل 
مع العاملني والشركة بشكل 
عام، وتوثيق نشاط الصيانة 

الدورية.
3- فري���ق التدقي���ق: يهتم 
مبتابعة ومراقبة سير العمل وفق 
املخطط له من نظرة خارجية لعمل 

الشركة بالصباحية اجلنوبية 
للحصول على شهادة البيئة لهيئة 

األمم املتحدة.
- مشروع تقليل التسرب لغاز 
ثاني أكسيد الكربون في مصنع 

اليوريا )ب(.
- مشروع املجسات احلساسة 
للغ����ازات في مناط����ق عدة في 

الشركة.
- مشروع مركزية انذارات 
احلريق وجعلها في غرفة التحكم 

واملراقبة مببنى السالمة.
- مشروع وضع غرفة عمليات 
ملراقبة األحداث عن بعد ومقرها 
في املكتب الرئيسي لالدارة العليا 
وذلك من أج����ل اتخاذ القرارات 
الطارئة للمصانع ومراقبتها عن 

بعد أثناء الطوارئ.
- تتبنى الدائرة أيضا مشروع 
سيارة االنقاذ والتي تأتي في وقت 
حتتاج في الشركة لتطوير سيارة 
االنقاذ لديها ملا تواجهة من أعطال 

وقدم في األنظمة.
- مشروع املواد االحتياطي 
للطوارئ لتوفير الطاقة الكهربائية 
الالزمة في حالة فقد طاقة الشبكة 

الرئيسية.
- مش����روع نظام احلماية 
الكاثودي����ة حلماي����ة البايبات 
األرضية من التآكل في مصانع 

الشركة.
- مشروع استبدال لوحات 
احلماية اخلاصة مبحوالت احملطة 

الرئيسية.

ما تاريخ مصانع االسمدة 
في الكويت والطاقة 
اإلنتاجية للمصانع؟

٭ ف����ي العام 1966 انش����ئ في 
الكوي����ت اول مجم����ع لصناعة 
األس����مدة الكيماوية في منطقة 
الش����عيبة الصناعية وعلى مر 
الس����نني مت توس����عة املصانع 
واالضافة عليها وحتسني طاقاتها 

وقدرتها االنتاجية.
وتنتج مصانع الش����ركة 1.1 
مليون طن من مادة اليوريا سنويا 
وهي الطاقة اإلنتاجية للمصانع 

التي تعمل بها.
ويتم تسويق املنتج من خالل 
عقود سنوية ومرتبط تسعيرها 
بالسوق العاملي وكذلك من خالل 
البيع للعمالء وفق السعر العاملي 
أيضا. ويتوزع تسويق املنتج 

على النحو اآلتي: 
أميركا 450 ألف طن وأميركا 
الالتينية 300 ألف طن وآس����يا 
150 ألف طن واستراليا وأفريقيا 
وأوروب����ا 100 ألف طن، وتقوم 
الش����ركة أيضا ببي����ع الفائض 
م����ن منتج االموني����ا وبكميات 
محدوده تق����در بحوالي 30000 
طن س����نويا، علما بأننا نقوم 
أيضا بتس����ويق منتج اليوريا 
واالمونيا من شركة جيبك في 
مملكة البحرين والتي تس����اهم 
بها الشركة بحصة متساوية مع 
كل من حكومة البحرين وشركة 

سابك من السعودية.

في البداية نود التعرف 
على امليزانية التي مت 

وضعها لتنفيذ الصيانة 
الدورية ملصانع األسمدة 

واملدى الزمني؟ 
٭ مت االنته����اء م����ن عملي����ات 
الصيانة الدورية ملصانع األسمدة 
لعام 2014 والتي كانت في الفترة 
17 أكتوبر الى 6 ديسمبر احلالي 
مبيزانية كلية تبلغ 32.2 مليون 
دينار تشمل ميزانية تشغيلية 
ألعمال الصيانة بحدود 9 ماليني 
دين����ار، وميزانية رأس����مالية 
للمش����اريع بحدود 23 مليون 

دينار.
وأود هنا ان أش����ير الى أن 
الصيانة الدورية هي الصيانة 
الشاملة ملصانع الشركة والتي 
تتم كل سنتني ونصف مرة واحدة، 
حيث يت����م التخطيط لتوقيف 
املصانع بالكامل وتنفيذ جميع 
األعمال امليكانيكية والكهربائية 
وصيانة اآلالت الدقيقة واألعمال 
املدني����ة اخلاص����ة بالع����وازل 
احلرارية وكذلك استبدال العوامل 
التأميني  املس����اعدة والفحص 
املع����دات، وغيرها من  لبعض 
األعمال األخرى املرتبطة بتحقيق 

التشغيل اآلمن للمصانع.

ما االستعدادات التي تقوم 
بها الشركة قبل تنفيذ 

الصيانة الدورية؟ 
٭ تس����بق عملي����ة الصيان����ة 
حتضي����رات يقوم به����ا فريق 
الصيان����ة الدوري����ة من خالل 
وضع اخلطط واالستراتيجيات 
واالعداد والتجهيز لكل ما يلزم 
لتنفيذ جمي����ع أعمال الصيانة 
الدورية مثل اخلطط التنفيذية 
التفصيلي����ة جلمي����ع املعدات 
وحتضير قط����ع الغيار الالزمة 
والتعاقدات املختلفة مع الشركات 
املتخصصة وتوفي����ر اخلبراء 
الفنيني لالشراف على األعمال ذات 
الطبيعة الفنية الدقيقة وتوفير 
اخلدمات الفنية املتنوعة الالزمة 
للصيانة الدورية، ومت تشكيل 
فرق فرعية له����ذا الغرض مثل 
فريق مراقبة اجل����ودة وفريق 
السالمة وفريق العمليات وفريق 
التفتيش وفريق الصيانة وفريق 
اعداد العق����ود وفريق اخلدمات 
اللوجستية واالتصاالت وفريق 
تطبيق الدروس املستفادة وفريق 
تطبيق أهداف الصيانة الدورية، 
وتعمل ه����ذه الفرق على تنفيذ 
جميع األعمال في الوقت احملدد 
في حدود امليزانية املقررة ملتزمني 
بتحقيق أه����داف ونطاق عمل 
الصيان����ة الدورية ومبا يضمن 
استمرارية عمل املصانع وزيادة 
كفاءة املعدات واحلد من أسباب 
التوقف االجبارية وبالتالي زيادة 

في االنتاج.

ما عدد ساعات الصيانة 
الدورية للمصانع، وحجم 

العمالة املشاركة؟
جانب من عمليات الصيانة في احدى الوحدات التابعة في مصانع األسمدة  رفع احدى املعدات في املصانع لصيانتها وفقا للجدول الزمني املوضوع 

عبداهلل السويلم 

عبداهلل السويلم لـ »األنباء«: »صناعة الكيماويات« نفذت صيانة مجدولة مبيزانية تقدر بـ 32.2 مليون دينار

كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع األسمدة في شركة صناعة الكيماويات البترولية عبداهلل السويلم أن الشركة 
انتهت مؤخرا من تنفيذ عمليات الصيانة الدورية الشاملة ملصانع األسمدة مبيزانية كلية تبلغ 32.2 مليون دينار، تشمل 

ميزانية تشغيلية ألعمال الصيانة بحدود 9 ماليني دينار، وميزانية رأسمالية للمشاريع بحدود 23 مليون دينار.
وأوضح السويلم في حوار شامل مع »األنباء« أن الصيانة الدورية لألسمدة خالل العام احلالي كانت األكبر حجما وشارك 

فيها 3.5 آالف موظف ملدة 40 يوما، وجنحت الشركة في تنفيذ العديد من املشاريع خالل فترة الصيانة الدورية التي 
يتم تنفيذها كل عامني ونصف العام.. وفيما يلي تفاصيل احلوار: 

استبدال 45 مباداًل 
حراريًا باملصانع.. 

وتنفيذ مشاريع عدة 
تتعلق بالصحة والسالمة 

والبيئة

3.5 آالف موظف 
شاركوا  في الصيانة 

التي امتدت 
لـ 40 يوماً

140% زيادة في أعمال 
الصيانة احلالية..

و3 فرق متخصصة 
أشرفت على األعمال 

واملشاريع

مخطط زمني ألعمال الصيانة 
أشار السويلم الى أنه مت عمل مخطط زمني جلميع أعمال الصيانة 

الدورية تتم متابعته ومراقبته يوميا بواسطة قسم تخطيط الصيانة 
الدورية والتأكد من أن سير العمل يتم طبقا للخطة املوضوعة، ، 
كما مت بناء هيكل تنفيذي مكون من عدة مستويات من االشراف 
واملتابعة والتنفيذ يقوم باملراقبة واملتابعة واالشراف على جميع 

أعمال املقاولني من حيث جودة العمل وأداء العمالة فنيا والتحقق من 
أمور السالمة، وكذلك متت االستعانة بعدد كبير من اخلبراء األجانب 
لالشراف على املعدات ذات احلساسية العالية، وكذلك متت االستعانة 
مبهندسني من ذوي اخلبرات النادرة ومن شركات مشابهة للتفتيش 

على األوعية املختلفة باملصانع.

ALTerkait _hamad@مقال
حمد التركيت

حتت زوبعة انخفاض أسعار النفط، عقد مجلس 
االمة جلسة ملناقشة األزمة توجت بتوصيات فذة 

واصالحية اذا ما مت تطبيقها بالفعل، منها »حتويل 
الكويت مركزا لتطوير الصناعات النفطية«، وقد 
تطرقنا من قبل الى ان الصناعة النفطية ميكن 

تطويرها الى صناعات الحقة ذات قيمة وعائدات 
مالية افضل وأعلى من سعر النفط للبرميل الواحد.. 

إذن.. كيف السبيل إلى حتقيق ذلك؟
لو اقتنصت مؤسسة البترول هذا الطرح، كل ما 

يجب عمله هو االستعانة ببيوت االستشارة العاملية 
التي ميكنها اقتراح عدة صناعات نفطية تقوم 

على أساس املشتقات النفطية التي تقوم املؤسسة 
بتصديرها الى االسواق التي تقيم على أساسها 
صناعات تتم اعادة تصديرها الى الكويت ودول 

أخرى وتباع لنا بأسعار تفوق قيمة تلك املشتقات 
املصدرة!

ان األمر ال يتعلق بالتوصية ذاتها، بل مدى جدية 
الطرح واميان املؤسسة والقائمني عليها بجدوى 

السعي لتحقيق هذه التوصية.
ان لدينا من االمكانيات البشرية واملادية والبيئات 
املتخصصة مثل معهد االبحاث ومؤسسة التقدم 

العلمي ومن اخلبراء الصناعيني ولكن األمر يتعلق 
باتخاذ قرار ومتابعة جديدة.

واهلل أعلم مبن ميلك هذا ويستطيع ان يغير تاريخ 
النفط.

تمديد جديد لحزم المصفاة

علمت »األنباء« من مصادرها أن شركة البترول 
الوطنية قررت تمديد العطاءات للحزم 1 و2 و3 

من مشروع مصفاة الزور إلى 10 فبراير المقبل 
بدال من الموعد السابق 13 يناير 2015، وذلك بناء 

على طلب عدد من التحالفات المؤهلة المشاركة 
في المشروع الضخم، مشيرة إلى أن موعد إغالق 
الحزمة الخامسة سوف يكون في 6 يناير المقبل.

> > >

تذاكر السفر لـ 2015

أصدرت مؤسسة البترول تعميما إلى الشركات 
النفطية التابعة حول قيمة تذاكر السفر السنوية 

للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي لعام 2015، 
حيث إنها وضعت قيمة تذكرة السفر للدرجة 

السياحية بقيمة 307 دنانير وللدرجة األولى لرجال 
األعمال بقيمة 483 دينارا، وبالنسبة لألطفال البالغ 
أعمارهم اكثر من عامين فحددت لهم تذكرة سفر 

بقيمة 343 دينارا على الدرجة السياحية و481 
دينارا على الدرجة األولى وبالنسبة لألطفال الرضع 

فتم تحديد قيمة التذكرة بقيمة 43 دينارا للدرجة 
السياحية و60 دينارا على الدرجة األولى.

> > >
البدل النقدي لإلجازات

وافقت مؤسسة البترول عبر تعميم أصدرته مؤخرا 
على صرف البدل النقدي عن أرصدة اإلجازات 
السنوية للعاملين المنقولين من شركة خدمات 

القطاع النفطي »اوسكو« للشركات النفطية التابعة 
وفقا آلخر راتب كانوا يتقاضونه قبل االنتقال.

> > >

3 محطات تحويل

أخذت شركة نفط الكويت الموافقات الرسمية من 
لجنة المناقصات المركزية لترسية مشروع إنشاء 

3 محطات تحويل رئيسية جديدة بطاقة 132/11 كيلو 
فولت في حقلي الرتقة والروضتين على شركة 

أمكو للهندسة والمقاوالت بقيمة 27.7 مليون دينار.
> > >

نظام مفاضلة للترقيات

استحدثت شركة صناعة الكيماويات البترولية 
نظام جديد للمفاضلة للترقيات للدرجات من 12 إلى 

16، وذلك لتكافؤ الفرص واختيار أفضل العناصر 
البشرية للمناصب القيادية في الشركات.

> > >
تعليقات محرجة

بدأ واضحا خالل الفترة الماضية التعليقات 
المحرجة على الحسابات الرسمية للشركات 

النفطية على تويتر وانستغرام، وهو ما دفع بعض 
الشركات إلى تقنين التغريدات اليومية وبث األخبار 
التي تتفادى التعليقات الساخرة سواء من المتابعين 

للحسابات أو الموظفين في الشركة.
> > >

أوامر تغييرية

أبدت مصادر نفطية انزعاجها من كثرة األوامر 
التغييرية للعقود التي تطالب بها الشركات النفطية 

وعلى رأسها )نفط الكويت والبترول الوطنية( 
خاصة مع نهاية السنة المالية، حيث تطالب 

الشركات بصرف أوامر تغييرية تصل إلى 25% من 
قيمة العقد األصلي.

> > >
ترشيد اإلنفاق

تتجه مؤسسة البترول وشركاتها التابعة إلى ترشيد 
اإلنفاق بنسبة تصل إلى 25%، وذلك تزامنا مع 

انخفاض أسعار النفط لمستويات متدنية لم تبلغها 
منذ عام 2008 وتدني متوقع ألرباح المؤسسة.

أزمة أسعار النفط.. 
وتوصيات املجلس 

)1-3(
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استقرار أسعار النفط فوق الـ 
100 دوالر للبرميل مبعدل سعر 
الناجت  107 دوالرات فقد تبعه 
النفطي وانخفض بنسبة %1.5  
وهي نفســــها نسبة انخفاض 
ســــعر برميل النفــــط في عام 

 .2013
أما القطاع غير النفطي فكان 
منوه جيــــدا في عام 2013 عند 
مستوى 10% ما دفع منو الناجت 

احمللي االجمالي الى %2.3.
وبنــــاء على هــــذا التحليل 
التاريخي للعالقة  والعــــرض 
القويــــة بــــن اداء االقتصــــاد 
الكويتي وأســــعار النفط بات 
من املؤكد ان منو الناجت احمللي 
اإلجمالي لعام 2014 سيتباطأ 
بالتزامن مع انخفاض أسعار 
الربع األخير من  النفط خالل 
السنة بنسبة 45% الى 54 دوالرا 
للبرميل بعد ان ســــجل معدل 
95 دوالرا خالل الســــنة، ومن 
املتوقع ان يكون تأثيره على 
النمو االقتصادي سلبيا خالل 

عامي 2014 و2015.

المحلل المالي

أيام قليلة تفصلنا عن السنة 
اجلديدة 2015 التي ال يبدو أنها 
حتمل أخبارا ســــارة بالنسبة 
التي انخفضت  النفط  ألسعار 
في فترة وجيزة نحو 50%. فمع 
دخول عام 2014 في ربعه األخير 
بدأت أسعار النفط بالهبوط في 
استعادة الى حد ما لسيناريو 
عام 2009. فاالقتصاد الكويتي 
بطبيعته نفطي حيث يشــــكل 
قطاع النفط والغاز نحو %56 
من النشاط االقتصادي وسيظهر 
التأثير السلبي لذلك االنخفاض 
علــــى األداء االقتصادي خالل 
عامي 2014 و2015 في حال بقيت 
أسعار النفط حتت مستوى 70 

دوالرا للبرميل.
والستشــــراف املســــتقبل 
االقتصادي للكويت وتوقع منو 
الناجت احمللي اإلجمالي في ظل 
انخفاض أسعار النفط، اعتمدنا 
في حتليلنا على العالقة الوثيقة 
بن أسعار النفط ومنو الناجت 
احمللي النفطي الذي شكل خالل 
فترة الـ 8 سنوات )2013-2006( 
معدل 58% مــــن الناجت احمللي 
اإلجمالي باألســــعار اجلارية، 
وبالتالي كان احملرك األساسي 
لنمو النــــاجت احمللي اإلجمالي 
للكويت منــــذ عام 2008 حتى 

عام 2013.
في عام 2009 حن انخفض 
معــــدل ســــعر برميــــل النفط 
الكويتي بنسبة 33% عن العام 
الذي سبقه ليسجل 61 دوالرا 
للبرميل، هبط معه الناجت احمللي 
اإلجمالــــي باألســــعار احلالية 
Nominal GDP بنسبة 23% من 
39.62 مليار دينار لعام 2008 
الــــى 30.5 مليــــار دينار لعام 
2009 وذلــــك نتيجة انخفاض 
الناجت النفطي بنسبة 35% خالل 
الفترة نفسها ليسجل 15 مليار 
دينار ويساهم بنحو 49% من 
الناجت احمللي اإلجمالي نزوال 
مــــن 59%. ارتفع بعدها الناجت 
النفطي خالل عام 2010 بنسبة 
23% بعد ارتفاع برميل النفط 
الكويتي بنسبة 26% مما دفع 
منو الناجت احمللي اإلجمالي الى 
12.7% وتاله في عام 2011 منو 
في الناجت النفطي نسبته %44 
بالتزامن مع ارتفاع سعر برميل 
النفط الكويتي بنسبة %38.5 
الــــى 105.6 دوالرات للبرميل 
خالل العام نفسه مما رفع نسبة 
منو الناجت احمللي اإلجمالي الى 
28.5%. واستمر الناجت النفطي 
بالنمو خالل عام 2012 وبنسبة 
اقل تساوي 18% نتيجة ارتفاع 
النفط ومتاسكها فوق  اسعار 
مستوى الـ 100 دوالر للبرميل 
مبعــــدل ســــعر 109 دوالرات، 
الناجت احمللي  ارتفع  وبالتالي 
اإلجمالــــي باألســــعار احلالية 

بنسبة %14.6.
أما خالل عام 2013 ونتيجة 

»األنباء« حتلل العالقة 
بني أسعار النفط 

ومنو الناجت احمللي 
في 8 سنوات

2009: عندما انخفض 
البرميل 33%.. هبط 

الناجت %23

2010: ارتفع البرميل 
26%.. قفز النمو إلى 

%13

2013: البرميل عند 
107 دوالرات.. قفز 

النمو إلى %2.3

2014 و2015.. منو 
سلبي متوقع بعد 

وصول سعر البرميل 

إلى 54 دوالراً

سيناريو عام األزمة املالية يعود مع انخفاض النفط %50

ً بني 2009 و2014.. هكذا يتحرك النفط واالقتصاد الكويتي سلبيا

هل يتباطأ منو االقتصاد الكويتي وتغيب التوقعات االيجابية؟.. وفي الصورة حلظة غياب الشمس في سماء الكويت                                                                                                                                                   )أ.ف.پ( 

تقرير: تراجع أسعار النفط لم يأت كحدث مفاجئ
كونا: قال تقرير صادر عن املركز الديبلوماسي للدراسات االستراتيجية إن تراجع أسعار النفط خالل 2014 لم يأت كحدث 
مفاجئ بل كان نتيجة زيادة حجم املعروض النفطي بشكل منتظم منذ 2008.  وأوضح التقرير أن إجمالي اإلنتاج للنفط 
اخلام والوقود السائل ارتفع بنسبة %10 في 5 سنوات بحسب وكالة الطاقة األميركية ليرتفع من 83.3 مليون برميل 
يوميا مطلع 2009 إلى 91 برميل يوميا منتصف 2014.  وأضاف أن قرار منظمة أوپيك الشهر املاضي بإبقاء سقوف إنتاج 
الدول األعضاء عند مستوياتها احلالية دون تخفيضها أدى إلى خفض أسعار النفط اللحظية إلى أدنى مستوى لها منذ 
أربع سنوات. وذكر ان معظم الزيادة جاءت من دول خارج »أوپيك«، وخصوصا من الواليات املتحدة األميركية التي زودت 
السوق النفطية بـ 3.9 ماليني برميل يوميا وهو معدل أعلى من أي بلد في »أوپيك« باستثناء السعودية.

جتديد العقود يخضع لعدة عوامل.. منها معرفة العميل والعالقة الشخصية معه

سوق اآلجل يطل من أزمة األسهم.. صناع السوق مزاجيون أم خاسرون؟
جودة العميل، وهو ما حتدده 
أسبقية التعامل معه )تاريخ 
العميل(. وفي الفترة األخيرة 
أثير املوضوع، حيث رفضت 
بعض الشركات جتديد عقود 
عمالء بعد أن منيت األسهم 
بخسائر فادحة بينما جددت 
آلخرين، ما فتح التساؤل حول 
وجود عوامل غير فنية حتكم 
الســــوق. وينتهي عقد  هذه 
اآلجل عند الوصول لســــعر 
السهم املتفق عليه في العقد 
العميل بدفع  دون أن يتقدم 
10% مقابل التجديد. كما ينتهي 
عقد اآلجل بنهاية املدة املتفق 
عليها، ســــواء كانت 3 أشهر 
أو 6 أشــــهر أو 9 أشهر أو 12 

شهرا.
يذكــــر أن »األنباء« أعدت 
إحصائية بعــــد نهاية 2013 
القيمة اإلجمالية  أن  أظهرت 
لعقــــود اآلجــــل )البيــــوع 
املستقبلية( في سوق الكويت 
لألوراق املالية في عام 2013 
املاضي بلغت 368.8 مليون 
دينار بزيادة نســــبتها %20 
مقارنة مــــع قيمة التداوالت 
فــــي 2012 التي بلغت 307.4 

مالين دينار.

حتدثوا لـ »األنباء« فإن عدة 
معطيات حتكــــم ذلك، أهمها 
مدى حاجة الشــــركة مقدمة 
اخلدمــــة للســــيولة، وكذلك 

قبل الشركات لبعض العمالء، 
حيث تقــــرر التجديــــد لهذا 
وعدم التجديد لذاك، وحسب 
الذين  بعض مقدمي اخلدمة 

التجديد لفترة إضافية  عدم 
فإن العقد يكفل له ذلك. لكن 
يظهر انه في بعض األحيان 
تكون هناك اســــتثناءات من 

العقد حرية التجديد من عدمه 
للطرفن، مبعنى أنه ال يلزم 
العقد، وأنه  العميل بتجديد 
في حال رغب أي من الطرفن 

أي مسؤولية مالية أو قانونية 
في حــــال رفض التجديد من 

قبلها.
لكن في الوقت نفسه، مينح 

شريف حمدي

مــــع كل انخفــــاض حاد، 
تظهر أزمة في ســــوق اآلجل 
التي يشتري فيها املستثمرون 
أســــهما على أساس توقعات 
مســــتقبلية، حيث يشتري 
املستثمر ســــهما معينا من 
شركة تقدم خدمة بيع األسهم 
باألجل، ويبرم عقدا مع الشركة 
على أساس سعر مستقبلي 
متوقع. وتظهر األزمة دائما 
عندما تخيب التوقعات ويهبط 
سعر الســــهم عن املقدر، كما 
حدث في األســــابيع األخيرة 
التي خسرت فيها األسهم نسبا 
كبيرة. ويطالب مستثمرون 
حاليــــا بإعــــادة النظــــر في 
صيغة العقود املبرمة ليسمح 
للمستثمر بتجديد العقد في 
كل احلــــاالت. فالعقد املبرم 
العالقــــة )البائع  بن طرفي 
ـ املشــــتري( ينص على أن 
العقــــود بن  طلــــب جتديد 
صانع السوق )الشركة التي 
تقــــدم اخلدمــــة( واملتعامل 
بهذه النوعية من األسهم من 
صالحيات الشركة إما باملوافقة 
أو الرفض وال تتحمل الشركة 

مستثمر وقف حائرا امام ازمات التراجع وتأثيرها على سوق اآلجلصورة منوذج طلب جتديد عقد )بيوع مستقبلية ـ آجل( إلحدى الشركات التي تقدم اخلدمة بالبورصة
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»بيتك« يفوز بالوسام الذهبي للتميز واجلودة
قال الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي 

)بيتك( مازن الناهض إن فوز »بيتك« بوسام 
االستحقاق الذهبي في مجال التميز واجلودة 

من أكادميية »تتويج« جلوائز التميز في املنطقة 
العربية، ومقرها اإلمارات، يؤكد جناح اجلهود 
املبذولة في »بيتك« لالرتقاء مبستوى اجلودة 

وعناصر التميز في كل األنشطة واخلدمات 
واملنتجات، باالضافة الى املكونات األساسية 

األخرى التي ترسخ »الصورة الناجحة« واهمها 
العالقة مع العمالء واملساهمني واالهتمام باملوظفني 
واملسؤولية االجتماعية، مؤكدا أن »بيتك« يرى أن 
جودة اخلدمة هي التحدي األكبر في ظل املنافسة 
احملتدمة في السوق، ويعمل جلعلها أسلوب العمل 

وسمة األداء في كل املجاالت.
وأضاف الناهض في تصريح صحافي عقب تسلمه 
نيابة عن »بيتك« الوشاح األحمر األرجواني مزينا 
بوسام االستحقاق الذهبي مع شهادة الكفاءة في 

مجال التميز واجلودة في حفل أقيم بدبي مؤخرا: 
»نولي أهمية كبيرة للسوق الكويتي ونحرص على 
وجود قوي ومتميز في بيئة منافسة، ولدينا حصة 
سوقية كبيرة، لكن نحتاج دوما الى حتقيق قفزات، 

خاصة في مجال اخلدمة، ونطور بشكل مستمر 
العالقة مع عناصرها األساسية ومنها املنتج 

والعميل واملوظف، وفي الوقت ذاته نضع أولوية 
كبرى للسوق اخلليجي الذي تتمتع دوله مبستوى 
جيد من األداء االقتصادي«، مشددا على ان »بيتك« 

يرى هذه اجلوائز حافزا نحو مزيد من النجاح في 
استقطاب شرائح جديدة من العمالء، وتقدمي املزيد 

من اخلدمات واملنتجات، مبا يساهم في ترسيخ 
مكانة »بيتك« ومواجهة املنافسة.

وجاء في احلفل الذي حضره وزير االقتصاد 
اإلماراتي سلطان بن سعيد املنصوري وعدد من 

الشخصيات الرسمية وممثلني عن املؤسسات 
املالية واملصارف والبنوك االسالمية من مختلف 

دول العالم، بأن »بيتك« من افضل املصارف الرائدة 
على مستوى الكويت واملنطقة، وتكرميه ومنحه 

الوشاح الذهبي، يأتي اعترافا بجهوده، واإلجنازات 
التي يحققها. 

الناهض يتسلم اجلائزة من وزير االقتصاد اإلماراتي 

من أكادميية »تتويج« اإلماراتية وباعتباره أفضل بنوك الكويت واملنطقة

هشام الريس  د. محمد الزهير

تختلف من درجة تقاض الى 
اخرى، مبينا ان اي إفصاح 
قبل ص���دور احكام نهائية 
بصيغة تنفيذية قد يؤدي 
الى خلق ت���داول فعلي أو 
وهمي أو إيح���اء زائف أو 
مضلل بشأن التداول الفعلي 
يه���دف إلى حث املتعاملني 
على الشراء أو البيع.. فهل 
يقبل من جهة ما ان تفصح 
عن حكم قضائي لصاحلها 
ف���ي اول درجات التقاضي 
قبل أن يصبح احلكم نهائيا 
وقبل أن ينفذ؟ ان ذلك األمر 
يتناقض مع ما تهدف إليه 
اإلفصاحات، مؤكدا ان البنك 
من اكثر اجلهات افصاحا في 
سوق الكويت ويلتزم هذا 

املبدأ في إستراتيجيه.
كما بني الريس أن البنك 
شرح في مناسبات سابقة 
لهيئة أس���واق املال وكان 
آخرها بتاري���خ 24 يوليو 
2014 وبني أنه يلتزم بعدم 
اإلدالء ب���أي تفاصيل ألي 
قضية قانوني���ة منظورة 
أم���ام احملاكم حتى صدور 
النهائي بها  وتنفيذ احلكم 
مببالغ مالي���ة مؤثرة وأن 
بيت التمويل اخلليجي يدرك 
مسؤولياته جتاه املساهمني 
ويسعى جاهدا لتقدمي أعلى 
مستويات الشفافية بشكل 
دائم وال يستعمل أسلوب 
التخمني قبل صدور األحكام 
أو األحكام غير  النهائي���ة 

املؤثرة ماليا.
وأم���ل الريس من هيئة 
األسواق التريث قبل اتخاذ 
ق���رارات م���ن ه���ذا النوع 
والتواصل مع البنك بشكل 
إنن���ا جاهزون  بناء حيث 
لتق���دمي كل اإليضاح���ات 
والتفاصيل املس���موح بها 
لسياس���ات  والتنس���يق 
اإلفصاح لتجنب مثل هذه 
القرارات التي قد تكون لها 
انعكاسات سلبية من شأنها 
ان تعود بالضرر على البنك 

وأوض����ح أن حداثة مجال 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
بتعريف����ه اجلدي����د وتعقيده 
وتشعبه من الناحية العملية 
تتطلب التأني في إعداد الالئحة 
لضمان تنفيذ القانون بالشكل 
الصحيح وليحقق أهدافه املتمثلة 
برعاية وتنمية هذه املشروعات 
ومبا يخدم املبادرين وأصحاب 
املشروعات املس����تفيدين من 

خدمات الصندوق.
وذكر أن الالئحة التنفيذية 
مبوادها ال����� 42 حددت أهداف 
الصندوق واختصاصاته وآليات 
القيام بعمله إداريا وفنيا وماليا 
وتنظيميا مبا يتوافق مع القانون 

رقم 98 لسنة 2013.
وأضاف أن الالئحة حددت 
أيضا صالحيات مجلس إدارة 
الصن����دوق ب����دءا م����ن وضع 
السياس����ات العامة والبت في 
املبادرات واملش����روعات التي 
تثبت جدوى خطط عملها وصوال 
إلى اإلجراءات اخلاصة بتأسيس 
املشروع والعمل على حماية أفكار 
املبادرين ووضع الضوابط التي 
تكفل تناسب عمليات التمويل 
التي يحصل عليها املشروع مع 
قدراته املالية وضوابط حاالت 

التعثر وتصفية املشروع.
وأوضح أن الالئحة أوضحت 
الش����روط الواج����ب توافرها 
لالس����تفادة من اخلدمات التي 
يقدمها الصندوق، ومنها على 
سبيل املثال، أن يكون صاحب 
املشروع كويتيا ال يقل عمره عن 
21 عاما وأن يكون حسن السيرة 
والسمعة وأن يتفرغ تفرغا كامال 

إلدارة املشروع.
وأض����اف أن من الش����روط 
أيضا أال تتجاوز تكلفة تأسيس 
املشروع وفقا لدراسة اجلدوى 
االقتصادية وخطة العمل ودون 
حساب قيمة األرض املقام عليها 
وقيمة التمويل واألصول العينية 
القائمة مبلغ 500 ألف دينار وأن 
يكون لصاحب املش����روع على 
األرض املخصصة من الصندوق 
عند احلاجة حق االنتفاع فقط 

على خلفية إصدار جلنة التأديب قراراً بإيقاف تداول السهم 3 أيام في أعقاب صدور الالئحة التنفيذية للصندوق

»التمويل اخلليجي«: نستغرب مطالبة »هيئة األسواق« 
باإلفصاح عن حكم قضائي لم يتم توقيعه بشكل رسمي

صندوق املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
يدخل مرحلة التنفيذ

ومساهميه واملتعاملني معه، 
الشفافية  اتخذ  أنه  خاصة 
واإلفصاح نهجا دائما في كل 
اعماله، مشددا على ان هذا 
التعامل السلبي يساهم في 
عزوف املساهمني عن التداول 
في سوق الكويت والرحيل 
إلى أسواق أخرى. وعليه 
أوضح الريس أن البنك لن 
يقوم بتقدمي تظلم لدى هيئة 
املال ألنه حتصيل  اسواق 
حاصل حسب خبرة البنك 

في هذا األمر سابقا.

مع إعطاء األولوية ملن لم يحصل 
على أرض إلقامة مشروع من أي 

جهة حكومية سابقا.
وأفاد بأن الالئحة وضعت 
بعض النقاط االسترش����ادية 
لتقييم الطلب����ات وفي اختيار 
املش����روعات التي يتم دعمها 
متثلت في أن يكون املش����روع 
األكثر حتقيقا للقيمة املضافة 
وتنمي����ة لالقتص����اد الوطني 
وتنويعا ملصادر الدخل وتوفيرا 

لفرص العمل للكويتيني.
وأشار إلى أن الالئحة حددت 
أيضا الفترات الزمنية لدراسة 
وتقييم املش����روعات املقترحة 
وإصدار التوصيات ونس����بة 
املس����اهمة فيها وذلك خالل 45 
يوما وأن تعرض التوصية على 
مجلس اإلدارة في أول اجتماع 
الحق وأن يبت في املش����روع 
خالل أس����بوعني م����ن تاريخ 
إحالة التوصية إليه. وذكر أن 
الالئح����ة حددت طرق التمويل 
عن طريق اإلقراض أو املشاركة 
من الصندوق وبنسبة ال تزيد 
على 80% من تكلفة املشروع مع 
جواز احلصول على متويل آخر 
من اجلهاز املصرفي أو املؤسسات 
املالية مب����ا ال يتع����ارض مع 
تعليمات بنك الكويت املركزي.
وأضاف أن����ه مت حتديد ما 
يجب أن يتضمنه عقد التمويل 
وتوضي����ح األس����س اخلاصة 
بتحصي����ل ومتابعة أي مقابل 
مستحق للصندوق من صاحب 
املشروع وفقا جلدول زمني ال 

يتجاوز 15 عاما.
وأك����د أن مجل����س اإلدارة 
عمل خ����الل الفت����رة املاضية 
على إعداد ودراس����ة وتطوير 
اس����تراتيجية عمل الصندوق 
وخطة عمله للسنوات اخلمس 
املقبلة والقائمة على بناء بيئة 
مشجعة لريادة األعمال شاملة 
ومتعاونة ومبتكرة للمبادرين 
وأصحاب األعمال لتكون قاعدة 
أساسية حتقق مزيدا من الفرص 
االقتصادية واملنتجة للشباب 

الكويتي في الكويت.

اس���تغ��رب الرئي�����س 
التنفي���ذي ملجموعة بيت 
التمويل اخلليجي هش���ام 
الريس قرار هيئة أسواق 
املال رق���م 40/2014 بوقف 
تداول سهم البنك ملدة 3 ايام 
بحجة التأخر في اإلفصاح 
عن حكم قضائي و»معلومات 
جوهرية وآلية اإلعالن عنها« 

كما جاء في قرار اإليقاف.
الري���س أن  وأوض���ح 
احلكم الذي مت احلديث عنه 
هو حكم ص���ادر من غرفة 
البحرين لتسوية املنازعات 
وهو غير نهائي وقد قامت 
احملكمة نفسها بالتحفظ على 
املبالغ احملكوم بها حتت يد 
البنك لصالح مطالبات البنك 
األطراف مببالغ تتجاوز 78 
مليون دوالر وبالتالي فال 
يؤثر بأي شكل من األشكال 
في عمليات البنك وحقوق 
البنك  أن  مساهميه، مبينا 
وفور تس���لمه صورة من 
حيثيات احلكم بادر بالطعن 
عليه بالتمييز وفي الوقت 
نفس���ه قام باإلفصاح عنه 
للمساهمني ولهيئة األسواق 
بالكوي���ت إال أن األخي���رة 
البنك  اصرت على معاقبة 

والقيام بإيقاف السهم.
وتس���اءل الريس: كيف 
تطالبنا هيئة أسواق املال 
باإلفصاح عن حكم قضائي 
لم يتم توقيعه بشكل رسمي 
التي أصدرته  من احملكمة 
ولم نتسلمه بعد ولم يصلنا 
منطوقه وال حيثياته؟ مؤكدا 
ان هذه اإلجراءات القانونية 
ال تغيب عن الهيئة وال عن 
مستشاريها، فكيف يتبنون 
مواقف س���لبية ضد البنك 
حتت ضغوط ال تريد للبنك 
ان يسترد موقعه وجناحاته 
وتستمر في مهاجمته على 
القانون؟!  غير س���ند من 
مشددا على أن احملاكم تنظر 
آالف القضايا جلهات مدرجة 
وتصدر مئات االحكام التي 

أعلن رئيس مجلس اإلدارة 
للصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
د.محمد الزهير أن الصندوق بدأ 
بدخول مرحلته التنفيذية اثر 

صدور الئحته التنفيذية.
وق�����ال الزهير في تصريح 
ل� »كونا« ان الالئحة التنفيذية 
جزء أساس����ي ومكمل للبنية 
التش����ريعية للصندوق حيث 
تشرح بشكل مفصل آليات وسبل 
تنفيذ قانون إنشاء الصندوق 

لتحقيق أهدافه.

»األولى للوساطة«: 
موجات شراء انتقائي

 جتاه األسهم القيادية
قالت شركة األولى للوساطة ان سوق الكويت 
لألوراق املالية خالف في بداية تعامالت األسبوع 
املاضي االجتاه الهبوطي ملؤشراته والذي حافظ 
عليه لنحو خمسة اسابيع متتالية، مشيرة إلى ان 
املؤش����ر السعري سجل في جلسة األحد مكاسب 
جتاوزت 200 نقطة مبا يعادل نحو 3.25% و50 نقطة 
ملؤشر كويت 15 في حني قفزت القيمة الرأسمالية 
للسوق بنحو 1.2 مليار دينار مقتربة من مستوى 

30 مليار دينار.
وأغلق سوق الكويت لالوراق املالية تداوالت 
األسبوع املاضي على ارتفاع في املؤشر السعري 
بواقع 31 نقطة ليصل الى مستوى 6577 نقطة، فيما 
انخفض املؤشر الوزني بواقع 1.9 نقطة و)كويت 

15( بواقع 11.8 نقطة.
واستعادت القيمة الس����وقية جزءا كبيرا من 
خسائرها في اآلونة االخيرة لتغلق تداوالت األسبوع 
املاضي عند نحو 30 مليار دينار، بعد أن حققت 
مكاسب بنحو 2.5 مليار دينار في 5 جلسات، جزء 
كبير من هذه املكاسب كانت موجهة نحو األسهم 
الثقيلة. وبينت الشركة في تقريرها األسبوعي ان 
مؤشرات البورصة أغلقت جلسة اخلميس املاضي 
على ارتفاع كبير بسبب موجات الشراء االنتقائي 
صوب االسهم القيادية رغم محدودية التداوالت 
خالل هذه اجللس����ة، فيما ميكن القول أن نشاط 
بورصة الكويت جاء في تعامالت األسبوع املاضي 
مدفوعا بالدخول القوي للمستثمرين على غالبية 
األسهم، خصوصا األسهم التشغيلية، حيث سجل 

أغلبيتها ارتفاعات باحلد األعلى.
وواصل مؤشر السوق ارتفاعاته على التوالي 
بوتيرة اقل بس����بب كثافة عمليات جني األرباح 
وتغيير املراكز، والتصريف على مستوى العديد 
من األسهم القيادية، فيما جتاوز املؤشر السعري 
في جلس����ة االثنني حاجز ال� 6500 نقطة بعد ان 
حقق مكاسب مبقدار 70.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر 

»كويت 15« بواقع 23.2 نقطة.
وقد شهدت جلسات األسبوع املاضي تداوالت 
وحتركات فنية تباينت ما بني الشراء والبيع وما بني 
جني االرباح والضغط والتجميع، وفي املقابل عززت 
احملفظة الوطنية وصناديق ومحافظ استثمارية 
اخرى من طلبات الشراء على شريحة من األسهم 
القيادية، بينما شجع رخص أسعار غالبية األسهم 
التي نزلت إلى مستويات مغرية قياسا بأسعارها 
السابقة العديد من املستثمرين في الدخول عليها، 

خصوصا األسهم املرشحة لتوزيعات نقدية.
وأضاف التقرير ان البورصة اس����تعادت في 
تداوالت األسبوع املاضي مستويات السيولة املرتفعة 
والتي بلغت في جلسة االفتتاح نحو 50 مليون 
دينار مع عودة النشاط على األسهم الثقيلة التي 
استحوذت على جزء كبير من االستثمارات املتدفقة 
لتقطع بذلك موجة الضغوط البيعية القوية التي 

تعرضت لها في األسابيع املاضية.

احلكم مطعون 
عليه بالتمييز ولم 

ينفذ وقمنا باإلفصاح 
عنه فور تسلمنا له 

رسمياً

الزهير: 500 ألف دينار 
كلفة تأسيس املشروع 

وفقًا لدراسة اجلدوى 
االقتصادية وخطة 

العمل دون حساب 
قيمة األرض

خالل رصد »األنباء« إلحصاءات »العدل« ومقارنة بني العامني 2013 و2014

تراجع تداول العقارات لـ 7244 عقاراً بـ 3.5 مليارات دينار خالل 2014
للعام املاضي، وبلغ عدد عقار 
املخازن 15 عق����ارا بقيمة 21.5 
مليون دينار مقارنة ب� 15 عقارا 
ايضا بقيمة 30 مليون دينار، 
وبلغ عدد عقار املعارض عقارا 
1.1 مليون دينار  واحدا بقيمة 
مقارنة بعقاري����ن ب� 5 ماليني 

دينار للعام املاضي.

الوكاالت العقارية

أما ع����ن العقارات املتداولة 
التس����جيل  للوكاالت بإدارتي 
العقاري والتوثيق في وزارة 
العدل خالل 2014 فقد أظهرت 
اإلحصاءات ان اجمالي العقارات 
التي تداولت خالل تلك الفترة 
حوالي 497 عقارا بقيمة 464.9 
مليون دين����ار، مقارنة ب� 633 
عقارا بقيمة 304.8 ماليني دينار 
بانخفاض عدد العقارات بواقع 
136 عقارا وارتفاع قيمتها بفارق 
160 مليون دينار مقارنة بالعام 

املاضي.
فقد بلغ عدد العقار اخلاص 
للوكاالت خالل 2014 حوالي 377 
عقارا بقيمة 133.5 مليون دينار، 
وبلغ عدد العقار االستثماري 48 
عقارا بقيمة 286.2 مليون دينار، 
وبلغ عدد العقار املخازن عقارا 
واح����دا بقيمة 4 ماليني دينار، 
وبلغ عدد العق����ار التجاري 8 
عقارات بقيمة 24 مليون دينار 
وبل����غ عدد العق����ار احلرفي 3 
عقارات بقيمة 1.7 مليون دينار 

خالل تلك الفترة.

عاطف رمضان

إدارتي  تش����ير إحصاءات 
العقاري والتوثيق  التسجيل 
في وزارة العدل للعام 2014 الى 
ان هن����اك انخفاضا في تداول 
العقارات مقارنة بالعام 2013.

وحس����ب رصد ل� »األنباء« 
الحصاءات »العدل« بلغ اجمالي 
العقود العقارية خالل العام 2014 
حوالي 7244 عقارا بقيمة تتعدى 
3.57 مليارات دينار، مقارن�����ة 
ب� 8102 عقار بقيمة 3.67 مليارات 
دينار للفترة املقارنة من 2013، 
بانخفاض بلغ 858 عقارا وبقيمة 

106 ماليني دينار تقريبا.
وقد بلغ عدد عقارات اخلاص 
للعام 2014 حوالي 5432 عقارا 
بقيمة 1.76 مليار دينار مقارنة 
ب� 6189 عقارا بقيمة 1.80 مليار 
دينار للفترة املقارنة من 2013، 
وبلغ عدد العقارات االستثمارية 
1635 عقارا بقيمة 1.7 مليار دينار 
مقارنة ب� 1738 عقارا بقيمة 1.39 
مليار دينار ل�� 2013، وبلغ عدد 
العقار التجاري 92 عقارا بقيمة 
523 مليون دينار مقارنة ب� 103 
عقارات ب� 396.7 مليون دينار، 
وبلغ ع����دد العقار احلرفي 59 
عقارا بقيمة 37.7 مليون دينار 
مقارنة ب� 50 عقارا ب� 30.6 مليون 
دينار ل� 2013، وبلغ عدد عقار 
الشريط الساحلي 10 عقارات 
بقيمة 35.3 مليون دينار مقارنة 
نشاط ملحوظ للعقار االستثماري في العاصمة واكبه طلب قليلب� 4 عقارات ب�� 11.7 مليون دينار 

انخفاض عدد 
العقارات هذا العام 
لـ 858 عقاراً بفارق 

106 ماليني دينار

تراجع قيمة 
العقار اخلاص 

لـ 1.76 مليار دينار

انخفاض قيمة 
العقار التجاري 

لـ 396.3 مليون 
دينار

ارتفاع قيمة 
العقارات 

االستثمارية 
لـ 1.7 مليار دينار
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التأسيس والترخيص وترشيح 
أعضاء مجلس اإلدارة وتعديل 
عقد التأسيس والنظام األساسي 
وزيادة او تخفيض رأس املال 
العامة وفحص  واجلمعي����ات 
وتدقيق س����جالتها وبياناتها، 
وتصفية هذه الشركات. وعن 
الشركات املدرجة قال مسؤول 
الوزارة إنها تخضع في األساس 
لرقابة الوزارة لكن قانون هيئة 
األس����واق يس����تلزم شروطا 
إلدراجها ط����وال فترة اإلدارج 
ولذلك مت منح »الهيئة« الرقابة 
على هذه الشركات من دون أن 
يؤثر ذل����ك على خضوعها في 

األساس لرقابة »التجارة«.

العق����ار« على امل����الك من غير 
املقيم����ن ف����ي بريطاني����ا إلى 
أجل غير مس����مى وتنص على 
استقطاع جزء من أرباح ارتفاع 
قيمة العقار في حالة بيعه حيث 
يتم حساب قيمة االرتفاع من 
التمل����ك وحتى تاريخ  تاريخ 
البيع ومن ثم حتصيل ضريبة 
على الفرق في السعر. وتطبق 
هذه الضريبة حاليا على مالك 
العقار املقيمن في بريطانيا مما 
ولد احتجاجات تطالب بتطبيقها 

على كافة املالك.
وكشف امللحم عن التغيير 
الذي وقع على رسوم التسجيل 
العقاري والذي قال إنه أصبح 
يحقق العدال����ة لكافة اجلهات 
املس����تثمرة، بع����د أن أصبح 
احتساب الرسوم وفقا لنسب 
معينة تتفاوت بحس����ب قيمة 
العقار بش����كل يس����اوي بن 
كافة املس����تثمرين ويقل على 
املس����تثمرين للعق����ارات ذات 
القيمة أقل م����ن مليون جنيه 
اس����ترليني ويزيد على أولئك 
الذين يش����ترون عقارات تزيد 

عن املليون.
من جهة أخرى توقع امللحم 
أن تستقر معدالت الفائدة على 
التمويل العقاري في الس����وق 
الوقت احلالي،  البريطاني في 
وذلك في ظل انخفاض أسعار 
النفط، وم����ا صاحب ذلك من 
انخفاض حدة التضخم، مضيفا 
أن انخفاض التضخم يساهم 

عقارات بريطانية تضاعفت أسعارها 90 مرة

رقابة »الهيئة « على الشركات املدرجة 
ال تؤثر على خضوعها لـ »التجارة«

بريطانيا تتجه إللغاء ضريبة »الورث« وتؤجل 
تطبيق ضريبة االرتفاع في قيمة العقار

في عدم ارتفاع معدالت الفائدة 
على التمويل.

امللح����م قائال: إن  واختتم 
العقار البريطاني كان وما زال 
هو افضل استثمار لألجيال، ذلك 
أن العقار البريطاني مستمر في 
احلفاظ على قيمته االيجابية 
على مر الس����نوات، مدلال على 
كالم����ه بالق����ول إن العقار في 
منطقة »مايفير«-على سبيل 
املث����ال- كان يقدر ب� 200 ألف 
جنيه ع����ام 1974، بينما يبلغ 
سعر نفس العقار اليوم نحو 
18 مليون جنيه، أي أن سعره 
تضاع�������ف 90 ضعف��ا خ�الل 

40 سنة.

عاطف رمضان

ف����ي وزارة  قال مس����ؤول 
التجارة والصناعة ل� »األنباء« 
ان من اهم ما تضمنته مذكرة 
التفاه����م بن ال����وزارة وهيئة 
أس����واق املال من����ح »الهيئة« 
الش����ركات  الرقابة على  كامل 
املرخص لها م����ن قبلها والتي 
تخضع لرقابتها وهي الشركات 
التي تعمل في أنشطة األوراق 
املالية املنصوص عليها في املادة 
63 من القانون رقم 7 لس����نة 
2010 وامل����ادة 124 من الئحته 
ان للهيئة  التنفيذية. وأضاف 
العليا لهذه الشركات في  اليد 

كشف نائب رئيس مجلس 
االدارة في ش����ركة بلوبرينت 
لالستش����ارات االس����تثمارية 
العقاري����ة م.مش����عل امللح����م 
عن عدد من املس����تجدات التي 
يترقبها الس����وق العقاري في 
بريطانيا والتي قال إنه سيكون 
لها انعكاس كبير على الوضع 
اململكة املتحدة  ف����ي  العقاري 

بشكل عام.
واضاف في تصريح صحافي 
أنه من املترقب أن يشهد قانون 
ف����ي بريطانيا تعديال  الورث 
قريبا، إذ من املتوقع ان تقوم 
البريطانية بإلغاء  احلكوم����ة 
ضريبة الورث والتي كانت تؤرق 
الكثير من املستثمرين في القطاع 
العقاري حتى وقت قريب، ذلك 
أن احلكومة البريطانية كانت 
تدخل بصفة ش����ريك وبنسبة 
40% م����ن حص����ة الوريث في 
العقار الذي تزيد قيمته على 320 
ألف جنيه إسترليني مما حدا 
باملستثمرين لتسجيل ملكياتهم 
بأسماء أبنائهم أو أشقائهم بهدف 
تقليل حصة الفرد في امللكية 
العقارية وبالتالي تخفيف أثر 
ضريبة الورث على الشخص في 
حالة وفاته وكان الكثيرون أيضا 
يقومون بتس����جيل ملكياتهم 
حتت أسماء شركات أوفشور 
كي يعفون من هذه الضريبة.

وقال ان احلكومة البريطانية 
قامت كذل����ك بتأجيل تطبيق 
ضريب����ة »االرتف����اع في قيمة 

د. منصور السعيد

م.مشعل امللحم

مليون دينار تقريبا( وقد بلغت 
التكلفة الدفترية لألسهم املباعة 
كما في 30 سبتمبر 2014 مبلغ 
173.55 مليون ريال سعودي 
)13.20 مليون دينار تقريبا(. 
املتوقع عن  الربح  وعليه فإن 
تلك الصفقة يعادل 200% تقريبا 
من التكلفة الدفترية واملشروطة 
بعدم اعتبار البيع نافذا في حال 
عدم قيام املشتري بسداد ثمن 
األسهم املباعة في موعد أقصاه 
30 أبريل 2015، وفي حال امتام 
عملية البيع سيتم ادراج ربح 
هذه الصفقة ضمن نتائج أعمال 
العاملية  2015 لشركة األرجان 

العقارية.
 وأك����د البي����ان أن التكلفة 
الدفتري����ة لألس����هم اخلاصة 
بالصفقت����ن ال تتضمن حصة 
املجموع����ة من نتائ����ج أعمال 
الشركة الزميلة عن الفترة من 1 
أكتوبر 2014 وحتى تاريخ البيع، 
وعليه فقد يتغير الربح الناجت 
عن تلك الصفقات بالزيادة أو 
النقصان وفقا حلصة املجموعة 
من نتائج أعمال الشركة الزميلة 

عن تلك الفترة.
وفي هذا السياق صرح نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة »األرجان«م. 
خالد املشعان: »يسعدنا اإلعالن 
التي تؤكد  عن هذه الصفق����ة 

»األرجان« تتخارج من شركة زميلة 
بصفقة قيمتها 150 مليون دوالر

الت����زام اإلدارة بتنفيذ اخلطة 
االس����تراتيجية التي رس����مها 
مجلس إدارتها والتي حرصت 
على تعزيز القيمة االستثمارية 
للمس����اهمن وحفظ حقوقهم 
ومكتس����باتهم، كما تؤكد هذه 
النتائ����ج على حرص ش����ركة 
»األرجان« ممثلة مبجلس إدارتها 
على التواصل مع املس����اهمن 
انطالقا من التزامنا بالشفافية 
واإلفصاح عن املعلومات املالية 

وأعمالنا االستثمارية«.
وتتميز »األرجان« بتواجدها 
اإلقليم����ي القوي وش����راكاتها 
االس����تراتيجية، كم����ا تتمتع 
عالم����ة »األرج����ان« بس����جل 
حافل م����ن النجاحات والتميز 
أتاح للش����ركة إمكانية تنويع 
استثماراتها عبر مجموعة من 
املشاريع املختلفة في العديد من 
األسواق وقطاعات األعمال، وهذا 
ما ساهم بالتالي في التخفيف 
من املخاطر املرتبطة بأعمالها 

بشكل ملحوظ.

بناء على االستراتيجية التي 
تبنتها شركة األرجان واملعتمدة 
من قبل مجلس إدارتها في 2013 
واخلاصة بالتقليل من املخاطر 
في املنطقة وإعادة االستثمار في 
أماكن أخرى مت حتديدها مسبقا 
لتوزيع املخاطر الس����تثمارات 
الشركة، كما تبنت االستراتيجية 
كذلك سياسة التحقق من توفير 
السيولة الالزمة إلعادة التوظيف 
في مشاريع مدره للدخل لتأمن 
توزيع األرباح للمساهمن بشكل 
سنوي ثابت ومستمر، وعليه  
ق����ام مجل����س إدارة صندوق 
اس����تثماري )مملوك لألرجان 
ولش����ركاتها التابعة بالكامل( 
بتوقيع عقدي بيع لكامل حصته 
في شركة زميلة باململكة العربية 
السعودية مع أحد املستثمرين 
بقيم����ة اجمالي����ة وصلت إلى 
579.24 مليون ريال سعودي 

)45 مليون دينار تقريبا(.
وأكدت شركة »األرجان« في 
بيان لها أن االتفاقية تتضمن 
بي����ع كامل حص����ة الصندوق 
االستثماري في الشركة الزميلة 
من خالل صفقتن: بيع نسبة 
7.5% من إجمالي األسهم اململوكة 
للصندوق في رأسمال الشركة 
الزميلة بسعر إجمالي 57.92 
مليون ريال س����عودي )4.47 
مالين دينار تقريبا(، وقد بلغت 
التكلفة الدفترية لألسهم املباعة 
كما في 30 سبتمبر 2014 مبلغ 
14.07 مليون ريال س����عودي 
)1.07 ملي����ون دينار تقريبا(. 
وعليه فان الرب����ح الناجت عن 
تلك الصفقة يعادل 310% تقريبا 
من التكلفة الدفترية وس����يتم 
إدراج ربح هذه الصفقة ضمن 
نتائج أعمال الرب����ع الرابع ل� 
العاملية  2014 لشركة األرجان 

العقارية.
كما قام الصندوق في الصفقة 
الثاني����ة ببيع نس����بة %92.5 
اململوكة  من إجمالي األس����هم 
للصندوق في رأسمال الشركة 
الزميلة بسعر إجمالي 521.32 
مليون ريال سعودي )40.20 

الش����ال  ق����ال تقري����ر 
االقتصادي األس����بوعي ان 
اإلدارة العام����ة في الكويت 
تعيش وقتها احلاضر فقط، 
ال تستعيد وال تستفيد ذلك 
اإلرث اإلنس����اني لكل دولة 
مرت بتجارب مماثلة، وال هي 
قادرة أو راغبة في استدعاء 
جتربة الكوي����ت في أزمات 
مماثلة، لذلك عاد مسؤولو 
اإلدارة العام����ة إل����ى تكرار 
نفس املفاهيم اخلاطئة، ومن 

أمثلتها التالي:

أ - تمويل العجز

املالية من  يشكو وزير 
أن����ه وحكومته ح����ذرا من 
الوضع احلالي لعجز املالية 
العام����ة، وأن أحدا لم يقبل 
املفاضلة  حتذيراتهما، وإن 
ح����ال حدوث ذل����ك العجز 
هي بن االقتراض التجاري 
واالقتراض من االحتياطي 
العام من أجل متويله. وال 
معن����ى ألن تش����تكي أعلى 
سلطة في الدولة من الفساد 
ويزداد الفساد، وال معنى ألن 
تشتكي أعلى سلطة مالية 
فيها، وحتى بضعة أش����هر 

مضت أو في ش����هر يوليو 
الفائت يزداد انفالت السياسة 
املالية، واملفهوم الصحيح هو 
أن املسؤولية بقدر السلطة 
ولي����س بق����در الش����كوى. 
ومفهوم خاطئ املفاضلة بن 
العجز باالقتراض  مواجهة 
التجاري أو باالقتراض من 
االحتياطي، فاملعنى واحد 
وهو السحب املؤجل وغير 
القانون����ي م����ن احتياطي 
األجيال القادمة إن اس����تمر 
ضعف أسعار النفط إلى املدى 
املتوس����ط والطويل، وهو 
متاما ما حدث في ثمانينيات 
وتسعينيات القرن الفائت. 
التحكم في  والصحيح هو 
مستوى النفقات لتصبح في 
حدود اإليرادات، إما بضغط 
النفقات أو خلق مصادر إيراد 
مستدامة لتمويل العجز مثل 
الضرائب والرسوم، أو مزيج 

من االثنن معا.

ب - تعديل نسبة السحب 
لصالح احتياطي األجيال 

كان الغ����رض الصحيح 
لقان����ون احتياطي األجيال 
القادمة في سبعينيات القرن 

الفائت ه����و ضبط النفقات 
العامة عند سقف ال يتعدى 
90% م����ن حج����م اإليرادات 
العامة، أي االدخار القسري 
لصالح األجيال القادمة. ما 
حدث بعدها على مر التاريخ 
كان في واقع����ه إلغاء لهذا 
املفهوم الصحي����ح، وقرار 
مجلس ال����وزراء قبل بضع 
سنوات زيادة االقتطاع إلى 
25% في زمن رواج س����وق 
النفط قرار ساذج، ألن الوفر 
كان أعلى من هذه النس����بة 
رغم الزيادة الفاحش����ة في 
النفقات العامة، ثم العودة 
عنه حاليا إلى نسبة ال� %10 
مع أول هزة في سوق النفط، 
حتصيل حاصل، وس����وف 
يتبعها اقتراض نسبة أعلى 
من االقتطاع إن اس����تمرت 

أسعار النفط هابطة.

ج- دعم سوق األسهم

املفاهيم اخلاطئة،  ثالث 
جربته الكويت مع كل أزمة 
س����وق مالية وفشل فشال 
ذريعا واستعادت استنساخه 
مؤخرا، وجربه العالم على 
مدى 4 قرون وفش����ل فشال 

ال  فاحلكوم����ات  ذريع����ا، 
تضمن أسعار األسهم، وإمنا 
تتبنى سياسات عامة حتمي 
االقتص����اد الكل����ي وتخلق 
بيئة أعمال مناسبة تسمح 
بالتداول اآلمن والعادل لتلك 
الدعم  إن  األسهم. والواقع، 
إن جاء بالشراء في رد فعل 
إلنقاذ س����وق يتهاوى فهو 
مبنزلة س����رقة من مال عام 
ملك ملن يستحق وحتويله 
إلى من ال يستحق، ورغم ذلك 
لن ينجح في حتقيق غرضه. 
واألصل هو تبني سياسات 
استباقية بخفض املعروض 
من األسهم بعمل محترف، 
أي بالتصفية والدمج وإعادة 
الهيكل����ة، ثم تعزيز الطلب 
بدع����م مس����توى الثقة في 
السوق الناجتة عن سالمة 
شركاته، وهو ما تقاعست 
احلكومة عن القيام به منذ 
أزمة عام 2008، وعليها حتمل 

تبعات الفشل السياسية.

د- ال تأثير النخفاض أسعار 
النفط على مشروعات 

التنمية

ف����ي خط����اب األمير في 

مؤمتر الدوح����ة لقمة دول 
مجلس التعاون خالل الشهر 
اجلاري، نص صريح على 
تأثر برام����ج التنمية بدول 
اخلليج سلبا بسبب ضعف 
الكويت  النفط، وفي  سوق 
يصرح ثالثة وزراء بأنه ال 
تأثير لضعف سوق النفط 
التنمية،  على مش����روعات 
ويفترض أن يكون لإلدارة 
العامة الواحدة خطاب موحد. 
وعندما تنخفض أس����عار 
النفط 40% أو أكثر في بلد 
يعتمد في إيرادات موازنته 
على إي����رادات النفط بنحو 
92%، من املؤكد أن كل برامج 
التنمية سوف تتأثر سلبا، 
ولكن، أي برامج تنمية تلك 
املقصودة. هناك خطآن في 
الوزراء، األول،  تصريحات 
هو أن التنمية أداء مستدام، 
بينما ال يخرج تفكير مجلس 
الوزراء عن اعتمادات السنة 
القادم����ة، والثاني،  املالية 
الكل متفق على فش����ل  أن 
مشروعات التنمية حتى اآلن، 
وال نعرف عن أي مشروعات 
تنمية تل����ك التي لن تتأثر 

والتي يقصدها الوزراء.

أشار تقرير الشال إلى 
ان األرقام املجمعة لنتائج 
البنوك احمللية تشير إلى 
ان صافي أرباح البنوك، بعد 
خصم الضرائب وحقوق 
 491.1 بل���غ نحو  األقلية، 
مليون دين���ار، وبارتفاع 
مقداره 78.1 مليون دينار، 
وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 
18.9%، مقارنة بنحو 413 
مليون دينار، للفترة ذاتها 

من عام 2013.
وسجلت جميع البنوك 
خاللها حتسنا في ربحيتها، 
ولكن، م���ع غلبة لتراجع 
املخصص���ات،  رصي���د 
وصاح���ب ذلك حتس���نا 
ملحوظا سواء على مستوى 
أسعار أو نوعية األصول، 
كما حتسنت املالءة املالية 
التقليدي  للقطاع بشقيه 
واإلسالمي على حد سواء، 
ويبقى هناك مؤش���ر على 
تعاف تدريج���ي في منو 
القطاع  ل���دى  اإلق���راض 

مجتمع.
إال أنها ستبقى متراجعة 
بنحو -45.1% عند مقارنتها 
مع الفترة نفسها من عام 
2008 )أي قبل تأثير األزمة 

املالية العاملية(.
وتش���ير بيانات األداء 
املالي باملقارنة مع الفترة 
نفسها من العام السابق، إلى 
ارتفاع بسيط في إجمالي 
اإليرادات التشغيلية للبنوك 
بنحو 2%، مقارنة بارتفاع 
أكبر لقيم���ة املصروفات 
التشغيلية للبنوك البالغة 
نح���و 6.6%، مما أدى إلى 
تراج���ع طفيف في صافي 
إي���رادات التش���غيل قبل 
املخصص���ات وتوزي���ع 
حصص املودعن إلى نحو 
1.175 مليار دينار مقارنة 
بنحو 1.183 مليار دينار، أي 
بتراجع بلغ نحو -%0.7.

قيم���ة  وانخفض���ت 
املخصصات خالل األشهر ال� 
9 األولى من العام احلالي، 
بنحو 122.1 مليون دينار، 
أو م���ا نس���بته -%24.7، 
وانعكس األثر مباشرة على 

ارتفاع قيمة صافي أرباح 
البنوك. حيث بلغ إجمالي 
إل���ى صافي  املخصصات 
األرباح نحو 75.8% انخفاضا 
من 119.7% للفترة ذاتها من 
الفائتة. وارتفعت  السنة 
قيمة التوزيعات للمودعن 
بنحو 37 مليون دينار أو 
نحو 18.9% مقارنة بالفترة 
نفس���ها من العام الفائت. 
ولم يأخذ في االعتبار دمج 
بيانات بنك بوبيان ضمن 
بيانات بنك الكويت الوطني. 
وتبقى املخصصات، غير 
الضرورية، أرباحا، ميكن 
استدعاؤها عند احلاجة، 
أو احتياطي مخاطر، ميكن 
إلغ���اؤه، متى انحس���رت 
املخاط���ر. وبلغ مضاعف 
 )P/E( السعر إلى الربحية
لقطاع البنوك ال� 10، نحو 
29.5 م���رة مقارنة بنحو 
33.2 مرة للفترة نفس���ها 

من العام الفائت.
ويذكر »مركز اجلمان« 
ان البن���وك تختل���ف في 
إلى  نس���بة مخصصاتها 
رصيد قروضها وسلفياتها، 
ل� »بنك اخلليج«  فأعالها 
بنحو 7.2%، ثم ل »البنك 
الكويت���ي« بنحو  األهلي 
6.9%، وأدناه���ا ل���� »بنك 
وربة« بنحو 1.4%، بينما 
بلغ املع���دل العام للبنوك 
ال���� 10 نح���و 5%. ومازال 
تركيز القروض والسلفيات 
مرتفعا، فنصي���ب »بنك 
الكويت الوطني«، من صافي 
القروض والسلفيات، نحو 
30.6%، و21.4% ل� »بيتك«، 
أي إن اثن���ان من البنوك 
استحوذا على ما نسبته 
52% منها، واكتفت البنوك 
ال� 8 األخرى بالنصف اآلخر 
أو مبا نسبته 48%، أدناها 
»بنك وربة« بنسبة %0.9، 
ثم »بنك الكويت الدولي« 
بنسبة 2.8%، وهما بنكان 

إسالميان.
النش������رة  وتذك�����ر 
اإلحصائية )سبتمبر 2014( 
لبنك الكويت املركزي، أن 
رصيد إجمالي التسهيالت 

االئتمانية، للمقيمن، املقدمة 
من البنوك احمللية، قد بلغ 
نحو 30.621 مليار دينار، 
وهو ما ميثل نحو %56.7 
م���ن إجمال���ي موجودات 
البنوك احمللية، بارتفاع بلغ 
نحو 2.196 مليار دينار، عما 
كان عليه في نهاية سبتمبر 
2013، أي بنسبة منو بلغت 
نحو 7.7%. وبلغ إجمالي 
الشخصية  التس���هيالت 
ضمنها نحو 12.203 مليار 
دينار، أي ما نسبته %39.9، 
التس���هيالت  من إجمالي 
االئتماني���ة )نحو 10.961 
ملي���ارات دينار في نهاية 
سبتمبر 2013(، وبنسبة 
من���و بلغت نح���و %11.3. 
وبلغ���ت قيم���ة القروض 
املقس���طة ضمنه���ا نحو 
7.832 مليارات دينار، أي 
ما نسبته 64.2% من إجمالي 
التس���هيالت الشخصية، 
ولشراء األسهم ضمنها نحو 
2.843 مليار دينار، أي ما 
نسبته 23.3% من إجمالي 
التس���هيالت الشخصية، 
وبلغ���ت قيم���ة القروض 
االس���تهالكية نحو 1.194 

مليار دينار.
وحقق »بن���ك الكويت 
الوطن���ي« أعلى قيمة في 
أرب���اح البنوك العش���رة 
ببلوغه���ا نح���و 203.9 
مالي���ن دين���ار، أو نحو 
أرباح  41.5% من صاف���ي 
العشرة، وبنسبة  البنوك 
ارتفاع بلغت نحو %12.7، 
الفترة ذاتها  باملقارنة مع 

من عام 2013.
التمويل  وحقق »بيت 
الكويتي« ثاني أعلى قيمة 
أرباح نحو 90.94 مليون 
أو نحو 18.3% من  دينار، 
صافي أرباح البنوك ال� 10، 
وبنسبة منو 1.1%، باملقارنة 
مع الفترة نفسها من العام 
السابق، ومس���تفيدا من 

تراجع املخصصات.
بينما كان »بنك وربة« 
األقل مس���اهمة في رصيد 
األرباح الفصلية، حيث بلغ 
نصيبه نحو 318 ألف دينار 

مقارنة بخسارة بلغت نحو 
3.1 مالين دينار، واستحوذ 
»البنك التجاري« على أعلى 
نسبة منو في قيمة األرباح 
بنح���و 227.6% وبلوغها 
25.3 مليون دينار مقارنة 

مع 7.734 مالين دينار.
وحقق »بن���ك برقان« 
نح���و 48.7 مليون دينار 
مقارنة م���ع 17.6 مليون 
دينار، أي بنسبة منو بلغت 
نح���و 176.9%، مما يعني 
ان كل البنوك قد جتاوزت 
األوضاع الصعبة، وعليه 
ميكن القول بأن مسار قطاع 
البنوك، ورغم ضعف منو 
نشاط التمويل وهو نشاطه 
الرئيسي وانحرافه نحو 
نشاطي العقار والقروض 
املقس���طة ومخاطرهم���ا 
كبي���رة، إال أنه يتحس���ن 
رغ���م س���خونة األوضاع 
اجليوسياسية اإلقليمية 
واألوض���اع السياس���ية 
احمللية، ويبق���ى مراقبة 
وقياس األثر السلبي الذي 
قد يترت���ب على الضعف 
الش���ديد لسوق النفط إن 

استمر.

ارتفاع موجودات »وربة« %25

الشال  وأش����ار تقرير 
إل����ى ان بن����ك وربة أعلن 
عن نتائج أعماله، للشهور 
العام  التسعة األولى من 
إلى  احلالي، والتي تشير 
أن صافي أرب����اح البنك � 
بعد خصم الضرائب � بلغ 
نحو 318 ألف دينار،  مقارنة 
بخس����ارة بلغت نحو 3.1 
مالين دينار، للفترة ذاتها 
من عام 2013. أي ان البنك 
سجل ارتفاعا ملحوظا، في 
ربحيته بلغ نحو 3.4 مالين 
دينار. ويعود الفضل في 
حتقيق البنك أرباحا صافية 
إلى ارتفاع إجمالي اإليرادات 
التشغيلية بقيمة أعلى من 
ارتفاع إجمالي املصروفات 

التشغيلية.  
وفي التفاصيل، ارتفع 
إجمالي اإليرادات التشغيلية 
للبنك بنح����و 5.5 مالين 

دينار، وص����وال إلى 13.2 
مليون دينار، مقارنة مع 
7.7 مالين دينار، للفترة 
نفسها من عام 2013، وذلك 
نتيجة ارتفاع بند إيرادات 
إيداعات ومتويل بنحو 4 
مالين دينار، وصوال إلى 
9.7 مالين دينار، مقارنة 
م����ع 5.8 مالين دينار في 
الفت����رة نفس����ها من عام 
2013. إذ حقق����ت احملفظة 
التمويلي����ة للبنك زيادة 
ملحوظة، حيث ارتفعت 
إلى نح����و 346.8 مليون 
دينار مقارنة بنحو 182.5 
الفترة  مليون دينار، في 
نفس����ها من عام 2013، أي 
بنسبة منو قد بلغت نحو 
90%. وارتفع، أيضا، بند 
إيرادات االستثمارات بنحو 
1.4 مليون دينار، وصوال 
إل����ى 2.5 ملي����ون دينار، 
مقارنة بنح����و 1.1 مليون 
دينار، بينما انخفض بند 
ربح )خس����ارة( حتويل 
العم����الت األجنبية بنحو 
115 ألف دينار وصوال إلى 
خسارة بلغت نحو 44 ألف 
دينار مقارن����ة بربح بلغ 

نحو 71 ألف دينار.
وارتف������ع إجمال������ي 
التش����غيلية  املصروفات 
وقيمة مخصص انخفاض 
القيم����ة، بقيم����ة أقل من 
ارتفاع إجمالي اإليرادات 
بل����غ  إذ  التش����غيلية، 
ارتفاعهما نحو 1.2 مليون 
دينار، وص����وال إلى 10.6 

مالين دينار.
وتشير البيانات املالية 
إل����ى أن إجمالي  للبن����ك 
املوجودات سجل ارتفاعا، 
بلغ قدره 101.6 مليون دينار 
ونسبته 25.1%، ليصل إلى 
507.1 مالين دينار، مقابل 
405.5 مالي����ن دينار، في 
نهاية عام 2013، في حن بلغ 
ارتفاع إجمالي املوجودات 
نحو 120.4 مليون  دينار، 
أو ما نس����بته 31.1%، عند 
املقارنة بالفترة نفسها من 
عام 2013، حن بلغ 386.7 

مليون دينار.

ذكر تقرير الش���ال ان 
وزارة املالية تشير في تقرير 
املتابعة الش���هري لإلدارة 
املالية للدولة، حتى شهر 
نوفمبر 2014، واملنش���ور 
على موقعها اإللكتروني، 
إلى استمرار االرتفاع في 
اإلي���رادات، فحتى  جانب 
2014/11/30، أي ثماني���ة 
شهور من الس���نة املالية 
احلالية 2015/2014، بلغت 
جملة اإليرادات احملصلة 
نحو 19.029 مليار دينار. 
أي مبا نسبته نحو %94.8 
من جملة اإليرادات املقدرة، 
للس���نة املالي���ة احلالية، 
بكامله���ا، والبالغة نحو 
20.069 ملي���ار دين���ار، 
وبانخفاض ملحوظ نسبته 

نحو 9.4%، عن مس���توى 
جملة اإليرادات احملصلة، 
الفترة نفس���ها من  خالل 
الس���نة املالي���ة الفائت���ة 
2014/2013، والبالغة نحو 

21.012 مليار دينار.
التفاصيل، تقدر  وفي 
النشرة اإليرادات النفطية، 
الفعلية، حتى 2014/11/30، 
بنحو 17.949 مليار دينار، 
أي مبا نسبته نحو %95.4 
النفطية  اإلي���رادات  م���ن 
املق���درة، للس���نة املالية، 
احلالية، بكاملها، والبالغة 
نحو 18.806 مليار دينار، 
ومبا نسبته نحو 94.3% من 
جملة اإليرادات احملصلة. 
وما حتصل من اإليرادات 
الش���هور  النفطية، خالل 

الثمانية األولى من السنة 
املالية احلالي���ة، كان أقل 
بنحو -1.730 مليار دينار، 
أي مبا نسبته نحو -%8.8، 
عن مستوى مثيله، خالل 
الفترة نفس���ها من السنة 
املالية الفائتة. ومت حتصيل 
ما قيمته نحو 1.080 مليار 
دينار، إيرادات غير نفطية، 
خالل الفترة نفسها، ومبعدل 
شهري بلغ نحو 134.995 
مليون دين���ار، بينما كان 
املقدر في املوازنة، للسنة 
املالية احلالي���ة، بكاملها، 
نح���و 1.263 مليار دينار، 
أي إن احملقق سيكون أعلى 
املالية، بكاملها،  للس���نة 
بنحو 357 مليون دينار، 

عن ذلك املقدر. 

اعتم���ادات  وكان���ت 
املصروفات، للسنة املالية 
احلالي���ة، قد قدرت بنحو 
دين���ار،  ملي���ار   23.212
وص���رف، فعلي���ا � طبقا 
للنشرة، حتى 2014/11/30، 
نحو 8.491 مليارات دينار، 
مبعدل شهري للمصروفات 
بل���غ نح���و 1.061 مليار 
دينار، لكننا ننصح بعدم 
االعتداد به���ذا الرقم، ألن 
هناك مصروفات أصبحت 
مستحقة، لكنها لم تصرف، 
فعال، وسوف يرتفع مستوى 
اإلنف���اق كثيرا عند إجراء 
التسويات في الشهر األخير 
من السنة املالية ومن ثم في 
احلساب اخلتامي. ورغم أن 
النشرة تذهب إلى خالصة، 

مؤداها أن فائض املوازنة، 
في نهاية الشهور الثمانية 
األولى من الس���نة املالية 
احلالية، بلغ نحو 10.537 
ملي���ارات دين���ار، إال أننا 
نرغب في نشره من دون 
النصح باعتماده، إذ نعتقد 
الفعلي  الفائ���ض  أن رقم 
للموازن���ة، في نهاية هذه 
الشهور الثمانية، سيكون 
أقل من الرقم املنشور، مع 
صدور احلساب اخلتامي، 
والواقع أن الس���نة املالية 
احلالية ستش���هد اختالفا 
جوهريا وسالبا بن إيرادات 
نصفه���ا األول وإيرادات 
نصفه���ا الثان���ي، ومازال 
هناك أربعة أش���هر قادمة 

ضعيفة اإليراد.

تقرير »الشال«

دعم احلكومة سوق األسهم مبنزلة سرقة من املال العام

زيادة اقتطاع احتياطي األجيال إلى %25 
في زمن رواج النفط.. »قرار ساذج«

491.1 مليون دينار صافي أرباح البنوك في 9 أشهر

10.5 مليارات دينار فائض امليزانية في 8 أشهر
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»إتش إم جي« 
تسلط الضوء 

على مشاريع في 
الكويت واإلمارات 

والبحرين ولبنان

»وثرة العقارية«: 
طرح مشروع 

»وثرة 13« 
في الكويت.. 

ومشروعني في 
األردن

»القصور احلديثة« 
تطرح عدة 

مشاريع سكنية 
في تركيا

»الشبيب« و»لؤلؤة اخلرافي« و»املزيدي« 
تشارك في معرض املسار للعقار 4 يناير

أعلنت مجموعة الشبيب ولؤلؤة اخلرافي 
واملزيدي العاملية العقارية مشاركتها في معرض 
املسار للعقار واالستثمار الذي تنظمه مجموعة 
املسار لتنظيم املعارض واملؤمترات الكويتية 
خالل الفترة من 4 إلى 7 يناير 2015، مبشاركة 
أكثر من 40 شركة تطرح حزمة من املشاريع 
الكب���رى تتوزع على الكوي���ت ودول مجلس 
التعاون اخلليجي ومعظم أسواق العالم، حيث 
يقدم املعرض فرصا فريدة للمواطنني الباحثني 
عن السكن اخلاص في الكويت مبختلف أنواعه 
سواء ڤلل أو شقق سكنية أو حتى أرض للبناء، 
كما تعرض الشركات فرصا لالستثمار العقاري 
ما ميثل فرصة مثالية للشركات املشاركة لعقد 
الصفقات العقارية وتوقيع االتفاقات االستثمارية 

من خالل املعرض.
وأعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة الشبيب 
للتج���ارة العامة واملقاوالت بدر الش���بيب أن 
املجموعة بفرعيها شركة رماس العاملية العقارية 
وشركة سارا العقارية حريصة على املشاركة 
في معارض »املسار« حرصا منها على التواصل 
الفعال واملباشر واملستمر مع عمالئها، مشيرا إلى 
أن املجموعة تشارك بخمسة مشروعات شقق 
متليك كلها داخ���ل الكويت، مبينا أن معرض 
املسار للعقار واالس���تثمار هو أول املعارض 
التي تشارك فيها شركة سارا العقارية حديثة 
املولد، حيث ستسوق ملشروعها األول الكائن 
في منطقة الساملية بجوار دوار البدع، مؤكدا أنه 
سيكون واحدا من أجمل وأرقى مشروعات شقق 
التمليك في الكويت. وتبلغ مساحة املشروع 
1072 مترا مربعا، ويتكون من اثني عشر طابقا 
مبساحات ش���قق منوعة وتشطيبات سوبر 

ديلوكس.
وأضاف أن املشروعات األربعة املتبقية تتبع 
ش���ركة رماس العاملية العقارية وهي تقع في 
مناطق متنوعة أولها مشروع رماس حولي على 
طريق املغرب السريع وثانيها مشروع رماس 
الساملية على شارع البالجات، وثالثها مشروع 
رماس اجلابرية املكون من عمارتني ويقع مقابل 
جسر السرة ورابعها مشروع رماس الفروانية 

خلف روضة حنني بجوار دوار ليتل سيزر.
م���ن جهته أكد املدي���ر التنفيذي ملجموعة 
الشبيب للتجارة العامة واملقاوالت أمني أبوالعال 
أن تواجد مجموعة الش���بيب للتجارة العامة 
واملقاوالت في أي محفل عقاري ميثل رقما مهما 
ألي معرض، وهذا بش���هادة الشركات املنظمة 
والعمالء الذين يتفضلون بزيارة جناح املجموعة 
في املعارض املختلفة، وذلك ملا السم مجموعة 
الشبيب وفرعيها شركة رماس العاملية وشركة 
س���ارا العقارية من سمعة طيبة وصيت زائع 

داخل السوق العقاري الكويتي.
وبني أن املشاركة في املعارض جاءت ملبية 
لطموحات املجموعة من ناحية املبيعات واحلركة 
النش���طة داخل املعرض، حيث يبلغ متوسط 
عدد زوار جناح الشركة في كل معرض نحو 
الثالثمائة عميل أتوا خصيصا ملجموعة الشبيب 
وفرعيها شركة رماس العاملية العقارية وشقيقتها 
الصغرى شركة سارا العقارية املتخصصتني 

في شقق التمليك.
وعلى هامش املش���اركة في معرض املسار 
للعقار واالستثمار رفع أمني أبوالعال الستار عن 
باكورة مشروعات مجموعة الشبيب للتجارة 
العامة واملقاوالت خارج الكويت، مضيفا أنه 
سيكون أكبر مشروع عقاري في مجال شقق 
التمليك مش���يرا إلى أنه جت���رى اآلن األعمال 
التحضيرية لهذا املش���روع العمالق، متوقعا 
البدء في تدشني هذا املشروع العمالق بنهاية 
العام 2015. واعدا العمالء بأن يلبي املشروع 
طموحات العمالء وأن يكون مبنزلة املفاجأة 

في سوق العقار.
وقال مدير املبيعات في شركة لؤلؤة اخلرافي 
العقارية أمين عبدالرحمن إن الشركة ستطرح 
خالل مشاركتها في املعرض حزمة من املشاريع 
ف���ي اململكة األردنية الهاش���مية، الفتا إلى أن 
املش���اريع التي تطرحها »لؤلؤة اخلرافي« في 
األردن يتم تسويقها بالتعاون مع أكبر الشركات 

واملشاريع، مشيرا إلى أن الشركة لديها مشاريع 
ضخمة مثل مشروعي »شمال عمان« و»صويلح« 
إلى جانب حزمة من األراضي الزراعية والسكنية 

واالستثمارية في األردن.
وأض���اف عبدالرحمن أن الش���ركة تطرح 
مشروع شمال عمان في املعرض وهو عبارة 
عن مشروع سكني مكون من 4 طوابق كل طابق 
يضم 3 ش���قق سكنية وكل شقة عبارة عن 3 
غرف وصالة ومطبخ وشرفة ذات اطاللة رائعة 
فيما يتمتع املشروع بالقرب من جميع املرافق 
احليوية ويحظى بجميع اخلدمات املصاحبة، 
مبينا أنه بالنسبة إلى الراغبني في االستثمار 
في املشروع فإن »لؤلؤة اخلرافي« تضمن لهم 
تأجير الش���قة بعائد يبلغ 200 دينار كويتي 
شهريا يتسلمها العميل كل ستة أشهر مقدما 
وأهم ما مييز االستثمار في األردن هو حصول 
املالك على وثيقة حرة )صك( متلك رس���مي 

موثق.
وق���ال عبدالرحمن إن البيانات الرس���مية 
الصادرة من »دائرة األراضي واملساحة األردنية« 
تكشف أن الكويتيني يحتلون املركز الثالث في 
قائمة أكثر اجلنسيات األجنبية استثمارا في 
قطاع العقارات األردني وفقا لبيانات األشهر 
العشرة األولى من العام 2014 بتملكهم نحو 399 
عقارا فيما يتصدر املستثمرون العراقيون القائمة 
مبجموع 1829 عقارا، وجاء الس���عوديون في 
املرتبة الثانية بواقع 647 عقارا وحل السوريون 
ف���ي املرتبة الرابعة مبعدل اس���تثمارات غير 
األردني���ني العقارية في األردن، مبجموع 377 
عقارا خالل العشرة أشهر األولى من 2014 فيما 
ارتفع حجم التداول في سوق العقار األردني 
بواقع 21% خالل العشرة أشهر األولى من 2014، 

مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي.
من جهته قال رئيس مجلس ادارة ش���ركة 
املزيدي العاملية العقاري���ة محمد املزيدي إن 
الش���ركة تطرح خالل مشاركتها في املعرض 
مشاريع في بريطانيا والبحرين في املعرض، 
حيث تشمل مشاريع بريطانيا أراضي سكنية 
ذات وثيقة حرة ومص���دق عليها من الوزارة 
اخلارجية البريطانية والس���فارة البريطانية 
مع حزمة من التسهيالت، فيما تطرح الشركة 
أيضا مشروعا يحمل اسم برج »امفا« في املنامة 
ومبنطقة »اجلفير« حتديدا وهو برج سكني 
مك���ون من 25 طابقا ويتمي���ز البرج مبوقعه 
االستراتيجي، حيث يطل على البحر مباشرة 
ومسجد الفاحت كما أنه مصمم وفقا لنظام املباني 
الذكية حيث يحظى بجميع اخلدمات املصاحبة 
مثل األمن على مدار الساعة وحمامات السباحة 
فضال عن الن���وادي الصحية وجميع املرافق 

األخرى.
وأوضح املزيدي أن هناك عددا من املناطق 
التي يقبل الكويتيون واخلليجيون على شراء 
األراضي السكنية واالستثمار ومنها منطقة ايفر 
)باكنجهام شاير( يبعد 15 ميال فقط من وسط 
لندن، ويعتبر هذا املوقع في مكان استراتيجي 
من ناحية الطبيعة وكل اخلدمات ويقع على 
 m25 حدود لندن ويطل على شارعني رئيسيني
وm4 فيما يعتبر املوقع قريبا من مطار هيثرو 
بلن���دن والذي يعد واحدا م���ن اكثر املطارات 
ازدحاما في العالم وتبدأ املس���احات من 250 

مترا مربعا.
وأضاف املزيدي أن بريطانيا مازالت الوجهة 
املفضلة لالس���تثمار العقاري حيث تكش���ف 
البيانات املتاحة أن حجم االستثمارات اخلليجية 
في بريطانيا خالل العام 2013 بلغ أكثر من 120 
مليار جنيه إسترليني فيما تصدرت السعودية 
قائمة أكثر البلدان اخلليجية ضخا لالستثمارات 
في السوق العقاري البريطاني بنحو 60 مليار 

جنية استرليني وحلت اإلمارات ثانية.
وقال املزيدي إن ش���ركة املزيدي العاملية 
العقارية لديها عدد من االستثمارات في الكثير 
من الدول العربية منها الكويت واململكة العربية 
السعودية وسلطنة عمان واألردن، هذا باإلضافة 
إلى استثماراتها في الدول األجنبية منها بريطانيا 

والواليات املتحدة األميركية.

محمد املزيديأمني أبوالعال بدر الشبيب

الشركات تطرح مشاريع بالكويت واألردن وبريطانيا والبحرين

واملعلوم���ات م���ع كب���رى 
العاملية، شاركت  الشركات 
شركة »عسل معجزة الشفاء« 
في مع���رض الغذاء العاملي 
ال���ذي أقيم ف���ي العاصمة 
الروسية »موسكو« في ظل 
وجود نخبة من الش���ركات 
العاملي���ة العاملة في إنتاج 
املواد الغذائية، وكبار مربي 
النحل ومنتجي العسل من كل 
دول العالم، وباألخص دول 
االحتاد السوفيتي السابق، 
وهو من أهم املعارض العاملية 
املتخصصة في املواد الغذائية 

الصحية.
وأع���رب املدير اإلقليمي 
لشركة عسل معجزة الشفاء، 
محمد قاس���م املجددي، في 
تصري���ح صحاف���ي بهذه 
املناس���بة، عن سعادته ملا 
وصلت إليه »معجزة الشفاء« 

»معجزة الشفاء« تشارك مبعرض
 الغذاء العاملي في موسكو

من سمعة عاملية، والترحيب 
الكبير الذي جتده في املعارض 
واملؤمترات التي تشارك بها، 
وهذا بفضل اجلهود الكبيرة 
التي تبذلها الشركة من أجل 
تطوير صناعة املواد الغذائية 
على املس���تويني اإلقليمي 

والعاملي، 
وقال املجددي، إن جناح 
الشركة اخلاص في املعرض، 
وال���ذي تضم���ن منتجات 
متنوع���ة، نال���ت إعج���اب 
زوار املع���رض من مختلف 
اجلنسيات، وخصوصا أبناء 
اجلمهورية الروسية، وسارع 
مجموعة من وكالء التوزيع 
باالتفاق مع الشركة لتوزيع 
منتجات »معجزة الشفاء« في 
جمهورية روسيا االحتادية، 
وكازاخس���تان، وروس���يا 

البيضاء.

متاشيا مع استراتيجيتها 
الهادفة إلى التواجد واملشاركة 
املتميزة في احملافل العاملية 
املرموقة، وتبادل اخلبرات 

محمد قاسم املجددي

التي نظمتها  والتسويقية 
»التركية« او شاركت فيها مع 
مسؤولي أهم وكاالت األسفار 
بالكوي���ت والس���يما منها 
اسطنبول ولندن واالرجنتني 

والبرازيل وامريكا.
وجتدر االش���ارة الى أن 
ش���ركة اخلط���وط اجلوية 
التركي���ة واصل���ت منوها 
بإضافة وجهات جديدة الى 

املتنامية  الشركة وجهاتها 
خالل 2014، وذلك في الوقت 
الذي تصنف فيه الش���ركة 
الطيران  من بني ش���ركات 
الرئيس���ية ف���ي العالم من 
خالل أرقام منوها امللحوظة 
وامتالكها لرابع أكبر شبكة 
من الرحالت في العالم من 
خالل 229 وجهة تطير اليها 

في 100 بلد.

املعالم السياحية والترفيهية 
ملدينة س���ان بطرس بورغ 
الت���ي تزخ���ر بالعديد من 
واملنتزه���ات  القص���ور 
وامليادي���ن  والتماثي���ل 
والش���وارع العريضة التي 
حتفها األشجار وتضم العديد 

من التماثيل والصروح.
كما تخلل احلفل العرض 
ألهم الرح���الت الترويجية 

منى الدغيمي 

أعلنت اخلطوط اجلوية 
التركية عن تدشني وجهة 
جدي���دة لها م���ن الكويت 
الى مدينة س���ان بطرس 
بورغ الت���ي تصنف على 
الس���ياحة  انه���ا عاصمة 
والفنون والثقافة لروسيا 
االحتادي���ة وبعض املدن 

الكبرى الروسية. 
وكش���فت »التركي���ة« 
في حفل عش���اء لنخبة من 
السياحة  مسؤولي وكاالت 
والسفر واملواقع السياحية 
في الكويت عن أبرز مميزات 
مدينة س���ان بطرس بورغ 
الت���ي تش���تهر باملتاحف 
املتنوعة والس���يما متحف 
الذي يعتبر من  األرميتاج 

أشهر متاحف العالم.
واكدت اخلطوط التركية 
عل���ى االهمية الس���ياحية 
ملنطقة روسيا واهم مدنها 
مش���يدة بأهم نقاط اجلذب 
لهذه املنطقة والسيما في ظل 
التأشيرة  تسهيل إجراءات 

بالنسبة للكويتيني.
ومت خالل احلفل عرض 
ش���ريط ڤيديو عكس ابرز 

جانب من حفل اخلطوط التركية                                                                                                                                    )قاسم باشا(

روسيا االحتادية آخر وجهة في قائمة »التركية« لـ 2014

وأعرب غايروال عن سعادته 
لنجاح ه���ذه احلملة في دفع 
العمالء املصريني نحو حتويل 
األموال ال���ى جمهورية مصر 
العربي���ة خالل األس���بوعني 
املاضيني عبر أفرع شركة املال 
العاملية للصيرفة املنتشرة في 

أنحاء الكويت كافة.
هذا وتخصص شركة املال 
العاملية للصيرفة 4 سيارات 

أخرى للفترة املقبلة من احلملة 
الترويجية، كما تتكفل الشركة 
بتسليم الفائز سيارته في مصر 
إن أراد شخصيا أو من ينوب 
عنه في بالده، في الوقت الذي 
تتكفل فيه شركة املال العاملية 
للصيرفة بكل التكاليف املترتبة 
على تسليم الفائز سيارته في 

مصر.
العاملي���ة  امل���ال  وأك���دت 
للصيرفة أن جميع معامالت 
العمالء املصريني الذين يقومون 
بإرسال حواالت مالية إلى بلدهم 
من أي من فروعها املنتشرة في 
جميع أنحاء الكويت، ستدخل 

تلقائيا في السحب الفوري.
وأضاف غاي���روال أن هذه 
احلملة هي الثانية من نوعها 
التي تخص بها الشركة عمالءها 
املصريني بعد حملة اجلوائز 
النقدية التي استمرت ملدة عام 
ومت توزيع جوائز نقدية من 
خاللها بأكثر من ربع مليون 

دوالر.

والتباريك، كما أشكر كل عميل 
من عمالئنا ممن بذلوا اجلهد من 
أجل املشاركة في هذا السحب. 
العاملي���ة للصيرفة  امل���ال  إن 
ملتزمة بتقدمي خدمات فريدة 
إلى عمالئها فضال  من نوعها 
عن تصميم املزيد من العروض 
التي ستتيح لها التفاعل أكثر 
مع عمالئه���ا وأن تكون أكثر 

قربا منهم«.

العاملي���ة  امل���ال  أعلن���ت 
للصيرفة، الشركة املصرفية 
الرائدة في الكويت، عن الفائز 
الثاني بسيارة النسر EX في 
أحدث حملة ترويجية أطلقتها 
الشركة لعمالئها املصريني خالل 

شهر نوفمبر املاضي.
وفاز في الس���حب الثاني 
عص���ام عبداحلميد ش���حاتة 
 ،EX عبدالهادي بسيارة النسر
وهي السيارة الثانية من ستة 
سيارات تخصصها شركة املال 
العاملية للصيرفة لهذه احلملة 
التي يجري فيها السحب كل 
أسبوعني على سيارة لتكون من 
نصيب احد العمالء املصريني 
الذين قاموا بتحويل أموال الى 

بالدهم خالل فترة السحب.
املناسبة قال مدير  وبهذه 
عام الشركة راجيش غايروال: 
»باس���م ش���ركة املال العاملية 
للصيرفة، أتقدم إلى عبداحلميد 
ش���حاتة عبدالهادي صاحب 
احلظ الس���عيد بأحر التهاني 

الفائز خالل تسلم مفتاح السيارة

»EX املال للصيرفة« تعلن الفائز الثاني بـ»النسر«

ومواقعها املمتازة والتسهيالت 
امليسرة للسداد على دفعات 

ودون فوائد. 

القصور الحديثة

ق����ال مدير  م����ن جانبه، 
عام شركة القصور احلديثة 
إلدارة وتطوي����ر األراض����ي 
والعق����ارات محمد فتحي إن 
مشاركة »القصور احلديثة« 
في املعرض س����تتركز على 
طرح مشاريع في تركيا التي 
باتت تعد أحد أقوى األسواق 
العقارية في العالم اآلن السيما 
بالنسبة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي مل����ا تتمتع به من 
إمكانيات هائلة وتس����هيالت 
في التملك املباشر. ومن هذا 
املنطلق أفاد فتحي بأن الشركة 
انتقت منطقة كوشاداس����ي 
بعناية شديدة لتركيز جميع 
جهودها التسويقية في هذه 
البقعة التي تعد أحد أش����هر 
وأكثر األماكن جذبا للسياح 
ومرتادي العطالت ملا تتمتع به 
من جو معتدل على مدار العام 
وأماكن ترفيهية متعددة إلى 
جانب الناشيونال بارك ثالث 
أكبر منطقة بالعالم حتتوي 

على نسبة أكسجني.
وأعرب فتح����ي عن فخر 
الشركة بوكالتها احلصرية 
لشركة من أكبر خمس شركات 
عقاري����ة داخ����ل املنطقة، أال 
وهي ش����ركة سوسجيتش 
يابي لإلنشاءات، التي تطرح 
وحدات شقق مشروع تركواز 
إيفلر الذي يعد أفخم مشروع 

يجري تنفيذه حاليا باملنطقة، 
السيما أنه الوحيد من نوعه 
الذي يحتوي على بانوراما فيو 
بإطاللة فريدة من نوعها على 
بحر إيجة وجزر اليونان، كما 
أنه يتميز بتعددية مساحات 
وحداته م����ن غرفة وغرفتني 
وثالث غرف مبساحات صافية 
تبدأ من 63م2 للغرفة الواحدة 
و102م2 للغرفت����ني و112م2 

للغرف الثالث.
ومضى يقول إن الشركة 
ستطرح خالل املعرض مشروع 
ڤيالت النخبة فيبا ڤيال والذي 
يعد األفخم من نوعه باملنطقة 
نظ����را للخصوصية العالية 
التي يتمتع بها حيث يتكون 
املشروع من 11 ڤيال مخصص 
لكل ڤيال حمام سباحة خاص 
وموق����ف س����يارات خاص 
وحديقة خاص����ة إلى جانب 
تنوع املساحات، حيث تبدأ 
من 490م2 إل����ى 560م2 كما 
روعي ف����ي تصميم الڤيالت 
تنفي����ذ الطابع اخلليجي من 
املساحات الكبيرة في الغرف 
وتعددية احلمامات الى جانب 
الكبيرة  التراس  مس����احات 
واملطبخ التحضيري األميركي 

املنفصل.
كما تباشر الشركة خالل 
املعرض طرح مشروعها اجلديد 
شقق احلمراء والذي يعد مفاجأة 
بيعية بالسوق الكويتي، حيث 
تتراوح مساحات الشقق في 
املشروع بني 145م2 مبساحة 
3 غرف وصال����ة ومطبخ و2 
حمام و2 بلكونة وحتى 185م2 
مبساحة 4 غرف وصالة ومطبخ 
و2 حمام و2 بلكونة بأسعار 
تبدأ م���ن 126000 دوالر حتى 
226000 دوالر، ويعد املشروع 
هو األقرب الى املارينا، حيث 
يبع���د 7 دقائق ع���ن مارينا 
اليخ����وت ويطل عل����ى بحر 
إيجة وجزر اليونان وجزيرة 
الطيور ومارينا اليخوت الى 
جانب حمام السباحة املغطى 
الذي يخدم قاطني  للسيدات 
الس����باحة  الكمبوند وحمام 

املفتوح.

واالدارة الكاملة للعقار، وذلك 
بفض����ل خبرتها الواس����عة، 
وكوادرها املهنية االحترافية 
التي جعلتها من رواد صناعة 

واستثمار العقار.

وثرة العقارية 

مدير التسويق مبجموعة 
العقاري����ة محم����ود  وث����رة 
عبدالرحمن قال إن مشاركة 
املع����رض  ف����ي  املجموع����ة 
س����تتضمن طرح العديد من 
املشاريع داخل الكويت ألول 
مرة من بينها مشروع »وثرة 
13« الواقع في ميدان حولي.

وأضاف أن مشروع »وثرة 
13« صمم خصوصا ليتماشى 
مع رغبات كثير من العمالء 
من حيث املساحة والتصميم 
واخلدمات واخلصوصية مما 
يحقق رغباتهم في الس����كن 

املريح وبالسعر املناسب.
أما على صعيد املشاريع 
اخلارجية فأكد أن املجموعة 
تط����رح وألول مرة من خالل 
معرض النخبة مشروع »ڤلل 
تالل جرش« املرحلة األولى 
و»مشروع أبو علندا 1« باململكة 
األردنية الهاشمية، حيث تعد 
هذه املشاريع باكورة مشاريع 

املجموعة اخلارجية.
وقال ان اختيار املجموعة 
للتوسع باململكة األردنية جاء 
نظرا ملا حتظى به من الطبيعة 
الس����احرة واجل����و املعتدل 
واالستقرار السياسي، ناهيك 
عما متيزت به هذه املشاريع 
املناسب  من حيث س����عرها 

أعلن����ت مجموعة جديدة 
من الش����ركات العقارية عن 
انضمامها إلى معرض النخبة 
العقاري � أبوظبي )أقوى جتمع 
عقاري مالي واس����تثماري( 
والذي تنظمه مجموعة اسكان 
جلوبال لتنظي����م املعارض 
واملؤمترات في مركز أبوظبي 
الوطني للمع����ارض )أدنك( 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
خالل الفت����رة من 26 إلى 29 

يناير املقبل.

إتش ام جي

م����ن ناحيته����ا، أعلن����ت 
مجموع����ة »إت����ش ام جي« 
عن حرصها على املش����اركة 
العقاري����ة  املع����ارض  ف����ي 
االستراتيجية وذات السمعة 
االقليمي����ة والدولية، والتي 
يأت����ي م����ن بينه����ا معرض 
النخبة العق����اري، حيث من 
املقرر أن تط����رح خالل هذه 
املش����اركة عددا من املشاريع 
واملنتجات العقارية احلديثة، 
وبأسعار تنافسية، إلى جانب 
حزمة من التسهيالت ترضي 
العمالء  شريحة واسعة من 
واملستثمرين احملتملني ليكون 
اس����تثمارهم مجديا وبفوائد 

مرتفعة.
وق����ال الرئيس التنفيذي 
للمجموعة رائد برجاس ان » 
اتش ام جي« ستغتنم مشاركتها 
في معرض النخبة بأبوظبي 
إللقاء الضوء على مشاريعها 
املوزعة بني الكويت واالمارات 
والبحرين ولبنان، إضافة إلى 
مشاريعها املطورة في كل من 
اسبانيا وبريطانيا والواليات 
املتحدة االميركية، مشيرا إلى 
حرص املجموعة على مواكبة 
املتغيرات االيجابية والتحسن 
املتصاعد في حركة األسواق 
العقارية احمللية واإلقليمية 
والدولي����ة، وتطوير فرص 
وأساليب االستثمار وصناعة 
العقار ومنتجاته املتنوعة من 
بيع وشراء العقارات السكنية 
والتجارية، إضافة إلى أعمال 
التثمني وااليجار واالستئجار 

محمود عبدالرحمنمحمد فتحيرائد برجاس

تنظمه »إسكان جلوبال« في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في 26 يناير املقبل

مجموعة جديدة من الشركات العقارية
تنضم إلى معرض النخبة العقاري في أبوظبي
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تشيرشي يهدد صفقة توريس
ذكرت تقارير صحافية أن اليسيو تشيرشي يرفض الدخول في صفقة مقايضة تقضي بانتقاله 
إلى ميالن مقابل انتقال فرناند وتوريس إلى أتليتكو مدريد. وذكر تلفزيون ميالن أن هناك 
محادثات متقدمة مع أتليتكو بشأن إبرام صفقة املقايضة. وتتضمن الصفقة انتقال تشيرشي 
إلى ميالن على سبيل اإلعارة ملدة 18 شهرا على أن يقضي توريس فترة الـ18 شهرا املتبقية من 
عقد إعارته من تشيلسي، في صفوف اتليتكو مدريد، ولكن وفقا لشبكة سكاي سبورت فإن 
املطالب املالية لتشيرشي هي الشيء الوحيد الذي يقف حائال دون إمتام الصفقة. آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

روكتس يقهر ممفيس.. 
وانتصار ثمني لرفاق جيمس

حسم هيوس����ن روكتس موقعة املنطقة 
الغربية مع مضيف����ه ممفيس غريزليز بعد 
التمديد 117-111 في دوري كرة السلة االميركي 

للمحترفني.
على ملعب »فيديكس فوروم« وأمام 18119 
متفرجا، ضرب جيمس هاردن بقوة مسجال 
32 نقطة و10 متريرات حاسمة و8 متابعات 
بالتعاون مع البديل جوش سميث )21 نقطة( 
الذي خاض بعد تخلي ديترويت بيستونز 
عنه االثنني أولى مبارياته مع روكتس، فرفع 
األخير رصيده الى 21 انتصارات و7 خسارات 
في املرك����ز الثالث للمنطقة الغربية وبفارق 

انتصار واحد عن ممفيس.
وسجل كل من هاردن ودوايت هاورد 4 نقاط 

في الوقت االضافي وأضاف تريفور 
اريزا 15 نقطة و10 متابعات، 

فيما كان االسباني مارك 
غاسول االفضل لدى 

الذي مني  ممفيس 
بخسارته الرابعة 

التوالي  عل����ى 
نقطة   29 مع 
و8 متابعات 
ف  ض����ا أ و
ي����ل  لبد ا
السلوفيني 

بين����و 
اودريه 17 

نقطة.
وق����اد 
ئ����ي  لثنا ا
ن  و ليب����ر
جيم����س 

نقط����ة   29(
و8 متري����رات 

حاسمة( وكيفن 
لوف )22 نقطة( 

كليفالند كافالييرز 
للتغل����ب على مضيفه 

اورالن����دو ماجيك 89-98 
على ملعب »امواي سنتر« أمام 

18846 متفرجا.
وس����جل جيمس، الذي ترك ميامي هيت 
الصيف املاضي للعودة الى فريقه السابق، 
15 نقطة في الربع االخير، فيما جلس لوف 
على مقاعد البدالء في الربع االخير ليحقق 
كافالييرز فوزه االول بعد 3 خسارات متتالية 

خارج أرضه.
ورفع كليفالن����د رصيده الى 18 فوزا و11 
خس����ارة في املركز اخلامس ضمن املنطقة 
الشرقية، فيما مني اورالندو صاحب املركز 
الثاني عشر في الشرقية بخسارته السابعة 
في آخر تسع مباريات، وغاب املوزع كايري 
ايرفينغ عن الفائز إلصابة بكاحله األيس����ر 
ولعب ب����دال منه اجلناح االس����ترالي ماتيو 

ديالفيدوفا )8 نقاط(.
ولق����ي اتالنتا هوكس وصي����ف املنطقة 
الشرقية خسارة قاس����ية أمام ضيفه 107-

77 عل����ى ملعب »فيليبس ارينا« أمام 19016 
متفرجا.

وقدم البديل جاريد دادلي مباراة خارقة 
مع ميلووكي فسجل 10 سالت من 10 محاوالت 
لينهي املباراة مع 24 نقطة بينها 4 ثالثيات، 
ويحق����ق فريق املدرب جيس����ون كيد فوزه 

اخلامس عشر مقابل 15 خسارة.
وبرغم مشكالت معوية سجل االملاني ديرك 
نوفيتسكي 14 نقطة ساهمت في فوز داالس 
مافريكس على ضيفه لوس اجنيليس ليكرز 
102-98 على ملعب »اميريكان ايرالينز ارينا« 

في 20424 متفرجا.
وأصبح نوفيتسكي ثامن 
افضل مسجل في تاريخ 
الدوري م����ع 27322 
نقطة متقدما على 

الفن هايز.
وال���ت���ق���ط 
فريد  كينيث 
متابعة   25
 26 وسجل 
ن��ق�����ط�����ة 
ليقود دنفر 
ناغتس الى 
فوز صعب 
على ضيفه 
مينيسوتا 
متبروولفز 
م���ت���ذي���ل 
امل��ن��ط��ق��ة 
ال��غ��رب��ي��ة 
106-102 على 
ملعب »بيبسي 
سنتر« أمام 14516 

متفرجا.
فري����د  وع����ادل 
ال����� 25 أفضل  مبتابعاته 
رقم هذا املوس����م لتايس����ون 

تشاندلر.
واحلق نيو اورليانز بيليكانز اخلسارة 
السادس����ة في آخر س����بع مباريات بس����ان 
انطونيو س����بيرز حامل اللقب 97-90 على 
ملعب »س����موثي كينغ س����نتر« أمام 18376 

متفرجا.
وفي باق����ي املباريات، فاز بروكلني نتس 
على بوسطن سلتيكس 109-107، وديترويت 
بيس����تونز على انديانا بيس����رز 109-1119، 
واوكالهوما س����يتي ثاندر على تش����ارلوت 
هورنتس 98-75، وبورتالند ترايل باليزرز 
على فيالدلفيا س����يفتي سيكسرز 93-114، 
وفينيك����س صنز على س����اكرامنتو كينغز 

.106-115

مان يونايتد في املقدمة

تقدم ملحوظ لزمالء »السلطان«

مفاجآت بقائمة األندية األكثر شعبية في »القارة الصفراء«

»املان« يتصدر.. و»امللكي« ثانيًا.. 
وقفزة لـ »بي أس جي«

املساحة وعدد السكان.
مان يونايتد، زعيم الكرة 
اإلجنليزية ب� 20 لقب دوري 
ممتاز وقاهر الزعيم السابق 
ليڤربول 18 لقبا، حافظ على 
زعامته أيضا في السوق 
اآلسيوية حيث يظل »املان« 
الن���ادي األوروبي األكثر 

متابعة في آسيا نظرا ألن 
منطقة شمال اجنلترا لديها 
شراكات قوية مع بيبسي 
في تايلند أو مع ش���ركات 

الطعام العمالقة.
»لوفيجارو«  واهتمت 
بفري���ق العاصمة باريس 
ال���ذي جتاوز برش���لونة 

وأرس���نال ومي���الن في 
الشعبية، مؤكدة أن سبب 
تقدم »بي أس جي« يعود 
التنمي���ة والدعاية  إل���ى 
والتس���ويق في الس���وق 
الصينية عام 2014، حيث 
وقع القطري ناصر اخلليفي 
الباريسي،  النادي  رئيس 
عقدا مع ش���ركة صينية 
لصناع���ة احملمول، ومنذ 
عام 2013، وس���ان جرمان 
أيضا موجود على الشبكات 
االجتماعية الصينية الثالث 
»وي تشات وسينا ويبو 
وتي سينت كيو« بجانب 
لقاء سان جرمان مع فريق 
كيتش���ي 6-2 في يوليو 
املاضي بهونغ كونغ، عالوة 
على م���رور العب باريس 
السابق االجنليزي ديڤيد 
الدوري  بي���كام، س���فير 
املمتاز، وهو في  الصيني 
باريس أيضا ساهم بزيادة 
شعبية النادي الفرنسي.

وكان وجود نادي باير 
ليڤرك���وزن األملان���ي في 
القائمة مبنزل���ة مفاجأة، 
اال ان���ه اذا عرف الس���بب 
بطل العجب، حيث يلعب 
الع���ب كوري���ا اجلنوبية 
سونغ هيونغ مني، املنتقل 
إلى ليڤرك���وزن قادما من 
هامب���ورغ في صيف عام 
2013، وأيض���ا من خالل 
 LG الش���راكة بني ش���ركة
الكورية، واملوسم املقبل في 
يوليو 2015، سيسافر باير 
ليڤرك���وزن إلى العاصمة 
الكورية اجلنوبية لالعداد 

للموسم املقبل.
٭ ترتيب األندية األكثر 

شعبية في آسيا:
- مان يونايتد
- ريال مدريد

- سان جرمان
- برشلونة

- أرسنال
- ميالن

- ڤالنسيا
- أتلتيكو مدريد

- مان سيتي
- باير ليڤركوزن

رغم البداي���ة املتعثرة 
لفريق مان يونايتد خالل 
املوس���م احلالي بالدوري 
االجنليزي املمتاز قبل أن 
ينتفض الفريق مؤخرا، اال 
أن زعيم الكرة اإلجنليزية 
تصدر استفتاء أكثر األندية 
العاملية شعبية في القارة 
اآلسيوية، التي تضم غالبية 
العالم لوجود بالد  سكان 
يتج���اوز تعدادها حاجز 
املليار نس���مة مثل الصني 

والهند.
العم���الق  وتف���وق 
االجنلي���زي عل���ى نادي 
القرن ريال مدريد االسباني 
وباري���س س���ان جرمان 
الفرنس���ي اللذين حال في 
املركزي���ن الثاني والثالث 
في دراس���ة أجرتها وكالة 
الرياض���ي  التس���ويق 
»يوروميريكا« عن األندية 
األوروبية األكثر شعبية 

بالقارة الصفراء.
ونقل���ت صحيفة »لو 
فيج���ارو« الفرنس���ية أن 
نادي باريس سان جرمان 
تف���وق على برش���لونة 
في الش���عبية والتسويق 
التج���اري بحصوله على 
الثال���ث خل���ف  املرك���ز 
الشياطني احلمر وامللكي، 
بينما ح���ل »البلوغرانا« 
رابعا، وهو إجناز يحسب 
لفريق العاصمة الفرنسية 
بتجاوزه العمالق الكاتالوني 

في الشعبية بآسيا.
أندية ارسنال  وجاءت 
وميالن وڤالنسيا وأتلتيكو 
مدريد ومان سيتي وباير 
املراكز من  ليڤركوزن في 
العاش���ر  اخلامس وحتى 
بقائمة األندية العش���رة 
الواسعة  الش���عبية  ذات 
خالل املوسم احلالي بالقارة 

اآلسيوية.
وتأخ���ذ الدراس���ة في 
االعتبار كال م���ن عاطفة 
وميول املشجعني لفريق 
واحد ونش���اط ش���ركات 
وأكادمييات النادي وعالمته 
التجارية في القارة األكبر في 

ال راحة في األعياد.. شعار أندية »البرميييرليغ«

كومان يستدرج مورينيو .. و»ذبحة« في وايت هارت لني
مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

اجنلترا )املرحلة 19(

3beIN SPORTS 1HDتوتنهام � مان يونايتد

5beIN SPORTS 1HDساوثمبتون � تشلسي

6beIN SPORTS 2HDأستون ڤيال � سندرالند

6beIN SPORTS 5HDكوينز بارك � كريستال باالس

6beIN SPORTS 4HDمان سيتي � بيرنلي

6beIN SPORTS 7HDوست هام � أرسنال

6beIN SPORTS 6HDستوك سيتي � وست بروميتش

6beIN SPORTS 9HDهال سيتي � ليستر سيتي

7:15beIN SPORTS 1HDنيوكاسل � إيڤرتون

يحتفل جمهور كرة القدم االجنليزية مبرحلة 
ثانية من ال���دوري احمللي في فترة األعياد بعد 
يومني على مرحلة »بوكس���ينغ داي« ش���هدت 
انتصارات باجلملة لفرق املقدمة، حيث ستقام 
املرحلة التاسعة عشرة اليوم وغدا، بعد 48 ساعة 
فقط على املرحلة الثامنة عش���رة، فيما يشهد 
اليوم االول من الس���نة اجلديدة إقامة املرحلة 

العشرين.
وبعد الفوز على وس���ت هام، يحل تشلسي 
على ساوثمبتون مفاجأة املوسم ورابع الترتيب 
الذي حقق انتصارين على التوالي بعد صدمة 

اخلسارات االربع املتتالية.
وسيجدد مورينيو في رحلة »ساينت ماريز« 
عالقته مبدرب س���اوثمبتون الهولندي رونالد 
كومان، إذ تواجد الرجالن في برشلونة االسباني 

على عهد املدرب الهولندي لويس فان غال.
في املقابل، يبحث مان سيتي عن فوز ثامن 
عل���ى التوالي في الدوري وعاش���ر في مختلف 

املسابقات عندما يستقبل على ملعب »االحتاد« 
بيرنلي.

ورأى مدرب س���يتيزينز التش���يلي مانويل 
بلليغرين���ي ان االحصائيات 
اليه  ليس���ت مهمة بالنسبة 
بقدر إحراز النقاط: »ال أكترث 
القياسية، ابحث عن  لألرقام 
النقاط الن الصراع على اللقب 

سيكون ضيقا للغاية«.
البرازيلي  الثالثي  وجنح 
فرناندو والعاجي يحيى توريه 
من نقطة اجلزاء واالسباني 
دافيد سيلفا في إصابة الشباك 
في مواجهة وست بروميتش 
االخيرة في ظل إصابة الهداف 
االرجنتيني سيرخيو اغويرو 
ادين  البوس���ني  واملهاج���م 

دزيكو.

ويفتتح مان يونايتد الثالث املرحلة بحلوله 
على توتنهام في شمال لندن.

وحتس���ر مدرب يونايتد الهولندي فان غال 

على الفترة الزمنية الضيقة لفريقه الذي يعاني 
م���ن اإلصابات في أول فترة عي���د ميالد له في 

الكرة االجنليزية.
الذي هز  وميلك يونايت���د 
شباك نيوكاسل بثنائية واين 
روني ورأسية الهولندي روبن 
فان بيرس���ي 43 س���اعة فقط 
ملواجهة توتنه���ام على ملعب 

»وايت هارت لني«.
وكان يتوقع ان يشارك النجم 
االرجنتين���ي العائد انخل دي 
ماريا في مباراة نيوكاسل لكن 
إصابة في حوضه عشية عيد 

امليالد ابعدته عن اللقاء.
في املقابل، قلل مدرب توتنهام 
االرجنتين���ي بوكيتين���و من 
مخاوف غياب حارسه الفرنسي 
الدولي هوغو لوريس املصاب 

بعد اصطدامه بجاميي فاردي خالل الفوز على 
مضيفه ليستر 2-1 بهدفي هاري كاين والدمناركي 

كريستيان اريكسن.
وفي لندن أيضا إمنا في شرقها، يستقبل وست 
هام على ملعب »ابتون بارك« جاره الش���مالي 
ارس���نال الباحث عن تخطي إيق���اف مهاجمه 
الفرنسي اوليفييه جيرو املطرود بسبب نطحه 
نيدوم اونووها من مباراة كونيز بارك رينجرز 
االخيرة )2-1(، التي اهدر فيها التشيلي اليكسيس 
سانشيس ركلة جزاء قبل ان يهز الشباك ويضيف 

زميله التشيكي توماس روزيتسكي الثاني.
 وغياب جيرو املتألق بعد عودته من إصابة 
قوية، كان آخر ما يتمناه مدربه ومواطنه ارسني 
فينغر الذي علق على طرده: اوليفييه ملسه )اونو 

وها( ولم يكن يجدر به القيام بذلك. 
وبرغم حتقيق فينغ���ر فوزه الرقم 400 في 
الدوري مع ارسنال، إال أن املدفعجية يبتعدون 

بفارق 15 نقطة عن جارهم تشلسي املتصدر.
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احلساوي يحاضر في افتتاح مؤمتر دبي الرياضي الدولي في أتالنتيس اليوم
ألف متف����رج باألضواء، كونها 
س����تكون خير اعداد للطرفني 
قبل معاودة الدوريني االسباني 
وااليطالي دورانهما من جديد 
بعد فترة راحة بس����بب عطلة 

عيد امليالد.
ويخوض ريال مدريد الذي 
احرز لقب كأس العالم لالندية 
مؤخرا بفوزه في النهائي على 
سان لورنزو االرجنتيني 0-2، 
مباراة قمة في ضيافة ڤالنسيا 
في 4 يناير املقبل ضمن اجلولة 
الدوري  السابعة عش����رة من 

االسباني.
ويتصدر ريال مدريد ترتيب 
الدوري برصيد 39 نقطة، في 
حني يحتل ڤالنسيا املركز الرابع 

وله 31 نقطة.
أما ميالن الذي وصل الى دبي 
فيستضيف ساسولو في 6 يناير 
السابعة  املقبل ضمن املرحلة 
عشرة من الدوري االيطالي الذي 
يحتل فيه املركز السابع برصيد 

25 نقطة.

املباراة بني ريال  وتستأثر 
التي تنظمها  مدريد ومي����الن 
»طيران االمارات« املرتبطة بعقد 
رعاية مع الناديني على »استاد 
ذا سيفنز« الذي يتسع لنحو 40 

بط����ل أوروبا إل����ى دبي اليوم 
استعدادا ملباراته الودية املرتقبة 
التي جتمعه مع ميالن االيطالي 
في 30 ديسمبر احلالي على كأس 

حتدي دبي لكرة القدم.

آخرها الفوز بكأس العالم 2014 
في البرازيل.

ريال مدريد يصل دبي 

يصل ريال مدريد اإلسباني 

وسيسلط راينر كوخ نائب 
رئيس االحت����اد االملاني لكرة 
الق����دم خالل املؤمت����ر الضوء 
على التجربة االملانية وأسباب 
إجنازاته����ا العاملية والتي كان 

املغربي مهدي بنعطية مدافع 
بايرن ميوني����خ االملاني الذي 
سيتحدث عن جتربة الالعبني 
الع����رب في »البوندس����ليغا« 

واملالعب األوروبية عموما.

الفرنس����ي ميشال  يفتتح 
بالتيني رئيس االحتاد األوروبي 
لكرة القدم اليوم االحد فعاليات 
مؤمتر دب����ي الرياضي الدولي 
الذي يقام في نسخته التاسعة 
حتت شعار»نحو كرة قدم ذكية« 

في فندق »أتالنتيس«.
ويش����ارك في املؤمتر الذي 
ينظمه مجلس دبي الرياضي منذ 
عام 2006 بهدف االطالع على 
آخر جتارب االحتراف العاملية 
نخبة من الشخصيات والالعبني 
ف����ي عال����م اللعب����ة يتقدمهم 
االيطال����ي فابيو كابيلو مدرب 
منتخب روسيا ومواطناه اندريا 
انييللي رئيس نادي يوڤنتوس 
وفيليبو اينزاغي مدرب ميالن 
ورجل األعمال فواز احلساوي 
رئيس نادي نوتنغهام فورست 

االجنليزي.
كما يش����ارك في جلس����ات 
املؤمتر العب ميالن س����تيفان 
الشعراوي وجنم هولندا السابق 
باتري����ك كلويف����رت والدولي 

عائلة احلساوي وعدد من الالعبني املنضمني للناديمالك نادي نوتنغهام فورست فواز احلساوي يحيي اجلمهور في ملعب جون باي

بلماضي يفرض السرية على تشكيلة قطر.. 
ويرفض إعالن »وديتي« عمان ونيوزيلندا

منتخب قطر يبدأ تدريباته في كانبيرا

البعثة تصل ظهر اليوم إلى مدينة كانبيرا بـ 23 العباً

)األهلي(، إس���ماعيل محمد 
)خلويا(.

الوفد  الى ذل���ك، يق���وم 
القائمة  القط���ري بتس���ليم 
النهائية للمنتخب إلى اللجنة 
املنظمة للبطولة الثالثاء القادم 
النهائي واحملدد  وهو املوعد 
لتس���لم القوائ���م النهائي���ة 
للمنتخبات املشاركة في كأس 
آسيا، وسيكون من حق قطر 
تغيير أي الع���ب قبل موعد 
املقرر عقده  الفني  االجتماع 
7 يناير املقبل بساعة واحدة، 
البطولة فإن  حس���ب الئحة 
تغيير أي العب يتطلب وجود 
تقرير طبي رسمي ومعتمد عن 
الالعب املصاب الذي س���يتم 

استبداله.
وتعم���د بلماضي اختيار 
أنها  مدينة كانبي���را خاصة 
املنتخب مع  لق���اء  حتتضن 
اإلمارات يوم 11 يناير املقبل، 
إلى  العنابي  وبعدها يطي���ر 
س���يدني خل���وض مباراتي 
إيران والبحرين يومي 15 و19 
من الش���هر ذاته، على ملعب 

أستراليا.

نيني يرفض فرنسا

م���ن جان���ب آخ���ر، نفى 
أندرسون نيني العب البرازيلي 
احملترف في صفوف الغرافة 
احلالي والعب باريس سان 

السابق  الفرنس���ي  جيرمان 
العودة إلى الدوري الفرنسي 

عبر بوابة ليل.
وأكد الالعب أنه يس���عى 
للعودة مجددا إلى أوروبا، في 

حال تلقيه عرضا يليق به.
وقال نيني في تصريحات 
صحافية: »من اجلائز أن أعود 
إلى أوروب���ا أو إلى البرازيل 
ولكن في الوق���ت احلالي ال 

يكون عرضا جادا«.
وكان نادي إنترناسيونال 
البرازيلي عرض فكرة التعاقد 
م���ع نيني بع���د توصية من 
املدرب األوروغوياني دييغو 
أغيري املدير الفني الس���ابق 
القط���ري،  الري���ان  لن���ادي 
التعاق���د مع جنم  بضرورة 
الغرافة خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية املقبلة.

الدوحة � خ���اص: تصل 
مدينة كانبيرا األسترالية ظهر 
اليوم )األحد(، بعثة منتخب 
قط���ر األول لكرة القدم، على 
منت طائرة خاص���ة، متهيدا 
للمشاركة في نهائيات كأس أمم 
آسيا بأستراليا خالل الفترة من 
9 وحتى 31 من الشهر املقبل، 
ضمن املجموعة الثالثة التي 
تض���م اإلم���ارات والبحرين 

وإيران.
وم���ن املق���رر أن مين���ح 
اجلزائ���ري جم���ال بلماضي 
الالعبني فرصة  الفني  املدير 
اللتق���اط األنفاس بعد رحلة 
شاقة، تس���تغرق حوالي 14 
ساعة متواصلة ما بني الدوحة 
وكانبي���را، على أن يباش���ر 
تدريباته في اليوم التالي بعد 

وصول البعثة.
وكان منتخ���ب قطر أنهى 
معسكره الداخلي بالدوحة بعد 
أمام منتخب أستونيا  لقائه 
مساء أمس بس���تاد عبداهلل 
بن خليفة بنادي خلويا قبل 
التوجه مباش���رة من امللعب 
إلى مطار حمد الدولي للسفر 

إلى أستراليا. 
وس���يخوض »العنابي« 
في مدينة كانبيرا فترة إعداد 
قصيرة يتخلله���ا مباراتان 
وديتان أمام منتخب عمان أو 
نيوزيلندا يومي 31 اجلاري 

و5 يناير املقبل.
إذاعة  ورفض بلماض���ي 
املبارات���ني ومن���ع حض���ور 
املباراة  إلى ملعب  اجلماهير 
حفاظا على س���رية تشكيلة 
»العنابي« قبل مباراته املرتقبة 

أمام »األبيض« اإلماراتي.
وتضم بعثة املنتخب، 23 
العبا: قاسم برهان )الغرافة(، 
أحمد سفيان )اجليش(، سعد 
الشيب )الس���د( في حراسة 

املرمى.
مدافع���ون: عبدالرحم���ن 
أبكر )اجلي���ش(، بالل محمد 
)الغراف���ة(، إبراهي���م ماجد 
واملهدي علي وعبدالكرمي حسن 
)السد(، محمد موسى وخالد 

مفتاح )خلويا(.
العب���و وس���ط: خال���د 
عبدال���رؤوف، ماج���د محمد 
)اجليش(، ك���رمي بوضيف 
ومحم���د عبداهلل تريس���ور 
)خلوي���ا(، عبدالعزيز حامت 
وبوعالم خوخي )العربي(، 
)أم  عبداملقص���ود  أحم���د 

صالل(.
مهاجمون: خلفان إبراهيم، 
وعلي أسد وحسن الهيدوس 
)الس���د(، محم���د مونتاري 
مدرب قطر جمال بلماضي ينطط الكرة )اجليش(، مش���عل عبداهلل 

سياسة جديدة ينتهجها بيريز.. لتحقيق الهدف املنشود

»املرينغي« يخطط لقفزة مالية مدوية

الريال وحصد البطوالت عام 2014

وهذه االستراتيجية من 
توسيع عالمة ريال مدريد 
دوليا ستجعل النادي امللكي 

يحقق النمو الذي يهدف إليه 
في اإليرادات والوصول إلى 
700 مليون يورو، وحتقيق 
العاش���رة أيضا قد جلب 
اهتماما كبيرا الستقطاب 
»العم���الق االبي���ض« في 
العالم ولكن  أنحاء  جميع 
أيضا وج���ود العبني مثل 
رونالدو، راموس، كاسياس 
وبيل يعتبر أمرا ضروريا 
كأب���رز املتطلبات كما هو 
احلال في القارة اآلسيوية، 
والتي الزال يهيمن عليها 
أندية الدوري اإلجنليزي.

أكد  وفي س���ياق آخر، 
جورج���ي مينديش وكيل 
البرتغالي  النج���م  أعمال 
أن  كريس���تيانو رونالدو 
»صاروخ ماديرا« يعتزم 
الفري���ق  ف���ي  االعت���زال 

امللكي.
وقال مينديش »تعارفنا 
منذ كان في اخلامسة عشرة 
من عمره، ومن هنا لهناك، 
نتحدث بشكل شبه يومي. 

انها عالقة صداقة«.
وأوض���ح »أعتق���د أنه 
سينهي مسيرته في الريال، 
انه س���عيد واليزال أمامه 
الكثي���ر الجن���ازه في هذا 
النادي، ومع كل االحترام 
لالعبني من طراز راوول ودي 
ستيفانو، ال ميكن مقارنة أي 
العب بكريستيانو. وأضاف 
انه الالعب األفضل في كل 
الرياضي  العصور، ه���و 
األفضل في التاريخ، وأعتقد 
كذلك أننا ل���ن نتمكن من 
العثور على شخص مثل 
كريستيانو رونالدو سيكون 

مستحيال«.
وعن احتمالية جتاوزه 
الكرات الذهبية األربع التي 
فاز بها النجم األرجنتيني 
ليوني���ل ميس���ي الع���ب 
برش���لونة، قال »إذا كان 
معافى، وال يعاني من أي 
س���وء، فأنا متأكد من أنه 
العالم  سيظل األفضل في 
لفترة طويلة من الوقت«.

الدولية ولكنهم يعتقدون 
أنه باإلم���كان تنمية هذه 

النسبة.

نشرت صحيفة »ماركا« 
تقريرا تكشف فيه أن قادة 
ريال مدريد وضعوا هدفا 
رئيسيا يكمن في حتقيق 
دخل سنوي يفوق ال� 700 
مليون يورو، ويعتقد قادة 
النادي أنه بعد حتقيق لقب 
دوري أبطال أوروبا يجب 
تغيير خارطة اإليرادات، 
مشيرة الى أن الهدف الذي 
سجله سيرجيو راموس 
في الدقيقة 93 أمام أتلتيكو 
مدري���د قد يس���اوي 200 
ملي���ون ي���ورو، حيث ان 
قيمة الفريق ارتفعت بعد 
العاشر في  اللقب  حتقيق 

دوري األبطال.
ويس���عى فلورينتينو 
بيريز والعاملون في إدارة 
»املرينغي« لتوسيع سياسة 
اقامة  النادي دولي���ا عبر 
جوالت بجميع انحاء العالم، 
وأول األهداف املوضوعة 
على الطاولة أال تظل حقوق 
البث التلفزيوني أكبر حصة 
من الدخل السنوي، ويرغب 
قادة »امللكي« بأن يصبح 
اجلان���ب التس���ويقي هو 
املهيمن كما كان احلال في 

موسم 2014-2013.
ويتطلع مسؤولو الريال 
إلى أن تص���ل األرباح من 
اجلانب التسويقي لنسبة 
40% وذل���ك س���يتيح لهم 
إلى 700 مليون  الوصول 
يورو كإيرادات ليفوق مبلغ 
ال���� 603.9 الذي حققه من 

أرباح املوسم املاضي.
واكدت نفس الصحيفة 
أن هذا النمو في اإليرادات 
يعود بشكل كبير ملعارض 
التي عقدت األسبوع  مثل 
املاضي في املغرب، حيث 
املفت���اح للوص���ول إل���ى 
إي���رادات عالي���ة هو منو 
عالم���ة ريال مدريد خارج 
إسبانيا، وفي الوقت احلالي 
بيع القمصان وغيرها من 
املنتجات لديها نسبة كبيرة 
)أ.ف.پ(من أرباح النادي في السوق  تستحقها يا رونالدو  
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تعد لعبة كرة الصاالت من أجنح األلعاب خالل السنوات األخيرة في الرياضة الكويتية قياسا على ما حققه منتخبنا الوطني في هذه اللعبة من نتائج مميزة أشاد بها القاصي والداني، ويكفي 

الوصول الى كأس العالم الذي أقيم في تايلند خالل شهر نوفمبر 2012 والذي قدم خالله »األزرق« مستوى فاق التوقعات ومتكن من الصمود أمام أكبر املنتخبات األوروبية مثل صربيا والتشيك رغم 

الهزمية أمامهما بفارق ضئيل و»زعيم القارة األفريقية« املنتخب املصري الذي متكن منتخبنا من الفوز عليه وهو ما شكل صدمة بالغة بالنسبة حملبي هذه اللعبة اجلميلة في العالم أجمع، وحقق 

األزرق كذلك لقب أول بطولة خليجية وهو مدعو للحفاظ على لقبه في النسخة الثانية من البطولة املقرر اقامتها في البحرين مطلع شهر مارس املقبل، ومن االجنازات البارزة ايضًا الوصول الى 

»املربع الذهبي« في بطولة كأس آسيا. واستضافت »األنباء« 3 من أبرز الشخصيات في لعبة كرة الصاالت، وهم: احملاضر اآلسيوي ومدرب فريق الشباب )حتت 18 سنة( بنادي القادسية عيسى فالح، 

واملدرب الوطني حمد العثمان، وكابنت »األزرق« خالل مشاركته املونديالية الالعب املعتزل مؤخرا سالم أمان، وذلك لتسليط الضوء على ما تعانيه اللعبة بشكل عام، فإلى التفاصيل:

كتب: يحيى حميدان 

فالح والعثمان وأمان: »كرة الصاالت« في انحدار مخيف

املنتظر منهم، وع����دم ثبات 
مواعيد بدء املوس����م ونهايته 
يتسبب في تكبد األندية مبالغ 
طائلة جراء التعاقد مع محترف 
أجنبي منذ شهر أغسطس ويبدأ 
الدوري على سبيل املثال في 
ديسمبر ويتقاضى احملترف 
خالل هذه الفترة راتبه كامال 

دون االستفادة منه.

الكويت متفوقة

هل توجد فوارق بني 
مستوى اللعبة في 
الكويت وبقية دول 

الوطن العربي؟
٭فالح: على العكس من ذلك 
وبإمكان أنديتنا أو منتخبنا 
الوطن����ي مقارعة أي منتخب 
عربي ول����و مت توفير صالة 
خاصة باللعبة فإن املستوى 
س����يرتقي وبإمكاننا الصرف 
من املوارد التي يتم جنيها من 
االعالنات والسماح للمستثمرين 
باالس����تفادة من املس����احات 
املوجودة في هذه الصالة لو 
مت بناؤها، ونحن علمنا أن هناك 
مخططا لبناء الصالة منذ عام 
2009 ومت اقتراح اقامتها في 
ضاحية صباح السالم ومنذ 
ذلك احلني والقرار النهائي بات 
حبيس األدراج وال نعلم عنه 
شيئا، ونطالب عبر صحيفة 
»األنباء« بضرورة املسارعة في 
بناء الصالة وتوفير ميزانية 
خاص����ة من الدول����ة وحينها 
س����نكون األوائل على صعيد 
القارة اآلس����يوية وبإمكاننا 
ذلك نظ����را للمواهب املميزة 

التي منتلكها.
٭ العثم����ان: منتل����ك العبني 
مواطنني على أعلى مستوى 
وهذا األمر غير موجود في الدول 
اخلليجي����ة أو حتى العربية، 
وأحيانا نرى مواهب مميزة لم 
يسبق لها ممارسة لعبة كرة 
الصاالت بشكل قانوني ولكن 
ال نستطيع جذبها الى األندية 
لعدم وجود الدافع املادي من 

وراء ذلك.
٭ أمان: الكويت تتفوق حاليا 
ولديها أقوى دوري على صعيد 
التنافس ف����ي الوطن العربي 
وبإمكان اللعبة أن حتصل على 
جماهيرية طاغية لو مت تطبيق 
االحتراف اجلزئ����ي وعندها 
سنرى العديد من العبي كرة 
القدم ممن ال يجدون الفرصة 
الكافي����ة للمش����اركة بصفة 
دائم����ة يتجهون صوب لعبة 
كرة الصاالت، وهناك العديد 
يريدون ذلك في الوقت احلالي 
لكنهم يحصلون على رواتب 
االحتراف اجلزئي كاملة حتى 
في حال جلوسهم على املدرج، 
أما في لعبتنا ال يوجد هناك 
دافع مادي كما أن الالعب البارز 
على سبيل املثال في ناد صغير 
ال ميكنه االنتقال الى ناد آخر اال 
بشروط مالية من االدارة ومتنع 
بالتالي استفادة الالعب املادية 

والتي تكون بسيطة.

تطور المنتخبات

هناك تطور ملحوظ في 
مستوى منتخبات دول 

في امللعب باإلضافة الى حارس 
املرمى، ونحن في حاجة ملحة 
حاليا لتقليل عدد احملترفني 
األجانب والس����ماح حملترف 
أجنبي واحد في امللعب وآخر 
في االحتياط ومس����توى كرة 
الصاالت الكويتية وصل الى 
العاملية وبات الالعب الكويتي 
قادرا عل����ى مجابهة أي فريق 
أو منتخ����ب عاملي ومس����ألة 
الرهبة أزيلت من العبينا وهم 
يحتاجون فقط للثقة والكثير 
من املش����اركة وتوفير الدعم 
املادي املناسب لهم باالضافة 
الى التعاقد مع مدربني أكفاء، 
كما أن قرار مش����اركة فريقني 
من نفس النادي يقتل املنافسة 
في اللعب����ة وكان من األجدى 
اقامة بطولة للرديف أو مرحلة 
حتت 20 سنة، وهناك العديد 
من األم����ور التي بامكاننا من 
خاللها تالفي هذه الفكرة مثلما 
هو حاصل في اسبانيا، حيث 
يشارك برشلونة مثال بفريق 
آخر في دوري الدرجة الثانية 
وهذا الفريق لي����س بامكانه 
التأهل الى »الليغا« في حال 
فوزه بالبطولة وستصل الفرق 
صاحبة املراكز من الثاني وحتى 
الرابع، وهذا القرار صحيح كون 
من غي����ر املعقول أن يتواجه 
فريقان من ناد واحد وسيكثر 
احلديث عن أي خطأ يحصل 

في لقائهما.
٭ أم����ان: هن����اك الكثير من 
السلبيات ويجب أن يتم الزج 
بأش����خاص مارس����وا اللعبة 
ويدركون ظروفها وهناك الكثير 
من الق����رارات بحاجة العادة 
دراسة ومنها اقامة مباريات 
الدوري يومي اجلمعة والسبت 
والالع����ب في ه����ذه احلالة ال 
يجد الفرصة الكافية للراحة 
وبعض املباريات املهمة تقام 
في أقل من 24 ساعة ويتسبب 
ه����ذا األمر في ارهاق الالعبني 
ومينعه����م عن تق����دمي األداء 

حتضيرات الفريقني لهذا اللقاء 
في حال تواجه فريقني من ناد 

واحد.

سلبيات البطوالت المحلية

وما رأيكم في تنظيم 
املسابقات احمللية؟

٭ فالح: بعض القوانني غريبة 
وليست واقعية، ويتردد حاليا 
أن جلنة كرة الصاالت حتابي 
القادس����ية وه����ذا األمر غير 
صحيح اطالق����ا وخير دليل 
على ذلك هو جدول مباريات 
دوري الناشئني الذي يشارك به 
7 أندية ويقام من 3 اقسام أي 
18 جولة تلعبها جميع الفرق، 
وأجبرنا اجلدول على خوض 
معظم مبارياتنا املهمة خارج 
صالتنا، اذ يلعب القادسية 5 
مباريات على أرضه من أصل 
18 مباراة، فيما يلعب الكويت 
14 لقاء عل����ى أرضه وكاظمة 
نفس العدد والعربي 11 مباراة، 
مع األخذ بع����ني االعتبار أن 
القادسية سيخوض 3 مباريات 
أمام منافسه الكويت في صالته 
وال يوجد عدل ومساواة في هذا 
األمر وكان من األجدى أن متنع 
األندية الفرصة على خوض 
مبارياتها في صاالتها بنفس 
العدد على أن يلعب القس����م 
الثالث ف����ي صالة محايدة أو 
باالتفاق بني الناديني اللذين 

سيخوضان اللقاء.
٭ العثمان: اللجنة في تخبط 
وزيادة عدد احملترفني األجانب 
في قائمة كل فريق غير مفيد 
اطالقا على الالعب الكويتي، 
وقرار تسجل 4 محترفني أجانب 
لكل ناد أمر يدمر الالعب، حيث 
يلع����ب احملترف����ني األجانب 
األربعة بالتناوب فيما بينهم، 
بحيث يكون محترفان اثنان 
ف����ي امللعب وآخران على دكة 
االحتياط وبالتالي فإن فرصة 
الالعب����ني الكويتيني س����تقل 
وسيصبح لهم مركزين فقط 

وصلنا له ووصولنا الى كأس 
العال����م هو املقياس احلقيقي 
لتطور اللعبة بشكل سريع، 
وأقت����رح أن تخصص ادارات 
كل األندية مبالغ مالية من 30 
الى 50 ألف دينار في كل موسم 
لفرق لعبة كرة الصاالت ولو 
حتقق هذا األم����ر فإن اللعبة 
س����يرتقي مس����تواها بشكل 
ملحوظ وبإمكاننا املنافس����ة 
على البطوالت اآلسيوية وأنا 
أثق في هذا األمر ملا منتلكه من 
خامات طيبة ومميزة وتستطيع 

مقارعة أي فريق عاملي.
٭ أمان: أوافق فالح والعثمان 
فيما قااله عن انحدار املستوى 
بشكل عام، وبعد وصولنا الى 
كأس العال����م 2012 في تايلند 
استبشرنا خيرا بأن االهتمام 
سيتضاعف باللعبة لكن لألسف 
شاهدنا عكس ذلك والكثير من 
الالعبني املميزين بدأوا باالبتعاد 
عن أنديتهم لكونهم ال يجدون 
املقابل املادي املناس����ب رغم 
تضحياتهم الواضحة والتي 
ال أحد ينكرها، وأحمل بعض 
اجلهات هذا التراجع مثل جلنة 
كرة الصاالت والهيئة العامة 
للشباب والرياضة، وأسباب 
انسحابات األندية تعود الى 
عدم االستقرار في القرارات من 
قبل جلنة كرة الصاالت وعدم 
وضوح برامجها وكذلك كثرة 
تغيير لوائح مشاركة احملترفني 
األجانب ف����ي امللعب وهناك 
قرارات أسبابها ليست مادية 
ساهمت في تراجع املستوى 
ومنها على سبيل املثال قرار 
 A( مشاركة 3 أندية بفريقني
وB( في بطولة كأس االحتاد 
وهذا األمر سلبي ولن يساهم 
في تطور املستوى بل وعلى 
العكس من ذلك فإن سلبياته 
كثيرة وغير قانوني خاصة 
وان لكال الفريقني مدربا واحدا 
وفي حال التقيا وجها لوجه من 
يقود هذا املدرب وكيف ستكون 

كيف ترون مستوى 
لعبة كرة الصاالت 

بشكل عام في البالد؟
٭ فالح: اللعب����ة في انحدار 
مخيف في الوقت احلالي وبعد 
وصول منتخبنا الوطني الى 
كأس العالم 2012 التي أقيمت 
في تايلند تفاءلنا كثيرا بأن 
االهتمام في هذه اللعبة من قبل 
احتاد الكرة ممثال بلجنة لعبة 
كرة الصاالت والهيئة العامة 
للش����باب والرياضة سيكون 
نحو األفضل من خالل ادخال 
اللعبة في االحتراف اجلزئي 
لتطوي����ر مس����توى الالعبني 
وج����ذب موهوبني آخرين، اال 
أن شيئا من هذا لم يحدث، وعام 
بعد آخر يزداد هبوط املستوى 
والدليل عل����ى كالمي هذا هو 
انسحاب العديد من األندية من 
نشاطات اللعبة بعدما كان هناك 
13 ناديا تشارك في البطوالت 
احمللية، بات العدد اآلن 7 فرق 
فقط، وتعود انسحابات األندية 
لعدم وجود ميزانية ثابتة من 
إدارات هذه األندية أو من الهيئة 
العامة للش����باب والرياضة 
وبالتالي فإن بعض الفرق لن 
تكون قادرة على الصمود في 
وجه األندية االخرى املقتدرة 
ماديا والتي حتظى بدعم مادي 
من قبل أشخاص يحبون اللعبة 
ويدفعون من جيوبهم اخلاصة 
وهذا األمر سبب فجوة واضحة 
بني األندية املتصدرة واألندية 
صاحبت الترتي����ب املتأخر، 
وعلى سبيل املثال كان الساملية 
قريبا من االنسحاب رغم أنه من 
الفرق اجليدة واملنافسة بسبب 
بعض املشاكل املالية اال أن قرار 
االحتاد بتغرمي النادي 5 االف 
دينار جعل ادارة »السماوي« 
تتراجع ع����ن قرارها ووفرت 
هذا املبلغ لدعم الفريق كونها 
بات����ت بني نارين، وعلمنا في 
الفترة األخيرة أن الهيئة العامة 
للشباب والرياضة بصدد صرف 
رواتب االحتراف اجلزئي لكرة 
الصاالت ابتداء من شهر أبريل 
املقبل وهذا األمر سيساهم في 
ارتقاء املستوى واعادة البريق 

املفقود ملنتخبنا الوطني.
٭ العثم����ان: اجلميع يالحظ 
أن اللعب����ة في ن����زول وخير 
دليل على ذلك هو أن املنافسة 
كانت شرس����ة بني 8 فرق في 
أول موس����م رسمي لبطوالت 
كرة الصاالت والذي انطلق في 
موسم 2010/2009، وكون اللعبة 
ال يشملها االحتراف اجلزئي 
فإنها لن تكون جاذبة لالعبني 
والعديد من األندية انسحب كون 
مجالس اداراتها ال تخصص 
ميزانية له����ذه اللعبة لعدم 
دخولها في نقاط كأس التفوق 
العام وبعض الفرق املنافسة 
حاليا لديها أشخاص يدفعون 
من جيوبهم الشخصية ومن 
دون دعم حقيقي من مجالس 
االدارات وهذا األمر تسبب في 
انسحاب الفحيحيل رغم أنه 
يضم 3 أو 4 العبني مميزين في 
املنتخب الوطني، وهذه العوامل 
ستجعلنا نعود الى املربع األول 
على الرغم من املستوى الذي 

في حال خصصت 
إدارات األندية 

مبالغ مالية جيدة 
سيرتفع مستوى 

اللعبة بشكل 
ملحوظ

تقليل عدد 
احملترفني في 

امللعب بات 
ضرورة ملحة 

والالعب الكويتي 
يحتاج للعب أكثر

عيسى فالح: إنشاء احتاد متخصص وتوفير 
منشأة حديثة وصرف رواتب االحتراف 

اجلزئي من متطلبات النجاح

ظاهرة انسحاب الفرق يجب دراستها والسبب 
يعود إلى غياب الدعم املادي من مجالس 

إدارات األندية

أنديتنا أو منتخبنا الوطني بإمكانها مقارعة 
أي منتخب عربي أو عاملي ملا منتلكه 

من مواهب مميزة

تطور اللعبة في تايلند 

حكى املدرب عيسى فالح عن كيفية تطوير اللعبة في تايلند مما 
واجهه في أحد املعسكرات التدريبية التي أقيمت في العاصمة 

بانكوك خالل السنوات املاضية، حيث اتفقوا على اللعب وديا مع 
املنتخب التايلندي وفوجئوا بأن املباراة ستقام في أحد املجمعات 

التجارية الضخمة مع منح الفرصة للمتسوقني في اجللوس 
على املدرجات وهذا األمر كان في البداية مستغربا بالنسبة له 

العتقاده أن املباراة التجريبية ستقام في صالة مغلقة.

العثمان والتجربة القطرية
 أبدى املدرب حمد العثمان اعتزازه بتجربته االحترافية عندما 

تولى اإلدارة الفنية بنادي قطر القطري وهو ما يعني أن املدرب 
الكويتي قادر على االحتراف خارجيا وحتقيق النتائج اإليجابية 

ومنافسة املدربني األجانب في هذا األمر.
وبني العثمان أن التنظيم في الدوري القطري فائق الدقة 

وبإمكانك معرفة موعد بدء املوسم بشكل مبكر، باإلضافة الى 
توفير 3 صاالت مغطاة حديثة إلقامة مباريات الدوري عليها 

وهذا األمر ال يوجد به مشكلة لدى قطر على الرغم من ضعف 
اإلمكانيات الفنية لالعب القطري الذي يحتاج الى الكثير كي 

يطور مستواه.

أمان: توقعنا االهتمام
 قال كابنت منتخبنا الوطني لكرة الصاالت سابقا سالم أمان 
إنه توقع ان االهتمام باللعبة سيتضاعف عقب الوصول الى 
املونديال ولكن هذا األمر لم يتحقق، بل زادت األمور سوءا 

حسب وصفه، مشيرا الى أن تكرمي صاحب السمو األمير عقب 
التأهل الى كأس العالم أثلج صدور جميع الالعبني ولكن غياب 
الشركات عن التكرمي كان أمرا سلبيا رغم اإلجنازات العديدة 

ثقة الالعب الكويتي كانت حاضرة في مباريات كأس العالمالتي حتققت ومنها احلصول على كأس اخلليج.

ضيوف "األنباء" عيسى فالح وحمد العثمان وسالم أمان في حديث مع الزميل يحيى حميدان  )هاني الشمري(

حتية من اجلماهير التايلندية لالعبي األزرق عقب احدى املباريات 
في كأس العالم لكرة الصاالت

عيسى فالح يرى أن املدرب الوطني مظلوم في األندية 
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الدورات الرمضانية ال تطور 

مستوى الالعب الكويتي 
واالستفادة تكون 

مادية فقط

املدرب الناجح ال جنسية 
له واملقياس يكون كفاءته 

وقدرته على حتقيق 
النتائج اإليجابية

حمد العثمان: أمتنى أن يكون 
تأسيس العب كرة القدم 

في »الصاالت« وهذا األمر مطبق 
في البرازيل وإسبانيا

 نعاني اإلهمال رغم اإلجنازات والوصول إلى كأس العالم

اخلليج وقارة آسيا.. ما 
األسباب؟

٭ فالح: ب����دأت بعض الدول 
اخلليجية تهتم بهذه اللعبة 
لرغبته����ا في املنافس����ة على 
الصعيد اآلس����يوي ومقارعة 
املنتخب االيران����ي الذي كان 
يتزع����م البط����والت القارية 
لسنوات طويلة، بيد أن هذه 
الزعامة اهت����زت بعد دخول 
املنتخب اليابان بشكل قوي 
ومتكن هذا الفريق من حصد 
آخر لقبني قاريني ومن أنياب 
إيران، وتطور اليابان يعود الى 
عدة أسباب، منها: االستفادة 
من جتربة البرازيل واسبانيا 
في ه����ذا املجال، وكذلك فصل 
لعبة كرة الصاالت عن االحتاد 
الياباني لكرة القدم، والتعاقد مع 
محترفني أجانب على مستوى 
عال ومببالغ طائلة، واذا أردنا 
نحن في الكويت أن ننجح علينا 
بفصل لعبة كرة الصاالت عن 
احتاد الكرة وانشاء احتاد خاص 
بهذه اللعبة، وطاملا كانت كرة 
الصاالت الكويتية حتت لواء 
احتاد الك����رة فانها لن حتقق 
املأمول منها ولن تكون هناك 
قفزات كبيرة في املستويات 
على املدى البعيد، وهناك ايضا 
املنتخ����ب التايلندي الذي بدأ 

يدخل املنافسة بقوة.
٭ العثمان: ش����خصيا أمتنى 
عبر »األنباء« أن يكون تأسيس 
العب ك����رة القدم ف����ي لعبة 
كرة الص����االت، لكون الالعب 
الناشئ في املالعب العشبية من 
املمكن أن يالمس الكرة لعدة 
دقائق، بينما في كرة الصاالت 
س����يالمس الكرة أكثر من 5 
مرات خالل الدقيقة الواحدة 
وبالتالي ستكون لديه الثقة 
العالية ويعرف كيفية التصرف 
في املواق����ف الصعبة خالل 
املباريات، ومثال في اسبانيا 
والبرازيل يتم تأسيس الصغار 
من 6 سنوات الى 14 سنة في 
لعبة كرة الص����االت أو على 
األقل حصتني أسبوعيا وتخرج 
منها العديد من النجوم مثل: 
رونالدينيو، نيمار، ميس����ي، 
انييس����تا، وتش����افي، ولدى 
ه����ؤالء الكثير من الڤيديوات 
التي مت تصويرها لهم خالل 
بداياتهم في لعبة كرة الصاالت 
واجتهوا بعد ذلك الى كرة القدم، 
والطفرة التي حدثت في الكرة 
االسبانية س����ببها االهتمام 
بلعبة كرة الصاالت وتأسيس 
الالعبني م����ن خاللها، كما أن 
املدرب االس����باني املعروف، 
بيب غوارديوال، يحرص حتى 
الوقت احلالي على الدخول في 
دورات مدربي كرة الصاالت، 
ونالحظ أنه يعتمد على تطبيق 
بعض اخلطط في لعبة كرة 
القدم والتي ن����ال من خاللها 
على جناح كبير مع برشلونة 

وبايرن ميونيخ حاليا.
٭ أمان: التطور الذي حدث 
مع كرة الص����االت اليابانية 
ملحوظ وخالل فترة وجيزة 
حدثت قفزة كبيرة لدى املنتخب 
الياباني، وهناك ايضا تايلند 
الصاعدة بقوة وأوزبكستان، 

باإلضاف����ة طبعا ال����ى ايران 
زعيمة القارة في هذه اللعبة، 
واذا ما أردنا املنافس����ة علينا 
انش����اء احتاد منفصل لهذه 
اللعبة وس����نكون حينها من 
اسياد القارة، وبإمكاننا ايضا 
منافس����ة اليابان ويكفي أننا 
خسرنا أمامهم في آخر بطولة 
بنتيجة 4-6 مع بعض الظروف 
التي حصلت ومنها طرد مدرب 
منتخبنا، االس����باني لويس 
فونسيكا، واملنتخب الياباني 
بات حاليا يخسر بصعوبة من 
البرازيل صاحبة الرقم القياسي 
بعدد مرات التتويج بلقب كاس 
العالم، وال شيء مستحيال أو 
بعيدا على منتخبنا الوطني اذا 
تواجد احتاد خاص وتوافرت 

ميزانية مناسبة باللعبة.

المدرب الوطني مظلوم

ملاذا ال نرى االحتاد أو 
األندية تدعم املدرب الوطني؟

٭ فالح: كمحاضر آس����يوي 
قمت بعمل 4 دورات للمدربني 
وتخرج 60 مدربا وطنيا تقريبا 
وأتساءل أنا أين ذهب هذا العدد 
الكبير من املدربني؟ ولألسف 
ال يحظ����ى امل����درب الوطني 
بالثقة الالزمة من األندية أو 
االحتاد، اذ يعتمد األغلب منهم 
على طاق����م أجنبي كامل، كما 
أن غالبية األندية يتولى فيها 
مدرب الفريق األول أو مساعده 
تدريب فريق الناشئني )حتت 
17 سنة( وبالتالي تعد فرص 
املدربني الوطنيني اجلدد ضئيلة 
في الدخ����ول الى هذا املعترك 
وحاليا يتواجد فقط 5 مدربني 
وطنيني تقريبا، أما البقية فإنهم 
ل����م يحصلوا عل����ى الفرصة 
املناسبة، وحاليا يطلب مني 
االحتاد اقامة دورات للمدربني 
ولكنني أبادرهم بالسؤال ما 
الفائدة من ذلك؟ مادام أن املدرب 

املتخرج ال يجد الفرصة.
٭ العثمان: امل����درب الناجح 

ال جنس���ية له واملقياس في 
هذا األمر هو الكفاءة بغض 
النظ���ر ان كان وطني���ا أو 
أجنبيا، وعلى سبيل املثال 
الكل يعلم أن ميالن االيطالي 
أحد أكبر الفرق العاملية في 
كرة القدم دربه في يوم من 
األيام مدرب تركي وهو فاحت 
تيرمي، ومن يرد النجاح فعليه 
منح الفرصة للمدرب الناجح، 
ودورات املدربني ال تخرج لنا 
مدربني ناجحني اذا لم ميارسوا 
مهن���ة التدريب ومت منحهم 
الصالحيات الكاملة والثقة 
املطلوب���ة، واملدرب الوطني 
في لعب���ة كرة الصاالت تتم 
محاس���بته على أي هزمية، 
بينما متنح األجنبي الفرصة 
تلو االخ���رى، وعندما قدت 
اليرموك ملدة موس���مني في 
السابق حققت معهم بطولة 
الدوري مرتني، وبعد رحيلي 
تعاقدوا م���ع مدربني أجانب 
ولكنهم لم ينجحوا في حتقيق 
لقب الدوري، وهذا مثال على 
أن امل���درب األجنب���ي ليس 
بالضرورة أن يكون أفضل من 
الوطني، واملدربون الوطنيون 
قادرون على قيادة منتخبنا 
الوطني وإيصاله الى أعلى 
املستويات ولكنه بحاجة الى 

الفرصة والثقة.
٭ أم���ان: ملاذا ال تقوم جلنة 
كرة الصاالت في احتاد الكرة 
بوضع قانون يجبر من خالله 
األندية على تعيني مدرب وطني 
كمساعد للمدرب األجنبي في 
حال مت التعاق���د معه؟ وأنا 
أرى هذا األمر ليس بالصعب 
وباإلمكان تطبيقه وهذا مينح 
املدرب الوطني الثقة واملدرب 
األجنبي ميكن ان يطور أي 
فريق لفترة وجيزة ولكنه 
في النهاية ينظر الى مضاعفة 
أجره الشهري، وفي قطر على 
سبيل املثال مت اسناد مهمة 
تدري���ب املنتخب الى مدرب 

وطني رغم قلة خبرته ونحن 
نعلم أن قطر بإمكانها التعاقد 
مع أكبر املدربني، حيث ال توجد 
أي عوائق مادية بالنسبة لهم، 
ونتمن����ى أن يح����ذو االحتاد 
الكويتي ممثال بلجنة الصاالت 
حذو االحتاد القطري من خالل 
إسناده تدريب املنتخب الوطني 

الى ابن البلد.

سلبيات الحكام

ما رأيكم في مستوى 
التحكيم؟

٭ فالح: مع األس����ف يوجد 
هناك الكثير من احلكام الذين 
يرتدون مالبس التحكيم فقط 
ويتسببون في احلاق الهزائم 
بالفرق دون تعمد منهم ولكن 
لقلة خبرتهم في هذه اللعبة 
ولكونهم حكام����ا في ألعاب 
اخرى مثل كرة القدم أو الكرة 
الشاطئية، وقوانني لعبة كرة 
الصاالت حساس����ة ودقيقة 
وكثيرة التحديث وعلى احلكام 
أن يكونوا ملمني بها، ولدينا 
لألمان����ة حكام جيدون ولكن 
تنقصهم اخلب����رة في قيادة 

املباريات الدولية الكبيرة.
٭ العثمان: لدينا حكام جيدون 
وهم بحاجة ماسة الى املشاركة 
ق����در االمكان ف����ي البطوالت 
اخلارجي����ة أو ادارة بع����ض 
املباري����ات احمللية في الدول 
اخلليجية واحلكم الكويتي 
لن يتطور مستواه مادام يدير 

املباريات احمللية فقط.
٭ أمان: املطلوب تخصص 
احلكام في هذه اللعبة وال 
ميك����ن ألي حكم أن يكون 
ناجحا في التحكيم بلعبتني 
ومن الطبيعي أن القوانني 
تختلف من لعبة الى اخرى، 
واحلكام الكويتيون بحاجة 
ال����دورات والورش  ال����ى 
الالزم����ة ولدين����ا احلكام 
القادرون على الوصول الى 
العاملية اذا ما تخصصوا في 

كرة الصاالت فقط.

الدورات الرمضانية

كيف تقيمون الدورات 
الرمضانية ودورها في 

نشر اللعبة؟
٭ فالح: أعتبر أنها لالستعراض 
والمتاع اجلماهير ويجب أن 
يتم تطبيق القوانني الدولية 
بحذافيره����ا وأن تكون عقب 
االفطار ومن الضروري ايضا 
تقليل عدد الفرق املش����اركة 
الختيار األفضل وحلماية العبي 
منتخبنا الوطني أو احملترفني 
األجانب من االصابات، والالعب 
الكويتي الذي وصل الى املنتخب 
الوطني عليه االن عدم املشاركة 
في كل البطوالت الرمضانية 
والتركيز يجب أن يكون على 
األبرز فقط ألن مستواه ارتفع 
وهو بحاجة ألن يحافظ على 
هذا املستوى الفني واملهاري 
الذي وصل اليه من خالل مالقاة 

الفرق املميزة.
٭ العثمان: في السابق كانت 
مهمة األندية اكتشاف العبني 
مميزين لفرق كرة القدم، أما االن 
فان الوضع اختلف وأصبحت 
الدورات الرمضانية ال تطور 
مستوى الالعب الكويتي لعدة 
أسباب واالستفادة تكون مادية 
فقط وأنا اشجع الالعبني على 
عدم املشاركة في كل الدورات 
الرمضانية والتركيز يجب أن 
ينصب على االبرز والتي تعود 

عليه بالفائدة نسبيا.
٭ أمان: الالعب الكويتي وصل 
الى مرحلة متطورة وبإمكانه 
حاليا الوقوف أمام أي محترف 
معروف الند للند، وبات من 
الضروري ان يركز الالعب على 

الدورات املعروفة فقط.

طموحات وأمنيات

هل من كلمة أخيرة في 
هذا اللقاء؟

٭ ف����الح: يج����ب أن نش����كر 
»األنب����اء« ونتمن����ى أن جند 
التفاعل مع م����ا طرحناه من 
مشاكل ونحتاج الى أشخاص 
يحبون كرة الصاالت وتطور 
الرياضة يعكس تطور الدول، 
ويجب أن يتم تأسيس احتاد 
خاص باللعبة وتوفير منشأة 
متخصصة وأمتنى التوفيق 

للجميع.
٭ العثمان: أش����كر صحيفة 
»األنباء« على اهتمامها بلعبة 
كرة الصاالت وهذا الش����يء 
يجب االش����ادة ب����ه كوننا ال 
جند اهتماما في وسائل االعالم 
املرئية واملقروءة ويجب على 
اجلميع دع����م ه����ذه اللعبة 
وطموحنا حاليا الوصول الى 
مراحل متقدمة في كأس العالم، 
وطموحي حاليا كمدرب أن أصل 
الى أعلى املستويات وأسعى 

للبحث عن األفضل.
٭ أمان: ش����كرا ل����� »األنباء« 
على هذه االستضافة وتسليط 
الضوء على اللعبة وفي حال 
تعديل القوانني احلالية أتوقع 
ارتقاء اللعبة، وبعد االعتزال 
قمت بالعمل مدربا في النادي 

العربي ولكن لم أستمر.

ضيوف »األنباء«
٭ عيسى فالح سعدون: العب كرة قدم سابق بنادي الساملية منذ 
عام 1978 وحتى 1999، واجته الى التدريب بعد ذلك وعمل في 

املراحل السنية بـ »السماوي« ملدة 10 سنوات عقب اعتزاله، 
وعمل مساعدا ملدرب فريق الكرة بنادي الساملية ملدة عامني 
من 2010 وحتى 2012، وفي لعبة كرة الصاالت يعد محاضرا 

آسيويا معتمدا ويقود حاليا فريق الشباب )حتت 18 سنة( 
بنادي القادسية، ولديه الكثير من اإلجنازات مع الساملية 

كالعب أو كمدرب في كرة القدم وكرة الصاالت ومنها على 
سبيل املثال: بطل كأس األمير مرة واحدة وبطل الدوري 

مرتني مع الساملية، وبطل دوري الشباب في كرة الصاالت 
ملوسمني وحقق املركز الرابع في كأس آسيا كمساعد للمدرب 

في عام 2003.

٭ حمد علي العثمان: بدأ مسيرته الرياضية كالعب كرة قدم 
سابق بناديي القادسية واليرموك منذ عام 1988 وحتى 

2009، ومثل منتخب كرة الصاالت ملدة 9 سنوات منذ عام 
2001 وحتى 2010 وشارك في 9 بطوالت كأس آسيا، ويعتبر 

املركز الرابع االجناز األبرز له كالعب في البطولة التي اقيمت 
بإيران في عام 2003، واجته بعد ذلك الى التدريب في لعبة 
كرة الصاالت وعمل مع اليرموك ملدة 3 مواسم وحقق لقب 

الدوري مرتني والكأس السوبر مرتني ايضا، وانتقل الى 
تدريب فريق قطر القطري ملدة موسم ونصف املوسم وقاده 

الى حتقيق املركز الثالث في بطولة كأس قطر.

٭ سالم يوسف سالم أمان: العب سابق لكرة القدم بالنادي 
العربي خالل الفترة من 1999 وحتى 2003 وانتقل بعدها الى 

خيطان حتى موعد اعتزاله في عام 2009، واجته بعد ذلك 
الى لعبة كرة الصاالت ومثل خيطان من 2009 حتى اعالن 

اعتزاله في 2013، ولعب بنظام االعارة في صفوف القادسية 
ملدة موسم خالل هذه الفترة وكان كابنت منتخبنا الوطني 

في مشاركته بكأس العالم في تايلند 2012، وحقق مع األزرق 
كأس اخلليج واملركز الرابع آسيويا.

الدورات الرمضانية 
تقام لالستعراض 
وإلمتاع اجلماهير 

ويجب أن يتم 
تطبيق القوانني 

الدولية 
بحذافيرها

طموحاتنا تتجاوز 
الوصول إلى 

املونديال ونطمح 
للمنافسة على 
مراكز متقدمة

سالم أمان: يجب إجبار األندية 
على تعيني مدرب وطني 

كمساعد لـ»األجنبي« 

»األزرق« بإمكانه إزاحة اليابان وإيران 
عن عرش اللعبة قاريًا ونتائجنا

 أمامهما مميزة

الكويت متفوقة حاليًا ولديها 
أقوى دوري على صعيد التنافس 

في الوطن العربي

هموم وشجون اللعبة كثيرة وحتتاج الى وضع احللول املناسبة من املسؤولني

فرحة العبي منتخبنا عقب التتويج بلقب النسخة األولى من بطولة اخلليج

سلبيات       مقترحات
٭ سرعة منح الالعبني 

رواتب االحتراف اجلزئي.
٭ تخصيص ميزانيات 

مناسبة للفرق من مجالس 
ادارة األندية والهيئة العامة 

للشباب للرياضة للتعاقد مع 
محترفني على أعلى مستوى.

٭ بناء صالة مخصصة 
القامة مباريات البطوالت 

احمللية.
٭ توفير حكام متخصصني 

في ادارة مباريات اللعبة 
ومنح الفرصة لهم للتحكيم 

خارجيا.
٭ اهتمام الشركات الراعية 

سيتوافر في حال نقل 
املباريات تلفزيونيا بصفة 

مستمرة.

٭ عدم منح الالعبني 
رواتب االحتراف 

اجلزئي.
٭ غياب الدعم املادي 

من الهيئة العامة للشباب 
والرياضة للتعاقد مع 

محترفني أجانب.
٭ ال توجد صالة 
مخصصة القامة 

مباريات البطوالت 
احمللية.

٭ تشتت حكام اللعبة 
من خالل التحكيم في 

ألعاب اخرى وعدم 
تخصصهم في كرة 

الصاالت.
٭ غياب الرعاة وعدم 

نقل املباريات تلفزيونيا.

سالم أمان يتمنى دعم املدرب الوطني

حمد العثمان يؤكد أنه يطمح لألفضل في مسيرته التدريبية
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ناصر العنزي

أول لقب عربي »أزرق«
في بداية الثمانينيات أطلق رئيس االحتاد 
الكويتي لكرة القدم األسبق الشهيد فهد 

األحمد الصباح وعودا 3 حتققت جميعها في 
استحقاقات متتالية، وهي: التأهل الى أوملبياد 
موسكو صيف 1980 والفوز بكأس آسيا في 

نفس السنة والتأهل إلى مونديال كأس العالم 
في إسبانيا 1982، وكانت فترة ذهبية للكرة 

الكويتية بإشراف املدرب البرازيلي املعروف 
كارلوس البرتو باريرا وجنوم المعة ال ميكن 
التفريق بينها وجنوم ايضا في إدارة احتاد 

كرة القدم برئاسة الشيخ فهد األحمد أحد 
أهم صناع املجد األزرق في تلك الفترة، ومن 

احلوادث النادرة في تاريخ كأس العالم ومازال 
صداها قائما حتى اآلن ما حدث في مباراة 

الكويت وفرنسا عندما احتسب احلكم هدفا 
للفرنسيني احتج عليه العبو منتخبنا وسط 

إصرار احلكم على احتسابه، ونزل الشهيد فهد 
األحمد وحتدث بحدة مع احلكم ثم فجأة ألغى 
احلكم الهدف وسط ذهول املنتخب الفرنسي 

وخروج مدربه هيدالغو من امللعب غاضبا.
بعد أيام تنطلق بطولة كأس أمم آسيا لكرة 

القدم في أستراليا خالل الفترة من 9 إلى 31 
يناير املقبل، وتاريخ منتخبنا الكويتي في هذه 

البطولة يسجل بالبياض، وهو أول منتخب 
عربي حقق اللقب، وذلك في البطولة السابعة 
التي أقيمت في الكويت عام 1980 بعد نهائي 
مثير مع كوريا اجلنوبية على ملعب صباح 

السالم انتهى بثالثية سجلها فيصل الدخيل 
»هدفني« وسعد احلوطي هدفا، واملفارقة 

ان منتخبنا خسر بنفس النتيجة من كوريا 
في دور املجموعات، ولعب منتخبنا األزرق 
نهائيا سابقا أيضا مع املنتخب اإليراني في 
بطولة عام 1976 في طهران وخسره بهدف 
وحيد في األمتار األخيرة من املباراة، وغاب 

بعدها األزرق عن اللعب في املباريات النهائية 
للبطولة واكتفى باملشاركة اإليجابية في بعض 

البطوالت، وكانت افضلها في السنوات السابقة 
تأهله لنصف النهائي في النسخة احلادية 

عشرة في أبوظبي عام 1996 وحل رابعا بعد 
خسارته من املنتخب اإليراني بفارق ركالت 

الترجيح.
اليابان هي أكثر املنتخبات فوزا بالبطولة 

برصيد »4« ألقاب رغم انها لم تكن من الفرق 
القوية في السبعينيات والثمانينيات وانطلقت 

كالصاروخ في التسعينيات قوة جديدة في 
الكرة اآلسيوية، واألخضر السعودي حقق 

اللقب »3« مرات ومثله املنتخب اإليراني وآخر 
بطولة له في نسخة عام 1976، والغريب ان 

املارد الكوري اجلنوبي فاز باللقب مرتني فقط 
عامي »1956 و1960« وغاب طوال السنوات 
املاضية وهو الذي يتأهل بسهولة لنهائيات 
كأس العالم، وحقق املنتخب العراقي اللقب 

مرة واحدة نسخة عام 2007 بإشراف مدرب 
منتخبنا السابق جورڤان ڤييرا.

واجلدير ذكره ان البطولة أقيمت في إسرائيل 
مرة واحدة عام 1964 وفازت بلقبها على 

حساب الهند في النهائي قبل ان يتم طردها 
من القارة اآلسيوية.

حقق السائق حسني مهدي 
املركز األول في الفئة املفتوحة 
ضمن اجلولة الثانية من بطولة 
التي  )حتدي الصحراء 2014( 
اختتمت مس����اء أمس بتنظيم 
من نادي باسل سالم للسيارات 
والدراج����ات النارية بالتعاون 
العامة للش����باب  الهيئ����ة  مع 
والرياضة. وحل ثانيا في هذه 
الفئ����ة املتس����ابق عبدالعزيز 
الصفار فيما جاء سالم الظفيري 

في املركز الثالث.

قالت جلنة الفنون القتالية 
التابعة للجنة األوملبية ان منتخب 
الكويت لرياضة اجلوجيتسو 
القتالية حقق 14 ميدالية متنوعة 
البحرين املفتوحة  في بطولة 
التي اقيمت مبشاركة عدد من 
الدول العربية واالجنبية شملت 
ثالث ذهبيات وثماني فضيات 

وثالث برونزيات. 
 وقال عضو اللجنة فوزان 
الس���ابج ل�»كونا« عقب عودة 
الوفد الى البالد ان الالعبني محمد 
الوحير وجراح  الطبيخ وفهد 
الهزاع حققوا ميداليات ذهبية 
في حني احرز الالعبون محمد 
علي وناص���ر القطان وناصر 
اجلدع���ان ويوس���ف احلمدان 
وأحمد الراش���د وناصر الفرج 
وعب���داهلل الصقعب���ي وعماد 

السميط ميداليات فضية. 

يحيى حميدان 

يخوض القادسية مواجهة 
قوية عندما يستضيف اجلهراء 
في ال�7 مس���اء اليوم بصالة 
فجحان هالل املطيري وذلك 
ضم���ن مباري���ات اجلول���ة 
اخلامسة من الدور التمهيدي 

لبطولة دوري كرة السلة.
ويسبقها في نفس الصالة، 
مواجهة اخ���رى قوية جتمع 
بني حامل اللقب في املوسمني 
االخيرين الكويت مع كاظمة في 
ال��5، فيما سيلعب الصليبخات 
مع النصر في ال�5، والعربي 
مع الس���احل في ال��7، وذلك 
في صالة عبدالعزيز اخلطيب 

بالنادي العربي.
ويبدو لقاء األصفر بضيفه 
اجلهراء أبرز لق���اءات اليوم 
نظرا ملا تطغى على مبارياتهما 
من اثارة ومتعة في املواسم 

األخيرة.

بيروت – ناجي شربل

الش����باب  حت����دث وزي����ر 
والرياضة اللبناني العميد عبد 
املطلب احلناوي، عن مشاريع 
عدة لل����وزارة في 2015، تقوم 
على دعم الرياضيني في االلعاب 
الفردية، وتأهيل املنشآت في كل 

املناطق اللبنانية. 
ويعتزم احلناوي االشراف 
ميداني����ًا عل����ى تنفيذ عدد من 
املش����اريع بينها تفقد ارضية 
امللعب الرئيسي في مدينة كميل 
الرياضية، والوقوف  شمعون 
على اسباب تردي وضع العشب 
الطبيعي فيه، قبل املوافقة على 
املبالغ اخلاصة بإعادة  صرف 
تأهيله. وأعلن احلناوي تسهيل 
اقرار التعديالت اخلاصة على 
مرسوم تنظيم احلركة الرياضية 
اللبنانية، من اجل تسهيل عمل 
اجلهات الرياضية اللبنانية في 
اخلارج.  وقال انه أحال املرسوم 
بصيغته املعدلة على مجلس 
الوزراء، في انتظار عرضه من 
قبل االمان����ة العامة للمجلس 
في احدى اجللسات ملناقشته 
واق����راره. ووصف العالقة مع 
اللبنانية  اللجن����ة االوملبي����ة 
ب�»املمت����ازة«، قائاًل ان تفاهمًا 
اللجنة جان همام،  مع رئيس 
قائم في ش����أن ع����دد كبير من 

القضايا.
مصادر مقربة من احلناوي 
كش����فت ل�»األنباء« انه يدرس 
فكرة الدعوة الى مؤمتر رياضي 
ع����ام. وه����و يق����وم مبطالعة 
ستنتهي الى حتديد آلية لصرف 
املساعدات التي تقدمها الوزارة، 
وتعطى فيها االفضلية للمشاريع 

وتأهيل املنشآت.

تنطلق في اخلامسة والنصف من مساء اليوم 
مواجهات األسبوع التاسع عشر للدوري العام 
بإقامة 5 مباريات حيث يصطدم املتصدر الكويت 
34 نقطة بفريق برقان 27 نقطة ويس���تضيف 
العربي 32 نقطة فريق النصر 22 نقطة كما يلتقي 
القادس���ية 29 نقطة مع اجلهراء 18 نقطة على 
ستاد محمد احلمد ويستضيف الساملية 17 نقطه 
فريق التضامن 12 نقطة وأخيرا يحل اليرموك 16 
نقطة ضيفا على خيطان 12 نقطة وتتجه األنظار 
باجت���اه اللقاء الذي يجم���ع الكويت مع برقان 
لنتائج األخير الالفتة املوسم اجلاري إذ سبق ان 
أوقف تقدم فريقي العربي والقادسية اجلوالت 

السابقة على الرغم من حداثة تكوينه.

الكويت يواجه برقان 
في الدوري العام

مهدي بطاًل 
لتحدي الصحراء 

2014

14 ميدالية 
للجوجيتسو بالبحرين

القادسية 
يالقي اجلهراء 

في دوري »السلة«

مشاريع لوزارة 
الرياضة اللبنانية 

في 2015

)األزرق.كوم( األخضر يلتقي فرق عجمان والشعب والوصل في املعسكر التدريبي  

العربي يعسكر في عجمان.. وكدمة في قدم هايل
ولي العهد بفوزه املثير على 
الكويت 4� 2، ومن املقرر أن 
الفريق في معسكره  يلعب 
ثالثة لقاءات ودية مع فرق 
عجمان في العاشر من يناير 
والشعب في 13 من ذات الشهر 
على أن يخوض اللقاء األخير 
أمام فريق الوصل أو الشباب 

في 16 يناير. 
وفي سياق متصل، تفاعل 
اجلهاز اإلداري مع اإلصابة 
التي تعرض لها جنم الفريق 
احملترف األردني احمد هايل 
أثناء تواج���ده مع منتخب 
ب���الده حي���ث مت االتصال 
املنتخ���ب األردني  بطبيب 
الذي أكد أن االصابة عبارة 
عن كدمة طفيفة تتالش���ى 

تدريجيا مع العالج.

مبارك الخالدي

اقر مجلس إدارة النادي 
العربي رسميا إقامة معسكر 
للفريق األول للكرة في إمارة 
عجمان بدولة اإلمارات اعتبارا 
من 5 إل���ى 17 يناير املقبل، 
ويأتي قرار مجلس اإلدارة 
باملوافقة على طلب املعسكر 
املقدم من اجله���از اإلداري 
وبناء على رأي املدير الفني 
الصربي بوري���س بونياك 
للحفاظ على نتائج الفريق 
الالفتة هذا املوسم إذ يتربع 
األخضر على صدارة دوري 
VIVA برصيد 29 نقطة مع 
انتهاء اجلولة الثانية عشرة 

منه. 
كما حقق لقب بطولة كأس 

العتيبي يعتزل الكرة العباً ويتجه إلى التدريب
اعتذر ع���ن قبول العروض 
التي تلقاها من بعض األندية 
احمللية لالنتقال إلى صفوفها 
خ���الل فت���رة االنتق���االت 

الشتوية في يناير القادم.
ولف���ت العتيبي إلى أنه 
العمل  التوجه نحو  يعتزم 
الفن���ي وذل���ك م���ن خالل 
االنخراط في عدد من الدورات 
التدريبية والعودة مجددا 
إلى املستطيل األخضر بصفة 
املراحل السنية.  مدرب في 
يذكر أن محمد راشد العتيبي 
يبلغ من العمر 32 عاما وقد 
بدأ مشواره مع نادي القادسية 
في الع���ام 2001 ومتكن من 
إثبات وجوده بإعتباره أحد 

الالعبني املميزين محليا.

إدارتي ناديي  في مجل���س 
الكويت والقادس���ية وعلى 
الفهد  رأسهما الشيخ خالد 
وعبدالعزي���ز املرزوق على 
إتاحته���م لي الفرصة إقامة 
مباراة اعتزالي في اللقاء الذي 

سيجمعهما املوسم القادم.
واضاف: ق���رار االعتزال 
جاء بع���د مراجعة طويلة 
فضل���ت من خالله���ا إنهاء 
مشواري الكروي مع فريق 
نادي النصر الذي خضت معه 
جتربة رائعة خالل النصف 
األول من املوس���م اجلاري، 
وسبقه انتقالي إلى صفوف 
الساملية ومن قبلهما  نادي 
انضمامي إل���ى فريق نادي 
اجله���راء. مش���يرا إلى أنه 

أحمد السالمي

أعل���ن العب القادس���ية 
محمد راشد العتيبي اعتزاله 
املالعب رسميا بعد مشوار 
حافل باالجنازات مع فريقه 
القادسية قبل أن يتم إعارته 
إلى أندية اجلهراء والساملية 
والنصر الذي أنهى ارتباطه 

معه رسميا.
وق���ال: مت االتفاق على 
حتدي���د لق���اء اعتزالي في 
املباراة التي ستجمع فريقي 
الكويت مع القادسية املوسم 
القادم، وسيتم حتديد موعد 
إقامتها الحقا، وبهذا الصدد 
أشكر رئيس وأعضاء مجلس 
حتديد لقاء الكويت والقادسية العتزال العتيبي املوسم القادمإدارة احتاد كرة القدم واألخوة 

القناعي: سباق ماراثون مشرف 
في ممشى الواحة اليوم

تنظم جمعية مش���رف التعاونية س���باق 
املاراث���ون االول املفتوح للرجال في ممش���ى 
مشرف )الواحة(، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة 
جلنة العمل االجتماعي بحضور النائب عبداهلل 

الطريجي ومبشاركة شخصيات ورياضيني.
وأعلن أمني السر ورئيس اللجنة االجتماعية 

واملنظمة للماراثون 
عم���ر القناعي أن 
املشاركة ستكون 
متاح���ة جلمي���ع 
الرجال  املواطنني 
األعمار  مبختلف 
من سكان مشرف 

وغرب مشرف. 
ويهدف السباق 
إلى نش���ر ثقافة 
اجلري ملا لها من 
رياضية  فوائ���د 

وصحية.
وسينطلق السباق الساعة الثالثة والنصف 
عصرا من اول طريق ممش���ي الواحة املقابل 
لقطعة 5 عند نقطة التجمع ملسافة 2 كيلومتر، 

وستكون نقطة النهاية أمام جلنة حكام.
وأضاف القناعي قامت اللجنة بدور فعال في 
تطوير العديد من االنشطة التي تخص املنطقة 
واحتياجات املس���اهمني واالرتقاء باخلدمات 
العامة مشيرا إلى حزمة أفكار تطويرية على 
األنشطة للعام اجلديد 2015 وفق خطة عمل مع 
ثقتنا التامة بان روح التعاون في مجلس االدارة 
كفيل بتحقيق كل ما يطمح إليه املس���اهمون 
وأبناء املنطقة لتعزيز موقع الريادة جلمعية 
مشرف التعاونية، مؤكدا ان كل األبواب مفتوحة 
الستقبال اآلراء واملالحظات واالقتراحات البناءة 

لتحويل تلك التطلعات إلى واقع ملموس.

عمر القناعي 

الفائزون مع مسؤولي البنك التجاري 

اختتام بطولة اجلامعة األسترالية 
لكرة القدم برعاية البنك التجاري

أعلن البنك التجاري الكويتي أنه وضمن رعايته لبطولة كرة 
القدم في اجلامعة األسترالية التي انطلقت في شهر نوفمبر حتى 
ديسمبر، مت اختتام البطولة والتي شارك فيها 16 فريقا من طلبة 

اجلامعة. وقد قام املدير اإلقليمي بشار البدر بتمثيل البنك في 
مراسم تتويج الرابحني باملركزين األول والثاني باإلضافة إلى 

جائزة أفضل العب وأفضل حارس مرمى.
وتأتي رعاية البنك للدورة ضمن سياسته املستمرة في دعم 

األنشطة املرتبطة بالشباب والطلبة وحرصه على تنشئة جيل 
واعد يساهم في نهضة الكويت، علما أن البنك قام بتطوير 

حساب Tijari@ اخلاص بالشباب املخصص للفئة العمرية من 15 
حتى 21 سنة، وميكن فتحه بعشرة دنانير فقط. 

ويستطيع أصحاب حساب Tijari@ للشباب احلصول على 
خصومات حصرية لدى العديد من محالت املالبس واملطاعم 

والنوادي الرياضية، بل ميكنهم املشاركة في العديد من األنشطة 
والفعاليات املتميزة التي ينظمها البنك كل عام، هذا باإلضافة 
إلى حصول طلبة الكليات واجلامعات الذين يقومون بتحويل 

عالوتهم االجتماعية إلى البنك التجاري على 50 دينارا يتم 
إيداعها في حساباتهم كهدية ترحيب من البنك بانضمامهم إلى 

هذا احلساب.

أجرى االزرق في السادس���ة مساء بالتوقيت 
احملل���ي للعاصمة االس���ترالية كانبيرا احلصة 
التدريبية الثالثة، حيث قاد التونسي نبيل معلول 
التدريب الذي كان عبارة عن متارين قوة وحتمل 
في امللعب اجلانبي الس���تاد كانبيرا املخصص 
لتدريبات االزرق، باإلضافة الى التكتيك من خالل 
التمريرات القصيرة بني الالعبني والضغط على 
حامل الكرة في مساحات ضيقة، واالبتعاد عن 
التخلص من الكرة اال في اضيق احلدود، حيث مت 
تقسيم الالعبني إلى مجموعات صغيرة على أن 
ميرر الالعب الكرة لزميله من ملستني والقوة في 
األداء وااللتحام دون تعريض أنفسهم لإلصابات، 
ومن ثم مت تقسيم الالعبني إلى مجموعتني، وقد 
أتسمت التقسيمة بقوة االداء واللعب السريع، 
وتطبيق ما مت التدريب عليه في بداية احلصة 
التدريبية، حيث شارك جميع الالعبني في احلصة 

التدريبية.
وأستمر البرنامج التأهيلي لالعبني املصابني 

وشاركوا في التقسيمة ما عدا الالعبني بدر املطوع 
ومحمد فريح، حيث فضل اجلهاز الطبي اعطائهما 
مزيدا من الراحة واالبتعاد عن االلتحام مع زمالئهم 
خالل التقس���يمة. وفور وصول الفريق للفندق 
ذهبوا للنادي اخلاص للجلوس في اجلاكوزي 
لالستشفاء بعد املجهود العضلي املبذول خالل 

احلصة التدريبية.

وصول ندا وإبراهيم

اكتملت صفوف األزرق في املعسكر التدريبي 
بعد وصول الالعبني مساعد ندا وخالد ابراهيم 
ملدينة كانبيرا في العاشرة والنصف صباح أمس 
وكان في أس���تقبالهما في املطار إداري املنتخب 
أحمد النجار وأحد موظفي السفارة الكويتية في 
العاصمة األس���ترالية، وقد فضل اجلهاز الفني 
أعطاء الراحة لالعبني بعد مجهود السفر وباألخص 
ندا الذي وصل بعد أن قضى س���اعات في رحلة 
بالس���يارة من اململكة العربية الس���عودية بعد 

أنتهاء مشاركته من نادي العروبة ملطار الكويت 
مباش���رة لاللتحاق بالوفد، فيما التحق ابراهيم 
بع���د أن أنهى أختباراته الدراس���ية في جامعة 
الكويت، وأصر ابراهي���م على دخول التدريب، 
واكتفى اجلهاز الفني بالسماح له باجلري ومترين 
اإلطالة للعضالت فقط حتى ال يجهد الالعب بعد 

رحلة الوصول.

 كانبيرا تحاور المشعان

أجرت صحيفة كانبيرا األسترالية املتخصصة 
بالش���أن الرياضي امس لقاء مطوال مع مساعد 
املدرب للتحليل د.محمد املشعان تطرق فيه إلى 
اس���تعداد األزرق لنهائيات كأس آسيا واملباراة 
األولى التي س���يخوضها األزرق أمام املنتخب 
األسترالي، كما أجرت لقاء مع الالعب عبدالعزيز 
املشعان، ولم يخرج اللقاء عن مضمون البطولة 
واستعدادات األزرق التي جترى حاليا في العاصمة 

األسترالية.

وصول ندا وإبراهيم.. وإراحة املطوع وفريح

األزرق يرفع وتيرة استعداداته لكأس آسيا
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تدافع للسفر خارج الكويت رغم قصر
إجازة نهاية العام.

دراسة: استخدام الهواتف الذكية يعيد
تشغيل أدمغتنا باستمرار.

٭ إذا عرف السبب بطل العجب. ٭ وهذه الهواتف ال تصلح لألدمغة العربية.
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ال�شروط :
 EVAL يحصــل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« ملدة سنة بقيمة 25 د.ك على هدية فوريـة عبـارة عن طقـم مكـون مـن ساعـة وقلـم �

   مرصعـني بخـمس حبـات مـن األملــاس وذلــك اعتباراً من 2014/11/02 حتـى 2014/12/31 .
� ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً. 

� ال يحق للمشترك االشتراك أكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني في جريدة »األنباء« االشتراك في هذا العرض.

اختارتها »كاظمة« لدورها في الدفاع عن احلقوق والدعوة إلى اإلصالح والثبات على املبدأ

الزميلة خلود اخلميس أفضل كاتب لعام 2014
اختارت اجلائزة السنوية 
التي تنظمها صحيفة »كاظمة« 
الكاتبة  الزميلة  اإللكتروني����ة 
خلود عبداهلل اخلميس أفضل 

كاتب لعام 2014.
وتذكر الصحيفة أن الهدف 
الس����عي خللق  م����ن اجلائزة 
ثقافة جديدة ورؤية إنسانية 
وحضارية، من خالل تشجيع 
الش����عبية وحتفيز  املشاركة 
املبدعني والفائقني على االرتقاء 

بالكويت في كافة القطاعات.
وفي موقعها بينت »كاظمة« 
أنها دأبت عل����ى اختيار جلنة 
مش����هود ألعضائه����ا باحلياد 
الفكرية، وهي تضم  والنزاهة 
مراقبني وأكادمييني ونش����طاء 

سياسيني.

وبعد إعالن جريدة كاظمة 
اإللكترونية مقدما عن مسابقة 
اجلوائز السنوية ألفضل كاتب، 
حساب انستغرام، مغرد، ناشط، 
توصلت اللجنة يوم اخلميس 
املاضي ألربعة فائزين ملنحهم 
اجلوائز وه����م: الزميلة خلود 
عب����داهلل اخلميس الكاتبة في 
الصفحة األخي����رة في جريدة 
األنباء باختيارها أفضل كاتب، 
اللجنة أن ذلك بسبب  وبينت 
كتاباته����ا اجل����ادة ذات الدور 
املتميز في الدفاع عن احلقوق، 
والدعوة إلى االصالح، وثباتها 
على املبدأ، وملا هو مشهود لها 
من الكتابة الواعية واملسؤولة 
املس����تمدة من احلياة اليومية 
واالنش����غاالت التي تس����تأثر 

باهتمام املواطنني.
أما فيصل البصري صاحب 
احلساب االنستغرامي الساخر 
فت����م اختياره كأفضل صاحب 
حساب في االنستغرام لدوره 
في احلث على األخالق احلميدة 
وتلمسه لهموم الناس وحلاالت 
االخت����الالت الت����ي حتدث في 
مرافق الدولة ودعمه للمبادرات 

الهادفة.
أما جائزة أفضل مغرد فقد 
فاز فيها »بو نواف الشمري« 
لنقل جميع ما يدور في الساحة 
احمللية وخاصة السياس����ية 
وتسليطه الضوء على االخفاقات 
التش����ريعية  الس����لطتني  في 
والتنفيذية بحثا عن االصالح 
احلقيق����ي عب����ر فيديوه����ات 

وتعليقات القت احترام كثيرين، 
ولتأثير تغريداته في املش����هد 
السياس����ي وفي صناعة الرأي 

العام احمللي.
وجائزة أفضل ناشط فاز بها 
العازمي، حيث  املزارع ناصر 
حمل هم تشجير الكويت وقام 
بتوزيع 100ألف شتلة مت غرسها 
في عدة مناطق س����كنية، وله 
نشاط كبير في املجال البيئي 
ويساهم في احلفاظ على بيئة 
الكويت وإضفاء طابع جمالي 
على مناطق وشوارع الكويت.

و»األنباء« إذ تهنئ الزميلة 
خلود وتفخر بانتمائها ألسرتها، 
فه����ي تتمنى له����ا وللفائزين 
الثالثة املزيد من التألق والنجاح 

والرفعة.

مدفع رمضان

مدفع رمضان يعود إلى املدينة املنورة
جدة � العربية: صدرت موافقة 
املقام السامي بإعادة استخدام 
املدفع الصوتي في املدينة املنورة 
بدءا من ش���هر رمضان املبارك 
للعام الهجري احلالي 1436 وذلك 
ملا ميلكه املدف���ع الصوتي من 
إرث تاريخي تناقلته األجيال 
في املدينة املن���ورة جيال بعد 
جيل، وجاءت املوافقة الكرمية 
في ضوء ما رفع عنه األمير محمد 
بن نايف بن عبدالعزيز وزير 
الداخلية بناء على ما رفعه األمير 
فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز 
أمير منطقة املدينة املنورة بشأن 
رغبة أهالي املدينة املنورة في 
إعادة استخدام املدفع الصوتي 
املنورة خالل شهر  املدينة  في 
رمضان املبارك أسوة باستمرار 
استخدامه في منطقة مكة املكرمة. 
املدفع  املوافقة فإن  ومن خالل 

أيام عيد  الكرمي وأول  بالشهر 
الفطر الس���عيد، حيث يتم من 
خالله إعالن دخول شهر رمضان 
املبارك، في الوقت الذي كان هو 
الوس���يلة الوحيدة التي تصل 
جلميع أهالي املدينة املنورة. في 
املقابل، ثمن الباحث في تاريخ 
املدين���ة املن���ورة د.تنيضيب 
الفايدي املوافق���ة الكرمية من 
قبل املقام الس���امي على إعادة 
استخدام املدفع الصوتي خالل 
شهر رمضان املبارك، حيث تعاد 
من خالل���ه الذكريات اجلميلة 
ارتبطت تاريخيا باملدفع  التي 
الصوتي، والذي كان مصدرا مهما 
في إدخال الفرح والسرور على 
قلوب أهالي املدينة املنورة ملا 
يحمله صوته من خبر ينتظره 
اجلميع وهو دخول شهر رمضان 

املبارك.

الصوتي سوف يعاد استخدامه 
مرة أخ���رى في املدينة املنورة 
خالل شهر رمضان املبارك بعد 
أن صمت خالل فترة من الزمن، 
وبعودته يسترجع األهالي اإلرث 
التاريخي الكبير الذي كان ميثله 
لهم املدفع الصوتي، والذي ارتبط 

البقاء هلل

وضحة حمود شريدة الشحومي 
ـ 67 عاما ـ الرجال: الصباحية 

ـ ق2 ـ ش3 ـ م361 ـ ت: 
98882050 ـ النساء: الصباحية 

ـ ق2 ـ ش12 ـ م745 ـ ت: 
.99945466

نورة رميح زيد الدوسري، 
زوجة هجاج سعود بن جريس 
الدوسري ـ 74 عاما ـ الرجال: 

ضاحية فهد األحمد ـ ق3 ـ 
ش303 ـ م49 ـ ديوان آل 
جريس ـ ت: 55513550 ـ 
النساء: جابر العلي ـ ق2 ـ 

ش19 ـ م57 ـ ت: 66114788.
زمزم علي محمد علي، زوجة 

محمد عبداحملسن محمد العلي 
ـ 77 عاما ـ الرجال: احلسينية 

العباسية ـ املنصورية )على 
الدائري الثاني( ـ ق2 ـ 

ت: 99653836 ـ النساء: 
املنصورية ـ ق1 ـ ش10 ـ م24.

الشيخة شيخة سالم علي 
املالك الصباح، أرملة املرحوم 

الشيخ جاسم محمد العلي املالك 
الصباح ـ 77 عاما ـ الرجال: 

ديوان أسرة آل الصباح الكرام 
بقصر بيان ـ ت: 25398888 ـ 

النساء: القادسية ـ ق1 ـ ش14 ـ 
م8 ـ ت: 22521776.

ابراهيم شيحان حميدان 
الشمري ـ 87 عاما ـ اجلهراء 

القدمية ـ ق2 ـ ش7 ـ م5 ـ ت: 
97799556 ـ 66003082.

صالح سعد اجلالوي العتيبي 
ـ 77 عاما ـ الفردوس ـ ق6 

ـ الشارع األول ـ ج17 ـ م23 
)مقابل ثانوية صباح للبنني( ت: 

.97970666
أحمد عبداحلميد علي محمد 
الصالح ـ 45 عاما ـ الرجال: 
الشعب ـ ق6 ـ ش68 ـ م1 
ـ احلسينية الكاظمية ـ ت: 

22634514 ـ النساء: الدسمة 
ـ ق4 ـ ش49 ـ م4 ـ ت: 

.50010004
فاطمة محمد لطفي علي ـ 

87 عاما ـ الرجال: احلسينية 
الكاظمية ـ الشعب ـ ق6 ـ 

ش68 ـ ت: 99021105 ـ النساء: 
القادسية ـ ق8 ـ ش80 ـ م16ب 

ـ ت: 22550824.
خلود حجي حسني احلسيني، 

زوجة خالد يعقوب اخللفان 
ـ 56 عاما ـ الرجال: الساملية 
ـ ق4 ـ ش األول ـ م10 ـ ت: 

60066685 ـ النساء: الروضة 
ـ ق5 ـ ش54 ـ م1 ـ ت: 

99047976 ـ الدفن بعد صالة 
العصر.

نبات سعود سعد، أرملة شافي 
ضميد بن وران العجمي ـ 84 

عاما ـ العدان ـ ق1 ـ ش54 
ـ م37 ـ ت: 99827568 ـ 

25423968 ـ الدفن بعد صالة 
العصر مبقبرة صبحان.

عصام محمد عصام احلريصي 
العجمي ـ 40 عاما ـ الرجال: 
أبوحليفة ـ ق2 ـ ش23 ـ م19 

ـ ت: 99556523 ـ النساء: 
الصباحية ـ ق1 ـ ش17 ـ م851 

الدفن بعد صالة العصر مبقبرة 
صبحان.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   
إلى ربك  راضية مرضية   فادخلي  

في عبادي  وادخلي جنتي

تابعونا وتواصلوا معنا
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يواجه العرب واملسلمون في منطقة الشرق 
األوسط مع بدايات هذا القرن الذي يعتبر 

قرن التقدم والرقي والسالم والعلم والثراء 
ألمم االرض االخرى، حتديات غير مسبوقة 

في تاريخهم، حيث لم يكتفوا باشكاالت الفقر 
والبطالة وتوقف عمليات التنمية والتزايد 
السكاني الرهيب وسوء التعليم واخلدمات 

الصحية وتناقص املياه ونضوب وانهيار اسعار 
النفط، بل اضيف لها االرهاب واالقتتال الداخلي، 

مما سيجعل املوارد املالية في املنطقة لعقود 
طوال قادمة ال تصرف على التنمية بل فقط لبناء 

ما تقوم حروب الربيع العربي بهدمه!
> > >

وواضح ان ما يفرقنا ليس قطاع الثقافة والفكر، 
وال قطاع الفنون السينمائية واملسرحية 

والتشكيلية وال قطاعات رجال االعمال واالعالم، 
وال منضوو الفكر السياسي واالقتصادي 

الليبرالي، فجميع تلك القطاعات جتمعنا وال 
تفرقنا، وندر ان جتد فيها تخندقات دينية أو 

طائفية او عرقية، فاالفالم واملسرحيات واالغاني 
وبرامج الهواة الشبابية الفنية ال يعلم املتابعون 
واملعجبون بها على سبيل املثال، اديان واعراق 

وطوائف املؤلفني واملطربني واملمثلني.. الخ.
> > >

ان القطاع الوحيد املتسبب في فرقتنا هذه االيام 
هو املتشددون - ال املتسامحون - من رجال 

الدين واتباعهم ممن يتسابقون ال على ادخال 
االخرين في االسالم، الذي شوهوا صورته 

وسمعته بالعالم، بل على اخراج املسلمني من 
االسالم، كي يسهل قتلهم ونحرهم وسرقة 

اموالهم وسبي نسائهم وجعلهن جاريات يتم 
االستمتاع اجلنسي بهن، ملعرفتهم على االرجح 

بأن جرائمهم بحق االسالم واملسلمني لن 
توصلهم حلور العني في االخرة.

> > >
ان القطاعات الثقافية والفكرية ومعها الليبرالية 
السياسية واالقتصادية املتسامحة متكن العرب 
واملسلمني من تعزيز السالم والوئام االجتماعي 

في الداخل للتفرغ للتنمية واملعرفة والثراء 
والتقدم واالستفادة من صداقة دول العالم 

واالقليم، وكيف لدول ترفع شعارات االلغاء 
والعداء الديني والطائفي والعرقي لالخرين ان 
تتصالح مع دول ال تشاركها تلك االنتماءات؟!
ان منطقتنا، وهي مهد االسالم، بحاجة خللق 

القدوة احلسنة - ال السيئة - للجاليات املسلمة 
في الدول االخرى، في كيفية العيش بوئام في 

مجتمعاتهم غير املسلمة، بدال من جعلها مفرخة 
للمتطرفني وللحركات االنفصالية املدمرة.

> > >
آخر محطة: احلروب نوعان: اولهما ينتهي 

خالل ايام او اعوام قليلة، كما حدث في احلربني 
العامليتني، وثانيهما احلروب الداحسية والداعشية 

والقاعدية، التي تستمر العمر كله، وقد ُكتب 
علينا والجل غير مسمى من قبل التنظيمات 
املتطرفة النوع الثاني من احلرروب، الذاهب 

للتوسع واالنتشار بسبب فساد وتآمر املتبوعني 
من قيادتهم وجهل وغفلة التابعني لهم!

حروب العمر كله!

حالة البحرمواقيت الصالة

أعلى مد:
2.23 ص ـ 4.57 م

أدنى جزر:
10.25 ص ـ 11.00 م

حالة الطقس

والريــاح متقلبة  مشــمس 
االجتاه ســرعتها من 6 إلى 

22 كلم/ ساعة.
العظمى: 18
الصغرى: 5

الفجر 5:16
الشروق 6:41
الظهر 11:49

العصر 2:39
املغرب 4:58
العشاء 6:20

املرأة األكثر ليونة في العالم
موس����كو � رويترز: 
اط����الق اس����م »امل����رأة 
املطاطية« على الروسية 
»زالتا«، التي متكنت من 
خطف األضواء سريعا بعد 
نشر مجموعة من الصور 
لها، وهي تتباهى بقدرتها 
على حتريك جسمها في 
أوضاع صعبة، يصعب 
عل����ى أي ش����خص آخر 
تنفيذها بتلك االحترافية 

دون أن يكسر عظامه.
وأشارت صحيفة »ديلي 
ميل« البريطانية، إلى أن 
العمر  البالغة من  الفتاة 
28 عاما اسمها احلقيقي 
»جولي����ا جيونثي����ل«، 
وتعتبر األبرز حول العالم 
في فن التحكم في اجلسم، 
بعدما اشتهرت باحتراف 
هذا األمر منذ أن كانت في 
الرابعة من عمرها، حيث 
تظه����ر صورها امللتقطة 
مؤخرا قدرتها على وضع 
ساقيها بني رأسها أو وضع 
قدميها ويديها معا خلف 
ظهرها كما ل����و أنها من 
دون عظام. »جوليا« التي 

أملانيا،  تعيش حاليا في 
تتدرب بشكل يومي وفقا 
لتصريحاتها لتتمكن من 
احملافظ����ة على رش����اقة 
أنها  جس����مها، موضحة 
تتمنى عيد ميالد سعيدا 

جلمي����ع متابعيها حول 
العالم، بينما طلبت من 
محبيها في النهاية انتظار 
إطاللتها اجلديدة في عام 
2015، حيث وعدتهم بصور 

أكثر إثارة.

املرأة املطاطية
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