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 الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي الفنان  سامي محمد

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء 

سامي محمد: خالفات أهل الفن حالت دون 
إنشاء نقابة الفنانني..  والسبعينيات مرحلة 

ازدهار الكويت في كل املجاالت

السيسي في حوار لرؤساء حترير الصحف 
القومية: مصر ستعبر عنق الزجاجة في عامني.. 

وماضون في تأمني حدودنا من الداخل 1030

مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية: انسحاب أثر الصلح أو العفو الفردي على واقعة الدعوى برمتها

شركات كويتية مساهمة لتنفيذ محطات الكهرباء واملاء

قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية إلى 
انسحاب أثر الصلح أو العفو الفردي على 
واقعة الدعوى برمتها مبا تشكله اجلرمية 
التي يلزم لتحريك الدعوى عنها شكوى، 
وغيرها من اجلرائ���م املرتبطة بها، وهو 
ما ال يجيزه النص احلالي، وذلك لتوافر 
ذات االعتبارات التي حرص عليها املشرع 
بالنسبة للجرمية ذات العقوبة األشد التي 
يجوز فيها الصلح أو العفو، وقرر املجلس 
رفع القانون إلى صاحب الس���مو األمير 

متهيدا إلحالته إلى مجلس األمة.
التفاصيل ص4 ٭

الوزراء رفع مش���روع  قرر مجل���س 
مرسوم بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون 
رقم 2010/39 بتأس���يس شركات كويتية 
مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى 
الكهربائي���ة وحتلية املي���اه في الكويت، 
واملعدل باملرس���وم بقانون رقم 2010/28 
لصاحب السمو األمير، وذلك بعد أن وافق 
عليه واعتمده في جلسة أمس التي ترأسها 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك.
ووافق املجلس على مش���روع قانون 
بتعديل بعض أح���كام قانون اإلجراءات 
واحملاكمات اجلزائي���ة الصادر بالقانون 
رقم 17 لسنة 1960، ويهدف هذا املشروع 
بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 241 من 
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02بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة 

35اقتصاد

مازن الناهض 

»بيتك«: 350 مليون دوالر 
متويل مرابحة لصالح

»بيتك تركيا« مبشاركة 
12 بنكًا محليًا وعامليًا
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قوات احلرس الوطني خالل تنفيذ البيان العملي حلماية املواقع احليويةهند الصبيح وابراهيم البغلي يكرمان النائب خليل الصالح

الصبيح: »الشؤون« حريصة على دعم مؤسسات 
املجتمع املدني وفي طليعتها الرعاية 

االجتماعية لكبار السن وبر الوالدين

احلرس الوطني نّفذ بيانًا عمليًا 
حلماية املواقع احليوية

12
06

جهات حكومية أعدت تقارير حول تقليص املصروفات لتخفيف العبء عن امليزانية العامة للدولة

ترشيد املصروفات يوفّر 450 مليون دينار
ماضي الهاجري

بناء على التقارير التي أعدتها وزارات ومؤسسات 
الدولة بشأن مصروفاتها الضرورية وغير الضرورية 
وأولوية البنود في أبواب ميزانياتها، تعتزم احلكومة 
املضي قدما ف����ي خططها جتاه تقنني املصروفات 
العامة بشكل فعلي، وفي اول تقرير حكومي تبني 
ان قيمة الوفر املالي الذي س����يتم حتقيقه بشكل 

مبدئي تصل الى اكثر من 450 مليون دينار.
مص����در حكومي أك����د ل�»األنب����اء« ان تقليل 
املصروفات سيساهم بشكل كبير في تخفيف العبء 
ع����ن ميزانية الدولة املقبلة بعد تنفيذ العديد من 
قراراتها وخصوصا ما يتعلق مبصروفات الوزارات 
واملؤسسات. وأضاف ان هناك تقريرا سيعتمده 
مجل����س الوزراء الحقا يب����ني نوعية املصروفات 
املقننة والتي تعتبره����ا احلكومة غير ضرورية 
حسب تقارير رفعتها تلك الوزارات واملؤسسات، 
مش����يرا الى ان اهم تلك املصروفات ما ينفق على 
دراسة املشروعات التي سيتخذ مجلس الوزراء قرارا 
بإنشاء جلنة خاصة بها تقوم بدراسة املشروعات 

بشكل مباشر.
وأكد ان احلكومة واملجلس سيناقش����ان فيما 
بع����د املوازنة التي وف����رت على الدول����ة الكثير 
 والتي سيباركها الكثير خصوصا بعد توجيهات 
س����مو رئيس مجلس الوزراء بض����رورة تقليل 

املصروفات العامة.

العتيبي: »التربية« و»املعلمني« وجهان لعملة واحدة ينجحان أو يفشالن معاً

عقوبة مساعدة الطلبة على الغش
اإلبعاد للمعلم الوافد والفصل للكويتي

محمود الموسوي

أكد وزي����ر التربية ووزير التعليم العالي 
د.بدر العيس����ى أن اإلجراءات القانونية التي 
تتخذها الوزارة حيال املعلمني الذين يساعدون 
الطلبة على الغش واضحة وصريحة، حيث 
يعاقب املعلم الوافد بإبعاده عن البالد، واملعلم 
الكويتي بفصله من العمل، مؤكدا ان الوزارة 
 ج����ادة في تطبيق القانون بش����دة وصرامة، 
وال تهاون مع »الغشاشني« والذين يساعدونهم 
على ذلك. وفي رده على سؤال للصحافيني، 
شدد على ضرورة احترام املدارس األجنبية 
لكل سياسات وزارة التربية، سواء من ناحية 
املناه����ج التي تفرض عليه����م، او من ناحية 
القوانني واللوائح. كما أش����اد العيسى، عقب 

احلفل الذي أقامته جمعية املعلمني أمس األول 
في الدسمة تكرميا للقائمني على إقرار مكافآت 
األعمال املمتازة، بدور املس����ؤولني في وزارة 
التربية في حتقيق مطالب الهيئتني التعليمية 
واإلدارية من خالل إق����رار هذه املكافآت. من 
جهته، أكد رئيس جمعية املعلمني الكويتية 
متعب العتيبي ان اجلمعية اتبعت في اآلونة 
األخيرة نهجا جديدا في تعاملها مع املسؤولني 
في وزارة التربية، من خالل التعاون املشترك 
واحلوار البناء الذي يهدف إلى حتقيق مصالح 
املعلمني مبا يؤدي الى النجاح جلميع األطراف 
املعنية، مبينا أن العالقة بني الوزارة واجلمعية 
هي أنهما وجهان لعملة واحدة، فإن جنحت 

التربية جنحنا، وان فشلت فشلنا.
التفاصيل ص 15 ٭

إندونيسيا: البحر ابتلع »املاليزية«

»الداخلية« تطلب من قيادات أمنية سحب 
طلبات التقاعد لتقليدهم مناصب مهمة

الفهد للوكالء: الهيكل الشهر املقبل

تدوير محدود بني مديري املستشفيات:
احلسيني لـ »مبارك«  والدوسري لـ »الرعاية التلطيفية«

الكويت تقترح إنشاء محكمة عدل عربية
القاهرة: هناء السيد و»كونا« 

دعا وزير العدل ووزير األوقاف يعقوب 
الصانع أمس إلى إنشاء محكمة عدل عربية 
حتتكم إليها الدول العربية في حل اخلالفات 

والنزاعات بينها.
وقدم الصانع مقترحا في املؤمتر العربي 
األول للتحكيم الدولي املنعقد بالقاهرة إلنشاء 
هذه احملكمة شريطة أن يكون جلامعة الدول 
العربية قطاع يعنى بالتحكيم بدال من محكمة 
العدل الدولية. وأض����اف أن محكمة العدل 

العربية في حال إنش����ائها ستكون معنية 
بس����رعة الفصل في النزاع����ات واخلالفات 
العربية � العربية، مؤكدا أن إنشاءها يأتي 
في إطار اجله����ود املبذولة لتحقيق التكامل 
العربي املنشود. وذكر أن »اجلميع يدرك ان 
التكامل العربي هو السد املنيع ملواجهة أي 
خطر خارجي قد يهدد األمة العربية، السيما 
املتعلق بالفكر املتشدد واإلرهاب«، موضحا 
أن »معظ����م دول العالم بدأت حاليا اللجوء 
للتحكيم القضائ����ي حتى تبتعد عن البطء 

في الفصل في القضايا«.

حنان عبدالمعبود -  عبدالكريم العبداهلل

أصدر وزير الصحة د.علي العبيدي تدويرا 
محدودا يقضي بندب د.أحمد احلسيني الذي كان 
يشغل منصب نائب مدير مستشفى الصباح 
ليصبح مديرا ملستشفى مبارك الكبير، وندب 
د.حسن الدوسري الذي كان يشغل منصب مدير 
مستش���فى مبارك الكبير ليكون مديرا ملركز 
العوضي  التلطيفية، وندب د.هديل  الرعاية 
إلى منصب نائب مدير مستشفى زين لألنف 

واألذن واحلنجرة. كما أصدر د.العبيدي قرارا 
وزاريا بتصويب املادة اخلامس���ة من القرار 
الوزاري بإعادة تنظيم مكتب شؤون العالج 
الطبيعي وتعديل مس���ماه إلى إدارة خدمات 
العالج الطبيعي لتصبح على النحو التالي: 
»تنقل التبعية الفنية لرؤساء أقسام العالج 
الطبيع���ي باملستش���فيات واملراكز الصحية 
التخصصية ملدير إدارة خدمات العالج الطبيعي، 
واإلدارية ملديري املستشفيات واملراكز الطبية 

التخصصية التابعة إليها تلك األقسام«.

»األشغال«: ميزانية مساندة لـ 8 مشاريع 
كلفتها 133 مليون دينار

3 ديبلوماسيني سوريني وصلوا إلى البالد 
والسفارة تعاود استقبال مراجعيها قريباً

أمير زكي - محمد الجالهمة

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان 
الفهد على ضرورة أال يتأثر أي قطاع خاصة 
القطاعات اخلدمية بتقاعد الضباط، مشددا 
على ضرورة تكثيف اجلهود حسب القوة 

املتاحة. 
وقال مصدر أمني ان الفريق الفهد أبلغ 
وكالء وزارة الداخلية خالل اجتماعه معهم 
يوم امس بأن الهيكل اجلديد للوزارة سيخرج 
الى النور خالل الشهر املقبل أو مطلع فبراير 

على أقصى تقدير، على ان يتم ملء الشواغر 
التي كانت موجودة في األس���اس أو تلك 
التي اس���تجدت بتقاعد ضباط جدد تقدر 
أعدادهم حتى امس بنحو 350 ضابطا من 

مختلف الرتب.
إلى ذل���ك، أكد مصدر أمن���ي أن وزارة 
الداخلية طلبت من بعض القيادات األمنية 
البقاء في العمل، وأنه سيتم وضعهم في 
مناصب مهمة، وأن هناك آخرين مت االتصال 
بهم ومطالبتهم بشكل ودي بسحب طلبات 

تقاعدهم للسبب نفسه.

فرج ناصر

أكد مصدر مس����ؤول بوزارة األشغال أن 
وزارة املالية اعتمدت ميزانية مساندة لوزارة 
األشغال لعدد 8 مشاريع تشمل الطرق ومراحل 
في املشاريع الكبرى ومشاريع لشبكة الصرف 
الصحي طرأت عليها أوامر تغييرية بسبب 
تأخر تنفيذها من قبل الشركات املنفذة لها. 

وأضاف أن كلف����ة امليزانية التي مت رصدها 
لهذه املشاريع بلغت نحو 133 مليون دينار، 
مشيرا إلى أن الوزارة ستصرف هذه امليزانية 
املساندة على املش����اريع بحسب البرنامج 

الزمني لكل مشروع.
وكش����ف املصدر عن أن ديوان احملاسبة 
يدرس جاهزية هذه املش����اريع كونه اجلهة 

اإلشرافية على مثل هذه املشاريع.

بيان عاكوم

نفت مصادر مطلعة ما مت تداوله أمس عن 
افتتاح السفارة السورية ومباشرتها استقبال 
املراجعني، مستدركة بأن الديبلوماسيني وصلوا 
بالفعل إلى البالد أمس لكنهم لم يباش����روا 
عملهم، متوقعة أن يتم افتتاح السفارة قريبا، 
دون أن حتدد موعدا لذلك وبحسب مصادر 
أخرى، من املنتظر أن تعاود السفارة السورية 

استقبال مراجعيها من أبناء اجلالية إلجنار 
معامالتهم القنصلي����ة املختلفة خالل أيام، 
وقالت املصادر: وص����ل  إلى البالد أمس 3 
ديبلوماسيني س����وريني لتولي هذه املهمة. 
واقتصر استقبال الديبلوماسيني في مطار 
الكويت الدولي على حضور رئيس اجلالية 
السورية لدى البالد د.دانيال بولس، واملدير 
اإلقليمي للخطوط السورية عبداملالك املصري، 

واملوظفة في السفارة منال الشقا.

رصد أجسام بالقرب من جزيرة نانغكا

جاكرت����ا � وكاالت: توقع����ت الس����لطات 
االندونيسية ان تكون الطائرة املاليزية التي 
فق����دت وعلى متنها 162 راكبا قد غرقت »في 
قعر البحر« على االرجح. ووفق رئيس الوكالة 
الوطنية االندونيسية للبحث واالنقاذ بامبانغ 
سوليستيو فإنه »استنادا الى املعلومات التي 
ف����ي حوزتنا وتقييم مفاده أن مكان التحطم 
املفترض هو البحر، فإن الطائرة غارقة في 
قعر البحر«. وأضاف »ان ذلك انطباع اولي قد 

يتطور مع تقييم نتائج عمليات البحث«. 
وأوضح ان اندونيسيا ال متلك »االدوات« 

املطلوبة على غرار غواصات ضرورية لسحب 
الطائرة من قعر البحر، لكنها ستطلب مساعدة 
دول اخ����رى عن����د احلاجة. وقال املارش����ال 
دوي بوترانت����و، قائد القاع����دة اجلوية في 
جاكرتا بإندونيسيا: ان الطائرة األسترالية 
رصدت األجس����ام بالقرب من جزيرة نانغكا 
اإلندونيسية، على بعد 120 كيلومترا من املكان 
الذي كانت فيه الطائرة عندما فقد االتصال بها. 
وأضاف بوترانتو أن فرق اإلنقاذ توجهت إلى 
املنطقة التي شوهدت بها األجسام للتعرف 

التفاصيل ص 26 ٭على ماهيتها.
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املجلس اطلع 
على نتائج زيارات 

وزير اخلارجية 
األخيرة إلى البحرين 

والعراق

تهنئة السبسي 
مبناسبة فوزه في 

االنتخابات الرئاسية 
التونسية

املجلس هنأ األمير وولي العهد والشعب الكويتي باملولد النبوي والعام اجلديد.. ووافق على تعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية

مجلس الوزراء: تأسيس شركات كويتية مساهمة لبناء وتنفيذ محطات الكهرباء واملياه

ثم بحث مجلس الوزراء 
األم���ة  ش���ؤون مجل���س 
واطلع في هذا الصدد على 
املوضوعات املدرجة على 
جدول أعمال جلسة مجلس 
األمة، كما بحث الش���ؤون 
السياسية في ضوء التقارير 
املتعلقة مبجمل التطورات 
الس���احة  الراهن���ة ف���ي 
السياسية على الصعيدين 
العربي والدولي، وفي هذا 
الصدد أعرب املجلس عن 
خالص التهنئة مبناس���بة 
الباجي قايد  الرئيس  فوز 
السبس���ي في االنتخابات 
الرئاسية جلمهورية تونس 
الشقيقة سائال املولى عز 
وجل التوفيق والسداد لكل 
ما فيه خير ورفعة جمهورية 
تونس الش���قيقة وشعبها 
الك���رمي وأن يحقق للبلد 
الشقيق كل ما يتطلع إليه 
من رقي وتقدم وازدهار في 
جميع املجاالت وامليادين.

العراق د.ف���ؤاد معصوم 
ورئيس ال���وزراء د.حيدر 
العبادي وكبار املسؤولني 
العراقيني والتي مت خاللها 
مناقش���ة عدد من القضايا 
اإلقليمية والدولية وبحث 
مسيرة التعاون املثمر بني 

البلدين الشقيقني.
كما بحث مجلس الوزراء 
توصيات جلنة الش���ؤون 
القانونية باجتماعها رقم 
)25 � 2014/2( بشأن مشروع 
الالئحة  مرس���وم بإصدار 
التنفيذي���ة للقان���ون رقم 
)39( لسنة 2010 بتأسيس 
ش���ركات كويتية مساهمة 
تتولى بناء وتنفيذ محطات 
الكهربائية وحتلية  القوى 
الكويت املعدل  ف���ي  املياه 
باملرسوم بقانون رقم )28( 
لسنة 2012، وقرر املجلس 
املوافق���ة عل���ى مش���روع 
املرس���وم ورفعه لصاحب 
الس���مو األمير، ومشروع 

قانون بتعديل بعض أحكام 
قانون اإلجراءات واحملاكمات 
اجلزائية الصادر بالقانون 
رقم )17( لسنة 1960 ويهدف 
هذا املش���روع بقانون الى 
إضافة فقرة جديدة للمادة 
)241( من قانون اإلجراءات 
واحملاكم���ات اجلزائية إلى 
انسحاب أثر الصلح أو العفو 
الفردي على واقعة الدعوى 
برمتها مبا تشكله اجلرمية 
التي يلزم لتحريك الدعوى 
عنها ش���كوى وغيرها من 
اجلرائم املرتبطة بها وهو ما 
ال يجيزه النص احلالي وذلك 
لتوافر االعتبارات ذاتها التي 
حرص عليها املشرع بالنسبة 
للجرمية ذات العقوبة األشد 
التي يجوز فيها الصلح أو 
العفو، وقرر املجلس املوافقة 
القانونيني  على مشروعي 
ورفعهما لصاحب الس���مو 
األمير متهي���دا إلحالتهما 

ملجلس األمة.

املصالح املشتركة لتحقيق 
املزيد من التقدم واالزدهار 

للبلدين الشقيقني.
كما اطلع اخلالد املجلس 
كذلك عل���ى نتائج زيارته 
جلمهورية العراق الشقيقة 
مؤخرا لترؤس وفد الكويت 
الدورة  املشارك في أعمال 
الرابعة للجنة املش���تركة 
العليا الكويتية � العراقية 
والتي تهدف لتقوية أواصر 
التعاون املشترك وتعزيز 
الثنائي���ة في  العالق���ات 
جميع األصعدة واملجاالت 
التي تخ���دم آفاق التعاون 
والتنس���يق والشراكة بني 
البلدين الش���قيقني في كل 
املجاالت وامليادين في ظل 
السعي املش���ترك لتطوير 
أوجه التعاون بني البلدين 
حتقيقا ملصالح شعبيهما 
الشقيقني، ثم اطلع املجلس 
أنه عل���ى هامش االجتماع 
التقى مع رئيس جمهورية 

العربية واإلسالمية وأن يعم 
السالم واألمن واالستقرار 

البشرية جميعا.
ثم استمع مجلس الوزراء 
إلى شرح قدمه النائب األول 
الوزراء  لرئيس مجل���س 
ووزير اخلارجية الش���يخ 
صباح اخلالد حول نتائج 
أعمال االجتماع التحضيري 
للدورة الثامنة للجنة العليا 
املش���تركة للتع���اون بني 
البحرين  الكويت ومملكة 
الش���قيقة والتي تأتي في 
إطار أهداف ومبادئ مجلس 
ل���دول اخلليج  التع���اون 
العربي���ة وبح���ث خاللها 
تعزيز عالقات التعاون بني 
البلدين الشقيقني والشراكة 
االس���تراتيجية، حيث مت 
استعراض مجمل العالقات 
التاريخي���ة الوطيدة التي 
تربط بني البلدين الشقيقني 
وسبل تعزيزها وتطويرها 
في جميع املجاالت مبا يخدم 

على سموه وكذلك الدعوة 
النضم���ام الكويت ملنظمة 

املرأة العربية.
ومبناسبة املولد النبوي 
الش���ريف يتق���دم مجلس 
الوزراء بأسمى آيات التهنئة 
والتبريكات إلى مقام صاحب 
السمو األمير وسمو ولي 
العهد والش���عب الكويتي 
الكرمي وجلميع املس���لمني 
القدير أن  مبتهال للعل���ي 
يعيد هذه املناس���بة على 
األمة اإلسالمية وهي ترفل 

بأثواب العزة واالزدهار.
ومبناسبة قرب حلول 
العام امليالدي اجلديد يرفع 
مجلس ال���وزراء إلى مقام 
صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد والشعب الكويتي 
الوفي أسمى آيات التهاني 
والتبريكات سائال املولى 
عز وج���ل أن يجعل العام 
املقبل عام خير وبركة على 
وطننا العزيز وعلى األمتني 

عق���د مجلس ال���وزراء 
اجتماعه األس���بوعي بعد 
ظهر أمس في قاعة مجلس 
ال���وزراء بقصر الس���يف 
برئاسة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
وبعد االجتماع صرح وزير 
الدول���ة لش���ؤون مجلس 
الش���يخ محمد  ال���وزراء 

العبداهلل مبا يلي:
الوزراء  اطلع مجل���س 
في مستهل اجتماعه على 
الرسالة املوجهة لصاحب 
الس���مو األمير من املديرة 
العامة ملنظمة املرأة العربية 
ورئيس���ة املجلس القومي 
للمرأة في جمهورية مصر 
العربية الس���فيرة ميرفت 
التالوي والت���ي تضمنت 
تهنئتها لسموه مبناسبة 
قيام منظمة األمم املتحدة 
الكويت »مركزا  بتس���مية 
للعمل اإلنساني« وبإطالقها 
لقب »قائد للعمل اإلنساني« 

الشيخ سلمان احلمود ود.بدر العيسى ود.علي العبيدي خالل االجتماعسمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ صباح اخلالد والشيخ محمد اخلالد

اخلليل: أسعار األسماك لن تتأثر برفع القيمة

»الزراعة«: 55 فلساً سعر ليتر الديزل للصيادين
يصب في مصلحة الصيادين 

واملستهلكني.
االلتزام مبواسم الصيد وذلك 
حفاظا على املخزون السمكي 
بهدف الوصول الى نس����ب 
عالية من االكتفاء وخاصة 
املياه  الروبيان في  مخزون 

االقليمية الكويتية.
واشارت الى حرص الهيئة 
على عدم االخالل باملخزون 
السمكي والعمل على االلتزام 
بقرارات احلظر والتزام كل 
الصيادين به����ذه القرارات، 
خاص����ة ان مجل����س ادارة 
االحتاد الكويتي للصيادين 
حري����ص كل احلرص على 
الهيئة وذلك  التعاون م����ع 
للمصلحة العامة وايضا ما 

محمد راتب

أكدت رئيس مجلس االدارة 
واملدير العام للهيئة العامة 
الزراعة والثروة  لش����ؤون 
الس����مكية نبيلة اخلليل ان 
اسعار االسماك احمللية لن 
تتأثر بارتفاع اسعار الديزل 
وان هناك اتفاقا مت بني الهيئة 
واجلهات املعنية واالحتاد 
الكويتي للصيادين ان يكون 
سعر الديزل املبيع للصيادين 
بقيمة 55 فلسا مع بداية العام 
2015. واضاف����ت اخلليل ان 
هناك تنس����يقا مع االحتاد 
نبيلة اخلليلالكويتي للصيادين بش����أن 

»الكهرباء«: ربط املياه العذبة مع »الصليبي« 
يؤدي إلى عدم صالحيتها لالستخدام

وهو لم يستخدمها، داعيا 
كل م���ن يس���تخدم املياه 
املاحلة الى التأكد من سالمة 
الشبكتني وتوصيالتهما، 
حت���ى يتجن���ب مثل هذه 

املشاكل.

يجب أخذها بعني االعتبار 
عند ربط شبكة املياه العذبة 
ب� »الصليب���ي«، أولها: أن 
من يوصلهما يعرض شبكة 
املياه العذبة بالكامل إلى عدم 
صالحيتها واألمر ال يقتصر 
فقط على من أوصلهما بل 
بجيرانه وكل من يستفيد 
م���ن تلك الش���بكة، مبينا 
الش���بكة  إعادة تأهيل  أن 
م���رة أخرى بع���د حدوث 
اختالط للمياه »العذبة مع 
الصليبي« يستغرق الكثير 
من الوقت واملال خالل فترة 

إعادة تعقيم الشبكة.
وتابع: ان هناك بعض 
البيوت التي تربط الشبكتني 
وه���ذا يؤدي إل���ى دخول 
املياه العذبة على ش���بكة 
املياه املاحلة ما يؤدي إلى 
احتساب كميات زائدة من 
املياه العذبة على املستهلك 

دارين العلي

ق���ال الوكيل املس���اعد 
لقطاع تش���غيل وصيانة 
املياه ف���ي وزارة الكهرباء 
واملاء م.محمد بوش���هري 
ان رب���ط املي���اه املاحل���ة 
»الصليبي« مع املياه العذبة 
أو اختالطهما داخل املنازل 
يترتب عليه عدم صالحية 
املياه العذبة لالستهالك لكل 

من يستفيد من الشبكة.
ودع���ا بوش���هري في 
تصريح صحافي إلى التأكيد 
على عدم ربط شبكة املياه 
املاحلة مع املياه العذبة بأي 
شكل من األشكال، مؤكدا أن 
خطورة هذا العمل تنعكس 
على ج���ودة املياه العذبة 
الواصل���ة إلى خزان املياه 

وبالتالي على املستهلك.
م. محمد بوشهريوأضاف: هناك عدة نقاط 

بن حلي: 18 دولة عربية تسهم في الصندوق 
العربي لدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة

القاهرة � كونا: قال نائب االمني العام 
جلامعة الدول العربية احمد بن حلي امس 
ان عدد الدول املساهمة في الصندوق العربي 
لدعم ومتويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
بلغ حتى مايو 2014 بلغ 18 دولة عربية. 
وأضاف بن حلي في مؤمتر صحافي ان 
املساهمات املتعهد بها في الصندوق وفق 
آخر االحصائيات الواردة الى االمانة العامة 
من الصندوق العربي لالمناء االقتصادي 
واالجتماعي املكلف مبتابعة متويل املشاريع 
بلغ ملي���ارا و310 ماليني دوالر دفع منها 

973.5 مليون دوالر. 

وذكر ان مجموع القروض التي وافقت 
عليها اللجنة املشكلة بلغ 19 قرضا بلغت 
قيمتها االجمالية 618 مليون دوالر في 11 
بلدا عربيا، موضحا ان الصندوق العربي 
اكد ان هذه املش���اريع سوف توفر ثالثة 

ماليني و250 ألف فرصة عمل. 
يذك���ر ان الصن���دوق العرب���ي لدعم 
ومتويل املش���اريع الصغيرة واملتوسطة 
أنشئ مببادرة من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وأقرته القمة العربية 
التنموي���ة االقتصادية واالجتماعية التي 

عقدت بالكويت في عام 2009.
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عبدالعزيز الصليلي

الصليلي: زيادة وديعة تعاونية اجلهراء نصف مليون دينار
محمد راتب

أعل���ن رئي���س جمعية 
اجلهراء التعاونية عبدالعزيز 
الصليل���ي عن زيادة وديعة 
اجلمعية نصف مليون دينار، 
وذل���ك بعد تس���لم املجلس 
احلالي في شهر يونيو املاضي 
ولغاية شهر أكتوبر، ما يشير 
إلى حتقيق جناح في اخلطة 
اإلستراتيجية العامة، مبينا 
انه متت مخاطبة بيت التمويل 
الكويتي لتنفيذ زيادة الوديعة 

نصف مليون دينار.

وأض���اف ف���ي تصريح 
صحافي ان مؤشرات النتائج 
املالية تشهد طفرة في املبيعات 
وزيادة في الوديعة واسترجاعا 
لثق���ة املس���اهمني وأهال���ي 
املنطقة واملوردين واجتذابا 
للمس���تهلكني بعد اخلدمات 
النوعي���ة الت���ي مت تقدميها 
وتنظي���م ع���دة مهرجانات 
البيع  تسويقية وصل فيها 
إلى سعر التكلفة إلى جانب 
العروض األسبوعية. وقال 
انه سيتم اإلعالن  الصليلي 
عن مفاجأة س���ارة ملساهمي 

جمعية اجله���راء قريبا بعد 
االنتهاء من اجلرد السنوي 
واعتماد امليزانية من وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، 
موضحا أنه مت تقدمي العديد 
من اخلدم���ات أبرزها تكرمي 
املتفوق���ني وتنظيم  الطلبة 
دورة لك���رة الق���دم ودع���م 
مسابقة القرآن الكرمي وافتتاح 
فرعي املطالع والساملي لرواد 
البر وس���يتم تنظيم رحلة 
العمرة للمس���اهمني قريبا 
بالتنسيق مع إحدى الشركات 

املتخصصة.

علي الرومي

أصدرت وزيرة الشؤون 
ووزيرة الدولة لش���ؤون 
التخطيط والتنمية قرارا 
وزاريا بتمديد عمل املدير 
املع���ني الحتاد اجلمعيات 
التعاونية االس���تهالكية 
أربعة ش���هور من  مل���دة 
تاريخ صدور القرار، على 
أن يتول���ى املدي���ر املعني 
مبوجب���ه دعوة اجلمعية 
العمومية النتخاب مجلس 
إدارة جديد وتسيير أمور 
االحت���اد العاجل���ة حلني 

انتخاب املجلس.
وفي س���ياق متصل، 
وتأكيدا ملا نشرته »األنباء« 
أص���در الوكيل املس���اعد 
لشؤون التعاون والوكيل 

املساعد للتنمية االجتماعية 
باإلنابة علي الرومي قرارا 
بشأن تشكيل جلنة حتقيق 
جمعية الرحاب التعاونية، 
باإلضافة إلى تشكيل جلنة 

أخرى جلمعي���ة عبداهلل 
املبارك التعاونية، على أن 
تقوم اللجنتان من مراجعة 
كل أعم���ال وحس���ابات 
التعاونيات املذكورة في 
القرار والتأكد من مطابقتها 
ألحكام القانون والالئحة 
وال��نظ���ام  التنفيذي���ة 
األساسي للجمعية، على أن 
تنتهي اللجنة من أعمالها 
خالل ش���هر م���ن صدور 

القرار.
الرومي  كم���ا أص��در 
ق���رارا بإلغ���اء ترخيص 
حضانة خاص���ة وملدة 6 
أشهر، على ان يتم جتديد 
الق���رار في حال���ة تكرار 

املخالفة.

تأكيدا ملا انفردت بنشره »األنباء« األسبوع املاضي

»الشؤون«: متديد عمل مدير احتاد اجلمعيات التعاونية 
وتشكيل جلنة حتقيق في مشكالت تعاونية الرحاب

علي حسن

مشعل اجلالل ٕالى جانب السيارة املقدمة من شركة البحر

محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة 
جمعية هدي����ة التعاونية 
مشعل اجلالل أن مجلس 
اإلدارة حرص على إحداث 
ف����ي املهرجانات  طف����رة 
التس����ويقية تزامن����ا مع 
نهاية العام احلالي وبداية 
العام املقبل، معلنا انطالق 
التسويقي  مهرجان هدية 
حتت شعار »هدية غير« 
بتخفيضات تصل إلى %100 
على أكثر من 400 س����لعة 
أساسية واستهالكية اعتبارا 
من السبت املاضي، بالتزامن 
البحر  مع مهرجان شركة 
التسويقي الذي سيستمر 
حتى منتصف فبراير مع 
سحب على سيارة كامري 
2015 وتخفيضات 30% على 

75 سلعة.
ف����ي تصريح  وتاب����ع 
صحافي أن مهرجان هدية 
التسويقي سيستمر ملدة 
أيام، وس����يمثل  خمس����ة 
فرصة كبيرة ألبناء املنطقة 
لالستفادة من السلع املقدمة 
واملشمولة بالتخفيضات 
التي وصلت إلى نصف سعر 
السلعة األصلي، باإلضافة 
إلى أن األصناف مت اختيارها 
بدقة وعناية كبيرة وهي من 
األكثر دورانا وطلبا من قبل 

املستهلكني.
وأشار إلى أن املهرجانني 
مت إطالقهم����ا بالتزام����ن 
أيض����ا مع مهرج����ان البر 
ومستلزماته والذي يشهد 
إقب����اال منذ الي����وم األول 
أن  لإلعالن عنه، موضحا 
تنظي����م أكثر من مهرجان 
في وقت واحد يس����تهدف 
إل����ى جان����ب  الوق����وف 
املستهلكني وأبناء املنطقة 

وتوفير السلعة ذات اجلودة 
العالية بأس����عار منافسة 
ومناسبة للجميع، وهذا هو 
الهدف األسمى الذي نحاول 
الوصول إليه، باإلضافة إلى 
متك����ني رواد اجلمعية من 
احلصول على ما يرغبون 
وبكميات مناس����بة ومن 
ش����ركات مختلف����ة خالل 
وقت واحد، وذلك الى جانب 
املهرجان األسبوعي للفاكهة 
واخلضار والذي يتس����م 
باملنافس����ة غير املسبوقة 
على مستوى املنطقة من 

حيث السعر واجلودة.
وف����ي إطار آخ����ر ذكر 
أن مبيعات جمعية هدية 
شهدت حتسنا كبيرا خالل 
الفت����رة الس����ابقة بفضل 
التي  التس����ويقية  اخلطة 
مت إطالقه����ا، إل����ى جانب 

اإلقبال املميز على الشراء 
أنه  من أسواقنا، موضحا 
متت إعادة تفعيل برنامج 
الوافدين وغير  املساهمني 
القاطنني في املنطقة بحيث 
يكونون مساهمني بصورة 
جزئية لتنش����يط حركة 
املبيعات وحتسني املالءة 

املالية.
وأوض����ح أن البرنامج 
يتضمن منح املش����مولني 
به أرباحا على مشترياتهم 
من السوق يتسلمونها على 
شكل كوبونات مشتريات 
عينية نهاية العام، مشيرا 
إلى ان بإمكان أي شخص 
البرنامج  ف����ي  الدخ����ول 
عبر دفع رس����م دينارين 
للمش����اركة كمبلغ رمزي 
مقابل ما يحصل عليه من 

عوائد مشتريات.

إعادة تفعيل برنامج املساهمني الوافدين وغير القاطنني في املنطقة

اجلالل: انطالق »هدية غير« في تعاونية هدية 
بتخفيضات تصل لـ 100% على أكثر من 400 سلعة

»السكنية« أجرت قرعة 
207 بيوت في مدينة صباح األحمد

حمد العنزي

قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية بإجراء القرعة على 
البيوت احلكومية ملشروع مدينة صباح األحمد السكنية، 
صباح أمس والتي تش���تمل على )207( بيوت مبس���احة 

600م2 في القطاع.
هذا وقد أعلنت املؤسسة أسماء املواطنني املستحقني لدخول 
هذه القرعة بناء على أولوية الطلب اإلسكاني والتي وصل 

التخصيص لها حتى تاريخ 10/ 3/ 2002 وما قبل. 
وتعتبر مدينة صباح األحم���د من أوائل املدن املتكاملة 
التي تقوم على تنفيذها املؤسس���ة وهي أول مدينة وزعت 
قسائمها على املخطط، وتبلغ مساحة املدينة )4500( هكتار 
وتق���ع على طريق ميناء عب���داهلل - الوفرة، وتبعد )65( 
ك���م من مدينة الكويت. حيث يحيط باملدينة طريق دائري 
بعرض )70( مترا، كما يحيط باملش���روع حزام ش���جري 
كثي���ف بعرض )100( متر ع���ازل حلماية املدينة من اآلثار 

البيئية السلبية.
- وتش���مل املدينة )5( ضواح سكنية للسكن اخلاص 
تشمل 10499 وحدة س���كنية )2201 بيت + 7373 قسيمة( 
مس���احة كل منها )600( متر مربع، وتتوافر في الضواحي 
جميع املرافق العامة )مدارس مبختلف أنواعها - مساجد - 
مراكز ضاحية مبختلف مكوناتها - مراكز صحية - مخافر 

شرطة - محالت جتارية فرعية - محطات الوقود(.
 )A( وتتكون الضواحي السكنية للمدينة من: الضاحية
وتضم )2201( بيت، والضاحية )B( وبها )1728( قسيمة، 
والضاحية )C( عدد )1564( قسيمة، والضاحية )D( وتشمل 

)2131( قسيمة، والضاحية )E( وبها )1950( قسيمة.
وحرصت املؤسسة على أن تتضمن هذه الضواحي أحدث 
املباني العامة التي تغطي جميع اخلدمات وتواكب متطلبات 
ال���وزارات اخلدمية وفق أحدث التصاميم لتوفير اخلدمات 

املتكاملة للسكان حيث تشمل:
)45( مدرسة، و)59( مسجدا، و)5( مراكز ضاحية رئيسي 
مبا يشمله من سوق مركزي، مخفر شرطة، مبنى بريد، إلخ. 
و)3( مراكز صحية، ومركزين صحيني تخصصني، باإلضافة 
إلى م���ا حتتاج إليه املدينة من محط���ات وقود، ومحطات 
للباصات، ومراكز الشباب والفتيات والنوادي وخالفه من 

اخلدمات األساسية.
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قوات احلرس الوطني خالل تنفيذ البيان العملي حلماية املواقع احليوية

جانب من عملية التأمني

العميد الركن سعد احلجرف متوسطا املشاركني في البيان

ش���هد قائ���د الش���ؤون 
العس���كرية ف���ي احلرس 
الوطني العميد الركن سعد 
احلجرف بيانا عمليا نفذته 
كتيبة األمن الداخلي األولى 
ووحدات احلرس الوطني 
امللحقة، بهدف إتقان منتسبي 
احل���رس الوطني اجراءات 
وط���رق التفتيش الوقائي، 
الش���غب  والتعام���ل م���ع 
والعناصر اخلطرة والذي 
أقيم بحض���ور آمر كتائب 
التعزيز العقيد الركن حمد 
امار  البرجس، وع���دد من 

وضباط كتائب التعزيز.
وتن���اول البيان العملي 
كيفية التعامل مع املسيرات 
واالعتصامات التي قد تهدد 
املواقع احليوية التي يتولى 
احلرس الوطن���ي تأمينها، 
العناص���ر  واس���تعرضت 
املش���اركة بالبيان املهارات 
واخلب���رات الالزمة للقيام 
بالتعامل مع مثيري الشغب 
التجمعات  واملشاركني في 
واالعتصام���ات التي تضر 

مبقدرات الوطن.
البي���ان أوضح  وعقب 
العميد الركن سعد احلجرف 
ان هذا التمرين يهدف إلكساب 
املش���اركني في���ه اخلب���رة 
امليداني���ة مما يس���هم في 
الوصول الى أعلى مستويات 
اجلاهزية، مشيدا بأداء كل 
العناصر خالل البيان العملي 
الذي تضم���ن نواحي فنية 
عالية تستلزم مهارات فائقة 
مبا يضمن سالمة املواطنني 
الدولة،  وحماية مؤسسات 
مطالبا املنتسبني باحلفاظ 
على هذا املس���توى الراقي 
من األداء ليكونوا على أهبة 

االستعداد خالل ت�نفيذ املهام 
والواجبات، داع���يا املولى 
سبحانه وتعالى أن يحفظ 

أمن البالد واستقرارها.
من جانبه قال آمر كتيبة 
الداخل���ي بالتكليف  األمن 
وقائد البيان العملي الرائد 
ابراهيم امللحم ان البيان نفذ 
بواسطة السرية األولى من 
كتيبة األمن الداخلي االولى 

الوحدات  ال���ى  باإلضاف���ة 
امللحقة من مختلف وحدات 
الوطن���ي والتي  احل���رس 
ش���ملت وحدات من شرطة 
عسكرية، التفتيش الوقائي، 
الطبية  اإلطفاء واخلدمات 
حيث قامت كل وحدة بتنفيذ 
مهامها باقتدار ما اسهم في 
حتقيق األهداف املرجوة من 

البيان.

احلرس الوطني نفّذ بياناً عملياً حلماية املواقع احليوية



محليات
الثالثاء 30 ديسمبر 2014

07

م.عمر السيد عمر

عقب جتاوز الكويت فترة 
صعبة امتألت بس���لبيات 
دخيلة على مجتمعنا وفي 
مرحلة يسعى املخلصون 
فيها من أبنائها إلى استعادة 
التماس���ك، انطلقت  زمن 
حتت رعاية وزارة الدولة 
الش���باب مبادرة  لشؤون 
»التغيي���ر« س���عيا وراء 
إحداث نقلة تتسم بتعزيز 
ثقافة الرؤى واألهداف بني 
شباب الكويت، واالنتقال به 
من مصاف مقاعد املتفرجني 
على تطور العالم من حولنا 
باختراعات���ه وإجنازات���ه 
التكنولوجية والصناعية 
والعلمية والطبية والثقافية 
إلى معامل الباحثني ومصانع 
املنتج���ني املصدري���ن ال 
املستوردين ودوائر النقاش 
الوطن  البناء لرفعة شأن 

وإعالء مكانته.
إنه���ا دع���وة صادق���ة 
إلعادة نش���ر وترس���يخ 
القيم واملبادئ والسلوكيات 
القادرة على تأهيلنا حملاكاة 
العالم املتحضر من حولنا 
التحزب  ممن نبذوا عنف 
وعصبية التأييد والتطرف 
الديني والتفكير القبلي، إنها 
دعوة للتخلي عن كل ما من 
شأنه أن يجعلنا بعيدين كل 
البعد عن ركب احلضارة 
العاملي إال من بعض الطرق 
الواسعة النظيفة وعدد من 
األبراج الفارهة ومجموعة 
من املوالت التجارية الرائعة 
ووكالء وحوانيت تعرض 
للمواطن الكويتي أحدث ما 
انتجه العالم املتحضر من 
سلع استهالكية ومعمرة 
تستنفد أموالنا وميزانياتنا 
دون أن تكون لنا أي بصمة 
على االقتصاد العاملي سوى 
االستهالك وتصدير ما حبانا 

اهلل به من ثروة نفطية.
وأشاد مؤسس املبادرة 
الس���يد عمر بدور  م.عمر 
الدول���ة لش���ؤون  وزارة 
الشباب االستراتيجي في 
دعم مبادرات الشباب وتبني 
أفكارهم وطموحاتهم، وال 
غرو ف���ي ذلك إذ إن وزارة 
الدولة لشؤون الشباب قد 
تأسست برؤية من صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، إميانا من سموه بأن 
رعاية الشباب وتنميتهم 
التنمية احلقيقية،  أساس 
موضحا ان الوزارة تعتبر 
التنمية في  أكبر مشاريع 
الكويت ملا لها من دور في 
تنمية الفكر لدى الش���اب 

الكويتي.
وفي معرض حديثه عن 
دواعي إطالق مبادرته يقول 
الكويت وخالل  ان  م.عمر 
السنوات العشر األخيرة 
واجهت العديد من التحديات 
والت���زال، حي���ث اعترى 
الكويت���ي ثقافة  املجتمع 
الس���لبيات  التركيز على 
الفرق���ة  روح  وإذكاء 
والتوت���رات السياس���ية، 
األمر الذي انعكس س���لبا 
على عجلة اإلنتاج والتنمية 
ف���ي الكويت، وشاش���ات 
االجتماع���ي  التواص���ل 
تعكس بوضوح ما اعترى 
الكويتي من  فكر الشباب 
ترد وانح���راف وميل إلى 
االنتقادات الساخرة والبحث 
عن السلبيات وإبرازها دون 
إيجابيات  غيرها م���ن أي 
يتمتع به���ا مجتمعنا، ما 
التكتالت  انتشار  إلى  أدى 
واالنقس���امات وجتزئ���ة 
املجتم���ع وأبن���اء الوطن 
الواحد، وأدى كذلك إلى تعثر 
التنمية ومبادرات  خطط 
اإلبداع على كافة املستويات، 
ب���رزت احلاجة  ومن هنا 
إل���ى التغيير وتعزيز قيم 
ومبادئ وسلوكيات جتعلنا 
في مستوى عال من اإلصرار 
وااللت���زام والنزاه���ة مع 

انفسنا في حتقيق أهدافنا 
وطموحاتنا.

وقال م.عمر في مستهل 
حديثه ع���ن مبادرته: إننا 
ووف���ق برامج مدروس���ة 
بعناية فائقة وحصر محلي 
وإقليمي وعاملي ملبادرات 
النجاح واختراعات العصر 
سنسعى دون كلل وبفضل 
تشجيع املخلصني من أبناء 
هذا الوطن إلى تغيير ثقافة 
اإلحباط واالستياء السائدة 
بني الشباب الكويتي وشغفه 
باالنتقاد اجلارح غير البناء 
وذلك من خالل احملاضرات 
في اجلامع���ات والكليات 
والوزارات والهيئات والتي 
نس���عى الى أن تساهم في 
املبادرة في  حتقيق هدف 
إح���داث التغيير املطلوب 
على امل���دى الطويل بإذن 
اهلل، ال���ى جانب الدورات 
التدريبي���ة وورش العمل 

املتخصصة.
ويتاب���ع م.عمر حديثه 
للدالل���ة عل���ى ان الفك���ر 
البشري قادر على تغيير 
مصائر الشعوب وأحوالها 
اذا ما خلصت  وانتعاشها 
النوايا واجتهت نحو تنمية 
الفك���ر اإلنس���اني وبناء 
الشباب البنية الصحيحة، 
مشيرا إلى بعض التجارب 
العالم مثل  الناجحة ف���ي 
شركة ابل للتكنولوجيا التي 
متلك إيرادات متاثل إيرادات 
الكوي���ت م���ن تصديرها 
للنفط وذلك بفضل العقل 
البشري وتوجيهه الوجهة 
الصحيحة لالستفادة من 
قدراته، إذ قال اهلل سبحانه 
في كتابه العزيز )لقد خلقنا 
اإلنسان في احسن تقومي(  

ڈ.
واختتم مؤسس مبادرة 
التغيير تصريحاته مؤكدا 
تفاؤله بتفاع���ل املجتمع 
واملسؤولني مع مبادرته إذ 
إن أحدا ال يختلف على هدف 
تطوير كويتن���ا احلبيبة 
وتخلي���ص املجتم���ع من 
الدخيلة  السلبية  العادات 
عليه واالنطالق بش���بابنا 
نحو املساهمة في التطور 

العاملي املنشود.

تنطلق برعاية وزارة الشباب لنشر وترسيخ القيم واملبادئ والسلوكيات السليمة

عمر: مبادرة »التغيير« تسعى إلى تغيير ثقافة اإلحباط 
واالستياء بني الشباب وشغفهم باالنتقاد اجلارح

انتشار التكتالت 
واالنقسامات 

وجتزئة املجتمع 
أدى إلى تعثر 

خطط التنمية 

متفائلون بتفاعل 
املجتمع 

واملسؤولني مع 
املبادرة لتطوير 
كويتنا احلبيبة 

وتخليص املجتمع 
من العادات 

الدخيلة

عيد العازمي رئيس نقابة املواصالت

ص���رح رئي���س مجلس 
إدارة نقابة العاملني بوزارة 
املواص���الت عي���د العازمي 
النقابة  إدارة  بأن مجل���س 
يشكر وكيل الوزارة م.حميد 
القطان ملا أبداه من جتاوب 
مثمر وتقديره لدور النقابة 
خالل املقابل���ة التي أجراها 
مع أعض���اء املجلس والتي 
كان له���ا األث���ر الطيب في 
نفوسنا، مضيفا انه مت خالل 
تلك املقابلة طرح مطالبات 
العمومية  أعضاء اجلمعية 
وموظفي الوزارة، ومن أهمها 
اعتماد صرف تظلمات األعمال 
الوزارة،  املمتازة ملوظف���ي 
وبحث أسباب تأخير صرف 
البدالت املستحقة ملوظفي 

الوزارة.
وق���ال العازمي ان وكيل 
املواص���الت وعد بس���رعة 
الب���دالت  إجن���از ص���رف 
للموظفني املس���تحقني في 
العاج���ل، وحث  القري���ب 
اللجن���ة املكلفة على النظر 
ف���ي هذه الب���دالت، وثقتنا 
كبيرة في رئيس���ة اللجنة، 
وكيل الوزارة املساعد لقطاع 
الشؤون اإلدارية والقانونية 
الس���بيعي إلجناز  بثين���ة 
أعمال اللجنة بأسرع وقت، 
الفتا إل���ى أن تأخير صرف 
الب���دالت أص���اب املوظفني 
باإلحباط وأثر في نفوسهم 
ملا يقومون به من أعمال دون 
حصولهم على حقوقهم التي 

يستحقونها.
وأك���د أن مجل���س ادارة 
النقابة يتابع هذا األمر عن 
كثب حتى يتم حتقيق هذا 

املطلب العاد

نقابة املواصالت 
تطالب بسرعة

 صرف »املمتازة«
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b.alenezi@alanba.com.kwإعداد: بداح العنزي

احمليلبي: إعداد 
برنامج تدريبي 

للمهندسني حول 
تقنية استخراج 

الرمال

وقع عقد املشروع مع أحد املكاتب االستشارية ويستغرق تنفيذه 12 شهراً على 4 مراحل

الصبيح: مليون و334 ألف دينار ملشروع تطوير مواقع الدراكيل
املمكنة، إضافة الى أنه سيتم 
خالل الدراسة التعاون مع كل 
القطاع���ات احلكومية وغير 
العالقة، من   احلكومي���ة ذات 
أجل احلصول على املعلومات 
الالزمة للدراسة، باالضافة الى 
تبادل اآلراء املتعلقة باملشروع 
في كل املراحل، وذلك من خالل 
ورش عمل تعقد بعد كل مرحلة 
في بلدية الكويت. كما سيتم 
خالل املشروع إعداد برنامج 
تدريبي لفريق من مهندس���ي 
بلدية الكويت، بحيث يشتمل 
البرنامج - والذي سيش���مل 
كل مراحل املش���روع - على 
إكساب املتدربني معلومات فنية 
وتقنية حول استخراج الرمال، 
وطريقة حتديد مواقع الدراكيل 
وإعداد املعايير وطرق تقييم 
املقترح���ة، باالضافة  البدائل 
الى التقنيات املس���تخدمة في 
املشروع ومنها تقنيات نظم 
املعلوم���ات اجلغرافية والتي 
سيتم من خاللها حتديد املواقع 
املناسبة واحداثياتها باستخدام 
برامج متخصصة تعمل على 
جمع وحتليل وعرض البيانات 
املرتبطة باملواقع مثل  الفنية 
اخلرائ���ط والص���ور اجلوية 

والبيانات الوصفية.

من طرق وجس���ور ومنشآت 
للقطاع احلكومي واخلاص. 

وأض���اف: نظ���را ألهمية 
املشروع، وحرصا على توفير 
هذا امل���ورد امله���م لألغراض 
التنموي���ة املختلفة بطريقة 
س���ليمة ومنظمة، لذا فقد مت 
طرح مش���روع حتديد مواقع 
دراكي���ل الس���تخراج الرمال 
بدول���ة الكويت ع���ن طريق 
إدارة املستشارين لدى جلنة 
البيوت االستشارية،  اختيار 
والتي مت م���ن خاللها حتديد 
املكتب الفائز بهذا املشروع بعد 
تقييم العروض الفنية واملالية 

للمشروع.
كم���ا  س���يتم بن���اء على 
الشروط املرجعية والعرض 
الفائز إعداد  الفني للمكت���ب 
آلي���ة لتنفيذ املش���روع مبدة 
زمنية قدرها 12 شهرا. حيث 
س���يقوم املكتب االستشاري 
خالل الدراسة بتحديد املواقع 
املناسبة الس���تخراج الرمال، 
م���ن حيث طبيع���ة الطبقات 
الرس���وبية ومناسبة نوعية 
الرمال ألغراض البناء، ومالءمة 
هذه املواقع من ناحية البيئة 
الطبيعي���ة وتأثيره���ا على 
البيئة احلضرية بأقل األضرار 

الرمال من الدراكيل، وتطوير 
لوائ���ح تنظيمية مفصلة لكل 
موقع مقترح، وإعداد طريقة 
لدمج إطار التخطيط اخلاص 
الرم���ال مع املخطط  بتوريد 

الهيكلي لدولة الكويت.
٭ املرحل���ة الرابعة: التقارير 

النهائية
تشتمل هذه املرحلة على 
إعداد وإنتاج التقارير النهائية 
وإنتاج خرائط نظم املعلومات 
اجلغرافية النهائية لكل مواقع 

دراكيل الرمال.
من جانبه، قال مدير إدارة 
املخط���ط الهيكل���ي م.س���عد 
احمليلبي: يأتي مشروع حتديد 
مواقع دراكيل الستخراج الرمال 
البناء  املس���تخدمة ألغراض 
إدارة املخطط  استكماال لدور 
الهيكلي ببلدي���ة الكويت في 
تخطي���ط األراض���ي وحتديد 
اس���تخداماتها. ويأت���ي هذا 
املشروع تزامنا مع املشاريع 
املتزاي���دة والتي يتم تنفيذها 
كجزء من االستراتيجية الشاملة 
للمخطط الهيكلي الثالث للدولة 
2005 وال���ذي يتضم���ن مدنا 
جديدة ومناطق س���كنية في 
جميع أنحاء الكويت باالضافة 
الى املشاريع التنموية املتزايدة 

جمع املعلوم���ات والبيانات 
السابقة  الدراسات  ومراجعة 
ذات الصلة باملش���روع سواء 
من بلدية الكويت أو اجلهات 
احلكومية أو غير احلكومية 
االخ���رى، وحتدي���د املناطق 
االولية للمس���ح اجليوتقني، 
وإج���راء الدراس���ات البيئية 
واجليوتقنية االولية، وإعداد 
أس���اليب الدراس���ة امليدانية 
املواقع  اجليوتقني���ة لتقييم 

املختارة.
الثاني����ة: تقرير  ٭ املرحل����ة 
الدراسة امليدانية اجليوتقنية

تشتمل هذه املرحلة  على 
إص���دار تصاري���ح العمل من 
اجلهات احلكومي���ة املختلفة 
وإجراء وإكم���ال االختبارات 
اجليوتقنية وإعداد الدراسات 
البيئية املفصلة، وإعداد خرائط 
نظ���م املعلوم���ات اجلغرافية 
املفصل���ة ملناط���ق دراكي���ل 

الرمال.
الثالث���ة: تقرير  ٭ املرحل���ة 
التخطيط  تنظيمات وإط���ار 

لدراكيل الرمال
تشتمل هذه املرحلة على 
تطوي���ر لوائح وسياس���ات 
وأنظمة شاملة وعلى مستوى 
الدولة حلماية وإدارة توريد 

واقتراح مواقع جديدة للدراكيل 
وحتديد استعماالتها املستقبلية 
واقتراح العالج املناسب لهذه 
املواقع تناس���با م���ع اخلطة 

املستقبلية للدولة.
أربع  ويشتمل املشروع على 

مراحل على النحو التالي:
٭ املرحلة االولى: تقرير جمع 
الدراسة  املعلومات وأساليب 

امليدانية
تشتمل هذه املرحلة على 

باملشاريع اإلنشائية املستقبلية 
والتنموية، وعليه س���تقوم 
الكوي���ت بالتعاقد مع  بلدية 
مكتب استشاري متخصص 
للقيام باخلدمات االستشارية 

الالزمة للمشروع.
الى  حيث يهدف املشروع 
وضع خط���ة عم���ل ووضع 
سياس���ات جدي���دة حلماية 
وإدارة مواق���ع الدراكي���ل في 
الكويت،  جميع مناطق دولة 

وق���ع مدير ع���ام البلدية 
م.أحمد الصبيح عقدا لتنفيذ 
مشروع تطوير مواقع الدراكيل 
مع املكتب االستشاري شمس 
انترناشيونال لالستشارات 
البيئية باملشاركة مع املكتب 
احملل���ي دار أس���امة ج���واد 
لالستش���ارات  بوخمس���ني 
الهندسية بقيمة تبلغ 1.334.673 

دينارا ملدة 12 شهرا.
وقال الصبيح خالل املؤمتر 

الصحافي لتوقيع العقد:
وفق���ا لتوصيات املخطط 
بش���أن  للدول���ة  الهيكل���ي 
استراتيجية اخلطة العمرانية 
للدولة حتى عام 2030 ونظرا 
للتوسع العمراني الذي تشهده 
دولة الكويت، فإنه من املتوقع 
زيادة حجم ونوعية املشاريع 
التنموية واالنشائية في البالد، 
ونظرا لنق���ص وعدم وجود 
مناط���ق كافية لالس���تخدام 
الرم���ال  كدراكي���ل لتوري���د 
املستخدمة لالنشاء مع غياب 
اإلطار التخطيطي والتنظيمي 
الالزم لتحديد واستخدام دراكيل 
الرم���ال بالكوي���ت، فقد رأت 
إعداد  الكويت ضرورة  بلدية 
دراسة متكاملة وتطوير مواقع 
الدراكيل وجتهيزها الستخدامها 

م.أحمد الصبيح خالل توقيعه العقد ويبدو م.سعد احمليلبي

اتالف االسماك الفاسدة 

التأكد من تاريخ الصالحية 

حترير احدى املخالفات 

إتالف 440 كيلو سمك وإغالق 19 محاًل 
وحترير 100 مخالفة في العاصمة خالل ديسمبر

انطالقا من تفعيل تطبيق 
القانون من قب���ل األجهزة 
إدارة  تواص���ل  الرقابي���ة 
التعاون  العام���ة  العالقات 
والتنس���يق مع كل األجهزة 
الرقابية باإلدارات املختلفة 
ألفرع بلديات احملافظات حيث 
نظمت إدارة العالقات العامة 
بالتعاون مع مراقبة األغذية 
واألسواق بفرع بلدية محافظة 
العاصمة حملة تفتيشية على 
محالت تداول املواد الغذائية 
الش���ويخ بهدف  مبنطق���ة 
القوان���ني واللوائح  تفعيل 
التي شرعتها البلدية وذلك 
بهدف التأك���د من صالحية 
املواد الغذائية للقيام مبتابعة 
مراكز بي���ع وتخزين املواد 
الغذائية من خالل حمالتها 
التفتيشية بهدف احلفاظ على 
صحة وس���المة املستهلكني 
وكشف التراخي واإلهمال لدى 
البعض، الفتة إلى أن الهدف 
من هذه احلمالت ليس حترير 
املخالف���ات بقدر م���ا يكون 
البلدية على سالمة  حرص 

املواطنني واملقيمني.
السياق أعلنت  وفي هذا 
العامة أن  العالق���ات  إدارة 
احلمالت التفتيشية لألجهزة 
الرقابية بفرع بلدية محافظة 
العاصمة خالل شهر ديسمبر 
احلالي أسفرت عن حصيلة 
تضمنت غلق 19 محال وحترير 
100 مخالف���ة باإلضافة إلى 
مصادرة وإتالف 440 كيلو 
س���مك وترأس فريق العمل 

للحمالت التفتيشية مراقب 
عام األغذية واألسواق بفرع 
بلدي���ة محافظ���ة العاصمة 
نصار بن المي واملفتشون 
زهير الربيعة، عباس احلواج، 
علي احليدري، بدر اخلليفة 
العامة  العالقات  إدارة  ومن 
الراضي وأنور  أحمد عب���د 

حميد.
وأكد بن المي أن احلمالت 
التفتيشية التي يتم تنفيذها 
تعد مكملة للحمالت االعتيادية 
التفقدية التي تنفذها اجلهات 
الرقابي���ة عل���ى األس���واق 
واملخازن الغذائية للتأكد من 
استيفائها لكل االشتراطات 
الصحية م���ن أجل احلفاظ 
على صحة وسالمة اجلميع 
والتي تعتبر من أولوياتنا، 
إلى استمرار تنفيذ  مشيرة 
احلم���الت امليدانية من قبل 
مفتشي املراكز التابعة لبلدية 
محافظة العاصمة على مختلف 
املتعلقة بعملهم  األنش���طة 

لتغطي األس���واق واحملالت 
التي تتب���ع املنطقة حتقيقا 
العام���ة، والتي  للمصلحة 
أسفرت عن مصادرة وإتالف 
440 كيلو سمك باإلضافة إلى 
إغالق 19 محال، وحترير 100 
مخالفة متثلت في مخالفات 
عدم التقيد بشروط النظافة 
والعمل بترخيص صحي منته 
وتشغيل عمالة دون شهادات 

صحية.
 وشددت إدارة العالقات 
العامة على أصحاب احملالت 
االلت���زام بلوائح  بضرورة 
البلدي���ة جتنبا  وقوان���ني 
لتحرير املخالفات، وحرصا 
على تطبيق الالئحة، مهيبة 
باملواطنني واملقيمني بسرعة 
االتصال باخلط الساخن 139 
الذي يتلقى الشكاوى على 
مدار ساعة ملتابعة الشكاوى 
والتعامل معها وفقا لإلجراءات 
املتبعة من قبل أجهزة البلدية 

املختصة.

عبداهلل الكندري

عبدالسالم الكندري

الكندري:  ضرورة تخصيص ساحات للسيارات 
والطراريد في املناطق السكنية

6162 شكوى تلقاها اخلط الساخن خالل نوفمبر املاضي

قدم عضو املجلس البلدي 
عب����داهلل الكن����دري اقتراحا 
بتخصيص ساحات في املناطق 
الس����كنية لوضع السيارات 
والطراريد. وقال الكندري في 
اقتراحه: لوح����ظ في اآلونة 
األخيرة الكثير من الشكاوى 
حول وجود سيارات أو طراريد 
أم����ام الس����احات املخصصة 
العامة )كاجلمعيات  للمرافق 
التعاونية، املساجد( يتم إيقافها 
من أصحاب تلك املركبات فيها، 
والسبب يعود إلى عدم وجود 

أعلنت إدارة العالقات العامة 
في البلدية أن عدد الشكاوى 
مت  الت����ي  واالستفس����ارات 
استقبالها عبر اخلط الساخن 
139 وحتويلها إلى أفرع البلدية 
باحملافظات خالل شهر نوفمبر 
املاض����ي بلغ 6162، مش����يرة 
إل����ى أن أعلى معدل منها كان 
لبلدية محافظة الفروانية حيث 
بلغ عددها 1124 شكوى فيما 
كان أدن����ى معدل منها لبلدية 
محافظة العاصمة وسجلت 965 
شكوى.  وقال مراقب النقليات 
ب����إدارة اخلدمات  والطوارئ 
العامة ببلدي����ة الكويت عبد 
الكندري في تصريح  السالم 
صحافي إن املقارنة الرقمية بني 
عدد الشكاوى التي مت حتويلها 

ساحات كافية يتم فيها إيقاف 
املركبات أو الطراريد من قبل 

أصحاب املنازل.
كما أن هن����اك الكثير من 
الذين يرغبون في  املواطنني 
وضع سياراتهم في أماكن آمنة 
عند سفرهم والبعض اآلخر 
يعتني باملركبات القدمية وال 
يجد مكانا يضع فيها املركبة 

أو الطراد.
وحيث ان ه����ذا االقتراح 
إيقاف  يس����اهم في تنظي����م 
الس����يارات ف����ي املناطق كما 

ألف����رع البلدي����ة باحملافظات 
املختلفة بينت تقارب نسبة 
الش����كاوى فيم����ا بينها، ففي 
املرتب����ة الثانية جاءت بلدية 
محافظة اجلهراء مسجلة 1066 
شكوى، فيما كان عددها لفرع 
بلدية محافظة األحمدي 1019 
شكوى واحتلت املركز الثالث 
تالتها محافظة مبارك الكبير 
في املرتبة الرابعة وكان عدد 
الشكاوى التي مت حتويلها 1006 
شكاوى فيما جاءت في املركز 
اخلامس محافظة حولي لتسجل 
982 شكوى وبلغ أدنى معدل 
للشكاوى في محافظة العاصمة 

مسجلة 965 شكوى.
أن  الكن����دري  وأوض����ح 
التي تلقاها خط  الش����كاوى 

يساهم في إزالة العقبات أمام 
حركة مرور السيارات وكذلك 
يزيل املظاهر غير احلضارية 
والتي انتش����رت ف����ي اآلونة 
األخيرة م����ن وجود مركبات 
أو طراري����د أمام الس����احات 
املخصصة خلدمات أخرى في 

املنطقة.
لذلك نقت����رح: تخصيص 
أراض في املناطق السكنية ليتم 
وضع الس����يارات والطراريد 
املرافق  وتكون بإدارة شركة 

العمومية.

الساخن 139 تنوعت  البلدية 
وش����ملت عددا م����ن املجاالت 
املختلف����ة منه����ا م����ا يتعلق 
بالنظافة العامة وإعاقة الطريق 
إلى جان����ب طل����ب حاويات 
النظافة، س����قوط األش����جار 

ووجود الكثبان الرملية.
 من جانبه أكد رئيس قسم 
النقليات باملراقبة فواز املسعد 
أن فرق الطوارئ باملراقبة من 
خالل نوباته الثالث )أ، ب، ج( 
قاموا باالستجابة السريعة ل� 
67 شكوى واردة من اجلمهور 
عبر خط البلدية الساخن 139 
املتمثلة في إعاقة الطريق حيث 
اآللي����ات واملعدات  مت توفير 
والعمل على إزالتها من مختلف 

املواقع باحملافظات الست.
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التميمي: تراجع العمالة الوطنية في القطاع اخلاص إلى 4.6% فقط
سيناريوهات عدة، مبعنى أنه في 
حال فشل السيناريو األول يكون 
اللجوء للسيناريو الثاني، ومن ثم 
اللجوء للثالث حال دعت الضرورة 
لذلك، مؤك���دا أن الكويت تفتقر 
لهذا األمر على الرغم من أهميته. 
ودعا إلى ضرورة تش���كل جلنة 
للتنمية ال تنسب للحكومة بقدر 
ما تنسب للدولة، على أن يشارك 
فيها خبراء ومتخصصون وكوادر 
فاعلة بالقطاع اخلاص والقطاع 
األهلي، على أن يناط بهذه اللجنة 
مراقبة تنفيذ خطة التنمية باجلودة 
املطلوبة والعمل على تذليل جميع 
املعوقات التي تعرقل إجناز اخلطة 
على النحو املرغوب. من جهتها 
قالت مديرة الندوة - رئيس قطاع 
االستشارات مبركز الترشيد العاملي 
لالستشارات والتدريب د.تهاني 
العنزي، إن الهدف من التركيز على 
معوقات خطة التنمية هو حتديد 
مواطن اخلل���ل وأوجه القصور 
بهدف تالش���يها وعدم تكرارها، 
وأن التركيز على اإليجابيات أمر 
ضروري لتعظيم هذه اإليجابيات 
لتك���ون دافعا عند تنفيذ اخلطة 

اجلديدة.

املعوقات أن اخلطة التي وضعتها 
احلكوم���ة بعي���دة كل البعد عن 

القطاع اخلاص.
وأضاف البحر أن خطة التنمية 
بالكويت عمرها 5 سنوات في حني 
عمر احلكومة االفتراضي لو أمتت 
مدتها هو 4 سنوات، مشيرا إلى 
أن بعض الوزراء وليس جميعهم 
ليسوا على مستوى خطة التنمية، 
كما أن مفهوم األمن الوطني مقصور 
على حتقيق األمن العام دون أن 
يكون هن���اك دور ملموس على 

مستوى األمن االقتصادي.
ولفت إلى أن التنمية هي شراكة 
بني القطاع العام والقطاع اخلاص 
وكذلك القطاع األهلي، مؤكدا على 
ض���رورة أن ينخرط املواطن في 
حتقيق أهداف خطة التنمية وأال 
يكون في منأي عن اخلطة على 
النح���و الذي رأين���اه في اخلطة 
التنموية األولى للكويت، داعيا 
إلى مشاركة القطاع اخلاص في 
وضع أفكار خطة التنمية لتكون 
قابلة للتنفيذ مبفهوم الش���راكة 

احلقيقية.
وأوض���ح البح���ر أن خط���ة 
التنمية بالكويت حتتاج لوضع 

ولفت إلى أن الكويتيني اليزالون 
بعيدين عن القطاع اخلاص بسبب 
طبيعة األنشطة التي في الغالب ال 
حتقق طموحاتهم الوظيفية، مشددا 
على أن املطلوب هو تطوير دور 
القطاع اخلاص ليكون أكثر قدرة 
على استقطاب العمالة الكويتية، 
الفتا إلى أن من شأن ذلك توسيع 

وتنويع القاعدة االقتصادية.
وأشار إلى أن ضعف اإلنفاق 
كان من معوق���ات خطة التنمية 
األولى، الفتا إلى أن ما مت إنفاقه 
ال يزيد على 12 مليار دينار، وهو 
ثلث املبلغ املرصود، موضحا أن 
الدورة املستندية التزال طويلة 
ومرهقة، كم���ا أنه ظهر ان هناك 
نقصا في العمالة املدربة بشكل 
كاف، هو ما يظهر من وجود كثير 
من مش���اريع اخلطة التزال قيد 
التنفيذ. وقال التميمي إن تراجع 
أسعار النفط فرصة لدول اخلليج 
ملعاجلة التشوهات االقتصادية 
من خالل برامج جيدة. من جانبه 
قال رئيس مجلس إدارة ش���ركة 
الناقالت اخلليجية علي خالد البحر 
إن معوقات التنمية في الكويت 
كثيرة، مش���يرا إلى أن أبرز هذه 

أن هذا الطموح رغم تواضعه، إال 
أنه لم يتحقق ولم تصل نس���بة 
الكويتيني إلى النسبة املستهدفة 
باخلطة. وأشار إلى أن التركيبة 
السكانية بالكويت منحازة لصالح 
الوافدين وهو ما يؤثر على قوة 
العمل بالكويت، الفتا إلى أن نسبة 
العمالة الكويتية بسوق العمل في 
ع���ام 2008 كانت في حدود %17، 
وكان املس���تهدف بخطة التنمية 
األول���ى هو رفع نس���بة العمالة 
الكويتية التي تش���كل 4.8% في 
القطاع اخلاص وزيادة معدالتها 
بش���كل تدريجي، موضحا ان ما 
حدث هو العكس، حيث تراجعت 

النسبة إلى %4.6.
وقال اخلبير االقتصادي عامر 
التميمي إن االعتماد األساس���ي 
بس���وق العمل الكويت���ي على 
العمالة الهامش���ية غير املؤهلة، 
كم���ا أن القط���اع اخلاص يعتمد 
على هذه العمالة بش���كل كبير 
خاصة في املجال اخلدمي، داعيا 
إلى ض���رورة إحداث توازن على 
مستوى التركيبة السكانية وإعادة 
النظر في اعتماد القطاع اخلاص 

على العمالة غير املؤهلة.

قال اخلبير االقتصادي عامر 
التميمي إن أي خطة تنمية البد 
أن تصاحبها فلس���فة اقتصادية 
واجتماعية يتبلور من خاللها كل 
ما يتعلق بالتنمية بهدف إحداث 
متغيرات كمية ونوعية في الواقع 
االقتصادي واالجتماعي بالدول 
التي تقوم بخطط تنموية، مشيرا 
إلى غياب هذه الفلسفة عند تطبيق 

خطة التنمية بالكويت.
وأوضح التميمي خالل ندوة 
بعنوان »أبرز وأهم املعوقات في 
تنفيذ اخلط���ط التنموية« التي 
أقيمت أول من أمس على هامش 
فعاليات منت���دى »إجنازات« أن 
أهداف خطة التنمية األولى للكويت 
)2010-2014( لم تتحقق بالكامل 
نظرا لغياب هذه الفلس���فة، كما 
أن سقف الطموحات كان مرتفعا 

بشكل مبالغ فيه.
وتطرق التميمي إلى التنمية 
البش���رية ضمن خط���ة التنمية 
األول���ى للكويت قائال: إن الهدف 
الذي وضع باخلطة هو إعادة هيكلة 
التركيبة السكانية بالكويت من 
خالل رفع نسبة السكان الكويتيني 
من 31% إلى نحو 35%، مشيرا إلى 

عامر التميمي

»الكهرباء« استعرضت جهودها 
في منتدى »إجنازات«

شاركت وزارة الكهرباء واملاء في فعاليات منتدى 
»إجنازات« ال����ذي أقيم على مدى اليومني املاضيني 
حتت رعاية وزيرة الش����ؤون االجتماعية والعمل 
ووزيرة الدولة لش����ؤون التخطيط والتنمية هند 

الصبيح.
وعرضت وزارة الكهرباء واملاء خالل املش����اركة 
بجناحها الرئيس����ي أهم اإلجن����ازات التي حققتها 
الوزارة ضمن خطة التنمية، وكذلك بينت جلمهور 
املعرض مشاريعها املستقبلية ضمن خطة التنمية 

اجلديدة للكويت.

الوزيرة هند الصبيح تقدم درعا لوزارة الكهرباء ملشاركتها في املنتدى 
ويبدو الرئيس التنفيذي ملجموعة »فيچن« خميس العجمي

البحر: أبرز معوقات 
خطة التنمية أنها 

بعيدة كل البعد
عن القطاع اخلاص

خالل مشاركته في ندوة عقدت على هامش منتدى »إجنازات« 
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تأثرت باإليطالي 
مايكل أجنلو وصممت 
أشكااًل قريبة من روح 

هنري مور

تخصصت في سباكة 
البرونز... وأول مجسم 

بعته بثالثني ديناراً

املرسم احلر نواة 
الفن التشكيلي 

باخلليج .. وجمعية 
الفنون التشكيلية 
تأسست بجهود 

جماعية

أول جائزة أحصل 
عليها قلم خشب 
من سمو الشيخ 

الراحل عبداهلل اجلابر

أجرت اللقاء: هالة عمران

بدأت حكايته مع النحت في سن صغيرة، حيث كانت ميوله الفنية واضحة منذ مرحلة الطفولة، ففي عمر السبع سنوات كان يستعني بالطني من على احلوائط واجلدران ويصب عليه 
املاء ويعيد تشكيله ليصنع منه اشكاال كالطيور واحلمام والسمك، بطريقة فطرية بسيطة، وعندما تتصلب األشكال يعطيها ألصدقائه الذين يسعدون بها، وهي املتعة التي جعلته يعشق 

النحت ويستمر فيه، وعندما دخل املدرسة احتضنه األساتذة لدعم موهبته، ففي عام 1956 أثناء العدوان الثالثي على مصر عمل مناذج ملائتني وخمسني مجسما لألشخاص، وحازت 
إعجاب اجلميع، متيزت أعماله بالشعور الفطري وصدقه املوازي لصدق زمانه وهو شاب في املرسم احلر قبل ان يبدأ دراسته في كلية الفنون اجلميلة من عام 1966 إلى 1970، انه 

النحات الكويتي سامي محمد الذي جمع في أعماله معادلة تشكيلية جديدة جتمع األصيل واملعاصر معادلة صعبة في نحت البرونز، إنه أول نحات عربي ينحاز إلى املقهورين والبسطاء، 
فعاش آالم املظلومني في العالم، وعشق اإلنسانية بوطنها غير احملدد ولم يسكن مجرد وطن محدود، إنه فنان يستحق أن يكون سفيرا لإلنسانية التي انحاز لها، فإلى تفاصيل اللقاء. 

سامي محمد: خالفات أهل الفن حالت
دون إنشاء نقابة الفنانني..  والسبعينيات
مرحلة ازدهار الكويت في كل املجاالت

أعمال شيخ النحاتني العرب معادلة تشكيلية جتمع بني األصالة واملعاصرة

الفنان 
سامي محمد 

الدراسة ومن أين لك املوهبة؟
٭ املوهبة اهم من الدراسة لكن 
الدراسة تصقل املوهبة، فهناك 
العديد من اخلريجني واملثقفني 
ولكن بدون املوهبة ال يستطيع 
الفنان اإلبداع، في البوزرات فيها 
اسم بيكاسو ألنه مبدع، املوهبة 
هي األصح، جميع أهلي متدينون 
وكنت مثل الكافر بينهم، لم تكن 
والدتي راضية عن عملي، كانت 
تتمني اكون طبيبا أو محاميا، 
أقربائي ينظرون لعملي  حتى 
على أنه غير مفيد، وكنت اشجع 

حالي.

ماذا بقي من الطموح؟
٭ أمتنى أن يكون لدينا بالكويت 
متح���ف يعب���ر عنه���ا يوازي 
متحف جو هاين، فقد سبقتنا 
اإلم���ارات، ونحت���اج إلى قرار 
وتنظيم وخصوصية تعبر عن 
الكويت، فكل اإلمكانيات متاحة 

وال ينقصنا شيء.

أول مجسم بـ 30 دينارا 

لدى سؤال الفنان سامي محمد 
عن أول مجسم في حياته الفنية 
قال إنه كان مجسما صممه وباعه 
ألميركي، وأضاف: كنت راجعا من 
مصر وكان معي متثاالن، وبعت 
واحدا بثالثني دينارا عام 1965. 
وفيما يخص النصب التذكاري 
للشيخ عبداهلل السالم في عام 
1971، ق���ال: أتذك���ر عبدالعزير 
املساعيد وطلب منا متثاال للشيخ 
عبداهلل السالم واتفقنا باملرسم 
على ان كال منا يسوي عمل وجاء 
االختيار على متثالي ألنه جمع 
كل املواصفات، فوضعت الشيخ 
على كرسي وينظر فيه إلى منظر 
وال يعتلي املناظر إال ذو القدرة 
رفيع املستوى، وكان معبرا عن 
النهضة التي قام به مثل التربية 
إلى  والتعليم واستند املجسم 
البحر، ومتطلعا  ماضيه وهو 
لألمام ألنه هو أبو الدس���تور 
وصانعه فوضعته حتت يده، 
وجعلت جلسته جلسة شخص 
له هيبة، وكان صعبا ان تخلقي 
هيبة قائد من الطني، عملت فيها 
سنة كاملة، وعند االفتتاح وقع 

االختيار علي متثالي. 

تمثال صبرا وشاتيال.. أرهقني

وعن تأثير اخلبرة والقدرات 
التراكمية على أداء الفنان يقول 
الفنان س���امي محم���د: القدرة 
اليدوية واخلبرة موجودة لدي 
بحكم خبرة ال� 50 عاما، فكرة 
العمل صعبة ج���دا، وميالدها 
أصعب، عملية التنفيذ تتطلب 
وقتا، التنفيذ يعتمد على اخلبرة، 
في إحدى املرات كنت بالسيارة 
وكان نفسي في عمل شيء جديد، 
كانت فكرة متثي���ل االختراق، 
والذي يحمل عدة تفس���يرات، 
وهو عمل سياس���ي، يعبر عن 
اختراق اجل���دار، أيضا متثال 
صبرا وشاتيال، حدث ان تأثرت 
به جدا، وهو أمر يجرح شعور 
اإلنس���ان، عملت على التمثيل 
من خالل املخزون الذي شاهدته 
ولم اصل لنتيجة ملدة شهرين، 
كنت اعمل التمثيل واهده، وهي 
معاناة الفنان الوصول لنقطة 
اإلبداع، وبني اإلبداع والفش���ل 

شعرة، والنجاح صعب.

وقابلت���ه وعملت أعماال قريبة 
من روحه.

ما رؤيتك في اجليل احلالي ومن 
تراه خليفتك؟ وماذا عن اخلامات 

التي تفضل استخدامها؟
٭ النحت فن صعب، وهي مهنة 
مملة، حتى اآلن ما رأيت احدا من 
اجليل احلالي، من فترة قصيرة 
قابلت نحاتا شابا اسمه هيثم 
العدان ورأيت بع���ض أعماله 
وأتوقع له مستقبال جيدا، ألنه 
يتطلب الصبر، البد ان يتعلم 
النحات الصبر، فميالد الفكرة 
وتنفيذها وأيضا تكلفتها كلها 
أمور تتطل���ب انتظارا وجهدا، 
عكس الرس���م لكن���ه أقل تعبا 
النحت، اضافة الى  وجهدا من 
خاماته العديدة واملكلفة، فيما 
يخص اخلامات هناك األملنيوم 
وافضل استخدام البرونز، ألني 
في أميركا تخصصت في سباكة 

البرونز وهي مادة مكلفة. 

شاركت في العديد من املعارض 
الفنية ما أهمية االحتكاك للفنان؟
٭ املشاركة مهمة للفنان، لذلك 
شاركت في العديد من املعارض 
الفنية واحتككت بكبار الفنانني 
على مستوى العالم، وتطلعت 
الى املعارض واملتاحف، واعتبر 
القراءة  ان هذه املشاركات هي 
البصرية للفن���ان وهي مهمة، 
الثقافة الفنية هي اجلزء الكبير 
م���ن روح العطاء، هناك فاصل 
ب���ني احلرف���ي واملبدع،  كبير 
صاح���ب الثقاف���ة واملعرفة ال 

يتوقف عند حد.

بيكاسو

أيهما أهم للفنان املوهبة أم 

اني أتقنت القواعد األساس���ية 
في العم���ل الفني، ودائما كنت 
أج���د الثناء عل���ى أعمالي من 

أساتذتي

التاريخ

ماذا تعني كلمة نحت؟
٭ النحت ه���و التاريخ، لذلك 
النحات هو الذي يؤرخ ما هو 
على س���طح األرض، والدليل 
احلضارات الس���ابقة، وبداية 
اإلنسان في الكهوف بدأ باحلفر 
على اجلدران، وكان يترجم كل 
ما يريد قوله يترجمه من خالل 
احلفر والنحت، لذلك هو عمل 
عظيم، بعض الناس يجهلون، 
والبعض اآلخر يفسرها عبادة، 
النحت فن جمالي مطلوب في 
تزيني مدن وقاع���ات وتاريخ، 
وكل هذه األمور تصب في قالب 

النحات والفنان واخلزاف.

شيخ النحاتني العرب ماذا 
يعني لك هذا اللقب؟

٭ الشيخ سلمان احلمود وزير 
اإلعالم عندما زرته في مكتبه مع 
الفنانني، وجدته  مجموعة من 
يلقبني بش���يخ النحاتني، وأنا 
س���عيد بهذا اللق���ب واعتبره 

وساما.

من النحات الذي تأثرت بأعماله؟
٭ ل���دي مراح���ل مختلفة في 
حياتي، تأثرت باإليطالي مايكل 
أجنلو وهو سيد النحاتني ومن 
حبي له س���افرت الى إيطاليا 
ملشاهدة أعماله على الطبيعة، 
أيضا رودان والذي يعتبر رائدا 
للحداث���ة وكانت أعماله تتميز 
باللمسة الفنية والفكر، اضافة 
البريطاني  إلى هن���ري م���ور 

وهل جاءت أعمالك تعبيرا عما 
يحدث في العالم من أحداث 

غيرت التاريخ؟
٭ السياسة نقيض الفن، ألن الفن 
إبداع وتاريخ وعطاؤه وجذوره 
تظل ممتدة عبر األجيال، رغم ان 
كل أعمالي تتكلم عن السياسة، 
وكله تتحدث وتعبر عن قضايا 
وهموم اإلنسانية، على اختالف 
أشكالها من سحق الكرامة بالرغم 
من انني أعي���ش في بلد ينعم 
باألمن واألمان والرخاء، ظل همي 
هموم من يعيشون في معاناة 
من حولنا، تأثرت بهم فوجدت 
نفسي مهموما بقضاياهم إال انني 
ال أجيد احلديث في السياسة، 
احد متاثيلي يعبر عن الش���لل 
واملقاوم���ة ويجس���د صرخة 
اإلنسان الداخلية، أغلب أعمالي 

عن معاناة اإلنسان.

ماذا عن أكادميية الفنون؟
٭ أكادميية الفنون تؤس���س 
الفنانني، من ضمنها البوزارت 
التي تخرج منها بيكاسو، ونحن 
بحاجة لألكادميي���ة بالكويت، 
الرس���ام والكات���ب والفن���ان 
صراعهم أبدي وذاتي، والدراسة 
األكادميية تعلم الفنان األسس 
لعلم التشريح وهو ما جعلني 
أعشق أكثر هذا الفن ودخولي 
في مواضيع اإلنسانيات أثر في 

مسيرتي. 

ما املقصود باإلنسانيات؟
٭ اإلنسانيات هي أكسير احلياة 
للفنان، اإلنسانيات هي التي متيز 
الفنان عن غيره، هناك اآلالف 
يتخرجون ف���ي كليات الفنون 
لكن املوهوب هو الذي يفرض 
نفسه، وكان متيزي في الدراسة 

تأسيسا للجمعية، وقتها أتذكر 
صدور بيان في جريدة الكويت 
الرس���مية بتأسيس اجلمعية، 
ووضعت أس���ماءنا كمؤسسني 
وكانت معتمدة رسميا، في عام 
1967، ومت إدراج قانون للجمعية 
من خالل جمعية احملامني حيث 
اننا اس���تعنا ببع���ض النقاط 
الصاحلة للفنانني، وفي عام 73 
ذهبت في بعثة دراسية ألميركا 
ودرس���ت النحت، وهناك كنت 
اذهب ال���ى املعارض واملتاحف 
باإلضافة للدراسة، والتقيت بعدد 
من الفنانني منهم جورج سيجل 
وغيره من النحاتني املعروفني، 
كانت احلركة الفنية مزدهرة في 

تلك الفترة.

خالفات أهل الفن

متى ستكون بالكويت نقابة 
للفنانني على اختالف مذاهبهم؟ 

ألم يحن الوقت لتشكيل نقابة 
للفنانني؟

٭ طالبنا بعمل نقابة للفنانني 
أكث���ر من م���رة، ولك���ن هناك 
خالفات ب���ني أهل الفن، البد أن 
النقابة  تتصافى النفوس، الن 
عم���ل جماعي ولي���س فرديا، 
لألسف اإلميان املطلق نفتقده، 
عند كل الفنانني، والكل يسعى 
ملصلحته الشخصية، وأنا فنان 
منذ 70 عاما، ونحن بحاجة إلى 
نقابة وفزعة، فترة السبعينيات 
شهدت ازدهارا بكل املجاالت الفن 
والرياضية واملس���رح احلركة 
الثقافية، أما السياس���ة فقد مت 
تأسيسها بطريقة صحيحة حيث 

كان وراءها رجال.

السياسة نقيض الفن

كيف ترى الوضع السياسي..

كثيرا، وبدأ نظام التفرغ للمرسم 
احلر، وكان عيس���ى صقر أول 
املتفرغني وهو من النحاتني، ثم 
خليف���ة القطان ثم أنا، تفرغت 
عام 1962 حتى عام 1963 وجاء 
خزعل عوض، وكان معنا أنور 
السروجي مدرسا مصريا تعلمت 

منه الكثير.

وماذا عن أولى البعثات؟
٭ ذهبت في بعثة دراسية وكان 
معي خزعل وعبداهلل وعبدالعزيز 
احلشاش عام 1966، ودخلت كلية 
الفنون اجلميلة بالزمالك، وكان 
لدي خلفية جيدة عن النحت، 
الكثير  وفي اجلامع���ة تعلمنا 
على أيدي األستاذة املتخصصني 
منهم على سبيل املثال األستاذ 
جمال السجيني وهو من ابدع 
النحاتني املصريني، وكان إنتاجي 
غزيرا في عام 1967، فكان لدي 
العديد من اللوحات والتماثيل، 
وبدأت املشاركة باملعارض، منها 
معارض الربيع، هي رحلة طويلة 
مليئة باألحداث واخلبرات، أنهيت 
رحلتي الدراسية بالقاهرة عام 

.1970

المؤسسون

وماذا عن كواليس تأسيس 
جمعية الفنون التشكيلية وتاريخ 

احلركة التشكيلية بالكويت؟
٭ ج���اء تأس���يس اجلمعي���ة 
الكويتية للفنون التش���كيلية 
بجه���ود 12 ش���خصا وهم أنا 
وخليفة القطان وعيسى صقر 
وخزع���ل ع���وض، اضافة إلى 
آخري���ن، قدمنا طل���ب لوزارة 
الشؤون وأخذنا اعتمادا، وقتها 
التقينا بالشيخ صباح السالم 
- رحم���ة اهلل عليه - وطلبنا 

رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة، 
فكيف ومتى كانت اخلطوة 

األولى في رحلتك؟
٭ ول���دت في ش���رق مبنطقة 
الصوابر ع���ام 1943 وهو أقدم 
أحياء مدينة الكويت القدمية، 
كان والدي خياطا للبش���وت، 
وفي عمر السبع سنوات كنت 
نشيطا عن أقراني، اتذكر في تلك 
احلقبة الزمنية كانت البيوت من 
صخر البحر والطني، كنت اجمع 
الطني، وأكون أشكاال مختلفة من 
املاء والطني، مبقدرة وإمكانيات 
بسيطة، وكنت اوزع األشكال على 
أقراني. بدأت في مدرسة الصباح 
في احلي الشرقي، ثم انتقلت إلى 
ثانوية كيفان، وخالل املرحلة 
الدراس���ية في مرسم املدرسة 
وجدت ضالتي في وجود األلوان 
والورق ووجدت تشجيعا من 
مدرس الرسم األستاذ منصور، 
وفي ع���ام 1956 أثناء العدوان 
الثالثي على مصر، شاركت في 
عمل مقدم ملص���ر. كان وقتها 
الشيخ عبداهلل اجلابر رئيس 
إدارة املع���ارف والتي هي اآلن 
وزارة التربية، طلب من مدرسة 
الصباح عمل مجسم بانوراما 
تعبر عن معركة بورس���عيد، 
كانت الفكرة عمال مجسما عن هذا 
العدوان، طلب مني عمل أشخاص 
منهم جنود ونساء وأطفال حتت 
توجيه األس���اتذة باملدرس���ة، 
وصممت أكثر من 80 شخصية 
على مدى 3 أشهر تقريبا، اضافة 
إلى مجسمات للبيوت وأخرى 
للسفن، وبحضور الشيخ عبداهلل 
اجلابر افتتح املهرجان، وفوجئت 
بأنني الفائ���ز األول، وحصلت 
على تكرمي من الشيخ عبداهلل 
اجلابر عبارة عن قلم، وكانت أول 
جائزة احصل عليها في حياتي، 
وهو ما جعلني اكمل املشوار، 
وأتذكر االستاذ شوقي الدسوقي 
في مدرسة الشامية كان خزافا 

ماهرا، وتعلمت منه الكثير. 

حدثنا عن وقع هذا التكرمي عليك 
خاصة أنك كنت طفال واستطعت 

عمل مجسمات بهذا العدد؟
٭ كان عمل املجسمات بالنسبة 
لي كصنع اللعب، فكنت احضر 
القماش والف عليه سيم )السلك( 
والزي بنطلون أزرق وقميص 
اصفر وأرسم بالقلم مالمح الوجه 
ونضعها في البيوت ومن خالل 
العمل اجلماعي كنت سعيدا جدا، 
أما التكرمي من الشيخ عبداهلل 
اجلابر فمثل لي الكثير، خاصة 

بني أقراني.

النواة الحقيقية

هال حدثتنا عن املرسم احلر 
ودوره في تلك احلقبة الزمنية؟

٭ مت افتتاح���ه عام 1959 وهو 
يعتبر الن���واة احلقيقية للفن 
التش���كيلي في اخللي���ج كله، 
واشرف عليه أساتذة مصريون، 
ويقع حتت مظلة وزارة املعارف 
في ذلك الوقت، كان عبدالعزيز 
حسني مديرا للمعارف، وهو أحد 
أضالع احلركة الثقافية بالكويت، 
كان مفتوحا للعامة، في أواخر 
عام 1959 بدأت مع املرسم احلر، 
وكنت أزاول مهنة اخلزف، وكان 
مدرسي شوقي الدسوقي موجودا 
باملرسم، استفدت من توجيهاته 

سامي محمد متحدثا للزميلة هالة عمران                                                                             )اسامة ابوعطية(

»يكفنون الناس وهم أحياء« رخام

متثال اجلوع بعد التشطيب عام 1970

متثال املغفور له الشيخ عبد اهلل السالم الصباح.. احد ابداعات الفنان سامي محمد

لوحة االنسان املعلق للفنان سامي محمد

متثال الضحية

متثال »أنا صوت من ال صوت له«متثال صبرا وشاتيال 

املذهول



محليات
الثالثاء 30 ديسمبر 2014

11
سموه التقى بدر احلميدي

خالل حلقة نقاشية بعنوان »تشخيص وتطوير الرعاية الشبابية ـ فئة ذوي اإلعاقة«

نائب األمير استقبل اخلالد واملدعج والدعيج وثامر العلي

احلمود: معايير عاملية لتقدمي أفضل اخلدمات لذوي اإلعاقة

اجليش يشارك في مسابقة األمير سلطان بن عبدالعزيز 
الدولية حلفظ القرآن للعسكريني

رندى مرعي

أكد وزي���ر اإلعالم وزير 
الدولة لش���ؤون الش���باب 
الشيخ سلمان احلمود اهتمام 
احلكومة بفئة االحتياجات 
اخلاصة ودمجهم في املجتمع 
بأس���لوب علمي، مبينا أن 
الكوي���ت رائدة في الرعاية 
الشبابية جلميع الفئات ومن 
ضمنه���ا ذوو االحتياجات 

اخلاصة.
وأض���اف احلمود خالل 
احللق���ة النقاش���ية الت���ي 
عقدت بعنوان »تشخيص 
الشبابية  الرعاية  وتطوير 
في دولة الكويت- فئة ذوي 
اإلعاقة«  أمس على مسرح 
مكتبة الكويت الوطنية انه 
البد من تشخيص وتطوير 
الرعاية الش���بابية - ذوي 
الش���باب  اإلعاقة وحتديدا 
منهم من املنظ���ور العاملي 

للش���راكة احلقيقية مع كل 
مكونات املجتمع وحتديدا 
مؤسس���ات املجتمع املدني 

والقطاع اخلاص.
وأوضح أن ذلك يهدف إلى 
تقدمي أفضل سياسة وطنية 
لرعاي���ة ذوي االحتياجات 
اخلاصة تأخذ بعني االعتبار 
دعمهم تشريعيا وتنفيذيا 
من خالل برامج قادرة على 
حتقيق توجيهات صاحب 
الش���يخ  الس���مو األمي���ر 
صباح األحمد ف���ي رعاية 
الش���باب، مبينا ان وزارة 
الدولة لشؤون الشباب منذ 
تأسيسها مبرسوم أميري 
أعدت مجموعة من اخلطط 
واملش���اريع ملتابعة وعمل 
دراسات بحثية عن جهود 
مؤسسات الدولة حتديدا فيما 
تقدمه من دعم ورعاية لفئة 
ذوي االحتياجات اخلاصة 
وذلك م���ن خالل دراس���ة 

تقييمية تلمست من خاللها 
جتاوبا من قبل العديد من 

مؤسسات الدولة.
وأكد أن ال���وزارة تضع 
ملف���ات ذوي االحتياجات 
مقدم���ة  ف���ي  اخلاص���ة 
اهتماماتها، مش���يرا الى أن 
الوزارة أقام���ت العديد من 
اللقاءات مع شركات املجتمع 
املدني واخلاصة املعنية بهذه 
القضي���ة لتقدمي مش���روع 
دراسة وطنية لرفعها ملجلس 
الوزراء إلقرارها ولتكون ذات 
أثر، الفتا الى أن اختصاصات 
وزارة الدولة لشؤون الشباب 
هي تخطيطية وتنسيقية 
وإشرافية وليست تنفيذية، 
واس���تنادا إل���ى ذلك نضع 
املعايي���ر لضم���ان تطوير 
الوطنية  أفضل السياسات 
وتق���دمي أفض���ل اخلدمات 
العاملية للشباب من السن 

14 إلى 34 عاما.

وتابع: إن الوزارة وضعت 
رؤية واستراتيجية اعتمدت 
الوزراء،  من قبل مجل���س 
متت ترجمته���ا على الرغم 
الظ���روف اإلداري���ة  م���ن 
الت���ي متر بها  والقانونية 
وزارة الدولة لشؤون الشباب 
لكونها وزارة حديثة النشء 
والتأس���يس وذلك في ظل 
الروتني احلكوم���ي، مبينا 
أن العامل���ني بالوزارة على 
قدر التحديات، موضحا أن 
الوزارة أطلقت 150 مبادرة 
لدعم الشباب خالل عام 2013 
منها مبادرة )مباراتنا( التي 
خصصت الوزارة من خاللها 
103 مالعب على مس���توى 
اكثر من  الدولة استوعبت 
مليون شاب خالل عام واحد، 
كما تعاونت مع مؤسسات 
الدولة وجامعة الكويت في 
استثمار الطاقات الشبابية 
واحلد من الظواهر السلبية 

وذلك من خالل إقامة مشروع 
الدولة التدريبي.

الوكيل  ق���ال  من جهته 
املس���اعد لقط���اع تنمي���ة 
الشباب عبدالرحمن املطيري 
ان املس���ؤولية املجتمعية 
تلع���ب دورا كبيرا في بناء 

املجتمعات ورقيها.
وأضاف املطيري: إميانا من 
وزارة الدولة لشؤون الشباب 
بأهمية تلك املسؤولية في 
مجال الرعاية الشبابية، فقد 
انتهجت الوزارة استراتيجية 
عامة وشاملة تهدف في املقام 
األول إلى دعم ورعاية أفكار 
الش���باب الكويتي الطموح 
من خالل العمل على ضمان 
تق���دمي أفض���ل اخلدم���ات 
النوعية واملتكاملة واملتنوعة 
والشاملة للشباب بالتعاون 
مع اجلهات واملؤسسات ذات 
العالقة في الكويت باإلضافة 
الى تنمية ومتكني الشباب.

غادر البالد مساء أمس 
االول الوف���د العس���كري 
التابع للجي���ش الكويتي 
متوجها إلى اململكة العربية 
السعودية وذلك للمشاركة 
في املسابقة الثامنة لألمير 
س���لطان ب���ن عبدالعزيز 

الدولية حلفظ القرآن الكرمي 
للعسكريني.

هذا وقد كان في وداع 
الوفد حلظة مغادرته البالد 
مدي���ر مديري���ة التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة 
العميد  الكويتي  باجليش 

الركن منصور اخلليل، حيث 
نقل لهم حتيات نائب رئيس 
ال���وزراء ووزير  مجلس 
الدفاع الشيخ خالد اجلراح 
العامة  ورئي���س األركان 
للجيش الفريق الركن محمد 
اخلضر ومتنياتهم ألبنائهم 

العسكريني بالتوفيق مبثل 
هذه األنشطة واملسابقات 
اخلارجية التي تعود بالنفع 
وتنمي���ة ال���وازع الديني 
النبيلة  والقيم األخالقية 
لدى املش���اركني وكس���ب 
املعرفة وتبادل اخلبرات 

وتشجيعهم للتفوق ورفع 
اس���م الكويت في احملافل 
الدولي���ة، مش���يدا بدعم 
وتوجيه���ات نائب رئيس 
ال���وزراء ووزير  مجلس 
الدف���اع ومتابعة رئيس 

األركان العامة للجيش.

اس���تقبل س���مو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد بقصر السيف 
النائب األول  صباح أمس 
الوزراء  لرئيس مجل���س 
ووزير اخلارجية الشيخ 

صباح اخلالد. 
واستقبل س���مو نائب 
األمير وول���ي العهد بقصر 
الس���يف صباح امس نائب 
ال���وزراء  رئي���س مجلس 
التجارة والصناعة  ووزير 

د.عبداحملسن املدعج. 
استقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد بقصر السيف 
صباح امس الشيخ د.إبراهيم 

الدعيج. 
واستقبل سموه بقصر 

السيف صباح أمس رئيس 
جهاز األمن الوطني الشيخ 

ثامر العلي. 
كما استقبل سموه بقصر 
الس���يف صباح أمس بدر 

ناصر احلميدي.

سمو نائب األمير وولي العهد لدى استقباله بدر احلميدي سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ د.إبراهيم الدعيج

استقبل وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود وفد اجلمعية الكويتية لإلعاقة 

السمعية، وهو متخصص في العديد من األنشطة الثقافية 
واالجتماعية واإلعالمية واملؤمترات احمللية واخلليجية 

والعربية والدولية ودورات تدريبية للتنسيق إلعداد برامج 
لغة اإلشارة وجميع صعوبات التعلم بالتعاون مع االحتاد 

العاملي للصم واالحتاد الدولي لضعاف السمع واالحتاد 
اخلليجي للصم واالحتاد العربي للهيئات العاملة لرعاية 

الصم وجمعية املترجمني الدولية. ويتكون الوفد من 
رئيس مجلس ادارة اجلمعية الكويتية لإلعاقة السمعية 
حمد محمد املري وأمني الصندوق شبيب سعد العجمي 

ومسؤول العالقات العامة واإلعالم نزار جاسم القمر.

وزير اإلعالم استقبل رئيس 
وأعضاء اجلمعية الكويتية 

لإلعاقة السمعية

اخلالد تسلم نسخة من أوراق اعتماد
السفير اإلندونيسي اجلديد لدى الكويت

الديوان األميري يشكر املعزين بوفاة 
الشيخة شيخة سالم علي املالك

جاءنا من الديوان األميري ما يلي: باس���م 
صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح االحمد 
وأس���رة آل الصباح الكرام، يتق���دم الديوان 
األميري بالشكر اجلزيل إلى كل اإلخوة املواطنني 
واملقيمني الكرام الذين شاركوا بتقدمي التعازي 
بوفاة املغفور لها الشيخة شيخة سالم علي 

املالك الصباح ارملة املرحوم الشيخ جاسم محمد 
العلي املالك الصباح، إذ نسأل اهلل تعالى أن 
يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل مكروه وندعوه 
س���بحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وان يسكنها فسيح جناته.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

تسلم النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش���يخ صباح اخلالد امس 
نس���خة م���ن أوراق اعتماد س���فير جمهورية 
اندونيس���يا اجلديد لدى البالد تاتانغ بودي 

رزاق وذلك خالل استقبال السفير اجلديد. 
حضر اللقاء وكيل وزارة اخلارجية باالنابة 
السفير محمد املجرن الرومي ومدير إدارة مكتب 
النائب األول لرئي���س مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
ونائب مدير إدارة املراس���م املستش���ار نصار 
املطيري وعدد من مسؤولي وزارة اخلارجية.

من جهة اخرى التقى اخلالد امس س���فير 
جمهورية جن���وب افريقيا لدى البالد ديالري 
فان توند مبناس���بة انتهاء فترة عمله سفيرا 

لبالده لدى الكويت.
وأشاد اخلالد بجهود السفير فان توند خالل 
فترة عمله في البالد مثنيا على اس���هاماته في 
تنمية وتوطي���د العالقات الثنائية التي تربط 

البلدين الصديقني.
وقدم السفير فان توند رسالة موجهة إلى 
اخلالد من وزير العالق���ات الدولية والتعاون 
في جمهورية جنوب افريقيا مايتي ماشاباني 
تتعلق بالعالقات الثنائية التي تربط البلدين 

الصديقني.
وحضر اللقاء مدير ادارة مكتب النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية السفير 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد وعدد من مسؤولي 

وزارة اخلارجية.

التقى سفير جنوب أفريقيا مبناسبة انتهاء عمله

الشيخ صباح اخلالد خالل مراسم تسلم أوراق اعتماد السفير االندونيسي لدى الكويت

محافظ الفروانية بحث مع مساعد وزير 
اخلارجية املصري أوضاع اجلالية في الكويت

استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل 
احلمود مبكتبه في ديوان عام احملافظة مساعد 
وزير اخلارجية املصرية لشؤون القنصلية 
عمرو معوض يرافقه سفير جمهورية مصر 
العربية لدى الكويت عبدالكرمي سليمان وعدد 

من أعضاء البعثة الديبلوماسية املصرية.
وقد تناول اللقاء تبادل االحاديث الودية، 
الس���يما املتعلقة بأوضاع اجلالية املصرية 
في البالد في ضوء املتغيرات األخيرة ومدى 

التزامها بالقوانني.
وأكد احلمود على عمق العالقات الوطيدة 
والتاريخية التي تربط بني البلدين والشعبني 
الشقيقني، واصفا إياها بأنها منوذجا يحتذى 
به على جميع األصعدة، مبينا في الوقت ذاته 
أن اجلالية املصري���ة بالكويت محل احترام 

وتقدير واهتمام. 
ومن جهته، شكر معوض الشيخ فيصل 
احلم���ود على حس���ن الترحي���ب واحلفاوة 
ومش���اعره الصادقة جتاه مصر وش���عبها، 
مؤكدا على متانة العالقات املصرية � الكويتية 

ومتيزها.
كما اس���تقبل احلمود سفير التشيك لدى 
الكويت مارتن فتك، حيث تناول اللقاء بحث 
العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل 
تعزيزها في العديد من املجاالت، تطرق اللقاء 
للحديث حول آخر املستجدات الراهنة ومناقشة 
القضايا ذات االهتمام املشترك، السيما املتعلقة 
بالڤيزا اخلاصة بالطلبة وراغبي العالج من 
الكويتيني وكيفية العمل على تسهيل اإلجراءات 

املتبعة للحصول عليه.

الشيخ فيصل احلمود مستقبال مساعد وزير اخلارجية املصري عمرو معوض بحضور السفير عبدالكرمي سليمان

أكد أن اجلالية املصرية محل تقدير واهتمام

الشيخ سلمان احلمود مستقبال حمد املري وشبيب العجمي ونزار القمر 

أبا اخليل: تعزيز دور وجهود الكويت
في »حقوق اإلنسان« من أولويات »اخلارجية«

يرتكز على عدة أمور وهي 
اإلش���راف على مش���اريع 
التنموية  وزارة اخلارجية 
املدرجة ف���ي خطة التنمية، 
وأولها مشروع »تعزيز دور 
وجهود الكوي���ت في مجال 
حق���وق اإلنس���ان«، حيث 
يتركز عمل هذا املش���روع 
على عدة محاور تتمثل في 
إقامة دورات تدريبية خارجية 
العاملني في  للدبلوماسيني 
الكوي���ت باخلارج،  بعثات 
والديبلوماسيني املختصني 
في ملف حقوق اإلنسان من 
العام،  الديوان  العاملني في 
وإقام���ة دورات تدريبي���ة 
داخلي���ة في مج���ال حقوق 
اإلنسان ملنتس���بي الوزارة 

� اإلداريني(،  )ديبلوماسيني 
وكذلك إصدار مطبوعة سنوية 
عن حالة حقوق اإلنسان في 

الكويت والتسويق لها.
وأض���اف أب���ا اخليل أن 
التنموية املدرجة  املشاريع 
باخلط���ة ايض���ا مش���روع 
الديبلوماسية  »تفعيل دور 
االقتصادية«، حيث يتركز 
عمل ه���ذا املش���روع على 
إصدار دليل اقتصادي سنوي 
يحتوي على كل املعلومات 
االقتصادية بالكويت، وعمل 
معرض اقتصادي سنوي لكل 
البعثات الديبلوماسية لدى 
إلى دورات  الكويت، إضافة 
تدريبية مختصة في املجال 

االقتصادي.

الس���كرتير  عمل احلكومة 
الثاني ناص���ر أبا اخليل إن 
عمل اللجنة الدائمة ملتابعة 
خطة التنمية وبرنامج عمل 
احلكومة بوزارة اخلارجية 

ش���هد منتدى إجنازات 
في يوم���ه الثاني واخلتامي 
ندوة بعنوان تآكل املايركوبي 

للخزانات النفطية 
الباحث في  حاضر فيها 
معهد األبح���اث د.خليل ما 
تقي، حيث حتدث عن املعهد 
وتاريخه موضحا خطورة 
املايركوبي للخزانات  تآكل 

النفطية.
وفي الندوة الثانية التي 
حملت عن���وان »دور وزارة 
اخلارجية في خطة التنمية 
واستثمارها في تدعيم دور 
وجهود الكوي���ت في مجال 
حقوق اإلنسان«، قال نائب 
رئيس اللجنة الدائمة ملتابعة 
التنمي���ة وبرنامج  خط���ة 

ناصر أبا اخليل متحدثا خالل الندوة

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

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

تعلن جمعية الوفرة الزراعية التعاونية  عن فتح قبول طلبات

مراقـبي احلســـابـات للسنة املالية املنتهية في 
2015/12/31 م

الذي�������ن يرغبون يف القيام بتدقيق ح�س�������ابات جمعي�������ة الوفرة الزراعية 

التعاوني�������ة، مت�سمنًا الأتعاب التي يحددها املتق�������دم بالظرف املختوم 

وت�سليم�������ه اإىل اإدارة اجلمعية وذلك خالل الفرتة من يوم الأحد املوافق 

2015/1/4م ومل�������دة ع�سرة اأيام عمل تنتهي بنهاي�������ة دوام يوم اخلمي�س 
املوافق 2015/1/15م .

جمل�س الإدارة

جمعية الوفـــرة الزراعــيـــة التعاونيـــة
إعـــــــــالن للسادة مراقـبي احلســـابـات
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احلمود: البر 
بالوالدين متأصل 

في املجتمع

إبراهيم البغلي: 
أشكر كل من 

ساهم في جناح 
هذه اجلائزة

خالل حفل تكرمي الفائزين بجائزة االبن البار

الصبيح: »الشؤون« حريصة على دعم مؤسسات املجتمع املدني
وفي طليعتها الرعاية االجتماعية لكبار السن وبر الوالدين

للجائ����زة علي حس����ن فتقدم 
بالشكر الى وزيرة الشؤون هند 
الصبيح على رعايتها الكرمية 
للجائزة وال����ى راعي اجلائزة 
الذي ابى اال ان تكون اجلائزة 
العمل اإلنساني  على مستوى 
واخليري في الكويت واصراره 
على االستمرار في نشر رسالة 
املبرة في فضيلة البر بالوالدين 
العم ابراهيم البغلي والتكرمي 
كل عام لكوكبة من أبناء الكويت 
الب����ررة وجلمي����ع العامل����ن 
املتطوعن في املبرة الذين عملوا 
في تفاني على مدار العام لنشر 
رسالة اجلائزة وتطورها، مؤكدا 
ان نس����خة عام 2015 ستحمل 
مس����ابقات جديدة ومتنوعة. 
الثاني  الفائ����ز باملركز  والقى 
يوس����ف البحر كلمة الفائزين 
في مس����ابقة االبن البار شكر 
فيها راعي اجلائزة والقائمن 
عليها، معتبرا ان هذا الفوز هو 
تاج على راس كل األبناء البررة 

بآبائهم.
واشتمل احلفل على تكرمي 
الفائزين مبسابقات جائزة مبرة 
البغلي لالبن البار لعام 2014، 
حيث منحت شهادات تقدير في 
مسابقات االبن البار والتصوير 
الفوتوغرافي والفن التشكيلي 
والقصة القصيرة. وفازت داليا 
جنم باملركز االول في مسابقة 
االبن البار تالها يوسف البحر 
في املركز الثاني ثم امل الربيعة 
باملركز الثالث. وفي مس����ابقة 
الفوتوغرافي، فاز  التصوي����ر 
باملركز االول مس����عود شاذلي 
وج����اء ابراهيم الق����الف ثانيا 

وعبدالوهاب املسفر ثالثا.
وفي مسابقة القصة القصيرة 
فاز باملركز االول سالم العتيبي 
تاله ابراهيم عتيبة في املركز 
الثاني ثم محمد توفيق في املركز 
الثالث، فيما فاز عبدالرضا كمال 
باملركز االول في مسابقة الفن 
التش����كيلي وحل بدر حياتي 
ثانيا وليلى هاش����م في املركز 

الثالث.

ابراهي����م البغل����ي كلمة املبرة 
والقاها باالنابة عنه جنله رائد 
البغل����ي اعتبر فيها ان اختيار 
وتكرمي مجلس وزراء الشؤون 
االجتماعية بدول مجلس التعاون 
مبرة ابراهيم طاهر البغلي لالبن 
البار وتكوينها ومنحها شهادة 
تقدير تقديرا لدورها الرائد في 
التنمية املستدامة جاء ليؤكد 
دور املبرة التنموي باعتبارها 
من املؤسسات االجتماعية ذات 
التي  التطوعي  الطابع األهلي 
تعمل في مجاالت خدمة ودعم 
كل ش����خص ب����ار بوالديه او 
يقوم ببر مجتمعه ووطنه عبر 
تنفيذ بعض املشاريع التوعوية 

الهادف����ة من خالل تفعيل مبدأ 
الشراكة االجتماعية مع جميع 
أفراد ومؤسسات املجتمع املدني 
واملؤسسات احلكومية لتحقيق 
أهداف تعود بالنفع على املجتمع 

بكل اطيافه وشرائحه.
واستعراض البغلي االنشطة 
الت����ي نظمتها اللجن����ة العليا 

للجائزة على مدار عام 2014.
من جانبه عبر العم ابراهيم 
البغلي في تصريح صحافي عن 
شكره لكل من ساهم في جناح 
هذه اجلائزة للسنة الثامنة على 
التوالي واعدا باملزيد من اجلوائز 

في نسخة 2015.
العليا  اللجن����ة  اما رئيس 

البغلي لالبن البار مت تنفيذها 
لتحقيق عدة اهداف تعود بالنفع 
على افراد ومؤسسات املجتمع 
الكويتي مت من خاللها ترجمة 
اهمية دور افراد ومؤسس����ات 
املجتمع املدني احمللي واخليري 
في الشراكة املجتمعية بتشجيع 
وتنمية فضيلة ب����ر الوالدين 
ف����ي املجتمع، كما مت من خالل 
ابراز  تنفيذ تل����ك االنش����طة 
اجلانب احلضاري للكويت في 
مجال رعاي����ة وخدمة وتأهيل 
املسنن مما يعزز اهمية دورهم 
في توطي����د وتقوية العالقات 

االسرية.
هذا والق����ى راعي اجلائزة 

بتخصي����ص جائ����زة وتكرمي 
شخصيات ساهمت في تطوير 
الدولة ومؤسساتها احلكومية 
واالهلي����ة جتاه رعاي����ة افراد 

املجتمع الكويتي.
واش����ار ال����ى ان ذلك دليل 
على حيوية الشعب واملجتمع 
ل����م تكن هذه  والدولة، حيث 
اجلوائز وليدة اليوم بل ان من 
يدرس التاريخ الكويتي يكتشف 
مبادرات كثيرة مشابهة تبعث 
على الفخر واالعتزاز والشعور 
بأصالة الشعب الكويتي ودعمه 

للخير والتفوق.
واض����اف ان كل البرام����ج 
واالنشطة التي قامت بها جائزة 

ليست غريبة على أهل الكويت 
الذين تشهد لهم االعمال اخليرية 
في كل بق����اع االرض بأياديهم 
البيض����اء، وان فضيل����ة البر 
بالوالدين متأصلة في املجتمع 
الكويت، موجها الشكر البراهيم 
البغلي الذي عمل على ترسيخ 
هذه الفضيلة في نفوس األجيال 
الشابة، مشيرا الى انشاء مسجد 
في منطقة ابو حليفة باسم البر 

بالوالدين.
بدوره، اكد الوزير والنائب 
الس����ابق فاضل صفر ان هذه 
الب����ادرة ليس����ت غريبة على 
اهل الكوي����ت وراعي اجلائزة 
ابراهيم البغلي وعائلته الكرمية 

بشرى شعبان ـ كريم طارق

اك����دت وزي����رة الش����ؤون 
االجتماعي����ة والعمل ووزيرة 
التخطيط  الدول����ة لش����ؤون 
والتنمية هن����د الصبيح دعم 
الوزارة لكل مؤسسات املجتمع 
املدني، وفي طليعتها املؤسسات 
التي تهتم باملوضوعات اخلاصة 
بالرعاية االجتماعية لكبار السن 
وب����ر الوالدين وعلى رأس����ها 
مب����رة ابراهي����م البغلي لالبن 
البار، مشيرة الى ان هذا الدعم 
جاء انطالقا من مس����ؤوليتنا 
الفئة  االجتماعية جت����اه تلك 
وامياننا بأهمية تفعيل برامج 
الشراكة االجتماعية مع مختلف 

شرائح املجتمع واطيافه.
جاء ذلك في كلمة لها خالل 
حفل ختام أنشطة جائزة البغلي 

لالبن البار لعام 2014.
واش����ادت الصبيح بالدور 
البغلي  ابراهيم  البارز ملب����رة 
لالبن البار في توجيه الشباب 
الى بر الوالدي����ن الذي يحثنا 
عليه ديننا احلنيف، الفتة الى ان 
فعاليات اجلائزة والتي انطلقت 
عام 2007 بتأسيس مبرة البغلي 
تلقى كل الدعم من قبل وزارة 
الش����ؤون وذلك الهميتها في 
تكوين اسر متحدة ومتكاملة 
مليئة بب����ر الوالدين، متمنية 
استمرار فعاليات تلك اجلائزة 
التي اس����تحقت ان حتظى في 
24 من نوفمبر املاضي بشهادة 
تقدير م����ن قبل مجلس وزراء 
الش����ؤون االجتماعي����ة لدول 
التعاون اخلليجي، معربة عن 
فخرها مبثل هذه االس����هامات 
التطوعية للمبرة والتي تعبر 
عن حقيق����ة املجتمع الكويتي 
الذي عاش منذ نش����أته على 
حب اخلير وعلى قيم التراحم 
امرنا به ديننا  الذي  والتكافل 

احلنيف.
من جانب����ه، اعتبر محافظ 
الفروانية الشيخ فيصل احلمود 
ان جائ����زة البغلي لالبن البار 

هند الصبيح وكبار احلضور يتوسطون املكرمني 

تكرمي سعد احلوطي                                                        )قاسم باشا(

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ضمن احلضور  هند الصبيح وابراهيم البغلي يكرمان النائب خليل الصالح هند الصبيح والشيخ فيصل احلمود وابراهيم البغلي وفاضل صفر 

تكرمي احدى الفائزات  هند الصبيح وابراهيم البغلي يكرمان احد الفائزين 

العجمي لسرعة تطبيق االمتيازات اخلاصة بضباط الصف
ناشد أحمد العجمي رئيس مجلس ادارة 
نقابة العاملني باالدارة العامة لالطفاء سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
بااليعاز ملن يلزم من اجل سرعة تطبيق قرار 
مجلس الوزراء اخلاص بامتيازات منتسبي 
جلنة االنظمة العسكرية )اجليش والشرطة 
واحلرس الوطني واالطفاء( من ضباط الصف 
»املستوى الثاني« ملن كان على رأس عمله 

او عن��د نهاية خدماته��م وذلك تقديرا لهم 
ولعطائهم ط��وال خدماتهم وملا قدموه من 
تضحيات والسهر على امن وامان وطنهم 
الغالي على ان تكون امتيازاتهم متساوية وال 
تقل عن امتيازات الضباط حيث ان عملهم ال 

يقل خطورة وال مشقة عن الضباط.
وتقدم العجمي بالشكر اجلزيل الى سمو 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء الش��يخ محمد العبداهلل ملا 
قدموه ومبادرتهم مبساواة رجال االطفاء 
مع نظرائهم بوزارة الداخلية من حيث الرتب 
واملرتبات واالمتيازات، كما ش��كر الفريق 
يوسف االنصاري مدير عام االدارة العامة 
لالطفاء وجميع نوابه وقيادات االدارة العامة 
لالطفاء على سعة صدرهم وحسن تعاونهم 

أحمد العجميمع النقابة في كل ما تطلبه.

افتتحت ندوة »رؤية استشرافية للعمل اخليري واإلنساني الكويتي«

وزيرة الشؤون: مأسسة العمل اخليري وفق مناهج إدارية معاصرة
سواء مع ضرورة دعم االجهزة 
احلكومية الرسمية النسيابية 
العمل التطوعي والعمل على 
النتائ���ج املرجوة مع  بلوغه 
تأمن بيئة العمل التطوعي من 
النواحي القانونية والتنظيمية 
واالدارية ومشاركة املؤسسات 
التنمية  التطوعية في عملية 
للتحول من مؤسسات تتحرك 
كردود فعل الى مؤسسات تعمل 
في ساحة التأثير ورفع الكفاءة 

العلمية واملهنية.
وبدوره أكد رئيس الهيئة 
العاملية  اخليرية االس���المية 
ومبعوث االم���ن العام لألمم 
املتحدة للش���ؤون االنسانية 
بالديوان االميري  واملستشار 
د.عبداهلل املعتوق ان الكويت 
باتت رقما مهم���ا في املعادلة 
االنسانية الدولية حلرصها أميرا 
وحكومة وشعبا ومؤسسات 
أهلي���ة وقطاع خ���اص على 
مساندة القضايا االنسانية في 
العالم وصون الكرامة االنسانية 
وتقدمي العون واملساعدة لكل 
احملتاجن دون تفرقة أو متيز 
على أس���اس الدي���ن والعرق 

واللون واللغة واجلنس.

نواة الستراتيجية مستقبلية 
مالمحها ض���رورة العمل في 
التعاون  نطاق استراتيجيات 
والتكامل ال املنافسة والفردية 
مما يحتم قيام شراكات محلية 
وخارجية مع ضرورة ان يراعى 
في تنفيذ العم���ل االحترافية 
والتركي���ز  التخص���ص  او 
على جوان���ب وأدوار محددة 
لكل مؤسس���ة من املؤسسات 
والتح���ول م���ع االضط���الع 
مبسؤولية تنفيذ االعمال الى 
الفني ملؤسسات  الدعم  تقدمي 
مجتمعية معتمدة على نفسها 
ذاتيا في الدول املستفيدة من 

اخلدمات التطوعية. 
وش���ددت الصبي���ح على 
ضرورة العمل على مأسس���ة 
العم���ل وفق مناه���ج ادارية 
وقيادية معاصرة تتبنى املنهج 
العلم���ي وتبتعد عن العفوية 
والعاطفية ف���ي التعاطي مع 
الشأن التطوعي، وايالء ثقافة 
التطوع وانخراط أفراد املجتمع 
التطوعية قدرا  في االعم���ال 
أكبر م���ن االهتمام ملا في ذلك 
من مكاس���ب على املستوين 
الف���ردي واملجتمعي على حد 

اتساع رقعة االحداث الدولية 
وتداعي���ات التغيرات البيئية 
واملناخية واالقتصادية ضاعف 
م���ن احلاجة ال���ى دور العمل 
التطوعي والعمل  االنس���اني 
االنساني التطوعي مبا مييزه 
م���ن حت���رر م���ن مقتضيات 
اكثر  االدارية  البيروقراطي���ة 
قدرة على سرعة احلركة من 
باقي القطاعات الرسمية وشبه 

الرسمية.
وأشارت الصبيح ان واقع 
العمل االنس���اني والتطوعي 

الش���ؤون  أك���دت وزي���ر 
االجتماعي���ة والعمل ووزير 
التخطيط  الدول���ة لش���ؤون 
والتنمي���ة هن���د الصبيح ان 
الش���املة  التقوميية  النظرة 
لواقع العمل االنساني التطوعي 
اآلن تبن لنا عددا من األمور 
أهمها ارتباط العمل االنساني 
مبجمل االح���داث االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية التي 
جت���ري ف���ي دول العالم وان 
الرواب���ط االنس���انية البحتة 
بن البشر تفرض على االنسان 
في كل مكان ان يهب ملساندة 
ومساعدة اخيه االنسان بصرف 
العرقي أو  انتمائه  النظر عن 

املذهبي أو أي انتماء آخر.
جاء ذلك في كلمة الصبيح 
خالل رعايتها افتتاح فعاليات 
ندوة »رؤية استشرافية للعمل 
الكويتي  اخليري واالنساني 
الكويت  التي نظمها ملتق���ى 
اخليري بالتعاون مع الصليب 
الدول���ي والهيئ���ة اخليري���ة 
االس���المية العاملي���ة ووزارة 
الش���يخ  الش���ؤون وجمعية 

عبداهلل النوري اخليرية.
وأش���ارت الصبيح الى ان 

هند الصبيح ود. عبداهلل املعتوق يكرمان أحد احلضور

املعتوق: ال تكاد تخلو 
دولة فقيرة من النشاط 

اإلنساني للمنظمات 
واجلمعيات اخليرية 

الكويتية

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

آل  الصايغ وآل شهاب وآل املطوع الگرام 

لـوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

زهراء عبدالله عبداحلميد الصايغ
زوجة/ إبراهيم حسني شهاب

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن
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الصانع: نتطلع لدور األزهر في قيادة مسيرة الوسطية

القاهرة ـ هناء السيد

 قال وزير العدل ووزير األوقاف والش����ؤون 
اإلسالمية يعقوب الصانع: إن التعاون بني الكويت 
ومصر على املستويني الشعبي والرسمي »منوذج 
يحتذى في العالقات بني الدول«، موضحا أن الكويت 
تتطلع دائما الى مزيد من التعاون مع شقيقتها 

مصر في املجاالت كافة.
 وأكد الصانع خالل ترؤسه وفد الكويت املشارك 
في املؤمتر العربي األول للتحكيم املنعقد بالقاهرة 
حتت عنوان »الوس����ائل البديلة للقضاء لفض 
املنازعات«، أن فكرة انعقاد املؤمتر مهمة وحتقق 
صالح جميع الدول العربية لتبادل اخلبرات، الفتا 
ال����ى أن موضوع التحكيم أمر مهم يحقق صالح 
الدول العربية فى العمل املشترك، داعيا جامعة 
الدول العربية إلى تبن����ى الفكرة فى مضمونها 
لتوحيد الدول العربية وحتقيق املصالح املشتركة، 
واالبتعاد عن نهج الشجب واالستنكار فقط، داعيا 

إلى ضرورة العمل املشترك إلجناح املؤمتر. 
 وقد التقى الصان����ع والوفد املرافق له وزير 
األوقاف املصري د. محمد مختار جمعة مبقر وزارة 
االوقاف املصرية وقال الصانع خالل اللقاء أن الفكر 
املتطرف دخل الى املنطقة من اخلارج، ما ادى الى 
تضرر الدول العربية واالسالمية، مشيدا بالتعاون 
الكبير القائم بني الكويت ومصر في جميع املجاالت 

السيما ما يتعلق باالوقاف والعمل اخليري، مؤكدا 
احلرص املشترك على تعزيز وتوطيد العالقات 
والتعاون الثنائي.  وثمن الصانع دور مصر الداعم 
لقضايا أمتها العربية واإلس����المية، موضحا أنه 
اتفق مع د.مختار جمع����ة على تبادل اخلبرات، 
مضيفا أن الفترة املقبلة ستشهد تعاونا بناء بني 
الشقيقتني مصر والكويت.   وفي سياق متصل، 
قام الصانع والوفد املرافق له بلقاء اإلمام األكبر 
شيخ األزهر د. أحمد الطيب، وذلك مبقر مشيخة 
االزهر الش����ريف، حيث اكد الصانع خالل اللقاء 
على ان »مصر لها ثقل كبير ونتطلع إلى دورها 
الريادي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما 
نتطلع إلى الدور العظيم لألزهر الشريف في قيادة 
مسيرة الوسطية، حيث إن الفكر املتشدد لم يكن 
إال وباال على العرب واملسلمني«، مضيفا أن اجلميع 
أيقن أن الفكر الوسطي من خالل املنهج األزهري 
هو السبيل الستقرار املنطقة العربية واإلسالمية. 
من جانبه، اعرب االمام االكبر عن تقديره جلهود 
صاحب السمو األمير في جمع شمل األمة العربية، 
مؤكدا أن الفكر املتشدد كان نتيجة عوامل شتى أدت 
إلى انقسام األمة العربية واإلسالمية وتشرذمها. 
وقام الصانع ود.محمد مخت����ار جمعة بافتتاح 
وحدة للغسيل الكلوي مبستشفى »الدعاة« التابع 
لوزارة األوقاف املصرية، وتكرمي املتميزين من 

حفظة القرآن الكرمي.

يعقوب الصانع خالل لقائه شيخ األزهر د.أحمد الطيب                                                          )ناصر عبدالسيد( 

يعقوب الصانع ود.محمد مختار جمعة 

التقى شيخ األزهر وافتتح مستشفى الدعاة

يكون عائد املبيعات لصاحبها 
فقط، مع تسويق املنتج عبر 
التطبي����ق وف����ي اجلمعيات 
التعاونية في حال اختياره 
من قبل جلنة التحكيم، شاكرا 
الراعية والداعمة،  الشركات 
وجميع الشركاء، واجلمعيات 
التعاونية والصحف املساندة 
الكاملة  التي أعلنت رعايتها 

للمشروع الوطني.

دعم المبادرات الهادفة

بدوره، أكد عضو مجلس 
إدارة جمعي����ة الصحافي����ني 
دهيران أباخليل اس����تعداد 
اجلمعية لدعم جميع املبادرات 
الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية 
في املجتمع، مبينا أن مشروع 
لها ذخر الشبابي يحتوي على 
جميع املقومات التي ستجعل 
منه مش����روعا رائدا بامتياز 
باإلضاف����ة إلى كونه يالمس 
الكويتي  الشباب  احتياجات 
في االنطالق نحو السوق احلر 

واملنافسة الشريفة.

مشروع عصري

وخالل املؤمتر الصحافي، 
ذكر رئيس مجلس إدارة شركة 
باملاس����كي للتج����ارة العامة 
واملق����اوالت أن����ور مال اهلل 
اجلهة املنظمة للمشروع أن 
العد التنازلي النطالقة مشروع 
لها ذخر الشبابي الوطني بدأ، 
وقد حرصت الشركة على أن 
يكون لها بصمة واضحة في 
دعم الشباب وإظهار قدراتهم 
ومواهبهم عبر مشروع عصري 
تعاوني شبابي وطني، يسهم 
في بلورة الرؤية الش����بابية 

في دخول معترك األس����واق 
وول����وج عال����م األعمال من 
أوس����ع أبوابه. وب����ني أن لها 
ذخر الشبابي الوطني مشروع 
كويتي 100% من جهة التنظيم 
واملشاركة والدعم، وهو ساحة 
مفتوحة أمام جميع املبدعني 
لعرض ابتكاراتهم عبر تطبيق 
»اخدمني« الذي سيكون بوابة 
العبور للمتميزين فقط من 
أبناء الكويت ليحصلوا على 
الفرصة احلقيقية في عرض 
إبداعاتهم أمام جميع الشرائح 
عبر هواتفهم احملمولة، وهذا 
التطبيق سيقدم كل التفاصيل 
التس����جيل  ح����ول عملي����ة 

واملشاركة.
أن����ه بتوصيات  وأضاف 
م����ن رئي����س االحت����اد علي 
حس����ن مت تخصيص أكشاك 
لذوي االحتياجات اخلاصة 
وهناك إمكانات جبارة للغاية 
وسنشهدها في املشروع، كما 
ستقوم وزارة التربية بتنظيم 
زيارات ألكثر من 360 طالبا 
وطالبة خ����الل أيام املعرض 
لغ����رس روح اإلنت����اج لدى 

الشباب الكويتي.
وأشار إلى أننا قمنا خالل 
السابقة باستعدادات  الفترة 
كبرى ليحقق املشروع أهدافه 
االستراتيجية، ووجدنا جتاوبا 
كبي����را م����ن قب����ل الداعمني 
التي لبت نداء  والش����ركات 
الوطن����ي وقدمت  الواج����ب 
دعومات تش����كر عليها، كما 
قامت بعض اجلهات احلكومية 
واإلعالمية والصحف احمللية 
بدعم املشروع، وفتحت أبوابها 

خلدمة أهدافه.

أرض املع����ارض ملدة 6 أيام، 
موضحا أن املشروع فريد من 
نوعه، واألول على مستوى 
دول اخلليج العربي، مشيرا 
في الوقت ذاته إلى أن االحتاد 
يدعم جمي����ع املبادرات وقام 
بتوقيع مذك����رات تفاهم مع 
برنام����ج إعادة الهيكلة لدعم 

شريحة الشباب.

مشروع خدمي

وتابع حسن أن املشروع 
تعاون����ي خدم����ي تنم����وي 
اقتص����ادي بج����دارة ويقدم 
خدم����ات نوعية م����ن خالل 
منح املشاركني بوثا لعرض 
ما لديه����م، مع إمكانية البيع 
املباشر أو عبر التطبيق الذي 
تقوم بإدارته ودعمه مشكورة 
ش����ركة زي����ن لالتص����االت، 
موضحا أنه من����ذ اللحظات 
األولى لإلعالن عن انطالقة هذا 
املشروع التعاوني حتت رعاية 
مباشرة من احتاد اجلمعيات 
التعاوني����ة ومباركة ودعم 
من وزيرة الشؤون ووزيرة 
التخطيط هند الصبيح وجدنا 
إقباال كبيرا من الشركات على 
الدعم واملشاركة وإبداء الرغبة 
في أن يكون لها اليد الطولى 
في إجن����اح هذا املش����روع، 
ومثمن����ا الرعاي����ة اإلعالمية 
جلمعية الصحافيني في دعم 
هذا املش����روع الرائد، ما يدل 

داللة واضحة.
وأكد أن املشروع من بدايته 
إلى نهايت����ه مجاني خدمي، 
وس����نقوم مبنح املش����روع 
األكثر إقباال بوثا مجانيا في 
املع����رض ملدة 6 أيام على أن 

أميرة عزام

أعل����ن رئي����س احت����اد 
التعاونية علي  اجلمعي����ات 
حسن فتح باب املشاركة على 
مصراعيه أمام جموع الشباب 
الطم����وح الراغب في خوض 
غمار التجربة والتنافس في 
مشروع »لها ذخر« الشبابي 
الوطني وذل����ك عبر الولوج 
 serve( »إلى تطبيق »اخدمني
me( عب����ر الهوات����ف الذكية 
العاملة بنظامي »أي أو إس« 
و»آندرويد«، وب����دء عملية 
املنافسة من خالل التسجيل 
وعرض االبتكارات واإلجنازات 
واالختراعات لتقوم الشركات 
بدورها بعملية إبداء الرغبة 

في الدعم والتبني.
ج����اء ذلك خ����الل مؤمتر 
صحاف����ي مت عقده في مبنى 
جمعية الصحافيني الكويتية 
الراعي اإلعالمي للمش����روع 
بحض����ور رئي����س االحتاد 
اآلسيوي للصحافة الرياضية 
ورئيس جلنة التحكيم الختيار 
املشاريع الفائزة في مشروع 
الش����بابي  الوطني  لها ذخر 
القناع����ي وأعضاء  فيص����ل 
اجلمعي����ة ورئي����س مجلس 
إدارة شركة باملاسكي للتجارة 
العام����ة واملقاوالت أنور مال 
اهلل باعتبار الش����ركة اجلهة 

املنظمة للمشروع.
وبني أن املشاركة خاصة 
فقط مبس����اهمي اجلمعيات 
التعاونية التي قامت بتوقيع 
عقود مع مش����روع لها ذخر 
الوطن����ي املزمع  الش����بابي 
انطالقته 25 يناير املقبل في 

علي حسن وفيصل القناعي ودهيران أبا اخليل وأنور مال اهلل مع عدد من احلضور في املؤمتر الصحافي                                                                                      )محمد خلوصي(

من خالل تطبيق »اخدمني« لدعم املشاريع املميزة

حسن: التسجيل في »لها ذخر« اليوم واالنطالقة 25 يناير

قسم جراحة العظام مبستشفى 
الفروانية العام املاضي قارب 
نح����و 5 آالف عمليه ما بني 
صغيرة ومتوسطة وكبيرة.

ولف����ت د.بوناجم����ة الى 
املراجعني لعيادات  أعداد  أن 
حوادث العظام مبستش����فى 
الفروانية قد تصل هذا العام 
الى ما يزي����د على 200 الف 
مراجع مقارنة بنحو 184 الف 
العام املاضي، مثمنا  مراجع 
ال����ذي تقدمه قيادات  الدعم 
وزارة الصح����ة بتوجيهات 
م����ن كل من وزي����ر الصحة 
العبي����دي ووكيل  د.عل����ي 
الس����هالوي  الوزارة د.خالد 
وبإش����راف مدي����ر منطق����ة 
الفروانية الصحية د.جمال 
السلطان ومدير املستشفى 
د.حمود الزعبي لقسم العظام 
باملستش����فى، مشيرا الى ان 
ذلك ساهم باالرتقاء في تقدمي 
خدم����ات الرعاي����ة الصحية 
للمرضى وإجراء العمليات بكل 
أنواعها مما ساهم في تخفيف 

الضغط على مستشفى الرازي 
للعظام.

وأضاف أن هناك ايضا 3 
عيادات مسائية للعظام يوميا 
الى غرفة عمليات  باالضافة 
العمليات  جراحية إلج����راء 
الى ان  الطارئة يوميا، الفتا 
هناك غرفة عمليات جديده يتم 
جتهيزها حاليا باالضافة الى 
عيادة متخصصة للعظام تابعة 
للقس����م في مركز العصيمي 

التخصصي بخيطان.
وكش����ف د.بوناجمة عن 
احدى املشاكل التي كان يعاني 
منها أطباء العظام مبستشفى 
الفروانية واملتمثلة في ارتباط 
نظام االش����عة م����ع اجهزة 
احلاس����وب ولم تكن األشعة 
واضحة اثناء التشخيص، الفتا 
الى أن الوكيل د.الس����هالوي 
استجاب بسرعة لطلبات قسم 
العظام بصورة سريعة من 
خالل توفير شاشات دقيقة 
ذات تقنية ومواصفات فنية 

عالية.

الفروانية كان ميثل طلبا ملحا 
نتيج����ة للكثافة الس����كانية 
العالية وتواج����د عدد كبير 
م����ن العمال����ة باالضافة الى 
قرب الطرق السريعة وارتفاع 
معدالت حوادث الطرق، مشيرا 
الى أن ع����دد عيادات العظام 
اخلارجية بلغ 8 عيادات بعد 
ان كان 5، في حني متت زيادة 
غرف احل����وادث الى غرفتني 
تعمالن على مدار الساعة في 
الطارئة  اس����تقبال احلاالت 
والتعام����ل معها ف����ورا بعد 
ان كانت هناك غرفة واحده 

للحوادث.
وتوق����ع د.بوناجم����ة أن 
املراجعني  أع����داد  يتج����اوز 
للعي����ادات اخلارجية خالل 
العام أكثر من 70 الف مراجع 
مقارنة بنحو 65 الف مراجع 
تقريبا العام املاضي، مشيرا 
ال����ى أن العيادات املس����ائية 
اس����تقبلت ما يقارب 15 الف 
مراجع العام املاضي، مضيفا 
أن عدد العمليات التي أجراها 

عبدالكريم العبداهلل

اكد رئيس مجلس اقسام 
جراحة العظام ورئيس قسم 
جراحة العظام مبستش����فى 
الفروانية د.عبداهلل بوناجمة 
أن التوس����ع في زيادة أعداد 
العظ����ام اخلارجية  عيادات 
مبستش����فى  واحل����وادث 
الفروانية قضى على فترات 
االنتظار ملراجع����ة الطبيب 
بصورة نهائية وبات بإمكان 
املريض احمل����ول من اي من 
مستوصفات ومراكز املنطقة 
الصحية الدخول على الطبيب 
في اليوم نفسه دون احلاجة 

ألخذ ميعاد للمراجعة.
وكش����ف د.بوناجمة في 
تصريح صحاف����ي عن عزم 
وسعي الوزارة افتتاح عيادات 
تخصصي����ة للعمود الفقري 
والطب الرياضي خلدمة أهالي 
الفروانية،  وسكان محافظة 
مش����يرا إلى أن افتتاح قسم 
جلراحة العظام في مستشفى 

د.عبداهلل بوناجمة

ندرس افتتاح عيادتني متخصصتني للعمود الفقري والطب الرياضي

بوناجمة: زيادة عيادات العظام قضت 
على فترات االنتظار مبستشفى الفروانية

»كان« نظّمت معرضاً توعوياً بسرطان البروستاتا في سليل اجلهراء

الى 80% يتم تشخيصها في 
مراحل مبكرة.

وتضمن املعرض توزيع 
البروش���ورات والكتيبات 
التابع���ة للحمل���ة والتي 

تتن���اول كل م���ا يختص 
البروس���تاتا،  بس���رطان 
واتس���مت األج���واء داخل 
املنتجع باملرح، حيث كان 
وزعت بالونات على األطفال 
باإلضافة الى مشاركة عدد 
من الشخصيات الكرتونية 
احملبوب���ة. اجلدير بالذكر 
أن ه���ذه الفعالية جزء من 
إليه  التي تس���عى  الهدف 
حملة »كان« لنشر التوعية 
في جميع مناطق الكويت، 
حيث تواصل حملة سرطان 
البروستاتا إعطاء محاضرات 
في جمعي���ات النفع العام 
والش���ركات واملؤسسات 
العام  والهيئات بالقطاعني 
التوعية  واخلاص لنش���ر 
الرج���ال على  وتش���جيع 

الكشف املبكر.

عامليا زيادة كبيرة في نسب 
حدوث هذا النوع من األمراض 
السرطانية في الفترة بني 1980 
و1990، كما بينت الدراسات أن 
غالبية احلاالت بنسبة تصل 

حنان عبد المعبود

»كان«  حمل���ة  أقام���ت 
التوعوية ملرض الس���رطان 
ضمن أنشطة حملة سرطان 
التي أطلقتها  البروس���تاتا 
الشهر املاضي، معرضا توعويا 
في مدين���ة اجلهراء مبجمع 

منتجع سليل اجلهراء.
التي  وتهدف األنش���طة 
تنظمه���ا احلملة إلى نش���ر 
التوعية بني الرجال بثأهمية 
املبكر، خاصة أن  الكش���ف 
البروستاتا يسبب  سرطان 
الوفاة لنحو 280 ألف شخص 
سنويا في الواليات املتحدة 
األميركي���ة، حيث يعد أكثر 
األورام السرطانية شيوعا بني 
الرجال في الواليات املتحدة 
األميركية، كما أنه من املالحظ 

األطفال يشاركون في املعرض

أبا اخليل: جمعية 
الصحافيني راع 

إعالمي ملشروع 
»لها ذخر« 

واملشاريع الهادفة

مال اهلل: 
املشروع بوابة 

لعبور اإلبداعات 
املتميزة.. 

واملشاركة كويتية 
%100

بوث مجاني في 
املعرض ملدة 

6 أيام وعائد 
املبيعات لصاحبها 

فقط

بيت الزكاة استقبل رئيس رابطة اجلالية املوريتانية

الطويل تفقّد االختبارات النهائية حلافظات القرآن

استقبل بيت الزكاة في مقره الرئيس بجنوب 
السرة رئيس رابطة اجلالية املوريتانية في الكويت 
محمد مختار واألمني العام جلمعية اخلير للتكافل 
االجتماعي في موريتانيا أحمد طالب، وكان في 
استقبالهم لدى وصولهم بيت الزكاة نائب املدير 
العام للم����وارد واإلعالم محمد العتيبي، ومدير 

إدارة النشاط اخلارجي عادل اجلري.
وكشف العتيبي للوفد الزائر اآللية املتبعة في 
البيت، وكيفية دعم املشاريع اخليرية واإلنسانية 
واإلغاثية وتنظيمها خارج الكويت، وما مت إجنازه 

في هذا املجال، مما كان له األثر الواضح في االرتقاء 
بأحوال املستفيدين في العديد من دول العالم.

كما ق����ام عادل اجلري باس����تعراض جتربة 
بيت الزكاة ف����ي العمل اخليري خارج الكويت، 

واإلجراءات التنظيمية في دعم املشاريع.
وعبر الوفد عن شكره وتقديره للدور البناء 
الذي يقوم به بيت الزكاة في خدمة فريضة الزكاة 
والعمل اخليري واإلنساني في البلدان اإلسالمية، 
وعبر كذلك عن شكره للبيت على كرم الضيافة 

وحسن االستقبال.

محمد العتيبي وعادل اجلري مع الوفد املوريتاني

احمد الطويل يتفقد أحدى اللجان

قام مدير ادارة شؤون القرآن 
الكرمي احم����د الطويل بزيارة 
تفقدية لالختب����ارات النهائية 
الش����توية 2014/63  لل����دورة 
حلافظات القرآن الكرمي مبراكز 
التحفيظ التابعة ملراقبة حلقات 
البنات والتي تقام في مسجد 
الدولة الكبير. رافق الطويل في 
جولته كل من مراقبة حلقات 
حتفيظ البنات خلود الدهيشي 
ورئيسة قس����م االسناد الفني 
وفاء االيوب ورئيس����ة قس����م 
الش����مري  احللق����ات عواطف 
ورئيسة قسم البرامج الثقافية 
واالعالمية حنان املزيني ونادية 
املسعود املشرفة التنفيذية على 
جلان االختبارات. ويش����ارك 
في االختبارات النهائية الدارة 
شؤون القرآن الكرمي ما يقرب 
من 6000 حافظة مرشحة ميثلن 
27 مركزا قرآنيا. واطلع الطويل 
على س����ير العم����ل في جلان 
االختب����ارات املختلفة واطمأن 
على اآللية املنظمة التي تتبعها 
مراقبة البنات والتي تتم وفق 
انظمة آلية حديثة ومتطورة من 

خالل 37 جلنة للتقييم تسندها 
وتدعمها جلان تنظيمية اخرى 
كاللجنة االدارية وجلنة احلاسب 
اآللي وجلنة املعلومات واللجنة 
املالية وجلنة النظام واللجنة 

االعالمية.
وابدى الطويل ارتياحه من 
التي توفرها  االجواء املريحة 
القائم����ات على جلان االختبار 
للحافظ����ات والدعم النفس����ي 
والتحفيز املادي واملعنوي مما 
الوثيق مع  يدفعهن لالرتباط 

كتاب اهلل عز وجل ومواصلة 
مس����يرتهن في حف����ظ القرآن 

الكرمي.
كما اعرب مدير ادارة شؤون 
القرآن الكرمي عن تقديره وشكره 
القائمات على  اجلزيل جلهود 
االختبار من جلان حتضيرية 
وتنفيذية م����ن مراقبة حلقات 

حتفيظ البنات.

أعداد املراجعني 
لعيادات حوادث 

العظام قد تصل هذا 
العام إلى أكثر من 

200 ألف مراجع
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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

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

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

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

شقق جديدة لإليجار
بال�صــــامليـــة

قطعة )3(

�ص����ارع يو�ص����ف �لقن����اع�����ي

66633075
99633114

شرگة مستقبل
اخلفجي العقارية

للبيع أراضي في

اخلــــفــــجـــــي

60076781

العالناتــكم في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

مطلوب متبرع بگلية
B+ فصيلة الدم

جترى العملية في أمريگا

99023407

نــــــــــــــــــداء

د.بدر العيسى متوسطا د.محمد الهاجري وأعضاء رابطة هيئة التدريب في »التطبيقي« 
د.عبداللطيف البدر مع عدد من النواب خالل زيارتهم ملوقع مشروع الشدادية 

تكرمي الطالب حمود اخلميس على هامش مشاركته في املؤمتر

ناقش مع األعضاء منح مكافأة مؤهل دراسي للحاصلني على املاجستير والدكتوراه توسع واضح في البنية التحتية للجامعة من خالل مشروع »الشدادية«

العيسى بحث خالل اجتماعه األول مع »تدريب 
التطبيقي« فصل قطاعي الهيئة ومدّ سن التقاعد

جامعة الكويت خالل 2014: إجنازات عديدة وجوائز 
محلية وعاملية واتفاقيات مع مؤسسات أكادميية وبحثية

»هندسة احلاسوب« شاركت
في املؤمتر الـ 14 لألنظمة الذكية الهجينة

قال رئيس رابطة أعضاء 
الهيئة  ف���ي  التدريب  هيئة 
التطبيقي  العامة للتعلي���م 
والتدريب د.محمد الهاجري إنه 
قد مت اللقاء األول بني أعضاء 
الهيئة اإلدارية لرابطة أعضاء 
هيئة التدريب في »التطبيقي« 
التربي���ة والتعليم  ووزير 
العالي د.بدر العيس���ى بعد 
تسلم مهام منصبه اجلديد.

وأضاف الهاجري أن اللقاء 
كان مثمرا للغاية واتس���م 
بالصراحة والود والتعاون 
ومن خالل اللقاء متت مناقشة 
ع���دة قضايا تخ���ص قطاع 
التدريب وتهم أعضاء الهيئة 
التدريبية باملعاهد ومن أبرزها 
موضوع فصل قطاع التطبيقي 
عن قطاع التدريب وتأثيره 
الهيئة  الس���لبي على كيان 
التطبيقي  العامة للتعلي���م 
والتدري���ب، حيث مت تقدمي 
مذك���رة توضيحية للوزير 
مدعومة بالدراسات والبحوث 

حول هذا املوضوع.
وناش����د العيسى العمل 
على استقالل الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
لتظل مترابطة والعمل على 
تطويرها ملا لها من دور مهم 

آالء خليفة

شهدت جامعة الكويت خالل 
2014 عاما حافال باألحداث املهمة، 
محققة املزي����د من اإلجنازات 
التي حصدت ثمارها على جميع 
األصعدة وفي مختلف املجاالت 
األكادميية والعلمية والبحثية 

والطالبية.
اإلجن����ازات  وتنوع����ت 
واألحداث في جامعة الكويت 
بني حصول أساتذة اجلامعة 
وطلبته����ا على جوائز علمية 
محلية وعاملي����ة عديدة وبني 
توقيع اتفاقيات مع مؤسسات 
أكادميي����ة وبحثي����ة عالي����ة 
املس����توى محلية وإقليمية 

وعاملية.
كما ش����هدت اجلامعة في 
ع����ام 2014 توس����عا واضحا 
في البنية التحتية من خالل 
مش����روع بناء مدينة صباح 
الس����الم اجلامعية، باإلضافة 
إلى إقامة مؤمترات ومعارض 
ف����ي جميع كلي����ات اجلامعة 
تعكس رؤيتها التي تتمثل في 
سعيها إلى تقدمي تعليم متميز 
إنتاج املعرفة  واملساهمة في 
وتطويرها ونشرها وتأهيل 
البش����رية لتحقيق  امل����وارد 
أهداف التنمي����ة واحتياجات 

املجتمع.
واستطاعت اجلامعة خالل 
العام املاضي التغلب على موجة 
الراغبني  الطلبة  ازدياد أعداد 
في االلتح����اق باجلامعة من 
خالل توظي����ف أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة األكادميية 
املس����اندة، وتوفير مساحات 
إضافي����ة للتدريس وتطوير 
اجلداول الدراسية، ومت خالل 
2014 إنش����اء كلي����ة جديدة 

ضمن فعالي���ات املؤمتر 
العاملي الرابع عشر لألنظمة 
الذكي���ة الهجينة الذي أقيم 
في جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا وس���اهم في 
تنظيم���ه جامع���ة الكويت 
ممثلة بكلية علوم وهندسة 
احلاسوب، وشارك باملؤمتر 
الطالب حمود اخلميس في 
الذي   NETWORK+ اختبار
الثاني  املرك���ز  حصل على 
ومت تكرميه من قبل جامعة 
اخللي���ج بحض���ور العميد 
املساعد للشؤون االكادميية 
ف���ي كلية علوم وهندس���ة 
احلاسوب د.محمد الفيلكاوي 
والقائمني على تنظيم املؤمتر 

من قبل جامعة اخلليج.

في توفي����ر األيدي العاملة 
الفني����ة واملهنية لس����وق 
العمل، كما ناقش مع الوزير 
منح مكافأة مؤهل دراسي 
املاجستير  للحاصلني على 
والدكتوراه للعاملني بالهيئة 
كما هو معمول به بوزارة 
التربي����ة بواقع 200 دينار 
حلملة املاجس����تير و400 
دين����ار حلمل����ة الدكتوراه 
وخصوصا أن إدارة الهيئة 
قد وافق����ت عليه وخاطبت 
ديوان اخلدم����ة بذلك وقد 

العام����ة تتبع مركز  للصحة 
العلوم الطبية والتي ستؤدي 
دورا مهما في التدريب املهني 
في مج����ال الصحة العامة في 
الكويت، وستمنح الكلية درجة 
البكالوريوس واملاجستير في 

الصحة العامة.
الكويت  واضافت جامعة 
في بيان لها انه مت إنشاء قسم 
وبرنام����ج البكالوريوس في 
علوم البحار تابع لكلية العلوم، 
ب����دأ العمل به في مركز علوم 
البحار هذه الس����نة ليضيف 
حرما جامعيا جديدا بالفنطاس، 
وكذلك إنشاء قسم جديد للغة 
الفرنسية وثقافاتها في كلية 
اآلداب، كما مت تش����كيل جلنة 
الزراعة ألهمية  إلنشاء كلية 
هذه الكلية ألداء دور مهم في 
مواجهة التحدي����ات املتعلقة 
بأمن الغذاء وسالمته، والتغير 
املناخي وإدارة البيئة والطاقة 

املتجددة وصحة اإلنسان.
وذكرت ان النصف االول 
من العام املنصرم شهد حصول 
الطالبة حوراء القالف من كلية 

وعد الوزي����ر مبتابعة هذا 
املوضوع.

التي  ومن املوضوع���ات 
العيسى  متت مناقشتها مع 
موضوع سن التقاعد ألعضاء 
هيئة التدريب بحيث يكون 75 
عاما، واكد الهاجري وجميع 
أعضاء الهيئة اإلدارية برابطة 
أعضاء هيئة التدريب تعاونهم 
جميعا م���ع الوزير من أجل 
االرتقاء بالعملية التدريبية 
والتدريسية والعمل ملصلحة 

الوطن.

العلوم بجامعة الكويت أصغر 
عضو وأول عربية مسلمة في 
اجلمعي����ة األميركية للعلوم 
الصوتي����ة على املركز الثاني 
على مستوى العالم في معرض 
انتل للعلوم، واختيار اجلمعية 
البريطانية للكيمياء  امللكية 
التدريس بكلية  عضو هيئة 
الكويت  العلوم في جامع����ة 
د.علي بومجداد ممثال رسميا 
للكويت، وحصول مش����روع 
لطالبات الهندسة املدنية حول 
مدينة خالية من النفايات على 
جائزة أفضل مشروع طالبي 

في القسم.
وأش����ارت اجلامعة خالل 
ان����ه حتت رعاية  الى  بيانها 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صب����اح االحم����د مت تك����رمي 
املتفوقني  خريجي اجلامع����ة 
للعام اجلامع����ي 2013/2012 
على مسرح املغفور له الشيخ 
عبداهلل اجلابر بالشويخ وقد 
أناب سموه سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد حلضور 

احلفل.

إنشاء كلية جديدة 
للصحة العامة تتبع 
مركز العلوم الطبية 

وقسم لعلوم 
البحار

تشكيل جلنة 
لبحث إنشاء 
كلية الزراعة 

وقسم جديد للغة 
الفرنسية في كلية 

اآلداب

د.حنان الهاجري 

الهاجري: رحلة لطلبة »العلوم السياسية« إلى ڤيينا
العلوم  قال���ت أس���تاذة 
السياسية في جامعة الكويت 
د.حنان الهاجري إن قس���م 
السياس���ية وللمرة  العلوم 
الثانية على التوالي خالل عام 
واحد يستعد للقيام برحلة 
لطلبته املتميزي���ن لزيارة 
املنظمات الدولية، وذلك بعد 
أن نظم القسم رحلة طالبية 
تعليمية ثقافية في أغسطس 
املاضي ملدينت���ي نيويورك 
وواشنطن دي سي األميركيتني 
بدعم مادي من وزارة الدولة 
لشؤون الشباب ومؤسسة 
الكويتية،  اخلطوط اجلوية 
العديد من  مت خاللها زيارة 
املنظمات الدولية احلكومية 
وغير احلكومية، باإلضافة إلى 

الكونغرس واالطالع  زيارة 
عل���ى املؤسس���ات الثقافية 
في نيوي���ورك مثل متحفي 
الغوغنهامي واملتروبوليتان 
وغيرها م���ن الوجهات التي 
حتظ���ى باهتم���ام عامل���ي 

واسع.
وأشارت الهاجري إلى أن 
تنظيم رحلة ڤيينا سيكون 
مختلف���ا هذه امل���رة، حيث 
تقرر أن يشارك في التنظيم 
السياس���ية  العلوم  ن���ادي 
التابع للقسم العلمي والذي 
تش���رف عليه ش���خصيا، 
الفرصة لطلبة  ذلك إلتاحة 
القسم ملمارسة مهارات العمل 
اجلماعي والقيادة واملبادرة، 
بهدف حتقيق االنسجام بني 

الط���الب املش���اركني، وهو 
أمر يختل���ف عما كان عليه 
الوضع في رحلة نيويورك، 
حيث تولى القسم منفردا كل 
أمور التنظيم واإلشراف على 

الرحلة الطالبية.
وبينت أن رئيس قس���م 
العلوم السياس���ية د.حسن 
جوهر س���يكون على رأس 
الرحل���ة املقبل���ة، ش���اكرة 
تعاونه ومثمنة الدعم الذي 
يتلقاه القسم من قبل عميد 
كلي���ة العل���وم االجتماعية 
الذي  د.عبدالرضا أس���يري 
يشجع جهود االساتذة بشكل 
عام والشباب منهم أصحاب 
املبادرات واألفكار اجلديدة 

بشكل خاص.

 سعد املعطش بشار النصارد. علي الزعبيحمود الكليب

 محمد ذعار العتيبي

»املهندسني« تعقد ندوة حول قانون النشر اإللكتروني 
مبشاركة نخبة من اإلعالميني واألكادمييني واحلقوقيني

املهندس����ني  تقيم جمعية 
الكويتي����ة في مقرها مس����اء 
الثالث����اء، ندوة حتت  اليوم 
عنوان »قانون تنظيم النشر 
الفوض����ى  االلكتروني..ب����ني 
واحلاجة« يشارك فيها نخبة 
من األكادميي����ني واإلعالميني 
والقانونيني للحديث قانون 
تنظيم النشر االلكتروني الذي 
تنوي احلكوم����ة تقدميه الى 
مجلس االم����ة الفترة القادمة 
وترتكز الندوة بحسب املشاركني 
فيها على محورين رئيسيني 
االول ض����رورة وجود قانون 
لتنظيم النشر االلكتروني في 
ظل الفوضى احلاصلة اليوم 
وراء عدم وجود قانون ينظم 

النشر االلكتروني، وأما احملور 
الثاني فيرتكز على اال تتعارض 
اي من مواد هذا القانون مع اي 
من مواد الدستور التي تكفل 

احلريات.
ويشارك في الندوة كل من 
االس����تاذ في جامعة الكويت 
والكاتب في صحيفة »القبس« 
الدكتور علي الزعبي والكاتب 
في صحيفة »االنباء« اإلعالمي 
س����عد املعط����ش واحملام����ي 
والناشط في حقوق االنسان 
العتيبي  احملامي محمد ذعار 
واحملامي واحلقوقي بش����ار 
النص����ار واإلعالمي والكاتب 
ويدي����ر  الكلي����ب،  حم����ود 
الندوة الصحافي عبدالعزيز 

فرحان.
وحول الندوة، يقول الكاتب 
واإلعالمي سعد املعطش: »ال 
شيء وفي اي بلد اال وبحاجة 
الى قانون ينظمه ومن هنا تأتي 
مطالبتي بقانون ينظم النشر، 
ولكن وطبعا وفي كل حال كل 
القوانني التي يتم تش����ريعها 
يج����ب اال تتع����ارض اي من 
موادها مع الدستور او احلريات 

التي كفلها الدستور«.
بدوره، قال احملامي محمد 
ذع����ار العتيبي: »س����نحاول 
الندوة  ان نبحث من خ����الل 
مسودة القانون ومدى مواءمة 
مواده مع احلريات التي كفلها 

الدستور.
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العتيبي: »التربية« 
واجلمعية 

وجهان لعملة 
واحدة.. واحلوار 
والتعاون نهجنا 
لتحقيق مصالح 

املعلمني

أكد خالل تكرمي القائمني على إقرار مكافآت األعمال املمتازة أن الوزارة ستتعاون مع جمعية املعلمني لتحقيق عدد من املشاريع التربوية التطويرية

العيسى: إبعاد املعلم الوافد وفصل الكويتي في حال مساعدة الطلبة على الغش
الفتوى  مشيدا بدور رئيس 
والتشريع املستشار صالح 
املسعد، ورئيس ديوان اخلدمة 
املدني���ة عبد العزي���ز الزبن 
لدورهم الكبير في املساهمة 

بإقرار املكافأة.
وأضاف أن حصول املعلم 
على الكادر بقانون من مجلس 
املمتازة بقرار  االمة، واالعمال 
من ديوان اخلدمة املدنية، هي 
رسالة معنوية تبني أن الدولة لم 
تقصر جتاه املعلمني، لذا عليهم 
اال يقص����روا بواجباتهم جتاه 
الوطن املعطاة، ومسؤولياتهم 
نح����و تربية وتعلي����م أجيال 
تقوم الدولة على س����واعدهم 

في احلاضر واملستقبل.
وفي اخلتام، شكر العتيبي 
الوزير العيسى على إصراره 
الذين  على احلضور لتكرمي 
عمل���وا ليال ونه���ارا إلقرار 
املكافأة، وال ننسى دور الوزراء 
الس���ابقني الذين ساهموا في 
اخلطوات العملية نحو اقرار 

االعمال املمتازة.

من خالل التعاون املش���ترك 
واحلوار البن���اء الذي يهدف 
الى حتقيق مصالح املعلمني 
مبا يؤدي الى النجاح جلميع 
املعني���ة، مبينا أن  األطراف 
العالقة بني الوزارة واجلمعية 
هي وجهان لعملة واحدة، فان 
جنحت التربية جنحنا، وان 

فشلت فشلنا.
وقال العتيبي »إننا نعيش 
اليوم ثمرة تعاون الزمة لوال 
دعم الوزارة والوزراء السابقني 
واحلالي���ني ملا حققن���ا إقرار 
مكافأة األعمال املمتازة للهيئتني 
التعليمية واإلدارية«، مستذكرا 
املراحل التي مرت بها الدورة 
املستندية للمكافأة منذ العام 
التربية  2013 في زمن وزير 
األس���بق د.نايف احلجرف، 
وتشكيله جلنة برئاسة وكيل 
املالية فهد الغيص  الشؤون 
وعضوي���ة القط���اع اإلداري 
واملالي والتنسيق باإلضافة 
إل���ى اجلمعي���ة، حيث عمل 
الفريق وراجع جميع القرارات، 

عليهم، او من ناحية القوانني 
واللوائح.

م���ن جهته، اك���د رئيس 
الكويتية  جمعية املعلم���ني 
العتيبي ان اجلمعية  متعب 
اتبع���ت في اآلون���ة األخيرة 
نهجا جدي���دا في تعاملها مع 
املسؤولني في وزارة التربية، 

القانون بشدة وصرامة، وال 
تهاون مع »الغشاشني« والذين 

يساعدونهم على ذلك.
وف���ي رده على س���ؤال، 
ش���دد على ضرورة احترام 
املدارس األجنبية لكل سياسات 
وزارة التربي���ة، س���واء من 
ناحي���ة املناهج التي تفرض 

القانوني���ة الت���ي تتخذه���ا 
الوزارة حيال املعلمني الذين 
يساعدون الطلبة على الغش 
واضح���ة وصريح���ة، حيث 
الوافد بإبعاده  املعلم  يعاقب 
عن الب���الد، واملعلم الكويتي 
العمل، مؤكدا ان  بفصله من 
ال���وزارة جادة ف���ي تطبيق 

محمود الموسوي

أشاد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
بدور املس���ؤولني في وزارة 
التربية ف���ي حتقيق مطالب 
الهيئتني التعليمية واإلدارية 
من خالل إقرار مكافأة األعمال 
املمت���ازة، واالنتهاء من هذه 
القضي���ة التي أخ���ذت وقتا 
طوي���ال من اجلهد املش���ترك 
بني الوزارة وجمعية املعلمني، 
مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل 
في السنوات املقبلة من خالل 
التعاون م���ع اجلمعية على 
العديد من املشاريع  حتقيق 
التي  التطويرية،  التربوي���ة 
س���تصب في نهاية األمر في 

مصلحة الطالب واملعلم. 
وأكد العيسى في تصريح 
للصحافيني عقب احلفل الذي 
أقامته جمعية املعلمني أمس 
األول ف���ي الدس���مة، تكرميا 
للقائمني عل���ى إقرار مكافآت 
األعمال املمتازة، أن اإلجراءات 

فاطمة الكندري تتسلم درعها من الوزير العيسى

العيسى مكرما طلق الهيم تكرمي بدرية اخلالدي                                                                                                       )محمد هاشم(د.بدر العيسى ومتعب العتيبي يكرمان ناجي الزامل 

.. وتكرمي منى الصالل

»التربية«: حملة الشهادات العليا يطالبون العيسى باستثنائهم 
من شرط التسلسل الوظيفي للمناصب اإلشرافية

وفد إندونيسي تفقّد آلية التعليم في مدرسة اجليل اجلديد

محمود الموسوي 
عادل الشنان

مص����ادر  أوضح����ت 
تربوي����ة ل����� »األنباء« أن 
حاملي الشهادات العليا في 
وزارة التربي����ة من حملة 
شهادة الدكتوراه يعتزمون 
تقدمي كتاب جديد لوزير 
العالي  التربية والتعليم 
د.عيس����ى البدر، لتجديد 

املطالبة باس����تثنائهم من 
شرط التسلسل الوظيفي 
لشغل املناصب اإلشرافية 
اإلداري  اجلان����ب  ف����ي 

والتعليمي. 
وبين����ت املص����ادر ان 
عددا من حاملي الشهادات 
العليا تقدموا في السابق 
بكتاب مماثل لوزير التربية 
األسبق د.نايف احلجرف 
أكثر من عام، والذي  منذ 

بدوره احال الطلب لدراسة 
اجلانب القانوني.

وزادت املص����ادر: متت 
إلدارة  الكت����اب  إحال����ة 
التطوير والتنمية والتي 
بدورها أفادت بعدم وجود 
أي موان����ع قانوني����ة من 
ممارس����ة وزي����ر التربية 
للتفويض املمنوح له من 
املدنية مع  قبل اخلدم����ة 
ضرورة االلتزام مبقررات 

الق����رار 25/2006 بش����أن 
شروط الوظائف االشرافية. 
انه يتس����ق هذا  مضيفة 
االس����تثناء مع توجهات 
التربية بإحالة من  وزير 
جتاوز 30 سنة في اخلدمة 
ال����ى التقاعد، حيث ميكن 
ملء هذه الشواغر بطاقات 
وطنية شابة ومتخصصة 
الترقي  حرمت من فرص 
بسبب سعيها الستكمال 

دراساتهم العليا.
وأش����ارت املصادر الى 
ان عدد من يحمل شهادة 
الدكتوراه املتخصصة من 
مبتعثي الوزارة يقدر ب� 60 
موظفا وموظفة، وتعتبر 
هذه الك����وادر من املوارد 
البشرية املؤهلة للعب دور 
أكبر في تطوير التعليم بعد 
أن تسلحوا بالعلم من أرقى 

اجلامعات العاملية.

مع زيارة الوفد، حيث تفقدوا 
أركان����ه املتنوع����ة للت����راث 
الكويت����ي الق����دمي، وأعربوا 
ع����ن إعجابهم وتقديرهم به، 
مؤكدين أنه يقدم صورة تبعث 
على الفخر مبا يجس����ده من 
صورة واقعي����ة عن احلياة 

الكويتية القدمية.
وفي اخلتام ش����كر الوفد 
إدارة مؤسسة اجليل اجلديد 
املدرس����ة على  إدارة  وكذلك 
حسن اس����تقبالهم وودعوا 
مبثل م����ا اس����تقبلوا به من 

حفاوة وتكرمي.

الصراف برنامجا الستقبالهم، 
الزائرون  الطلبة  وقد شارك 
بفقرات ممتعة أضفت السرور 

والبهجة على احلضور.
وجتول الوفد في أجنحة 
معرض »اللي ماله أول ماله 
تالي« ال����ذي تزامن تنظيمه 

أحمد عبداهلل

زار عدد من الطلبة األيتام 
من دولة إندونيسيا الشقيقة 
مع الوفد املرافق لهم مدرسة 
اجلي����ل اجلدي����د االبتدائية، 
لالطالع على آلية التعليم فيها. 
وكان في استقبال الوفد املدير 
العام واملدير التنفيذي ملؤسسة 
اجلي����ل اجلدي����د التعليمية 
خالدة يوسف املضف وعدد 
من أعض����اء الهيئة اإلدارية، 
حيث رحبت بالضيوف وقدمت 
الهدايا للطلبة الزائرين في جو 

تسوده األلفة واحملبة.
إدارة املدرسة  وقد أعدت 
بقيادة مديرتها سعاد السعيد 
عدد من الطلبة الزائرين واملديرة املس����اعدة بلقيس  جولة في معرض »اللي ماله أول ما له تالي«

إدارة مؤسسة اجليل اجلديد وإدارة مدرسة االبتدائي في استقبال أعضاء الوفد                                                                                                                                      )محمد هاشم(

احلضينة: ملسنا جتاوبًا من العيسى
حلل قضايا العاملني في »التربية«

أعربت نقاب����ة العاملني ف����ي وزارة التربية 
عن ثقته����ا في الوزير د.بدر العيس����ى للمضي 
قدما للنهوض واالرتقاء مبس����يرتنا التعليمية، 
ومعاجلة همومها وقضاياه����ا وتركتها الثقيلة 
والسعي اجلاد للمحافظة على حقوق العاملني 
وتعزيز مكتسباتهم.  وقال رئيس النقابة محمد 
احلضينة ال����ذي التقى وزير التربية على رأس 
وفد من النقابة ان أمام الوزير العيسى الكثير من 
التحديات واملنعطفات الصعبة التي سيكون قادرا 
على جتاوزها خصوصا في ضرورة اإلصالح في 
قطاعات مهمة بالوزارة لدعم واستكمال املشاريع 
والسياسات واخلطط املس����توفية واملدروسة. 
وأفاد في بيان صحافي بأنه متت مناقش����ة عده 
قضايا تهم العاملني بالوزارة ومنها مشكلة عدم 
صرف مستحقات جلنة اجلرد بإدارة التوريدات 
واملخازن، حيث وجدنا استجابة من الوزير في 

حل القضايا ومشاكل العاملني في الوزارة.  وأشار 
احلضينة إلى أن الوزير العيسى أكد أن تكون أبواب 
مكتبة مفتوحة من اجل سماع شكاوى وهموم 
ومقترحات العاملني في حالة تعثر األمور في حل 
املشاكل مع بعض املسؤولني بالوزارة. وأوضح 
احلضينة: ان ثقتنا كبيرة بالوزير د.العيسى في 
حتمل املسؤوليات اجلسيمة وقيادة دفة الوزارة 
بالشكل الصحيح، وضمان تهيئة األجواء التربوية 
املناس����بة ألهل امليدان ألداء رسالتهم على اكمل 
وجه ومبا يتوافق مع التطلعات املنشودة، مؤكدا 
على ضرورة أن تكون الرؤى واضحة وتتوافق 

مع املتطلبات واحتياجات الواقع التربوي.
وأكد حرص النقابة الكام����ل على تقدمي كل 
أش����كال التعاون والتعبير الواضح والصريح 
جتاه أي قرار إيجابي يصب في اجتاه العاملني 

أو اجتاه العملية التربوية.

عادل الشنان

كشفت مصادر ل� »األنباء« ان التوجيه الفني 
لالجتماعيات في منطقة األحمدي التعليمية 
تسبب في مشكلة كبيرة انعكست سلبا على 
مدرس���ة املال ناصر املزيعل االبتدائية بنني، 
حيث ق���ام التوجيه بنقل ع���دد من املعلمات 

ملدرسة هند بنت اثاثه االبتدائية بنات بالرغم 
من زيادة عدد الطالبات فيها.

وأضافت املص���ادر ان التوجيه لم يكتف 
بذلك، بل قام بنقل رئيسة قسم االجتماعيات 
أيضا الى مدرسة فاطمه بنت اخلطاب وبهذا 
تكون مدرس���ة املال ناصر املزيعل بال رئيسة 

قسم ونقص معلمات مادة االجتماعيات.

أعل����ن املركز الوطني لتطوي����ر التعليم عن 
بدء تنفيذ اإلجراءات اخلاصة بتطبيق الدراسة 
الدولية تيمز املعني����ة بالتحصيل الطالبي في 
مادتي الرياضيات والعلوم للصفني الرابع والثامن 
والدراسة الدولية بيرلز املعنية بالتحصيل الطالبي 
ف����ي مادة اللغة العربية للصف الرابع االبتدائي 
اللتني سيتم تطبيقهما في شهري مارس وأبريل 

املقبل����ني بالتعاون م����ع وزارة التربية متمثلة 
باملناطق التعليمية في جميع احملافظات واملدارس 
احلكومي����ة واخلاصة. لذلك يدعو املركز كل من 
لديه االس����تعداد من أهل امليدان للعمل متطوعا 

إلى التسجيل من خالل الرابط 
http://www.nced.edu.kw/index.php/ar/  

registration-ar-156/services-ar

د.بدر العيسي مستقبال رئيس وأعضاء نقابة العاملني بوزارة التربية

مصادر لـ »األنباء«: »املال ناصر املزيعل«
في »األحمدي« تعاني من نقص معلمات االجتماعيات

املركز الوطني لتطوير التعليم يدعو أهل 
امليدان للتطوع في اختبارات »تيمز« و»بيرلز«
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األغلبية املطلوبة 
للموافقة على 

كل مشروع 
بقانون أو اقتراح 
بقانون يتضمن 
حتميل املال 

العام مصروفات 
هي أغلبية خاصة 
تتمثل في موافقة 

أغلبية األعضاء 
الذين يتألف منهم 

مجلس األمة

الغرض من احملفظة 
تغطية متطلبات 
تقدمي القروض 
امليسرة للطلبة 

الكويتيني الدارسني 
على نفقتهم اخلاصة 

ملساعدتهم على 
استكمال الدراسة 

في املرحلة اجلامعية 
ومرحلتي املاجستير 

والدكتوراه

الدارسني على نفقتهم  الطالب 
اخلاص���ة اع���د ه���ذا القانون 
لينص ف���ي مادته األولى على 
ان تق���وم احلكوم���ة بانش���اء 
محفظة استثمارية لدى وزارة 
التعليم العالي مببلغ ال يقل عن 
خمسني مليون دينار لتمويل 
ودعم القروض للطالب الدارسني 
على نفقتهم في مرحلتي التعليم 
اجلامعي او مرحلة املاجستير 
والدكتوراه ع���ن طريق تقدمي 
التسهيالت االئتمانية بشروط 
ميسرة وعلى ان تكون احملفظة 
ملدة عشرين عاما يجوز جتديدها 
ملدة اخرى بق���رار من مجلس 

الوزراء«.
5- الفقرة اخلامسة لم يتم 

اجراء اي تعديل عليها.
6- الفقرة السادسة مت تعديل 

النص ليصبح كالتالي:
»واسند الى القرار من مجلس 
الوزراء حتديد شروط وضوابط 
احملفظ���ة  ادارة  واج���راءات 

واستثمار اموالها«.
7- الفقرة السابعة مت تعديل 

النص ليصبح كالتالي:
»كما اشارت املادة اخلامسة 
الى ان يؤخذ املبلغ املخصص 
للمحفظة من االحتياطي العام 
للدولة ويتم سداده دفعة واحدة 
او على دفعات باالتفاق بني وزير 
املالية ووزير التعليم العالي كما 
يجوز توفير االسهام فيها عن 
طريق املؤسسات والهيئات العامة 
والتبرعات والوصايا واالوقاف 
املخصص���ة للتعليم لتحقيق 
اغراضه���ا ودعم مس���اهماتها 
وتشجيعها للدارسني واجلادين 

في التحصيل العلمي«.
ثالثا: مرفق لكم طيه مشروع 
التعديل على القانون واملذكرة 

االيضاحية له.
التفض���ل باالطالع  يرجى 

وعمل الالزم.

كلم���ة التدريب ليصبح النص 
كالتالي:

»جاء اهتمام الدولة بالعلم 
والتعليم مس���تمدا من احكام 
الدستور الذي جعل العلم ركنا 
اساس���يا لتقدم املجتمع تكفله 
الدولة، ولم يقف عند حد كفالته 
بل شدد على انه حق لكل كويتي 
في مرحلة التعليم االلزامي ومن 
هذا االهتمام تتابع الدولة رعاية 
التقدم العلمي لتحقيق التنمية 
وفقا للخطط التربوية وتعزيزها 
وصوال الى نشر التعليم والثقافة 
العلمية وتنشئة اجياله في اطار 
الروحي واخللقي  التكامل  من 
والفكري واالجتماعي في ضوء 
مبادئ االسالم والتراث العربي 
والثقافة املعاصرة ووصاًل الى 
ذلك امتدت رعاية الدولة لتوفير 
سبل التحصيل العلمي لكل راغب 
فيه وقادر على استيعابه فنيا 
وعلميا وادبيا فارسلت البعثات 
الداخلية واخلارجية واتخذت 
اجراءات تيسير وصول الطالب 
الى مرحل���ة التعليم اجلامعي 
والدراسات العلمية واالدبية في 

الداخل واخلارج«.
2- الفق���رة الثانية لم يتم 

اجراء اي تعديل عليها.
3- الفقرة الثالثة مت تعديل 

النص ليصبح كالتالي:
»لذل���ك كان من املناس���ب 
توفير النفقات الدراسية لهم من 
خالل انشاء محفظة استثمارية 
تدعمهم بالقروض لتشجيعهم 
ماديا ومعنويا ملواصلة دراستهم 
خصوصا ان البعض منهم يواجه 
خالل سنوات الدراسة العديد من 
املشاكل املادية التي متثل عبئا 
على االسرة يحول بينهم وبني 

التحصيل العلمي«.
4- الفقرة الرابعة: مت تعديل 

النص ليصبح كالتالي:
»لذا وسعيا في حل مشاكل 

ب- عدل���ت الفقرة الثانية 
م���ن امل���ادة الثاني���ة لتصبح 
كالتالي: وتصرف هذه القروض 
ملس���تحقيها بال فوائ���د لدعم 

الرسوم الدراسية.
3- امل���ادة الثالثة »لم يتم 

اجراء اي تعديل عليها«.
4- املادة الرابعة:

مت تعدي���ل النص ليصبح 
الالئح���ة  حت���دد  كالتال���ي: 
التنفيذية شروط منح القروض 
للمخاطبني باحكام هذا القانون 
وعلى ان تتضم���ن على وجه 

اخلصوص:
1- ان يكون الطالب كويتي 

اجلنسية او من ام كويتية.
2- حتدد مدة الدراسة التي 
يصرف عنها القرض وفقا لالئحة 
ونظم ومدة الدراسة باجلامعة 

امللتحق بها الطالب.
3- حصول الدارس���ني من 
العامل���ني بالوزارات والهيئات 
واملؤسسات العامة على اجازة 

دراسية من جهات عملهم.
4- تلتزم اجلهة التي يعمل 
لديها املقترض بعد التخرج سواء 
في القطاع العام او في القطاع 
اخل���اص وكذل���ك املتقاعدون 
املسجلون لدى املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية باستقطاع 
للق���رض  الش���هري  القس���ط 

وحتويله حلساب احملفظة.
القرض  5- يستحق سداد 
على اقساط ميسرة ملدة عشر 
سنوات تبدأ بعد انقضاء اثني 
عشر شهرا من احلصول على 

الدرجة العلمية.
6- »لم يتم اجراء التعديل 

على هذا البند«.
5- املادة اخلامسة: »لم يتم 

اجراء اي تعديل عليها«.
ثانيا: التعديل على املذكرة 

االيضاحية
الفق���رة األولى حتذف   -1

2014/3/18 مرجع رقم 2013/57/3 
والى كتاب االمني العام ملجلس 
الوزراء رق���م 814�1268 املؤرخ 
2014/2/13 باعداد التقرير النهائي 
حول القانون رقم 1 لسنة 2012 
بشأن انشاء وتأسيس محفظة 
استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة 
الدارسني على نفقتهم اخلاصة 
الش���ؤون  لق���رار جلنة  وفقا 
االقتصادية في اجتماعها رقم 
»2�2014/2« بتاريخ 2014/2/10 
وبناء عل���ى االجتماع بتاريخ 
2014/4/30 الذي مت في ادارتكم 
مع كل من بنك الكويت الصناعي 
العامة لالس���تثمار  والهيئ���ة 
ووزارة التعليم العالي الجناز 
التعديالت على القانون واملذكرة 
االيضاحية للقانون نود االفادة 
بأنه مت االجتماع املشترك بتاريخ 
2014/4/1 ب���ني اجلهات املعنية 
لوضع التعديالت والتصورات 
النهائية على القانون وذلك على 
النحو التالي: أوال التعديات على 

القانون:
1- ديباجة القرار:

القرار  ادراج في ديباج���ة 
املرسوم االميري رقم 164 لسنة 
1988 بشأن انشاء وزارة التعليم 

العالي.
2- املادة الثانية:

الفق���رة األولى  أ- تع���دل 
من امل���ادة لتصب���ح الصياغة 

كالتالي:
الغرض من ه���ذه احملفظة 
تغطية متطلبات تقدمي القروض 
الكويتيني  امليس���رة للطلب���ة 
الدارسني على نفقتهم ملساعدتهم 
الدراس���ة في  على اس���تكمال 
املرحلة اجلامعية او مرحلتي 

املاجستير والدكتوراه.
ثم اس���تبدال »في املرحلة 
اجلامعية ومرحلتي املاجستير« 
ب�»ف���ي املرحل���ة اجلامعية او 

مرحلتي املاجستير«.

هذه القروض ملس���تحقيها بال 
فوائد أو مصروفات«.

إلغاء البند الرابع من املادة 
الرابع���ة من القانون املش���ار 
اليه، وإضاف���ة بند رابع جديد 

ليصبح:
»تلتزم اجلهة التي يعمل لديها 
املقترض بعد التخرج سواء في 
القطاع العام أو القطاع اخلاص 
وكذلك املتقاعدون املسجلني لدى 
املؤسس���ة العام���ة للتأمينات 
القسط  االجتماعية باستقطاع 
الش���هري للق���رض وحتويله 

حلساب احملفظة«.
وترجع التعديالت السابقة 
الى مرجعية الغرض األساسي 
من إنش���اء احملفظ���ة أال وهو 
تغطي���ة تقدمي قروض للطلبة 
الكويتيني الدارسني على نفقتهم 
اخلاصة تخفيفا عنهم على أن 
يتم س���دادها دون أي فوائد أو 
مصروفات، وفق ما ورد بنص 
املادة الرابعة من القانون املشار 
اليه، وبالتالي فإن هذه القروض 
واجبة الس���داد حتى ال يتآكل 
رأسمال احملفظة ويستمر دورها 
الذي مت إنشاؤها من أجله، وعلى 
هذا األس���اس يج���ب أال يدرج 
ضمن غ���رض احملفظة حاالت 
منح املتفوقني مكافآت تشجيعية 
وحوافز مالية، وحاالت اإلعفاء 
من السداد، وأي مبالغ أخرى ال 
يتم سدادها، حيث ان تلك املبالغ 
تعتبر مبنزلة املنح وبالتالي ال 

يتم استردادها.
وف���ي كت���اب موج���ه من 
الهيئة العامة لالس���تثمار الى 
الفتوى والتشريع حول  ادارة 
تعدي���ل القانون رقم 1 لس���نة 
2012 بشأن إنش���اء وتأسيس 
محفظة استثمارية لدعم الطلبة 
الدارسني على نفقتهم اخلاصة، 

جاء كالتالي:
باالشارة الى كتابكم املؤرخ في 

75 د.ك مما يحفز الطالب على 
التفوق.

ه����ذا، وق����د مت عق����د عدة 
اجتماع����ات ب����ني كل من بنك 
الكوي����ت الصناع����ي والهيئة 
العام����ة لالس����تثمار ووزارة 
العالي، وذلك لوضع  التعليم 
التعديالت والتصورات النهائية 
على قانون رقم 1 لسنة 2012 
بشأن إنشاء وتأسيس احملفظة 
االس����تثمارية لدعم وتشجيع 
الدارسني على نفقتهم  الطلبة 

اخلاصة.
العامة  الهيئة  وقد قام����ت 
لالس����تثمار مبخاطب����ة ادارة 
الفت����وى والتش����ريع بكتابها 
رقم 723766 املؤرخ 8/4/2014 
القانون رقم   املتضمن تعديل 
1 لس����نة 2012 بش����أن إنشاء 
وتأسيس محفظة استثمارية 
لدعم وتشجيع الطلبة الدارسني 
على نفقتهم اخلاصة واملالحظات 
التي أسفرت عن االجتماعات 
املنعقدة مع اجلهات املذكورة. 
ال����وزارة بانتظار  علما ب����أن 
القانون  التعديل على  صدور 
رقم 1 لس����نة 2012 املشار اليه 
أعاله ليتسنى لها العمل على 

تطبيقه.
والبند رقم 2:

فيم���ا يتعلق بالقانون رقم 
1 لس���نة 2012 بش���أن إنشاء 
وتأسيس احملفظة االستثمارية 
لدعم وتشجيع الطلبة الدارسني 
على نفقتهم اخلاصة: مت تعديل 
املادة الثانية من القانون املشار 

اليه أعاله لتصبح:
»الغرض من هذه احملفظة 
تغطية متطلبات تقدمي القروض 
الكويتيني  امليس���رة للطلب���ة 
الدارسني على نفقتهم اخلاصة 
ملساعدتهم على استكمال الدراسة 
في املرحلة اجلامعية ومرحلتي 
املاجستير والدكتوراه، وتصرف 

ردا على سؤال النائب كامل 
العوضي بشأن إنشاء محفظة 
استثمارية لدعم الطلبة الدارسني 
على نفقتهم اخلاصة في الداخل 
أو اخل���ارج، قال وزير التربية 
ووزير التعلي���م العالي د.بدر 

العيسى:
باإلش���ارة الى الكتاب رقم 
امل���ؤرخ   2014-18486-KNA
13/11/2014، واملرفق به السؤال 
املوجه من النائب كامل العوضي، 
نود إفادتكم بالرد على السؤال 

املذكور كالتالي:
البند رقم 1:

مت عقد عدة اجتماعات بني 
ممثلي كال م���ن الهيئة العامة 
الكويت  لالس���تثمار، وبن���ك 
الصناعي ووزارة التعليم العالي 
لبحث تطبي���ق القانون رقم 1 
لسنة 2012 املشار اليه أعاله، وقد 
أسفرت نتائج تلك االجتماعات 
عن صعوبة تطبيق القانون وفق 
نصوص مواده احلالية، وكذلك 
التنفيذي���ة للقانون،  الالئحة 
وبالتالي كان من الضرورة إجراء 

بعض التعديالت عليه.
وفيم���ا يتعل���ق بالالئحة 

التنفيذية:
صعوب����ة تنفي����ذ الالئحة 
التنفيذي����ة احلالي����ة، حيث 
تبني كبر حجم قيمة القس����ط 
الشهري الذي يقع على كاهل 
الطالب مما يضعف مقدرته على 
السداد، حيث تبلغ قيمة القسط 
الشهري التقريبية ما يزيد على 
800 د.ك، وقد عاجلت الالئحة 
املقترحة ذلك، حيث  اجلديدة 
اقتصرت قيم����ة القرض على 
الدراسية للجامعة  املصاريف 
فقط، وبالتالي ينخفض مبلغ 
القس����ط الى حوالي 300 د.ك، 
عالوة على أنه في حالة تفوق 
الطالب وانضمامه الى البعثة 
تنخفض التكلفة الى ما يبلغ 

كامل العوضي

رداً على سؤال العوضي حول محفظة دعم الدارسني في اخلارج

العيسى: حتديد القسط بـ 800 دينار أخّر صدور »تنفيذية« محفظة الدارسني على نفقتهم

حتى ال يتأثر العضو بالرأي العام وال ينجر وراء أهواء الناخبني

5 نواب لسرية املناقشة والتصويت على مشاريع
ل املال العام مصروفات أو اقتراحات بقوانني حتمِّ

بل ان استقالل مجلس 
األمة في س����رية املناقشة 
والتصويت على كل مشروع 
قان����ون أو اقتراح بقانون 
يتضمن حتميل املال العام 
مبصروفات يتفق مع النظام 
البرملاني الذي سارت الكويت 
في نهجه، والذي ينص هذا 
النظام في أهم أركانه على 
النائب عن هيئة  استقالل 
الناخبني طوال مدة نيابته. 
ب����ل ان العمل قد جرى في 
مجلس العموم البريطاني 
على أنه يش����ترط في أي 
مقترح بقانون يقدم من أحد 
أعضائه أن تطلع احلكومة 
� بداية قبل تقدميه ملجلس 
العموم � على البيان الكافي 
للمقترح بشأن حتديد مدى 
قدرة األجهزة التنفيذية على 
تنفيذه واملصروفات الالزمة 
لهذا التنفيذ، وذلك كله مع 
العموم في  تشدد مجلس 
التي  القوانني  مقترح����ات 
تتضمن حتميل املال العام 
ألي مصروفات. وبناء على 
العرض السابق واألسباب 
الواردة فيه، فقد أعد مقترح 
القانون بتعديل املادة 110 من 
القانون رقم 12 لسنة 1963 
الداخلية،  الالئحة  بش����أن 
مرة باإلضافة عليها، ومرة 
بإضاف����ة م����ادة أخرى لها 

مكررة.
امل���ادة األولى  فنصت 
من مقت���رح القانون بأن 
يضاف إلى نص املادة 110 
من القانون رقم 12 لسنة 
1963 ف���ي ش���أن الالئحة 
إليه  الداخلي���ة املش���ار 
فقرة أخيرة نصها كاآلتي 
»وفي جميع األحوال عند 
نظ���ر املجلس مش���روع 
بقانون أو اقتراح بقانون 
يتضمن حتميل املال العام 
مبصروفات، فيجب جعل 
املناقشة فيه والتصويت 

عليه سريا«.
ومؤدى املادة األولى من 
املقت����رح أن مجلس األمة 
ملزم بأن يجعل السرية هي 

مناط املناقشة والتصويت 
ألي مش����روع قانون مقدم 
م����ن احلكوم����ة أو اقتراح 
بقانون مقدم من أحد أعضاء 
املجلس يتضمن حتميل املال 
العام مصروفات. أما املادة 
الثانية من مقترح القانون 
فقد نصت على أن يضاف 
القانون رقم 12 لسنة  إلى 
1963 ف����ي ش����أن الالئحة 
الداخلية املشار إليه املادة 
110 مك����رر ونصها كاآلتي: 
»يج����ب موافق����ة أغلبية 
األعضاء الذين يتألف منهم 
املجلس على كل مش����روع 
اقتراح بقانون  أو  بقانون 
يتضمن حتميل املال العام 

مبصروفات«.
ومؤدى املادة الثانية من 
مقترح القانون أن األغلبية 
املطلوبة للموافقة على كل 
مشروع بقانون أو اقتراح 
بقانون يتضمن حتميل املال 
العام مصروفات هي أغلبية 
خاص����ة تتمثل في موافقة 
أغلبية األعضاء الذين يتألف 

منهم مجلس األمة.
وبالتال����ي، فإن مقترح 
الثاني����ة يتعل����ق  امل����ادة 
باملوافقة فقط على املشروع 
بقانون أو االقتراح بقانون 
الذي يتضمن حتميل املال 
العام مصروفات، وال تسري 
هذه األغلبية اخلاصة على 
حالة رفض املشروع بقانون 
أو االقت����راح بقانون الذي 
يتضمن حتميل املال العام 
إن ذل����ك  إذ  مصروف����ات، 
الرفض يك����ون باألغلبية 
العادية ملجلس األمة بذات 
الطريقة املقررة في الالئحة 
املادتان  الداخلية. ونصت 
الثالثة والرابعة على أحكام 
تنفيذية، بأن يلغى كل حكم 
يتعارض م����ع أحكام هذا 
القانون، وأن على رئيس 
مجلس ال����وزراء والوزراء 
� كل فيم����ا يخصه � تنفيذ 
أحكام هذا القانون، ويعمل 
ب����ه من تاريخ نش����ره في 

اجلريدة الرسمية.

منه أن التزام الدولة بتوفير 
العمل لكل كويتي محدود 
بإمكانياته����ا، وهو ما دعا 
املش����رع الدس����توري الى 
النص على »وتقوم الدولة 
على توفي����ره للمواطنني« 
ب����دال من الن����ص »وتوفر 
الدولة العمل للمواطنني«.

إمكانيات  وبالتالي فإن 
الدولة تعتم����د في املعيار 
األول عل����ى قدرته����ا على 
الصرف واإلنفاق، وهو ما 
يتطلب ضرورة عدم حتميل 
املال العام مصروفات تزيد 
على طاق����ة اإليرادات التي 
جتبى في الدولة من ثروتها 
الرئيسية النفط وغيرها من 

مصادر ثانوية.
ضب����ط  ف����إن  لذل����ك 
املصروفات والنفقات يتطلب 
القوانني  إبعاد مشروعات 
التي  القوانني  واقتراحات 
تتضمن حتميل املال العام 
التكسبات  مصروفات عن 
االنتخابي����ة وتأثير الرأي 
العام عل����ى عضو مجلس 
األم����ة عند مناقش����ة هذه 
القوانني والتصويت عليها 
في املجلس حتقيقا ملا قضت 
التفس����يرية  املذك����رة  به 
للدستور بأن »الصالح العام 
هو رائد املجلس«، فال ينجر 
عضو مجلس االمة ألهواء 
الناخبني وتأثيرهم فيصبح 
حكم مجلس األمة في املسائل 
املالية غاية ال مجرد وسيلة 
لتحقيق حكم أسلم وحياة 
افضل، فتكون التشريعات 
التي يقرها املجلس جتارة 
انتخابية، تؤدي إلى انفراط 

الوضع املالي.
إلى ما ال يحمد  للدولة 
الدولة  عقباه، بأن تصبح 
في املستقبل مهددة باألزمات 
املالي����ة التي قد تؤدي إلى 
إفالسها أو على األقل شلل 
في قدرتها املالية، فيحدث 
االضطراب في الدولة، وهو 
ما حرص الدس����تور على 
جتنب����ه وجتنيب الكويت 

أسبابه.

الن����واب عبداهلل  تقدم 
املعي����وف وعادل اخلرافي 
وعدنان عبدالصمد وخليل 
عب����داهلل ونبي����ل الفضل 
باقتراح بقانون بشأن إضافة 
فقرة للم����ادة 110 ألحكام 
القانون رقم 12 لسنة 1963 
في شأن الالئحة الداخلية 

ملجلس األمة.
ونصت م����واده على ما 
يلي: مادة أولى يضاف الى 
نص املادة 110 من القانون 
رقم 12 لسنة 1963 في شأن 
الالئحة الداخلية املشار إليه 
فقرة اخيرة نصها كاآلتي: 
وفي جميع األحوال عند نظر 
املجلس مشروعا بقانون 
او اقتراحا بقانون يتضمن 
حتميل املال العام مصروفات 
املناقشة فيه  فيجب جعل 

والتصويت عليه سريا.
مادة ثانية: يضاف إلى 
القانون رقم 12 لسنة 1963 
في شأن الالئحة الداخلية 
املشار إليه املادة 110 مكررا 
ونصها كاآلتي: يجب موافقة 
أغلبية األعضاء الذين يتألف 
منه����م املجل����س على كل 
مشروع بقانون أو اقتراح 
بقان����ون يتضمن حتميل 
الع����ام مبصروفات.  املال 
مادة ثالثة: يلغى كل حكم 
يتعارض م����ع أحكام هذا 

القانون.
مادة رابعة: على رئيس 
مجلس ال����وزراء والوزراء 
� كل فيم����ا يخصه � تنفيذ 
أحكام هذا القانون، ويعمل 
ب����ه من تاريخ نش����ره في 

اجلريدة الرسمية.
املذك����رة  ونص����ت 

اإليضاحية على اآلتي:
ال يخل����و العالم قاطبة 
الدول ألزمات  من تعرض 
مالي����ة او اقتصادية تؤثر 
بشكل ملحوظ على قدرتها 

في اإلنفاق والصرف.
بل إن املشرع الدستوري 
تنبه ملثل تلك االزمات عندما 
قرر في املذكرة التفسيرية 
للدستور بش����أن املادة 41 

نبيل الفضلد.خليل عبداهللعبداهلل املعيوف عادل اخلرافيعدنان عبدالصمد

أعمال الصيانة والترميم مبركز 
القرين الصح���ي التخصصي؟ 
ومن املتسبب في ذلك التأخير؟ 
وملاذا لم يتم االنتهاء من اعمال 
الصيان���ة والترميم حتى اآلن؟ 
يرجى تزويدي بكافة املستندات 

املتعلقة بهذا الشأن.
3- ما املدة احمل���ددة في العقد 
املبرم إلمتام أعم���ال الصيانة 
والترمي���م؟ مت���ى مت البدء في 
تلك األعمال؟ وما املوعد احملدد 

لتسليم املقاول للمبنى؟

حول املخالف���ات املالية في 
الدول���ة وع���دم اجلدية في 
حلها خالل عق���ود مضت، 
الفتا إل���ى ان اإلدارة املالية 
احلديثة تس���تدعي إيجاد 
مراقبني مال���ني في وزارات 

وهيئات الدولة.
ومتن���ى العدواني إقرار 
القانون اخلاص باملراقبني 
املاليني دور االنعقاد احلالي، 
السيما أن الدولة بحاجة الى 
املالي غير  اله���در  مكافحة 

املبرر في معظم وزاراتها.

حماد: متى مت إغالق  مركز القرين الصحي؟

العدواني يطالب بإقرار قانون املراقبني املاليني

التجمع السلفي: الدعوة لترويج اخلمور 
تصادم صريح مع القرآن والسنة

أكد أن السلوكيات اخلاطئة لم تكن من عادات الشعوب

أصدر التجمع اإلسالمي السلفي بيانا أكد فيه 
استنكاره الشديد لدعوة أحد النواب لترويج 

اخلمور والسماح ببيعها، جاء فيه:
يع����رب التجمع اإلس����المي الس����لفي عن 
استغرابه الشديد من دعوة أحد نواب مجلس 
األمة الكويتي بترويج اخلمور والسماح ببيعها، 
وتداولها مخالفة لشريعتنا اإلسالمية والدستور 
الكويتي والقانون. ونحن في التجمع نؤكد على 
رفضنا القاطع لهذه الدعوة ألنها تصادم صريح 
مع القرآن الكرمي والس����نة الصحية، فقد قال 
تعالى: )يأيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر 
واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون إمنا يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في اخلمر 
وامليسر ويصدكم عن ذكر اهلل وعن الصالة 
فهل أنتم منتهون- املائدة 90 - 91(. وقال ژ: 

»ما أسكر قليله فكثيره حرام«.
ويذكر التجمع أن السلوكيات اخلاطئة لم 
تكن يوما من األيام من عادات الشعوب، ومن 
باب أولى هي ليس����ت كذلك عند الدول التي 
حترم وجترم بي����ع وتعاطي اخلمور، كما أن 
الدول احلية تدعو ال����ى التحرر من اخلمور 

وليس حرية تعاطي اخلمور.
وفي تقرير حديث عن منظمة الصحة العاملية 
2014 جاءت الكويت ف����ي مرتبة متأخرة في 
نسبة استهالك املشروبات الكحولية بني دول 

العال����م، وهذا بفضل اهلل ثم بفضل مجموعة 
من رجاالت الكويت الذين وضعوا التشريعات 
الالزمة ملنع هذه اآلفة اخلطيرة.. في حني جاءت 
دول عربية في املراتب األولى وفاقت املعدالت 
العاملية لالستهالك. وأضاف البيان: وان ارتفاع 
نسبة استهالك الكحول تكون عادة مرتبطة 
بتدني الصحة العامة، وطغيان العنف، والتفكك 
األسري، والتغيب عن العمل، وكثرة اجلرائم، 
وزيادة حوادث الطرق، وحاالت االنتحار، بل 
ان مخاطر تناول اخلمور تتجاوز األضرار التي 
يسببها تناول الكوكايني والهيروين، السيما 
أنها تؤدي الى الوفاة بسبب ارتباطها بأمراض 

خطيرة كالسرطان وأمراض القلب.
وال يخفى على أحد أن إعالن إباحة أي منكر 
من املنكرات التي حرمها اهلل سبحانه وتعالى 
مدعاة النتشاره وعموم البلوى به كما أخبر 
بذل����ك نبينا محم����د ژ. ويعتبر قانون منع 
اخلم����ر في الكويت إجن����ازا عظيما للكويت، 
فقد نأت بهذا القانون عن كثير من املشكالت 
االجتماعية واألخالقية والصحية وحمت شعبها 
من احلوادث واجلرائم واالنتحار. ونطالب نحن 
في التجمع اإلسالمي السلفي صاحب االقتراح 
بس����حب اقتراحه هذا، وكذلك نطالب االخوة 
أعضاء مجلس األمة واحلكومة بالتصدي له 
وعدم إقراره. واهلل املوفق، وحفظ اهلل الكويت 

وشعبها من كل مكروه.

النائب سعدون حماد  وجه 
سؤاال الى وزير الصحة د.علي 
العبيدي بش���أن إغ���الق مركز 
ف���ي منطقة  القري���ن الصحي 
العدان السكنية وقال في مقدمة 
سؤاله إنه مت إغالق املركز منذ 
أكثر من س���نتني إلجراء بعض 
أعمال الصيانة والترميم. وطالب 

تزويده باآلتي:
1- متى مت اغالق مركز القرين 

الصحي التخصصي؟
2- ما أسباب التأخير في إجناز 

النائ���ب عبداهلل  دع���ا 
العدواني احلكومة ومجلس 
األمة إلقرار قانون املراقبني 
املالي���ني املدرج على جدول 
أعمال مجل���س األمة ملا له 
من أهمية في معاجلة أوجه 
الهدر في وزارات ومؤسسات 

الدولة.
وق���ال العدوان���ي ف���ي 
تصريح صحافي ان احلاجة 
تستدعي إقرار قانون املراقبني 
املاليني، الس���يما مع تزايد 
مالحظات ديوان احملاسبة 

سعدون حماد

عبداهلل العدواني
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د.يوسف الزلزلة

حمدان العازمي

طالل اجلالل
فيصل الكندري

عدم تنفيذ قانون سكن املرأة صورة من صور تقاعس الوزارة

منها عقود اإلعالنات االستثمارية باحملافظات والطرق السريعة

الزلزلة: الفريق احلكومي احلالي غير قادر 
على اإلجناز والدفع باجتاه التنمية

العازمي يسأل الوزراء عن الندب وعضوية اللجان 
ومجالس اإلدارات في املؤسسات احلكومية

اجلالل يطالب بفتح فرع للتأمينات في األحمدي
5 نواب يقترحون نقل االختصاصات  التجارية للبلدية 

إلى وزارة التجارة والصناعة

النائب د.يوس���ف  أك���د 
الزلزل���ة أن احلكومة غير 
قادرة عل���ى اإلجناز والدفع 
باجت���اه التنمي���ة، داعي���ا 
رئي���س احلكومة إلى وقفة 
مع وزرائ���ه من أجل وضع 
آلية لتنفيذ ومتابعة القوانني 

واملشاريع.
ف���ي تصريح  وأض���اف 
إل���ى الصحافيني أن الفريق 
احلكومي احلالي غير قادر 
عل���ى الدف���ع بالتنمية وال 
يستطيع مجاراة مجلس األمة 
في اق���رار القوانني، وقال يا 
رئيس احلكومة عّدل حكومتك 
واللي مو قادر يشتغل خله 

يستريح وجيب غيره.
وأيد الزلزلة ما ذهب إليه 

وجه النائب حمدان العازمي 
س���ؤاال برملانيا ال���ى جميع 
الوزراء بخص���وص ظاهرة 
الن���دب وااللتحاق بعضوية 
اللجان ومجال���س االدارات 
في املؤسسات احلكومية بعد 
ان تفشت بصورة أصبحت 
معها رائحة املصالح التنفيعية 
والفساد اإلداري تزكم األنوف، 
خصوصا مع إحلاق أس���ماء 
أشخاص معينني سواء كانوا 
أو وافدين بأكثر  مواطن���ني 
من جهة بالتزامن مع دوامهم 
الرسمي بشكل ال ميكن لعاقل 

أن يتفهمه.
العازمي في سؤاله  وقال 
البرملان���ي املوجه الى جميع 
الوزراء بال استثناء: ملا كانت 
املقيتة آخذة  الظاه���رة  هذه 
التوس���ع واالنتشار في  في 
معظم املؤسسات احلكومية 
دون حسيب أو رقيب وباتت 
تهدد الباب األول من ميزانية 

اس����تغرب النائ����ب طالل 
اجل����الل ع����دم افتت����اح فرع 
للتأمينات االجتماعية مبحافظة 
االحمدي الى اآلن، رغم اهمية 
هذا املوضوع بالنسبة الهالي 
محافظة االحمدي، مشيرا الى 
انه يجب االس����راع في انشاء 
هذا الفرع، بهدف التخفيف عن 
اهال����ي محافظة االحمدي في 

الوصول إليه.
وقال اجلالل في تصريح له: 
»سبق ان طلبت اكثر من مرة 
من املعنيني بضرورة انشاء 
فرع للتأمين����ات االجتماعية 
مبحافظة االحمدي، تس����هيال 

تقدم النواب نبيل الفضل 
وعبداهلل املعيوف وعبداهلل 
الطريجي وعادل اخلرافي 
وفيصل الكندري باالقتراح 
بقانون املرفق بنقل وإلغاء 
االختصاص���ات  بع���ض 
املنصوص عليها في القانون 
رقم )5( لسنة 2005 بشأن 
بلدية الكويت ونصت مواده 

على ما يلي:
مادة أولى: تنقل االختصاصات 
املنصوص عليها في القانون 
رقم )5( لسنة 2005 املشار 
التجارة  إل���ى وزارة  إليه 
والصناعة، والتي تشمل: 

٭ احملالت العامة واملقلقة 
للراحة.

٭ مراقب���ة وضبط الباعة 
املتجولني. 

٭ مراقبة اإلعالن في األماكن 
العامة. 

اإلعالن���ات  عق���ود  ٭ 
االس���تثمارية باحملافظات 

والطرق السريعة.
مادة ثانية: لغى االختصاصات 
املنصوص عليها في القانون 
رقم )5( لسنة 2005 املشار 

إليه والتي تشمل: 
٭ بيع األغذية وتخزينها 
وفحصها صحيا وتقرير ما 
بشأنها واحملالت اخلاصة 

بالبيع والتخزين. 
٭ إدارة ومراقبة املسالخ.

األس���واق  مراقب���ة  ٭ 
والتفتي���ش عل���ى املواد 
الغذائية لالس���تيثاق من 

صالحيتها. 
مادة ثالثة: تنقل كافة العقود 
املتعلق���ة باالختصاصات 
املنقولة املبرمة بني البلدية 
والغي���ر قب���ل العمل بهذا 
القانون إلى اجلهات املنقول 

النائب عدن���ان عبدالصمد 
م���ن ان مالحظ���ات ديوان 
احملاس���بة على ال���وزارات 
واجلهات احلكومية مدعاة 
الوزراء،  الستجواب بعض 
لكنه اكد رفضه االستجواب 
من أجل االس���تجواب فقط، 
ألننا نريد استجوابات حتقق 
اإلصالح والفائدة املرجوة من 

هذه األداة الدستورية.
وأشار إلى وجود تقاعس 
حكومي في تنفيذ املشاريع، 
مبينا أن إجن���از مبنى بنك 
االئتمان صورة من صور هذا 
التقاعس، متسائال.. أيعقل 
بعد 12 عامًا لم يتم حتى اآلن 
التوقيع على املخطط األولي 
للمبنى ولم يتم حتى تشييد 

الذي يتضخم يوميا  الدولة 
إضاف���ة إلى ما تس���ببه من 
تراجع في املشروعات اخلدمية 
والتنموية، لذا يرجى إفادتي 

باآلتي:
٭ أوال: ما األسس القانونية 
العام���ة لندب  والضواب���ط 
القيادي���ني واالستش���اريني 
في املؤسس���ات احلكومية، 
الندب  وهل تقتصر عمليتي 
واإلحلاق بعضوية اللجان على 
العاملني في الوزارة فقط أم 

من خارجها أيضا؟
٭ ثاني���ا: ما عدد الس���اعات 
التي يج���ب على املنتدب في 
اللجنة أو مجلس إدارة شركة 
أن يقضيها في العمل، وكيف 
يتم احتسابها، وهل تختلف 
الرسمي،  الدوام  عن مواعيد 
وإن كانت في التوقيت نفسه 

فأيهما األحق بوقته؟
٭ ثالث���ا: ه���ل تقتصر هذه 
العملية عل���ى املوظفني من 

على املواطنني واملواطنات من 
ابناء محافظة االحمدي، السيما 
التأمينات االجتماعية من  ان 
اجلهات التي لها عالقة مباشرة 
باستقبال اجلمهور، ويتردد 
املراجعون عليها باس����تمرار 
بهدف اجن����از معامالتهم، لذا 
يجب توفير افرع لها في كل 

محافظات الكويت«.
واض����اف اجل����الل ان ان 
مؤسسة التأمينات االجتماعية 
تخدم ش����ريحة كبي����رة من 
املواطنني، خاصة كبار السن، 
وفي ضوء م����ا يعانيه اهالي 
منطق����ة االحمدي م����ن جهد 

إليها تل���ك االختصاصات 
وما يرتبط بها من معدات 

وأجهزة وغيرها. 
م�ادة رابع�ة: يلغى كل حكم 
يتعارض مع أح���كام هذا 

القانون. 
مادة خامس�ة: عل���ى رئيس 
مجلس ال���وزراء والوزراء 
� كل فيم���ا يخصه � تنفيذ 
أحكام هذا القانون، ويعمل 
ب���ه من تاريخ نش���ره في 
اجلريدة الرسمية. ونص���ت 
املذك�����رة اإليضاحية على 

ما يلي: 
على الرغم مما نصت عليه 
املادة )2( من القانون رقم 
)5( لسنة 2005 بشأن بلدية 
الكويت حول االختصاصات 
الرئيس���ية واجلوهري���ة 
للجهاز التنفيذي للبلدية، 
إال أن املادت���ني )26 و27( 
م���ن ذات القانون تضمنتا 
اختصاصات لهذا اجلهاز ال 
تتناسب مع طبيعة دوره 
اجلوه���ري، ناهي���ك عن 
أنهما تثقالن كاهله بأعباء 
كبيرة تشتت انتباهه عن 
االختصاصات اجلوهرية 
التي نصت عليها املادة )2( 

من القانون. 
ويدخل في االعتبار، أن 
القوانني الالحقة للقانون رقم 
)5( لسنة 2005 املشار إليه، 
قد أنشئت مبوجبها هيئات 
يدخل ف���ي اختصاصاتها 
بعض ما نصت عليه املادتان 

)26 و27( من القانون. 
لذل����ك أعد هذا االقتراح 
املرف����ق، والذي  بقان����ون 
نص في مادته األولى على 
نقل بعض االختصاصات 
املنص����وص عليه����ا ف����ي 

طابوقة واحدة؟
وأضاف أن قياديي البنك 
ذكروا بأنهم يحتاجون نحو 
خمس سنوات أخرى الستكمال 
إجراءات التش���ييد املتعلقة 
بالتوقيع مع الشركة املختصة 
وأخذ موافقة جلنة املناقصات 
وغيرها من اإلجراءات، داعيا 
إلى متابعة  الوزراء  مجلس 

هذا املوضوع.
وأوض���ح أن م���ن صور 
التقاعس احلكومي عدم تنفيذ 
القانون املتعلق بسكن املرأة، 
مشيرا الى ان اجلهات املعنية 
تتحدث عن خمس دراسات 
محالة إل���ى مجلس الوزراء 
للتوصل إلى صيغة لتنفيذ 

القانون.

املواطن���ني أم أنه���ا تش���مل 
الوافدين؟

٭ رابعا: يرجى إفادتي بكيفية 
اختيار املنتدبني من قياديني 
واستش���اريني، وهل يكون 
بإعالن ثم ترشيح واختيار 
األكفأ أم باالختيار املباشر أو 

بطريقة عشوائية؟
٭ خامسا: هل توجد الئحة 
داخلية تنظم عمليات الندب 
واإلحلاق باللجان وعضوية 
مجال���س اإلدارات، فإذا كان 
اجلواب بنعم فيرجى تزويدي 
بهذه الالئحة؟ م���ع ما يفيد 
بإخطار ديوان اخلدمة املدنية 

بذلك.
٭ سادس���ا: يرجى تزويدي 
بأعداد املنتدبني لدى وزارتكم، 
ومبال���غ املكافآت املخصصة 
لهم وكيفية صرفها وحديها 
األدنى واألقصى؟ مع إفادتي 
بتوصي���ات دي���وان اخلدمة 

املدنية بهذا الشأن.

وتعب بسبب عدم توافر فرع 
للتأمينات في هذه احملافظة 
الت����ي بها نس����بة س����كانية 
عالية، مقارن����ة باحملافظات 
االخرى، فإن املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية مطالبة 
بإنشاء فرع ملؤسسة التأمينات 
االجتماعي����ة يخ����دم اهال����ي 

محافظة االحمدي.
وطالب اجلالل وزير املالية 
ان����س الصال����ح باإليعاز الى 
املعنيني افتتاح فرع للمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
مبنطق����ة االحمدي على وجه 

السرعة.

القان����ون رقم )5( لس����نة 
التج����ارة  ل����وزارة   2005
والصناعة والس����بب في 
ذلك أن هذه االختصاصات 
تعد مسائل جتارية يجب 
أن تكون تبعيتها لوزارة 
والصناع����ة،  التج����ارة 
وتش����مل االختصاص����ات 
املذك����ورة مراقبة احملالت 
العام����ة واملقلق����ة للراحة 
الباعة  وضبط ومراقب����ة 
املتجولني ومراقبة اإلعالن 
في األماكن العامة، وكذلك 
عقود اإلعالنات االستثمارية 
والط����رق  باحملافظ����ات 

السريعة. 
ونصت املادة الثانية على 
إلغاء االختصاصات املتعلقة 
ببيع األغذي����ة وتخزينها 
وفحصها صحي����ا وإدارة 
ومراقبة املسالخ ومراقبة 
األس����واق والتفتيش على 
املواد الغذائية لالستيثاق 
من صالحيتها والس����بب 
في ه����ذا اإللغ����اء أن هذه 
االختصاصات وردت ضمن 
اختصاصات الهيئة العامة 
للغ��ذاء والتغذي��ة مبوج��ب 
القانون رقم )112( لسن��ة 
2013 بشأن إنشاء الهيئ���ة 
العامة للغ����ذاء والتغذية 
األم�������ر الذي اس����توجب 
إلغاءها من القانون رقم )5( 
لس����نة 2005 بشأن بلدية 

الكويت.
 ونصت امل����ادة الثالثة 
التي  العق����ود  على نق����ل 
أبرمتها البلدية مع الغير في 
شأن االختصاصات املنقولة 
لوزارة التجارة والتي ألغيت 
العامة  أليلولته����ا للهيئة 

للغذاء والتغذية.

تنقل جميع 
العقود املتعلقة 

باالختصاصات 
املنقولة املبرمة 

بني البلدية والغير 
قبل العمل بهذا 

القانون

كامل العوضي وعبداهلل املعيوف وراكان النصف وفيصل الدويسان خالل اجتماع اللجنة

املعيوف: ال دليل على جتاوزات احليازات الزراعية 
عبداهلل: جتاوزات شابت ملف توزيع القسائم

قال عضو جلنة التحقيق 
في احليازات الزراعية النائب 
عبداهلل املعيوف: وجهنا الى 
الهيئة العامة للزراعة عددا من 
األسئلة بناء على املستندات 
التي متتلكها اللجنة وننتظر 
اإلجاب����ة م����ن الهيئ����ة خالل 

شهر.
وأوض����ح املعي����وف في 
تصريح صحافي أنه حتى اآلن 
ال تستطيع اللجنة احلكم على 
احلي����ازات الزراعية، ألنه لم 
يصل الى اللجنة أي دليل حتى 
اآلن ملقارنته����ا مع املعلومات 
التي لديها والوثائق، الفتا الى 
أن اللجنة تتخوف من أن تكون 
هناك كيدية سواء داخل الهيئة 

أو من خارجها.
وأكد أن اللجنة ستبحث في 
جميع احليازات سواء لألفراد 

أو للشركات.
من جانبه، كش����ف عضو 
التحقيق في جتاوزات  جلنة 
النائب  الزراعي����ة  احليازات 
د.خليل عب����داهلل عن وجود 
مخالف����ات وش����بهات تنفيع 
ورشوة ش����ابت ملف توزيع 
احليازات الزراعية على نواب 
س����ابقني ومتنفذي����ن ال تقل 
خطورة عن قضية اإليداعات 

املليونية، مؤكدا في الوقت ذاته 
أن هناك اآلن صراعا قائما داخل 
الهيئة العامة للزراعة وتالعبا 
مبلفات توزيع احليازات بدأ 
منذ تش����كيل املجلس للجنة 

التحقيق في هذه القضية. 
وقال العبداهلل في تصريح 
أم����س »قدمت  صحافي يوم 
اليوم مستندات ألعضاء جلنة 
التحقيق في احليازات الزراعية 
بشكل غير رس����مي لالطالع 
عليها«، مشيرا الى ان مخالفات 
هذه احليازات وتوزيعاتها تعد 
قضي����ة ذات أهمية وال ميكن 
بأي حال من األحوال التعامل 

معها بهامشية.
العبداهلل »ان هذه  وتابع 
القضية ال تقل أهمية عن قضايا 
التعدي على املال العام السابقة 
والتي أخذت حيزا كبيرا من 
اهتمام ال����رأي العام الكويتي 
كقضية االيداعات«، الفتا الى ان 
هذه القضية تكمن في طياتها 
شبهة التعدي على املال وشبهة 

الرشوة.
أنه إن  العبداهلل  وأوضح 
أثبتت نتائج التحقيق وقوع 
الرش����وة والتعدي على املال 
العام واس����تخدام احليازات 
ألغراض غي����ر األمن الغذائي 

ومبا يهدد امن البلد، فسيكون 
لنا منها موقف حاسم، مستغربا 
من الصم����ت املصاحب لهذه 
القضية وعدم إعطائها األهمية 
السياس����ية واإلعالمية رغم 
وجود شبهات إعطاء حيازات 
ملسؤولني ومتنفذين ونواب 

سابقني وغيرهم.
وكشف العبداهلل عن وجود 
صراع قائم داخل الهيئة العامة 
للزراعة وهناك منهم من يزود 
مسؤولني ببعض املستندات 
املرتبطة بالقضية وش����بهة 
تالعب مبلفات احليازات بعد 
ان مت تشكيل جلنة التحقيق 
البرملاني����ة وهو ما س����يتم 
التحقي����ق فيه، مش����يرا الى 
ان احليازات املخالفة حسب 
املعلومات األولية تتجاوز 100 
حيازة م����ن عام 2006 وحتى 

هذا العام.
وشدد العبداهلل على انه إذا 
ثبت جتاهل الوزير املسؤول 
عن هذه القضية عن املخالفات 
والتجاوزات القائمة فيها عليه 
ان يتحمل املسؤولية السياسية 
عنها، مؤكدا في الوقت ذاته ان 
الى  معلوماته األولية تشير 
قي����ام الوزير بدوره، وهو ما 

سيتضح خالل التحقيق.

طنا للخالد: ملاذا مت فرض رسوم إقامة على العسكريني 
غير الكويتيني واخلليجيني في حال استقدام عمالة؟

اخلرينج إلطالق اسم محمد بن راشد 
على أحد شوارع الكويت

وجه النائب محمد طنا سؤاال الى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 

محمد اخلالد، طالبه فيه بالسند القانوني 
لفرض رسوم االقامة للخليجيني املقيمني 

والعسكريني غير الكويتيني بقيمة 200 دينار 
عند طلب استقدام العمالة املنزلية، وعند 
الطلب مرة اخرى تتم زيادة قيمة رسوم 

االقامة بقيمة 100 دينار عند كل مرة.

تقدم نائب رئيس مجلس االمة مبارك 
اخلرينج باقتراح برغبة باطالق اسم سمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على احد 

الشوارع الرئيسية في البالد وذلك نظرا 
للدور الكبير الذي قدمه وقام به سمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
ورئيس مجلس الوزراء وحاكم امارة دبي في 

االمارات العربية املتحدة في دعم العالقات 
بني الكويت واالمارات وللمكانة الكبيرة التي 

يحظى بها سموه على االصعدة االنسانية 

والتنموية والثقافية والتي هي محل تقدير 
وفخر جلميع ابناء اخلليج العربي كما انها 

مصدر تقدير عربي وعاملي.
ونظرا لعمق الروابط االخوية بني الكويت 

واالمارات وللدور الكبير الذي قام به سمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ابان 
الغزو العراقي الغاشم لدولتنا احلبيبة، 

فإنني اتقدم باالقتراح باطالق اسم سمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على احد 

الشوارع الرئيسية في البالد.

محمد طنا

مبارك اخلرينج

د.عبداهلل الطريجي

الطريجي يطلب من وزير املالية القواعد اخلاصة 
بإعادة طرح وترسية املناقصات 

وجه النائ���ب د. عبداهلل  
الى وزير  الطريجي س���ؤاال 
ان���س الصالح قال  املالي���ة 
فيه: انه عند صدور القانون 
رقم 116 لس���نة 2014 بشأن 
العام  القطاعني  الشراكة بني 
واخلاص، نصت املادة الثانية 
على انشاء جلنة عليا يرأسها 

وزير املالية.
2- ذكرت امل���ادة 30 من 
القانون في فقرته الرابعة ان 
يتم حتديد الالئحة التنفيذية 
والقواعد اخلاصة باجراءات 
اعادة الطرح والترسية مطالبا 
تزويده بهذه الالئحة والقرارات 

التابعة لها.
3- ذكرت وزيرة الشؤون 

االجتماعية والعمل في احدى 
الصحف يوم اخلميس املوافق 
25 ديس���مبر 2014 ان���ه مت 
حتويل 6 مشاريع على نظام 
ال� »B.O.T« على امل اطالقها 
في بداية 2015، مطالبا تزويده 
او  بنبذة عن هذه املشاريع، 
اي مش���اريع اخرى اعتمدت 
او حتت الدراس���ة العتمادها 
وفقا للقانون رقم 116 لسنة 

.2014
4- جاء في الفقرة الرابعة 
التالي »يجوز  القانون  من 
العليا  اللجنة  بعد موافقة 
جتديد العقود او التراخيص 
املنتهية وفقا لنصوصها ملدة 
ال جتاوز سنة كفترة انتقالية 

وملرة واحدة«.
العقد  انقضاء م���دة  عند 
او الترخي���ص تئول االرض 
التي  واالم���الك واملنش���آت 
اقيمت مبقتضى هذه العقود 
او الترخيص الى الدولة من 
تاريخ انقضاء مدة العقد او 
الترخيص او اي جتديد مت على 

كل منهما وفقا لنصوصها.
وحي���ث هناك ع���دد من 
العقود التي انتهت مدتها وقد 
مضى اكثر من سنة من انتهاء 

مدتها، ارجو افادتي باآلتي:
هل مت التجديد ألي عقود 
منتهية؟ في حال���ة االجابة 
ب�»نعم« يرجى تزويدي بأسماء 

هذه العقود، وصورة عنها.

اللجنة ستبحث 
في جميع 

احليازات سواء 
لألفراد 

أو للشركات
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‘The Interview’ makes $18 
million in opening weekend

Kuwaiti Group awarded MPOS 
production certification

Reuters - Sony Pictures said “The 
Interview” has earned more than 
$15 million in online sales and 
another $2.8 million in theaters, 
an impressive return made pos-
sible by the publicity surround-
ing the cyberattack blamed on 
North Korea.

The raunchy comedy that depicts 
the assassination of North Korean 
leader Kim Jong Un made almost as 
much money through online distri-
bution and in limited theaters in its 
opening weekend as it would have 
in a wide release that was shelved 
after threats from hackers.

The studio said on Sunday the 
film had been purchased or rented 
online more than 2 million times 
on the four days through Satur-
day, making it Sony Pictures’ No. 
1 online movie of all time.

  “That is a huge number,” said 
Jeff Bock, a box office analyst at 
Exhibitor Relations.

“This is almost what it was go-
ing to do theatrically before it was 
pulled. It made about what peo-
ple expected, but in a complete-
ly different way.”

The film that triggered the dev-
astating cyberattack on the stu-
dio last month, which the United 
States says was launched by North 
Korea, opened Thursday in 331 
independent theaters with a $1 
million box office and $1.8 million 
over the subsequent three days, 

according to Sony. Many filmgo-
ers and theater owners said they 
supported the film in the name 
of free speech.

The $44 million film starring 
Seth Rogen and James Franco had 
been expected to gross at least 
$20 million in its opening holi-
day weekend if it had gone to 
wide release, according to Box-
office.com.

Sony had been fiercely criticized 
by top Hollywood talent and Presi-
dent Barack Obama for what many 
considered caving to the hackers. 
Sony maintained it had no choice 
but to pull the wide release and 
immediately began looking for 
alternative platforms with tech-
nology companies.

It was still unclear whether Sony, 
which is still struggling with the im-
pact of the cyberattack, would recoup 
the money it spent to make the film 
and the $30 million or $40 million 
in estimated marketing costs.

But in a sign of the film’s power and 
place in the cultural debate, Apple 
Inc said on Sunday it plans to carry 
the movie for rental and purchase 
on iTunes, the biggest and most-
popular online content store.

“The Interview” is now consid-
ered by experts a test case for si-
multaneous VOD and theatrical re-
lease, a taboo topic for the movie 
theater chains that want to retain 
their exclusive window.

EBS-Sudan (Electronic Banking 
Services) company awarded the 
MPOS production certification to 
Kuwaiti Isys group for operating 
the electronic payment systems 
through POS & MPOS “ Mobile 
points of sale “.

In the Isys strategic framework 
– one of the giant introducer com-
panies of the electronic services 
through smart phones & tablets 
and the faster in MENA –, Isys got 
the Sudanese banking sector trust, 
all telecom companies and busi-
ness section depending on Inter-
national products and services of-
fered by Isys for its consumers.

Isys was keen to participate 
strongly in the electronic wallet 
project which was launched by the 
Sudanese central bank though” 
POS & MPOS “by launched Pay 
plus smart app.

On the other hand Isys have 

a Global standard “MPOS” solu-
tion (Pay plus) based on P2PE 
technology.

 Isys provided an Android based 
“MPOS” solution with 15 payment 
services in corporate with non-
banking e-purse system as well as 
traditional banking system.

Isys Group’s payment solution 
will feature a fully secure mobile 
POS (P2PE) connected via Blue-
tooth with merchants’ Android 
tablet. in addition to the terminal 
accepts banking cards as well as 
non-banking e-purse cards

. 

It allows consumers to perform 
mobile top-up, bill payments, elec-
tricity bill payment, and internal 
money transfer card to card.

Merchants will have an admin so-
lution for accessing their transactions 
status and commission flow.

Entertainment

Media

As sanctions bite
Putin ally gets into apples

Yes-We-Can president
faces twilight of maybes

Economy

Analysis

Reuters - As U.S. 
and European sanc-
tions piled pressure 
on Russia earlier this 
year, the Kremlin hit 
back with an unusual 
weapon: apples.

From Aug. 7 Russia 
banned imports of fruit 
from various countries 
that supported sanc-
tions, including Poland, 
which has been a strong 
critic of Russia’s actions 
in Ukraine. The ban had 
real impact: Poland is 
the world’s biggest ex-
porter of apples and last 
year sent more than 
$380 million worth to 
Russia, according to In-
ternational Trade Cen-
tre figures.

While Poland’s ap-
ple growers are suffer-
ing, the ban has also 
been an opportunity 
for an old friend of Rus-
sian President Vladimir 
Putin.

A day after Russia de-
creed Polish apples for-
bidden, Gennady Tim-
chenko, who made a 
fortune from oil trad-
ing during Putin’s years 
in power, applied to buy 
a large stake in one of 
Russia’s biggest apple 
producers. Through his 
investment company Vol-
ga Group, he now owns 
40 percent of Alma Hold-

AP - It was supposed 
to be a joke. “Are you 
still president?” come-
dian Stephen Colbert 
asked Barack Obama 
earlier this month.

But the question 
seemed to speak to 
growing weariness with 
the president and skep-
ticism that anything 
will change in Wash-
ington during his fi-
nal two years in office. 
Democrats already are 
checking out Obama’s 
potential successors. 
Emboldened Republi-
cans are trying to push 
aside his agenda in fa-
vor of their own.

At times this year, 
Obama seemed ready 
to move on as well. He 
rebelled against the 
White House securi-
ty “bubble,” telling his 
Secret Service detail to 
give him more space. 
He chafed at being side-
lined by his party dur-
ing midterm elections 
and having to adjust his 
agenda to fit the politi-
cal interests of vulner-
able Democrats who 
lost anyway.

Yet the election that 
was a disaster for the 
president’s party may 
have had a rejuvenat-
ing effect on Obama. 
The morning after the 
midterms, Obama told 
senior aides, “If I see 
you moping, you will 
answer to me.”

People close to 
Obama say he is en-
ergized at not having 
to worry about helping 
— or hurting — Dem-
ocrats in another con-
gressional election on 
his watch. He has be-
come more comfort-
able with his executive 
powers, moving unilat-
erally on immigration, 
Internet neutrality and 
climate change in the 
last two months. And 

ing, which has orchards 
in the Krasnodar region, 
southern Russia.

For Timchenko, 62, it 
is a chance both to prof-
it from a market sud-
denly in need of home-
grown apples and to 
support Russia in the 
face of Western sanc-
tions.  He portrays the 
investment as a patri-
otic act, a show of sup-
port for Putin, whom 
he has known since the 
1990s, and of defiance 
against U.S. and Europe-
an sanctions imposed 
on Russia over its med-
dling in Ukraine.

he sees legacy-build-
ing opportunities on 
the international stage, 
from an elusive nuclear 
deal with Iran to nor-
malizing relations with 
Cuba after a half-cen-
tury freeze.

The Yes-We-Can man 
is entering a twilight of 
maybes, his presidency still 
driven by high ambitions 
but his power to achieve 
them running out.

“I don’t care who you 
are, after eight years or 
six years of the presi-
dency, your influence 
has eroded,” said Rob-
ert Dallek, a historian 
who has met periodi-
cally with Obama. “Even 
someone like Eisenhow-
er or Reagan, you just 
can’t sustain it.”

While White House of-
ficials acknowledge the 
presidency has challenges 
in its waning years, they 
say recent economic gains 
and executive actions on 
immigration and climate 
change show Obama still 
can exert considerable 
influence.

For much of the year, 
Obama appeared to strug-
gle with the realization 
that his political stand-
ing had slipped.

He publicly com-
plained about criticism 

The deal also affords a 
chance for personal pay-
back. In March, as part of 
its measures to punish 
Moscow over Ukraine, the 
U.S. Treasury put Timchen-
ko on a list of individuals 
sanctioned as “members 
of the Russian leadership’s 
inner circle.”

Volga Group told Re-
uters: “Apples are the 
number one fruit for 
Russian consumers. 
Russia is the biggest 
importer of apples in 
the world, and less than 
50 percent of demand 
is produced in Russia 
... We see good oppor-

of his foreign policy by 
pundits in Washington 
and New York (his pri-
vate gripes were more 
colorful and profane). 
One afternoon in June, 
he joined his chief of 
staff in making an im-
promptu Starbucks run 
on foot, leaving aides 
and reporters sprint-
ing to catch up.

“Bear on the loose,” 
the president’s advisers 
jokingly said. They said it 
was good for his mood 
to break free from the 
bubble.

But there were also 
real concerns in the 
West Wing about his 
behavior. Not only was 
he trying to escape the 
ever-present press, but 
Obama was ordering his 
Secret Service detail to 
keep its distance.

In 2014, Obama also 
went back to war in the 
Middle East. Less than 
three years after the last 
American troops left Iraq, 
Obama sent U.S. forces 
back to train and assist the 
country’s security forces 
in fighting Islamic State 
extremists. By fall, the U.S. 
was launching airstrikes 
against the militants in 
Iraq and Syria.

As he announced the 
strikes, Obama prom-

tunities to increase the 
company’s business.”

The investment sug-
gests Putin’s circle may 
be benefiting from the 
very sanctions that the 
West hoped would spur 
them to persuade the 
Kremlin to change tack 
over Ukraine. While ex-
ternal investors have 
taken fright as the val-
ue of oil and the ruble 
have plunged, allies of 
Putin such as Timchenko 
are cash-rich and will-
ing to strengthen their 
hold on Russia’s econ-
omy. Nikolai Shamalov, 
another long-standing 
associate of Putin, has 
also recently invested 
in agriculture.

While external inves-
tors have taken fright, 
allies of Putin such as 
Timchenko are cash-rich 
and willing to strength-
en their hold on Rus-
sia’s economy.

China, Serbia and Azer-
baijan have increased 
exports to Russia to fill 
the gap caused by Pu-
tin’s ban on food imports 
from countries support-
ing sanctions against Mos-
cow. But Russian farm-
ers and investors still see 
a chance to exploit one 
of the few buoyant in-
dustries as the country’s 
economy falters.

ised Americans this time 
would be different from 
the long wars in Iraq and 
Afghanistan. No U.S. com-
bat troops would on the 
ground, he said.

But he seemed to be 
trying to reassure him-
self as much as any-
one else.

People close to 
Obama say he is weigh-
ing what he will do 
when he leaves the 
White House at the 
relatively young age 
of 55. He is studying 
the paths his prede-
cessors have taken and 
has expressed interest 
in working on both do-
mestic and internation-
al issues. He is consid-
ering ways to expand 
mentoring programs 
he started for young 
black men in the U.S. 
and emerging leaders 
in Africa and Asia.

It is less clear where 
Obama and his family 
will go after their time in 
the White House ends. 
They own a red-brick, 
Georgian-style home 
in Kenwood, a neigh-
borhood on Chicago’s 
South Side. Their oldest 
daughter, Malia, grad-
uates from high school 
soon and has been look-
ing at colleges in Cal-
ifornia. The president 
is said to be drawn to 
the idea that he could 
blend in more easily in 
bustling New York.

Obama is already 
imagining life with 
fewer restrictions.

Asked in a New Yorker 
interview earlier this year 
whether he would want 
to be a judge, Obama said 
that sounded a bit “too 
monastic.”

“Particularly after 
having spent six years 
and what will be eight 
years in this bubble, I 
think I need to get out-
side a little bit more.”

The effects of trauma
might not always be bad

UPI - Experiencing trauma at 
a young age can cause a lot of 
harm, but new research suggests 
certain benefits can be passed to 
other generations.

Scientists and health profes-
sionals have known for a long time 
that trauma at a young age can 
cause depression and anxiety later 
in life. It has also been recognized 
that such effects can be passed 
onto someone’s children. Now, 
researchers from the University 
of Zurich have found the ability 

to cope with stress due to some-
one’s experiences with trauma 
can also be passed down.

“We are not in any way suggest-
ing that early-childhood trauma is 
somehow positive,” said neuroepi-
geneticist Isabelle Mansuy.

However, the experiences of a 
parent may lead to a child who can 
handle stressful situations better 
than if the parent hadn’t experi-
enced trauma. According to re-
searchers, the effects are passed on 
through epigenetic influences.

Psychology
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د.مطلق راشد القراوي

عادل عبداهلل القناعي

دالي محمد الخمسان 

تعيش أوروبا هذه األيام ليال طويال يكاد يصل 
في بعض مدنها الى عشرين ساعة... فاألوروبيون 
يقضون نهارهم بإجناز املهم من أعمالهم اليومية 

ويعانون من طول الليل منتظرين بزوغ فجر 
جديد يعينهم على إجناز ما بقي من أعمال.

الليل والنهار من آيات اهلل كما قال احلق في سورة 
اإلسراء )وجعلنا الليل والنهار آيتني فمحونا آية 
الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضال 

من ربكم(... فالنهار فيه اإلبصار وفيه النور 
والضياء الذي يهتدي به اإلنسان، أما الليل فهو 
سكن وراحة يتوقف فيه أداء اجلوارح والعقول 
ويقل فيه العطاء واإلنتاج وذلك طلبا لالسترخاء 

والراحة.
تقودنا هذه السنة اإللهية الى واقع عملنا في 

احلياة الدنيا.. فالبعض يعيش كما هو في النهار 
طوال وقته فهو على بصيرة من اهلل، يهتدي 

بالعلم واملشورة ويثمن األوضاع مبا هي عليه 
ويحترم اآلخر ويقدر جهود من سبقه ومن حلقه.. 
فهو واضح يعمل بشفافية.. متزن ومعتدل ينشد 

احلكمة أينما وجدت.. والبعض اآلخر كالذي يغطي 
ظالم الليل جوارحه وعقله فال يعمل إال ما يشبع 

تطلعاته وهواه، يحب الظالم ليتستر على ما يقوم 
به ويكره املواجهة خوفا من كشف ستره فتجده 

يستعني بالوسيط إليصال رسالته.
إن العمل حتت ستار الظالم ال يتعدى إال أن يكون 
جبنا وفرارا، فاملجرم أو احلرامي هواه العمل في 
ظالم دامس إلخفاء جرميته لكن املولى عز وجل 

يظهر جرميته بإشارات تظهر على يديه تبني 
للناس عمله السيئ وال يحيق املكر السيئ إال 

بأهله.
إن ما يتميز به الغرب في هذا املجال هو العمل 

لتحقيق املصلحة العامة دون اخلاصة، كما يقوم 
هذا العمل على سالمة القصد والنية وتكاتف 

اجلهود واخلبرات وحسن الظن والثقة واستكمال 
املسيرة بقيادة متميزة.. كل هذه القيم وهذه 

السلوكيات منلكها من موروثنا اإلسالمي املستمد 
من القرآن العظيم وهدي رسولنا ژ، لكننا عزفنا 
عن ذلك بسبب مقاصد دنيوية قادتنا اليها النفس 

األمارة بالسوء.
املالحظ لكثير من أعمالنا سواء على املستوى 

السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي ينتابها مثل 
هذا اخللل فيضعف آداؤها حتت أستار الظالم 

احلالك.

كثير من السفهاء العرب ينادون ويحذرون ويتحدثون 
في جميع وسائل اإلعالم املختلفة ليال ونهارا من دون 

توقف عن كيفية مواجهة موجة اإلرهاب القادمة التي 
بدأت تنخر في أمتنا العربية واإلسالمية كما يدعون، 

حتى أصبحت تسيطر على 80% من أراضي دولنا 
العربية من احمليط إلى اخلليج، وأصبحوا يضعون 

اخلطط واالستراتيجيات للقضاء على ما يسمى بربيع 
اإلرهاب العربي، وعلى الفكر املتطرف الذي يؤمن به 

بعض اجلماعات املتشددة »باعتقادهم«، حتى ضجرت 
وسئمت شعوبنا العربية من أكاذيبهم وخدعهم 

امللتوية حول استخدامهم املفرط للمصطلحات الغبية 
بخصوص القضاء على بعبع اإلرهاب الدولي، فعن أي 

إرهاب يتكلمون؟
هل هم يتكلمون عن إرهاب قصف سورية بطائرات 
عربية بقيادة التحالف العربي الصهيو أميركي، الذي 

يقتل األبرياء من أطفال ونساء وشيوخ سورية 
ومبعاونة وتنسيق من نظام بشار األسد املجرم؟ أم 

انهم يتكلمون عن إرهاب حصار الشعب الفلسطيني 
ـ غزة، داخل وطنهم كالسجناء بال رحمة أو إنسانية، 

أو حتى مساعدات مادية تقيهم من الفقر واجلوع 
حيث إن املعبر الوحيد »رفح« الذي يربطهم بالعالم 
اخلارجي مغلق في وجوههم من قبل دولة عربية، 
وحتى في احلاالت احلرجة واالستثنائية لم يسمح 

لهم بالعبور، إال بعد أشهر عديدة من التوسل والذل 
واخلضوع؟ أم هو مجرد تنسيق فقط من قبل اإلخوة 

العرب للحفاظ على أمن إسرائيل الشقيقة كما يقول 
بعض العرب، أم انهم يتكلمون عن قصف الطائرات 

العربية ألرض ليبيا وقتل وتشريد اآلالف من النساء 
واألطفال وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها؟ أم 

عن القتل والتناحر بأيد عربية بني السنّة والشيعة 
في العراق؟ أم عما يحدث من مجازر وحشية بني 

مليشيات احلوثي وقوات النظام في اليمن؟ أم عما 
يحدث في مصر من اعتقاالت وتعذيب وقتل بني أبناء 

الشعب الواحد.

ولكن في املقابل ال ننكر الدور الفعال ألميركا 
وحليفتها إسرائيل فيما يجرى ويحدث من انتهاكات 
وجرائم حرب وإرهاب في عاملنا العربي، حيث بدأت 
أميركا بتطبيق برنامجها الزمني ملخططها اإلرهابي 

في عام 1990 عندما مت احتالل الكويت بالتعاون 
والتنسيق حني ذاك مع املجرم صدام، وفى عام 2003 
عندما مت احتالل العراق فعليا، أدرك األميركيون أنهم 

إذا استمروا في هذا املستنقع العربي فسيخسرون 
الكثير من قواتهم، لذا اجتهوا إلى تطبيق املخطط 

البديل )B( وهو زرع الفنت واحلروب الطائفية 
واملذهبية وشراء الذمم العربية العفنة املؤمنة بالفكر 
الصهيو أميركي، فاستخدموا شرارتهم األولى في 
تونس للبدء في هذا املخطط القذر، ومن ثم نقلوا 

مخططهم إلى مصر وليبيا والعراق واليمن وكثير من 
الدول العربية، وها هم مستمرون بفعلتهم من دون 
خسائر مادية أو بشرية بفضل غباء بعض الساسة 

العرب وخداعهم مبصطلح »بعبع اإلرهاب األميركي«.

إن في مرور السنني واأليام وتعاقب الليل والنهار 
ومضي عام وبداية عام جديد عبرة كبيرة ألصحاب 
النفوس السامية والهمم العالية فيها يتذكر اإلنسان 

صاحب العقل املميز أن الليالي واأليام خزائن 
األعمال وأن بداية كل عام هي بداية النقص من 

عمره وقرب مؤكد في اجله يحاسب نفسه على كل 
ما مضى وما قدم وما عمل هل هو له ام عليه في 
يوم ال ينفع فيه مال وال بنون؟ يقول ابن مسعود 
ÿ: »ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت 
فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي«.

لكل شيء بداية ونهاية وما أسرع األيام ففي 
األمس القريب دخل عامنا هذا وهو اآلن في حلظاته 

األخيرة راحال بال رجعة ترك لنا الفرص الكثيرة 
وقدم لنا األوقات ولكن الكثير منا فرط فيها 

وأهملها ولم يستغل وقته فيما يفيده، كم ودعنا 
في عامنا هذا الذي مضي من صاحب وحبيب وكم 
فقدنا من صديق وقريب سبقونا إلى القبور ندعو 
لهم باملغفرة والرحمة ومنهم أحباء على قلوبنا قد 
آملنا اشد األلم ما نزل بهم من ابتالء في صحتهم 
وانهكهم املرض فصبروا واحتسبوا، ندعو لهم 

مخلصني بالشفاء العاجل.
اقبل عام جديد وأمل جديد وتفاؤل باملسرات 

وفرصة جديدة متجددة للمحاسبة على اوقات 
هدرت وواجبات تركت والتأمل في املعاصي التي 
ارتكبت ونقف وقفة صدق مع انفسنا فيما قدمنا 

في األيام التي مضت والليالي التي انقضت.
قبل أن نفرح بقدوم العام اجلديد ال بد أن نتأمل 
في نقص أعمارنا وزيادة في القرب إلى النهاية 

املقررة واملكتوبة لكل حي »فمسافر أنت واآلثار 
باقية فاترك وراءك ما حتيي به أثرك« ويجب علينا 

أن نتعظ من أن الدنيا أيام قليلة وأننا في حالة 
ضعف ال نقدر علي شيء مهما بلغنا من القوة في 

املال او في الصحة ومهما اكتسبنا من مناصب 
ونفوذ فكل شيء يذهب ويتالشى فال تغرنك الدنيا 

فكل ما فيها إلى الزوال.
كل األماني أن يكون هذا العام اجلديد 2015 عام 

خير على اجلميع وعاما زاهرا مزدهرا على دولتنا 
الغالية الكويت وعلى خليجنا العربي الغالي ومن 

سكن فيه وان يكون عاما مشرقا بالعمل واإلنتاج 
ملصلحة الوحدة واالندماج واالحتاد.

كل عام والكويت وأميرها وشعبها بخير ورفاهية 
وسالم وأمن وأمان. 

ظالم البصيرة

طرائف
اإلرهاب العربي

عام ميضي
وآخر يهلّ

عندما كانت املعارضة الكويتية في أوج قوتها 
وكانت جماهيرها متواجدة في الساحات 

والشوارع، أطلق بعض السياسيني دعوات للحوار 
ما بني املعارضة واحلكومة للتوصل إلى حلول 

مناسبة قوبلت بالرفض الفوري والقاطع من رموز 
املعارضة آنذاك.

كانت املعارضة ندا شرسا للحكومة وكان من 
املمكن ان تتحصل على تسوية ترضيها وترضي 

جماهيرها الكبيرة التي تساندها وتدعمها 
في قضيتها، ولكن املعارضة ضاعت فرصتها 

التاريخية، فال هي قبلت بفكرة احلوار والتفاوض، 
وال هي التي جنحت في فرض إرادتها وحتقيق 

مطالبها.
منذ البداية اختصرت املعارضة نفسها في عدة 
اشخاص وفي جتمعات سياسية محدودة، ولم 
حتاول قيادات املعارضة تسويق أفكارها لدى 

بعض الساسة املستقلني أو إلى التيارات السياسية 
األخرى إال متأخرا وبعد فوات اآلن.

لقد حرصت قيادة املعارضة على احتكار ادارة 
الصراع لنفسها واستبعدت املخالفني، ألنها توهمت 

إمكانية النجاح دون مساعدة القوى السياسة 
األخرى، ودون االضطرار أحيانا إلى تقدمي بعض 

التنازالت للسلطة ولو كانت تنازالت شكلية 
وبسيطة.

بعد اكثر من عامني بدأت بعض أطراف املعارضة 
في التفكير في احلوار واحلديث عن امكانية 

خوض االنتخابات القادمة بقانون الصوت الواحد 
او بقانون جديد مينحهم صوتني انتخابيني، هذه 
األطراف يصفها بعض املراقبني بأنها »معارضة 

مزيفة« ال تبحث اال عن مصلحتها فقط، ويبدو ان 
املعارضة لم تعد مجدية لها، واال ملاذا رفضت فكرة 

احلوار سابقا وتقبلتها اآلن؟
٭ ختاما.. رمبا كان سينجح احلوار عندما طرحه 
د. عبيد الوسمي في بداية االزمة السياسية وفي 

زخم احلراك ولكن رفضته املعارضة.
اما في الوقت احلالي فرمبا أصاب مسلم البراك 

في تغريداته بأن احلوار ليس في صالح املعارضة 
بعد أن ضعف احلراك، وأن الصمود وانتظار 

الظروف السياسية املواتية افضل بكثير من تقدمي 
التنازالت.

٭ مالحظة: احلوار والتفاوض ال ينجح إال بني 
األنداد، واملعارضة الكويتية تعيش أسوأ حاالتها 

وخياراتها محدودة جدا.
اال انها تؤمن بأنها اذا لم تستطع احملافظة على 

املكتسبات الشعبية من وجهة نظرها ـ فعلى 
االقل ـ لن تعطي احلكومة مشروعية العمل 

منفردة بعيدا عن ارادة البرملان كما في تعديل 
قانون االنتخاب.

almutairiadel@hotmail.com
عادل عبداهلل المطيري 

املعارضة بني 
احلراك واحلوار

Waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

بداية: املادة 13 من »العهد الدولي اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياسية«، الذي انضمت إليه الكويت 

كدولة طرف، تكفل للشخص املقيم بصفة قانونية 
في أراضي دولة ما احلق في عدم إبعاده بصورة 

تعسفية، فضال عن حق الطعن في أمر إبعاده«.
> > >

املادة 13 واضحة وضوع الشمس وقامت احلكومة 
بالتوقيع عليها، وألننا دولة مؤسسات ودولة قانون 
فيجب ان نحترم ما نوقع عليه من اتفاقيات دولية، 

لكن هذا ليس ما يحدث في بلدنا بلد املؤسسات 
والدميوقراطية والقوانني، فسيف اإلبعاد االداري 

ميكن ان يتعرض له اي وافد ومن اي مسؤول 
مبنصب وكيل مساعد في وزارة الداخلية.

> > >

األهم من هذا كله أن هذه االتفاقية الدولية ومثلها 
العشرات مت التصديق عليها بقانون من مجلس 

األمة، مبعنى أن أي تصرف إداري أو أمني يعارض 
هذه االتفاقية يعني أننا ال نحترم ما نسنه من 

قوانني أو ما نوقع عليه من اتفاقيات، لكن لألسف 
هذا الشيء يحدث عكسه لدينا، وهو السيف 

املصلت على رؤوس الوافدين، واملسمى باالبعاد 
اإلداري، وهو األمر الذي يجب تقنينه متاما بل 

احلد منه وتضييقه إلى أقصى حد ممكن، فتارة 
يقولون ان من يقوم بكسر اإلشارة احلمراء 

يستحق االبعاد، هكذا دون حتقيق أو إثبات أو حكم 
قضائي نهائي في األمر، وتارة يقولون ان من يتم 

ضبطه بتهمة املعاكسة سيتم إبعاده، وهنا أيضا 
خلل قانوني فال يصح أن تكون وزارة الداخلية 

»التنفيذية« أو باألصح السلطة التابعة للسلطة 
التنفيذية أن متارس دور القاضي في قضايا 

ينظمها قانون اجلزاء الكويتي وواضحة وضوح 
الشمس.

> > >
القضاء هو صاحب كلمة الفصل في أي »تهمة« 
توجه ألي شخص كان مواطنا أو وافدا أو حتى 

مجرد زائر، أما االتهامات التي تلقى و»تلبس« 
لبعض الوافدين وتبت فيها وزارة الداخلية وتصدر 

حكما يجب أال يصدره سوى القضاء »وفق 
االتفاقيات الدولية التي وقعنا عليها« فيجب أن 

تتوقف متاما.
> > >

هذا في الدستور يناقض الفصل بني السلطات.

اإلبعاد اإلداري .. 
احملترم

وقفاتاحلرف29

انتظارات

إشارة

صدى األحداث
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هل تعلم؟!

اسألوا األنباء

821
5

257
2397

341
9734

572419
3246
168

3596
6873
974315

72
9367

72935
1268

26983
91

8395
968
314

482
61

67
42

86
95426

أفقياً:

عمودياً:

النخيل
التفاح

املشمش
الدراق
خوخ
قمح
لوزة

الرمان
برتقال
التوت

نهر
رعد

بقول

عدس
سنابل

شجرات
تينة
متر

خضراوات
حمص

فول
اجلوز

األمطار
زهر
فالح

ما أكبر دولة في 
العالم من حيث 

املساحة؟
٭ روسيا االحتادية.

كم عدد الدول العربية 
التي تطل على اخلليج 

العربي؟
٭7 دول.

ما عاصمة موريتانيا؟
٭ نواكشوط.

كم عدد اإلمارات 
التي تتكون منها 

دولة االمارات العربية 
املتحدة؟

٭ 7 إمارات.

في أي دولة عربية 
تقع مدينة كسال؟

٭ السودان.

في أي محيط توجد 
جزر فيجي؟

٭ احمليط الهادي.

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  كرمية مختار، 2ـ  حسانـ  ررررر، 
3ـ  سال )معكوسة(ـ  جلني، 4ـ  امني 
ـ يثور )معكوســـة(، 5 ـ اليم، 6 ـ 
نـــاديـ  دار، 7ـ  مالكـ  اب، 8ـ  ربا 
ـ درر، 9 ـ سد ـ ي ي ي ي ي، 10 ـ 

اريد ـ اخمن )معكوسة(.

عموديًا:
1ـ  كحلـ  املرســـى، 2ـ  رســـائلـ  بدر، 3ـ  
ياســـمني، 4 ـ من ـ ميام ـ يد، 5 ـ لن ـ دل، 
6 ـ مرج ـ مياديـــن، 7 ـ خرير ـ كرمي، 8 ـ 
ترنو ـ خير )معكوسة(، 9 ـ ار  ثراء، 10 ـ 

يبرر )معكوسة( ـ ربان.

حل عينك .. عينك

1ـ  ممثلة مصرية كبيرة، 2ـ  جميالتـ  متشابهة، 
3ـ  جرى )معكوسة(ـ  فضة، 4ـ  شريفـ  ينتفض 
)معكوسة(، 5ـ  موجع، 6ـ  مكان ملمارسة الرياضة 
ـ منـــزل، 7 ـ مخلوق نورانـــي ـ والد، 8 ـ تالل ـ 
جواهر، 9 ـ حاجز ـ متشابهة، 10 ـ اطلب ـ اتوقع 

)معكوسة(.

1ـ  لزينة النساءـ  امليناء، 2ـ  مكاتيبـ  من اطوار 
القمر، 3ـ  من الزهور، 4ـ  للجرـ  من الطيورـ  من 
االطراف، 5 ـ للنصب ـ ارشد، 6 ـ سهل ـ اخضر ـ 
ساحات، 7ـ  صوت املاءـ  جواد، 8ـ  تنظرـ  عكس 
شر )معكوسة(، 9 ـ للمساحة ـ غنى، 10 ـ يفسر 

)معكوسة( ـ مالح.

احلل  أسفل الصفحة

حل اعرف الشخصية:
انچيلينا چولي

حل كلمة السر:
الزيتون

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: من األشجار 
المثمرة من 7 أحرف

برتقالعااا
تمرحمقدبلل
زلاتللسقدم

حتلاوبفورش
اوجرزاولام

فتوجةنليقش
تلزشوستصمح
لانتاوارضخ
اخوخليخنلا
تينةنامرلا
الامطاررهـز

رعدرهـنحالف

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 يعتبر نف��خ الزجاج من 
اقدم املهارات التي عرفتها 
هذه الصناعة، اال ان التطور 
العالي لآلالت احلديثة، ومنو 
صناعة الزج��اج، جعل من 
عملية نف��خ الزجاج يدويا 

نادرا جدا.
عندما يكون الزجاج في 
العمل  املزيج، فيمكن  حالة 
عليه بعدة طرق، حيث ميكن 
او  نفخه وضغطه وسحبه 

لفه.
وبقي��ت عملي��ة نف��خ 
الزجاج - وملئات السنني - 
الرئيسية في  الطريقة  هي 
هذه الصناعة. وكان صانع 
الزجاج يقوم بالصاق كرة 
من الزجاج املمزوج بطرف 
انبوب النفخ، ثم يقوم بالنفخ 
وبتشكيل احلجم او الشكل 
الذي يريده - وخالل عمله 
- يبق��ي الزج��اج في حالة 
معينة من السخونة لتسهيل 
عملية التشكيل ومن ثم ينهي 

العملية بأداة خاصة.
الطريقة  اعتمدت ه��ذه 
في صناعة العديد من انواع 
الزج��اج - وكذلك اعتمدت 
الطريقة في صناعة زجاج 
النوافذ، حيث كان يتم نفخ 
اسطوانة طويلة من الزجاج، 
حيث كانت تش��ق وتبسط 
بطريقة معينة لصنع االلواح 

الزجاجية.
وال يزال، اليوم هذا النوع 
من نفخ الزجاج متبعا النتاج 
اجه��زة وانابي��ب زجاجية 
خاصة باحلاج��ات العلمية 
واملختبرات، لكنه غالي الثمن 

ومكلف.
اال ان��ه عندما اش��تدت 
»القنان��ي«  ال��ى  احلاج��ة 
الزجاجية - تكاثفت اجلهود 
من اج��ل ايجاد آالت تعمل 
على صنعها، حتى كان العام 
1903 حني ظه��رت اول آلة 
اوتوماتيكية تعمل على انتاج 
العديد من انواع واش��كال 
اوعي��ة احلف��ظ الزجاجية 
من بينها القناني والعبوات 

الزجاجية الرائجة.
ث��م ظه��رت فيم��ا بعد 
آل��ة تعمل النت��اج اللمبات 
واملصابي��ح ذات الزج��اج 
الرقي��ق جدا، والتي جعلت 
عملي��ة اس��تخدام الضوء 
الكهربائي على نطاق واسع 

امرا ممكنا.
وهك��ذا، ف��إن معظ��م 
القوارير، واجلرات واخلوابي 
واالكواب والكؤوس وغيرها 
من اوعية احلفظ الزجاجية 
املنفوخة تصنع او تنتج على 
نطاق واسع من خالل اآلالت 

اواملاكينات.

كيف يتم نفخ الزجاج؟

مفرح محمد:

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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فندق ومنتجع شاطئ النخيل 
يستعد ملشاركتكم العطالت واألعياد

بفرحة غامرة مليئة باألمل والفرح يستعد فندق 
ومنتجع شاطئ النخيل كعادته مبشاركتكم أغلى 
األماني في عطلة رأس السنة، مرحبا بكم في جو 
عائلي دافئ من خالل استعداداته الفريدة املتضمنة 
لإلقامة في جناح فاخر مع عشاء ليلة رأس السنة 
املميز على ضوء الشموع وبوفيه الفطور الغني 
في مطعم البامليري، عصير الفاكهة الفوار، هدية 
رأس السنة اخلاصة، الدخول املجاني الى نادي 
النخيل الصحي، البرامج الش����ائقة واملسابقات 
املمتعة لألحبة الصغار في مركز رعاية األطفال 
ونادي النخيل للصغار وميزة املغادرة املتأخرة 
حتى الس����اعة السادسة مساء. هذا، وان مطاعم 
فندق النخيل املميزة قد أكملت بالتالي استعداداتها 
من خالل بوفية العشاء الغني في البامليري لليلة 
رأس السنة اللذيذة يتضمن ركن شرائح اللحم 
البقري، ركن الديك الرومي، ركن السوشي، الركن 
املنفولي، باإلضافة للحلويات املنوعة واملتعددة 

مع زجاجة عصير الفاكهة الفوار.
لننتقل الى مطعم ولوجن طاجني ليقدم لكم 
قائمة طعام أعدت خصوصا لالستمتاع بأطيب 
املأكوالت املغربية التقليدية باإلضافة الى املقبالت 
العربية الساخنة والباردة مع زجاجة عصير 

الفاكهة الفوار والعديد من األصناف الش���هية 
واملتميزة األخرى الت���ي قد أضيفت الى قائمة 
الطعام باإلضافة الى تش���كيلة من احللويات 
الرباطية وش���اي األتاي، أما عشاق املأكوالت 
البحرية الكويتية التقليدية، فإن مطعم املهلب 
بإطاللة مباشرة على البحر يدعوكم لالستمتاع 
بسلة املهلب الشاملة لتشكيلة من ثمار البحر 
الغنية والطازجة كسمك الزبيدي املقلي، السمك 
املشوي، الروبيان، أم الروبيان، القبقب واحلبار 
مع زجاجة عصي���ر الفاكهة الف���وار ونفحات 
الشيشة التقليدية. كما بإمكانكم دعوة ضيوفكم 
األحباء الى مأدبة طعام فاخرة في املكان املفضل 
لديكم باختياركم خلدم���ة الطلبات اخلارجية 
واحلفالت من فندق ومنتجع ش���اطئ النخيل 
الذي قد أعد قوائم طعام خاصة ومميزة خالل 

فترة األعياد.
هذا فإننا ندعوكم لالستمتاع معنا في فندق 
ومنتجع شاطئ النخيل بلحظات عام متضي وعبير 
عام يأتي بأحد مطاعمنا الفريدة واملتنوعة باإلضافة 
الى هدية النخيل اخلاصة التي ستقدم لكل ضيف 
من ضيوفنا األعزاء. من أس����رة فندق ومنتجع 

شاطئ النخيل نتمنى لكم عاما سعيدا.

بجانب منتجات العطور.
ملعرفة املزيد عن مجموعة 
مايكل كورس اجلديدة، وغيرها 
أقرب  املاركات، قم بزيارة  من 
فرع أون تامي لك، حيث تتواجد 
فروعنا في مجم����ع األڤنيوز، 

أون تامي يطلق مجموعة ساعات مايكل كورس 
»Runway Special Signature«

مارينا، الفنار، البيرق، الكوت، 
ذا جي����ت، أوتاد اجلهراء، مول 
360، مجمع ديس����كفري، فرع 

املطار واملهلب.

تفتخر شركة اليسرة فاشن 
بإطالق مجموعة مايكل كورس 
 »Runway Signature« احلصرية
في معارض أون تامي، تتميز هذه 
املجموع����ة بتصميمها اجلذاب 
والالفت للنظر، وهذا ما عودتنا 
عليه تصامي����م مايكل كورس 
الرائدة عامليا، س����اعة مايكل 
ك����ورس املذهبة مع إس����وارة 
الش����كل  الس����تيل وكذلك  من 
الكالس����يكي لتصميم الساعة 
من الداخل الذي يزيد من أناقة 
هذه الساعة واعتالئها إلى مكانة 

عالية. 
»ماي����كل ك����ورس دائما ما 
الفريدة  يفاجئنا بتصاميم����ه 
واملميزة والتي تظهر بش����كل 
واضح في معارضنا أون تامي، 
وهي جت����ذب زبائننا املتيمني 
باملوضة وصيحاتها« نقال عن 
أنس باسط – املدير التنفيذي 
باليسرة فاشن، قسم الساعات 

واملجوهرات.
مايكل كورس، وهو املصمم 
الشهير احلائز اجلائزة العاملية 
»Ready-to-wear« وصاحب 
 ،»MICHAEL KORS« ش����ركة
تأسس����ت الش����ركة عام 1981، 
وتنتج حاليا مجموعة متعددة 
من املنتجات التي حتمل اسمه 
«MICHAEL KORS«، مب����ا في 
ذلك االكسس����وارات واألحذية 
والساعات للرجال والسيدات 

وصيحاتها، ومعرفتهم مدى 
دقة تصاميم هذه املاركة، إذا 
كنت من الذين يريدون مواكبة 
املوضة واألناقة، قم بزيارة 
أقرب مع���رض من معارض 
املزيد عن  ترينكتس ملعرفة 

هذه املجموعة الفريدة. 
ترينكت���س  وتعتب���ر 
الرائ���دة في  املع���ارض  من 
االكسسوارات العصرية من 
أرقى املاركات ومتتلك أوسع 
تشكيلة اكسسوارات لتضعها 
بني يديك حتى تلبي تطلعاتك 
في اختيار املناسب لك وملن 
حتب، ترينكتس تعرض لك 

ترينكتس تقدم إكسسوارات Michael Kors لنهاية 
2014  احلاصل على اجلائزة األولى في التصاميم السحرية

مختلف األذواق من كالسيك 
وش���بابي ورياض فاألحدث، 
قم بزيارتنا في األفينيوز أو 
مارينا مول أو الكوت وأيضا 
معارضنا ف���ي كل من الفنار 

واملهلب واجليت والبيرق.

تسعد معارض ترينكتس 
أن تضع بني أيديكم املجموعة 
العاملي���ة من اكسس���وارات 
Michael Kors لنهاي���ة ع���ام 
2014، هذه املجموعة املميزة 
بأناقته���ا املكونة من الذهب 
والفضة واملرصعة باألحجار 

ذات الشكل الالفت األنيق.
ه���ذه املجموع���ة املكونة 
من 3 كبسوالت، صممت كل 
واحدة منها على حدة لتناسب 
امل���رأة العصرية كما  أذواق 
أنها تواكب تطلعاتها، األناقة 
والعصرية في هذه املجموعة 
من االكسس���وارات مواكبة 
لألناق���ة العصرية املتطلعة، 
 Maritime مالمح مجموع���ة
الذهبي���ة املتمثلة في القالدة 
واإلس���وارة واخلامت املميزة 
يحاك���ي تصميمها تلك املرأة 
التي تريد التألق وإظهار أناقتها 
في التجمعات واملقابالت. أما 
مجموعة Turnlock املكونة من 
الفضة في اإلسوارة،  أحجار 
العريض���ة منه���ا والرقيقة، 
وكما ه���و معهود من املاركة 
العاملية Michael Kors والتي 
يثق فيه���ا محب���و املوضة 

»التجاري« يشارك أطفال هدية ثنائية اللغة »حلم الطفولة«

البنك س���بق أن ساهم في 
العديد من األنش���طة التي 
تنظمه���ا م���دارس وزارة 
التربية وذلك بهدف حتقيق 
التواص���ل بي���ت األطفال 
الدارسني ودمجهم في احلياة 

االجتماعية. 
وقد ش���ارك فريق عمل 
إدارة اإلع���الن والعالقات 
العام���ة بالبن���ك التجاري 
األطفال فرحتهم من خالل 

توزيع الهدايا عليهم، وفي 
إدارة  ختام احلفل تقدمت 
حضان���ة هدية بالش���كر 
والتقدير إل���ى إدارة البنك 
التجاري على مش���اركتهم 
بهذه االحتفالية التي أدخلت 
البهج���ة والفرح في قلوب 
األطفال، وأتاحت لهم فرصة 
التعرف على نشاط البنك، 
متمنني للبن���ك مزيدا من 

التقدم واالزدهار.

وبهذه املناسبة صرحت 
مس���اعد املدي���ر الع���ام � 
إلدارة اإلع���الن والعالقات 
العام���ة � أمان���ي ال���ورع 
التجاري  البن���ك  ان  قائلة 
يول���ي اهتمام���ا مبختلف 
الفعاليات االجتماعية التي 
التواصل والترابط  حتقق 
االجتماعي والتربوي خاصة 
الت���ي تعنى  النش���اطات 
باألطفال، مش���يرة إلى أن 

ضمن جهوده االجتماعية 
والتربوية، ش����ارك »البنك 
التجاري« في مهرجان حلم 
الطفولة حتت شعار »حلمي 
أن أكون« وال����ذي نظمته 
حضانة هدية ثنائية اللغة 
مبنطقة جابر العلي، وتأتي 
هذه املشاركة من جانب البنك 
ألهمية هذا احلدث التربوي 
الذي ضم ع����ددا كبيرا من 

األطفال وأولياء أمورهم. 

أطفال حضانة هدية ثنائية اللغة املشاركون في مهرجان حلم الطفولة مبشاركة »التجاري«

اليوم العاملي لشرب احلليب لـ»العاصمة« في »ديسكفري«

املشاركني وثناء من اولياء 
االمور الذين اشادوا بالفكرة 
وبأثرها على صحة ابنائهم، 
ومبا ق���دم م���ن معلومات 

ونصائح متعددة.

وفي اخلت���ام مت تكرمي 
املدارس والشركات املشاركة 
ف���ي االحتفالي���ة ومجمع 

ديسكفري.

األسنان تخللتها مسابقات 
وتوزيع جوائز ومنتجات 
االلبان التي قامت الشركات 
املساهمة بتوزيعها، وقد القى 
هذا النشاط اهتماما كبيرا من 

احتفل برنامج العاصمة 
م���ن مراقب���ة صح���ة الفم 
ط���ب  ادارة   � واالس���نان 
االسنان في وزارة الصحة 
باليوم العاملي لشرب احلليب 
في مجمع ديسكفري حتت 
ادارة طب  اش���راف مديرة 
االسنان د.صبيحة املطوع 
وبتنظيم مسئوولة التوعية 
الصحية د.شيماء نظر، وكان 
الهدف من الفعالية التواصل 
مع االطفال في جو ترفيهي 
توعوي، وم���ن خالل هذه 
االحتفالية مت توضيح اهمية 
االلبان ومنتجاتها على صحة 
االسنان وشرح عن كيفية 
العنايه بصحة الفم واالسنان 
وتطبي���ق امل���واد الوقائية 
والزي���ارة الدورية لطبيب 

تكرمي محمد احلدادلقطة تذكارية

د.شيماء نظر شرح طرق تنظيف االسناند.صبيحة املطوع

يوم مفتوح ملوظفي فندق وريزيدنس سفير الكويت ـ الفنطاس

وريزيدنس س����فير الكويت 
الفنط����اس مبوظفيه من   -
مواليد ديسمبر 2014، حيث 
قام املدير العام سيف الدين 
محمد بتهنئة مواليد الشهر 
نفسه وقطع كعكة االحتفال 
مش����اركا املوظف����ني بتناول 
الكعكة املمي����زة التي أعدت 
املناس����بة  خصوص����ا لهذه 

السعيدة.

وفي نهاية اليوم شكر 
املوظفون املدير العام للفندق 
وطاقم قسم املوارد البشرية 
املتواصل  عل���ى دعمه���م 
م���ن خالل توفي���ر املناخ 
الدائم للموظفني  الصحي 
وما قضوه من وقت ممتع 
برفقة عائالتهم وتعهدوا 
مبواصلة العمل بكل جهد 

وكفاءة وإخالص.

صاحبه بوفيه غداء مميز أعد 
خصوصا لهذه املناسبة، عدة 
مس����ابقات ممتع����ة بتنظيم 
وإشراف قسم املوارد البشرية 
حصل فيه����ا الفائزون على 
جوائز قيمة مقدمة من إدارة 
الفندق مما أضفى املزيد من 
البهجة والسرور على قلوب 

املوظفني وأسرهم. 
فن����دق  احتف����ل  كم����ا 

أقام فن����دق وريزيدنس 
س����فير الكويت - الفنطاس 
يوما مفتوحا في البر ملوظفيه 
وأسرهم تكرميا على جهودهم 
البناءة وعطائهم املس����تمر، 
املفتوح  اليوم  حيث تضمن 
العديد من األنشطة الترفيهية 
ف����ي ج����و مل����يء بالبهجة 

والفرح. 
هذا وقد تخلل اليوم، الذي 

موظفو سفير الكويت ـ الفنطاس املشاركون باليوم املفتوح



سيارات
الثالثاء30 ديسمبر 2014

22

بالشراكة مع شركة »ماكفم«

»علي الغامن وأوالده للسيارات« 
تطلق عرض تأجير مميزاً خاصاً بالفئة السادسة

أعلنت شركة علي الغامن وأوالده للسيارات، الوكيل احلصري 
 Landو Rolls-Royceو MINIو BMW واملوزع املعتمد لس����يارات
Rover وMcLaren ف����ي الكويت، ع����ن إطالق عرض تأجير خاص 
 BMW 640iالفئة السادسة كوبية و BMW ومميز لعشاق سيارة

وذلك بالتعاون مع شركة ماكفم. 
وتقدم ماكفم، وهي شركة تابعة ملجموعة شركات علي الغامن 
وأوالده واملتخصص����ة في برامج التأجي����ر املرن ألهم العالمات 
التجارية الرائدة في عالم السيارات، عرض التأجير املميز الذي 
يشمل اإليجار ملدة 24 شهرا ومبسافة تصل إلى 50 ألف كيلومتر 
مببلغ 395 دينارا كويتيا فقط في الشهر على BMW 640i غران 

كوبيه و413 دينارا كويتيا على BMW الفئة السادسة كوبيه.
وسيتمتع العمالء بالعديد من امليزات التي ال تضاهى في هذا 
العرض مثل الضمان والتأمني الشامل طوال مدة عقد االيجار، وخدمة 

السيارة البديلة واملساعدة على 
الطريق على مدار 24 ساعة. 
وباإلضافة إلى ذلك، فان عملية 
التأجير سهلة وبسيطة تتطلب 
فق����ط توفير رخص����ة قيادة 
سارية املفعول، وبيان راتب 
ملدة ثالثة اش����هر م����ن البنك 
والبطاقة املدنية. وتوفر شركة 
علي الغامن وأوالده فريقا من 
مندوبي املبيعات املدربني تدريبا 

عاليا لتوفر للعمالء املعلومات التي متكنهم من اتخاذ قرار سواء 
الستئجار أو شراء أي سيارات BMW في صالة العرض. وقال مدير 
عام شركة ماكفم طالل العجمي: »نحن سعداء بالشراكة مع شركة 

علي الغ����امن وأوالده 
للسيارات لتقدمي هذه 
الفرصة الرائعة لتحقيق 
حلم امتالك س����يارة 
BMW الفئة السادسة 
للعمالء«. وأضاف: »مع 
توافر مندوب مبيعات 
معتمد منBMW قادر 
عل����ى تق����دمي عرض 
التأجير املميز للعمالء 
مبجرد زيارة املعرض، نحن نضمن سهولة عملية التأجير جلميع 
العمالء«.  وعلق: » ونظرا لكون كال من شركة علي الغامن وأوالده 
للسيارات وشركة ماكفم تابعني ملجموعة شركات علي الغامن وأوالده، 

نحن ملتزمون بتقدمي جتربة راقية المتالك سيارة BMW الفئة 
 BMW 640i السادسة دون مواجهة أي من املتاعب«. وتعد سيارة
غران كوبيه من أروع التصاميم الهندسية في العالم، انها السيارة 
التي ليس لها مثيل بتصاميمها اجلذابة واملتكاملة والتي جتمع بني 
التصميم الرائد واألناقة املنفردة واحلصرية. وبعد اعادة ابتكار 
سيارة الكوبيه، أنشأت BMW سيارة بأربعة أبواب مع ديناميكية 
عالية وشكل جذاب ال يقاوم الذي يشعل املتعة واحلماس بالقيادة 
في كل يوم. ومع إطالق هذه السيارة، وضعت BMW معايير جديدة 
في فئة السيارات الفاخرة من خالل التصميم الرائع ملقدمة السيارة 
باإلضافة الى السقف املنخفض بأناقة وبالطبع مقصورة الركاب 
اخللفية التي تبرز الشخصية الرياضية في سيارة BMW غران 
كوبيه. وإجماال ميكننا القول ان هذه الس���يارة تعد قطعة فنية 

متكاملة تزخر بطابع استثنائي فريد.

»إنفينيتي« توسع آفاق اخليال 
بعرض »إلهام األضواء من إنفينيتي«

قدمت إنفينيتي الشرق األوسط وللمرة 
األولى في العالم عرض الرسم باألضواء 
والسيارات حتت اسم »إلهام األضواء من 

إنفينيتي«.
وقد صم����م العرض ليتج����اوز األطر 
التقليدية ويتحدى املألوف حسب فلسفة 
العالمة التجارية، وسعى فريق العمل إلى 
إبداع جتربة ال تنسى من خالل استخدام 
سيارة إنفينيتي QX70S ايليت سبورت التي 
تنتمي لفئة السيارات الرياضية املتعددة 

االستخدامات.
وقررت إنفينيتي اس����تخدام الرس����م 
باألضواء الذي يعتبر نوعا فنيا يتطلب 
الظالم والض����وء فقط لصنع أي عدد من 
األشكال والرسوم التوضيحية واألمناط 
واألمزجة واألج����واء العامة، ولكنها املرة 
األولى التي تستخدم فيها السيارات. وقاد 

املشروع باتريك روشون، وهو رسام إضاءة 
محترف على مستوى العالم، ومت تشكيل 
فريق اإلنتاج م����ن مختلف أنحاء العالم، 
واستغرق االعداد ملشروع »إلهام األضواء 

من إنفينيتي« ستة أشهر. 
وحول التنفيذ االبداعي للمشروع، قالت 
نائب املدير العام للتس����ويق والعالقات 
العامة في شركة إنفينيتي الشرق األوسط 
فرانشسكا تشاودانو: »أتاح لنا الضوء امللهم 
صنع شيء استثنائي بالفعل من ناحية 
استخدام الس����يارات فيه من جهة، ومن 
الناحية الفنية من جهة أخرى استخدمنا 
 QX70 ثالث س����يارات من طراز إنفينيتي
الرائعة وحولنا كل منها إلى فرشاة للرسم 
باألضواء لصنع صور ملونة ضخمة، ونعتقد 
أن هذا األسلوب كان األداة املثالية لتوضيح 
شغف إنفينيتي باألداء والتصميم والوصول 

إلى أقصى احلدود، وطبعا، األصالة«.
وش����مل تنفيذ العرض صورا أصيلة 
برس����م األضواء باالضافة إلى فيلم يظهر 
السحر املذهل الذي مكن العالم من جتربة 

الفن املرئي والعاطفة املرتبطة بها. 
وقال مبدع عرض »إلهام األضواء من 
إنفينيتي« ورسام اإلضاءة احملترف والرائد 
عامليا، باتريك روشون: »اعتمد النجاح في 
مسيرتي املهنية دائما على الوصول إلى 
أقصى احلدود وحت����دي املألوف، وكانت 
الش����راكة مع إنفينيتي مثالية لتعاوننا 
املشترك في تقدمي جتارب جديدة ومثيرة، 
إن عرض »إله����ام األضواء من إنفينيتي« 
باستخدام السيارات للمرة األولى ينطلق 
بالرس����م بالضوء إلى املس����توى األعلى 
كشكل من أشكال الفنون وكتجربة ملهمة 

بالفعل.

األول من نوعه في العالم للرسم باألضواء باستخدام السيارات

الند روڤر ديسكڤري سبورت وتصنيف خمس جنوم للسالمة

أعلنت الند روڤر مؤخرا عن حصول سيارتها الند روڤر 
ديس�كڤري س�بورت على خمس جنوم كاملة من حيث 
السالمة من البرنامج األوروبي لتقييم السيارات اجلديدة 
»Euro NCAP«، حيث يتميز طراز هذه السيارة مبجموعة 
من تقنيات الس�المة املتطورة مثل الوس�ادة الهوائية 
اجلديدة كليا حلماية املشاة، والتي تعد األولى من نوعها 
في فئة سيارات الدفع الرباعي الصغيرة، وتقوم هذه التقنية 
بتفعيل وسادة هوائية في منطقة السطح العلوي اخللفي 
من غطاء محرك الس�يارة خالل 60 جزءا من الثانية من 
حلظة الكش�ف عن االصطدام مع أحد املشاة، وذلك 
للحد من تعرض املشاة إلصابات خطيرة. كما يضم هذا 
الط�راز ميزة جديدة تظه�ر للمرة األولى في س�يارات 

الند روڤر، وهو نظ�ام الفرملة اآللي في حاالت الطوارئ، 
والذي يستخدم كاميرا ستيريو رقمية مثبتة بجانب مرآة 
الرؤية اخللفية لرصد األجس�ام التي قد تش�كل تهديدا 
لالصطدام، حيث يعمل هذا النظام على تنبيه الس�ائق 
عبر حتذيرات مرئية ومس�موعة، إضافة إلى تفعيل نظام 
الفرامل تلقائيا عندما يصبح االصطدام وشيكا. إلى جانب 
ذلك، فقد مت تصميم كاف�ة املقاعد في جميع طرازات 
الند روڤر ديسكڤري سبورت، مبا في ذلك ترتيب املقاعد 
5+2، لضمان مستويات حماية عالية للركاب من جميع 
األعمار، ومبا يشمل األطفال أيضا. كذلك فقد مت تركيب 
أنظمة أحزمة األمان حتى في الصف الثالث من السيارة 
كمواصفات قياس�ية بهدف تعزيز معايير احلماية. وبهذا 

الصدد، قال مدير برامج الند روڤر موراي ديتش: بذل فريق 
سالمة الس�يارات جهودا جبارة لضمان متتع ديسكڤري 
سبورت مبستويات ال تضاهى من حيث السالمة في قطاع 
سيارات الدفع الرباعي الصغيرة. وقد أدخلنا بعض تقنيات 
السالمة املتطورة، مثل الوسادة الهوائية اجلديدة كليا 
حلماية املشاة، ونظام الفرملة اآللية املبتكر في حاالت 
الط�وارئ، إضافة إلى أنظمة الند روڤ�ر األخرى املجربة 
واملختبرة. ويضم طراز ديسكڤري سبورت مجموعة متكاملة 
من أنظمة السالمة النشطة واخلاملة، مبا في ذلك نظام 
التحكم الديناميكي بالثبات، ونظام التحكم اإللكتروني 
بالسحب، ونظام التحكم في انحناء السيارة، ونظام منع 
انغالق الفرامل، ونظام رصد حركة املرور اخللفية، وأضواء 

الفرامل في حاالت الطوارئ، ونظام التحذير عند مغادرة 
مسرب السير، والتنبيه الستعمال حزام األمان. وتشمل 
املي�زات االختيارية أيض�ا نظام رصد النقط�ة العمياء 
واستش�عار الس�يارات القريبة، ونظام حتديد السرعة 
النش�ط، ونظام رصد حركة املرور اخللفية، والتعرف 

على اللوحات املرورية.
وتتميز سيارة ديسكڤري سبورت بهيكل شديد الصالبة 
والقوة، وميكن لس�قفها العلوي أن يدعم أكثر من 4.5 
أضعاف وزنها، كما توفر سيارة الدفع الرباعي اجلديدة 
حزمة شاملة لسالمة الركاب، مبا في ذلك وسائد هوائية 
للسائق والركاب، ووسائد هوائية لركبة السائق، إضافة إلى 

الوسائد الهوائية اخلاصة باملشاةوسائد هوائية جانبية ووسائد حلماية منطقة الصدر.
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يحاضر الليلة في جمعية اخلريجني الكويتية لكشف احلقيقة

فايز العامر لـ »األنباء«: اللهث وراء املادة ضيّع الدراما الكويتية
عبدالحميد الخطيب

رغم تصريحاته 
الكثيرة التي سلط 
الضوء فيها على 

»اجلرح« الذي تعاني 
منه الدراما الكويتية 

واملتمثل في مستوى 
الكتاب وقوة القصص 
التي يتم تقدميها في 

املسلسالت، إال أن 
الكاتب فايز العامر لم 
يجد بدا من مخاطبة 
اجلمهور وجها لوجه 
لشرح احلقيقة التي 

رمبا تكون غائبة عن 
الكثيرين، حيث يلبي 

العامر الليلة دعوة 
من »ملتقى الثالثاء« 

في جمعية اخلريجني 
الكويتية ليحاضر عن 

إفرازات الدراما في 
السنوات االخيرة في 
أمسية ثقافية حتمل 

عنوان »الدراما احمللية.. 
واقع أم زيف؟« وذلك 
في السابعة من مساء 

اليوم.
وعن احملاضرة، قال 
العامر: أشكر االخوة 
في جمعية اخلريجني 

الكويتية على هذه 
البادرة، والتي تأتي في 
إطار نشاطاتهم املتعددة 

التي تشمل جوانب 
مختلفة تهم املجتمع، 
مستدركا: لقد رحبت 
بالدعوة للوصول الى 

املتلقي وإيضاح بعض 
النقاط له، وتسليط 

الضوء على السلبيات 
التي أضرت مبستوى 
الدراما احمللية وجعلت 
العالم اخلارجي يأخذ 
صورة مغلوطة عنا، 

فهناك تساؤل دائم من 
الناس: هل الدراما الكويتية 

بشكل عام تعكس واقعنا 
أم ال؟ في ظل وجود أعمال 

دون املستوى ال تعبر 
عن واقعنا أبدا. وأردف: 

لالسف بعض الدخالء 
شوهوا سمعة الفن، 

لدرجة ان احد املمثلني 
قال في تصريحات له بان 

الفن عنده ليس رسالة 
وإمنا جلني املال، وهذا 
جعل اجلمهور يساوي 

بني املتطفلني وبني الذين 
ميلكون الرسالة والدراسة 
واملوهبة، فاختلط »احلابل 
بالنابل«، مضيفا: و»ما زاد 

الطني بلة« وجود بعض 
املنتجني الذين ال يهمهم اال 
زيادة أرصدتهم في البنوك، 

ويقدمون للمشاهدين 
أعماال ال تعكس الواقع، 

فهم ال يدققون في اختيار 
املخرجني أو املمثلني، 

وحتى النصوص مستواها 
خارج حساباتهم، املهم 

احلصول على »النقود«، 
فظهرت االعمال التجارية 

االضالع يتوه العمل 
ويذهب مستواه الى 

ادراج الريح، وأمتنى ان 
نعود ملا كنا عليه.

وعن مسلسل 
»البوشية« قال: بعد 

مشاورات ابدى الفنان 
القدير محمد املنصور 

املوافقة على بطولة 
العمل وبجانبه نخبة من 

النجوم، وسيكون من 
إخراج حسن االبراهيم، 

وسيرى النور قريبا، 
متمنيا ان يكون دائما 
عند حسن ظن الناس 

به.
اجلدير بالذكر ان الكاتب 

فايز العامر انتهى 
الفترة القليلة املاضية 

من كتابة مسلسل 
كوميدي بعنوان 

»الدعلة« من بطولة عدد 
من النجوم ويتناول 

العمل العديد من 
القضايا اآلنية بأسلوب 

كوميدي ساخر، وهو 
مكون من 30 حلقة 

متصلة منفصلة.

التي أضرت بالدراما 
الكويتية، بعكس املاضي 

عندما كان تلفزيون الكويت 
هو فقط املسؤول عن 

اإلنتاج وليس أحدا آخر 
فكان الفن حقيقيا ورسالته 

تصل للجميع، مكمال: 
لألسف وسط كم االنتاجات 

من االعمال الضعيفة 
و»اللهث« وراء املادة، 

ضاعت االعمال التي حتمل 
قيمة فنية ورسالة حقيقية.
وتابع الفايز: وهذا ينطبق 
أيضا على املسرح والذي 

نرى فيه اعماال جميلة 
وراقية ومستواها عال جدا 

في املهرجانات النوعية 
فقط، وباملقابل في املسرح 

التجاري ينحصر املوضوع 
في مواسم االعياد للتسلية 

والترفيه وإغراء »اليهال« 
ألخذ »فلوسهم«، فهل 
هذا فن؟ نحن نعرف 

ان عناصر العمل الفني 
الراقي، مخرج ذو رؤية، 
ممثلون مقتدرون، نص 
مكتوب بطريقة جميلة، 

واذا نقص ضلع من هذه 

الفنان القدير محمد املنصورفايز العامر

سوسن الهارون »ضحية« طيش مراهقني

سوسن الهارون

تقدمت ببالغ ضد مجهول قام بتحطيم زجاج مركبتها

واستهتار املراهقني، حيث 
تقدمت ظهر »السبت« املاضي 
ببالغ رسمي ألحد املخافر، 
كش���فت من خالله تعرض 
مركبتها لالئتالف من قبل 

أشخاص مجهولني.
اله���ارون خالل  وأفادت 

تقدميها للبالغ بأنها فوجئت 
بوجود أكثر من كس���ر في 
زجاج مركبتها أثناء توقفها 
بالق���رب م���ن أح���د أماكن 
التصوي���ر، حي���ث غادرت 
اله���ارون م���كان التصوير 
لتفاجأ مب���ا حدث للمركبة 

دون ان تدرك األسباب.
ولم تتهم الهارون خالل 
البالغ أي شخص بالوقوف 
وراء عملية ائتالف املركبة، 
حي���ث اكتفت بالق���ول إن 
العملية متت بشكل متعمدا 
وطالبت رجال األمن بتتبع 

اجلاني حملاسبته.
اجلدير بالذكر ان سوسن 
انته���ت مؤخرا من تصوير 
مشاهدها في مسلسل »بقايا 
ألم« وتقوم حاليا بقراءة أكثر 
من نص الختيار األنسب من 
بينها لتط���ل من خالله في 

رمضان املقبل.

أحمد الفضلي

وقعت الفنانة سوس���ن 
اله���ارون ضحي���ة لطيش 

.. وسيارتها احملطمة

قالت إن زفافها كان مصرياً شعبياً مع األضواء وحضره 14 شخصاً

ميريام فارس: زواجي كان مزحة وانقلبت جد
 وداني يغنجني »مشموش«!

مصادفة في مطعم وطلب 
رقمي، كن����ت زوجته منذ 
الي����وم األول الذي التقاني 

به«.
وحتدث عن حفل زفافها 
فقالت: »زفافي كان مصريا 
شعبيا مع األضواء، وكان 
أحل����ى عرس بوج����ود 14 
ش����خصا من املقربني، وقد 
بكي����ت خ����الل أداء قس����م 
الزواج من ش����دة احلماس 
واملشاعر املتداخلة«، كاشفة 
أنه يغنجها ب� »مشموش«، 
مبدية استغرابها من شائعات 
حملها، وتساءلت: »هل أنا 
حامل ورقصت في »ستار 

أكادميي«؟
وأش����ارت ميري����ام إلى 
اجتهاده����ا للوص����ول إلى 
النجاح، وأنها حتبذ الغناء 
بأكث����ر من لهج����ة عربية، 

وقال����ت إنها حت����ب تعلم 
ثقاف����ات جدي����دة، خاصة 
العربية،  ثقافات الشعوب 
وإن رسالتها »تعريف ثقافات 
الش����عوب العربية بعضها 
إلى بع����ض«، وغنت خالل 
احللق����ة باللهجة الكردية، 
واللهجة األمازيغية املغربية، 
كما حتدثت عن س����عادتها 
الختيارها من قبل املنتجني 
البريطانيني لتقدمي شخصية 
»Tinkerbell« ف����ي العرض 
العامل����ي الضخم الذي أقيم 
في دبي، باإلضافة إلى منحها 
احلق بأداء أغنية، ملمحة إلى 
ألبومها اجلديد »أمان«  أن 
س����يصدر 5 يناي����ر، وأنها 
ستطلق كليب أغنية »نفسي 
أقولها لك« قريبا، على أن 
تطلق كليب أغنية »أمان« 

خالل الصيف املقبل.

كشفت الفنانة اللبنانية 
ميريام فارس عن تعرضها 
لضغط كبير من الصحافة 
للحصول على صور لزوجها، 
مضيفة: »لكنهم في النهاية 
احترموا قرارنا وخصوصية 
زوجي داني، ولن أنشر صور 
زفافي ف����ي املجالت مقابل 
املال«، وقالت: »وال صورة 
مت تداوله����ا عبر اإلنترنت 

كانت لزوجي داني«.
وتابع����ت ميري����ام، في 
برنامج »املتهم« على شاشة 
»إل.دي.س����ي«: »ارتباطي 
بزوجي كانت مزحة وانقلبت 
جد، وبعد حوالي 5 محاوالت 
ركع وقدم لي الورد في داخله 
خ����امت ال����زواج«، مضيفة: 
»تعرفت على زوجي منذ 8 
سنوات لكن عالقتنا انقطعت 
ميريام فارسمن وقتها، التقيت به مجددا 

مسلسل 
»البوشية« من 
بطولة محمد 

املنصور وسيرى 

النور قريباً

إميي سمير غامن تعاني من تصرفات حسن الرداد

عاطفي يجمع إميي سمير 
الرداد، وهو  غامن وحسن 
اخلبر الذي لطاملا نفته إميي 
التي أكدت أنها إذا ارتبطت 
أو متت خطبتها فستعلن 
ذلك ألن األمر ليس س���را 
على اإلطالق، وهو ما نفاه 
حسن أيضا مؤكدا أن إميي 

صديقة وزميلة.
اجلدير بالذكر أن إميي 
سمير غامن عرض لها هذا 
العام أكثر من عمل درامي، 
منها مسلسل »هبة رجل 

الغراب« الذي حقق جناحا 
كبيرا واملأخوذ عن العمل 
األميركي »فت���اة قبيحة« 
بعد متصيره وعرضه على 
أجزاء. كما شاركت الفنان 
محمد سعد مسلسل »فيفا 
أطاطا« مع املخرج سامح 
عبدالعزيز، وهو املسلسل 
الذي ع���رض في رمضان 
املاض���ي، وظه���رت أيضا 
ضيفة شرف مع الفنانة هند 
صبري في مسلسلها األخير 

»امبراطورية مني«.

في إطار كوميدي اجتماعي. 
والفيل���م للمخ���رج خالد 
الذي يخوض  احللفاوي، 
أول جترب���ة إخراجية له 
الس���يناريو كرمي  وكتب 
فهمي وهشام ماجد، ومن 
املقرر أن يب���دأ التصوير 
م���ع بداية الع���ام اجلديد 
على أن يكون ضمن أفالم 

الصيف.
وتأتي قصة الفيلم في 
الوقت الذي انتشرت فيه 
أخبار هذا العام عن ارتباط 

في الوق���ت الذي تردد 
فيه أن الفنانة إميي سمير 
التعاون في  غامن ترفض 
عمل فني مع املنتج محمد 
السبكي فإنها في احلقيقة 
تس���تعد لفيلم جديد معه 
وتتشارك في بطولته مع 

الفنان حسن الرداد.
وفي ه���ذا الصدد قالت 
إميي، في تصريحات لها، إن 
ما تردد عن رفضها العمل 
مع السبكي غير صحيح 
فهي تعتذر عن األعمال غير 
أنها  املناسبة لها، خاصة 
تختار أدوارها بعناية وذلك 
ال يتسبب في أي مشكلة 
مع أي منتج أو مخرج ألنها 
في النهاي���ة تختار العمل 
الذي تشعر بأنه مناسب 
لها، وإن م���ا قيل عن أنها 
مرشحة ل�»الليلة الكبيرة« 
غير صحيح وال مش���اكل 
مع السبكي أو مع املخرج 

سامح عبدالعزيز.
وتدور قصة فيلم إميي 
اجلديد حول فتاة ترتبط 
بقص���ة حب مع ش���اب، 
ولكنها تعاني من تصرفاته 
وبس���بب تع���دد عالقاته 
النسائية ما يوقعهما في 
العديد من املش���كالت في 
التي تدور  داخل األحداث 

حسن الردادإميي سمير غامن

»حالة عشق« للمؤلف محمد 
صالح العزب لتقرر عزالدين 
العمل لع����ام 2015  تق����دمي 
بعد أن رفض����ت العديد من 
السيناريوهات التي عرضت 
عليه����ا بعد »دل����ع البنات« 
وظلت تبحث عن االختالف. 
ومن املفترض أن تقدم مي في 
املسلسل ألول مرة شخصية 
مذيعة أرستقراطية تعمل في 
إحدى اإلذاعات. ويدور العمل 
في قالب كوميدي اجتماعي 
وتعود من خالله أيضا إلى 
التي  الرومانسية  املش����اهد 
اشتهرت بها في بعض أعمالها 

حسني اجلسمي: أعيش قصة حب بال حدود

..و مي عزالدين في »حالة عشق«!

الفنان اإلماراتي  نش����ر 
حسني اجلسمي عبر صفحته 
اخلاصة عل����ى احد مواقع 
التواصل االجتماعي، صورة 
جديدة له خالل إحيائه إحدى 
الفني����ة. وعلق  احلف����الت 
اجلس����مي عل����ى الصورة، 
قائال: »سأعلنها ألول مرة.. 
أنا عاشق.. نعم أعيش اليوم 
قص����ة حب بال ح����دود وال 
مسافات.. معكم أيها اجلمهور 

األكارم.. شكرا«.

وذلك من خ����الل قصة حب 
جتمع بينها وبني زميلها.

وفي هذا الصدد قالت مي 
عزالدين، في تصريحات لها، 
إنها كانت في م����أزق كبير 
بعد أن قدمت مسلسل »دلع 
البنات« أال وهو اختيار عمل 
يكون بعيدا عن أدوار البنت 
الش����عبية، مثل كوريا التي 
قدمته����ا، وكانت تبحث عن 
عمل تغير من خالله جلدها. 
وتتابع بالقول إنها مبجرد أن 
حصلت على سيناريو »حالة 
عشق« تفرغت لقراءته حتى 
انها قد جتلس لساعات طويلة 
وهي تقرأ العمل. وقد بدأت 
بالفعل التحضير للشخصية 
سواء من خالل اللوك الذي 
سيبدو مختلفا عما اعتاده 
منه����ا اجلمه����ور باإلضافة 
التحضي����رات اخلاصة  إلى 
بالش����خصية نفسها وحتى 
اآلن ل����م يتم اختي����ار باقي 
فريق العمل الذي سيتقاسم 
البطولة مع مي عزالدين ولكن 
من املفترض أن يبدأ التصوير 

في أواخر يناير املقبل.
اجلدير بالذك����ر أن آخر 
عم����ل قدمته م����ي عزالدين 
البنات«  كان مسلسل »دلع 
الذي تقاس����مت بطولته مع 
كندة علوش وسعد الصغير 
إم����ام ورمي  ومحمد ع����ادل 
الب����ارودي والعمل للمؤلف 
العزب أيضا،  محمد صالح 
وقدمت خالله شخصية البنت 
الشعبية كوريا التي دخلت 
الس����جن ظلما لتخرج منه 
وتواجه العديد من املشاكل، 
وقد حقق املسلس����ل نسبة 
مش����اهدة عالية، فيما كان 
آخر عمل قدمته في السينما 
الذي  هو فيلم »جيم أوفر« 
تقاسمت بطولته مع الفنانة 
يس����را، ومن إنتاج السبكي 
وعرض منذ س����نوات قليلة 
إال أن مي لم تشارك في عمل 

جديد بعده.

بع����د جناحها في جتربة 
البن����ات« واألعمال  »دل����ع 
الس����ابقة لها، فكرت الفنانة 
مي عزالدين كثيرا في اخلطوة 
املقبل����ة التي ال ب����د من أن 
تختلف متاما عما س����بق أن 
قدمته وهو ما كانت تفكر به، 
حتى جاءها سيناريو مسلسل 

حسني اجلسمي 

مي عزالدين
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مدير إنتاج استغل حاجة 
ممثلة للعمل لظروفها 

األسرية، فطلب منها عمولة 
بعد ما وقعت على عمل 

حتت إشرافه وهددها إذا 
درى منتج هالعمل..

طاح حظك!

 شنت ممثلة هجوم غير 
مبرر على مطربة مثيرة 

للجدل من خالل صفحتها 
بتويتر وطالبتها بتصوير 

أغاني محتشمة علشان 
الكل يشوفها..

فاقد الشي ال يعطيه!

ممثل زهق من وعود 
املنتجني بإسناد دور 

البطولة له في أعمالهم 
الدرامية، فقرر انه ينتج 

عمل على حسابه اخلاص 
علشان يثبت لهم انه قدها 

وقدود.. الركادة زينة!

ظروفهجوم إنتاج

انسحاب نرمني احلوطي
 من »رابطة وجمعية أعضاء هيئة التدريس«

ليلة رأس الس���نة في فندق 
»الريتز كارلتون« في دبي إلى 

جانب ماجد املهندس.

الوحش مبلغ 10 آالف جنيه في 
دعوى السب والقذف املقامة 
من قبل والدة الفنانة هيفاء 

وهبي ضده.

التحضي���ر لبناء الديكورات 
التي يشرف عليها م.الديكور 

باسل حسام.

جنوى كرم تنشئ نادياً ملعجبيها

هيفاء وهبي تقتحم »بيزنس« األزياء

منة فضالي بطلة »وش تاني«

أعلن���ت النجمة اللبنانية 
جنوى كرم عن نيتها إنشاء 
ناد حملبيها ومعجبيها على 
مواق���ع التواصل االجتماعي 
بعد حتقيقه���ا أرقاما جديدة 
عبر صفحاتها. وكتبت جنوى 
تغريدة قالت فيها: »كل يوم 
عم يزيد عددن���ا أكتر، لهيك 
ع���م فكر نظم فك���رة جديدة 
بتعن���ي الكل ال���كل، أكيد ب� 
 ،»FanClubNajwaKaram«

منعلن عنها بعدين«.
وكانت الصفحة الرسمية 
اللبناني���ة عل���ى  للنجم���ة 
»فيسبوك« قد تخطت الفترة 
القليلة املاضية املليون التاسع 
من حي���ث ع���دد املعجبني، 
فنش���رت بوس���ترا خاص���ا 
للمناسبة واحتفلت فيه مع 

عشاقها.
وفنيا، تستعد كرم إلطالق 
كليب أغنية »عالصخرة« مطلع 
العام املقبل، وهو من إنتاجها 
الشخصي حتت إشراف املخرج 
فادي حداد، علما أنها ستحيي 

كش���فت هيف���اء وهب���ي 
ل���� »بيزنس«  اقتحامها  عن 
األزياء على غرار العديد من 
العامليات مثل كيم  النجمات 
كارديشيان. وأعلنت، حسب 
موق���ع »دنيا الوط���ن« نقال 
أنها   ،»Enigma« عن مجل���ة
حتض���ر إلطالق خ���ط أزياء 
يحمل احل���روف األولى من 
اسمها »HW«، مبساعدة عدد 
من أصدقائه���ا من مصممي 
األزياء العامليني في فرنس���ا. 
كذلك كشفت هيفاء وهبي عن 
أنها حتضر ملشروعني فنيني 
سينقالن تذكرتها إلى العاملية 
على حد تعبيرها، ولكنها لم 

تفصح عن مضمونهما.
من جانب آخ���ر، وللمرة 
الثانية على التوالي تنصف 
الفنانة  احملاك���م املصري���ة 
اللبنانية هيفاء وهبي، حيث 
قضت محكم���ة جنح أكتوبر 
بالقاهرة، بتغرمي احملامي نبيه 

األدوار  عش���رات  بع���د 
الثانوي���ة والثاني���ة، تطل 
الفنانة الش���ابة منة فضالي 
كبطلة درامية للمرة األولى 
الفنان كرمي عبدالعزيز  أمام 
من خالل مشروعهما الدرامي 
اجلدي���د »وش تاني« املقرر 
عرضه خالل ش���هر رمضان 
املقب���ل، وب���دأ التحضير له 
منذ فترة، حيث تعاقدت منة 
على بطولة املسلسل مع شركة 
أوسكار املنتجة له مؤخرا، فيما 
سيش���ارك في بطولة العمل 
الفنان حسني فهمي، والفنان 
محمد لطفي، ويتولى إخراجه 
وائل عبداهلل والذي يشارك في 
كتابة السيناريو واحلوار مع 

السيناريست وليد يوسف.
ومن املقرر أن يبدأ تصوير 
ف���ي غضون  »وش تان���ي« 
أس���ابيع قليلة، فيما أجلت 
الش���ركة املنتجة للتسويق 
الفضائية حلني  للمحط���ات 
انطالق التصوير، حيث يجري 

جنوى كرم

هيفاء وهبي 

منة فضالي

كارول سماحة: أنا شخصية متمردة وزوجي لم يشغلني
نفسي قادرة على التنسيق بني 
الزوجية والعملي«،  حياتي 
مضيفة: »كن����ت متأكدة أني 
سأتزوج من شخص أجنبي 
وليس عربيا ألني كنت أحذر 
دائما الرجل الشرقي بالرغم 
من أنه له صفات مميزة جدا، 
لكن كنت أخاف منه بس����بب 
حبه لالمت����الك خاصة جتاه 

مهنتي«.
 وكش����فت ع����ن خططها 
املقبل����ة قائل����ة: »لدي خطة 
مس����رحية طموح����ة بدأت 
اإلع����داد لها وس����أطلقها من 
مصر، وستكون سعر التذكرة 
في متن����اول اجلميع وهدفي 
أمتل����ك مس����رحا خاصا  أن 
بي، وهذا حلمي وسأس����عى 
لتحقيقه«. كما وصفت نفسها 
باملتمردة، قائلة: »لقد خلقت 
متمردة بطبعي واختار دوما 

أغنيات تفاجئ اجلمهور، وال 
أن  يتوقعها مني ألنني أرى 
الفنان خل����ق ليكون متمردا 
أن  وليس تقليدي����ا، ويجب 
يكسر النظام بأفكاره، ولذلك 
غنيت »م����ش هخونك« من 
تأليفي التي حققت مشاهدة 
مرتفعة عل����ى اليوتيوب أي 
حوالي 3 مليون مس����تمع«. 
وأكدت أنها ترددت 6 أش����هر 
قبل أن تقرر االستعانة بجزء 
من موسيقى إحدى أغنيات أم 
كلثوم في أغنية »وحشاني 
بالدي«، وتابعت: »كنت أريد 
أن أعملها بجدية وإتقان كي 
تكون لألغنية بصمة حقيقية«، 
مش����يرة إلى أنها تعلمت من 
الراحلة صباح حب  الفنانة 
احلياة وحبها لعملها، وأنها 
ارتدت األبيض في عزائها عمال 

بوصيتها.

أكدت كارول سماحة أنها 
لم تشعر بالغربة في مصر، 
بل تش����عر كأنها في بيتها، 
أنها حصلت على  خصوصا 
اجلنس����ية املصري����ة بعدما 
تزوجت م����ن رج����ل أعمال 
مصري ه����و وليد مصطفى. 
وتابعت انها ال تشعر بالفارق 
بني وجودها في لبنان ومصر 
قائلة: »من يريد التعرف إلى 
القاه����رة، يج����ب أن يعيش 

فيها«.
وخالل اس����تضافتها في 
برنامج »معكم« الذي تقدمه 
اإلعالمية منى الشاذلي على 
قناة »سي. بي. سي« املصرية، 
قال����ت: »لم يتغي����ر أي منط 
في حياتي بع����د الزواج، بل 
بالعكس شعرت باالستقرار 
في العاطفة والعائلة، وهذا ما 
كارول سماحة جعلني أركز على عملي وأجد 

نيكول: إذا فقدت الشغف مع يوسف فلدي اجلرأة ألطلب االنفصال
بيروت- ندى مفرج سعيد

في إطاللة تلفزيونية لها 
ضمن برنامج »بعدنا مع رابعة« 
على شاشة اجلديد استضافت 
فيها اإلعالمية رابعة الزيات على 
مدى حلقتني الثنائي الفنانة 
نيكول س����ابا واملمثل يوسف 

اخلال، االعالمية هال املر واملخرج 
شارل شالال. متنت نيكول أن 
ترزق بيوسف الصغير ليهتم 
بشقيقته الكبرى نيكول، مؤكدة 
أن زوجها يوس����ف هو فارس 

أحالمها. 
ثم تكلمت عن شخصيتها 
وطبعها، معتبرة انها تختلف 

عن أي ش����خص آخر، واصفة 
أفكارها بال� »مجنونة«. وتكلمت 
عن منط حياته����ا مع زوجها 
جلهة السفر الدائم والعمل الذي 
يبعدها ع����ن عائلتها أحيانا.. 
الذي يجعلهما دائما في حتد 
واشتياق وقلت بثقة: إذا فقدت 
الشغف واحلب مع يوسف فلدي 

اجلرأة ألطلب االنفصال.
وكانت تألقت نيكول سابا 
في احلفل الذي أحيته مبناسبة 
عي����د امليالد الت����ي أقيمت في 
القاه����رة ف����ي »كافالين����ي«. 
وتألقت بفس����تان أحمر مثير 
وجميل أدهش احلضور، وهو 
من تصميم املصمم اللبناني 

رامي قاضي، هذا واستمتعوا 
مع نيكول بأغانيها وحضورها 
الطاغي معها في أجواء العيد.

 كما تتحضر حلفلتها األولى 
في بيروت ليلة رأس السنة في 
»االطالل بالزا« مع املطرب معني 
شريف، وذلك بعد جناح أغنيتها 

اللبنانية »ما بقى تدقلي«.

استبعاد باسم سمرة من فيلم »من ضهر راجل«
العمل، حسب »اليوم السابع« 
املصرية، ان السبكي استبعد 
باسم، دون ان يخبره، وتعاقد 
مع محمود حميدة، موضحة ان 
باسم فوجئ برد فعل السبكي 
باستبعاده، بعد مناقشة دارت 
بينهما حول أجره والتفاصيل 

املادية.
ورغم استبعاد سمرة من 
العمل، ووجود بعض املشاكل 
الطفيفة في إدارة اإلنتاج، إال 
أن املخرج كرمي السبكي يصور 
حاليا أحداث العمل في منطقة 
احل����زام األخض����ر بالطريق 
الصحراوي، داخ����ل ديكور 

التي بناها  احلارة الشعبية 
الس����بكي خصوصا من أجل 
الفيلم، الذي تدور أحداثه في 
إطار اجتماعي رومانسي حول 
شخصية شاب يعشق املالكمة، 
يجسده آسر ياسني، وميارسها 
منذ صغره ويتمنى أن يصبح 
مالكما شهيرا ويسعى لتحقيق 
ذلك ويصبح ناجحا في حياته 
وفجأة تنقلب حياته رأس����ا 
على عقب، وتدرب آسر ملدة 
10 شهور على رياضة املالكمة 
استعدادا للشخصية، ويجسد 
محم����ود حميدة ش����خصية 

والده.

استبعد املنتج السينمائي 
املصري أحمد السبكي، الفنان 
باسم سمرة، من فيلمه »من 
ضهر راجل« بسبب االختالف 
فيما بينهما على األجر، حيث 
استعان املنتج بالنجم محمود 
حميدة، ليلعب شخصية والد 
الفنان آسر ياسني في الفيلم، 
وهي الشخصية التي كان من 
املفت����رض أن يلعبها الراحل 
خالد صالح، وترشح لها بعد 
وفاته باسم س����مرة، وعقب 
استبعاده رشح لها محمود 

حميدة.
باسم سمرةوأكدت مصادر من داخل 

لتنفيذ املنتج كامل العقوبة التي طبقت عليها من الشؤون القانونية لـ »املجلس«

العسعوسي: أوقفنا النشاط املسرحي للشركة املنتجة
 لـ »هاجر« ولن مننحها كتاباً إلعادة العرض لعدم احلاجة إليه

للشركة تعويض خسارتهم 
كما يقولون ولكن الشركة 
لم تعرض املسرحية حتى 

يومنا هذا.
العسعوس���ي  واختتم 
تصريح���ه ب���أن مراقب���ي 
املجلس الوطني سيراقبون 
العروض املسرحية  جميع 
التي س���تعرض في الفترة 
املقبلة مبا فيهم مس���رحية 
»هاجر« ومن تسجل عليه 
اي مخالفات رقابية وخروج 
على النص سيحال موضوعه 
للشؤون القانونية لتطبيق 

الالئحة عليه.

النش���اط املسرحي  بوقف 
اقرتها عليه الشؤون  التي 
القانونية ومدتها شهر والتي 
قد انتهت، له احلق في عرض 
مسرحيته في اي وقت يشاء 
دون احلاجة الصدار كتاب 
الوطني  آخر من املجل���س 
للثقافة والفنون واآلداب يفيد 
بعودة عروض املس���رحية 
الن الشركة نفذت العقوبة 
كاملة خصوصا ان املجلس 
الوطن���ى للثقافة والفنون 
واآلداب اكتفى بتلك العقوبة 
التي انتهت قبل حلول عيد 
األضحى املاضي، ليتسنى 

األضحى املاضي بعد تنفيذ 
العقوبة. واكد العسعوسي 
في تصريح خاص ل�»األنباء« 
ان املجلس الوطني للثقافة 
والفن���ون واآلداب ممث���ال 
بالشؤون القانونية لم يقم 
املنتجة  الش���ركة  بتحويل 
للمسرحية الى النيابة العامة 
رغم املطالبات النيابية من 
بعض اعضاء مجلس األمة 
واكتفى بالعقوبة املذكورة 
أعاله وأي كالم يثار غير ذلك 

ال صحة له.
املنت���ج عادل  واضاف: 
املس���لم، بناء على العقوبة 

مفرح الشمري
@Mefrehs

العام  اس���تغرب االمني 
الفنون  املس���اعد لقط���اع 
باملجل���س الوطني للثقافة 
والفن���ون واآلداب محم���د 
العسعوسي من طلب منتج 
مسرحية »هاجر« عادل املسلم 
باص���دار كتاب من املجلس 
الوطن���ي للثقافة والفنون 
واآلداب بالس���ماح بعرض 
املسرحية خالل شهر يناير 
رغم وجود كتاب سابق لديه 
يتضمن العقوبة التي صدرت 
بحق ش���ركة البوم العاملي 
بوقف نش���اطها املسرحي 
نتيجة خروج احد املمثلني 
عن النص واالساءة للطائفة 
الشيعية في احد عروضها 
ايام عيد الفطر املاضي بعد 
احالة تقرير مراقب املجلس 
الوطن���ي للثقافة والفنون 
اآلداب الى الشؤون القانونية 
باملجلس والتي رأت وقف 
نشاط الشركة مسرحيا ملدة 
ش���هر من تاريخ 15/8 الى 
15/9/2014، وذلك ليتسنى 
للش���ركة العرض في عيد 

مشهد من مسرحية »هاجر«محمد العسعوسي عادل املسلم

جلنة هال فبراير: أحالم »بنت املهرجان« 
وعدم مشاركتها معنا لتداخل 

التزاماتها الفنية في مواعيد حفالتنا
تفاعلت فنانة العرب أحالم مع تغريدة »األنباء« مساء امس 

االول والتي أوضحت من خاللها السبب احلقيقي وراء 
عدم إدراج اسمها في حفالت »هال فبراير« املقبلة، حيث 

أكدت اللجنة املنظمة ملهرجان هال فبراير في دورته الـ 16 
في اتصال هاتفي ان السبب في عدم وجود اسم النجمة 
اإلماراتية أحالم هذا العام يرجع الى ان مواعيد احلفالت 

تتداخل مع التزاماتها الفنية األخرى، األمر الذي تعذر معه 
وجودها في هذه احلفالت التي تشكل أحالم دائما اضافة 
مميزة لها خصوصا ان أحالم تعتبر »بنت املهرجان« منذ 

انطالقته عام1999.

تغريدة فنانة العرب أحالم أحالم على خشبة هال فبراير

د.نرمني احلوطي

انس���حبت أستاذة قسم 
النق���د واألدب املس���رحي 
العال���ي للفنون  باملعه���د 
املسرحية د.نرمني احلوطي 
من عضوية رابطة أعضاء 
التدريس باإلضافة  وهيئة 
الى جمعي���ة أعضاء هيئة 
العالي  التدريس باملعه���د 
للفنون املس���رحية، وذلك 
للمصلحة العام�ة، حس���ب 
قوله���ا، متمن��ية ألعضاء 
الرابطة واجلمعية كل توفيق 
وجناح في دفع املس������يرة 
العالي  التعليمي���ة باملعهد 
للفن��ون املسرحية مبا يعود 
بالنفع على االس���اتذة في 

أقسام املعهد املتعددة.
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مسؤول إندونيسي: 
ال منلك »األدوات« 
املطلوبة على غرار 

غواصات لسحب 
الطائرة من قعر 

البحر لكننا سنطلب 
مساعدة دول أخرى 

عند احلاجة

2014 ليس األسوأ في حوادث الطيران لكنه األكثر كارثية للخطوط املاليزية
سوء األحوال اجلوية.

لغز محير:
ورغم التقدم التكنولوجي 
الكبير في مجال الطيران، فقد 
أثار اختفاء طائرة »اير آسيا«، 
حيرة لدى كثير من اخلبراء، 
خاصة أن موقع اختفائها على 
اخلريطة، هو نفس املوقع، الذي 
اختفت فيه الطائرة املاليزية 

MH370 قبل تسعة شهور.
وقال املدير السابق لهيئة 
سالمة النقل اجلوي األميركية، 
بيتر غولز: »إنه أمر غريب جدا 
وغير معتاد، أو رمبا قوة خفية 
تثير املخ���اوف من أن يتكرر 
األمر في هذه املنطقة، إال أننا 

لم ندرك احلقيقة بعد«.

مازال آمنا:
ورغم أن ك���وارث حتطم 
الطائ���رات عادة م���ا تتصدر 
عناوين نش���رات األخبار في 
مختلف وس���ائل اإلعالم، إال 
أنه في محصل���ة نهائية فإن 
عدد ضحاياها أقل كثيرا ممن 
يلق���ون حتفهم ف���ي حوادث 
السيارات. وبحسب تقديرات 
منظمة الصحة العاملية العام 
املاضي، فإن نحو مليون و240 
ألف شخص يفقدون أرواحهم 
في ح���وادث الطرق مبختلف 

أنحاء العالم سنويا.

التي اختفت األحد، يديرها فرع 
»اير آسيا - إندونيسيا«، والذي 
يتولى تشغيل رحالت من وإلى 

كل من جاكرتا وسورابايا.
الش���ركة لديها  ورغم أن 
سجل »متواضع نسبيا« من 
حي���ث معدل األم���ان، إال أنه 
لم يتم تسجيل حادث سابق 
للشركة، أس���فر عن سقوط 
ضحايا، ولكن هذا السجل قد 

تغير اآلن.
ووصف الرئيس التنفيذي 
للش���ركة، طوني فرنانديز، 
الرحلة  حادث اختفاء طائرة 
QZ8501، ف���ي تغري���دة على 
حس���ابه الش���خصي مبوقع 
»تويت���ر«، بأنه »هذا أس���وأ 

كابوس في حياتي«.
كما أسفرت كارثتان أخريان، 
في يوليو، عن سقوط عشرات 
القتلى، إحداهما لرحلة »ترانس 
آس���يا 222«، والتي قتل فيها 
48 ش���خصا في تايوان، ولم 
يتضح حتى اللحظة، س���بب 

حتطم الطائرة.
وسقط 116 قتيال نتيجة 
حتط����م طائ����رة اخلطوط 
اجلزائرية، الرحلة 5017، بينما 
كانت في طريقها من بوركينا 
فاسو إلى اجلزائر العاصمة، 
وحتطم����ت الطائ����رة بينما 
كانت حتلق في أجواء مالي، 
ويعتقد أن احلادث بس����بب 

2013 سجل سقوط 265 قتيال، 
مما جعله العام »األكثر أمانا« 

منذ عام 1945.

عام سيئ آلسيا:
كما يعد 2014 أسوأ األعوام 
بالنس���بة لقطاع الطيران في 
آس���يا، حيث كانت اخلطوط 
العام،  املاليزي���ة، قبل ه���ذا 
متتلك واحدا من أفضل سجالت 

األمان.
أن الوضع تغير متاما  إال 
 ،MH370 بعد اختفاء طائرتها
في مارس  املاضي، أثناء رحلتها 
من كواالملب���ور إلى العاصمة 
الصينية بكني، وعلى متنها 239 
شخصا، وهو اللغز الذي مازال 

يبحث عن حل حتى اآلن.
وبينما يرجح املسؤولون 
املاليزيون أن الطائرة تستقر 
في نقطة م���ا من قاع احمليط 
الهن���دي، إال أنه بعد تس���عة 
شهور من البحث والتحقيق، لم 

ميكن العثور على الطائرة.
وف���ي يولي���و، س���قطت 
 ،MH17 طائرة ماليزية أخرى
أثناء  بعد إصابتها بصاروخ 
حتليقه���ا في أجواء ش���رق 
أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 
جميع م���ن كانوا على متنها، 

وعددهم 298 شخصا.
وبينما يقع مقر شركة »اير 
آسيا« في ماليزيا، إال أن الطائرة 

وفي حالة إذا ما تأكد حتطم 
طائرة »اير آسيا«، التي كانت 
تقل 162 شخصا على متنها، 
فإن العدد سيرتفع إلى 1320، 
وهو أكبر ع���دد من الضحايا 

منذ عام 2005.
ومن ش���أن ذلك أيضا، أن 
ينهي العام 2014 حالة »التحسن 
املطرد« في مجال سالمة النقل 
اجلوي، حيث ان العام املاضي 

حتط���م الطائ���رات كانت في 
عام 1927.

الضحايا:
أم���ا م���ن منظ���ور أعداد 
الضحايا، فإن األرقام ترس���م 
ص���ورة تبدو قامت���ة، حيث 
حصدت حوادث الطيران هذا 
العام، وقبل حادث األحد، أرواح 

1158 شخصا.

الذي يتخذ من مدينة جنيڤ 
بسويسرا، مقرا له.

واعتبر املركز حادث اختفاء 
طائرة »اير آس���يا« على أنه 
يدخل ضمن حوادث التحطم، 
وهو م���ا يرفع عدد الطائرات 
التي لقيت ذلك املصير خالل 

هذا العام، إلى 111 حادثا.
وآخ���ر مرة مت تس���جيل 
الع���دد من حوادث  فيها هذا 

دبي � سي.ان.ان: بدءا من 
رحلة اخلطوط اجلوية املاليزية 
 ،MH17 مرورا بالرحلة ،MH370
ثم رحلة اخلطوط اجلزائرية 
5017، حتى طائرة »اير آسيا 
الكوارث  أبرز  QZ8501.. هذه 
اجلوية التي شهدها عام 2014، 
الذي أب���ى أن يودع العالم إال 

على وقع كارثة جديدة.
وجاء حادث اختفاء طائرة 
»اير آسيا« صباح األحد، أثناء 
رحلتها من مدينة »سورابايا« 
إلى سنغافورة،  بإندونيسيا 
وعلى متنها 162 شخصا، بينما 
يستعد سكان العالم الستقبال 
العام اجلديد، ليثير التساؤل 
عما إذا كان العام »املنصرم« 
هو األسوأ في تاريخ الطيران 

املدني على اإلطالق؟
واإلجابة عن هذا السؤال قد 
تكون »نعم« أو »ال« في نفس 
الوقت، حيث انها تعتمد على 
كيفية نظرتنا وتقييمنا لكلمة 
»األس���وأ«، ومن عدة جوانب 

مختلفة.

حوادث التحطم:
فمن منظور احلوادث التي 
أس���فرت عن حتطم طائرات، 
يتبني أن العام 2014 شهد أقل 
معدل لتلك احلوادث على مدار 
ال� 80 عاما املاضية، بحس���ب 
مكتب توثيق حوادث الطيران، 

عمليات البحث في املياه تتركز حول جزيرتي بانغكا وبيليتونغ في بحر جاوا قبالة الساحل الشرقي لسومطرة

رصد أجسام في املياه اإلندونيسية يرجح:
البحر ابتلع »املاليزية« وجميع الركاب

املدني االندونيسي دجوكو 
مورجامودجو »اضفنا ثالثة 
البحث  قطاع���ات ملناط���ق 
)االرب���ع( وم���ا زلنا نبحث 
في املناطق احمليطة ببانغكا 
وبيليتونغ وكذلك على البر 

في غرب كاليمانتان«.
وتوج���ه فري���ق يض���م 
محققني فرنسيني يرافقهما 
اثنان من املستشارين الفنيني 
في ايرباص الى جاكرتا بينما 
وعدت استراليا باملساعدة في 
التحقيق���ات ايضا. وأعلنت 
الوكالة االميركية لس���المة 
النقل انها ميكن ان ترس���ل 

محققني اذا طلب منها ذلك.
املفقودة تابعة  والطائرة 
لش���ركة طيران »اي���ر ايجا 
اندونيسيا« فرع »اير ايجا« 
املتمرك���ز ف���ي كواالملب���ور 
النقل  وتهيمن على س���وق 
اجلوي بأس���عار زهيدة في 

جنوب شرق آسيا.
الطائرة املفقودة  وكانت 
خضعت في 16 نوفمبر لعملية 
صيانة شاملة حسب الشركة 
التي لم يسجل في تاريخها 

اي حادث سبب قتلى.
النق���ل  وزي���ر  لك���ن 
االندونيسي اعلن االثنني ان 
سلطات بالدة ستراقب عمل 

»اير ايجا« في البالد.
من جه���ة اخرى رصدت 
طائرة أسترالية تشارك في 
عمليات البحث أجساما تطفو 
فوق البحر، قد تكون عائدة 

للطائرة املفقودة.
املارش���ال، دوي  وق���ال 
بوترانتو، قائد القاعدة اجلوية 
في جاكرتا بإندونيسيا، إن 
الطائرة األسترالية رصدت 
األجسام بالقرب من جزيرة 
نانغكا اإلندونيسية، على بعد 
120 كيلومترا من املكان الذي 
كانت فيه الطائرة عندما فقد 

االتصال بها.
وأضاف بوترانتو أن فرق 
إلى املنطقة  اإلنقاذ توجهت 
التي شوهدت بها األجسام، 

للتعرف على ماهيتها.

الى  وكان يفترض ان تصل 
سنغافورة في الساعة 8:30 

)00:30 ت غ(.
وقبي���ل فق���دان الطائرة 
طل���ب قائده���ا موافقة من 
س���لطة مراقبة االجواء في 
جاكرتا لتعديل مسار الرحلة 
واالرتفاع لتجن���ب منطقة 
احوال جوية س���يئة. اال ان 
االتص���ال فقد م���ع الطائرة 
بينما كانت التزال حتت رقابة 
السلطات االندونيسية بحسب 
ما اوضحت شركة اير ايجا.

وتتركز عمليات البحث في 
املياه حول جزيرتي بانغكا 
وبيليتونغ في بحر جاوا قبالة 
الساحل الشرقي لسومطرة.

وقال املدير العام للطيران 

املفقودين  اقرباء  وأمضى 
ليلتهم في سورابايا على امل 
احلصول على معلومات جديدة 
الطائرة. وق���ال احدهم  عن 
ويدعى فيكي انه مازال يأمل 
في العثور على اخيه وأخته 

اللذين استقال الطائرة.
ورأى ان تصريح مسؤول 
انه »يقاسم  اندونيسي قال 
االسر حزنها« ليس »مالئما« 
ويعني ان ركاب الطائرة لقوا 
حتفهم مع انه »لم يعثر على 

الطائرة حتى اآلن«.
وفقدت طائرة االيرباص 
اي���ه 320-200 صباح االحد 
بعد نحو س���اعة من اقالعها 
من مط���ار جوان���دا الدولي 
في سورابايا ش���رق جاوا. 

الى  وتابع »كوننا نفتقر 
التكنولوجيا، عملت بالتنسيق 
مع وزير خارجيتنا لالستعانة 
)بوس���ائل( من بلدان اخرى 
عرضت املساعدة. واملقصود 
بريطانيا وفرنسا والواليات 

املتحدة«.
وفي هذا االط���ار، اعلنت 
وزارة اخلارجي���ة الصينية 
االثنني ان الصني عرضت على 
جاكرتا تقدمي وسائل بحرية 
وجوية للمساعدة في البحث 

عن الطائرة.
 155 الطائ���رة  وتق���ل 
اندونيس���يا وثالثة كوريني 
جنوبيني وفرنسيا هو مساعد 
قائ���د الطائ���رة، وبريطانيا 

وماليزيا وسنغافوريا.

جاكرتا � وكاالت: استؤنفت 
امس عمليات البحث للعثور 
على الطائرة املاليزية التابعة 
لش���ركة »اي���ر ايج���ا« التي 
فقدت االحد بني اندونيس���يا 
وس���نغافورة وعل���ى متنها 
162 ش���خصا لكن السلطات 
االندونيسية توقعت ان تكون 
الطائرة »في قعر البحر« على 

االرجح.
وأرس����ل����ت اس��ت��رال��ي��ا 
وسنغافورة وماليزيا طائرات 
وسفنا للمشاركة في عمليات 
اقرباء  البحث بينما ينتظر 
املسافرين املفقودين بقلق اي 
التي  الطائرة  معلومات عن 
اقلعت االح��د من سورابايا 
شرق اندونيسيا في رحلة 

متوجهة الى سنغافورة.
وفقدت الطائرة بعدما طلب 
طياروها اذن سلطات املراقبة 
اجلوية لتغيير ارتفاع الرحلة 

بسبب احوال جوية سيئة.
وأعل���ن نائب مس���ؤول 
العمليات في الوكالة الوطنية 
للبحث واالنقاذ تاتانغ زين 
الدين لوكال���ة فرانس برس 
»استأنفنا البحث عن طائرة 
اير ايجا املفقودة، ونحن نتجه 
الى شرق جزيرة بيليتونغ« 
التي تقع في بحر جاوا قبالة 
الساحل الشرقي لسومطرة.

م���ن جهته، ق���ال رئيس 
الوكالة الوطنية االندونيسية 
للبح���ث واالنق���اذ بامبانغ 
سوليستيو في مؤمتر صحافي 
االثنني »استنادا الى املعلومات 
التي في حوزتنا وتقييم مفاده 
ان مكان التحطم املفترض هو 
البحر والطائرة غارقة في قعر 

البحر«.
وأضاف »انه انطباع اولي 
قد يتطور م���ع تقييم نتائج 
عمليات البحث«. واوضح ان 
اندونيسيا ال متلك »االدوات« 
املطلوبة على غرار غواصات 
ضرورية لسحب الطائرة من 
قعر البحر، لكنها س���تطلب 
مس���اعدة دول اخ���رى عند 

احلاجة.

متسك بالالبتوب وتبكي على عزيز فقدته طائرة استكشاف للبحث عن الطائرة املفقودة

بكاء شديد على فقد أحد األحبة في الطائرة املنكوبة

جناة عائلة من 10 أشخاص 
بوصولها متأخرة

عن الرحلة املنكوبة
جاكرتا ـ أ.ف.پ: أعلنت عائلة اندونيسية 

من عشرة أشخاص امس أنها جنت مبعجزة 
لوصولها متأخرة جدا عن رحلة الطائرة املاليزية.

وقالت كريستياناواتي )36 عاما( ان عشرة 
من أفراد عائلتها مبن فيهم أسرتها ووالدتها 

وعائلة شقيقها األصغر كانوا ينوون التوجه الى 
سنغافورة لالحتفال برأس السنة.

وحجزت العائلة املكونة من ستة بالغني وأربعة 
أطفال أماكن على رحلة تقلع في الساعة السابعة 

والنصف. لكن »اير ايجا« نقلتهم الى الرحلة 
املنكوبة كيو زد8501 التي تقلع قبل ساعتني.

وأضافت »ارسلوا لنا رسائل الكترونية واتصلوا 
بنا في 15 و16 ديسمبر إلبالغنا بهذا التغيير لكننا 

لم نتنبه الى هذه االتصاالت«.
وتابعت السيدة نفسها »وصلنا الى املطار 

لنستقل رحلة الساعة 7.30 لكنهم قالوا لنا إننا 
تأخرنا ألن الرحلة أعيدت جدولتها.. وبالتأكيد 

شعرنا بالغضب«.
وأضافت »بينما كانوا يقومون بإصدار بطاقات 

سفر جديدة لنا سمعنا ان الطائرة حتطمت 
فألغينا سفرنا فورا«.

وتابعت »صدمت عندما سمعت النبأ. قد تكون 
ارادة اهلل منعتنا من ان نستقل الطائرة وأمتنى 

ان يجدوا الطائرة وان يكون اجلميع ساملني«. 
وأكدت »نسافر الى سنغافورة مرتني كل سنة 
على منت طائرات اير ايجا ونعتبرها آمنة، لكن 

ثقتنا بها اآلن اهتزت«.
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املهنا: تسجيل 920 مخالفة 

تعدٍ على مواقف املعاقني خالل ثالثة أيام

28 ديس����مبر اجلاري، ومت 
حج����ز )92( مركب����ة لذات 
السبب خالل نفس الفترة.

كم����ا مت تس����جيل 955 
الهاتف  مخالفة الستخدام 
القيادة،  اثناء  النقال باليد 
وتسجيل عدم االنتباه أثناء 
القيادة مع نفس املخالفة. 

وبني اللواء املهنا ان االدارة 
العامة للمرور تقوم بحصر 
وحتدي����د املواق����ف العامة 
التي تض����م مواقع ملواقف 
املعاقني ولتش����ديد الرقابة 
على مخالف����ة وقوف غير 
املعاقني بها تقديرا لظروف 
الفئة مع االس����تمرار  هذه 
ف����ي متابعة ه����ذه املواقف 

واتخاذ االجراءات القانونية 
املقررة ض����د املخالفات أو 
أي جتاوزات وم����ن بينها 
س����حب وحج����ز املركبات 
ورخص قيادة ودفتر امللكية 
اخلاصة باملخالفني وفرض 

الغرامات. 
وأكد اللواء املهنا أن هناك 
تنس���يقا وتعاونا كامال بني 
للم���رور  العام���ة  االدارة 
وادارة االع���الم االمني في 
مجال التوعية بحقوق ذوي 
االحتياجات اخلاصة وضرورة 
احترام املواقف املخصصة 
لهم. مبين���ا ان تقدم ورقي 
األمم يقاس مب���دى احترام 
حقوق املعاقني وعدم التعدي 
على املواقف املخصصة لهم 
حيث مت تسجيل العديد من 
املخالف���ات مما يبرهن على 
جدية هذه احلمالت وقدرتها 
عل���ى حماية حق���وق ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وشدد اللواء املهنا على أن 
احلمالت املرورية املفاجئة 
واحلمالت التوعوية املواكبة 
لها مستمرة حتى تنتهي كافة 
حاالت التعدي على مواقف 
االخ����وة ذوي االحتياجات 

اخلاصة.

املواق����ف من املميزات التي 
منحها لهم القانون والتعدي 
عليها يحد من قدرتهم على 
احلصول عل����ى اخلدمات 
املقررة لهم كما ان البعض 
ال يدرك مدى الضرر واالثر 
النفسي واملعنوي السيئ 
الذي يس����ببه ف����ي نفوس 
املعاقني، حيث تتسم هذه 
التصرفات بعدم املسؤولية 
في مراعاة حقوق هذه الفئة 

والالمباالة واالستهتار.
وذكر أنه مت تسجيل 920 
مخالفة للتعدي على مواقف 
ذوي االحتياجات اخلاصة 
من عصر يوم األربعاء 12/25 
حتى نهاية دوام عصر يوم 

أكد وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املرور اللواء 
عبداهلل املهنا أن توجيهات 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي����ر الداخلية الش����يخ 
محمد اخلال����د وتعليمات 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 
الى  الفهد تشير  س����ليمان 
ض����رورة تكثيف احلمالت 
املروري����ة املفاجئة لوضع 
حد للتع����دي على مواقف 
ذوي االحتياجات اخلاصة 

والتصدي للمخالفني.
واش���ار ال���ى ان االدارة 
العامة للمرور قامت بتسيير 
عدة حمالت مرورية مفاجئة 
الكتش���اف حاالت التجاوز 
والتعدي على مواقف املعاقني 
والتي حترمهم من استخدامها 

وتكبدهم املشقة والعناء. 
الى ان احلمالت  وأشار 
ركزت في مناطق وقوف ذوي 
االحتياج����ات اخلاصة في 
مواقف املجمعات التعاونية 
الكبرى وغيرها  واألسواق 
م����ن االماك����ن املخصصة 
ملواقف املعاقني حتى يتحقق 
الكامل حلقوقهم  االحترام 
وحريته����م في اس����تخدام 
مواقفهم، حي����ث تعد تلك 

حترير املخالفات للحد من استخدام مواقف املعاقني من قبل األصحاءاللواء عبداهلل املهنا

..وسرية األمن العام حررت 70 مخالفة واحتجزت 8 مركبات

الداخلية مبالحقة  وزارة 
األسوياء الذين يقفون في 
مواقف املعاقني، قام وكيل 
الداخلية املس���اعد  وزارة 
لشؤون األمن العام اللواء 
عبدالفتاح العلي بالتنبيه 

على عموم دوريات األمن 
الع���ام بالتركيز على هذه 
املخالف���ات م���ع احتجاز 
املركب���ات، وقال  بع���ض 
مصدر أمن���ي إن حصيلة 
املخالفات اخلاصة بالوقوف 

في مواقف املعاقني والتي 
نفذها قط���اع األمن العام 
ف���ي األس���واق والواجهة 
البحرية بلغت 70 مخالفة 
وأكد املصدر أن هذه احلملة 

سوف تستمر.

محمد الجالهمة

تنفيذا لتعليمات وكيل 
الفريق  الداخلي���ة  وزارة 
الفهد بضرورة  س���ليمان 
أن تب���ادر مختلف أجهزة 

.. واألسواق أيضا الواجهة البحرية لم تسلم من مخالفات األمن العام اللواء عبدالفتاح العلي

ضبط 180 زجاجة خمر مستوردة مع مواطن
االحمدي وبعد التأكد من صحة 
وجدية تلك املعلومات حيث 
مت تشكيل فرقة امنية واتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة 
لضبط هذا املروج، ومبداهمة 
مس���كنه وتفتيش املسكن 
واملركبة مت العثور على 180 
زجاجة خمر ومبواجهته مبا 
مت ضبطه وما بحوزته وما 
لدى رجال االمن من حتريات 
افاد بأن املواد التي مت ضبطها 
تخصه وأنه يقوم باالجتار 

في اخلمور املستوردة.
املته���م  إحال���ة  ومت 
واملضبوط���ات ال���ى جهات 
االختصاص التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة.

عبداهلل قنيص

ضمن اجلهود التي تقوم 
به���ا اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات في ضبط املهربني 
ومروجي املخدرات واخلمور 
وحماية املجتمع من هذه اآلفة 

املدمرة.
متكن���ت إدارة العمليات 
التابع���ة ل���إدارة العام���ة 
ملكافحة املخدرات من ضبط 
مواطن بحوزته 180زجاجة 
خمر مستوردة حيث أفادت 
املعلوم���ات التي وردت الى 
اإلدارة ب���ان هن���اك مواطنا 
يقوم بترويج وبيع اخلمور 
 املواطن وامامه املضبوطات املستوردة في نطاق محافظة 

أمن شركة النفط يضبط آسيويًا 
سرق 20 ألف ليتر ديزل من اآلبار النفطية

محمد الجالهمة

متكن فريق أمن ش���مال 
الكويت بشركة نفط الكويت 
بقي���ادة رئيس ضباط األمن 
خالد اخلضير وضابط األمن 
سالم املسباح وموجه رجال 
األمن ناصر الهاجري ورجال 
األمن نايف الهاجري وراشد 
الهاجري وس���عد  منق���اش 
الصامل وراشد العويهان بإلقاء 
القبض على سائق تنكر قاطرة 
ومقطورة والذي قام بسرقة 
ما يعادل 20 ألف ليتر ديزل 
من اآلبار النفطية، وتسليمه 
إلى مخفر القشعانية متهيدا 
للتحقيق معه ومعرفة هوية 

مساعديه في السرقة. اآلسيوي يجلس أمام رجال أمن شركة نفط الكويت 

الصهريج بعد ضبطه 

مدين بـ 239 ألف دينار ومطلوب لـ 38 قضية 
سقط في شباك األمن العام في »الغوص«

محمد الجالهمة - هاني الظفيري

احال رجال امن محافظة مبارك الكبير بعد 
التنس���يق مع وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لش���ؤون االمن العام اللواء عبدالفتاح العلي 
مواطنا خمسينيا مت ضبطه وتبني بعد االستعالم 
عنه ان���ه مدين ب� 239 أل���ف دينار باإلضافة 
إلى كونه مطلوب���ا في 38 قضية وأمر حبس 
جنائي ملدة 3 س���نوات بسبب قضايا خيانة 

أمانة وشيكات بدون رصيد.
وفي التفاصيل قال املصدر إنه وأثناء جتوال 
دورية على شارع الغوص مقابل منطقة العدان 

مت االشتباه مبركبة وعند استيقافها تبني أن 
قائدها وهو كويتي اجلنسية خمسيني، وبعد 
االستعالم عنه تبني أنه مطلوب الى ادارة تنفيذ 
االحكام اجلنائية بعدد 3 أوامر حبس جنائي 
واجب النفاذ »حبس 3 سنوات � حبس 5 شهور 
� حبس ش���هر« وكذلك الشخص مطلوب الى 
ادارة معاون���ة التنفيذ املدني بعدد 38 قضية 
طلب احضار مدين واجمالي املبالغ 239.190 
ألف دينار وكذلك مطلوب بعدد 4 قضايا القاء 
قبض منها عدد 2 خيانة أمانة وعدد 2 ش���يك 
من دون رصيد وعليه متت إحالته الى نفس 

ادارة تنفيذ االحكام اجلنائية.

ألزم����ت احملكم����ة الكلية 
جتاري مدني جزئي برئاسة 
القاض����ي فيص����ل الصباح 
القطرية  اخلطوط اجلوي����ة 
بأن ت����ؤدي للمحامي محمد 
ال����واوان مبلغ 3 آالف دينار 
تعويضا عن تأخير حقائبه 
املالديف  ال����ى  بعد وصوله 

لقضاء شهر العسل.
وتتلخص تفاصيل الدعوى 
التي تقدم بها احملامي محمد 
ال����واوان وفيم����ا انتهى إليه 
تقرير إدارة اخلبراء ان هناك 
خط����أ من ش����ركة الطيران، 
حيث تسببت بتأخير وصول 
حقائبه بالوقت احملدد لها أي 
ف����ي ذات تاريخ وصوله الى 
وجهته، وبإقرارها، وان ذلك 
اخلطأ قد تس����بب في احلاق 
األضرار به، ولم يتبني للخبرة 
أسباب عدم وصول حقيبته 

إلزام شركة طيران بـ 3 آالف دينار 
بالوقت احملدد لها وال يستحق 
احتس����اب االض����رار املادية 
وتترك اخلبرة أمر تقدير قيمة 
التي حلقت  االضرار االدبية 

به للمحكمة.
وقالت احملكمة في حيثيات 
حكمها انه عن الضرر األدبي 
فمن املقرر وفقا لقضاء محكمة 
التمييز ان تقدير التعويض 
متى قامت أسبابه ولم يكن 
في القانون نص يلزم باتباع 
معايير معينة من شأنه من 
سلطة قاضي املوضوع متى 
اعتمد في تقديره على أسس 
سليمة وانه يكفي في تقديره 
للتعويض عن الضرر األدبي 
ان يكون بالقدر الذي يواسي 
املضرور ويكفل رد اعتباره 
بغي����ر غلو وال إس����راف في 
التقدير ومب����ا يراه القاضي 

مناسبا في هذا اخلصوص. احملامي محمد الواوان 

إنقاذ شخص بعد احتراق مركبته عقب تصادم

هاني الظفيري

أخمد رجال مطافي اجلهراء باش����راف الرائد 
عبداهلل العويهان النار املشتعلة في مركبة بعد 
اصطدام وقع على طريق الساملي، ومت اخماد النيران 
التي اشتعلت واخراج قائد املركبة الذي مت نقله 

الى مستشفى اجلهراء بحضور ضابط االرتباط 
ماجد الصليلي ومساعد عمليات املستشفى احمد 
عطية. ومت اخراج قائدي املركبتني، فيما مت اخماد 
السيارة املشتعلة جراء التصادم، حيث قام رجال 
االسعاف باسعاف املصابني وهما مواطنان، ومت 

تسجيل قضية تصادم واصابة.

من احلادث

استهتار عسكريني واصطدامها بدورية كشف عن تعاطيهما 
..وتفتيش مطلوب ومرافقه املصري كشف عن قطعة حشيش

عبداهلل قنيص 
 هاني الظفيري

متكنت الدوريات 
التابعة إلدارة العمليات 

والدوريات حملافظة 
االحمدي بقيادة العريف 

عبدالرحمن الدوسري 
ومرافقه وكيل عريف 

فالح براك الهاجري من 
ضبط شخصني بحالة 

غير طبيعية، االول شاب 
كويتي اجلنسية مواليد 

بعد التحقيق معه في 
هوية من زوده باملواد 

املخدرة الى ادارة التنفيذ 
باعتباره مطلوبا.

وقال مصدر امني ان 
حملة ألمن اجلهراء 

اوقفت شخصني على 
مركبة، احدهما مواطن 
واآلخر مصري، وتبني 

ان املواطن مطلوب، 
ولدى تفتيش املواطن 

ومرافقه عثر رجال االمن 
على قطعة حشيش.

أنهما بحالة غير طبيعية 
ومت تفتيشهما احترازيا ومت 

العثور على كيس شفاف 
به 10 حبات يشتبه في انها 
مواد مخدرة وأدوات تعاط 

ومتت احالتهما الى مكافحة 
املخدرات.

من جهة أخرى احال مدير 
مديرية امن محافظة اجلهراء 
اللواء ابراهيم الطراح مواطنا 

ووافدا مصريا الى االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات 

على ان يحال املواطن 

1991 ويعمل بوزارة الداخلية 
برتبة شرطي، واآلخر شاب 

كويتي اجلنسية مواليد 
1992 يعمل بوزارة الدفاع، 
وذلك عند جتوال الدورية 

متت مشاهدة وانيت اخضر 
مستهتر وعند الطلب منه 
الوقوف الذ بالفرار وعند 

متابعة الشخص الى منطقة 
الظهر قام باالستهتار ومت 
االصطدام بالدورية ومتت 

مقاومة رجال األمن للهروب 
وعند السيطرة عليهما تبني 

 املضبوطات التي عثر عليها رجال االمن بحوزة املستهترين  املضبوطات احيلت إلى املكافحة

 اللواء ابراهيم الطراح 
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محمد الدشيش

اقدم���ت وافدة هندية م���ن مواليد 1988 
على االنتحار ش���نقا في منزل زوجها في 
الساملية. وقال مصدر أمني إن وافدا هنديا 
أبلغ عمليات الداخلية بعد منتصف الليل 

بأنه عاد من عمله ليجد زوجته وقد ربطت 
عنقها في طرف ش���ال والطرف اآلخر في 
س���قف الغرفة، مشيرا الى أنه أنزل اجلثة 
في محاولة إلنق���اذ الزوجة ولكن كان كل 
شيء قد انتهى، وعليه أحيلت اجلثة للطب 

الشرعي.

انتحار وافدة في منزل الزوجية بـ »شال«
العمليات والدوريات  إدارة  متكنت 
في املديرية بقيادة وإشراف املقدم نايف 
مبارك احلجرف من حترير 472 مخالفة 
مرورية وضبط 121 ش���خصا من دون 
إثبات و47 شخصا مخالفا لإلقامة، و28 
ش���خصا متغيبا، وأيضا ضبط 91 من 

العمالة السائبة و76 من الباعة اجلائلني، 
ومت ضبط 20 شخصا ضبطا مدنيا و4 
أشخاص ضبطا جنائيا، إلى جانب ضبط 
4 وقائع مشاجرات وضبط 3 مركبات 
مطلوبة على ذمة قضايا وحجز 44 مركبة 
أخرى، باإلضافة إلى تلقي 203 بالغات 

وتقدمي 145 مس���اعدة إنسانية وتنفيذ 
229 نقطة تفتيش و85 »تواجد وثبوت 

أمني« في مناطق احملافظة.
املتهمني  وقد مت���ت إحالة جمي���ع 
واملضبوط���ات إلى جهات االختصاص 

للتحقيق واتخاذ الالزم.

ضبط 28 متغيباً و47 مخالفاً لإلقامة  في مبارك الكبير

املقدم نايف احلجرف
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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.comسوالف أمنية
لواء شرطة متقاعد  حمد السريع

حيوانات مفترسة
عام 1961 أصدر املشرع الكويتي قانون اجلزاء 
رقم 16/1961 وأوجد عقوبة حلائز احليوان الذي 

يتسبب في إصابة أي شخص أو أي حيوان آخر 
بعقوبة احلبس ملدة ال تزيد على ثالث سنوات. 

املشرع الكويتي غفل في ذلك الوقت عن جترمي 
حيازة احليوانات الشرسة اخلطرة والتي باتت 

منتشرة بشكل الفت للنظر حتى إن بعض 
األشخاص أصبح يصطحب معه تلك احليوانات 

الشرسة مثل األسد والنمر والفهد في جتوله 
بالسيارة أو باملنتزهات العامة. 

ما يثير القلق أن حائزي تلك احليوانات ال ميلكون 
اخلبرة في التعامل معها وحتى لو اكتسبوا 

خبرات قليلة فإنها غير كافية للسيطرة على تلك 
احليوانات عند غضبها، فحوادث كثيرة وقعت من 
قبل احليوانات على األشخاص وأدت إلى إصابات 

خطرة، بل مميتة رغم كفاءة مدربيها. 
اليوم مجلس األمة مطالب بسن تشريعات مشددة 

على من ميتلك تلك احليوانات املفترسة وليس 
االنتظار حتى تتسبب في جرمية قتل ليجرم بعد 

ذلك بالقتل اخلطأ.
الوكيل املساعد لشؤون األمن العام اللواء 

عبدالفتاح العلي أصدر تعليماته لدوريات األمن 
العام بضبط أي شخص يتجول مع حيوانه 

املفترس في األماكن العامة، ونتمنى أن يستعني 
باإلخصائيني في املجال احليواني للسيطرة على 
تلك احليوانات وحجزها في حديقة احليوان ألن 
الشرطة ال متلك اخلبرة وال املعدات التي متكنها 

من السيطرة عليها. 
املدير العام للجمارك السيد خالد السيف أعلن أن 
اإلدارة لن تسمح بدخول أي حيوان مفترس عبر 
املنافذ اجلمركية إال مبوافقة الهيئة العامة للزراعة 

والثروة احليوانية. 
تلك اإلجراءات والقرارات يجب أن تصاحبها 

خطوات فعلية من مجلس األمة في سرعة تعديل 
القانون وسن عقوبات على حائزي احليوانات 

الشرسة لتحمي الناس من شرورها. 
من ال يخاف على أبنائه وأسرته وخدمه من 

احليوانات الشرسة فإنه لن يخاف على اآلخرين، 
ولكن القانون وتطبيقه هو الذي سيردعه 

وسيجعله عبرة لآلخرين.

»شؤون اإلقامة«:جتديد جواز السفر خارج الكويت يستوجب املراجعة 
خالل شهر من تاريخ الدخول وإال تعرض للمخالفة والغرامة

أكدت إدارة شؤون اإلقامة في محافظة األحمدي 
أن اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة وضعت آلية 
عمل متكاملة لتحديث البيانات ونقل املعلومات 
جلميع الوافدي���ن، داعية إلى ضرورة مراجعة 
الوافد إلدارة شؤون اإلقامة التابع لها محل سكنه، 
مشيرة إلى منح مهلة شهرين بعد انتهاء اجلواز 
القدمي لنقل املعلومات، وفي حال متديد اجلواز 
القدمي يجب مراجعة اإلدارة حتى ال يترتب عليه 

تسجيل غرامة لعدم نقل املعلومات.
 واوضحت إدارة شؤون اإلقامة في محافظة 
األحمدي انها تستقبل املراجعني يوميا مبواعيد 
العمل الرسمية، مبينة أن صحة البيانات املتوافرة 
لدى االدارة العامة لش���ؤون االقامة وحتديثها 
يعطي معلومة صحيحة ميكن استخدامها إلجناز 
كافة املعامالت من دون أخطاء أو تعقيد من أجل 
إنهاء االجراءات في أسرع وقت وتقدمي اخلدمة 

بكل سهولة ويسر.
واشارت إلى ضرورة القيام بتحديث البيانات 
على احلاس���ب اآللي في اإلدارة العامة لشؤون 
اإلقامة بعد اكتشاف وجود عدد ممن لديهم إقامات 
سارية وجوازات سفر منتهية، مما يترتب عليه 
غرامات ماليه بحقهم، علما بأن الغرامة املترتبة 
على عدم حتديث البيانات او نقل املعلومات بواقع 

دينارين في اليوم وبحد أقصى 600 دينار.

وفيما يخص من قام بتجديد جواز س���فره 
خارج الكويت فإن عليه املراجعة خالل مدة ال 
تتجاوز ش���هر من تاريخ الدخول وإال تعرض 
للمخالفة والغرامة، وأما في حالة اصدار جواز 
سفر جديد للوافد داخل البالد فإنه مينح مهلة 
شهرين لنقل املعلومات، وفي حالة انتهاء صالحية 
جواز السفر واإلقامة يتم حتصيل املخالفة على 

القيمة األعلى منهما.

نقل 31 ضابطاً وضابط صف في »الداخلية«
عبداهلل قنيص

اصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق 
سليمان الفهد قرارا بنقل عدد من 

الضباط وضباط الصف من قطاعات 
الى قطاعات أخرى، وفيما يلي اسماء 

المشمولين بالتناقالت.

م���الزم أول عبدالرحمن خالد   ٭
سفر عبدالهادي - اإلدارة العامة 
لقوت األمن اخلاصة - إدارة حماية 

الشخصيات
م���الزم أول عب���داهلل محمد   ٭
عبداهلل س���ويد - اإلدارة العامة 
لقوت األمن اخلاصة - إدارة حماية 

الشخصيات
مالزم اول مسلم خليل ابراهيم -   ٭
اإلدارة العامة لقوت األمن اخلاصة 

- إدارة حماية الشخصيات
م���الزم اول عبدالعزيز احمد   ٭
عباس بن حسني - اإلدارة العامة 
لقوت األمن اخلاصة - إدارة حماية 

الشخصيات
م���الزم فيصل مح���ارب علي   ٭
العن���زي - اإلدارة العامة لقوت 
األم���ن اخلاص���ة - إدارة حماية 

الشخصيات
مالزم فيص���ل محمد رمضان   ٭
حس���ني - اإلدارة العام���ة لقوت 
األم���ن اخلاص���ة - إدارة حماية 

الشخصيات

مالزم س���عدون شاكر محمود   ٭
السعدون - اإلدارة العامة لقوت 
األم���ن اخلاص���ة - إدارة حماية 

الشخصيات
وكيل ضابط زهرة صالح سعد   ٭
املس���لم - اإلدارة العام���ة لقوت 
األم���ن اخلاص���ة - إدارة حماية 

الشخصيات
وكيل ضابط هديل جاسم محمد   ٭
الكندري - اإلدارة العامة لقوت 
األم���ن اخلاص���ة - إدارة حماية 

الشخصيات
وكي���ل ضابط محم���د مختار   ٭
عبداهلل احم���د - اإلدارة العامة 
لقوت األمن اخلاصة - إدارة حماية 

الشخصيات
وكي���ل ضابط احم���د عصام   ٭
يوس���ف حيدر - اإلدارة العامة 
لقوت األمن اخلاصة - إدارة حماية 

الشخصيات
وكيل ضابط جعفر جاسم محمد   ٭
دش���تي - اإلدارة العام���ة لقوت 
األم���ن اخلاص���ة - إدارة حماية 

الشخصيات
رقي���ب اول علي محمد جعفر   ٭
العب���دال - اإلدارة العامة لقوت 
األم���ن اخلاص���ة - إدارة حماية 

الشخصيات
رقيب اول محمد ماجد عبدالعزيز   ٭
- اإلدارة العامة لقوت األمن اخلاصة 

- إدارة حماية الشخصيات

رقيب اول احم���د فهد عجيل   ٭
الظفيري - اإلدارة العامة لقوت 
إدارة حماية  األمن اخلاص���ة - 

الشخصيات
رقيب اول فه���د وليد علي -   ٭
اإلدارة العامة لقوت األمن اخلاصة 

- إدارة حماية الشخصيات
رقي���ب اول عب���داهلل احم���د   ٭
املت���روك - اإلدارة العامة لقوت 
إدارة حماية  األمن اخلاص���ة - 

الشخصيات
رقي���ب اول عبدالعزيز جمال   ٭
سالم اخلضاري - اإلدارة العامة 
لقوت األمن اخلاصة - إدارة حماية 

الشخصيات
رقي���ب اول فهد علي محمد -   ٭
اإلدارة العامة لقوت األمن اخلاصة 

- إدارة حماية الشخصيات
رقي���ب اول محم���د علي مال   ٭
اهلل احمد - اإلدارة العامة لقوت 
إدارة حماية  األمن اخلاص���ة - 

الشخصيات
رقيب اول عبداهلل حاجية -   ٭
اإلدارة العامة لقوت األمن اخلاصة 

- إدارة حماية الشخصيات
رقيب حس���ني تقي خليفة -   ٭
اإلدارة العامة لقوت األمن اخلاصة 

- إدارة حماية الشخصيات
عريف نواف وليد احمد بوقماز -   ٭
اإلدارة العامة لقوت األمن اخلاصة 

- إدارة حماية الشخصيات

عريف مشاري جمعة غلوم -   ٭
اإلدارة العامة لقوت األمن اخلاصة 

- إدارة حماية الشخصيات
عريف حس���ني يعقوب سالم   ٭
الش���امي - اإلدارة العامة لقوت 
إدارة حماية  األمن اخلاص���ة - 

الشخصيات
عريف جاسم محمد عبدالرزاق   ٭
الصيرفي - اإلدارة العامة لقوت 
إدارة حماية  األمن اخلاص���ة - 

الشخصيات
عريف محمد حم���ود عماش   ٭
احلرب���ي - اإلدارة العامة لقوت 
إدارة حماية  األمن اخلاص���ة - 

الشخصيات
و.عريف حمد عادل عبدالعزيز   ٭
الفيل���ج - اإلدارة العامة لقوت 
إدارة حماية  األمن اخلاص���ة - 

الشخصيات
و.عريف عبداهلل يوسف محمد   ٭
العامة لقوت  اإلدارة  احلم���د - 
إدارة حماية  األمن اخلاص���ة - 

الشخصيات
 ٭و.عري���ف س���ناير س���الم 
عبدالعزي���ز ابوعزوز - اإلدارة 
العامة لق���وت األمن اخلاصة - 

إدارة حماية الشخصيات
 ٭و.عري���ف عب���داهلل خال���د 
العامة لقوت  الثنيان - اإلدارة 
األمن اخلاص���ة - إدارة حماية 

الشخصيات

الفهد يترأس اجتماعًا 
للجنة العامة لشؤون الشرطة

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، امس 
اجتماعا للجنة العامة لشؤون الشرطة بحضور وكالء وزارة 

الداخلية املساعدين.
وقد ناقش الفريق الفهد مع أعضاء اللجنة عددا من املواضيع 

املدرجة على جدول األعمال والتصور الالزم لها ومت تبادل 
اآلراء بشأنها ووضع احللول املناسبة لها.

الفهد مترئسا اجتماع جلنة الشرطة 
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كفانا عنفًا ومتزقًا.. 
فمصر كادت تضيع

ال أشعر باإلحباط 
وسنعبر عنق الزجاجة 

بفضل اهلل ثم وعي 
الشعب

التعديل الوزاري 
ستحدده املصلحة 

العامة.. وحركة 
واسعة للمحافظني 

يناير املقبل

احلكومة الليبية تعد مذكرة اعتقال دولية لقادة »فجر ليبيا«
طرابلس ـ وكاالت: قال الناطق باسم وزارة العدل في احلكومة الليبية املوقتة محمد الشباح، 
إن الوزارة بصدد إصدار مذكرة اعتقال للشرطة الدولية »اإلنتربول« بحق قادة ميليشيا »فجر 
ليبيا«، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حلقوق اإلنسان في ليبيا.
وأوضح الشباح في تصريحات لـ »بوابة الوسط« الليبية امس، إن مذكرة االعتقال ستشمل: 
تنظيم أنصار الشريعة وقادة التشكيالت املسلحة اخلارجة عن شرعية الدولة الليبية، الفتا الى 
أن قائمة األسماء مازالت في طور اإلعداد.

ندرس إنشاء مجلس أعلى لالستثمار وآخر للتنمية االقتصادية

السيسي مطمئنًا املصريني: جيشنا أسطورة 
حمى مصر مرتني ويحمي معركة التنمية حالياً

احلدود املصرية«.
أنه بعد  وأكد السيسي 
مرور نحو 200 يوم على 
الرئاس���ية،  توليه مهامه 
فإنه ال يش���عر بأي شكل 
من أشكال اإلحباط، مضيفا 
»أري���د للناس أن تطمئن. 
نحن نسير بشكل جيد. وملا 
قلت في سنتني سنعبر عنق 
الزجاج���ة، كنت أضع هذا 
هدفا لنا جميعا وسنحققه 

بفضل اهلل«.
واض���اف »لق���د كنت 
صريحا جدا مع الش���عب 
وقل���ت إن األزم���ة الت���ي 
تواجهه���ا مص���ر في كل 
املج���االت أكب���ر م���ن أي 
رئيس، لكنها ليست أكبر 

من الشعب املصري«.
وتابع »مهمتي أن أمللم 
جراح مصر. البلد جرح على 
مدى سنني، هذه مسؤوليتنا 
جميعا، من قوى سياسية، 
وإعالم، وشباب. علينا أن 
نلمل���م اجلراح، وأن نعيد 
الن���اس. حتى  اصطفاف 
املعارض���ني يج���ب عدم 
انتقادهم. كفانا عنفا ومتزقا، 
فمصر كادت تضيع، وعلينا 
أال نختل���ف«، داعي���ا الى 
استمرار الوعي املجتمعي 
للمصريني، بضرورة العمل 
معا، مؤكدا أن »الش���عب 
املصري واع جدا، ويدرك 
اآلن حج���م التحديات وال 
يطالب مبطالب فئوية وال 

يتعاطف معها«.
ولفت الرئيس السيسي 
الى انه كلف وزير الداخلية 
اللواء محمد ابراهيم بإجراء 
مراجعة شاملة للمقبوض 
عليهم من الشباب، مؤكدا ان 
»أي بريء سيخرج«، مبينا 
انه شكل جلنتني ايضا قامتا 
بزيارات للس���جون لتفقد 
احوال هؤالء الشباب، كما ان 
جلنة من شباب االعالميني 

قامت باالمر ذاته.
واوضح الرئيس السيسي 
أن الدولة املصرية بعد ثورة 
25 يناير »كانت الدولة بغير 
دماغ مس���تقرة، ولم تكن 
مؤسساتها منسجمة معا في 
إيقاع عمل متناغم. فالناس 
قبل عام 2011 كانت حتلم 
للتغيير، وج���اءت ثورة 
يناير وغيرت، لكن حدثت 
تداعي���ات أخ���رى«، الفتا 
الدولة بعد  الى أن أجهزة 
أربعة عقود من التجريف 
وزاد عليها ما حصل بعد 
25 يناير 2011 حتتاج الى 

وقت وصبر.
في س���ياق آخ���ر، قال 
السيسي انه يشعر بالهم، 
»ألن ثالثة ارباع موازنتنا 
تذهب للدعم وفوائد الدين 
واألجور، بينما ال يتبقى إال 
135 ملي���ار جنيه لإلنفاق 
عل���ى الصح���ة والتعليم 
واخلدمات واملرافق وباقي 

وزارات الدولة«.

سننش���ط صندوق حتيا 
مصر في الفترة املقبلة«.

وأعرب السيس���ي عن 
رضاه عن اداء حكومة رئيس 
ابراهيم محلب،  ال���وزراء 
معتبرا انه »اداء جيد« في 
ظل الظروف الراهنة، مؤكدا 
أن التعديل الوزاري سيتم 
العامة،  وفقا للمصلح���ة 
إلى اج���راء حركة  والفتا 
واس���عة للمحافظ���ني في 

يناير املقبل.
واشار الى انه ال تعطى 
اكث���ر م���ن فرصتني ألي 
مسؤول ال يقدر على العطاء 
واألداء باإليقاع املطلوب، 
وفي املرة الثالثة عليه أن 
يترك منصبه، ألن» الثالثة 

ثابتة«.
وعن الوضع األمني في 
الرئيس  س���يناء، أوضح 
املصري »أن عملية سيناء 
الكب���رى، تت���م بعيدا عن 
األنظار منذ 25 يوما، وان 
هناك أسلوبا جديدا وشامال 
في التعامل مع اإلرهاب«، 
مش���يرا إلى أن »إجراءات 
تأمني احلدود متضى قدما، 
ومت اخالء 500 متر في رفح 
ثم 500 متر أخرى على خط 

احلدود مع قطاع غزة«.
وأض���اف أن »العم���ل 
اليومي يتم بصورة شاملة 
في س���يناء، وفي حدودنا 
الغربي���ة م���ع ليبيا، وأن 
العم���ل بالكامل يتم داخل 

القاه���رة � وكاالت: أكد 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي أن القوات املسلحة 
حمت مص���ر مرتني وهي 
التنمية  حتم���ي معرك���ة 
حاليا، داعيا الى االصطفاف 
الوطني بني املصريني، ونبذ 

التمزق والفرقة.
وش���دد السيسي، في 
حوار مع رؤس���اء حترير 
الصحف القومية )األهرام، 
واألخبار، واجلمهورية( اول 
من امس، على أن »اجليش 
املصري أسطورة، فهو الذي 
حمى مص���ر مرتني واآلن 
الثالثة في  يحميها للمرة 
معركة التنمية«، معربا عن 

شرف االنتماء إليه.
أنه يدرس  وكشف عن 
أعل���ى  إنش���اء مجل���س 
لالس���تثمار برئاسته يتم 
تش���كيله قب���ل املؤمت���ر 
املزمع عقده  االقتص���ادي 
بشرم الش���يخ في مارس 
املقبل، كما سيتم اإلعالن 
قريبا عن إنش���اء مجلس 
تخصص���ي للتنمي�������ة 

االقتصادية في البالد.
الرئيس املصري  ودعا 
رجال األعمال املصريني إلى 
العمل واالستثمار في بلدهم 
ألنها بحاجة اليهم، مشددا 
عل���ى أن الدولة لن جتبر 
احدا على تقدمي شيء رغما 
عنه للوطن، مؤكدا ان »هذه 
استراتيجية ثابتة. نحن 

الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي خالل احلوار امس األول   ) االهرام املصرية(

أمر بشطب الضريح من سجالت اآلثار

القضاء املصري يلغي نهائياً احتفاالت »أبو حصيرة«
القاهرة � وكاالت: أص���درت محكمة القضاء 
اإلداري باإلسكندرية في مصر، قرارا أمس يقضي 
بإلغاء االحتفاالت السنوية نهائيا ملولد احلاخام 
اليهودي يعقوب أبوحصيرة، ملخالفتها للنظام 
الع���ام واآلداب، وتعارضها مع وقار الش���عائر 
الدينية. واعتب���رت احملكمة أن مظاهر االحتفال 
مبولد احلاخام اليهودي أبو حصيرة، تعد انتهاكا 
ملا تتمتع به التقاليد املصرية من آداب، األمر الذي 
ينطوي على إيذاء الشعور اإلنساني للمسلمني 

واألقباط على حد سواء.
وقضت احملكمة كذلك بإلغاء قرار وزير الثقافة 
األسبق فاروق حسني اخلاص بأثرية الضريح 
مع إلزام وزير اآلثار احلالي بشطب الضريح من 
سجالت اآلثار املصرية، وإبالغ منظمة اليونسكو 

بذلك القرار.
كما رفضت احملكمة نقل رفات احلاخام اليهودي 
إلى إسرائيل، ألن اإلسالم يحترم األديان السماوية 

وينبذ نبش قبور موتاهم.

مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات االحتالل في الضفة

وفد »حكومة الوفاق« الفلسطينية يصل غزة لبحث إعادة اإلعمار
عواصم � أ.ف.پ � االناضول: 
وصل الى غزة امس وفد من 
الفلسطينية  الوفاق  حكومة 
يضم اكثر من أربعني مسؤوال 
بينهم ثمانية وزراء، وذلك في 
اول زيارة لوفد حكومي من 
رام اهلل للقطاع منذ ان ألغى 
رئيس الوزراء الفلس���طيني 
رامي احلمد اهلل زيارته التي 
كانت مقررة من قبل على اثر 
تفجيرات اس���تهدفت منازل 
قياديني ف���ي حركة فتح في 
املاض���ي. وهذه هي  نوفمبر 
الثاني���ة لوزراء من  الزيارة 
الفلسطينية  الوفاق  حكومة 

إلى قطاع غزة، ففي 9 أكتوبر 
املاضي، وصل رئيس الوزراء 
رام���ي احلم���د اهلل ووزراء 
القط���اع في زيارة  حكومته 

استمرت ليوم واحد.
الرس���مي  وقال املتحدث 
باس���م احلكومة والوزير في 
ايهاب بسيسو لوكالة  الوفد 
فرانس برس: ان زيارة الوفد، 
الذي وصل غ���زة عن طريق 
معبر ايريز االسرائيلي شمال 
القطاع»رس���الة الهلن���ا في 
غزة للعمل على بدء االعمار 
الفعل���ي«.  واوضح ان الوفد 
ايام في غزة  س���يبقى لعدة 

الزيارة  النظر خالل  وسيتم 
»في مختلف اجلوانب احلياتية 
كاملي���اه والكهرباء والتعليم 
والصحة«.  م���ن جهته، اكد 
شوقي العيسة وزير الزراعة 
والش���ؤون االجتماعي���ة في 
احلكومة الفلسطينية لفرانس 
برس ان الوفد »وصل ملتابعة 
اعمال احلكومة وبحث القضايا 

العالقة في قطاع غزة«.
وكان احلمد اهلل، أعلن في 
وقت س���ابق عدم متكنه من 
الوصول لقطاع غزة، بسبب 
»ظرف طارئ«، كما أكد احلمد 
اهلل في وقت سابق ان حكومته 

مصرة على املضي في سياسة 
توحيد املؤسسات الفلسطينية 
القضايا  ومعاجل���ة جمي���ع 
الناجمة عن االنقس���ام على 

اساس القانون والعدالة.
وأضاف خالل اجتماعه مع 
الوزاري قبيل توجهه  الوفد 
الى غزة انه يجب على جميع 
الفصائل الفلسطينية تعزيز 
اخلطاب الوحدوي الذي مينح 
االمل للمواطن ودعم حكومة 
الوف���اق التي تب���ذل اقصى 
اجله���ود ملعاجل���ة تداعيات 
االنقسام وتبعاته على احلياة 
الفلس���طينية. وفي غضون 

ذلك، ص���ادق رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
على خط���ة لتكثيف التواجد 
العسكري بشكل دائم في مدينة 

القدس الشرقية.
وميداني���ا، قت���ل جيش 
االحتالل االسرائيلي بالرصاص 
فلسطينيا في نابلس شمال 
الغربية بعد تعرض  الضفة 
عرب���ات اجلي���ش للرش���ق 
باحلجارة، وفق مس���ؤولني 
امنيني فلسطينيني، كما اصيب 
فلس���طيني آخر في التاسعة 
عش���رة من عمره برصاص 

جنود االحتالل.

السفارة الفرنسية بصنعاء تغلق أبوابها لـ »دواع أمنية«

اليمن: احتدام اجلدل بعد تعيني عقيد حوثي نائباً لرئيس األركان
صنع���اء � وكاالت: أث���ار 
تعيني الرئيس اليمني عبدربه 
منصور ه���ادي، للواء زكريا 
يحيى الشامي مبنصب نائب 
رئيس هيئ���ة األركان العامة 

ردود فعل متفاوتة. 
فمن جه���ة، قال مراقبون 
»للعربية نت«: إن هذه خطوة 
مهمة في إعادة ترتيب البيت 
اليمن���ي، ومن جه���ة أخرى 
أثار تساؤالت حول مستقبل 
املؤسسة العسكرية في البالد، 

بينما يرى متابعون أن تعيني 
الشامي جاء بغرض امتصاص 
غضب احلوثيني من التعيينات 
األخيرة التي قام بها الرئيس 
اليمني، ومنها رفضهم تعيني 
اللواء حسني خيران رئيسا 
لهيئة األركان. وكان الرئيس 
هادي قد أصدر قرارا مس���اء 
امس األول بتعيني الشامي، أحد 
ممثلي جماعة احلوثيني في 
مؤمتر احلوار الوطني، نائبا 
لرئيس هيئة األركان.  وعلى 

الصعيد األمني، ذكرت صحيفة 
»اليمن اليوم« أن فرنسا قررت 
إغالق س���فارتها في صنعاء 
للمرة الثانية في أقل من شهر 
بسبب تردي األوضاع األمنية 
في العاصمة اليمنية.  ونقلت 
التابع���ة حلزب  الصحيف���ة 
املؤمتر الش���عبي عن مصدر 
بالس���فارة أن هذا القرار جاء 
الذي  بسبب االنفالت األمني 
تشهده اليمن باإلضافة إلى أن 
هناك معلومات استخباراتية 

القاعدة  عن مخطط لتنظيم 
يس���تهدف عددا من البعثات 
الديبلوماسية الغربية ومنها 

السفارة الفرنسية. 
وأوضح املصدر أن البعثة 
الديبلوماسية الفرنسية مازالت 
في صنعاء وستفتح السفارة 
أبوابها األسبوع القادم في حال 

استقرار األوضاع. 
م���ن جه���ة أخ���رى، قتل 
مس���لحون مجهول���ون في 
محافظة البيضاء وسط البالد، 

ضابطا في األمن السياس���ي 
)االستخبارات الداخلية( أثناء 
تواجده قرب أحد املطاعم في 
الشارع العام مبدينة البيضاء 
التي حتمل اس���م احملافظة، 
»في وقت جن���ا قائد املنطقة 
العسكرية األولى في حضرموت 
اللواء عبدالرحمن احلليلي«، 
من محاولة اغتيال اثر تفجير 
عبوة ناسفة استهدفت موكبه، 
بحسب وكالة االناضول نقال 

عن مصدر عسكري ميني.

بعد فشل البرملان للمرة الثالثة في اختيار رئيس جديد

اعتقال مشتبه بإطالقه النار على شرطيني في لوس أجنيليس

اليونان: انتخابات تشريعية مبكرة 25 يناير املقبل

هيالري وبوش يواجهان صعوبات 
داخل حزبيهما في السباق الرئاسي املقبل

وقف املتحدث باسم شرطة »فيرغسون« 
عن العمل لتصريحاته العنصرية

أثين���ا � أ.ف.پ � رويترز: أخفق النواب 
اليونانيون في انتخاب رئيس جديد من خالل 
جولة تصويت ثالثة وأخيرة أجريت امس 
لتصبح البالد في طريقها إلجراء انتخابات 
مبكرة ميكن أن تعطل برنامجا دوليا لإلنقاذ 

املالي.
واقترح رئيس وزراء اليونان انطونيس 
س���اماراس إجراء االنتخابات التشريعية 
املبك���رة ف���ي 25 يناير املقبل بعد فش���ل 
النواب في انتخاب الرئيس، ما يعني حل 

البرملان.
وقال س���اماراس »س���أطلب من رئيس 
اجلمهورية حل البرملان وتنظيم انتخابات 
مبكرة في يناير املقبل«، بحسب وكالة فرانس 

برس.
وكان البرمل���ان اليونان���ي قد اخفق في 
انتخ���اب رئيس جديد للب���الد في اجلولة 
الثالثة من التصويت امس، ولم يتمكن مرشح 
االئتالف احلاكم، املفوض األوروبي السابق 
ستافروس دمياس. 73 عاما من احلصول 
على األغلبي���ة املطلوبة في البرملان خالل 
التصويت، حيث حص���ل على 168 صوتا 

فقط. وامتنع عن التصويت 132 نائبا.
وحصل س���تافروس دمي���اس املفوض 
األوروبي السابق واملرشح الوحيد في السباق 
على نفس النتيجة التي حققها في اجلولة 
الثانية من التصويت قبل عيد امليالد لكنه 
لم يجمع 180 صوتا يجب احلصول عليها 

لتولي منصب الرئيس.
وكان رئيس الوزراء اليوناني أندونيس 
س���اماراس، قد حث النواب على انتخاب 
دمياس خلالفة الرئيس كارولوس بابولياس 
)85 عاما( حتى تستكمل اجلولة األخيرة 

من مفاوضات االنقاذ املالي.
ويتعني حصول املرش���ح على أغلبية 
األصوات املنصوص عليها في الدس���تور 

بواقع 180 صوتا ليصبح رئيسا للبالد.
وينص القانون اليوناني على ضرورة 
الدعوة النتخابات برملانية في هذه احلالة، 
ما سيجعل األسواق املالية وشركاء البالد 
في االحتاد األوروب���ي يواجهون حالة من 
التشكك تستمر ألسابيع وقد تقوض بوادر 
التعافي االقتصادي وتؤثر في األموال العامة 

للدولة.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل

تتش����كل املالمح املبكرة لسباق الرئاسة 
االميركي املقبل على نحو تدريجي لتش����ير 
الى ان االحتمال االرجح هو ان تواجه وزيرة 
اخلارجية السابقة هيالري كلينتون، والتي 
ستمثل احلزب الدميوقراطي في السباق، جب 
بوش مرش����حا عن احل����زب اجلمهوري. فقد 
أوضحت استطالعات أولية للرأي أجريت بني 
أعضاء احل����زب اجلمهوري ان بوش يتصدر 
قائمة املرشحني املفضلني بني قواعد احلزب، 
إذ حصل على 23% من أصوات املشاركني في 
االستطالع بينما حصل منافسه االقرب حاكم 
والية نيوجيرسي كريس كريستي على %13 
وحصل الطبيب بني كارسون الذي لم يسبق 
أن عمل في السياس����ة على 7% كما حصل كل 
من عضو مجلس الش����يوخ راند بول وحاكم 

آركنساس السابق مايك هاكابي على %6.
وفي املقابل فانه من غير املرجح ان يترشح 
احد من الدميقراطيني ملواجهة هيالري كلينتون 
على نحو يرغم احلزب على اجراء انتخابات 
متهيدي����ة النتقاء مرش����حه ما ل����م يضعف 
موقف كلينتون لسبب او آخر خالل الشهور 

املقبلة. 
ويعني ذلك ان جب ب����وش يتقدم بثبات 
العادة ذكريات الس����باق الرئاس����ي عام 1991 
حني خاض بيل كلينتون املعركة الرئاس����ية 
ضد جورج بوش األب الذي خس����ر السباق، 
إال ان مرشحا االنتخابات الرئاسية األميركية 
احملتمالن، جب بوش وهي����الري كلينتون، 
يواجهان معا تعقيدا ظهر بوضوح على ميدان 
املواجهة السياسية في الواليات املتحدة خالل 

العقدين املنصرمني. 

ويتمثل هذا التعقيد في االنقسام املتزايد 
داخل احلزبني األساسيني حول تيارات فكرية 
متباينة، ففي احلزب الدميوقراطي مثال ميكن 
التمييز بوضوح بني تيار الليبراليني وتيار 
الوسط، وفي احلزب اجلمهوري اتسع الشق 
بني تيار اليمني املعتدل او من يسمون انفسهم 
بالواقعيني وبني التيار االيديولوجي املتشدد 

املتمثل في احملافظني اجلدد.
ويسعى املرش����حان البارزان منذ اللحظة 
الراهنة الى صياغة خطابيهما السياسيني على 
نحو ال يكسب فئة معينة على حساب خسارة 
االخرى، اال ان الفوارق بني تلك التيارات تكون 
عادة اوس����ع من ان تضيق بخطاب توفيقي 
ميضي في اخلطوط الدقيقة التي تفصل كال 

منهم عن التيارات االخرى.
وقد دفعت هذه اخليارات الصعبة هيالري الى 
دعم اوباما في سياسته جتاه الهجرة واالنفتاح 
على كوبا وإدانة وكالة املخابرات املركزية »سي 
اي ايه«، بسبب التعذيب والتنديد بتغير املناخ، 
اال أن املواقف من بعض تلك القيادات صيغت 
على نحو اكثر حذرا من مواقف البيت األبيض 
التي برهنت على انها لم تستقطب الوسطيني 

في احلزب الدميوقراطي.
وفي املقابل، فإن جب بوش يواجه خيارا 
أصعب، إذ ان الهوة التي تفصل بني الواقعيني 
واملتشددين في احلزب اجلمهوري أكبر كثيرا 
من أي هوة مناظرة في صفوف الدميقراطيني. 
وفي هذا الصدد، قال مس���اعدون لبوش انهم 
يعكف���ون اآلن على صياغ���ة مفردات خطابه 
السياسي خالل حملته االنتخابية، إال أن ذلك 
لن يعني انه لن يضطر الى الكشف عن مواقفه 
احلقيقية خالل املناظرات الرئاسية مع هيالري 

كلينتون.

واش���نطن � رويترز � سي.ان.ان: أعلنت 
مدينة فيرغسون بوالية ميزوري األميركية 
انه مت وقف املتحدث باسم إدارة الشرطة في 
املدينة عن العمل دون مرتب، بعد اعترافه 
بأنه أشار إلى نصب تذكاري لشاب أعزل قتل 

برصاص الشرطة بوصفه »كومة قمامة«.
وبع���د إصراره على حتريف ما نقل عنه 
قال الضابط تيموثي زول فيما بعد إنه أدلى 
بهذا التعليق ملراس���ل لصحيفة »واشنطن 
بوس���ت« اتصل به اجلمعة املاضية بشأن 
تقارير قالت إن قائد سيارة داس على الورود 
والعالمات التي وضعت تكرميا ملايكل براون 

)18 عاما(.
ونقل عن زول قوله في تقرير الصحيفة 
»ال أعرف أن جرمية وقعت. ولكن كومة قمامة 
في وسط الش���ارع؟ تقوم واشنطن بوست 

باالتصال بي بشأن ذلك؟«.
وقالت مدينة فيرغسون في بيان لها إن 

زول أقر بأنه ضلل رؤساءه عندما نفى في 
بادئ األمر إدالءه به���ذه التصريح وإنه مت 
إعطاء زول اجازة م���ن العمل غير مدفوعة 
األجر في الوقت الذي تب���دأ فيه »اجراءات 

تأديبية« لم يتم الكشف عنها.
ومن جهة اخرى، تالحق الشرطة األميركية، 
أحد املشتبهني بإطالق النار على اثنني من أفراد 
الشرطة في أحد شوارع مدينة لوس أجنيليس، 

بوالية كاليفورنيا، مساء امس األول.
وأكدت إدارة الشرطة في املدينة ان اثنني 
من أفراد الش���رطة كانا يقودان سيارتهما 
عندما تعرضا إلطالق النار من قبل مسلحني، 

باستخدام سالح ناري.
وقالت املصادر إن الش���رطيني ردا على 
مصدر إطالق النار، وأش���ارت إلى أنهما لم 
يصب أحدهما بس���وء، وعلى الفور متكنت 
عناص���ر األمن من اعتقال أحد املش���تبهني، 

بينما الذ اآلخر بالفرار.
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مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصًا في تفجير »مفخخة« 
في معمل غاز الفرقلس شرقي حمص

تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
مسؤوليته عن العملية.

ونش���رت مواقع تعنى 
بأخبار اجلماعات اجلهادية 
صورت���ن لعنصرين في 
التنظي���م، احدهما قدمته 
ان���ه »انغماس���ي«  عل���ى 
ابوعلي  )انتحاري( يدعى 
ابوايوب  املغربي، والثاني 
املغربي، مؤكدة مقتلهما في 

الهجوم.
من جه���ة اخرى، ارتفع 
ع���دد عناص���ر تنظي���م 
»الدول���ة اإلس���المية« إلى 
18 على األقل، والذين لقوا 
مصرعهم ف���ي مدينة عن 
العرب »كوباني« يوم أمس 
األول، باإلضافة لعنصرين 
آخرين م���ن التنظيم فجرا 
نفسيهما بعربات مفخخة في 
محيط مكتبة رش املدرسة 

احملدثة.
املرص���د  وبح���س���ب 
السوري حلقوق اإلنسان 
فإن من ب���ن ال� 18 عنصرا 
الذين لق���وا مصرعهم، 10 

عناصر نفذوا هجوما على 
متركزات للتنظيم في غرب 
مكتبة رش، حيث متكن 7 
منهم من تفجير أنفس���هم 
بأحزمة ناس���فة، فيما لقي 
الثالثة اآلخرون مصرعهم 
قب���ل متكنهم م���ن تفجير 

أنفسهم.
واستمرت االشتباكات بن 
التنظيم ووحدات  عناصر 
حماية الشعب الكردي حتى 
صباح أمس، وأسفرت عن 
مص���رع ما ال يق���ل عن 10 
مقاتلن من وحدات احلماية، 
كما متكن مقاتلو الوحدات 
الكردية من سحب جثث 5 

من عناصر التنظيم.
وفي السياق، قتلت سيدة 
ج���راء إصابتها في قصف 
لتنظيم »الدولة اإلسالمية« 
على مناطق في مدينة عن 
العرب، بينما نفذت طائرات 
التحالف العربي الدولي عدة 
ضربات استهدفت متركزات 
ومواقع لتنظي���م »الدولة 

اإلسالمية« في املدينة.

احلاجز األمني.
وأكدت وكال���ة األنباء 
الرسمية السورية »سانا« 
وق���وع الهجوم، مش���يرة 
اعتق���ال ش���خصن  ال���ى 
الس���يارة املفخخة،  فجرا 
التنظي���م اجلهادي  ان  اال 
اثنن  املتطرف اعلن مقتل 
م���ن عناص���ره- احدهما 

انتحاري- نفذا العملية.
وذك���رت »س���انا« ان 
التفجير اسفر »عن وقوع 
أضرار بس���يطة في مدخل 
املنشأة وخسائر بشرية«، 
التحتية  ان »البنى  مؤكدة 
ملعملي الغاز )في املنشاة( 
التفجير  لم تتضرر جراء 
اإلرهابي، واملعمالن ما زاال 
في اخلدمة«. ونقلت الوكالة 
عن مصدر عس���كري قوله 
ان عناصر حماية املنشاة 
»متكنوا م���ن القبض على 
اإلرهابي���ن اللذي���ن فجرا 
السيارة وهي من نوع بيك 
اب أمام مدخل املعملن لدى 
محاولتهما الفرار«. واعلن 

عواص���م � وكاالت: قتل 
ثمانية أشخاص على األقل 
بينهم أربع���ة من عناصر 
النظامية السورية  القوات 
في انفجار سيارة مفخخة 
أمس قرب منشأة للغاز في 
ريف حمص الشرقي، بحسب 
الس���وري  أفاد املرصد  ما 
حلقوق اإلنس���ان، وتبنى 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« 

الهجوم.
وقال املرصد: انه إضافة 
الثمانية  إلى األش���خاص 
أصيب نحو 15 آخرين في 
الذي  الهجوم االنتح���اري 
امنيا  اس���تهدف حاج���زا 
أمام معم���ل الغاز في بلدة 
التابعة حملافظة  الفرقلس 

حمص.
وأضاف املرصد في بيان 
حول تط���ورات األوضاع 
امليدانية في س���ورية ان 
عنصرين يعت��قد انهما من 
الدولة اإلسالمية  تنظ�يم 
)داع���ش( قام���ا بتفجير 
س���يارة مفخ��خ���ة عند 

طفل سوري نازح يزيح االوحال عن خيمة عائلته في مخيم باب السالم في اعزاز                                                                                                                              )رويترز(

األردن يتجه لتعليق غاراته مع التحالف حتى فك لغز سقوط طائرة الكساسبة
عمان ـ االناضول ـ أ.ف.پ: قالت وسائل إعالم 

أردنية أمس إن »األردن أبلغ اجلهات املعنية 
داخل التحالف الدولي بأن الطائرات األردنية 

لن تستأنف املشاركة في الغارات اجلوية قبل 
الكشف عن كل التفاصيل ومعرفة األسباب« 

وراء سقوط الطائرة األردنية في مدينة الرقة 
السورية وأسر طيارها معاذ الكساسبة.

ونقلت صحيفة »العرب اليوم«، عن مصادر، 
لم تسمها، أن »جلنة حتقيق رفيعة املستوى 

شكلت في الغرفة املشتركة لعمليات التحالف 
للتحقيق في أسباب إسقاط أو سقوط الطائرة 
األردنية، ومعرفة مواطن اخللل التي أصابتها 

بعدما شاركت في العمليات، بعد جناحها في كل 
فحوصات واختبارات األهلية«.

وأضافت الصحيفة: »وهنا تبرز السيناريوهات 
التي يتنافس فيها احتمال اخللل الفني الطارئ، 
مع احتمال إسقاطها بتقنية روسية - سورية«، 

في إشارة ضمنية إلى تورط نظام احلكومة 
السورية وحلفائها في احلادث.

وتابعت: »ال توجد معلومات أكيدة تصادق على 

السيناريو القائل إن الطائرة األردنية أسقطت 
بتكنيك روسي رفيع املستوى، استعملته قاعدة 

للدفاع اجلوي السوري«.
قبل أن تستدرك: »لكن توجد قرائن متعددة 
خلف الكواليس تفيد أن هذا السيناريو أحد 

االختيارات، ويخضع لالختبار بكل األحوال، 
ضمن سلسلة نظريات تدرس حاليا على 

مستوى التحالف الدولي، وليس على مستوى 
احلكومة األردنية فقط«.

من جهة اخرى، اكد رئيس مجلس النواب 
االردني عاطف الطراونة ان »جهات مختصة« 

تعمل »بصمت« لإلفراج عن الطيار معاذ 
الكساسبة الذي أسره التنظيم االربعاء املاضي، 
وذلك لتجنب »اإلضرار بجهود التفاوض« التي 

تبذلها جهات عدة.
وقال الطراونة في تصريحات خالل جلسة 

ملجلس النواب مساء أمس األول نشرتها 
صحيفة الرأي احلكومية أمس »هناك جهات 

مختصة تعمل لإلفراج عن البطل الطيار معاذ 
الكساسبة وتعمل )...( بصمت تام للحفاظ على 

سرية اإلجراءات التي يعملون بها لالفراج عنه 
.»

وأضاف »اعرف ان هناك الكثير من النواب 
لديهم ما يقولونه في هذا املوضوع لكننا ال 

نريد اإلضرار بجهود التفاوض التي تبذل من 
قبل جهات مختلفة«، مؤكدا ان »هناك جهودا 

سنسمعها في القريب العاجل«.
وكان وزير الدولة األردني لشؤون اإلعالم 

الناطق الرسمي باسم احلكومة محمد املومني 
صرح للصحيفة نفسها أمس األول ان »جهود 

الدولة األردنية الديبلوماسية والسياسية 
والعسكرية مستمرة وتتابع عن كثب وبشكل 

مكثف قضية الطيار«.
لكن املومني أوضح انه »من غير احلكمة 

اإلفصاح عن أي تفاصيل أو جهود تبذل في 
املرحلة احلالية إال بعدما تكتمل وتعلن عبر 

قنوات الدولة وبشكل رسمي«.
وأعلنت السفيرة األميركية في عمان أليس ويلز 

السبت ان حكومتي الواليات املتحدة واألردن 
تعمالن معا لضمان عودة الطيار »ساملا«.

مقتل ثالثة جنود إيرانيني على يد متمردين قرب احلدود مع باكستان

أوباما: إيران ستصبح قوة إقليمية ناجحة للغاية
إن وافقت على اتفاق نووي طويل األمد

عواصم � رويترز � أ.ف. پ: 
الرئيس األميركي باراك  قال 
أوباما إن إيران ميكن أن تصبح 
»قوة إقليمية ناجحة للغاية« 
إذا وافقت طهران على اتفاق 
طويل األمد لكبح برنامجها 
النووي، معرب����ا عن تفهمه 
ملا وصفه����ا مبخاوف طهران 
»الدفاعية املشروعة« بعد أن 
»عانت من حرب مروعة مع 

العراق« 
وأضاف اوباما في مقابلة 
مع اإلذاعة الوطنية اجريت في 
البيت األبيض في 18 ديسمبر 
اجلاري ومن املقرر أن اذاعتها 
هذا األسبوع »أمامها )إيران( 
فرصة للتصالح مع العالم«.

وأشار الى ان إيران يجب 
أن تنته����ز فرص����ة التوصل 

التفاق ميكن أن يرفع العقوبات 
التي تصيب اقتصادها بالشلل، 
مضيفا »ألنها إذا فعلت ذلك 
فسيكون هناك مواهب وموارد 
وتطور داخل إيران وستصبح 
إقليمية ناجحة للغاية  قوة 
تلتزم أيضا باملعايير والقواعد 
الدولي����ة وس����يكون هذا من 

مصلحة اجلميع«.
ولفت أوباما الى انه يعترف 
الدفاعية  »مبخاوف )إيران( 
املشروعة« بعد أن »عانت من 
حرب مروعة مع العراق« في 
الثمانينيات لكنه انتقد طهران 
بس����بب »مغامراتها ودعمها 
لتنظيمات مثل جماعة حزب 
اهلل )اللبنانية( والتهديدات 

التي توجهها إلسرائيل«.
وردا على سؤال حول ما إذا 

كان سيستغل آخر عامن له 
في البيت االبيض في املساعدة 
في اعادة اعمار دول مزقتها 
احلرب قال الرئيس األميركي 
إن األمر يرجع لدول مثل ليبيا 
وس����ورية والع����راق لألخذ 
بزم����ام األمر. وتابع »ميكننا 
أن نس����اعد ولكن ال ميكن أن 
نفعل ذلك نيابة عنهم. أعتقد 
أن الش����عب األميركي يدرك 
ذلك. في بعض األوقات هنا 
في واشنطن ال يدرك املنتقدون 
ذلك ويعتقدون أنه بإمكانهم 
فقط حتريك قطع الشطرجن 
على الطاولة«. ورفض أوباما 
فك����رة »تخصيص تريليون 
دوالر أخرى« إلرسال قوات 
أميركي����ة حملارب����ة تنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق، 

قائال »نحن بحاجة إلى انفاق 
تريليون دوالر على اعادة بناء 
مدارسنا وطرقنا وعلى العلوم 
األساسية واألبحاث هنا في 

الواليات املتحدة«.
من جه����ة اخ����رى، قتل 
ثالثة جنود ايرانين على يد 
متمردين في مدينة سروان في 
محافظة سيستان بلوشستان 
احلدودي����ة مع باكس����تان، 
بحسبما اوردت وكالة فارس 

االيرانية لالنباء أمس.
ونقلت الوكالة عن مسؤول 
عسكري في محافظة فارس 
القريبة قوله »قتل ثالثة افراد 
من احلرس الثوري بعد ظهر 
اول من امس، من بينهم العقيد 
اكبر عب����داهلل جناد على يد 
متمردي����ن مس����لحن«. ولم 

التفاصيل  املزيد من  يتوافر 
عن ظ����روف مقت����ل اجلنود 

الثالثة.
سيس����تان  ومحافظ����ة 
بلوشستان التي تقطنها أعداد 
كبيرة من االقلية السنية في 
بلد أغلبية سكانه من الشيعة، 
تش����هد دوما هجمات تشنها 
مجموعات س����نية متطرفة 
او عصابات تهريب مخدرات 
تتس����لل عادة من باكستان 
القريب����ة. وقتل ثالثة رجال 
امن ايرانين في كمن نصبه 
»متمردون مس����لحون« في 
املدينة نفسها اكتوبر املاضي. 
وتتهم السلطات االيرانية عادة 
مجموعة »جند العدل« السنية 
املتمردة بالوقوف وراء هذه 

الهجمات.

»داعش« يعلن إسقاط طائرة للتحالف
في الضلوعية وأسر طيارها

جاويش أوغلو: ينبغي عدم استبعاد روسيا 
وإيران من أي حل سياسي في سورية

فقدان االتصال بجزائري فرنسي وزوجته 
اليابانية بعد توجههما إلى سورية

.. ويتبنى قتل ضابط كبير في احلرس الثوري 
اإليراني في سامراء

روسيا تتهم الغرب بالسعي لغزو شرق أوروبا

بغداد- وكاالت: قالت إذاعة تابعة لتنظيم 
»داعش« إن وحدات الدف���اع اجلوي التابعة 
للتنظيم أس���قطت طائرة »قاصفة«، وأسرت 
قائدها شمالي بغداد، وذلك بعد أقل من أسبوع 
واحد على س���قوط طائ���رة أردنية في الرقة 

وأسر الطيار.
وأضافت إذاعة »البيان« التابعة للتنظيم 
التي تبث برامجها على موجة FM من مدينة 
املوصل )ش���مال(، إن »مفارز الدفاع اجلوي 
التابعة للتنظيم أسقطت طائرة قاصفة وأسرت 
قائدها الطيار في منطقة اخلضيرة قرب محطة 

بلد جنوب تكريت«.
ولم تبن اإلذاعة ما إذا كانت الطائرة تابعة 

للتحالف الدولي أم للطيران العراقي.
كما أكدت مصادر محلية عراقية أن »داعش« 
أسقط طائرة حربية في ناحية الضلوعية شمال 
العراق، وذلك بعد ساعات على إعالن القوات 

احلكومية استعادة السيطرة على مطارها.
وقالت املصادر في تصريحات خاصة لقناة 
س���كاي نيوز اإلخبارية إن مسلحي التنظيم 
أس���قطوا مقاتلة تابعة لقوات التحالف خالل 

إغارتها عل���ى مواقعهم في محيط الضلوعية 
بقضاء بلد مبحافظة صالح الدين، دون حتديد 

طراز الطائرة. 
وإن صحت هذه املعلوم���ات فإن احلادث 
سيكون الثاني منذ بدء غارات التحالف الدولي 
الذي تقوده واشنطن على مواقع التنظيم في 

سورية والعراق. 
من جهة أخرى، نفت السفارة األميركية في 
بغداد أمس األول صحة ما تردد في وس���ائل 
اإلعالم العراقية واإليرانية بأن طائرات الواليات 
املتحدة أنزلت بالونا يحمل مساعدات عسكرية 
لتنظيم داعش قرب قضاء بلد جنوب تكريت 

شمالي العراق. 
وذكر بي���ان أن س���فارة الواليات املتحدة 
األميركية في بغداد تنفي التقارير اإلعالمية 
غير الدقيقة التي قالت إن الطائرات األميركية 
ألقت مس���اعدات عسكرية لتنظيم داعش في 
منطقة اخلضيرة قرب قضاء بلد وأضاف البيان: 
لم يكن هناك إلقاء ألي مواد من اجلو أو حول 
املجال اجلوي لقضاء بلد، وما رددته التقارير 

اإلعالمية خاطئ.

أنقرة � األناضول: أفاد وزير اخلارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو أمس بأن االئتالف الوطني 
هو املمثل الشرعي للشعب السوري، مضيفا أنه 
عند إجراء حتول سياسي في سورية، ينبغي 
عدم استبعاد أي دولة مبا فيها روسيا وإيران، 
وذلك تعليقا عل���ى اللقاءات املقرر عقدها في 

موسكو بخصوص األزمة السورية.
ودعا جاويش أوغلو في املؤمتر الصحافي 
املش���ترك الذي عقده مبقر وزارة اخلارجية 

الكازاخس���تاني، »يرالن  التركية مع نظيره 
إدريس���وف«، اجلميع لتقدمي الدعم من أجل 
حتقيق التحول السياسي في سورية، مشيرا 
الى أن لقاءات املعارضة السورية مع روسيا 
طبيعية. وأوض���ح داود أوغلو أنه بحث مع 
نظيره الكازاخس���تاني األحداث في أوكرانيا 
وسورية والعراق وأفغانستان، والتطورات 
اإلقليمية، مضيف���ا أن رؤى البلدين تتطابق 

جتاه القضايا الدولية.

طوكيو - أ ف ب: اعلنت السلطات اليابانية 
انها تسعى للحصول الى معلومات عن رجل 
اليابانية غادرا  فرنس���ي-جزائري وزوجته 
طوكيو مطل���ع نوفمبر متوجهن الى مناطق 
يس���يطر عليها تنظيم الدولة االسالمية في 

سورية وانقطعت اخبارهما منذ ذلك احلن.
 وق���ال مصدر قريب م���ن امللف ان الرجل 
وزوجته وهما مس���لمان وفي العشرين من 
العمر دخال الى تركيا اوال ثم توجها الى احلدود 

السورية. وهناك فقدت السلطات اثرهما.

 وذكرت الصح���ف اليابانية ان احلكومة 
اليابانية وس���فارة فرنسا في طوكيو اللذين 
علما بخططهما حاوال ردعهما عن السفر بدو

vن جدوى.
 وقد اكد الشابان انهما يريدان السفر بهدف 
تقدمي مساعدة »انسانية« ونفيا رغبتهما في 

املشاركة  باملعارك في املنطقة.
 ويذكر ان عدد املس���لمن في اليابان قليل 
وبخالف هذه احلادثة لم يتم التحدث عن توجه 

الكثير منهم الى سورية.

بغ���داد � أ.ف.پ: تبنى تنظي���م الدولة 
االسالمية »داعش« أمس قتل ضابط ايراني 
كبير قال احلرس الثوري االيراني انه العميد 
حميد تقوي وقتل »خالل مهمة استشارية 
لدى اجليش العراقي واملتطوعن العراقين« 
في حربهم ضد داعش في مدينة سامراء التي 

تضم مرقدا شيعيا مهما.
 ونش���ر منتدى الكتروني يعنى باخبار 
اجلماعات املتطرفة السيما منها »داعش«، 
صورة لتقوي برفقة ثالثة اشخاص آخرين 
بينه���م رجلي دين ش���يعي. واحيط رأس 
الش���خص االول من اليسار بدائرة حمراء، 
وقد كتب في اسفل الصورة »صورة الهالك 
املجوسي حميد تقوي الذي مت تصفيته على 

يد رجال الدولة االسالمية قرب سامراء«.
كما نش���ر املنتدى صورة اخرى اصغر 
حجما م���ن دون ان يحدد الطريقة التي مت 
بها قتل الضاب���ط االيراني. والصورة التي 
نشرتها وسائل اعالم ايرانية، تعود جلثة 

تقوي لدى اعادتها الى طهران.
وق���د اقيمت أم���س في طهران مراس���م 
تشييع رس���مية لتقوي، بحضور عدد من 

كبار املسؤولن االيرانين.
وقال االمن العام للمجلس االعلى لالمن 
القومي االيراني علي شمخاني خالل التشييع 

»البعض يس���أل ما عالقة سامراء وحميد 
تقوي، ومب يعنينا ما يجري في س���ورية 
والعراق؟ االجابة بس���يطة، لو لم يكن ثمة 
اشخاص مثل تقوي يضحون بدمائهم في 
س���امراء، لكان علينا ان نري���ق دماءنا في 
سيستان )بلوشس���تان( وفي شيراز وفي 

اصفهان«.
وتابع »لو لم يتدخل اشخاص مثل تقوي 
في سورية والعراق ضد االرهابين، لسعى 

العدو الى زعزعة االستقرار في بلدنا«.
وسبق لوسائل االعالم االيرانية ومواقع 
التواصل االجتماعي، ان تداولت صورا عدة 
لقائد »فيلق الق���دس« في احلرس الثوري 
اجلنرال قاسم سليماني، الى جانب مقاتلن 
اكراد في شمال العراق، او مقاتلن من الفصائل 
الش���يعية في مناطق املواجهة قرب بغداد 
واحلدود االيرانية العراقية، في فترات خالل 

االشهر املاضية.
 وتضم مدينة س���امراء مرقد االمام علي 
الهادي واالمام احلس���ن العس���كري، وهما 
االمامان العاشر واحلادي عشر لدى الشيعة 
االثني عشرية. وأدى تفجير هذا املرقد في 
2006 على يد متطرفن ينتمون الى تنظيم 
»القاعدة«، الى اندالع ش���رارة نزاع طائفي 

استمر قرابة عامن في العراق.

موس���كو � د.ب.أ: اتهم وزير اخلارجية 
الروسي س���يرغي الڤروڤ الغرب بالسعي 

إلى غزو شرق أوروبا جيوسياسيا.
وقال الڤروڤ في مقابلة مع وكالة األنباء 
الروس���ية »إنترفاكس« امس، إن الواليات 
املتحدة تسعى وحلفاءها إلى استمالة دول 
كثيرة، مضيفا أنها تزع���زع بذلك الوضع 

في املنطقة.
وأعرب الڤروڤ عن أمله في حل النزاع 
األوكراني خالل العام املقبل، وقال»لكن األزمة 
ستظل مس���تمرة حتى يتفق األوكرانيون 
فيم���ا بينهم ب���دون ملقنن من بروكس���ل 

وواشنطن«.
وأكد الڤروڤ ضرورة أن تتفاهم القيادة 
املوالي���ة للغرب في أوكراني���ا واملتمردون 
املوالون لروسيا في شرق البالد حول الشكل 

املستقبلي للدولة وكيفية صياغة األوضاع 
في بعض املناطق، متعهدا في الوقت نفسه 

باستمرار دعم بالده للحوار.
وجاءت تصريحاته بعد فشل محاوالت 
اعادة اطالق محادثات السالم بن احلكومة 
املدعومة م���ن الغرب واالنفصالين املوالن 
لروسيا األس���بوع املاضي، وأسفرت فقط 

عن تبادل سجناء.
من جهة اخرى، ق���ال قادة االنفصالين 
اليوم إنهم مستعدون إلجراء محادثات جديدة 
مع كييڤ، ونقل موق���ع »لوج-انفو دوت 
كوم« االخباري عن ايجور بلوتسنيتسكي 
زعيم منطقة لوغانسك التي أعلنت نفسها 
جمهورية ش���عبية من جانب واحد »نحن 
مستعدون للتفاوض حتى في عشية السنة 

اجلديدة«.

واشنطن تنفي إنزال بالونات بحموالت عسكرية في بلد

اعتبر أن لقاءات املعارضة مع الروس طبيعية

أكد أنهما أرادا السفر لتقدمي مساعدات إنسانية
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سالم معايداً 
موظفي السراي: 

عجز القوى 
احمللية يستجر 

التدخالت 
اخلارجية

التلزميات النفطية 
جتدد اخلالف
بني بري وعون

مصادر لـ »األنباء«: املشكلة مع البطريرك في رفضه حتديد املسؤولية

حتية الراعي للمقاومة من بعلبك تثير جداًل في بيروت
أمانة 14 آذار حتتج والنائب رحمة يؤيد ويشجع

باالستحقاق الرئاسي لم متر 
حتى اآلن، واضاف: ان عجز 
القوى السياس����ية احمللية 
هو الذي يؤدي للحاجة الى 
التدخالت اخلارجية، مؤكدا 
على اهمية ملء الشغور في 

رئاسة اجلمهورية.
من ناحيته، يقول رئيس 
مجلس النواب نبيه بري انه 
ال يتوقع للحوار الذي يرعاه 
بني تيار املستقبل وحزب اهلل 
اجت����راح املعجزات، وهذا ما 
اكده في اجللسة االفتتاحية 
للحوار الذي اس����تضافه في 
الثانية في  الرئاس����ة  مق����ر 
ع����ني التينة، لكن����ه يراهن 
على حتقيق خرق من شأنه 
ان يدفع ف����ي اجتاه تنفيس 
االحتقان الس����ني � الشيعي 
ألنه من غير اجلائز ان ينتهي 
احلوار كما بدأ من دون نتائج 
ميكن التأسيس عليها لتأمني 
حد ادنى من التواصل الدائم 

بني الطرفني.
وكان ب����ري عق����د لق����اء 
مطوال م����ع رئيس احلكومة 
متام س����الم اس����تمر ساعة 
كاملة، اذ ناقش الرئيس����ان 
قضية املراس����يم التطبيقية 
واجللس����ة التشريعية التي 
يعتزم الرئيس بري الدعوة 
اليها القرار القوانني الضريبية 
املتصل����ة املتصل����ة بامللف 
ال����ذي كان حاضرا  النفطي 

في اللقاء.
الى  الرئيس����ان  وتطرق 
اقرار   الت����ي متنع  العراقيل 
املراس����يم وتلزمي البلوكات 

العشرة وآلية هذا التلزمي.
وكشف مصدر متابع لهذا 
امللف ل� »اللواء« ان اخلالفات 
ما بني الرئيس بري والتيار 
العوني جتددت على خلفية 
التلزمي مرة واحدة بحس����ب 
ب����ري او الت����درج بحس����ب 
الوزي����ر جب����ران باس����يل، 
والشركات التي ميكن ان تلتزم 
عمليات التنقيب او املقبولة 
لالش����تراك ف����ي املناقصات 
التي يتعني الدعوة اليها فور 
اقرار املرس����ومني والقوانني 

الضريبية.
وعلى خط احل����وار بني 

حزب اهلل وتيار املس����تقبل 
الذي يس����تأنف مطلع العام 
اجلديد، ابلغت مصادر ان هناك 
حرصا من طرفيه على منحه 
كل فرص النجاح، معتبرة انه 
منوذج مصغر للحوار االيراني 

� السعودي.
ورأت فيما حصل حافزا 
للحوار بني اآلخرين، خصوصا 
على املس����توى املس����يحي، 
آملة ان يتفق املس����يحيون، 
السيما رئيس تكتل التغيير 
واالص����الح النائب ميش����ال 
القوات  عون ورئيس حزب 
اللبنانية سمير جعجع على 
مقاربة واحدة لالس����تحقاق 
الرئاس����ي، وعندها ستهون 

مهمة احلزب واملستقبل.
ال���ى ان احلوار  ولفتت 
بني عون وجعجع قد يكون 
اسهل مما هو بني حزب اهلل 
واملستقبل، ما يعني ان هناك 
القطبني  امام  فرصة افضل 
املس���يحيني للتوص���ل الى 
تفاه���م او حتقيق اختراق 
يس���هل انتخ���اب رئي���س 

اجلمهورية.
م����ن جهة ثاني����ة، اعتبر 
عضو تكتل التغيير واالصالح 
النائ����ب ابراهي����م كنعان ان 
احل����وار املرتقب بني رئيس 
تكت����ل التغيي����ر واالصالح 
النائب ميشال عون ورئيس 
حزب القوات اللبنانية د.سمير 
جعج����ع ميكن ان يؤس����س 
لقاعدة عمل مش����ترك على 
الصعيد الوطني، مشيرا الى 
ان هناك امورا ميثاقية تتعلق 
بالش����راكة وتكوين السلطة 
وفق الدس����تور ال ميكننا ان 
نختلف عليه����ا، ويفترض 
ان ننطل����ق منها، كتيار حر 
وقوات لبنانية، نحو قراءات 
وخالصات مشتركة ووضع 

آليات ملعاجلة اخللل.
وعل����ى صعي����د قضية 
املخطوفني العسكريني لدى 
داعش والنصرة، فقد انتقل 
وفد من اهاليهم الى بنشعي 
)زغرتا(، حيث التقوا النائب 
سليمان فرجنية الوثيق الصلة 
بدمشق، طالبني مساعدته في 

اطالق ابنائهم.

قال منسق االمانة العامة ل� 14 
آذار د.فارس سعيد: كان على 
البطريرك ان يحيي اجليش 

دون املقاومة.
والحظت مصادر 14 آذار 
ل� »األنباء« ان غياب القوات 
اللبنانية رئيسا ونوابا عن 
قداس امليالد في بكركي والذي 
العماد ميشال عون  حضره 
والرئيس امني اجلميل حمل 
في طياته موقفا من سلسلة 
مواقف للبطري����رك الراعي، 
وابرزها رفضه تسمية النواب 
املوارنة املسؤولني عن افقاد 
مجلس النواب النصاب خالل 
انتخ����اب رئيس  جلس����ات 
اجلمهورية ومتسكه بتعميم 
املسؤولية على من قاطع ومن 

حضر.
النائب اميل رحمة عضو 
كتلة الوفاء للمقاومة دافع عن 
موق����ف الراعي من املقاومة، 
وقال: لقد كان حامال احقاق 
احلق، واضاف: اريد ان اشد 

على يد غبطته.
آذار  مصدر آخر ف����ي 14 
فضل اعتب����ار حتية الراعي 
للمقاومة نوعا من املجاملة.

النائب رحمة  وبس����ؤال 
عن عناصر عشيرة آل جعفر 
املس����ؤولني عن قتل صبحي 
وندمي����ة الفخ����ري بقص����د 
انه راجع قائد  السرقة، قال 
اجليش ومدير املخابرات، وفي 
انهم اصبحوا في  معلوماته 
سورية بتغطية من »الطفار«، 
الذين  اي املطلوبني للعدالة 
يستوطنون اجلرود الفاصلة 

بني سورية ولبنان.
رئيس احلكومة متام سالم 
قال خالل استقباله موظفي 
الس����راي الكبير مبناس����بة 
اننا نسعى  السنة اجلديدة: 
بكل قوتنا الستعادة ابنائنا 
العسكريني مع احلفاظ على 

كرامة بلدنا.
وجدد املطالبة بانتخاب 
رئيس للجمهورية، ودعا الى 
حوار لتذليل العقبات، نافيا 
ان يكون لبنان بيئة حاضنة 

لالرهاب والتطرف.
وكان س����الم حتدث عن 
حركة داخلية ودولية تتعلق 

بيروت ـ عمر حبنجر

اللبناني  يشهد االسبوع 
الطالع مع انتهاء عطلة االعياد 
امليالدية استئنافا للمتابعات 
السياس����ية املعلق����ة وف����ي 
طليعتها حوار تيار املستقبل 
مع ح����زب اهلل ال����ذي ُغيب 
عنه ملف رئاسة اجلمهورية 
وانغماس حزب اهلل في احداث 
سورية، استثنائيا، حصرا 
لالهتمام بكسر حدة االحتقان 
املذهبي والسياسي، وبالتالي 
حماية االس����تقرار اللبناني 
النيازك واالجرام  الهش من 
االقليمية املتساقطة عليه دون 

استئذان.
ويالح����ظ فريق ضمن 8 
آذار، اليبدو مرتاحا للحركة 
احلواري����ة، غي����اب رئيس 
الرئيس  كتل����ة املس����تقبل 
فؤاد الس����نيورة عن احلوار 
وحتضيراته، كما عن عالقة 
تيار املس����تقبل م����ع التيار 
الوطني احلر، واعتبرت قناة 
»اجلديد« املعبرة تقليديا عن 
هذا االجتاه ان تغيب الصورة 
التذكارية الول جلسة حوار 
لوفدي املس����تقبل واحلزب 
في عني التينة يعطي اشارة 
واضح����ة بأن ش����ارع تيار 
املستقبل لم يهضم حتى اليوم 

بعض اللقاءات املصورة.
في ه����ذا الس����ياق، غرد 
الس����ابق  رئي����س احلكومة 
الذي كانت  جنيب ميقات����ي 
عالقته بحزب اهلل من خالل 
احلكومة محط انتقاد 14 آذار 
على تويتر قائال: أليس كان 
من االجدى للمستقبل بدء هذا 

احلوار منذ ثالث سنوات؟!
الزيارة  الى ذلك، شغلت 
التي قام بها البطريرك املاروني 
الى منطقة  الراعي  بش����ارة 
بعلب����ك الهرمل الرأي العام، 
حيث جال على اهالي ضحايا 
اجليش ممن قتلوا على يدي 
داعش والنصرة، كما شارك 
بصالة ذكرى االربعني لصبحي 
الفخري وزوجته ندمية، وهما 
اللذان  املارونيان  املواطنان 
س����قطا برصاص مطلوبني 
للعدالة من آل جعفر في بلدة 
بتدعي اثناء مطاردة االخيرين 

من اجليش.
التطور املس����تجد متثل 
بتوجي����ه البطريرك الراعي 
التحية للجيش وللمقاومة 
عبر خطبة ضمنها قوله: ان 
من املعيب ج����دا ان يصبح 
العزيز ارضا سائبة  البقاع 
لقطاع����ي الطرق وس����ارقي 
ام����وال املواطنني واملعتدين 

على ارواح الناس.
وفي زيارة عائلة اجلندي 
الش����هيد عباس مدلج، قال 
الراعي: ان استشهاد عباس 
خس����ارة كبيرة على قلوبنا 
وعلى لبنان وخصوصا على 
الشهيد في اجليش ووالده في 
املقاومة، ومن هنا جئت الحيي 

اجليش واملقاومة.
ه����ذه التحي����ة للمقاومة 
اثارت حفيظة مسيحيي 14 آذار 
خصوصا، وفي اول رد فعل له 

الرئيس فؤاد السنيورة والنواب علي عمار ومحمد رعد ووليد جنبالط في عزاء د.قتيبة اخلطيب  في بيروت امس                             )محمود الطويل(

النائب املستقبلي يؤكد أن قبول احلوار هو لتنفيس االحتقان السني ـ الشيعي

اجلراح لـ »األنباء«: نفصل بني املسارات السياسية 
والتحقيقات واحملاكمات في اغتيال احلريري

غير معني فقط بسحب فتيل 
االنفجار املذهبي، إمنا هناك 
مسألة ضرورية وضاغطة، 
أال وهي ايجاد مخرج ألزمة 
الرئاسة، نظرا ملا ميثل هذا 
املوقع م���ن اهمي���ة كبرى 
في احلياة السياس���ية وفي 
امليثاقية التي باتت مبتورة 
بغياب الرئيس عن املعادلتني 
والسياس���ية  الطائفي���ة 
الش���راكة  القائمت���ني على 
بني املس���لمني واملسيحيني، 
مش���يرا بالتالي الى ان تيار 
املستقبل يضع نصب عينيه 
اخ���راج ازمة الرئاس���ة من 
السياسي  دائرة االصطفاف 
الى  والتعطيل والتسويف، 
مساحة توافقية تنتج رئيسا 
توافقيا خصوصا بعد ان تأكد 
للجميع عدم قدرة كل من 8 
و14 آذار على إيصال مرشحه 
الى سدة الرئاسة، وذلك دون 
الدخول في لعبة األسماء على 
ان تترك هذه املهمة للقيادات 
السياس���ية مجتمع���ة وفي 
مقدمها القيادات املس���يحية 
التي البد من حوار بينها في 
محاولة ملالقاة حوار املستقبل 
� ح���زب اهلل ف���ي منتصف 
الطريق، ومن ثم العبور الى 

انتخابات رئاسية تعيد وضع 
قطار احلياة السياسية على 

سكته الصحيحة.
وردا عل����ى س����ؤال حول 
تضارب ما يتمناه مع تأكيد 
العماد ميشال عون بأنه لن 
يسحب ترشيحه لصالح اي 
مرشح توافقي، ختم النائب 
اجلراح معربا عن اعتقاده بأن 
هذا املوقف للعماد عون، قد 
يكون محاولة الستباق احلوار 
بينه وب����ني الدكتور جعجع، 
سيما أن كل فريق يحاول ان 
يرفع من س����قف شروطه اال 
انه سرعان ما يعود الى اعادة 
النظر بها بعد جلوسه على 
الطاولة احلوارية، مستدركا 
بالقول انه وبغض النظر عما 
العماد  سيكون عليه موقف 
عون قبل وأثناء وبعد حتاوره 
مع الدكتور جعجع، يبقى لقاء 
القادة املسيحيني افضل من 
عدمه نظرا ملا فيه من اهمية 
قصوى ف����ي تقريب وجهات 
النظر والتالق����ي على نقاط 
مش����تركة بينهم، ناهيك عما 
فيه من مساهمة مع املستقبل 
وحزب اهلل في حتصني الساحة 
اللبناني����ة على املس����تويني 

االمني والسياسي.

وردا على س����ؤال حول 
كيفي����ة قب����ول احلري����ري 
مبحاورة م����ن تتهم احملكمة 
الدولية خمسة من قياديني 
باغتيال والده الرئيس رفيق 
احلريري، ناهيك عن توجه 
احملكمة نفسها الى اتهام نائب 
م����ن كتلة الوف����اء للمقاومة 
بضلوعه ف����ي اجلرمية، أكد 
النائب اجلراح في تصريح 
ل� »األنباء« انه وبغض النظر 
عن الهوية احلزبية للمتهمني، 
فإن موقف تيار املستقبل من 
احملكم����ة الدولية ثابت ولن 
يتبدل مهما تبدلت الظروف 
الداخلي����ة س����لبا او ايجابا، 
مشيرا الى ان تيار املستقبل 
يفصل بني املسارات السياسية 
اللبناني ومسار  الداخل  في 
التحقيق����ات واحملاكمات في 
جرمية االغتيال س����يما أنها 
اصبحت ف����ي عهدة املجتمع 
الدولية،  الدولي والعدال����ة 
بدليل عدم وجود بند يتعلق 
باحملكمة الدولية على جدول 
اعم����ال احل����وار املخصص 
لتنفي����س االحتقان املذهبي 

وجتنيب لبنان مخاطره.
واستطرادا لفت اجلراح 
الى ان احلوار مع حزب اهلل، 

بيروت ـ زينة طبارة

رأى عضو كتلة املستقبل 
النائب د.جم����ال اجلراح ان 
الرئي����س س����عد احلريري 
احلريص على السلم االهلي 
واالس����تقرار االمني، ما كان 
ليرضى باحل����وار بني تيار 
املس����تقبل وحزب اهلل، لوال 
شعوره باملسؤولية الوطنية 
جله����ة تنفي����س االحتق����ان 
الس����ني � الشيعي، الذي بلغ 
ذروته وب����ات يهدد بانفجار 
كبير على املستوى الداخلي، 
مؤكدا بالتالي ان احلوار مع 
حزب اهلل كناية عن محاولة 
لتخفيف التوتر وإزالة اسبابه 
خصوصا ف����ي ظل الظروف 
االقليمية امللتهبة واملنعكسة 
سلبا على الساحة اللبنانية، 
مشيرا الى ان اجللسة األولى 
من احلوار كان����ت متهيدية 
املتراكم منذ  لكس����ر اجلليد 
سنوات على ان تستتبع في 
العام  الثانية بداية  اجللسة 
املقبل بالسعي إليجاد مساحة 
مشتركة بني الفريقني تؤدي 
إلى تأم����ني عوامل وظروف 
إيجابية تنتج رئيسا توافقيا 

للجمهورية.

د. جمال اجلراح 

لقاء عون - جعجع ليس بعيدًا
واملباحثات تتخطى الرئاسة

أوساط لـ »األنباء«: »أسباب داخلية«
وراء استقالة أبوزينب

اجليش يفرق محتجني من أهالي عرسال 
ونواب بيروت يدعونهم إلى االنصياع له

بيروت: تتكثف االجتماعات التمهيدية بني 
»التيار الوطني احلر« و»القوات اللبنانية« 
إلمتام اللق��اء الذي س��يجمع »اخلصمني 
املسيحيني«، العماد ميشال عون والدكتور 
سمير جعجع )اللذين حصل بينهما اتصال 
معايدة مبناسبة عيد امليالد(، وفق ما أكدت 
مصادر مطلعة على املباحثات التي يقوم بها 
كل من أمني س��ر تكتل التغيير واإلصالح 
النائ��ب إبراهي��م كنعان وملحم رياش��ي 

املستشار اإلعالمي جلعجع.
وأشارت املصادر إلى أن البحث ال يرتكز 
فقط على االنتخابات الرئاسية واالستحقاقات 
الدستورية بشكل عام، بل يشمل املواضيع 
التي تشكل هواجس لدى الطرفني، إضافة 
إلى امللفات الوطنية واملسيحية، وتلك املتعلقة 

بالسيادة الوطنية واملالية العامة.
وأكدت املص��ادر أن هناك إصرارا من 
الطرف��ني عل��ى أن يكون احل��وار منتجا 
وغير مش��روط، لكن وفق قواعد املنطق 
والواقعية السياس��ية، الفتة إلى أن هناك 
اتفاقا ليكون أسلوب التعاطي وفق 3 نقاط 
أساسية هي: الشفافية واملصارحة، وحتسني 
آداب التخاطب، إضافة إلى فتح امللفات على 
مصراعيها في مختلف امللفات وعدم حتويل 

أي اختالف إلى خالف.
وعن املباحثات الرئاسية، أشارت املصادر 
إلى أنه حت��ى اآلن، هناك تصلب من عون 
جتاه إصراره على املضي قدما في ترشيحه، 
مش��يرة في الوقت عينه إلى أن »القوات« 
لم تطلب منه االنسحاب، بل حتاول مقاربة 
املوض��وع انطالقا م��ن اقتراحات جعجع 
السابقة، ومنها التراجع عن مقاطعة جلسات 

االنتخاب والنزول إل��ى البرملان وانتخاب 
رئيس بطريقة دميوقراطية، واس��تعداده 
لالنس��حاب لصالح مرشح توافقي، وذلك 

مبا يتالءم مع »القناعات القواتية«.
وفيما عقدت حتى اآلن س��ت جلسات 
بني رياشي وكنعان بحضور عون، أكدت 
املصادر أن موعد لقاء عون وجعجع ليس 
بعيدا، وأوضح��ت أن حتديده بانتظار أن 
تصل املباحثات إل��ى مرحلة متقدمة، ألن 
اله��دف منه ليس »فلكلوري��ا« ولن يكون 
خامتة للمحادثات بل دفعا لها، كما أنه يرتبط 

كذلك بدواع أمنية.
ورفضت املصادر املطلعة على املباحثات 
بني »القوات« و»التيار« ربطها باحلوار بني 
حزب اهلل و»املستقبل« الذي بدأ األسبوع 
املاض��ي، انطالق��ا من الكالم ع��ن »حذر 
مسيحي« من هذا التقارب الذي قد ينعكس 

سلبا على التحالفات السياسية احلالية.
أما الرئيس أمني اجلميل فقال )في حديث 
صحافي( تعليقا على هذا احلوار: »نأمل أن 
يتركز على كيفية إنقاذ اجلمهورية وإنقاذ 
املؤسس��ات اجلمهورية الت��ي وصلت الى 

درجة متقدمة من االهتراء«.
وأضاف: »عندما طرحنا ضرورة احلوار 
م��ن أجل اجلمهوري��ة وترجمنا هذا األمر 
وبدأنا خطوات االنفتاح، أثار البعض أسئلة 
عديدة ثم ما لبث أن تبني أن هذا هو اخلط 
الصحيح. نحن ال منلك معطيات حول هذا 
اللقاء ولم يضعنا أحد في أجوائه، لكن كل 
ما نتمناه هو أن تتحقق املصلحة الوطنية 
من خالله وإنقاذ اجلمهورية ومؤسساتها 

ألن الوضع دقيق جدا«.

بيروت: فاجأت استقالة القيادي في حزب 
اهلل احلاج غالب ابوزينب الوسطني السياسي 
واإلعالم���ي لكنها لم تفاجئ احلزب الذي كان 
على علم بها، حسبما قال ابو زينب في حديث 
لصحيفة اجلمهورية، مش���يرا ال���ى انه قدم 
اس���تقالته منذ نحو ش���هر وقد وافق احلزب 

عليها.
لكن ابو زينب الذي رفض اإلفصاح عن دوافع 
هذه االستقالة، متوقعا ان ينسج حولها كالم 
كثير وكبير، شاء وضع النقاط على احلروف 
عبر تأكيده أوال أنها مس���ألة خاصة وليست 
للنقاش في اإلعالم وحرصه ثانيا على التوضيح 
انه استقال فقط من مهماته عن متابعة شؤون 

امللف املسيحي وليس من احلزب.
وأكد انه اليزال عضوا في املجلس السياسي 
للحزب ويعمل حتت لوائه وس���يكمل نضاله 
ومسيرته اجلهادية فيه بشكل طبيعي ما يدل 
على اقتناعي بهذا اخلط وبثوابته حتت رعاية 

االمني العام للحزب الس���يد حسن نصر اهلل 
وتوجهاته.

ولدى اإلحلاح عليه للبوح بحقيقة دوافع 
خطوته، كرر التأكيد ان املسألة ليست للنقاش 
ف���ي اإلعالم، بل هي مس���ألة خاصة، وقال ان 
املرحل���ة اآلن هي مرحلة اس���تراحة ومن ثم 

تنطلق مجددا في العمل.
وتكتمت األوساط املطلعة وكذلك ابوزينب 
حول االسباب احلقيقية لالستقالة بعد 14 سنة 
من ارتباطه بهذا امللف الذي في طليعة ثمراته 
التفاهم املوق���ع بني حزب اهلل والعماد عون، 
لكنها رجحت ل� »األنباء« ما وصفته باألسباب 
الداخلية. ذكرت صحيفة اجلمهورية ان حزب 
اهلل رشح عضو املجلس السياسي في احلزب 
احلاج محمود قماطي لتولي املهمة التي استقال 
القيادي في حزب  اهلل احلاج غالب أبوزينب 
منها، علما ان قماطي هو املس���ؤول عن ملف 

األحزاب في حزب اهلل.

بيروت: قام اجليش اللبناني امس باطالق 
النار في الهواء لتفريق متظاهرين من اهالي بلدة 
عرسال احلدودية مع سورية كانوا يحتجون 

على إجراءات أمنية مشددة على تنقالتهم.
وقال مصدر أمني والوكالة الوطنية لالعالم 
إن ثالثة ش���بان أصيبوا وألقي القبض على 
آخرين بع���د املواجهات مع اجليش في وادي 

حميد قرب البلدة.
وقد اندلع���ت االحتجاج���ات عقب فرض 
احلصول على تصريح مس���بق من مخابرات 
اجليش ملواطني عرسال والنازحني السوريني 

فيها اذا ارادوا الذهاب الى جرود البلدة. 
وقال اجليش ان إجراءاته األمنية هذه حلماية 
السكان من اجلماعات املسلحة املتشددة التي 
تنشط في سورية وحتاول مد رقعة األراضي 

التي تسيطر عليها إلى لبنان.
وذكرت وس���ائل اإلعالم اللبنانية أن نحو 

150 محتجا لبنانيا وسوريا جتمعوا أمس عند 
حاجز للجيش خارج بلدة عرسال بعد احتجاج 
مماث���ل أمس األول، وقدر أحد س���كان البلدة 
الذين اتصلت بهم »رويترز« عدد املش���اركني 

في املظاهرة بأقل من مائة شخص.
 من جهته، اكد عضو كتلة املستقبل النائب 
عاطف مجدالني بع���د لقاء مفتي اجلمهورية 
الشيخ عبداللطيف دريان لنواب بيروت، اننا 
»مع اجلي���ش بكل ما يقوم ب���ه من اجراءات 
في عرس���ال لتكون احل���دود اللبنانية آمنة، 
وعلى االهالي في عرسال ان يسمعوا صوت 
اجليش وان يس���ألوا عن س���بب قيامه بهذه 

االجراءات«. 
وأوردت وسائل اإلعالم أن احملتجني يخشون 
أن يش���دد اجليش القيود على احلركة حول 
البلدة مما يؤثر على مصدر رزق السكان الذين 

يعملون في املزارع واحملاجر القريبة.

٭ حزب اهلل يترك قرار الرجوع عن الترشح لعون: 
علقت مصادر في قوى 8 آذار مقربة من 

حزب اهلل على جتديده دعم ترشيح العماد 
عون للرئاسة بالتزامن مع جلوسه للحوار 

مع »املستقبل«، الفتة إلى أن »ترشيح احلزب 
لعون نهائي وال رجعة عنه، فأمني عام احلزب 

السيد حسن نصراهلل حني أعلنه مرشحه 
لم يكن يناور«. وقالت املصادر: »احلزب 

أبلغ القاصي والداني بأنه يحق لعون وحده 
التصرف بترشيحه وبالتالي فإن قرار 

الرجوع عنه بني يديه حصرا. وتيار املستقبل 
أيضا في هذا اجلو«.

٭ تفاؤل بري: تفاؤل الرئيس نبيه بري 
رئاسيا يأتي من أمرين: األول أن إيران 

أبلغت من يعنيهم األمر أن موضوع 
الرئاسة يقرر فيه حزب اهلل، وهي لن 

تتدخل حتت أي ظرف، وليس صحيحا 
أن حزب اهلل ينتظر إيران. والثاني أنه ما 

دامت األمور بيد السيد حسن نصراهلل فإن 
بري يعتبر أن احلريري أذا أقدم وحترك 

متشي األمور.
٭ شهران ويدخل لبنان ازمة نظام: قال مرجع 
مسيحي إن هناك مهلة متتد على مدى 

الشهرين القادمني، وهما شهران ميثالن 
بالنسبة للمجتمع الدولي سقفا زمنيا إلنتاج 
رئيس جديد للجمهورية، وفي حال لم يتم 

ذلك في خالل هذه الفترة فهذا يعني أن لبنان 
دخل أزمة نظام وليس مجرد أزمة شغور 

رئاسي.

وقال املرجع إن االتصاالت الدائرة والسيما 
بعيدا عن األضواء كثيفة، وإن القائمني بها 
يأملون خيرا منها بالنسبة النتخاب رئيس 

للجمهورية، إال أن حسابات احلقل ال تنطبق 
بالضرورة على حسابات البيدر.

٭ تكتم في قضية العسكريني األسرى: قال مصدر 
معني بقضية العسكريني املخطوفني في 

جرود عرسال إن اجلديد في هذه القضية 
هو التكتم الذي بات مفروضا على مسارات 

التفاوض القائمة، وأن هذا التكتم كان 
ينبغي أن يحصل من البداية.

٭ الئحة اغتياالت: طلب من عدد من نواب 
ووزراء ومسؤولي قوى 14 آذار ومن ضمنها 

تيار املستقبل على وجه اخلصوص، اتخاذ 
أقصى درجات احليطة واحلذر، بعد ورود 

ما سمي الئحة اغتياالت ستشهدها الساحة 
اللبنانية، وهي التي سميت الالئحة السوداء.
وأبرز من وردت أسماؤهم في هذه الالئحة 

الوزير أشرف ريفي وأمني عام تيار املستقبل 
أحمد احلريري والنائب أحمد فتفت.

٭ جولة عربية جلنبالط: يستعد النائب وليد 
جنبالط للقيام بجولة عربية في عطلة 

األعياد بدأها من مصر التي وصلها امس 
األول يرافقه النائب السابق امين شقير 

وتقوده الى عدد من الدول اخلليجية، في 
إطار البحث مبلفات املنطقة، والسعي 

إليجاد تسوية لبنانية تؤدي الى انتخاب 
رئيس للجمهورية، وحل قضية اجلنود 

املخطوفني.

أخبار وأسرار لبنانية



السوق يعطل أعماله اخلميس.. ويستأنف نشاطه األحد
اعلن سوق الكويت لألوراق املالية عن تعطيل أعماله اعتبارا من يوم 
اخلميس املوافق 2015/1/1 باعتباره عطلة رسمية مبناسبة حلول السنة 
امليالدية لعام 2015، واعتبر السوق ذكرى املولد النبوي الشريف العام 
1436 الهجري يوم السبت املوافق 2015/1/3 عطلة رسمية، على يستأنف 
الدوام الرسمي كاملعتاد اعتبارا من األحد 2015/1/4.
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توظيف 496 كويتياً و98 غير كويتي.. وانطالق عجلة املشاريع الكبرى

»مؤسسة البترول« في 2014.. عقود تسويق مليارية ووفر باملاليني في »املالية«
الكهرباء واملاء تقدر مببلغ 
1.790 مليون دينار، وذلك 
بفضل الب���دء في تطبيق 
سياسة جديدة للتحاسب 

مع الوزارة.

قطاع التخطيط.. 
العقل المدبر للمؤسسة

يعتبر قطاع التخطيط 
في مؤسسة البترول العقل 
البترول  املدبر ملؤسس���ة 
وش���ركاتها التابعة، وقام 
القطاع برئاس���ة العضو 
الفرهود  املنتدب محم���د 
بالعديد من اإلجنازات هي 

كالتالي:
1ـ    إعداد اخلطة اخلمسية 
املجمعة ملؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة 

.2019/2020 � 2015/2016
آلية تسعير  حتديث  2 ـ  
الغاز النحيل بني املؤسسة 
التابعة للسنة  وشركاتها 
املالي���ة 2016/2017 وم���ا 

بعدها.
3 ـ  الب���دء ف���ي اتخ���اذ 
اخلطوات إلعداد دراسات 
اجلدوى ح���ول بناء خط 
النفط اخلام  أنابيب لنقل 
إلى األس���واق  الكويت���ي 
العاملية مع كل من اإلمارات 
العربية املتحدة وسلطنة 

عمان.
4 ـ  املش���اركة ف���ي إعداد 
دراس���ة اجلدوى املبدئية 
لبرنامج التكامل بني مصفاة 
الزور والبتروكيماويات 
)مصنعي األولفينات الثالث 

والعطريات الثاني(.
ـ  حتديث اخلطة املوحدة   5
إلدارة األزمات ملؤسس���ة 
البترول الكويتية وشركاتها 

التابعة.

الكهرب���اء واملاء، والتمكن 
من حتقيق نسبة %92.10 
لتشغيل أسطول ناقالت 

النفط الكويتية.

قطاع الشؤون المالية.. 
ووفر بالماليين

إجنازات عديدة سطرها 
املنتدب للشؤون  العضو 
املالي���ة عل���ي الهاج���ري 
منذ عودته إلى مؤسس���ة 
البترول، حيث متكن من 
جتديد عق���د وثيقة تأمني 
املمتلكات لفترة 36 شهرا 
2014/11/1 عن  اعتبارا من 
طريق تخفيض قيمة قسط 
التأم���ني مبق���دار %12.5، 
وبعائد على قسط التأمني 
يبلغ 7.5% سنويا، مما أدى 
التكاليف على  إلى تقليل 
مؤسسة البترول مبا يعادل 
5.1 ماليني دوالر سنويا.. 
وم���ن أب���رز اإلجن���ازات 

كالتالي:
1ـ    اعتماد دراسة حتديث 
نسب اس���تهالك األصول 
البترول  الثابتة ملؤسسة 
الكويتية وشركاتها التابعة 
من قبل املجل���س األعلى 

للبترول.
ـ  تطبيق مشروع استرداد   2
القيمة  الضريب���ة عل���ى 
املضافة ملوظفي مؤسسة 

البترول الكويتية.
مت جتدي���د وثيق���ة  3 ـ  
التأمني الصحي اجلماعي 
مع احلصول على تخفيض 
نس���بته 0.6% من القسط 
السنوي للسنة السابقة مما 
أدى إلى تخفيض القسط مبا 

يعادل 4.5 ماليني دينار.
4 ـ حتصي���ل ج���زء من 
املديوني���ة عل���ى وزارة 

أحمد مغربي

سيسجل القطاع النفطي العام 2014 باعتباره عاما شهدت 
فيه الصناعة النفطية الكويتية انطالق كبرى املشاريع النفطية 

التي مت تأجيلها لسنوات عديدة، وذلك على الرغم من الصراعات 
واألحداث احمللية الصعبة التي مر بها القطاع بالتزامن مع 

االنخفاضات احلادة ألسعار النفط اخلام، ومتكن القطاع النفطي 
من البدء في املشاريع احليوية الكبرى مثل مصفاة الزور ومشروع 

الوقود البيئي والنفط الثقيل وبناء 3 مراكز جتميع في شمال 
الكويت.

ورغم معاناة القطاع النفطي من الصراعات الداخلية على 
املناصب والنفوذ على حساب املصلحة العامة، حكمت احملكمة 
اإلدارية بعودة 3 من القيادات النفطية إلى نفس مناصبهم وإلغاء 

قرار تقاعدهم وهو ما دفع مجلس إدارة مؤسسة البترول إلى إجراء 
تغييرات هيكلية في مؤسسة البترول لتسكني القيادات العائدة.

واحتل القرار الذي اتخذته السعودية بإغالق حقل اخلفجي 
املشترك في شهر أكتوبر واجهة االهتمام، حيث أدى إلى تقليل 

إنتاج الكويت النفطي بواقع 135 ألف برميل يوميا، وال تزال 
املفاوضات مستمرة مع اجلانب السعودي لتذليل أي عقبات 

لعودة إنتاج احلقل من جديد.
عامليا، انهارت أسعار النفط إلى مستويات قياسية لم تبلغها 
منذ العام 2008 حيث هبطت أسعار النفط الكويتي من مستوى 

108 دوالرات في شهر يونيو إلى ما دون 57 دوالرا للبرميل خالل 
شهر ديسمبر، وذلك ألسباب اقتصادية وسياسية دفعت األسعار 

إلى الهاوية، باإلضافة إلى قرار أوپيك بتثبيت حجم اإلنتاج عند 30 
مليون برميل يوميا.

ورغم تلك األحداث احمللية والعاملية، جنحت »مؤسسة 
البترول« في توظيف 496 كويتيا و98 غير كويتي خالل األشهر 

األولى من السنة املالية احلالية، وفيما يلي أهم اإلجنازات التي 
شهدها العام 2014 في القطاع النفطي والتي أصدرتها مؤسسة 

البترول:

القطاع النفطي يطوي صفحة 2014 مبشاريع عمالقة رغم الصراعات واملشاكل 

»األنباء« جتري مقارنة بني انخفاض النفط 2008 وانخفاضه في 2013.. والنتيجة واحدة

الزمة تنويع االقتصاد تتكرر مع انخفاض النفط.. وال تغيير يذكر
تس����تطيع ان تلع����ب دورا 
أساس����يا في عملية تنويع 
االقتصاد كقطاع الصناعات 
التحويلي����ة وقط����اع النقل 
والتخزين واالتصاالت وقطاع 
جت����ارة اجلمل����ة والتجزئة 
والفن����ادق فنس����بتها م����ن 
النشاط االقتصادي بقيت على 
حالها وشكلت مجتمعة %14 
الناجت احمللي االجمالي.  من 
ام����ا اخلدم����ات العامة التي 
تقدمها الدول����ة من خدمات 
التعليم والصحة والرعاية 
السكنية ودعم أسعار السلع 
واخلدمات الرئيسية من نفط 
وم����اء وكهرباء فقد ارتفعت 
مس����اهمتها من 11% الى %15 
خالل الفترة نفسها. فهيكل 
االقتصاد اجلانح نحو االعتماد 
على القطاع النفطي واخلدمات 
العام����ة )القطاع احلكومي( 
ينعكس في تركيبة محفظة 
البنوك الكويتية من القروض 
الت����ي تتركز بش����كل كبير 
في التس����هيالت الشخصية 
للمواطنني واملقيمني والتي 
تشكل نحو 40% من احملفظة 
12.1 مليار  االئتمانية بقيمة 
العقار  دينار، وكذلك قطاع 
الذي تشكل القروض املوجهة 
له نس����بة 26% قيمتها 7.82 
ملي����ارات دين����ار، وقطاع 
التي  الشركات االستثمارية 
تش����كل ديونه����ا 4.6% من 
اجمالي محفظة البنوك. اما 
القطاعات اإلنتاجية كالصناعة 
فنصيبها ضئيل من القروض 
بنس����بة 6% وكذلك التجارة 
بنس����بة 9.6%، حيث اصبح 
الوقت مالئما، وهناك حاجة 
ملحة إلعادة النظر في هيكل 
االقتصاد الكويتي وتنويعه 
وحتصينه من تذبذب اسعار 
النفط، حيث يبدو ان األسعار 
ال� 100 دوالر  املرتفعة فوق 
للبرمي����ل أصبح����ت بعيدة 
العودة  املنال، وأصبح����ت 
اليها خالل السنوات القادمة 
أمرا صعبا في حال لم يحدث 
أي حدث جيوسياسي كبير 
النفط  إم����دادات  يؤثر على 
وإنتاجه خصوصا في الشرق 

األوسط.

المحلل المالي

هل تل����وح الفرصة أمام 
الكوي����ت لتبدأ ف����ي تنويع 
اقتصادها؟ فم����ع انخفاض 
أس����عار النفط يظهر سؤال 
حول أهمية تنويع االقتصاد 
الكويتي )كم����ا االقتصادات 
اذ إن  اخلليجي����ة( بق����وة، 
االعتماد على م����ورد واحد 
لالقتصاد غير مستدام مثل 
النفط الذي تخضع أسعاره 
لعوامل خارج����ة عن قدرة 
التحكم بها من قبل اغلب الدول 
املنتجة وبينها الكويت، يجعل 
االقتصاد عرض����ة لتقلبات 
هذه األسعار مع عدم القدرة 
على استش����راف املستقبل 
بش����كل واض����ح. وأج����رت 
»األنب����اء« مقارن����ة تتناول 
هيكل االقتصاد الكويتي بني 
عامي 2008 و2013 حيث شهد 
العام 2008 انهيارا في اسعار 
النفط، متاما كما هي احلال 
منذ الرب����ع االخير من 2014 
والذي انخفضت فيه أسعار 
النفط 50%. وتبني من الرصد 
أنه ال تقدم يذكر على صعيد 
النشاط االقتصادي  تنويع 
والقاعدة االقتصادية للناجت 
احمللي للدول����ة، وذلك بعد 
أن أجرين����ا توزيعا للناجت 
احملل����ي االجمالي حس����ب 
النش����اط االقتصادي  نوع 
باألس����عار اجلارية. فقطاع 
النفط والغ����از حافظ على 
حصته األعلى من االقتصاد 
بنسبة 56% بينما القطاعات 
األخرى شهدت تغيرا طفيفا 
في مس����اهمتها باس����تثناء 
قطاع املؤسسات املالية الذي 
انخفضت حصته في الناجت 
احمللي االجمالي من 11% في 
عام 2008 ال����ى 6% في عام 
2013 نتيجة تضرر الشركات 
االستثمارية بشكل كبير من 
األزمة املالية وفقدانها جزءا 
كبيرا م����ن اصولها ودورها 
وتأثيرها السلبي على القطاع 
املصرفي. ام����ا قطاع العقار 
فارتفعت مش����اركته من %3 
الى 5% خ����الل الفترة ذاتها. 
وبالنس����بة للقطاعات التي 

رغم كل اجلهود احلكومية لتنويع االقتصاد احمللي ال يزال النفط هو املصدر األساسي للدخل وهو مورد واحد غير مستدام وتخضع اسعاره لعوامل خارجة عن قدرة التحكم فيها من قبل الدول املنتجة   

قطاع النفط 
والغاز مستمر 

في احلفاظ على 
حصته الضخمة 
باالقتصاد عند 

%56

كل القطاعات 
على حالها.. ما 

عدا املؤسسات 
املالية انخفضت 

مشاركتها في 
االقتصاد %5

العقار أحد 
القطاعات 

املرتفعة مساهمته 
باالقتصاد من %3 

إلى %5

القطاعات 
اخلدمية 

املدعومة حكوميًا 
األكثر ارتفاعًا إلى 

%15

اإلجمالية للعقد 300 ألف 
برميل يوميا.

3ـ   إبرام عقد طويل األجل 
ملدة عشر سنوات مع إحدى 
شركات الس���وق الكوري 
بكمية وقدره���ا 200 ألف 

برميل باليوم.
4ـ   توقيع عقود متوسطة 
الغاز  األج���ل الس���تيراد 
الطبيعي مع كل من شركة 
ش���ل وبي بي وقطر غاز 
لتلبية احتياجات وزارة 

توقيع عق���د لتوريد  1 ـ  
النفط الكويتي إلى السوق 

الفلبيني.
2 ـ  زيادة كميات مبيعات 
الكويتي  النف���ط اخل���ام 
املتعاقد عليها مع ش���ركة 
إلى  صينية كبرى لتصل 
250 أل���ف برمي���ل يوميا 
ملدة عشر سنوات وبزيادة 
تدريجي���ة 10 آالف برميل 
يوميا حت���ى تبلغ الكمية 

التسويق العالمي.. 
عقود مليارية

مع عودة العضو املنتدب 
لقط���اع التس���ويق ناصر 
املض���ف إل���ى رأس عمله 
من جديد، اس���تطاع قطاع 
التسويق من توقيع عقود 
تسويقية ضخمة مع كبرى 
الشركات العاملية ولفترات 
طويل���ة، ولع���ل أبرزه���ا 

كالتالي:

إعداد دراسة اجلدوى 
لبناء خط أنابيب لنقل 

النفط إلى األسواق 
العاملية مع كل من 

اإلمارات وعُمان
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دكتور دري يتصدر القائمة بـ 620 مليون دوالر

»فوربس«: 1.4 مليار دوالر إجمالي أجر أغلى 10 موسيقيني بالعالم
منى الدغيمي 

أعلن���ت مجلة »فورب���س« عن قائم���ة 2014 
للموس���يقني االعلى أجرا واستندت على تشكيل 
القائمة هذا العام على مبيعات االلبومات وبيانات 
من Pollstar، ريا ونيلسن ساوند، وعلى مقابالت 
مع مديرين واحملامني، واملديرين التنفيذيني وبعض 
من الفنانني أنفسهم. وقد مت احتساب الربحية في 

الفترة من يونيو 2013 إلى غاية يونيو 2014. 
وتضمنت القائمة نحو 30 اسما سواء ملغنيني 
عامليني أو لفرق موسيقية وقدر إجمالي أجر العشرة 
األوائ���ل منهم نحو 1.4 ملي���ار دوالر بعد خصم 
الضرائب خالل العام املاضي أي ما يعادل نصف 
أجر دكتور دري »Dr. Dre. « الذي قدر أجره السنوي 
نحو 620 ملي���ون دوالر وهو مغني راب ومنتج 
موس���يقي ومن أكثر مغني الراب شهرة وجناحا 
في مجاله. أحدث أثرا في الغانغس���تا راب، وهو 

مؤسس تسجيالت افترماث.
وتضمنت القائمة مجموعة من مشاهير الغناء 
منهم املغنية واملمثلة األميركية بيونسيه التي جاءت 
في املرتبة الثانية بإجمالي أجر سنوي 115 مليون 
دوالر ثم في املرتبة الثالثة فرقة النسور بإجمالي 
أجر 100مليون دوالر ومغني الروك األميركي جون 
ب���ون جوفي الذي حتصل عل���ى املرتبة الرابعة 
بإجمالي أجر 82 ملي���ون دوالر وتطول القائمة 
لتش���مل 30 اسما من مشاهير الغناء واملوسيقى 
منهم املغنية البربادوسية ريانا وهي كذلك ممثلة 
ومصمم���ة أزياء بإجمالي أج���ر 48 مليون دوالر 
واحتلت املرتبة 18 ومعبودة اجلماهير جينيفار 
لوبز التي حتصلت على املرتبة 24 بإجمالي راتب 

شهري 37 مليون دوالر.

جاسنت بيبر 

فرقة النسور  بيونسيه 

وان ديريكسون بول مكارتني 

توبي كيث بروس سبرينغستني 

بون جوفي دكتور دري 

كافني هاريس 
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توقعات 
وأمنيات عام 
2015

ان من يتابع األحداث االقتصادية خالل عام 2014 سيرى هناك 
الكثير من الوقائع التي حدثت وأثرت على املستوى العاملي واإلقليمي 
واحمللي، ومن ابرز هذه األحداث  ظهور داعش أو ما يسمى بالدولة 

اإلسالمية، الذي أثر على استقرار وأمن منطقة الشرق األوسط، 
وخاصة دول اخلليج العربي، حيث أصدر عمالت نقدية باسم الدولة 
اإلسالمية وسيطر على أراض نفطية وأجبر دول املنطقة على شراء 
أسلحة ومعدات حربية، كما جاء انخفاض أسعار النفط ضربة قاسية 

للدول املصدرة للنفط )أوپيك( حيث انخفض سعر النفط من 105 
دوالرات حتى وصل الى 55 دوالرا وقد تراجعت أسعار تداول األوراق 

املالية وانخفضت الى أدنى مستوياتها، وقد أدى كل هذا الى مراجعة 
ميزانيات دول اخلليج العربي وخاصة الكويت التي خفضت مصروفات 
ميزانية 2015-2016 من 23 مليار دينار الى 19 مليار دينار واتخاذ بعض 

اإلجراءات املالية لبعض بنود املصروفات احلكومية ومراجعة دعم 
الكهرباء واملاء والبنزين.

توقعاتي لعام 2015 أن أسعار النفط سوف تبدأ بالصعود مرة أخرى 
ولكن لن تصل الى ما كانت علية سابقا يعني ما بني 70 دوالرا و100 

دوالر للبرميل، وقد تبدأ ما بعد منتصف عام 2015، وكذلك أسعار 
األوراق املالية سترتفع متوازية مع ارتفاع أسعار النفط والتعديالت 

التي سوف تنفذ في هيئة أسواق املال، واهلل أعلم. 
أمنياتي لعام 2015 أن أرى تطبيق وتنفيذ التأمني الصحي للمتقاعدين 

الذي سيساهم في مساعدة أكثر من 100 ألف كويتي وكويتية متقاعدين 
في احلصول على اخلدمات والرعاية الصحية من القطاع اخلاص مجانا، 
وأن أرى تطبيق وتنفيذ البديل االستراتيجي لسياسة الرواتب اجلديدة 
وتستقر وحتد من مطالبات الزيادات والكوادر، وكذلك أمتنى البدء في 
تشريع قانون ملخرجات التعليم الذي سيساهم في حل مشكلة البطالة 

وعدم وجود فرص وظيفية، وكذلك أن أرى تقرير ديوان احملاسبة 
لعام 2015 أقل مخالفات وهدرا للمال العام في اجلهات احلكومية وعدم 

تكرار نفس املخالفات.
وأخيرا أمتنى أن يسود األمن واألمان واالستقرار في العالم ويحفظ 

الكويت من كل شر ويجمع أهلها على اخلير واحملبة.

الدعم املعنوي والتدريب فقط للمشاريع اجلديدة

صندوق املشروعات الصغيرة:
التمويل ملشروع عمره سنتان ولديه منو وتدفقات نقدية

واألف���كار اجلديدة س���يتم 
دعمهم وتدريبهم عن طريق 

حاضنات املشاريع.
من ناحي���ة أخرى، قال 
العنجري صاحب  م.محمد 
مارك���ة »دير ان���د دير« ان 
نسبة ال� 10% التي مت ذكرها 
ف���ي القان���ون ال تكفي، في 
حني ان دولة االمارات تدعم 
أصح���اب املش���اريع لديها 

بنسبة %30.
وأشار العنجري الى ان 
الالئحة لم تتطرق الى غالء 
أسعار العقار، الفتا الى ان 
أقل مكتب من املمكن ان يقوم 
بتأجيره صاحب املشروع 
يصل ال���ى 1000 دينار وان 
إيج���ارات املخازن أغلى من 
إيجارات احملالت وال يوجد 
بها تأم���ني، معربا عن أمله 
أن تكون هناك استثناءات 

في البداية.
وشدد العنجري على ان 
تكون هناك رقابة شديدة على 

من يديرون الصندوق.
من جانبه، تساءل م.طالل 
املهنا أحد مؤسس���ي شركة 
ش���راع إلدارة املشاريع عن 
سبب تفرغ صاحب املشروع 
وفقا للمادة 13 من الالئحة 
رغم أن فكرة الصندوق لم 
تكن تشترط تفرغ صاحب 

املش���روع، مشككا في قدرة 
حتقيق هذا الشرط.

من ناحيت���ه، قال املدير 
التنفيذي لشركة بريلينت 
الب ندا الديحاني إن مجلس 
إدارة الصن���دوق لديه اآلن 
حتديات عدي���دة من بينها 
الفكرية  امللكي���ة  حق���وق 
لصاح���ب املش���روع، إذ إن 
السيطرة عليها صعب جدا 
حتى في الدول املتقدمة مثل 
الواليات املتحدة األميركية 

وأوروبا.
وبالنس���بة لرأي���ه في 
دعم الصندوق للمش���اريع 
كاملواق���ع  اإللكتروني���ة 
والتطبيقات، قال الديحاني 
إن���ه يفت���رض دع���م هذه 
الش���باب  ألن  املش���اريع 
الكويتي في مختلف شرائحه 
العمرية يعتمدون بعملهم 
التكنولوجيا، ولديهم  على 
توجه كبير نحو املشاريع 
اإللكترونية ألنها »س���هلة« 

على حد وصفه.
وأضاف أن »الصندوق« 
ليس لديه »حجة« اآلن لعدم 
تفعيل الالئح���ة التنفيذية 
على أرض الواقع.  وقال إن 
»بريلينت الب« على استعداد 
تام خلدم���ة الصندوق في 

مجال احلاضنات.

عبدالرحمن خالد

أص���در وزي���ر التجارة 
والصناعة د.عبداحملس���ن 
املدعج قرارا وزاريا بتفعيل 
الالئحة التنفيذية للصندوق 
الوطني لدعم وتنمية املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة، والتي 
أظهرت عدة تس���اؤالت في 
بعض املواد ل���دى عدد من 
املبادرين وأصحاب املشاريع 

الصغيرة.
ويقول مصدر مس���ؤول 
)فضل عدم الكشف عن اسمه( 
ان الصندوق لديه األولية في 
التي  املناقصات احلكومية 
تطرحها وذلك بنسبة %10 
بالنسبة للمناطق الصناعية 
و5% للمناطق الزراعية حسب 
نص امل���ادة 38 من الالئحة 

التنفيذية للقانون.
ويضي���ف ان الصندوق 
س���يدعم مالي���ا أصح���اب 
املشاريع القائمة منذ عامني 
عل���ى األقل، ولكن بش���رط 
أن يك���ون معدل النمو لدى 
املشروع جيدا )من دون حتديد 
نس���بة النمو في اإليرادات 
املهم هو ان  إذ  التشغيلية، 
يكون هناك تدفقات نقدية 
ومنو باإليرادات التشغيلية(، 
وبالنسبة ألصحاب املشاريع 

ندا الديحانيمحمد العنجريطالل املهنا

10% أولوية ملشاريع
مدعومة من الصندوق

في املناقصات احلكومية

العنجري: الـ 10% ال تكفي.. 
فكروا في اإليجارات 

املرتفعة جداً 

املهنا: أشكك في قدرة 
أصحاب املشاريع

على التفرغ
كما ينص القانون

الديحاني: مستعدون
ملساعدة الصندوق

في مجال احلاضنات

تراجع طفيف للتضخم عند 3% بأكتوبر

»الوطني« 3% معدل التضخم السنوي املتوقع لـ 2014

قال تقرير صادر عن بنك 
الوطن����ي ان معدل  الكويت 
التضخم تراجع في مؤش����ر 
أسعار املستهلك بشكل طفيف 
ليصل إلى 3% على أس����اس 
س����نوي في أكتوب����ر، وذلك 
التضخم  متاشيا مع تراجع 
في معظم املكونات. فقد تراجع 
التضخم األساس من  معدل 
3.3% في سبتمبر ليصل إلى 
3.1%. بينما ظل معدل التضخم 
في مكون اإلسكان دون تغيير 
ليتراجع في مكونات رئيسية 
أخرى. وقد شهد التضخم في 
أسعار املواد الغذائية تراجعا 
طفيفا خالل أكتوبر، كما من 
املتوقع أن يستمر في التراجع 
خالل األش����هر القادمة وذلك 
متاشيا مع تراجع التضخم في 
أسعار املواد الغذائية العاملية. 
ومن املتوقع أن تساهم قوة 
الدينار ف����ي التحكم مبعدل 
التضخ����م احملل����ي. وتبدو 
الضغوط����ات التضخمي����ة 
معتدل����ة، كما من املتوقع أن 
يصل املتوسط السنوي ملعدل 
التضخم العام 3.0% بحلول 

نهاية العام 2014. 
وشهد معدل التضخم في 
أسعار املواد الغذائية تراجعا 
طفيفا ليص����ل إلى 2.6% في 
ش����هر أكتوبر من 2.7% في 
شهر س����بتمبر. ولم يستمر 
التسارع في تضخم أسعار 
الغذائية خالل الشهر  املواد 
املاضي. ومن املتوقع أن يشهد 
التضخم في أس����عار  معدل 
املواد الغذائية احمللية ركودا 
في النشاط متاشيا مع تراجع 
معدل التضخم في أسعار املواد 
الغذائية العاملية، األمر الذي 
من املفترض أن يساهم بدوره 
التقليل من الضغوطات  في 

على معدل التضخم العام. 
وقد استقر معدل التضخم 

في خدمات املسكن دون تغيير 
عن����د 4.4% في أكتوبر. ومن 
اجلدي����ر بالذكر أن����ه ال يتم 
حتديث مكون اإلسكان اال مرة 
واحدة بشكل ربع سنوي، حيث 
من املقرر أن يصدر التقرير 
التالي في ديسمبر. ومن غير 
احملتمل أن يسجل هذا املكون 
أي تغييرات تذكر في الربع 
األخير من العام 2014، كما من 
املتوقع أن يستقر تقريبا عند 

مستوياته احلالية. 
كما تراج����ع أيضا معدل 
التضخم ف����ي كل من مكون 
املالبس واألحذي����ة ومكون 
املفروشات املنزلية ومعدات 
أكتوبر.  املنزلية خالل شهر 
فقد تراجع معدل التضخم في 
مكون املالبس واألحذية من 
2.3% في سبتمبر ليصل إلى 
1.6% ف����ي أكتوبر. كما تباطأ 
مع����دل التضخ����م في مكون 
املفروشات املنزلية ومعدات 
الصيانة من 5.6% في سبتمبر 
ليصل إلى 5.0% في أكتوبر. 
وقد قفز معدل التضخم في 
هذا املكون خالل الشهر املاضي 
بعد أن شهد ارتفاعات فردية 
في مك����ون الصيانة ومكون 
تكالي����ف اخلدم����ات احمللية 

واملنزلية. 
وقد حتسن معدل التضخم 
في مكون السلع واخلدمات 
أكتوبر.  األخرى خالل شهر 
فق����د ارتفع التضخم في هذا 
املكون، الذي يش����مل أسعار 
التجمي����ل  مس����تحضرات 
واملصوغ����ات واملجوهرات 
وتكالي����ف بع����ض األعمال، 
وذل����ك بواق����ع 0.2% خالل 
أكتوبر. ويش����هد هذا املكون 
حاليا تراجعا ملحوظا وقد 
يستمر هذا األمر مطوال قبل 
أن يستعيد مستوياته ملا قبل 

العام 2012.

أسعار املواد 
الغذائية 

شهدت تراجعًا 
طفيفًا إلى 
2.6% في 

أكتوبر

معدل تضخم 
خدمات 

املسكن استقر 
دون تغيير عند 

 %4.4

تراجع تضخم 
املالبس 
واألحذية 

إلى %1.6 
واملفروشات 

املنزلية 
واملعدات 

املنزلية إلى %5

انه  الى  الناهض  وأش���ار 
عقب طلب »بيت���ك- تركيا« 
ترتيب صفقة التمويل، متكن 
»بيت���ك« من اجن���از الصفقة 
خالل 4 اس���ابيع، وهو وقت 
قياس���ي ملثل ه���ذا النوع من 
الصفقات، حيث مت استقطاب 
420 مليون دوالر، االمر الذي 
دعا »بيتك - تركيا« الى رفع 
مبلغ الصفقة الى 350 مليون 
دوالر بدال من املبلغ االساسي 
املطلوب وهو 250 مليون دوالر. 
وشدد الناهض على ان مشاركة 
12 بنكا ومؤسس���ة مالية في 
الصفقة كمنظمني رئيسيني أو 
ممولني يعبر عن قدرات »بيتك« 
املتميزة في ترتيب مثل هذه 
الصفقات وتوافر الثقة واخلبرة 
والعالقات اجليدة في االسواق 
الدولية، مع اجلودة في هيكلة 
املنتج وجعله فرصة متميزة 

ومناسبة جلميع االطراف.
وح���ول ش���مول الصفقة 
ملبلغ���ي ال���دوالر األميرك���ي 
واليورو، افاد الناهض بأن ذلك 
من مزايا الصفقة حيث ستتيح 
ل� »بيت���ك- تركيا« تنوعا في 
العمالت، وبالتالي سيزيد من 
التمويل حس���ب  قدرته على 
متطلب���ات الس���وق، ومتكنه 
من تلبي���ة احتياجات عمالئه 

بالعمالت املذكورة.
وأك���د الناهض اس���تمرار 
»بيتك« في جهوده الهادفة الى 
تعزيز قدرات سوق رأس املال 
)Debt Capital Market( من خالل 

مبشاركة 12 بنكاً محلياً وعاملياً

»بيتك«: 350 مليون دوالر
متويل مرابحة لصالح »بيتك ـ تركيا«

صفقات ومشاريع نوعية قيمة، 
تتجاوب مع النمو املتزايد في 
االقبال على اخلدمات واملنتجات 

املالية االسالمية. 
يذكر ان البنوك الرئيسية 
املنظمة هي: بنك املؤسس���ة 
العربية املصرفية اإلسالمي � 
بنك أبوظب���ي التجاري � بنك 
ب���روة � بن���ك اإلم���ارات دبي 
الوطن���ي � بنك نور � مصرف 

قطر اإلسالمي.
 أما املش���اركون بالصفقة 
باالضافة الى املنظمني الرئيسيني 
فهم: بنك بوبيان � بنك الكويت 
البنك الس���عودي   � الدول���ي 
البريطان���ي )س���اب( � البنك 
األهلي املتحد البحرين � البنك 
� كوميرزبانك  العربي املتحد 

.)Commerzbank(

أعلن بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( عن جناح ترتيب صفقة 
متويل مجمع بقيمة 350 مليون 
دوالر لصالح »بيتك- تركيا« 
املرابحة في وقت  وفق عقود 
قياسي وبإقبال كبير من بنوك 
محلية وعاملي���ة، حيث متت 
تغطية املبلغ املطلوب بزيادة 
مرتني تقريبا ع���ن املطلوب، 
مبا يعكس الثقة في مجموعة 
التركي  »بيتك« واالقتص���اد 
التي  الش���رعية  واملنتج���ات 
أصبحت معروف���ة ومتداولة 
ف���ي االقتصاد  بش���كل كبير 
العاملي.  وقال الرئيس التنفيذي 
في »بيتك« مازن سعد الناهض 
ف���ي تصري���ح صحاف���ي إن 
»بيتك« مت تعيينه مستشارا 
للصفقة مع الشركة التابعة ل� 
»بيتك- تركيا« في دبى، حيث 
قام »بيتك« م���ن خالل فريق 
 Structured( هيكلة التموي���ل
Finance( بتعي���ني املنظم���ني 
الرئيس���يني للصفقة وحتديد 
خطط واستراتيجية التسويق 
واالكتتاب واملساهمة في اعداد 
التس���ويق وتعيني  مذك���رة 
املستشار القانوني والتفاوض 
لتحديد مبالغ مشاركة البنوك 
وتكلفة التمويل، مش���يرا الى 
ان مبلغ الصفقة ينقس���م الى 
ش���ريحتني، االولى بالدوالر 
مببل���غ 300 ملي���ون دوالر 
تستحق بعد سنتني، والثانية 
باليورو مببلغ 40 مليون يورو 
 مازن الناهضتستحق خالل سنة وسنتني.

تضخم أسعار املستهلك
متوسط التغير السنوينسبة التغير السنوي متوسطنسبة التغير الشهريوزن املؤشر

20122013أكتوبر 2014سبتمبر 2014أكتوبر 2014سبتمبر %2014
18.40.80.12.72.84.84.0األغذية واملشروبات

0.312.412.26.67.1-0.30.1السجائر والتبغ
-2.31.64.30.1-9.30.30.6املالبس واألحذية
28.90.80.04.44.42.43.8خدمات املسكن

املفروشات ومعدات 
الصيانة

11.32.00.15.65.03.33.2

1.60.30.30.20.73.41.2الصحة
7.90.00.12.12.02.61.3النقل

0.10.0-0.7-0.00.8-40.2االتصاالت
4.30.10.01.20.02.91.9الترفيهية والثقافية

33.40.06.56.51.60.8التعليم
3.31.50.03.53.52.90.5املطاعم والفنادق

7.80.20.20.00.24.52.3السلع واخلدمات املتنوعة
81.60.80.03.33.12.92.3املؤشر األساس*

1000.80.83.23.03.32.7املؤشر العام
* باستثناء املواد الغذائية واملشروبات

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء
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أعلن����ت مجموعة جديدة من الش����ركات العقارية عن 
مش����اركتها في معرض النخبة العقاري � أبوظبي )أقوى 
جتمع عقاري مالي واستثماري( والذي تنظمه شركة إسكان 
جلوب����ال لتنظيم املعارض واملؤمترات في مركز أبوظبي 
الوطني للمعارض )أدنك( بدولة االمارات العربية املتحدة 

خالل الفترة من 26 إلى 29 يناير القادم.
وبهذه املناسبة، قال مدير املبيعات والتسويق لشركة 
األمانة العقارية محمد حمدان صابر ان »األمانة« ستقدم 
خالل فترة املعرض العديد من املشاريع في عدد من الدول 
العربية واألجنبية مثل السعودية � سلطنة عمان � اإلمارات 

� مصر، إلى جانب كل من تركيا وبلغاريا.
وأضاف أن الشركة ستطرح خالل املعرض مجموعة من 
الشقق واألراضي السكنية والتجارية والزراعية في مدن 
الرياض واخلفجي والنعيرية والدمام والطائف بالسعودية 
مبس����احات كبيرة تصل الى 1000 متر وبأسعار خيالية 
تبدأ من 2500 دينار.. كما توفر  ش����ققا سكنية في تركيا 

بأسعار تنافسية. 
وتوقع صابر أن تكون السوق السعودية من األسواق 
العقارية العشر األولى في العالم، مشيرا إلى وجود شعور 
إيجابي للغاية حول النظرة املستقبلية لالقتصاد السعودي، 
وهو ما اعتبره صابر أنه يغذي الطلب على العقارات ذات 
اجلودة الرفيعة داخل اململكة، الفتة إلى أنها تشهد طلبا 
قويا من جانب كل من املس����تهلكني واملستثمرين الذين 
يبحثون عن سوق تعود عليهم بأرباح كبيرة ومستوى 

عال من منو رأس املال.

السلطنة العقارية 

بدوره، اكد مدير عام شركة السلطنة العقارية فيصل 
الفضلي مشاركة ش����ركته في معرض النخبة العقاري، 
مشيرا في الوقت نفسه إلى حرص الشركة على املشاركة 
في احملافل العقارية ليتس����نى لها التواصل مع عمالئها 

من خاللها.
وأضاف ان الشركة ستقوم بطرح مجموعة من املشاريع 
املميزة في سلطنة عمان أبرزها، مشروع املروة 5 في صاللة 
بسلطنة عمان، حيث يأتي املشروع مكمال لسلسلة املشاريع 
املروة 1 واملروة 2 واملروة 3 واملروة 4 وبناية أفنان والتي 

منها ما قد مت تسليمه ومنها مازال على قيد اإلنشاء.
ونصح الفضلي العمالء باالستفادة من هذه النوعية 
من املش����اريع التي تعود بالفائ����دة على العميل من عدة 
اجتاهات، األول من خالل بيع الوحدة السكنية جاهزة مع 
انتهاء املشروع والثانية من خالل ايجارها واالستفادة من 

عائد سنوي يصل حتى 10% سنويا.
وأضاف أن الش����ركة س����تطرح كذلك مشروعا جديدا 
عبارة عن ڤلل سكنية في مدينة صاللة، منطقة صحنوت 
الشمالية مبساحات مختلفة ومناذج معمارية وتصاميم 
مبتكرة تتناسب مع جميع املستثمرين بتسهيالت بالدفع. 
وتتميز منطقة صحنوت الشمالية بقربها من مطار صاللة 
الدولي وجامعة ظفار والعديد من املناطق السياحية مثل 
»وادي دربات � عني صحنوت � عني ارزات � عني جرزيز« 
ومن جبال ظفار التي تتمي����ز بجمال الطبيعة وأجوائها 

الرائعة.

آمار سيتي

من جانبه، قال مدير املبيعات في ش����ركة آمار سيتي 
العقارية محمد عبده السيد ان الشركة أعدت خالل الدورة 
احلالية مفاجأة جديدة متثلت في طرح سلة متنوعة من 
املشاريع والعقارات العربية والدولية التي توزعت  بني 
املاني����ا وتركيا واالمارات العربية املتحدة، إلى جانب من 

مشاريعها السابقة التي مازالت قيد التسويق.
وأضاف ان »آمار سيتي« حريصة دائما على اقتناص 
الفرص االستثمارية املميزة التي تعود بالفائدة على عمالئها، 
وذلك من خالل اختيار أفضل العقارات وأكثرها متيزا من 
حيث الس����عر واملوقع والعائد، حيث ركزت الشركة على 
اختيار اكثر االسواق العقارية استقرارا مثل السوق التركي 

واالسواق االوروبية وسوق االمارات العربية املتحدة.
وأشار إلى ان »آمار سيتي« ستكشف خالل املعرض عن 
مجموعة من الشقق السكنية في مدينة »اليبزيغ« بأملانيا، 
إلى جانب مشاريع عقارية مميزة في مدن تركية مختلفة من 
بينها »بهشاشهير« و»طرابزون« و»ايسنيورت«، وغيرها 
من املدن التركية اجلذابة. وأكد على ان تركيا مازالت حتظى 
بطلب كبير من قبل العمالء بس����بب االستقرار السياسي 
واالقتصادي الكبير الذي حتظى به تركيا من جهة، وبسبب 
النمو السريع في العائد االستثماري على العقار التركي 
في ظل ما تشهده تركيا اجلديدة من نهضة ومنو سريعني 
من اجلهة االخرى. وأضاف أن تركيز »آمار سيتي« لن يقف 
عند هذا احلد، حيث من املقرر أن تطرح الش����ركة خالل 
املعرض 100 قطعة أرض سكنية في إمارة عجمان بدولة 
االمارات العربية املتحدة، لتوفر بذلك لعمالئها منتجات 
عقارية متنوعة سواء في دول اجلوار أو حتى في الدول 

االوروبية وغيرها من الدول املتقدمة.
وأختتم الس����يد بقوله ان »آمار سيتي« تضع نصب 
عينيها دائما املصداقية في العمل، واكتساب ثقة العمالء، 
مؤكدا على ان الشركة قامت خالل السنوات املاضية بتسليم 
جميع العمالء وثائق امللكية اخلاصة بهم حتى قبل انتهاء 
االقساط املستحقة عليهم، االمر الذي عزز من ثقة العمالء 

بالشركة واستمراريتهم معها.

محمد صابر فيصل الفضلي

شركات جديدة تنضم ملعرض 
النخبة العقاري في أبوظبي

»الوطني« يحتفي بتخريج دفعة جديدة من برنامج »الشباب«
واخلريج����ني وتوف����ر أعلى 
التدريب ومنها  مس����تويات 
التدري����ب الصيفي  برنامج 
لطلبة امل����دارس واجلامعات 
واملعاهد و»أكادميية الوطني« 
الشهادات  املخصصة حلملة 
اجلامعية من الكوادر الكويتية 
الشابة التي مت اختيارها للعمل 
في البن����ك، الى جانب مئات 
البرامج التي تعدها مجموعة 
املوارد البش����رية للموظفني 
وبرام����ج التطوير املهني في 
مختل����ف مجموع����ات البنك 

وإداراته.

التطور املتواصل في اخلدمات 
املصرفية. كما أن هذا البرنامج 
جزء ال يتجزأ من املسؤولية 
االجتماعي����ة للبنك الوطني 
العديد من  ويندرج ضم����ن 
التدريبية السنوية  البرامج 
الت����ي يطلقها البنك للكوادر 
الوطنية واملعدة وفق معايير 
منهجية وعلمية متطورة تهدف 
الى صقل الكفاءات والقدرات 

للطلبة واخلريجني.
ويق����وم البن����ك الوطني 
س����نويا بإط����الق برام����ج 
الطلبة  تدريبية تس����تهدف 

فرص����ة للخريج����ني اجلدد 
للتدريب والتأهيل تش����مل 
املهارات األساسية في  تعلم 
األداء  العمل املصرفي وبناء 
املتميز والتغيير واالبتكار إلى 
جانب علم اإلدارة واالتصال 
الفعال مم����ا يؤهل املتدربني 
الحقا االلتحاق مباشرة بالعمل 
امليدان����ي. ويأت����ي »برنامج 
البرامج  الش����باب« ضم����ن 
التدريبية التي يطلقها البنك 
الوطني س����نويا بهدف دعم 
الوطنية وإعدادها  الكفاءات 
للعمل املصرفي واطالعها على 

الوطني أحمد خالد  الكويت 
اخلضر ومس����اعد مدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
الكويت  الشخصية في بنك 
الوطني محمد خالد العثمان 
إلى جانب قيادات من البنك. 
وقد ك����رم الوطني خالل هذا 
االحتفال املتدربني الشباب بعد 
أن اجتازوا بنجاح برنامجا 
تدريبيا مكثفا مدته شهران 
ونصف الشهر، وذلك استعدادا 
اللتحاقهم بالعمل في إدارات 

البنك.
ويوفر »برنامج الشباب« 

احتفل بنك الكويت الوطني 
بتخريج الدفعة السادسة من 
املوظف����ني اجلدد من برنامج 
الش����باب املخصص للكوادر 
الش����ابة من حملة  الوطنية 
الدبلوم حديثي التخرج، وذلك 
البنك  في إطار استراتيجية 
الهادفة إلى استقطاب الكفاءات 

الوطنية وتنمية قدراتها.
وحضر االحتف����ال مدير 
عام مجموعة املوارد البشرية 
العبالني ونائب  عماد أحمد 
مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك 

تطبيقه سيزيد من حجم سوق التأمني

»وثاق« تدعو لضرورة التأمني على املباني املدرسية ضد احلوادث
وشدد على ضرورة قيام 
شركات التأمني باإلشراف على 
املدارس ووضع خطط للطوارئ 
والكشف الدوري على أجهزة 
اإلطفاء، وذلك جتنبا للخسائر 
املادية واملعنوية التي ستدفعها 
إذا شب حريق في هذه املدارس 

أو حصلت حوادث للطالب.
وأفاد العلي بأنه ميكن تقييد 
التغطية لتغطي احلوادث التي 
تقع ضم���ن منطقة جغرافية 
أو يتم توس���يعها  معين���ة، 
لتشمل جميع دول العالم ضمن 
شروط واستثناءات معينة، 
وغالبا ما تشمل التعويضات 
جميع األخطار التي تنتج من 

احلوادث.

التأمني، مطالبا بإيجاد وثيقة 
خاصة باملدارس ضد احلوادث 
الشخصية التي تقع للطالب 

والطالبات في املدارس.
وأوضح العلي أنه رغم أن 
احلوادث الشخصية للطالب 
أقل من تلك التي تقع للعاملني 
في املصانع واملنشآت، نتيجة 
اختالف النشاط الذي يقوم به 
الطرفان وطبيعة املكان، إال أنها 
تتوافق في حال تضمنت رحلة 
املنزل  الذهاب والع���ودة من 
إلى املدرس���ة، كون احلوادث 
املرورية تصل ذروتها خالل 
فت���رة الذهاب إلى املدرس���ة 
والعودة، إذ تصادف س���اعة 

الذروة لدينا.

املدارس بأخ���ذ االحتياطات 
الالزمة، مقترحا أن تتم إضافة 
التأمني على  قيمة بوليص���ة 
الطالب إلى رس���وم الدراسة 
في املدارس اخلاصة، وميكن 
أن حتصل احلكومة على سعر 
منخفض من شركات التأمني في 
حال التأمني على الطالب ضد 
احلوادث، وذلك لوجود عدد 
كبير من الطالب في املدارس 

احلكومية.
وب���ني العلي، أنه يجب أن 
التأمني على  تضع ش���ركات 
املدارس مجموعة احتياطات 
معينة وأجهزة سالمة ومخرجا 
للطوارئ، وه���ذه املطالبات 
ف���ي وثيقة  س���تنص عليها 

إضافة إلى التأمني على الطالب 
ضد احلوادث التي قد حتصل 
أثناء الدوام املدرسي، مشيرا 
إل���ى أن التأمني ال يلغي قيام 

طالبت شركة وثاق للتأمني 
التكافل���ي اجله���ات املعنية، 
بضرورة التشديد على اجلهات 
املعني���ة، التأمني على املباني 
املدرس���ية ض���د احل���وادث، 
وكذلك التأم���ني على الطالب 
والكوادر اإلدارية، ضد احلوادث 
الشخصية التي ميكن أن حتدث 
خالل اليوم الدراس���ي، الفتة 
إلى أنه قد يؤدي تطبيق هذا 
النوع م���ن التأمني إلى زيادة 

حجم سوق التأمني. 
وبهذه املناسبة، أكد املدير 
العام للش���ركة، ماجد العلي، 
عل���ى أهمية إل���زام املدارس 
احلكومية واخلاصة بالتأمني 
على مبانيه���ا ضد احلوادث، 

ماجد العلي

الفتتاح فرعه اجلديد مبجمع سيمفوني ستايل

»التجارية العقارية« توقّع عقداً مع »سلطان شيف«
شيف أن الشركة وبعد النجاح 
الكبي����ر الذي القته من افتتاح 
فرعها األول في برج التجارية 
العالية، تقوم  ونسبة اإلقبال 
حاليا بالتوسع الفتتاح فرعني 
جديدين في بداي����ة عام 2015 
في مشاريع بارزة مملوكة من 
قبل الشركة التجارية العقارية، 
أحدهما في سيمفوني ستايل 
مول واآلخ����ر في مطاعم اليت 
في املهبولة. ولتلبية التوقعات 
العالية حملبي األطباق التركية 
ونخب����ة الذواقة ف����ي الكويت 
تسعى الشركة إلطالق مفهوم 
جديد من سلس����لة مطاعمها، 
وذلك ف����ي بداية عام 2015 في 
مجمع س����يمفوني ستايل أحد 
التابعة للتجارية،  املش����اريع 
وذلك باإلضافة إلى أفرع جديدة 

ملطعم سلطان شيف.

ه����ذه العق����ود يأتي مس����اندا 
الستراتيجية الشركة وسعيها 
الدائم إلى استقطاب كل ما هو 

جديد ومتفرد في عقاراتها.
وال ش����ك ف����ي أن اإلضافة 
اجلدي����دة لهذي����ن املطعم����ني 
املتميزين في سيمفوني ستايل 
س����تمنح الذواقة من املجتمع 
الكويتي، فرصة للتمتع بأشهى 
األطب����اق التركية. فلعش����اق 
اللح����وم والس����تيكات يقدم 
مطعم سلطان شيف أكثر من 
20 صنفا من اللحوم ذات اجلودة 
العالية واملطهوة بشكل ممتاز 
على الفحم. كما يتميز املطعمان 
بجودة ورقي اخلدمة املطرزة 
على فخامة األصول التركية. 

وفي ه����ذا اإلط����ار أضاف 
محمد فوزي القصار - املدير 
العام لسلسلة مطاعم سلطان 

التجارية  الش����ركة  أعلنت 
العقارية ع����ن توقيع عقد مع 
التركية  الكويتي����ة  الش����ركة 
للتجهي����زات الغذائية الفتتاح 
التركية ش����هرة  أكثر املطاعم 
التركي  مطعم »سلطان شيف 
للستيكات«، وذلك في الطابق 
األرضي من مجمع سيمفوني 
ستايل الواقع على شارع اخلليج 
العربي. إضافة إلى ذلك أعلنت 
التجارية عن توقيع عقد آخر 
التركية  الكويتية  مع الشركة 
للتجهي����زات الغذائية الفتتاح 
مطعم آخر ومبفهوم جديد كليا 
)س����يتم اإلعالن عن����ه الحقا( 
وذلك ف����ي امليزانني من مجمع 
سيمفوني ستايل. وصرح محمد 
ف����اروق العبدالرحيم - نائب 
مدير إدارة العقار في الشركة 
لقطة جماعية خالل توقيع العقدالتجارية العقارية بأن توقيع 

العلي: ضرورة قيام 
الشركات باإلشراف 

على املدارس 
ووضع خطط 

للطوارئ والكشف 
الدوري على أجهزة 

اإلطفاء

»القطرية«.. شركة الطيران األكثر شعبية
حققت اخلطوط اجلوية القطرية إجنازا جديدا األسبوع 

املاضي عندما أصبحت أكثر شركة طيران عاملية 
»محبوبة« على موقع فيسبوك االجتماعي متفوقة بذلك 

على أقرب منافسيها حيث تخطى عدد معجبيها على 
صفحتها العاملية على موقع التواصل االجتماعي األكثر 

رواجا في العالم 8 ماليني معجب. ومتكنت الناقلة في 
غضون ستة أشهر فقط من زيادة عدد معجبيها على 
الفيسبوك من أربعة ماليني إلى ثمانية ماليني معجب 

لتصبح بذلك أكثر شركة طيران »محبوبة« على املوقع. 
كما متكنت القطرية احلائزة جائزة »أفضل مستخدم 

ملنصة نامية« خالل حفل جوائز SimpliFlying السنوي 
اخلامس الذي أقيم في نيويورك قبل شهرين، من 

زيادة حجم قاعدة محبيها بنسبة 2.560% تقريبا خالل 
عامني فقط. ويأتي صعود القطرية إلى الصدارة نتيجة 
ألنشطتها التفاعلية املتزايدة مع معجبيها عبر اإلنترنت 

والتي تشمل إطالق عروض ترويجية خاصة مبناطق 

معينة وشراكتها العاملية مع نادي برشلونة الرياضي لكرة 
القدم. وإضافة إلى استقطاب املعجبني من خالل إطالق 

وجهات جديدة، حشدت الناقلة الكثير من املعجبني عندما 
قامت بتسيير طائرتها اجلديدة إيرباص A380 إلى كل من 

لندن وباريس وبانكوك وقرب تسلمها طائرة اإليرباص 
XWB A350 التي تعد العميل األول لهذه الطائرة. كما 

ساهمت املسابقات مثل سفاريجرام و»انضم إلى نادي 
برشلونة«، إضافة إلى استهداف املعجبني بلغة بلدهم 

في منو عدد معجبيها وزيادة تفاعلهم معها. وحول ذلك، 
صرح أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط اجلوية 

القطرية: »تدرك القطرية مدى أهمية وسائل اإلعالم 
االجتماعية بالنسبة لها كشركة جتارية. استخدام طرق 

وأساليب جديدة ومبتكرة جلذب املعجبني وزيادة تفاعلهم 
معنا يساهم في بقائنا في الصدارة في مجال خدمة 

العمالء وفي الوقت ذاته يساعدنا على البقاء على تواصل 
مع مسافرينا ومعرفة احتياجاتهم وتطوير خدماتنا 

باستمرار، ووصولنا إلى مرتبة أكثر شركة طيران 
محبوبة على الفيسبوك دليل على جناحنا في ذلك«. كما 

صرحت سالم الشوا، نائب أول الرئيس التنفيذي لشؤون 
التسويق واالتصال: »نحن فخورون جدا بهذا اإلجناز، 
فقد متكنا في أقل من 18 شهرا من الصعود من املرتبة 

الـ49 إلى املرتبة األولى كما جنحنا خالل هذه الفترة من 
استقطاب أكثر من ثمانية ماليني معجب وذلك من خالل 
مواكبة وسائل التواصل االجتماعية احلديثة واملتطورة 

باستمرار مقارنة بوسائل 
اإلعالم التقليدية وكذلك من 

خالل تصميم محتوى ذي قيمة 
والتفاعل املستمر مع متابعينا«. 

وإضافة إلى الفيسبوك، تتصدر القطرية 
املرتبة األولى على موقع بنترست واملرتبة الثانية على 

إنستاغرام واخلامسة على لنكد إن. وتستخدم الناقلة ما 
مجمله 13 موقعا اجتماعيا للتواصل مع مسافريها.

قيادات البنك الوطني يتوسطون اخلريجني
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الكويت أوقف برقان وتصدر الدوري  العام
تصدر الكويت ترتيب فرق الدوري العام بنهاية اجلولة الـ 17 منه والتي جرت منافساتها مساء امس األول، ومتكن الكويت من إيقاف 
تقدم الوافد اجلديد برقان بالفوز عليه 4-1 ليصل األبيض إلى النقطة الـ 37، وتراجع برقان إلى املركز الرابع برصيد 27 نقطة. وواصل 
العربي مطاردته للكويت بعد أن تغلب على النصر 2-1 في مباراة شهدت عوده خالد خلف العائد من اإلصابة ورفع األخضر رصيده الى 
النقطة الـ 35، وأصبح القادسية في املركز الثالث بفوزه العريض على اجلهراء 4-2 مرتفعا الى النقطة الـ 32 وجتمد رصيد اجلهراء عند 
النقطة الـ 18 في املركز السابع. وفي النتائج األخرى خسر الساملية من التضامن 2-1 وبقي رصيد السماوي 17 نقطة في املركز الثامن، 
وقفز الفائز الى املركز العاشر بـ15 نقطة، وأخيرا تعادل خيطان مع اليرموك 2-2. آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية
القادسية يتفادى السقوط أمام اجلهراء

 في دوري »السلة«

ميرزا: البحرين جاهزة
 الستضافة بطولة املنتخبات األوملبية

يحيى حميدان 

حقق القادسية فوزا مثيرا على اجلهراء بنتيجة 
91-86 بع���د اللجوء الى وقت إضافي اثر تعادل 
الفريقني 75-75 في الوقت األصلي للمباراة التي 
أقيمت مساء أول من امس ضمن مباريات اجلولة 
اخلامسة من الدور التمهيدي لبطولة دوري كرة 
السلة. وتقدم الفريق اجلهراوي في الربع االول 
بنتيج���ة 26-23، قبل ان يقلب األصفر الطاولة 
في الربع الثاني 42-40، اال ان اجلهراء استعاد 
أفضليته ونشاطه في الربع الثالث بفضل الدفاع 
اجليد بنتيجة 62-58، وتساوت الكفة عند نهاية 

الوقت االصلي بنتيجة 75-75، ليحتكم الفريقان 
الى وقت إضافي مدته 5 دقائق واستطاع القادسية 
ان يفرض أفضليته وينهي اللقاء فائزا بنتيجة 
91-86. وتألق من جانب القادسية كل من عبداهلل 
الصراف ومش���اري بودهوم وشايع مهنا، فيما 
كان األبرز من اجلهراء العبيه عبدالعزيز ضاري 

ونايف الصندلي واحمد فالح.
قاد اللقاء طاقم حتكيمي مكون من عابر العابر 

وعبدالعزيز العجيمان وأسامة شوقي.
وفي بقية اللقاءات، فاز الكويت على كاظمة 
69-60، والعربي على الساحل 80-59، والنصر 

على الصليبخات 72-76.

كش���ف األمني الع���ام للجن���ة التنظيمية 
اخلليجي���ة لكرة القدم ميرزا أحمد عن انتهاء 
اللجنة التنفيذية لبطولة »هواوي« السادسة 
للمنتخبات األوملبي���ة بدول مجلس التعاون 
اخلليجي التي ستقام في العاصمة البحرينية 
املنامة في الفترة من 16 حتى 26 يناير املقبل عن 
انتهائها من حتديد اخلطوات النهائية ملقار سكن 
الوفود واملنتخبات وحكام البطولة وحتديد 
مالعب التدريبات وامللعب الرئيسي ملباريات 
البطولة. وقال ميرزا »قطعنا ش���وطا طويال 
لوضع آخر التجهيزات واخلطوات الستضافة 
البطولة ويتبقى علينا فقط اإلعالن الرسمي 
عن مقار س���كن الوفود واملنتخبات وحتديد 
مالعب التدريبات وامللعب الرئيسي الذي ستقام 
عليه املباريات«، مشيرا إلى اجلهود الكبيرة 
من قبل جميع اجلهات واملؤسس���ات املعنية 
الرامية لتجهيز كل االس���تعدادات التنظيمية 

واإلدارية إلجناح البطولة والتي ليست بغريبة 
على مملكة البحرين.

وش���دد ميرزا على أن اللجنة التنظيمية 
على تواصل دائم ومستمر مع املؤسسة العامة 
للشباب والرياضة واحتاد الكرة من أجل االنتهاء 
م���ن التحضيرات اإلدارية ملالع���ب املباريات 
والتدريبات، مؤكدا أن التصور النهائي في هذا 

اجلانب سيصدر رسميا خالل أيام قليلة.
وأوض���ح ميرزا أن االحت���ادات اخلليجية 
خاطبت اللجن���ة التنظيمية اخلليجية لكرة 
القدم لترشيح حكامها الذين سيديرون مباريات 
البطولة، كاش���فا عن موعد وصولهم والذي 
حددته اللجنة بتاريخ 13 يناير، وأضاف: تسلمت 
اللجنة التنظيمية أسماء احلكام املرشحني إلدارة 
الترشيحات من احتاداتهم  املباريات بحسب 
احمللية وس���يتم اإلعالن عنه���م خالل الفترة 

املقبلة.

»إتش. إم.جي العقارية« ترعى عياد في بطولة العالم

»IKO« بهزاد يتوج بلقب بطولة البحرين

متاشيا مع املبادئ التي وضعتها لنفسها في 
التوسع واالنتشار وحتمل املسؤولية التي تليق 
بها كشركة عقارية رائدة، كشفت مجموعة إتش. 
إم. جي العقارية عن رعاية الالعب علي عياد في 
بطولة العالم االخيرة والتي حقق عياد بها ثالث 
ميداليات ذهبية على مستوى العالم في رياضات 

الكيك بوكسنغ وقوة الرمي والكونغ فو.
وبهذه املناسبة، قال املدير التنفيذي ل� »إتش. 
إم. جي« في الكويت حسن قدومي إن املجموعة 
حتقق اإلجناز وراء اإلجناز على املستوى اإلقليمي 
والعاملي، حيث وسعت أعمالها إلى كثير من الدول 
ح����ول العالم في بريطاني����ا والواليات املتحدة 
وإسبانيا ودول اخلليج ولبنان وغيرها، معتبرا 
أن هذه الرعاية تندرج في إطار حرص املجموعة 
على تبني املواهب الشابة والواعدة كمجموعة 

اختتمت فعاليات بطولة البحرين اخلامسة 
للكيوكشنكاي كاراتيه )IKO( مبدينة عيسى 
يوم اجلمعة املاضي برعاية السانسية د. حسني 
الدرازي. وقد شارك من الكويت الالعب صالح 
به���زاد احلاصل على املركز الثاني في بطولة 
العالم 2013 في فئة ال���وزن املفتوح، وحقق 
املركز األول بعد الفوز على منافسه البحريني 

رائدة في قطاع جغرافي كبير.
وأض����اف قدومي أن إت����ش. إم. جي رأت في 
الالعب علي عياد قدرات ومواهب تستحق الرعاية 
ليتمكن من تطوير قدراته حيث اثبت ذلك من 
خ����الل حصوله على مراكز رياضية والتي كان 
للمجموع����ة فيها دور الرعاية والتبني، خاصة 
أن عياد حقق الكثير من اإلجنازات لفئة عمره 

حتت سن السابعة.
وختم قدومي مؤكدا أن »إتش. إم. جي« ستقوم 
بتبني ورعاية كل موهبة ترى فيها من التميز 
واالستثنائية ما يشبه متيز واستثنائية إتش. 
إم. جي في التطوير والتجدد املستمرين، متمنيا 
التوفيق والنجاح واملزيد م����ن املراكز العاملية 
لعياد، ومؤكدا وق����وف املجموعة معه لتحقق 

طموحاته وآماله.

احلائز على اللقب في البطولة السابقة. 
و أشاد رئيس فرع الكويت والشرق األوسط 
الشيهان بهاء العمران بالقائمني على البطولة 
ومس���توى التنظيم، كما أشاد بالنتائج التي 
حققها صالح بهزاد بحصوله على املركز األول 
متمنيا حتقيق املزيد من النتائج اإليجابية في 

البطوالت العاملية.

حسن قدومي وعلي عياد

صالح بهزاد يتسلم كأس املركز األول

تتبنى املواهب كجزء من مسؤوليتها االجتماعية

هنأ القارة الصفراء بالعام اجلديد

الفهد: علينا أن نبني جناحنا بتضامننا ووحدتنا

أيضا، وكذلك زيادة االتصاالت، 
كلها عوامل تلعب دورا كبيرا 
في تطوير الرياضيني واللجان 
الوطنية، واملجلس  األوملبية 
األوملبي اآلس���يوي يش���جع 
ال�  الوطنية  اللجان األوملبية 
45 على حتقيق االس���تفادة 
القصوى من هذه املوارد في 

السنة املقبلة.
كالع���ادة، ف���ان رزنامة 
املجلس األوملبي اآلس���يوي 
تزخ���ر باألحداث، من دورات 
واجتماعات، بالرغم من عدم 
وجود دورة العاب اس���يوية 
متعددة الرياضات في 2015، 
العاب س���تكون  واول دورة 

ف���ي 2016 عبر دورة األلعاب 
اآلسيوية الشاطئية اخلامسة 
في ڤيتنام. هناك حدثان مهمان 
في 2015، دورة ألعاب جنوب 
شرق آسيا الثامنة والعشرون 
في س���نغافورة من 5 الى 16 
العمومية  يونيو، واجلمعية 
الدولية رقم  للجنة األوملبية 
128 في كواالملبور من 30 يوليو 

حتى 3 أغسطس.
وستكون املرة الرابعة التي 
تستضيف فيها سنغافورة هذه 
الدورة اإلقليمية وستتميز بأنها 
تتزامن مع احتفاالتها بالذكرى 

اخلمسني لالستقالل.
كما ان اجلمعية العمومية 
الدولية  للجن���ة األوملبي���ة 
س���تختار في ماليزيا املدينة 
املضيف���ة ل���دورة األلع���اب 
األوملبية الشتوية عام 2022 
بني املاتي الكازاخستانية وبكني 
الصينية، واي���ا تكن املدينة 
الدورة س���تقام  الفائزة فان 
في آس���يا التي ستستضيف 
ثالث دورات أوملبية متتالية، 
األوملبياد الشتوي في بيونغ 
تشانغ بكوريا اجلنوبية عام 
2018، واألوملبياد الصيفي عام 
2020 في طوكيو، واألوملبياد 

الشتوي في 2022.
وهذا يظهر نفوذ وسمعة 
آسيا داخل احلركة األوملبية 
العاملية، ولذلك دعونا ان نبني 
على هذا النجاح في عام 2015 

بتضامننا ووحدتنا.

بالتأكيد كون  العمل  يتكثف 
األلعاب باتت قريبة.

وأضاف: كل منا لديه دور 
الرياضيني،  ليلعبه في دعم 
من املدربني اخلبراء الى خطط 
التدريب والصحة والتغذية كما 
الدور احليوي للجان األوملبية 
الوطنية في التنسيق واالدارة. 
وهذا على صلة خصوصا مع 
التضام���ن األوملبي،  برنامج 
حيث األموال موجودة جلميع 
الوطنية،  اللجان األوملبي���ة 
الكبيرة والصغيرة، الحداث 
الفارق في جميع جوانب عملها، 
واملنح الدراسية للرياضيني، 
املساعدات للتدريب والدورات 

وج����ه رئي����س املجلس 
األوملبي اآلس����يوي ورئيس 
»ان����وك« )احت����اد اللج����ان 
الوطنية( ورئيس  األوملبية 
التضام����ن األوملبي   جلن����ة 
الفهد رسالة  الش����يخ أحمد 
معايدة الى االسرة الرياضية 
اآلسيوية جاء فيها: نيابة عن 
املجلس األوملبي اآلسيوي، أود 
أن أمتنى للجميع عاما مليئا 
بالسعادة والصحة واالزدهار. 
و على الرغم من ان عام 2015 
لن يشهد دورة العاب متعددة 
الرياضات، فان ذلك ال يعني 
انن����ا سنس����ترخي ونعول 
عل����ى إجنازاتنا الناجحة في 
2014، وأبرزها دورة األلعاب 
اآلسيوية السابعة عشرة في 
اينشيون بكوريا اجلنوبية، إذ 
يجب علينا ان نواصل املضي 
قدما في تطوي����ر والترويج 
للحركة األوملبية في آس����يا 
وخارجه����ا، وتأم����ني افضل 
الظروف لرياضيينا للتنافس 
بأفض����ل قدراتهم، خاصة أن 
خلف كل رياضي ناجح فريق 
دعم متخصص����ا يعمل وراء 
الكواليس، مبا في ذلك اللجان 
األوملبية الوطنية واالحتادات 
الرياضية اآلسيوية والدولية. 
وقال: العمل قد بدأ بالفعل لكي 
يصل رياضيونا اآلسيويون 
التتويج في  الى قمة منصة 
دورة األلعاب األوملبية في ريو 
دي جانيرو عام 2016، وسوف 

الشيخ أحمد الفهد

زايد: قرارات صارمة بحق متعاطي املنشطات
اللجنة  )كونا( قالت رئيسة 
التنظيمية لرياضة املرأة بدول 
التع����اون اخلليجي  مجلس 
الش����يخة نعيمة االحمد ان 
االجتماع تناول اس����تضافة 
عمان للدورة الرابعة لرياضة 
املرأة اخلليجية في الثامن من 
املقبل وتستمر حتى  مارس 
ال� 18 منه. وأشادت الشيخة 
نعيمة األحمد باالستعدادات 
التي تبذلها عمان إلقامة هذه 
الدورة التي تتضمن 10 ألعاب 
رياضية وهي كرة السلة وكرة 
الطائرة وكرة اليد والفروسية 
والتايكوندو والتنس األرضي 
الطاولة والش����طرجن  وكرة 
وألعاب القوى لفئتي األصحاء 
وذوي االحتياجات اخلاصة 

والرماية.
ولفت����ت ال����ى ان رياضة 
املرأة في دول مجلس التعاون 
تش����هد تطورا مس����تمرا من 
خالل زيادة عدد املش����اركات 
واأللع����اب الرياضية في كل 
بطولة، مشيرة الى ان استمرار 
البطوالت الرياضية النسائية 
يعد جناحا لها وسيعزز من 
دور الالعبات اخلليجيات في 
احملافل الدولية والعاملية في 
املستقبل. بدوره قال االمني 
املس����اعد للجن����ة االوملبية 
القطرية الش����يخ مشعل بن 
ان  ل� )كونا(  ناصر اخلليفة 
دورة االلعاب الشاطئية التي 
ستقام في قطر في الثالث من 

ابريل املقبل وتس����تمر حتى 
ال����� 16 منه ستش����مل ألعاب 
كرة القدم وكرة السلة وكرة 
اليد وكرة الطائرة والسباحة 

والشراع والتجديف.
وفي ما يتعلق باالجتماع 
أوضح الشيخ مشعل اخلليفة 
انه مت حث اللجان التنظيمية 
لأللع����اب اخلليجي����ة على 
االلتزام بوضع خططها وتقدمي 
موازناتها في االوقات احملددة 
العتمادها في املكتب التنفيذي 
مضيفا انه مت االجابة عن جميع 
استفسارات اللجان التنظيمية 
املتعلقة بالبطوالت الرياضية. 
من جانب����ه، قال االمني العام 
للجنة االوملبية الس����عودية 
محمد املسحل ان دورة االلعاب 
الثانية  الرياضية اخلليجية 
س����تحظى برعاية كرمية من 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
ب����ن عبدالعزيز آل  عبداهلل 
سعود مضيفا ان هذه الرعاية 
سترفع من مستوى ومكانة 

الدورة بشكل كبير.
وأضاف املسحل في تصريح 
مماث����ل ل� »كون����ا« انه متت 
زيادة عدد االلعاب الرياضية 
في ال����دورة الى 15 لعبة بعد 
ان كان����ت 11 لعبة في الدورة 
انه مت توجيه  االولى. وذكر 
الدعوة في هذا االجتماع الى 
املنتخبات األوملبية  مشاركة 
اخلليجية في مس����ابقة كرة 

القدم لهذه الدورة.

التنفيذي  املكتب  صالحيات 
في هذه احلالة ايقاف اللجنة 

املتقاعسة عن عملها.
وذكر انه مت اعتماد جائزة 
قّيم����ة ألفضل بح����ث علمي 
رياضي اعتبارا من العام املقبل 
العلمية  مضيفا ان اجلائزة 
مقدم����ة من رئي����س اللجنة 
البحرينية الشيخ  االوملبية 
ناص����ر بن حم����د آل خليفة 
ألصحاب البح����وث العلمية 
الرياضية. وأوضح زايد ان 
االجتماع اس����تعرض ايضا 
استعدادات قطر الستضافة 
الش����اطئية  االلع����اب  دورة 
ابريل  الثانية في  اخلليجية 
املقبل الى جانب اس����تضافة 
الس����عودية لدورة االلعاب 
الرياضية اخلليجية الثانية 
التي ستقام في مدينة الدمام 

في اكتوبر املقبل.
ل�  وفي تصري����ح مماثل 

اعتمد االجتماع املشترك 
ب����ني املكتب  الثالث عش����ر 
التنفيذي واللجان التنظيمية 
الرياضية مبجلس  لأللعاب 
ل����دول اخللي����ج  التع����اون 
العربية العديد من القرارات 
املتعلق����ة  والتوصي����ات 

بالرياضات اخلليجية.
وق����ال امني الس����ر العام 
للجنة االوملبية الكويتية عبيد 
زايد في تصريح لوكالة االنباء 
الكويتية )كونا( ان االجتماع 
استعرض شرحا للمنشطات 
الرياضي����ة وخطورتها على 
انه  الالعبني مبينا  س����المة 
مت اعتم����اد ق����رارات مهم����ة 
وصارمة بحق الالعبني الذين 
يثبت تعاطيهم للمنشطات 
ف����ي املس����ابقات الرياضية. 
وأضاف: لقد مت اس����تعراض 
اخلطط واملوازنات والبرامج 
املستقبلية للجان التنظيمية 
اخلليجي����ة املش����اركة ف����ي 
االجتم����اع والتي بلغ عددها 
28 جلنة مؤك����دا اهمية دور 
اللجان في تفعيل االنشطة 
والبطوالت الرياضية املنوطة 

بها.
وأشار الى انه سيتم منح 
املميزة  التنظيمية  اللجن����ة 
)جائزة اللجنة املميزة( بينما 
ستتم معاقبة اللجنة املتقاعسة 
التي ال تقوم بتنظيم انشطة 
سنوية لثالث فئات سنية على 
أقل تقدير مشيرا الى ان من 

عبيد زايدالشيخة نعيمة األحمد

األهلي يداوي جراحه على حساب املقاصة
القاهرة - سامي عبدالفتاح

استعاد فريق األهلي توازنه وحقق فوزا 
صعبا على حساب ضيفه مصر املقاصة 

بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم األحد، في 
ستاد القاهرة الدولي في اجلولة اخلامسة 

عشرة للدوري لكرة القدم.
وتخلص األهلي من آثار هزميته القاسية 
التي تعرض لها أمام االحتاد السكندري 

في اجلولة املاضية برباعية بهذا الفوز على 
املقاصة الذي حتقق بهدف أحمد عبد الظاهر 
في الدقيقة 34. وارتفع رصيد األهلي إلى 24 

نقطة ليتقدم الى املركز الرابع، متقدما على 
بتروجيت بفارق األهداف، كما ان لألهلي 3 
مؤجالت مع املصري البورسعيدي وطالئع 

اجليش والداخلية بينما جتمد رصيد املقاصة 
عند 21 نقطة باملركز الثامن.

وأكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة 
احتاد الكرة، أنه مت تأجيل مباراة األهلي 

واملصري البورسعيدي للمرة الثانية، التي 
كان مقررا لها أن تقام السبت املقبل، بسبب 

انشغال مدينة اجلونة الساحلية باستقبال 
وفود سياحية كبيرة في هذا التوقيت 

مبناسبة العام اجلديد.

أضاف الشامي، أن األهلي سيواجه فريق 
اجلونة السبت املقبل، بدال من املصري.

مشيرا إلى أنه تتم دراسة إقامة لقاء األهلي 
مع املصري، في الفترة من 7 حتى 10 يناير، 

وسيتم حتديد املوعد النهائي الحقا.
من جهته أكد املدير الفني لألهلي االسباني 

خوان كارلوس جاريدو أن الفوز على 
املقاصة بهدف نظيف، يعد انتصارا مهما 
للفريق، مضيفا أنه فوز مستحق للمارد 

األحمر.
وأضاف: املقاصة أدى املباراة بشكل جيد، 

الفتا إلى أن املنافسة كانت متكافئة بني 
الفريقني، الفتا إلى أنه كان من الواضح أن 

الفريق منذ الدقيقة األولى يبحث عن الفوز، 
مؤكدا أن هناك ضربة جزاء مستحقة لألهلي، 

لم يحتسبها حكم املباراة.
وأشاد جاريدو، بأداء الالعبني مؤكدا أنهم 

لعبوا املباراة بشكل جيد، خاصة على 
املستوى الدفاعي، مشيرا إلى أنهم جنحوا 

في احلفاظ على النتيجة حتى النهاية.
وفي ذات السياق أكد املدير الفني لفريق 

مصر املقاصة إيهاب جالل، أن العبي الفريق 
أدوا ما عليهم، رغم اخلسارة من األهلي 

بهدف نظيف.

هدف أحمد عبدالظاهر داوى جراح األهلي 

عمان تستضيف 
الدورة الرابعة 
لرياضة املرأة 

اخلليجية
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اإلمارات يواجه األردن

السعودية والبحرين 
  يلتقيان في استراليا

تعادل العراق وأوزبكستان سلباً

يخوض منتخب اإلم����ارات اولى مبارياته الودية في 
معسكره احلالي مبدينة غولد كوست االسترالية عندما 
يقابل نظيره األردني اليوم ضمن استعداداتهما لنهائيات 

كأس آسيا 2015
 وتعس����كر اإلمارات التي تلعب في النهائيات ضمن 
املجموع����ة الثالثة التي تضم قطر والبحرين وايران في 

غولد كوست منذ 23 الشهر اجلاري.
أما منتخ����ب األردن الذي يلعب في املجموعة الرابعة 
إلى جانب منتخبات العراق وفلسطني واليابان فوصل الى 
غولد كوست األحد املاضي قادما من مدينة دبي حيث اختتم 

معسكره فيها باخلسارة أمام اوزبكستان وديا 2-1.
 وكان مه����دي علي املدرب الوطن����ي ملنتخب اإلمارات 
قد اس����تدعى تش����كيلة من 24 العبا للمعسكر اخلارجي 
في غولد كوس����ت، كان ابرز مالمحها عودة ماجد ناصر 
حارس مرمى األهلي املخض����رم اليها بعد غياب طويل، 
وهو املرشح األقوى خلوض منافسات كأس اسيا اساسيا 
بعد اس����تبعاد احلارس االول علي خصيف اثر التحاقه 

باخلدمة العسكرية.
 كما يغيب عن النهائيات اسماعيل مطر قائد الوحدة 
بس����بب اإلصابة، في حني بدأ صانع العاب املنتخب عمر 

عبدالرحمن تدريبات اجلري

يخوض املنتخب السعودي اليوم مباراته الودية 
األولى في معسكره باس���تراليا عندما يواجه نظيره 
البحريني على ستاد س���يموندز مبدينة غيلونغ في 

إطار حتضيرات املنتخبني لنهائيات كأس آسيا.
 املباراة هي األولى التي يخوضها »األخضر« السعودي 
بقيادة مدربه الروماني كوزمني أوالريو الذي سيقوده 
مؤقتا في البطولة بعد اقالة االس���باني خوان لوبيز 
كارو عقب خس���ارة املباراة النهائي���ة لكأس اخلليج 

أمام قطر.
ويسعى اوالريو إلى الوقوف على جهوزية الالعبني 
البدنية والتعرف على مستوياتهم الفنية ومدى قدرتهم 

على تطبيق أسلوبه التكتيكي أثناء سير املباريات.
 أما املنتخب البحريني الذي أقام معسكرا في ماليزيا 
قبل التوجه إلى استراليا فإن مدربه الوطني مرجان عيد 
الذي كلف باملهمة قبل املباراة األخيرة ضمن الدور األول 
ل� »خليجي 22«، فإنه يهدف بدوره الختبار جهوزية 
العبيه خصوصا أن بعضهم التحق باملعسكر متأخرا 
بسبب التزامات األندية فضال عن معاناة عدد آخر من 
اإلصابة.  وحل مرجان عيد ب���دال من العراقي عدنان 
حمد الذي أقيل من منصبه عق���ب املباراتني األوليني 

في كأس اخلليج.

تعادل منتخبا العراق واوزبكستان سلبا في مباراة 
دولية ودية أقيمت بينهما في مدينة الشارقة اإلماراتية 

ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس اسيا. 
 واقام منتخب العراق بطل آسيا عام 2007 معسكرا 
في اإلمارات ملدة عشرة أيام، وسيتوجه إلى استراليا 
للبدء في معسكر أخير قبل خوض غمار البطولة، وهي 
ثالث مباراة ودية له فيه حيث س���بق ان خس���ر امام 

اوزبكستان بالذات 0-1 وتعادل مع الكويت 1-1.
 ويلع���ب العراق في كأس آس���يا ضمن املجموعة 
الرابعة التي تضم اليابان حاملة الرقم القياسي بأربعة 
القاب آخرها في النس���خة املاضية بالدوحة عام 2011 
واألردن وفلسطني.  يقود منتخب العراق النجم الدولي 
السابق راضي شنيشل الذي تولى املهمة خلفا حلكيم 
شاكر عقب فشل االخير بتحقيق النتائج املرجوة مع 

منتخب بالده في خليجي 22.
 وسيخوض املنتخب العراقي مباراة ودية أخيرة مع 

نظيره اإليراني بسيدني في الرابع من الشهر املقبل.

قطر يختتم تدريباته
 استعداداً لودية عمان

الدوحة - خاص: يختتم منتخب قطر األول لكرة 
القدم تدريباته اليوم استعدادا للمواجهة الودية التي 
جتمعه مع عمان غدا في مدينة كانبيرا االسترالية ضمن 

استعدادات املنتخبني لكأس األمم اآلسيوية.
وكان املنتخب خاض مرانه األول فور وصوله إلى 
األراضي االسترالية، باألمس في إطار جتهيز »العنابي« 
ملنافس���ات كأس آس���يا، وذلك بعد أن أوقعت القرعة 
التي سحبت في وقت سابق من العام احلالي منتخب 
قطر، في املجموعة الثالثة رفق���ة منتخبات اإلمارات 

والبحرين وإيران.
حظيت بعثة بطل خليجي 22 باستقبال حافل لدى 
وصوله إلى مدينة كانبيرا، حيث توجه العبو املنتخب 
فور الوصول إلى فندق حياة بالزا للخلود إلى الراحة 
بعد رحلة شاقة استمرت 14 ساعة متواصلة بني الدوحة 

وكانبيرا.
وقبل خوض »العنابي« معترك البطولة اآلسيوية 
يدخل املنتخب معسكرا مغلقا بخوض جتربتني وديتني 
جتمعه األولى بالعماني في 31 اجلاري، والنيوزيلندي 

5 يناير املقبل.
أصر اجلزائ���ري جمال بلماضي املدير الفني لقطر 
عدم نقل عمان ونيوزيلندا تلفزيونيا، خوفا من أعني 

املنتخبات املتنافسة ضمن املجموعة الثالثة.

العبو قطر حلظة وصولهم إلى كانبيرا

كأس آسيا 2007 شهد استضافة 4 دول للحدث القاري

الكويت أول منتخب عربي يستضيف البطولة ويحرز اللقب اآلسيوي
أقيمت البطولة السابعة لنهائيات كأس آسيا في الكويت عام 1980، وكانت 

املرة األولى التي تستضيفها دولة عربية منذ انطالقها، وشهدت نهائياتها 
مشاركة عشرة منتخبات للمرة االولى أيضا، منها االمارات التي انضمت 

الى قافلة املنتخبات العربية األخرى في املسابقة اآلسيوية.
وزعت املنتخبات العشرة على مجموعتني، ضمت األولى إيران وكوريا 

الشمالية وس���ورية والصني وبنغالدش وتأهل منها منتخبا إيران وكوريا 
الش���مالية، فيما ضمت الثانية كوريا اجلنوبي���ة والكويت وماليزيا وقطر 

واالمارات وتأهل منها منتخبا كوريا اجلنوبية والكويت.
وفي نصف النهائ���ي، فاز االزرق على إي���ران 2-1، وكوريا اجلنوبية على 

جارتها الشمالية بالنتيجة عينها.
وكانت الكويت أول دولة عربية حترز اللقب أيضا بعد فوزها على كوريا اجلنوبية 
في املباراة النهائية 3-0، فيما أحرزت إيران املركز الثالث بتغلبها على كوريا الشمالية 
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 البطولة الثامنة )سنغافورة 1984(:

خ����اض 21 منتخبا تصفيات البطولة الثامنة الت����ي أقيمت نهائياتها في 
س����نغافورة عام 1984، وتأهل منها ثماني����ة منتخبات انضمت الى الكويت 

حاملة اللقب وسنغافورة املضيفة.
ضمن املجموعة االولى من النهائيات، تعادلت قطر مع سورية 1-1، والسعودية 
م����ع كوريا اجلنوبية 1-1، وفازت الكويت على قطر 1-0، والس����عودية على 
سورية 1-0، وتعادلت كوريا مع الكويت سلبا، وفازت سوريا على السعودية 
1-0، وتعادلت قطر مع السعودية 1-1، والكويت على سوريا 3-1، وقطر على 
كوريا 1-0، والسعودية على الكويت 1-0. وتأهلت السعودية والكويت الى 

نصف النهائي بعد حلولهما في املركزين االول والثاني على التوالي.
وفي املجموعة الثانية، فازت إيران على االمارات 3-0، وس���نغافورة 
عل���ى الهند 2-0، وإيران على الص���ني 2-0، واالمارات على الهند 0-2، 
وس���نغافورة على الصني 2-0، واالمارات على سنغافورة 1-0، والصني 
عل���ى الهند 3-0، والصني على االمارات 5-0، وتعادلت إيران مع الصني 
سلبا وسنغافورة مع إيران 1-1. وتأهلت الصني التي حلت اولى وإيران 

الى نصف النهائي.
وفي نصف النهائي، فازت السعودية على إيران 5-4 بركالت الترجيح 
بعد تعادلهما 1-1 في الوقتني األصلي واإلضافي، وتخطت إيران الكويت 
1-0. وأحرزت السعودية اللقب للمرة االولى في تاريخها بفوزها على 
الصني 2-0 في املباراة النهائية، فيما حلت الكويت ثالثة بتغلبها على 

إيران 5-3 بركالت الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

البطولة التاسعة )قطر 1988(:

كان����ت قطر الدولة العربية الثانية بعد الكويت التي تس����تضيف 
النهائيات وذلك عام 1988 في البطولة التاسعة واحتفظت فيها السعودية 

بلقبها.

البطولة العاشرة )اليابان 1992(:

 استضافت اليابان البطولة العاشرة الول مرة عام 1992 وشاركت في 
نهائياتها ثمانية منتخبات هي اضافة الى السعودية حاملة اللقب واليابان 

املضيفة، االمارات وإيران وكوريا الشمالية والصني وقطر وتايالند.
 واحرزت اليابان اللقب للمرة االولى بفوزها على السعودية في النهائي 

1-صفر، فيما حلت الصني ثالثة بفوزها على االمارات 4-3 بركالت الترجيح 
بعد تعادلهما 1-1.

 البطولة الحادية عشرة )االمارات 1996(:

 اقيمت البطولة اآلسيوية في ضيافة احدى الدول العربية للمرة الثالثة 
بعد ان استضافت االمارات النسخة احلادية عشرة عام 1996، وارتفع فيها 
عدد املنتخبات املشاركة في النهائيات الى 12 منتخبا للمرة االولى في تاريخ 

البطولة وزعت على 3 مجموعات.
 وفي ربع النهائي، فازت االمارات على العراق 1-0 بعد التمديد، والكويت 

على اليابان 2-0، وإيران على كوريا 6-2، والسعودية على الصني 
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 وف����ي نصف النهائي، فازت اإلمارات على الكويت 0-1، 
والسعودية على إيران 4-3 بركالت الترجيح.

 وأحرزت الس����عودية اللقب للمرة الثالثة بفوزها على 
االمارات في النهائي 4-2 بركالت الترجيح، فيما حلت إيران 
ثالثة بتغلبها على الكويت 3-2 بركالت الترجيح ايضا بعد 

تعادلهما 1-1.

 البطولة الثانية عشرة )لبنان 2000(:

 نظم لبنان الدورة الثانية عش����رة عام 2000 مبشاركة 12 منتخبا 
وزعت على ثالث مجموعات ضمت االولى لبنان والعراق وإيران وتايالند، 
والثانية الكويت والص����ني وكوريا اجلنوبية واندونيس����يا، والثالثة 

السعودية وقطر واليابان واوزبكستان.
 وتوج����ت اليابان بطلة بفوزه����ا على الس����عودية 1-0 في املباراة 
النهائية، وحلت كوريا اجلنوبية ثالثة بتغلبها على الصني بالنتيجة 

ذاتها.

 البطولة الثالثة عشرة )الصين 2004(:

 تصدت الصني لنهائيات البطولة في نسختها الثالثة عشرة 
عام 2004 ساعية الى تدوين اسمها في سجل الكبار واحراز اللقب 
للمرة االولى في تاريخها واالنطالق الحقا من البطولة القارية 

الى نهائيات كأس العالم.
 ولكن الصني س����قطت في احملطة االخيرة امام اليابان 3-1 
الت����ي احتفظت باللقب امام اكثر من س����تني الف متفرج على 
س����تاد العمال في بكني، فيما حلت إيران ثالثة على حس����اب 

البحرين 2-4.

 البطولة الرابعة عشرة )تايلند وفيتنام وماليزيا واندونيسيا 2007(:

 شهدت النسخة الرابعة عشرة التي استضافتها اربع دول عام 
2007 هي تايلند وفيتنام وماليزيا واندونيسيا سحب منتخبات 
غرب القارة البس����اط من منتخبات الشرق بتأهل منتخبني 

عربيني الى املباراة النهائية هما العراقي والسعودي.
 وتوج العراق بطال للمرة االولى في تاريخه بفوزه على 

»االخضر« بهدف ملهاجمه يونس محمود.
 

 البطولة الخامسة عشرة )قطر 2011(:

 شهدت البطولة مش����اركة مجموعة من أبرز املنتخبات 
اآلسيوية وعلى رأسها كوريا اجلنوبية واليابان وإيران إلى 
جانب أس����تراليا التي شاركت للمرة الثانية في البطولة بعد 

انضمامها إلى أسرة االحتاد اآلسيوي عام 2006.
 وكانت هذه البطولة فرصة لبعض املنتخبات الصاعدة من 
خالل مشاركة منتخب الهند بطل كأس التحدي اآلسيوي 2008 
ومنتخب كوريا الشمالية بطل كأس التحدي اآلسيوي 2010.

 
 واستضاف ستاد خليفة الدولي املباراة النهائية بني أعلى 
فريقني آسيويني بالتصنيف اليابان واستراليا، ولم يستطع 
أي فريق التسجيل خالل أول 90 دقيقة لينتهي الوقت األصلي 
بالتعادل س����لبا فتم اللجوء إلى الوق����ت اإلضافي. وخطف 
منتخب اليابان هدف الفوز الثمني في الدقيقة 109 عن طريق 

تاداناري لي ليمنح فريقه الفوز الثمني.
 وبهذا الفوز انفرد منتخب »الساموراي األزرق« بالرقم 
القياس����ي لعدد مرات الفوز، حيث حص����د الكأس للمرة 

الرابعة في تاريخ البطولة.

املتتالية في دور  املباريات 
املجموعات حتى يتس���نى 
النهائية  القائمة  له اختيار 
املكونة من 23 العبا والتي 
س���يعلن عنها بعد مواجهة 
اإلم���ارات بيوم���ني لكن���ه 
س���يحرص في املقابل على 
تواجد الالعبني املستبعدين 
طوال فترة تواجد األزرق في 

البطولة.

من جهة أخ���رى ينتظر 
اجلهاز الفني لألزرق بقيادة 
امل���درب التونس���ي نبي���ل 
معلول تقري���را مفصال من 
املنتخ���ب إخصائي  طبيب 
العالج الطبيعي د.عبداملجيد 
البناي بشأن جاهزية الالعبني 
املصابني جميعا ومدى قدرتهم 
على خوض غمار منافسات 
البطولة وحتملهم لضغط 

أنه يس���تغل وق���ت الفراغ 
النظرية  ال���دروس  ببعض 
التي يشرحها لالعبني تقريبا 

بصورة يومية.
وخاض جميع الالعبني 
تدريبات األمس باس���تثناء 
محمد فريح الذي يعاني من 
إصابة بسيطة لن حترمه من 
دخول التدريبات في اليومني 

املقبلني.

في استراليا 9 يناير املقبل، 
واكتفى مدرب األزرق نبيل 
معلول مبنح الالعبني جرعة 
تدريبية واحدة مساء أمس، 
حيث يتب���ع برنامجا أعده 
في وق���ت س���ابق لالعبني 
التدريب  ان يك���ون  وه���و 
يوما على فترتني ويوما آخر 
على فترة مس���ائية حتى ال 
الالعبون بامللل كما  يشعر 

عبدالعزيز جاسم 

الوطني  واصل منتخبنا 
األول لك���رة القدم تدريباته 
اليومي���ة في مدينة كانبيرا 
االسترالية وذلك استعدادا 
ملواجه���ة اإلمارات الودية 3 
يناير املقبل ضمن حتضيرات 
املنتخب���ني خل���وض غمار 
نهائيات كأس آس���يا 2015 

األزرق تدّرب بغياب فريح

معلول ينتظر تقرير البناي النهائي بشأن املصابني
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في دبي.. »امللكي« vs »اللومباردي«

تس����تضيف دبي اليوم قمة كروية عاملية ودية ببطولة 
»التحدي« لكرة القدم جتمع ريال مدريد وميالن اإليطالي.

وتس����تأثر املباراة بني العمالقني الت����ي تنظمها »طيران 
اإلمارات« املرتبطة بعقد رعاية مع الناديني على »س����تاد ذا 
سيفنز« الذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج باألضواء، كونها 
ستكون خير إعداد للطرفني قبل معاودة الدوريني اإلسباني 
واإليطالي دورانهما من جديد بعد فترة راحة بس����بب عطلة 

عيد امليالد.
ويخوض »امللك����ي« الذي أحرز لقب كأس العالم لألندية 
مؤخ����را بفوزه في النهائي على س����ان لورنزو األرجنتيني 
2-0، مباراة قمة في ضيافة ڤالنس����يا ي����وم 4 يناير املقبل 

ضمن اجلولة السابعة عشرة من »الليغا«. ويتصدر الريال 
ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، في حني يحتل ڤالنس����يا 

املركز الرابع وله 31 نقطة.
أم�������ا مي��������الن، 
فيستضيف ساسوولو 
في 6 يناير املقبل ضمن 
املرحلة السابعة عشرة 
من »الكالتشيو« الذي 
يحتل فيه املركز السابع 

برصيد 25 نقطة. وتشكل املوقعة فرصة لعشاق كرة القدم 
في املنطقة ملتابعة أملع النجوم الكبار وعلى رأسهم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو الذي نال جائزة أفضل العب في العالم 
هذا العام، كما تزخر التش����كيلة املدريدية بنخبة من جنوم 
الك����رة العاملية أمثال غاريث بي����ل وكرمي بنزمية وخاميس 
وكلفت  رودريغي����ر. 
جلنة احلكام باالحتاد 
اإلماراتي طاقم حتكيم 
إماراتيا إلدارة املواجهة 

املنتظرة.
ادارة  وس����يتولى 
املباراة الطاقم املكون من محمد عبداهلل حس����ن )س����احة( 
ومحمد أحمد يوسف )مساعد أول( وحسن املهري )مساعد 

ثان( وسلطان عبدالرزاق )إضافي أول( وياسني املنصوري 
)إضافي ثان( إلى جانب عمار اجلنيبي )حكما رابعا(.

وف����ي موقعة نارية، حتتضن املغرب مباراة مثيرة ودية 
جتمع بطل الدوري الفرنس����ي باريس سان جرمان مع إنتر 

ميالن اإليطالي بستاد مراكش.
وتتزامن املباراة مع توقف الدوريات األوروبية بس����بب 
العطلة الشتوية، حيث اختار النادي الباريسي إقامة معسكر 

تدريبي قصير باملغرب ومواجهة النيرازوري وديا خالله.
وكان املغرب قد احتضن س����ابقا مواجهة كأس الس����وبر 
الفرنسية بني ناديي ليل وليون بستاد مرشان بطنجة ورافقها 

جناح وحضور جماهيري كبير.

جولة »األنباء« في الصحف العاملية

ديلي ستار:
مورينيو 

وهجوم حاد 
على احلكم

كوريري: بودولسكي 
أمت انتقاله إلى اإلنتر

واليوڤي يفاضل بني 
شاكيري وشنايدر

عودة االبن الضال إلى »األتلتي« فان غال يُقر باحلقيقة املرة مورينيو: هناك »حملة« ضد تشلسي بلليغريني غاضب من العبيه

»سبيرز« يثأر من هيوسنت روكتس
واض����اف الفرنس���ي نيك��وال 
باتوم 17 نقط����ة، بين�ها 15 
من خ����ارج القوس ايضا )5 

ثالثيات(.
ق����اد االملان����ي ديرك  فيما 
نوفيتس����كي فريق����ه داالس 
مافريكس للف����وز على ضيفه 
اوكالهوما س����يتي ثاندر الذي 
افتق����د جنمه كيف����ن دورانت 
للمباراة السادسة على التوالي، 
بنتيجة 112-107 وذلك بتسجيله 
30 نقط����ة، بينه����ا 10 في اخر 
5 دقائ����ق، وأضاف تش����اندلر 
بارس����ونز 26 نقطة فيما كان 
االسباني سيرج ايباكا االفضل 
في صفوف الضيوف بتسجيله 

26 نقطة.
ومن����ي كليفالند كافالييرز 
بهزمية قاسية جدا على ارضه 
امام اجلريح ديترويت بيستونز 
بنتيجة 80-103 بعد ان عجز 
عن احلد م����ن خطورة ضيفه 
من خارج الق����وس في مباراة 
كان متقدما خالل ربعها الثاني 
32-17 قبل ان ينتفض الضيوف 
بتس����جيلهم 18 نقطة متتالية 
دون رد م����ن ليبرون جيمس 

ورفاقه.

مضيفه دنفر ناغتس 116-
102، وذلك بفضل تألق كايل 

الوري ولو وليامس.
وسجل الوري 30 نقطة 
مع 11 متريرة حاسمة وأضاف 
وليامس 31 نقطة، بينها 10 
لكل منهما في الربع االخير 
الذي حس����مه فريقهما 28-

.15
وعلى ملعب »مودا سنتر«، 
عمق بورتالند ترايل باليزرز 
جراح ضيفه نيويورك نيكس 
وأحلق به الهزمية الثامنة على 
التوالي والثامنة والعشرين 
من اصل 33 مباراة حتى االن 
بتغلبه عليه بسهولة 101-

.79
الذي  ويدي����ن بورتالند 
افتق����د مجددا خدمات جنمه 
الدريدج بسبب  الماركوس 
التنفس، بفوزه  مشاكل في 
التسع  الثامن في مبارياته 
االخي��رة واخلامس والعشرين 
في 32 مب��اراة حتى اآلن الى 
ويسل���ي ماثيوز الذي سجل 
املباراة  6 ثالثي���ات وانهى 
كافض��ل مسجل في صفوف 
فريق�������ه برصيد 28 نقطة، 

الربع دقائق ما سمح حلامل 
اللقب بالتق����دم 102-91 في 
آخر 4 دقائق ونصف، ولكن 
هيوسنت لم يستسل��م ورد 
بتسجيل 12 نقطة مقاب��ل 4 
فقط ملضيفه ليقلص الفارق 
الى ث��الث نقاط 103-106 في 
الثواني االخيرة، ثم حاول 
س����ان انتونيو حسم اللقاء 
بثالثية من غرين لكن االخير 

فشل في محاولته.
وقد س����اهم تي����م دانكن 
واالرجنتيني مانو جينوبلي 
وكوري جوزف في هذا الفوز 
ايضا بعد ان سجل االول 16 
نقطة مع 8 متابعات والثاني 
15 نقطة مع 5 متابعات و4 
متريرات حاس����مة والثالث 
14 نقطة مع 6 متابعات و4 

متريرات حاسمة.
وعلى ملعب »بيبس����ي 
س����نتر«، لم يجد تورونتو 
رابت����ورز صعوبة تذكر في 
تعزيز صدارت����ه للمنطقة 
الش����رقية وحتقي����ق فوزه 
السابع في مبارياته الثماني 
االخيرة والرابع والعشرين 
في 31 مب����اراة بتغلبه على 

اس����ترد س����ان انتونيو 
سبيرز حامل اللقب اعتباره 
من جاره هيوسنت روكتس 
بالفوز علي����ه 110-106 رغم 
الغيابات في صفوفه، فيما 
اض����اف كل م����ن تورونتو 
رابت����ورز وبورتالند ترايل 
بالي����زرز فوزا جدي����دا الى 
رصيده في دوري كرة السلة 

االميركي للمحترفني.
على ملع����ب »اي تي اند 
تي س����نتر«، وضع س����ان 
انتونيو حدا ملسلسل هزائمه 
امام ضيفه وجاره في والية 
تكساس عند 6 مباريات على 
التوالي بالفوز عليه بفارق 4 
نقاط رغم غياب صانع العابه 
الفرنسي توني باركر وكاوهي 

لينرد.
ويدين فريق املدرب غريغ 
بوبوفيتش بفوزه التاس����ع 
عشر في 32 مباراة، الى داني 
غرين الذي سجل 24 نقط��ة 
واالسترال��ي باتي ميل��ز الذي 
سجل نقاطه الثمان��ي في الربع 
االخي���ر الذي ك���ان حاسما 
بعدم���ا فش����ل هيوسنت في 
)أ.پ(الوصول ال���ى سلة مضيفه  دانكن ومساهمة كبيرة في فوز سان انتونيو  

يعود املهاجم االسباني فرناندو توريس الى حيث بدأ كل 
شيء الى فريق بداياته اتلتيكو مدريد اعتبارا من الشهر 

املقبل بعقد اعارة من ميالن االيطالي ملوسم ونصف املوسم، 
وذلك بحسب ما اعلن بطل الدوري االسباني.

»فرناندو توريس سيعود الى اتلتيكو مدريد بعد التوصل 
الى اتفاق بني نادينا وميالن ينتقل مبوجبه املهاجم الدولي 

الينا على سبيل االعارة ملا تبقى من املوسم احلالي اضافة الى 
املوسم املقبل«، هذا ما اعلنه اتلتيكو في موقعه على شبكة 

االنترنت.
وسيرجع »النينو«، البالغ من العمر 30 عاما، الى الفريق الذي 

بدأ فيه مشواره الكروي االحترافي حني كان في السابعة 
عشرة من عمره تقريبا، لكن بشرط ان يتجاوز الفحص 
الطبي الروتيني بحسب ما اعلن »روخيبالنكوس« مؤكدا 

انه سيتم التوقيع على العقد رسميا في اخلامس من الشهر 
املقبل، أي في اليوم االول من سوق االنتقاالت الشتوية في 

ايطاليا.
وقال الالعب »أخيرا سأعود الى منزلي«، هذا ما قاله »االبن 
الضال« عن عودته الى الفريق الذي اكتشفت موهبته عام 

1995 ودربه في فرقه العمرية حتى 2001 قبل أن يضعه على 
مسار النجومية.

مرت أيام قليلة على تصريح الهولندي لويس فان غال مدرب 
مان يونايتد ثالث الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم والذي 
قال فيه إن الهدف غير املعلن للشياطني احلمر هو الفوز بلقب 
البرمييير ليغ، غير أنه ومباشرة بعد مباراة توتنهام تراجع عن 

كالمه واعترف باستحالة املهمة.
وقال املدير الفني الهولندي إنه عندما تخسر نقاطا أمام استون 
فيال وتوتنهام فإن ذلك يعني استحالة التفكير في لقب الدوري، 
محمال العبيه خوان ماتا وفالكاو وفان بيرسي مسؤولية إهدار 

الكثير من الفرص احملققة. كما حتدث فان غال عن خوض مباراة 
ثانية فقط بعد 48 ساعة ضمن سلسلة البوكسينغ داي، مؤكدا 
أن فريقه عانى من انخفاض حاد في املردود البدني والذهني 

في الشوط الثاني لهذا السبب، مشيرا إلى مباراة اجلمعة املاضي 
عندما فاز الشياطني على نيوكاسل 3-1 كان الوضع البدني 

لالعبني في أحسن حال، لكن أي العب مهما كان ال يستطيع أن 
يؤدي بنفس املستوى في مباراة ثانية بعد 48 ساعة فقط.

وتنتهي سلسلة البوكسينغ داي اخلميس املقبل حيث يلتقي مان 
يونايتد مع مضيفه ستوك سيتي في مباراة صعبة ثالثة ضمن 
اجلولة الـ 19 من عمر املسابقة والتي ال تتوقف مبارياتها خالل 

عطلة أعياد امليالد، بل ترتفع وتيرتها، على عكس بقية الدوريات 
األوروبية.

أبدى مدرب تشلسي البرتغالي جوزيه مورينيو عدم رضاه عن 
التحكيم في مباراة فريقه مع مضيفه القوي ساوثمبتون، معتبرا 

أن احلكم انتوني تايلور حرم االسباني سيسك فابريغاس من 
ركلة جزاء في الشوط الثاني حني كان التعادل 1-1 سيد املوقف 

وانه لم يكتف بذلك وحسب بل رفع بوجهه البطاقة الصفراء 
بعدما اتهمه بالتمثيل داخل املنطقة.

وأظهرت اإلعادة ان فابريغاس لم ميثل سقوطه داخل املنطقة 
بل كان هناك احتكاك بينه وبني ماثيو تارغيت ما دفع مورينيو 

الى احلديث عن مبالغة من قبل احلكام في رفع البطاقة الصفراء 
بوجه العبي النادي اللندني بداعي التمثيل داخل املنطقة، 

مستذكرا ما حصل مع مهاجمه االسباني االخر دييغو كوستا في 
املرحلة االفتتاحية امام بيرنلي.

وقال الداهية البرتغالي: »احلكم ارتكب خطأ، والناس يرتكبون 
األخطاء، واعتقد ان ما حصل يعتبر نتيجة حملة. في املباراة 

االولى )ضد بيرنلي(، حصل دييغو )كوستا( على بطاقة صفراء 
وكان االجدر باحلكم ان يطرد املدافع ومينحنا ركلة جزاء في 

بيرنلي«.
وواصل »بعد اشهر، حصل فابريغاس على بطاقة صفراء، 

والعقوبة املزدوجة )اي حرمان الفريق من ركلة جزاء ومنح العبه 
بطاقة صفراء( أمر ال يحتمل.

بدا املدرب التشيلي ملان سيتي مانويل بلليغريني غاضبا من 
العبيه حتى انه اتهمهم بالتراخي بعد ان فرطوا في تقدم حامل 

اللقب على ضيفه بيرنلي بهدفني نظيفني وسمحوا له بادراك 
التعادل 2-2 في املرحلة التاسعة عشرة من الدوري االجنليزي 

املمتاز لكرة القدم.
ولم يكن املدرب التشيلي سعيدا على اإلطالق بأداء العبيه 

في الشوط الثاني وقد اتهمهم بالتراخي قائال: »رمبا اعتقدنا 
ان املباراة انتهت بعد تقدمنا 2-0 لكن املباراة ال تنتهي اال مع 

الصافرة النهائية، وكان بإمكاننا ان نواصل على الوتيرة ذاتها 
)التي كان عليها الفريق في الشوط األول(«.

وتابع »في كرة القدم، النتيجة قد حتسم بكرتني. في بداية 
الشوط الثاني، بيرنلي سجل هدفا من تسلل واضح وبعدها 

سجل الثاني من متابعة، نحن لعبنا بشكل جيد في الشوط االول 
لكن من الواضح اننا لم نحافظ على الوتيرة التي كنا عليها، وفي 

الشوط الثاني، سجلوا هدفا بشكل مبكر وهذا األمر كان مهما 
للغاية بالنسبة لهم ألنه منحهم ثقة كبيرة«.

 وبرغم هذه النتيجة املخيبة، فان بلليغريني بدا واثقا من قدرة 
فريقه على االحتفاظ باللقب بقوله: »بالطبع كنا أمام فرصة 

للحصول على نقطتني اضافيتني لكنها ليست اكثر من ذلك. 
تنتظرنا مرحلة اإلياب بأكملها.

7:00 دبي 1 ميالنريال مدريد

beIN 1HD 10:00 إنترميالنسان جرمان
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سونغ: فابريغاس أراد العودة 
ألرسنال ولكن ڤينغر رفض

أفصح العب الوس����ط 
الدولي الكاميروني ألكسندر 
سونغ عن رغبته الشديدة 
في العودة إلى صفوف فريقه القدمي 
أرسنال الصيف املاضي هو وزميله سيسك فابريغاس 
عندما تأك����دا من أن أيامهما مع فريق برش����لونة 
اإلس����باني باتت معدودة. الالعب ابن ال� 27 عاما 
كان قد انتقل إلى صفوف وست هام االجنليزي 
على سبيل اإلعارة من النادي الكتالوني مطلع 
املوسم اجلاري ليس����تعيد ذكريات تألقه في 
املالع����ب اإلجنليزية، حيث ش����ارك خالل 13 
مباراة في البرميييرليغ وقدم مستوى طيبا 
وحقق معدل دقة مترير بلغ 78% رغم توقع 
اجلميع له بالفشل بعد املعاناة الكبيرة التي 

واجهته أثناء تواجده في اسبانيا.
وقال سونغ في تصريحات خاصة لصحيفة 
»ليكيب« الفرنسية: »لقد كنت أرغب في 
العودة إلى أرسنال، وكذلك فعل فابريغاس 
أيضا، لكنهم هناك لم يكونوا بحاجة الينا، 
ال اس����تطيع إلقاء اللوم عليهم، كان صانع 
األلعاب اإلسباني سيسك فابريغاس قد صرح 
عند انضمامه لتشلسي الصيف املاضي بأنه طلب 
من مدرب املدفعجية آرسني ڤينغر العودة إلى 
صفوف الفريق ولكن ڤينغر رفض ذلك بسبب 
عدم حاجة الفريق إليه«. وأضاف سونغ متحدثا 
عن فابريغاس: »سيسك أراد العودة إلى أرسنال 
بكل تأكيد، لكنهم رفضوا عودته أيضا مثلما حدث 
معي، ال أدري كيف فعلوا ذلك خاصة عندما يش����اهدون ما يقدمه سيسك مع تشلسي، 

لقد أصبح أداؤه أفضل من ذي قبل«.

افتتاح أكادميية الفهد في العديلية

مدربا أكادميية الفهد مع الالعبني الصغار

أكادميية  الفهد  افتتح د.محمد 
الفه����د لكرة القدم ف����ي العديلية 
عل����ى مالع����ب رابط����ة هي���ئة 
التعلي����م التطبيقي مقابل نادي 
كاظم����ة مبش������اركة كبيرة من 

اجلمه��ور.
وتع����د األكادميية التي تعتني 
بتأسيس وتأهيل الالعبني من 
4 سنوات إلى 18 سنة 
من األكادمييات التي 
تتبع أحدث الطرق 
واألساليب العاملية 

في ابراز وإخراج طاقات ومهارات 
الالعبني. 

ويش����رف عل����ى التدري����ب في 
األكادميية كل من العبي املنصورة 
السابقني حمادة فاتي وحامت محمود 
والعب جمهورية شبني السابق محمد 

العطفي.
وقد شهدت األكادميية مشاركة 
كبيرة من أولياء األمور لتس����جيل 
أبنائهم، حيث بلغ عدد املشتركني 
أكث����ر م����ن 40 العبا من����ذ افتتاح 

األكادميية.

صرح جنم خط وسط فريق روما كيفني سترومتان 
عن س����عادته بالبقاء داخل صف����وف فريق العاصمة 

اإليطالية.
وكان يسعى مدرب نادي مان يونايتد لويس ڤان غال 
للتوقيع سترومتان، ولكن بتصريحاته يبدو أنه من 
شأنها أن حتبط مجهوداته في سعيه وراء الالعب.

ونشر موقع ESPN تصريحات سترومتان التي أكد 
فيها على رغبته في البقاء في فريق روما.

وقال: »أنا بالتأكيد ال أنظر إلى روما كأنه خطوة 
في حياتي، لكنني أريد أن أس����تمر في الفريق بأداء 

جيد وأحصل معه على البطوالت«.
وأملح سترومتان إلى رغبته في اللعب بالدوري 
االس����باني فضال عن اليونايتد فقال: »بالطبع 
اجلميع يرغب في اللعب بالريال أو البارسا 
ولكنهم ال يرونك عندما تكون تلعب في 

الدوري الهولندي«.
وكان سترومتان من أهم الالعبني 
الذين طالب ڤان غال بضمهم ملان 
يونايتد بعدم����ا تولى تدريب 
الفريق خلفا لديفيد مويس.

أكد مدرب ريال مدريد االس���باني بطل أوروبا كارلو انش���يلوتي انه 
سعيد مبواجهة ميالن االيطالي على كأس حتدي دبي والذي ميلك معه 

الكثير من الذكريات اجلميلة العبا ومدربا.
وقال انشيلوتي، الذي سبق ان لعب مع ميالن بني عامي 1987 و1992 
ثم أش���رف على تدريبه من 2001 حتى 2009، في مؤمتر صحافي عقده 
أمس للحديث عن املباراة الودية على س���تاد ذا س���يفنز في دبي: 
»نعم ستكون مواجهة خاصة بالنسبة لي. امتلك تاريخا كبيرا 
وطوي���ال مع ميالن وعالقتي معه جي���دة ولم تنقطع، كما ان 

مدربه فيليبو اينزاغي كان العبا في فريقي، وس���يكون 
الغ���د يوما مميزا في كرة الق���دم حيث جتمع املباراة 

مدربا مع العبه السابق«.
وتابع »رغم ان املباراة م���ع ميالن ودية، فإنها 
ستكون قوية كونها جتمع بني ناديني كبيرين وأكثر 

حصدا للبطوالت على مستوى أوروبا والعالم، 
لذلك فإنها ليست مجرد مباراة ودية فحسب بل 
مناسبة كروية كبيرة تستحق االهتمام واملتابعة 
من قبل عش���اق ومتابعي كرة القدم اجلميلة«. 
واوضح انشيلوتي »نحن في ريال مدريد نتعامل 
مع املباراة باألهمية املطلوبة، وأمتنى ان تكون 
املواجهة بحجم وقامة الفريقني اللذين ميثالن 
مدرستني مميزتني على صعيد كرة القدم«.

وحتدث انش���يلوتي عن املنافس���ة في دوري أبطال 
أوروبا وقدرة ريال مدريد عل���ى االحتفاظ بلقبه قائال: 
»نحن كفريق نعمل على تقدمي مستويات وإحراز نتائج 
افضل، واعتقد ان الفريق يسير على نفس النهج والعطاء 
الذي قدمه في املوس���م املاضي ولن نتراجع عن اهدافنا 
وطموحاتنا ألننا اعتدن���ا على العمل إلحراز كل بطولة 
نش���ارك فيها، وال اعرف ما اذا كان حتقيق اللقب للعام 
الثاني على التوالي ممكنا ام ال، ولكن سنحاول مثل أي 
بطولة أخرى ندخلها طامحني بتحقيق الفوز لنثبت للعالم 
اننا األفضل«. وأشار انشيلوتي الذي لم يسبق له ان درب 
منتخب ايطاليا الى انه ال يفكر حاليا باالشراف على »االزوري«، بل 
البقاء في ريال مدريد ألطول فترة ممكنة بقوله »طموحي ان أبقى 
في ريال مدريد وس���أبذل قصارى جهدي مع هذا الفريق الرائع، انا 
سعيد مع الفريق وأمتنى االستمرار معه لفترات طويلة، كل شيء 

في ريال مدريد جميل«.
وكشف ان »األملاني س���امي خضيرة لن يغادر ريال مدريد في 
فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة، شائعة رحيله الى ناد آخر غير 
صحيحة واجلهاز الفني متمسك بالالعب وسنعمل لتجديد عقده 

قريبا«.

أنشيلوتي: 
أريد البقاء في ريال مدريد ألطول فترة ممكنة

سامر يدافع عن روبن وريبيري

دافع ماتياس سامر مدير الكرة 
في نادي بايرن ميونيخ األملاني لكرة 
القدم عن جنمي الفريق آريني روبن 
وفرانك ريبيري في وجه االنتقادات 
التي يتعرضان لها، بل وأشاد بحفاوة 
بأداء جناحي متصدر ترتيب الدوري 
األملاني )بوندسليغا( لهذا املوسم.

وف���ي مقابلة م���ع موقع بايرن 
ميونيخ على اإلنترنت مت نشرها 
امس وصف سامر النجمني، اللذين 
وصفا في أوقات عديدة باألنانية في 
امللعب، بأنهما مثال يحتذى بالنسبة 

لالعبني الشباب.
وقال سامر: »دائما ما يتهم االثنان 
بانهما ال يبذالن اجلهد الكافي من أجل 
الفريق. ولكن هذا هراء بحت عندما 

ترى حقا كم ينتميان للفريق«.
وأضاف: »إنهما العبان يتمتعان 
مبستوى عاملي ومتكنا من احملافظة 
على فرديتهم���ا وابداعهما ولكنها 

منس���جمان متاما مع باقي أعضاء 
الفريق. كم���ا أنهما منوذجيان في 
التدريب���ات وف���ي احملافظة على 
جسميهما. إنها محترفان على أعلى 
مستوى وال يسعني هنا سوى أن 
أنصح كل العب شاب مبتابعة عملهما 

اليومي والتعلم منهما«.
وأكد سامر أن روبن املتوج حديثا 
بلقب »أفضل العب رياضي في هولندا 
لعام 2014« يعتبر »منوذجا مثاليا 
لالعب املخضرم الذي مازال يتعلم 
ويطور من نفس���ه، والذي يرفض 

االكتفاء مبا حققه بالفعل«.
وقدم النجم الهولندي )30 عاما( 
أداء مذهال خالل النصف األول من 
موسم البوندسليغا احلالي مع تصدر 
بايرن ترتيب البطولة بفارق 11 نقطة 
أقرب منافسيه ڤولفسبورغ.  أمام 
الفريق���ان املتصدران في  ويلتقي 
مباراة قمة األسبوع عندما تستأنف 

منافس���ات البوندس���ليغا في 30 
يناير املقبل بع���د انقضاء العطلة 

الشتوية.
ولكن سامر أكد أن الفوز في هذه 
املباراة املهمة لن يحسم مصير لقب 
البوندسليغا لهذا املوسم ألنه »حتى 
لو جنحنا في الفوز بهذه املباراة، 
فهذا ال يغني عن حاجتنا للعمل على 

أعلى مستوى كل يوم«.
وقال س���امر معلقا على بعض 
الالعبني اجلدد بصفوف بايرن: »إننا 
جنرب حظنا كناد يس���عى للفوز« 
عن طريق ضم الالعب اإلس���باني 
الصاعد خ���وان بيرنات ثم إضافة 
العب الوسط سيباستيان روده الذي 
»كلما لعب شعرت بأنه العب يتقد 
حماسا لفريقه ولنفسه بالتأكيد«.

كم���ا أب���دى س���امر احترام���ه 
الوس���ط باستيان  الشديد لالعب 
ال���ذي جنح في  شفاينش���تايجر 

استعادة مكانته بالفريق 
بعد فت���رة ابتعاد طويلة 
بسبب اإلصابة عقب فوز 

أملانيا بلقب كأس العالم 2014 
بالبرازيل.

أن  وقال س���امر: »إنني أرى 
باس���تيان العب ظاهرة. فقد عمل 
جاهدا من أجل العودة إلى امللعب، 
مما أذهلني حقا. كما أنني أكن قدرا 
هائال من االحترام والتقدير للطريقة 

التي قدم بها نفسه ولعب 
بها«. وأضاف: »إنه العب 
القوة، فهو لديه  بالغ 
طاقة متدفقة ورغبة 
مثيرة لإلعجاب حقا. 

آمل أن تفيده العطالت 
اإلجبارية ف���ي النهاية وأن 

تساعده على عدم خسارة أي 
سنوات من مشواره الرياضي 

بالنظر إلى أسلوب أدائه«.

سترومتـان 
يصـدم ڤـان غـال 
ويفضـل »الليغا«

أنشيلوتي: 
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دراسة علمية: 31.2% من الوزراء
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استقالة املسؤول األميركي عن نقل املعتقلني 
من غوانتانامو بسبب ترحيل عدد محدود

 من احملتجزين.
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مع اختفاء الطائر اآلسيوية )AIR ASIA QZ8501( عاد الهلع 
غير املبرر لدى بعض العامة من عمليات النقل اجلوي الذي 

تثبت األرقام أنه- حتى أجل غير مسمى- الوسيلة األكثر 
أمانا في االنتقال، حيث إن احتمال وقوع حادث فيها للراكب 

هو 1 إلى 45 مليونا، كما أن مجموع عدد ضحايا حوادث 
الطيران خالل 55 عاما املاضية )1959 - 2013( يقارب 29 

ألف ضحية، وهو أقل من عدد ضحايا الطرق في عام واحد 
في بلدان مثل باكستان )30 ألف ضحية( أو الواليات املتحدة 

)36 ألفا( أو الهند )245 ألفا( أو الصني )275 ألفا( أو حتى 
مجموع حوادث السير لدى اجلارين إيران )20 ألفا( والعراق 

)10 آالف(.
>>>

ولو قّسمنا تلك احلوادث النادرة في عالم الطيران على 
مراحل الرحلة لوجدنا أن عملية التحرك على األرض من 

مبنى الركاب الى املمر والعكس تتسبب في 10% من مجموع 
احلوادث )حريق، اصطدام بطائرة أو سيارة أو مبنى(، 

وعملية اإلقالع 30%، واالقتراب والهبوط 50%، وتتبقى فقط 
10% هي احتمال وقوع حادث لطائرة مستقرة على ارتفاعها 

املقرر كحال الطائرة املختفية األخيرة ألسباب عدة، منها 
بعدها عن األرض وقلة ازدحام األجواء بالطائرات كاحلال 
عند اإلقالع والهبوط، كما ان احملركات ال تعمل بأقصى 

طاقتها في تلك املرحلة واألجواء باردة.
>>>

وتستلزم املعرفة الدقيقة ألي حادث وجود احلطام 
والصندوق األسود، ومع ذلك فاملعطيات القائمة تظهر وجود 

سلسلة من الغيوم الرعدية الضخمة املليئة باملياه والثلوج 
)C.B( التي حاول الكابنت اإلندونيسي اريانتو الذي لديه 20 
ألف ساعة طيران وخبرة باألجواء في تلك املنطقة تفاديها، 

واحلوادث ال تقع في العادة لسبب واحد كالدخول وسط 
تلك الغيوم، بل يجب أن تصاحبها أخطاء أخرى ميكانيكية 

وبشرية لتقع الكارثة كما مت على سبيل املثال مع الرحلة 
الفرنسية 447 املتجهة من البرازيل إلى فرنسا عام 2009، 

وفي نفس األجواء واملرحلة من الطيران.
>>>

وفي انتظار الوصول للحطام وللصندوق األسود يتبقى 
بعض القضايا املهمة، أولها إذا ما افترضنا وقوع أحوال 

جوية شديدة السوء أدت إلى وقوع أعطال بالطائرة وأعطال 
وأخطاء مصاحبة، فلماذا لم يتحدث بها الطيار إلى البرج 

معلنا حالة الطوارئ؟! كذلك معروف أن بالطائرة جهازا 
يبعث إشارة طوارئ )E.L.T( يعمل حالة اصطدامها باملاء، 

وهو ما يسهل عملية الوصول إلى موقعها بسرعة، إضافة 
إلى ما يطفو من كراسي وجثث، فلماذا لم يستدل على شيء 

منها حتى صباح األمس )بعض الظهر في منطقة احلادث(؟!
>>>

آخر محطة: )1( أحد األمور التي تختلف اجتهادات وقدرات 
الطيارين فيها هو كيفية تفادي الغيوم الرعدية الضخمة 

التي متتلئ بها منطقة خط االستواء )الرحلة كانت من 
ساربيا جنوب خط االستواء إلى سنغافورة شماله(، وكانت 
مليئة بالركاب )155 راكبا + 7 طاقم( كما كانت حتمل وقودا 

يكفي لـ 4 ساعات، أي ضعف زمن الرحلة، أي ان الطائرة 
ثقيلة جدا، واالرتفاع بها كما ذكر إلى 38 ألف قدم- حيث 

تخف كثافة الهواء- يجعل تعرضها ملطبات قوية في وضع 
حرج جدا )COFF IN CORNER( وميكن أن يحدث لها ما 

.)STALL( يسمى باالنهيار
)2( ينتظر صدور تعليمات ملزمة من سلطات الطيران املدني 

بالعالم لشركات الطيران كي حتتوي الطائرة املدنية على ما 
ميكن من خالله حتديد موقع كل طائرة طوال الوقت، كي 
تختفي ظاهرة اختفاء الطائرات أو إضاعة األوقات الثمينة 

واملوارد في البحث عنها.. وللمعلومة تلك األجهزة موجودة 
في معظم الطائرات احلربية منذ الستينيات.

)3( من الصعب على طائرة قصيرة املدى- كحال الطائرة 
اآلسيوية- أن تكرر ما حدث للطائرة املاليزية املختفية منذ 

مارس املاضي، وإن كان ملء خزانها بالوقود كما حدث 
وارتفاعها إلى 38 ألف قدم، إن مت ميّكنها من إطالة أمد 

الرحلة.

ماذا حدث 
للطائرة اآلسيوية 
QZ8501؟!

السايرزم

صالح الساير 

www.salahsayer.com
@salah_sayer

عاصمة األرض
اجللوس مع شخص يفرض عليك 

موضوعه اخلاص، وثقافته اخلاصة، فكلما 
رغبت في احلديث في موضوع خارج 

اهتمامه يتجاهلك ليعيدك إلى دائرته 
اخلاصة، أقول اجللوس مع شخص 

كهذا أمر ال يطاق ومسألة ال حتتمل حني 
تتحول احملادثة إلى سجن مؤقت ويتحول 
محدثك إلى سجان عتل وزنيم يشبه املدن 

العتيقة ذات الهوية الواحدة واخلانقة.
> > >

املدن العتيقة تشبه العجوز الثرثارة 
املوسوسة الساخطة على جميع من 

حولها والذين يجارونها إكراما لعمرها، 
فيطبخون ما تشتهي، ويغنون ما حتب، 

ويحكون قصصها املفضلة، املدن العتيقة 
احملافظة ديكتاتورية تفرض ثقافتها على 

اآلخرين، فال أطعمة وال فنون أو أزياء 
أو لهجة أو نكهة سوى ما يعكس منتجها 

الثقافي وعلى اآلخرين تقبل هذا املنتج 
األوحد واالنصياع لهذه الثقافة.

> > >
أما املدن الكوزموبوليتانية املعوملة فمدن 
دميوقراطية مفتوحة على اجلميع، مدن 
صحية تدخلها الشمس والريح من كل 

االجتاهات، تتجمع فيها األعراق والعقائد 
واألفكار والفنون، تتعايش فيها الثقافات، 

فال ثقافة تهيمن على املشهد وتخنق 
اآلخرين، كمثل دبي )اإلمارة األنيقة( 

التي يؤمها الناس ألسباب كثيرة، منها 
الكوزموبوليتانية الواضحة فيها والتي 

تكاد ان حتولها إلى عاصمة لكوكب 
األرض.

البقاء هلل

الشيخ سالم عبداهلل األحمد اجلابر الصباح ـ 
65 عاما ـ الرجال: ديوان املرحوم الشيخ 
عبداهلل األحمد الصباح ـ أبواحلصانية ـ 
ق10 ـ بجوار نادي ضباط الشرطة ـ ت: 

23900333 ـ 25667020 ـ النساء: املسيلة ـ 
ق7 ـ ش10 ـ م27 ، م26 ـ ت: 97888897.

مديحة عبده املصري، أرملة أحمد خلف الدخيل 
ـ 69 عاما ـ الرجال: الشهداء ـ ق2 ـ ش205 

ـ م31 ـ ت: 90099781 ـ 97722740 ـ 
النساء: اليرموك ـ ق3 ـ ش2 ـ ج8 ـ منزل 

9ب ـ ت: 99355502.
عبداحملسن براك عبداحملسن الزبن ـ 21 عاما ـ 
الرجال: الروضة ـ ق4 ـ ش42 ـ م5 ـ ت: 

22522552 ـ 22513942 ـ النساء: قرطبة ـ 
ق2 ـ ش7 ـ م21 ـ ت: 25336008.

سعد جليل خصيوي الراجحي ـ 73 عاما ـ 
الرجال: الرحاب ـ ق2 ـ ش11 ـ م27 ـ ت: 

66977725 ـ النساء: الفردوس ـ ق6 ـ ش1 
ـ ج10 ـ م39.

عيده فهد جراد العنزي، أرملة سعود عبداهلل 
العنزي ـ 71 عاما ـ الرجال: اجلهراء ـ 

العيون ـ ق1 ـ من اخللف مقابل مسجد 
الواحة ـ ت: 96065444 ـ النساء: 

الصليبخات ـ ق4 ـ ش115 ـ ج8 ـ م39 ـ 
ت: 50507505.

عبدالهادي فهد الردعان ـ 78 عاما ـ اشبيلية ـ 
ق2 ـ ش202 ـ قسيمة 34 ـ ت: 55353575 

ـ 99427255 ـ الدفن التاسعة مساء.
عائشة محمد اسماعيل، أرملة حسن محمد 

الكندري ـ 80 عاما ـ الرجال: الشعب 
ـ ديوان الكنادرة ـ ت: 99779970 ـ 

65080800 ـ النساء: صباح السالم ـ ق9 ـ 
ش3 ـ م45 ـ ت: 99602753.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية
مرضية   فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

ابريق الشاي بيت جو يوزي

صيني يعيش في إبريق الشاي!

بكنيـ  وكاالت: قرر الفنان جو يوزي البالغ 
من العمر 64 عاما، تشييد هذا املنزل للعيش 
بعيدا عن ضجيج املدينة، فاختار موقعا في 
غابة على مشارف مدينة فوشان في اجلنوب 

الصيني، حيث حقق حلمه.
ويتكون بيت يوزي الظاهر على شكل ابريق 
وجذع شجرة وعش عصفور، من صالة وغرفة 
نوم واحدة وحمام ومطبخ، ويستوعب متوسط 

وزن 20 شخصا.
ويشـــير الفنان الصيني الى أنه يستخدم 

موقع عش العصفور كاســـتديو رسم ونحت 
حيث يواصل ابداعاته.

بهذا البيت الغريب ينضم الفنان الصيني إلى 
العديد من زمالئه الفنانني الذين يعتمدون أشكاال 
غير مألوفة ملنازل شيدوها وفق تصاميمهم 

اخلاصة.
ومن أشكال البيوت غير التقليدية ما هو 
على شـــكل حذاء أو طبق طائـــر، فيما تظهر 
بيوت بشكلها الهندسي الطبيعي لكنها مائلة 

أو مقلوبة رأسا على عقب.

..والعواصف جتبر السلطات التركية
 على إغالق مضيق الدردنيل

اسطنبولـ  رويترز: أغلقت السلطات التركية 
مضيق الدردنيل أمام الناقالت، فيما ألغت اخلطوط 
اجلوية التركية عددا من الرحالت الداخلية والدولية 
من وإلى اسطنبول جراء األحوال اجلوية العاصفة. 
وغالبا ما جتبر األوضاع اجلوية الســــيئة خالل 
الشتاء الســــلطات على إغالق مضيق الدردنيل 

ملرتني أو ثالثة على األقل شهريا.
وقالت شركة »جي.إيه.سي« للشحن إن خمس 
ناقالت كانت متوجهة شماال وثالث ناقالت كانت 
متوجهة جنوبا تقف في انتظار املرور عبر مضيق 

الدردنيل ومن املتوقع أن تفعل ذلك غدا الثالثاء، 
وبقي مضيق البوسفور مفتوحا. ومضيقا البوسفور 
والدردنيل اللذان يربطان البحر األسود بالبحر 
املتوسط من أهم املمرات املائية في العالم ملوارد 
الطاقة إذ تعبرهما نحو 10 آالف ناقلة حتمل 150 طنا 

من النفط اخلام واملنتجات النفطية سنويا.
من جهة أخرى، ألغت اخلطوط اجلوية التركية 
10 رحالت من وإلى اسطنبول كما ألغت الشركات 
املشــــغلة للعبارات احمللية بدورها رحالتها عبر 

البوسفور.

روسيا تسعى لتجميد احلمض النووي 
اخلاص باملخلوقات

موسكوـ  إيالف: تخطط جامعة روسية لتطوير 
ما وصفته ببنك احلمض النووي األكثر طموحا 
في العالم، حيث يعتزم الباحثون في تلك اجلامعة 
استخدام أساليب علمية متقدمة تتيح لهم جتميع 
احلمض النووي املجمد لكل املخلوقات التي سبق 
لها أن عاشت على األرض. وحصلت جامعة موسكو 
احلكومية على أكبر منحة علمية في البالد للبدء 
في ذلك املشروع العمالق، املتوقع أن تكتمل كل 
مراحله وخطواته بحلول العام 2018، وسيقام على 
مساحة قدرها 430 كيلومترا مربعا في داخل احلرم 
اخلاص باجلامعة. ويهدف املعهد، الذي تلقى مليار 
روبل )12.6 مليون جنيه إسترليني( للمساعدة 
على بدء املشروع وإلى استخدام نظام التبريد في 

جتميد وتخزين اخلاليا القادرة على التكاثر.

بنك بيانات

وشبه فيكتور ساديفينشي، رئيس اجلامعة، 

ذلك املشــــروع العمالق بـ »سفينة نوح« العصر 
احلديث، مضيفا »فاملشروع سينطوي على إنشاء 
مستودع عبارة عن بنك بيانات لتخزين كل شيء 
حي على األرض، وكذلك الكائنات املختفية واألخرى 

البارزة«.
وتابع فيكتور حديثه بالقول »وسيضم املشروع 
كذلك نظم معلومات. وفي حالة اكتماله بنجاح، 
فإنه سيكون قفزة في تاريخ روسيا، حيث ستكون 
أول دولة تقوم بإنشاء سفينة نوح واقعية تضم 
بــــني طياتها كل أنواع الكائنات التي وجدت على 

األرض«.
وجاء هذا البنك ليشكل أحدث بنوك احلمض 
النووي وأكثرها طموحا في العالم، حيث بدأت تزيد 
أعدادها خالل العقد املاضي، بالتزامن مع القفزات 
واإلجنازات التي حتققت في املجال التكنولوجي، 
وفي ظل املخاوف املتزايــــدة من انقراض بعض 

األنواع.

أحد ضحايا السيول محموال

السيول تقتل 24 شخصاً في تايلند وماليزيا

كواالمبورـ  أ.ف.پ: لقي 24 شخصا مصرعهم، 
في كل من تايلند وماليزيا، االثنني، جراء سيول 
عارمة ناجمة عن هطول أمطار موسمية غزيرة 
في مناطق مختلفة من البلدين وصفت بأنها 

»األشد غزارة« على مدى 30 عاما مضت.
وتسببت األمطار املوسمية الغزيرة املستمرة 
بالهطول في 3 مناطق، جنوب تايلند، مبقتل 

14 شخصا.
وذكرت صحيفة »بانكوك بوست« أن السيول 

أدت إلى إغالق 237 مدرسة، وأحلقت أضرارا 
مادية بألف و415 قرية.

وأعلن مســـؤولون ماليزيون عن مقتل 10 
أشخاص، شمال شرقي البالد، فيما أجلت 226 

ألفا من 6 مناطق.
وأعلن رئيـــس فريق اإلنقاذ »وان مهد نو 
إبراهيم«، ملراسل »األناضول«، إجالء 151 ألفا 
من إقليم »كالنتان« شمال شرق شبه جزيرة 

املاليو املاليزية.
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العواصف أغلقت الطرقات باالشجار
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