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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس

صاحب السمو يشمل برعايته وحضوره مراسم رفع العلم في قصر بيان اليوم

إدخال »الفرنسية« في املناهج.. والتأشيرة للكويتيني خالل 48 ساعة

35.5 مليون دينار صافي 
أرباح »اخلليج« في 2014 

بنمو 10 ٪ .. والتوصية 
بتوزيع 5 ٪ منحة

بـ 4 مليارات دوالر.. 
الكويت توّقع مشروع 
تطوير »النفط الثقيل« 

مع »بتروفاك«  

أسماء 333 مواطنًا خصصت لهم قسائم حكومية في منطقة غرب 
www.alanba.com.kw :»عبداهلل املبارك على موقع »األنباء

صفحةفلس 10048 8 من ربيع اآلخر 1436 املوافق 28 يناير 2015االربعاء
Wednesday ,January 28, 2015 - Issue No.13986

دارين العلي ـ بيان عاكوم 

يتفضل صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد فيشمل برعايته وحضوره مراسم رفع العلم 
بقصر بيان في العاشرة والنصف من صباح اليوم 
األربعاء. وفي سياق متصل، أكد وزير خارجية فرنسا 
ال���ذي يزور الكويت حاليا لوران فابيوس ان منح 
التأشيرة الفرنس���ية للكويتيني سيكون خالل 48 
ساعة، الفتا إلى أنها »أقصر مدة متنح فيها فرنسا 
تأشيراتها حول العالم«، مضيفا أن موافقة الكويت 

على تعميم تدريس اللغة الفرنس���ية في املدارس 
الكويتية أفضل وس���يلة لضمان مستقبل مشترك 
واعد. وكانت مباحثات وزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس قد شهدت 
توقيع إعالن نوايا لتدعيم التعاون اللغوي. وشدد 
فابيوس على أن أي شعور عدائي ضد اإلسالم امر 
مرفوض ألنه دين اعتدال، وان العداء لإلسالم ليس 
رأيا وإمنا جرمية يعاقب عليها القانون الفرنسي وما 

نقوله عن اإلسالم ينطبق على باقي الديانات.
 ٭

عمر قتيبة الغامن  3838

بقية أخبار الصفحة األولى  
03على الصفحة

التفاصيل ص 2 و12 و13 ٭
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صاحب السمو يشمل برعايته وحضوره مراسم رفع العلم في قصر بيان صباح اليوم

األمير استقبل احملمد ووزير خارجية فرنسا ورئيس احتاد الرماية النيبالي
استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف صباح امس سمو الشيخ 
ناصر احملمد. واستقبل صاحب السمو بقصر 
السيف صباح امس النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صبـاح اخلـــالد 
ووزير اخلارجية والتنمية الدولية الفرنسي 
لوران فابيوس والوفد املرافق وذلك مبناسبة 

زيارته الرسمية للبالد.
كما استقبل صاحب السمو بقصر السيف ظهر 
امس وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود ورئيس احتاد الرماية 
الدميوقراطية بوشبا داس  بجمهورية نيبال 

شيريسثا وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
هذا، ويتفضل صاحب السمو األمير فيشمل 
برعايته وحضوره مراســـم رفع العلم بقصر 
بيان وذلك في متام الساعة العاشرة والنصف 
من صباح اليوم االربعاء بحضور سمو ولي 
العهد الشـــيخ نواف االحمد وكبار املسؤولني 

بالدولة.
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال وزير اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس بحضور الشيخ صباح اخلالد وأحمد فهد الفهد 

والشيخ خالد العبداهلل

السفارة السورية تعلن استقبال 
املواطنني السوريني إلجناز معامالتهم

حرصا منها على تســـهيل إجراءات 
املواطنني الســـوريني في دولة الكويت 
الشقيقة تتشرف ســـفارة اجلمهورية 
أبناء اجلالية  العربية السورية بإعالم 
الســـورية املقيمـــة في دولـــة الكويت 
باســـتقبالها كل املعامـــالت القنصلية 
اخلاصة بهم اعتبارا من تاريخ السبت 
2015/1/31 وذلك عبر املوقع اإللكتروني 

للســـفارة syrianembassykw.org ومن 
خالل حصولهم على مواعيد مســـبقة. 
وتهيب السفارة باإلخوة املواطنني االلتزام 
باحلصول على مواعيد مسبقة لزيارتهم 
عن طريـــق املوقع املذكور بهدف إجناز 
أكبر عدد من املعامالت بصورة منتظمة 
مبا يضمن راحتهم وتفادي أي ازدحام 

أو تأخير في اإلجراءات.

بدأت وزارة العـــدل العام اجلديد في 
تنفيذ برامج تدريبية متعددة ومتخصصه 
خلبراء إدارة اخلبراء، وذلك خالل الفترة 
من 4 إلى 8 اجلاري، والتي أقيمت في دبي، 
وقد تضمنت العيوب الشـــائعة في نظام 

الوسائد الهوائية والكبح ونظام األمان في 
السيارات وطرق اكتشافها ومعاجلتها كما 
تطرقت إلى الهندسة القيمية وتكلفة دورة 
البناء وحتليل النزاعات والتحقق منها من 

خالل نظم احملاسبة.

بعد حصولهم على مواعيد مسبقة عبر موقعها اإللكتروني

»العدل« اختتمت 3 برامج تدريبية خارجية
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خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز مصافحا الرئيس باراك اوباما في بداية اجتماعهما أمس           (رويترز) 

مجلس األمة وافق على قانون جمع السالح في املداولة الثانية باإلجماع وأقّر إنشاء محكمة األسرة باملداولة األولى ويؤّبن الراحل امللك عبداهللا اليوم

اخلالد: أجهزة تكشف األسلحة من وراء اجلدران

هاردلك يا «األبيض»

برعاية

في «األنباء».. تغطية شاملة لنهائيات كأس آسيا في أستراليا من 9 - 31 يناير 2015

23

االربعاء 28 يناير 2015

برعاية

26

أستراليا تلحق 

بكوريا الجنوبية 

إلى النهائي

شتيليكه حقق 

هدفه واللقب 

بمنزلة العالوة 

بوستيكوغلو 

يتطلع إلى رؤية 

80 ألف متفرج 

في «ستاديوم 
أستراليا»

هاردلك 
يا «األبيض» 

24
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أستراليا تلحق بكوريا الجنوبية
26إلى النهائي إلى23
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د.ك 25 اشـــــتركي بــ
واحصلي فوراً  على طقم نسائي مميز
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25 بــ اشـــــتركي

خادم احلرمني تلقى العزاء من أوباما 
و٣٠ مسؤوًال أميركيًا في وفاة امللك عبداهللا

الرياض ـ رويترز: اســـتقبل خادم 
احلرمني الشـــريفني امللك ســـلمان بن 
عبدالعزيز أمس الرئيس األميركي باراك 
أوباما الذي قدم إلـــى الرياض ترافقه 
قرينته ميشيل أوباما، لتقدمي العزاء في 
وفاة امللك الراحل عبداهللا بن عبدالعزيز. 
وفي إبراز ملدى أهمية التحالف السعودي 
قطـــع أوباما زيارته للهند وتوجه إلى 
الرياض على رأس وفد كبير تألف من 

٣٠ عضوا من كبار املسؤولني.
وضـــم الوفد أيضا عـــددا من كبار 
اجلمهوريني، وكان من بينهم جيمس 
بيكر وزير اخلارجية في إدارة جورج 

بوش األب، وبرنت سكوكروفت مستشار 
األمن القومي للرئيسني جيرالد فورد 
وبـــوش األب، وكوندوليـــزا رايـــس 
وزيرة خارجية بوش االبن، وستيفن 
هادلي، والسيناتور جون ماكني زعيم 
اجلمهوريني في الكونغرس.  وصرح 
بـــن رودس نائـــب مستشـــارة االمن 
القومـــي األميركيـــة للصحافيني بأن 
أوبامـــا أراد أيضا أن يناقش مع خادم 
احلرمني الشريفني احلرب ضد «داعش» 
واملوقف الهـــش في اليمن واحملادثات 
إلنهاء النزاع الطويل بشأن طموحات 

إيران النووية.

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان 
بدر السهيل ـ خالد الجفيل

وافـــق مجلـــس األمة في 
جلســـته العادية أمس على 
املداولـــة الثانيـــة لقانـــون 
جمع الســـالح وذلك بعد ان 
أحال التعديالت املقدمة على 
القانون الى جلنة مشـــتركة 
من «التشريعية» و«الداخلية 
والدفاع» التي اجتمعت على 
هامش اجللسة وأحالت تقريرها 
للمجلس بالصيغة النهائية. 
وجاءت موافقة املجلس على 
القانون باإلجماع، حيث أعلن 

الوزراء ووزير  نائب رئيس 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد ان 
الداخلية متتلك أجهزة تكشف 
ما وراء اجلدران من سالح دون 
احلاجة لهدمها مع إعداد كوادر 
التفتيش. نســـائية إلجراء 
من جانب آخر، وافق مجلس 
األمـــة على املداولـــة األولى 
لقانون إنشاء محكمة األسرة، 
كما قرر تخصيص ساعة من 
جلســـة اليـــوم لتأبني خادم 
الشـــريفني امللك  احلرمـــني 
عبداهللا بن عبدالعزيز طيب 

اهللا ثراه.
التفاصيل ص١٤ ـ ١٨ ٭

أسامة أبوالسعود - محمد راتب

حضور سياســــي حاشد التأم مســــاء أمس بجمعية 
الصحافيني في الوقفة التضامنية مع جريدة «الوطن» ضد 
قرار إغالقها وتشميع املبنى.  نواب سابقون وإعالميون 
بارزون وزمالء مهنة ومواطنون احتشدوا باجلمعية  في 
موقف تضامني مع احلريات وخصوصا احلرية اإلعالمية 
والصحافية واحتجاجا على إغالق وسيلة إعالمية بارزة 
بقرار من وزير التجارة، معلنني رفضهم لكبت احلريات 
وتقييد الصحافة. املتحدثون شددوا على «اخلطأ الكبير 
الذي اسفر عنه هذا القرار والذي يصب في وأد احلريات 
واغتيال الصحافة والقلم احلر»، مؤكدين أن قرار اإلغالق 
سياسي بامتياز، وتساءلوا: إالم استندت «التجارة» في 
قرار اإلغالق؟ مناشدين أصحاب القرار إعادة األمور إلى 

نصابها ومحاسبة املخطئني.

حضور سياسي وإعالمي حاشد طالب بالعدول عن القرار وشدد على أن قرار اإلغالق سياسي بامتياز

الوقفة التضامنية مع «الوطن»: ال لكبت احلريات وتقييد الصحافة

18أبل: توزيع جميع وحدات  مدينة صباح األحمد  السكنية

حضور إعالمي كبير في جمعية الصحافيني تضامنا مع جريدة «الوطن»            (احمد علي)

التفاصيل ص٣٤ ٭

التفاصيل ص ٤٦ ٭

فتح تصاريح العمل قبل األعياد الوطنية
بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى 
العاملة عن أن فتح باب تصاريح العمل، 

سيكون على طاولة اجتماع مجلس إدارة الهيئة 
الذي سيعقد عقب عودة وزيرة الشؤون هند 

الصبيح ومدير عام الهيئة جمال الدوسري من 
مهمتهما الرسمية في اخلارج. وبني أن مجلس 
إدارة الهيئة جاهز للتعامل مع أي قرار يصدر 

عن مجلس اإلدارة بخصوص آلية منح تصاريح 

العمل السيما بعد ربط إدارة تقدير االحتياج 
مع جميع اإلدارات املعنية باستقدام العمالة من 
اخلارج، وعلى أساس تقدير االحتياج سيسمح 

باستقدام العمالة من اخلارج بنسب محددة 
ال تتعدى ٢٠٪ من تقدير االحتياج وبعد 

استيفائها يتم اإليقاف. وتوقع أن يسمح سنويا 
باستقدام ما بني ١٠٠ و٢٠٠ ألف عامل من 

اخلارج، وفق نسب حتددها الهيئة مع قرار فتح 
باب تصاريح العمل الذي قد يصدر قبل إجازة 

األعياد الوطنية.
التفاصيل ص ١١ ٭
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خالد اجلاراهلل مترئسا اجتماع اللجنة املكلفة باإلعداد ملؤمتر املانحني الثالث 

ت���رأس وكي���ل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل 
ام���س اجتماع���ا للجنة 
املكلفة باإلعداد للمؤمتر 
الدول���ي الثالث للمانحني 
لدعم الوضع اإلنس���اني 
في س���ورية املقرر عقده 
في الكويت أواخر ش���هر 

مارس املقبل. 
اللق���اء  خ���ال  ومت 
اس���تعراض ما قامت به 
اإلدارات املعنية في الوزارة 
من استعدادات لعقد املؤمتر 

املشار إليه. 
حضر اللقاء مدير اإلدارة 

اإلدارية واملالية الس���فير 
جمال الغامن ومدير إدارة 
مكتب النائب األول لرئيس 
ال���وزراء ووزير  مجلس 
اخلارجية السفير الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد، ومدير 
الدولية  املنظم���ات  إدارة 
املباركي  السفير جاس���م 
إدارة املراس���م  ومدي���ر 
السفير ضاري العجران 
ومدير إدارة مكتب الوكيل 

السفير أيهم العمر.

اجلاراهلل ترأس اجتماعاً  لإلعداد ملؤمتر املانحني الثالث

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال يعقوب الصانع ومحمد اجلالهمة واسامة الصايغ 

الفريق الركن محمد اخلضر خالل لقائه قائد القوات اجلوية السنغافورية والوفد املرافق له 

سموه التقى الصانع واجلالهمة والصايغ

ولي العهد استقبل ناصر احملمد ومبارك اخلرينج

اخلضر بحث مع قائد القوات اجلوية السنغافورية التعاون الثنائي

نائب رئيس األركان يشيد بجهود منتسبي اجليش

استقبل س����مو ولي العهد 
الش����يخ ن����واف األحمد بقصر 
السيف صباح امس سمو الشيخ 
ناصر احملمد.واستقبل سمو ولي 
العهد بقصر السيف صباح امس 
نائب رئيس مجلس األمة مبارك 
اخلرينج. كما اس����تقبل سموه 
بقصر السيف صباح امس وزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسامية يعقوب الصانع ونائب 
األمني العام للمصارف الوقفية 
محمد اجلاهمة وممثل اللجنة 
التحضيرية مدير إدارة الوقف 
اجلعفري أسامة الصايغ، حيث 
قدموا الشكر لسموه على رعايته 
الكرمية مللتقى الواقفني الثاني 
ال����ذي نظمته االمان����ة العامة 

لألوقاف.

اس����تقبل رئي����س األركان 
الركن  الفريق  العامة للجيش 
محمد اخلضر، مبكتبه صباح 
الق����وات اجلوية  امس قائ����د 
السنغافورية اللواء ليم والوفد 

املرافق له.
ومت خال اللقاء مناقش����ة 
أه����م األم����ور واملواضيع ذات 
االهتمام املش����ترك، الس����يما 
املتعلقة باجلوانب العسكرية، 
مشيدا بعمق العاقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وحرص 
تعزيزه����ا  عل����ى  الطرف����ني 
وتطويره����ا. حض����ر اللق����اء 
مع����اون رئيس األركان العامة 
لهيئة العمليات واخلطط اللواء 
الركن احمد العميري وآمر القوة 
الركن طيار  العمي����د  اجلوية 

عبداهلل يعقوب الفودري.

أشاد نائب رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن 
عب���داهلل الن���واف باجلهود 
التي يبذلها ضباط وضباط 
صف وأفراد اجليش الكويتي 
للوصول إلى أفضل القدرات 
القتالية م���ن خال املواظبة 

التمارين  واالستمرارية على 
القتالية في امليادين العسكرية 
لتحقي���ق أقص���ى درج���ات 
اجلهوزية.وقال���ت مديري���ة 
التوجيه املعنوي والعاقات 
العامة ف���ي وزارة الدفاع في 
بيان صحافي أمس أن النواف 

ثّمن تلك اجلهود خال زيارته 
مترين منظوم���ة الباتريوت 
»درع الس���ماء 2015« ال���ذي 
أقامته الق���وة اجلوية ممثلة 
بلواء الدفاع اجلوي في ميدان 

قاعدة احمد اجلابر اجلوية.
وأضافت انه نقل للحضور 

حتيات نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
خالد اجلراح ورئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن 
محم���د اخلض���ر، معربا عن 
فخره وس���عادته مبا شاهده 

في التمرين.

شرگة أفراح للسياحة والسفر
تمتع بقضاء إجازة العيد الوطني 2015 

فى شرم الشيخ

5 أيام / 4 لياٍل ) 24 فبراير – 28 فبراير(

ا�سم الفندق
الفرد فى

 الغرفة املفردة

الفرد فى

 الغرفة املزدوجة

الفرد فى 

الغرفة الثالثية

مارتيم جويل فيل خليج نعمة

�سامل االفطار واملوا�سالت
310 د. ك315 د. ك365 د. ك

�سافوي �سرم ال�سيخ

�سامل االفطار واملوا�سالت
315 د. ك320 د. ك360 د. ك

رين�سان�س جولدن �سرم ال�سيخ

�سامل جميع الوجبات امل�سروبات 

واملوا�سالت

315 د. ك320 د. ك350 د. ك

جراند روتانا ريزورت �سرم ال�سيخ

�سامل االفطار واملوا�سالت
300 د. ك305 د. ك330 د. ك

هيلتون فريوز �سرم ال�سيخ

�سامل االفطار واملوا�سالت
310 د. ك315 د. ك350 د. ك

كونكورد ال�سالم �سرم ال�سيخ

�سامل جميع الوجبات امل�سروبات 

واملوا�سالت

320 د. ك325 د. ك365 د. ك

●لكل م�سافر رحلة �سياحية فى �سرم ال�سيخ جمانًا من الرحالت املتاحة
●االأماكن حمدودة ح�سب امكانية احلجز  

●جميع قيم احلجوزات غري م�سرتجعة مبجرد تاأكيدها
●ال�سعر ي�سمل تذكرة الطريان 

ميكنك االآن حجز جميع رحالتك ال�سياحية  عن طريق الدخول  على املوقع االلكرتوين

www.afrahtravel.com
العنوان ال�ساملية – �س �سامل املبارك – جممع عبدالوهاب الدور الثاين – مكتب 10 

لال�ستعالم يرجى االت�سال على 25720769 - 66060878 – 50372722 – 50755735 - 25722067

Afrahtravel @afrah_travelE-mail: info@afrahtravel.com  

تتقدم 

عائلة أگروف
بخالص العزاء وصادق املواساة من

احملامي/ عادل قربان
وإخوانه

فاضل - عدنان - ناصر - خليل - مهدي - هادي
لوفاة املغفور لها بإذن الله تعالى 

والدتهم

احلاجة / صفية حسني محمد قلي
سائلني الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
ويسگنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
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السور يشيد بإيقاف بناء الشقق العمودية

»القانونية« تبحث دراسة لتعديل رسوم ذبح األغنام

»األحمدي« تبحث 
10 طلبات 

 ٍ لتخصيص أراض
إلقامة مشاتل

القانونية  اللجنة  تناقش 
واملالية خالل اجتماعها اليوم 
برئاسة مانع العجمي دراسة 
الرس����وم املفروضة  لتعديل 

لذبح األغنام.
ويتضمن جدول األعمال 
إدارة  التالي: اختصاص����ات 
الفتوى والتشريع مبراجعة 
الصياغة القانونية للمشروعات 
واملراسيم واللوائح واألنظمة 

املتعلقة بنشاط البلدية.
الكويتي  شكوى االحتاد 
التجارية  الس����يارات  لتجار 

واملستعملة واألجرة.
طلب شركة التبرع بتنفيذ 
مبنى مواقف سيارات متعددة 
األدوار مبنطقة الساملية قطعة 

رقم 19.
الكتاب املقدم من ش����ركة 
الس����يارات واملعدات  بشأن 

املتوقفة في الصحراء املكشوفة 
في ميناء عبداهلل.

إعادة  كتاب شركة بشأن 
النظر في قرار اللجنة املكلفة 
رقم 2013/11/185 بشأن الشرائح 

املضيئة على املركبات.
مشاريع املسالخ � دراسة 
تعديل الرسوم املفروضة لذبح 

األغنام.
طلب بشأن تغيير ونقل 

املوقع املقترح حملطة غرناطة 
رقم 30 توسعة حملطة رقم 15 

قطعة 2.
الفترة  املالي عن  التقرير 
إلى 2014/7/31  من 2014/4/1 
مليزانية الس����نة املالية 2014 

.2015 �
مش����روع ميزانية بلدية 
املالي����ة  الكوي����ت للس����نة 

.2016/2015

تبحث جلنة األحمدي خالل 
اجتماعها اليوم برئاسة عادل 
امليع طل����ب تخصيص اراض 
القامة مشاتل لعدد 10 شركات. 
ويتضمن جدول االعمال الطلبات 

التالية: 
طلب الهيئة العامة لشؤون 
الس����مكية  الزراع����ة والثروة 
تخصي����ص غرف����ة مضخات 
مبنطقة علي صباح السالم »أم 

الهيمان« قطعة رقم 5.
طلب شركة البترول الوطنية 
الكويتي����ة تخصيص مس����ار 
أنابيب وقود جديدة  خلطوط 
للش����ركة من جنوب الشعيبة 
قطعة 1 ال����ى منطقة املطالع. 
طلب تخصيص مسارات كيبالت 
ارضية جهد »132 ك ف« بطول 
2كم وبعرض 7م مبنطقة الوفرة 

الزراعية.
تخصيص مسارات كيبالت 
أرضية جهد »132- ك ف« بعرض 
»4م، 3م« لتغذية محطة العقيلة 
»D« مبنطقة العقيلة. تخصيص 
مسار لكيبالت ارضية جهد »132 
ك ف« بعرض »5م« واستكمال 
تخصيص مسار كيبالت ارضية 
جه����د »132 ك ف« بعرض 3م 

مبنطقة الفنيطيس.
الشكوى والتظلم املقدم من 
شركات بش����أن الضرر الواقع 
على قسائمهم باملركز التجاري 

واالداري بالفنطاس.
طلب وزارة االشغال العامة 
تخصيص موقع مبنطقة العقيلة 
العمال التوس����عة املستقبلية 

حملطة ضخ العقيلة.
تخصيص مسارات خطوط 
انابيب اخلاصة ببعض املشاريع 
البترول  التابع����ة ملؤسس����ة 
الكويتية مبوقع محطة اخليران 
للقوى الكهربية وتقطير املياه 

في منطقة الزور.
طلب وزارة التربية املوافقة 
على تخصيص ارض النشاء 
مدرسة خاصة مبنطقة املهبولة 

قطعة رقم 7.
املقدمة بش����أن  الش����كوى 
مرور خط السكك احلديد داخل 
مزارع الوفرة وما يسببه ذلك 
من خسائر جس����يمة للدولة 

واملواطنني.

أشاد عضو املجلس البلدي ورئيس جلنة 
محافظة الفروانية نايف الس���ور بالقرار 
احلاسم الذي يقضي بإيقاف مشاريع بناء 
الش���قق العمودية في املناطق الس���كنية 
اجلديدة، كما انه بات غير مطروح في املناطق 
السكنية اجلديدة، خاصة بعد فشل التجربة 
االولى ف���ي م���دينة ج��ابر األحمد وعدم 

إقبال املواطنني عليها.
وقال الس���ور في تصريح صحافي ان 
الهيئة العامة لإلسكان التفتت الى نداءات 
املواطنني والتصاريح املسؤولة حول رفض 
مبدأ الشقق العمودية، مؤكدا انه مت حتويل 
مشروع البناء العمودي الى مزيد من الدراسة 

والتطوير خالل السنوات املقبلة.

املرحلة األولى من 
املشروع تستغرق 

3 أشهر والثانية
5 أشهر والثالثة

36 شهراً

م. احمد الصبيح خالل توقيع عقد البنك املروري                                                              )احمد علي (

الصبيح وقّع العقد أمس والبنك يختص مبراقبة منظومة املرور في كل املناطق

5 ماليني دينار إلنشاء بنك مروري
وّق����ع مدير ع����ام البلدية 
م.أحمد الصبيح عقدا إلنشاء 
بنك مروري )تصميم، إجناز( 
تش����غيل وصيانة منظومة 
مراقبة املرور بتكلفة 5.506 
ماليني دينار مع املقاول اندرا 
سيستماز اس اي اسبانيا ملدة 
54 ش����هرا. وقال الصبيح ان 
البلدية تسعى لوضع منظومة 
ملراقبة املرور تشمل كل مناطق 
الدولة، وستصبح هذه املنظومة 
بع����د إنش����ائها أول منظومة 
ملراقبة املرور من نوعها في دول 
اخلليج، بل باملنطقة جمعاء، 

وستشمل املنظومة:
1 - جتهيز أكثر من 200 موقع 
تعداد مروري مستمر، جتمع 
البيانات املرورية على الطرق 
الرئيسية االستراتيجية بالدولة 
بصورة متواصلة )24 ساعة 

على 24 ساعة(.
2 - جتهيز أكثر من  2700 موقع 
تعداد مروري قصير األجل على 
التقاطعات والدوارات وأقسام 

طرق رئيسية وثانوية.
3 - ترسل البيانات بطريقة 
الس����لكية الى مركز البيانات 

املرورية في بلدية الكويت.
4 - يتكون مرك����ز البيانات 
املرورية من محركني ملعاجلة 
البيانات وهما نظام ادارة قاعدة 
البيانات ونظام إدارة البيانات 

املرورية.
5 - يتواجد في مركز البيانات 
املرورية 15 ش����خصا منهم 3 
مهندسني عن البلدية والباقي 
أعض����اء من طاقم����ي املقاول 
واالستش����اري املشرف على 

املقاول.
6 - سيتم تدريب املهندسني 

الكويتيني املتمركزين في مركز 
البيانات املروري����ة على كل 
جوانب املنظومة من قبل املقاول 

واالستشاري املشرف.
7 - موقع الكتروني يس����مح 
للجهات احلكومية واستشارييها 
باحلصول على بيانات مرورية 
تاريخية ألهداف تخطيطية 
وغيرها، وتعطي املواطن حملة 
تقديرية عن الوضع املروري 

في الطريق املتجه اليها.
وقال: يتضمن املش����روع 

املراحل التالية:
املرحلة االول����ى: مرحلة 
تصميم منظومة مراقبة املرور 
وهي مرحلة مدتها 3 أشهر يقوم 
املقاول فيها بتصميم جميع 
مكونات منظومة مراقبة املرور 
والت����ي تش����مل مواقع جمع 
البيانات املرورية ونظام إرسال 
البيانات الالس����لكي ومركز 
البيانات املرورية في البلدية 

ونظ����ام إدارة قاعدة البيانات 
ونظام ادارة البيانات املرورية 
باالضافة الى املوقع االلكتروني 

للمنظومة.
املرحلة الثاني����ة: مرحلة 
إنشاء منظومة مراقبة املرور 
وهي مرحلة مدتها 15 ش����هرا 
يقوم املقاول فيها بإنشاء جميع 
مكونات منظومة مراقبة املرور 
املذكورة أعاله وفقا ملتطلبات 

وثائق عقده مع البلدية.
املرحلة الثالث����ة: مرحلة 
تش����غيل وصيانة منظومة 
مراقبة املرور وهي مرحلة مدتها 
36 ش����هرا يقوم املقاول فيها 
بالتشغيل املستمر والصيانة 
املستمرة جلميع مكونات العامة 
للمشروع املذكور أدناه، تسليم 
املخرج الرئيس����ي للمشروع 
والذي يتمثل ببيانات مرورية 
على امت����داد طرق الدولة عن 

فترة 3 أعوام.
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البرنامج  إدارة  أعلن مدير 
الوطني إلعداد وتأهيل القيادات 
الشابة في قطاع الشباب بوزارة 
الدولة لشؤون الشباب د.مشعل 
اجلنوبي عن استئناف املرحلة 
الثانية من برنام����ج )ريادة( 
الذي يعن����ى بتأهيل جيل من 
الكويتين وحتس����ن  املدربن 
أدائهم التدريبي.  وقال اجلنوبي 
في تصريح صحافي اليوم إن 
البرنامج من شأنه حتقيق أحد 
األهداف االستراتيجية لوزارة 

الدولة لشؤون الشباب.
وأضاف أن ه����ذه املرحلة 
هي الثاني����ة في البرنامج بعد 
أن قام املدربون مبرحلته األولى 
بقيادة برامج تدريبية تطوعية 
تهدف إلى تنمية مهارات الشباب 
الكويتي مبختلف التخصصات. 
وأوضح اجلنوبي أن البرنامج 
يتضمن ف����ي مرحلته الثانية 
دورات تدريبية تطوعية يقدمها 
املدربون املعتمدون ممن اجتازوا 
املرحلة األولى م����ن البرنامج 
بهدف تنمية مهارات الش����باب 
الكويتي مبختلف التخصصات 
الذاتي والتفكير  التقدير  منها 
اإلبداع����ي والتحفيز ألصحاب 

املشاريع الصغيرة وغيرها.

العامة  دعت املؤسس���ة 
للرعاية السكنية املواطنن 
املخصص لهم بيوت حكومية 
ف���ي مدينة صب���اح األحمد 
والذين دخلوا قرعة التوزيع 
على الدفعتن الثالثة والرابعة 
الى مراجعتها وذلك لتسلم 
البيوت احلكومية  مفاتيح 

املخصصة لهم.
 وقال���ت املؤسس���ة في 
بيان صحافي أمس إنه على 
املواطن���ن املخصص لهم 
بيوت حكومية في منطقة 
صباح األحمد الذين دخلوا 
قرعة الدفعة الثالثة املوزعة 
بتاري���خ 23 يوني���و 2014 
الرابع���ة املوزعة  والدفعة 
بتاري���خ 8 س���بتمبر 2014 
ضرورة مراجعة املؤسسة 
في مقرها بجنوب السرة أو 
فرع احلكومة مول مبنطقة 
اجله���راء أو جابر العلي أو 
جليب الشيوخ أثناء الدوام 
الرسمي وذلك لتسلم مفاتيح 
البيوت احلكومية املخصصة 
لهم.  وأضافت أنه س���يتم 
اس���تقبال الدفع���ة الثالثة 
الي���وم األربعاء  ابتداء من 
ابتداء من  الرابعة  والدفعة 
غد اخلميس أما باقي الدفعات 
املوزعة فسيتم اإلعالن عنها 

الحقا.

اجلنوبي: استئناف 
املرحلة الثانية 

من برنامج »ريادة«

»السكنية« تستدعي 
الدفعتني 3 و4 لتسلم 

مفاتيح بيوتهم 
في مدينة صباح األحمد

»املواصالت« تشدد إجراءاتها لتحصيل مستحقاتها املتأخرة
االقس����اط جلميع املستحقات 
القدمية، مرجعا ذلك ألن هناك 
افرادا طالبوا بتقس����يط املبلغ 
املستحقة عليهم ودفعوا اول 
قس����ط فقط وجتاهلوا تسديد 

باقي املبلغ منذ سنوات. 
وذكر ان الوزارة تقوم حاليا 
بالبحث عن االرقام التي لديها 
كفالة بنكي����ة وغادر اصحابها 
الب����الد لنق����وم بترحيل هذه 
الكفاالت الى حس����اب الوزارة 
لسداد املديونيات املتراكمة على 

هذه اخلطوط.

الورث����ة، منوها مببادرة  احد 
العديد من االفراد والش����ركات 
بسداد جميع املستحقات لعدم 
رغبتهم بوجود مديونية على 

ذويهم املتوفن.
وأفاد القط����ان بان الوزارة 
سوف تقوم برفع قائمة بأسماء 
اصح����اب الديون املس����تحقة 
للسداد واللذين لم يستدل على 
عناوينهم الى الشؤون القانونية 

لتسجيل قضايا بحقهم.
من جهة اخرى، بن انه مت 
إلغاء نظ����ام الدفع عن طريق 

ان املال العام ال يسقط بالتقادم 
ولو مبرور عشرات السنن، الفتا 
الى ان الوزارة مطالبة من قبل 
ديوان احملاسبة بتحصيل هذه 
املديونيات املتراكمة التي ترجع 

الى فترة سابقة.
وبن ان املديونيات املسجلة 
على افراد متوفن سوف ترحل 
الورثة وسيتم االستدالل  الى 
على بياناتهم عن طريق التعاون 
العامة لش����ؤون  الهيئ����ة  مع 
املديونية  القصر وذلك لسداد 
ومطالبتهم بتحويل اخلط باسم 

املتراكمة  الديون  في حتصيل 
ترجع إل����ى أن أغلب أصحاب 
هذه اخلط����وط قاموا بإيقافها 
منذ سنوات دون سداد املبالغ 
املستحقة عليها، والبعض قام 
إقامته، وآخرين  بتغيير محل 
توفاه����م اهلل، وبعض األرقام 
القدمية مس����جلة بدون أرقام 

مدنية ألصحابها.
الديون  أن  وش����دد عل����ى 
املستحقة على اخلطوط املرفوعة 
من اخلدمة س����تظل مس����جلة 
كمديونية على اصحابها، مؤكدا 

املستحقة سواء على موظفي 
أو الشركات واألفراد،  الوزارة 
عبر مخاطب����ة بعض اجلهات 
احلكومي����ة ك����وزارة التجارة 
والهيئ����ة العام����ة للمعلومات 
املدنية وغرفة التجارة لتزويدها 
ببيانات الشركات املسجل عليها 
مديوني����ة وبيان����ات أصحاب 
الشركة والشركاء فيها وأرقامهم 
املدنية وعناوينهم لالتصال بهم 
وإعالنهم بتسديد املستحقات 

املتراكمة عليهم.
وذكر القطان أن اإلشكالية 

الشركات وذلك حفاظا على املال 
العام وضمان حق الدولة.

الوزارة  أن  القطان  وكشف 
استطاعت حتصيل حوالي مليون 
دينار خالل الفترة ثالثة اشهر 
اغلبها مديونات متراكمة على 
هواتف عاملة وأخرى مرفوعة 
من اخلدمة يرجع بعضها الى 

فترة ما قبل الغزو.
وب����ن أن الوزارة ش����كلت 
جلنة برئاس����ة وكيل الوزارة 
املس����اعد لقط����اع املالية عادل 
دش����تي لتحصي����ل املديونات 

أعلن وكيل وزارة املواصالت 
م.حميد القطان بدء اتخاذ العديد 
من اإلج����راءات اإلضافية ضد 
أصحاب املديونات املس����تحقة 
لل����وزارة نظي����ر اخلدم����ات 

الهاتفية.
وقال القط����ان في تصريح 
صحاف����ي ان وزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
عيسى الكندري اصدر توجيهات 
باتخ����اذ كل االجراءات الالزمة 
لتحصي����ل مديونيات الوزارة 
عيسى الكندرياملتراكمة سواء لدى االفراد او 

نظ���م ديوان احملاس���بة 
أم���س حول  لق���اء تدريبيا 
»البيانات املفتوحة واالنفاق 
املفتوح« بالتعاون مع محكمة 
التدقيق الهولندية مبشاركة 
15 مدققا من مختلف قطاعات 

الديوان.
وق���ال الدي���وان في بيان 
التدريبي  اللقاء  ان  صحافي 
الذي يس���تمر يوم���ن يأتي 
تعزيزا لالتفاقية التي ابرمها 
التدقيق  الديوان مع محكمة 
الهولندية في م���ارس 2013 
بهدف دعم وتوطيد عالقات 
التعاون والتنس���يق وزيادة 
املعرف���ة ومواكبة التطورات 
الدولية في مجال الرقابة املالية 

واحملاسبة.

»احملاسبة« نظم لقاًء 
تدريبيًا بالتعاون مع 
»التدقيق الهولندية«
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خالد اجلاراهلل والشيخ فيصل احلمود والسفير الهندي
يقطعون كيكة االحتفال                                                    )قاسم باشا(

أكد خالل مشاركته في االحتفال بالعيد الوطني الهندي أن العالقات بني البلدين تاريخية ومتطورة.. واجلالية الهندية تعمل بصمت ومن دون مشكالت

اجلاراهلل: استمرار احملادثات مع اجلانب الهندي حول الكفالة البنكية
بيان عاكوم

اكد وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل ان احملادثات 
التزال مس���تمرة مع اجلانب 
الهندي فيما يتعلق بالكفالة 
البنكية التي طالبت احلكومة 
الهندية بتطبيقها بواقع 750 
دينارا كتأمني لعامالت املنازل، 
مشيرا الى »وجود أمور التزال 
معلقة مع اصدقائنا بالهند فيما 
يتعلق بهذه الضمانة«، مبينا 
اس���تمرار االتص���االت قائال: 
»س���نصل الى تفاه���م معهم 
وقد ملسنا تفهما من جانبهم 
للقل���ق الكويتي جت���اه هذه 

الضمانة«.
واعرب اجل���اراهلل خالل 
مش���اركته في االحتفال الذي 
الهندية لدى  السفارة  نظمته 
البالد مساء أول من امس في 
الريجنس���ي مبناسبة  فندق 
الوطني عن س���عادته  العيد 
باملشاركة في االحتفال، واصفا 
العالقات الهندية � الكويتية ب� 
»التاريخية واملتميزة واملتطورة 

وتتسم دوما باحليوية«.
الهند بلد عظيم  وأضاف: 
تربطنا به عالقات قوية فعليا 
ومازلنا نتذكر دورهم في دعمهم 
للحق الكويتي عندما ساندوا 
الكويت ف���ي محنة االحتالل 
العراق���ي الت���ي تعرضت له 
الكويت عام 1990، مشيرا الى 
ان »هناك زيارات متواصلة على 
مستوى املسؤولني بني البلدين، 
كما ان لدينا جالية هندية تصل 
الى أكثر من 750 ألف مواطن 
هندي يعيش���ون في الكويت 
منذ فترة طويلة ونحن سعداء 
بوجودهم ألنهم يساهمون في 
التنمية على كل املستويات، كما 
اننا نشعر بارتياح لوجودهم 
كونهم من اجلاليات املساملة 
والتي تعمل بصمت دون أدنى 
مشكالت او اس���اءة للبلد او 
عاداتها وتقاليدها«، معبرا عن 
ارتياحه لهذه اجلالية وألعدادها 
الى  املوجودة، ونتطلع دوما 
عالقات ثنائي���ة بني البلدين 

يحدوها األمل والتفاؤل.
وبخصوص الزيارة املرتقبة 
الفلسطيني  الوزراء  لرئيس 
رامي احلمد اهلل الى الكويت 
ق���ال اجلاراهلل: »س���يجتمع 

الوزراء  سمو رئيس مجلس 
الى رئيس الوزراء الفلسطيني 
رامي احلمد اهلل ويستمع لهموم 
األشقاء من الشعب الفلسطيني 
ونحن مع هذه الهموم والشجون 
الفلس���طينية ونسعى دائما 
الى تخفيف معاناة الش���عب 
الفلس���طيني الشقيق وهناك 
برامج متعددة لدعم ومساعدة 
األشقاء في فلسطني«، معربا 
عن اعتقاده ان »هذه الزيارة 
فرص���ة جيدة لبح���ث أوجه 
العالق���ة بني اجلانبني وبحث 
التع���اون والدعم  مج���االت 
الكويت للسلطة  الذي تقدمه 

الفلسطينية«.
وحول رسالة احلمد اهلل 
الى الكويت قال: »هي رسالة 
تقدير من اجلانب الفلسطيني 
الكويت مع أشقائهم  لوقوف 
الفلسطينيني في كل املجاالت 
وأيضا نحن نرحب بهذا التقدير 
ونرى في هذه الزيارة فرصة 
الن نتب���ادل ال���رأي واألفكار 

ومجمل العالقات الثنائية«.
وعن دعوة السفير الليبي 
الكويت للع���ب دور مهم في 
أزمته���ا وإذا كان  بالده حلل 
من املمك���ن ان تلعب الكويت 
هذا الدور، أش���ار »نحن على 
تواصل مع األشقاء في ليبيا 
ومن���ذ أس���بوع اس���تقبلت 
الكوي���ت مبعوث���ا للحكومة 
الليبية والتقى صاحب السمو 
األمير، كما التقى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
وبعض املسؤولني الكويتيني 
وبالتالي الكويت لم تنقطع في 
تواصلها مع أشقائنا في ليبيا 
ونعرب دائما عن استعدادنا 
لدعم األشقاء في ليبيا ودعم اي 
جهود تهدف الستقرار وحتقيق 
التفاهم واحلوار بني كل األطراف 
البوادر  الليبية ونعمل بهذه 
اإليجابية على صعيد معاجلة 
الوضع ف���ي ليبيا ان يتحقق 
النجاح وان تتواصل اجلهود 
لتحقيق األمن واالستقرار في 

ليبيا الشقيقة«.
وباحلديث عن األوضاع في 
اليمن وما ترتب عنه من سحب 
السفير األميركي من صنعاء، 
اشار الى ان »األوضاع في اليمن 
بشكل مؤسف تتصاعد بطريقة 

أمنها واس���تقرار  تؤثر على 
املنطقة، وانا متأكد ان سحب 
الس���فير األميركي كان لهذه 
األس���باب األمنية، وبالنسبة 
للكويت فقد غادرت بعثتنا منذ 
فترة لنفس هذه األسباب وهم 

موجودون في الكويت«.
وهن����أ اجل����اراهلل صاحب 
الس����مو األمير مبناسبة مرور 
9 س����نوات على توليه مقاليد 
احلكم قائ����ال: »ال منلك إال ان 
نتوجه الى البارئ عز وجل ان 

الكويت اخلارجية ومس����تقبل 
هذه العالقات وإبراز دور موقف 

الكويت في اخلارج«.
واش����ار الى ان����ه »في عهد 
صاحب السمو تبوأت الكويت 
مكان����ة عالية جدا ب����ني الدول 
وكانت محط أنظار العالم كله 
في دورها وحيويتها واستمرار 
هذا الدور، فاجلميع يعرف ان 
الكويت وألول مرة في تاريخها 
تستضيف وترأس 4 قمم وهذا 
مؤشر على اهتمام صاحب السمو 

يحفظ صاحب السمو األمير وان 
ميتعه بالصحة وان يطيل عمره 
املديد«. وتابع: »عبر السنوات 
املاضية كانت الكويت تعيش 
أزهى صور التقدم وكان صاحب 
السمو األمير حريصا على ان 
يحقق للكويت التقدم واالزدهار 
واالستقرار والرخاء هذا على 
املستوى الداخلي وعلى املستوى 
اخلارجي كعادة صاحب السمو 
األمير لعب دورا أساسيا ومهما 
وحيويا فيما يتعلق بعالقات 

األمير إلبراز دور الكويت واهتمام 
سموه بان تكون الديبلوماسية 
الكويتية متقدرة وتكون متفاعلة 
مع األحداث الدولي����ة، كما ان 
الكويت ستستضيف مؤمترات 
مهمة في األيام املقبلة كما انها 
استضافت مؤمترين للمانحني 
املتعلقني بالنازحني السوريني 
وهما تعبير عن حرص صاحب 
الس����مو األمير ف����ي التخفيف 
من معاناة الش����عب السوري 

الشقيق«.
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اجلائزة تعمل على 
إيجاد بيئة محفزة 

إلبداع شعوب 
املنطقة لتكون 
جزءا من اإلرث 

اإلقليمي لبطولة 
كأس العالم

في قطر

فاطمة النعيمي وعبدالعزيز املولوي يقدمان شرحا عن اجلائزة

فاطمة النعيمي وعبدالعزيز املولوي وأريج اخلرافي ومحمد سعيد حارب وأحمد املطوع مع عدد من املشاركني في اجللسة التعريفية                                                                       )محمد هاشم(

جانب من احلضور

يسعى إلى استقطاب املبدعني ضمن حملة مونديال كأس العالم 2022

»حتدي 22« يطلق جائزة االبتكار لشباب العرب من الكويت
 األفكار الواعدة. 

وقالت النعيمي ان حتدي 22 
بدأ جولته اخلليجية من الكويت، 
وس����يزور بقي����ة دول مجلس 
التعاون، من أجل التعريف بهذا 
املشروع، الذي سيسهم في إلهام 
اجليل الق����ادم من املبدعني في 
منطقة الشرق األوسط، وتقدمي 
الدعم لهم، ملساعدتهم على تطوير 

أفكارهم.
بدوره أوض����ح عبدالعزيز 
املولوي - كبير مهندسي إدارة 
التصاميم ف����ي اللجنة العليا 
للمش����اريع واإلرث، ان فريق 
»حتدي 22« يسعى الستقطاب 
املواهب من املواطنني واملقيمني 
في بلدان مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، ليقدموا حلوال 
مبتكرة للتحديات التي تواجه 
تنظيم األحداث الرياضية الكبرى 
سواء في قطر واملنطقة أو في 
مختلف مناطق العالم، والتي 
تندرج - في النسخة االفتتاحية 
للجائزة - حتت ثالثة مجاالت 
رئيسية للبحث هي: االستدامة، 
وجترب����ة احل����دث، والرياضة 
والصحة. وأش����ار املولوي الى 
ان صاحب الفكرة الفائز سينال 
جائزة مالية قدرها 20 ألف دوالر، 
إلى جانب فرصة تطوير أفكارهم 
ومقترحاتهم باالستعانة بشبكة 
اخلبراء التي سيوفرها التحدي 
والتي تضم باحثني وأكادمييني 

وروادا من مختلف املجاالت.
وشدد املولوي على ان أهم 
أه����داف حتدي 22 ه����ي رعاية 

وتطوير األفكار الواعدة وتسليط 
الضوء على املبتكرين واملبدعني 
في شتى املجاالت، وحتديدا تلك 
التي تتعل����ق مبونديال 2022، 
موجها الدعوة للجميع من أجل 
املشاركة بأفكارهم، واحلصول 
عل����ى فرصة كبي����رة لتطوير 
أفكارهم ومقترحاتهم من خالل 
التواصل مع شبكة اخلبراء التي 

سيوفرها حتدي 22.
بدوره����م، وجه الس����فراء 
احملليني لتحدي 22 أريج اخلرافي، 
ومحمد س����عيد حارب وأحمد 
املطوع، الدعوة ألصحاب األفكار 
واملبادرات واالبتكارات للمشاركة 
في هذا املشروع احليوي، الذي 
مينح الش����باب فرص����ة العمر 
لتطوير أفكارهم، واالرتباط بأهم 
حدث رياضي يشهده العالم في 
2022 وهو استضافة نهائيات 

كأس العالم.
كما أعرب الس����فراء خالل 
اجللسة التعريفية عن سعادتهم 
بالعمل مع فري����ق حتدي 22، 
واكدوا على أن استضافة قطر 
لكأس العالم 2022 يجب أن تشكل 
حافزا لشباب املنطقة، وتوفر 
منصة لالنط����الق باألفكار إلى 
فضاء عاملي من خالل إمكانية 
تنفيذها وعرضها في كأس العالم 
2022، واكدوا إميانهم بإمكانات 
ش����باب املنطقة وقدرتهم على 
اإلبداع وإبهار العالم، لهذا أدعو 
الش����باب الكويت����ي للحضور 
واس����تثمار مثل هذه الفرصة 

الفريدة«.

اآلثار اإلسالمية« بالكويت صباح 
امس، واس����تكملت اجللسات 
التعريفي����ة م����ن أم����س األول 
بجلستني االولى في الساعة 11 
صباحا في االمريكاني – دار اآلثار 
اإلسالمية، فيما أقيمت اجللسة 
الثانية متام اخلامسة والنصف 

في اجلامعة األميركية.
وفي بداية اجللسة التعريفية، 
أوضحت فاطمة النعيمي- مدير 
التنمية البشرية واالجتماعية في 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 
ان حتدي 22 هو عبارة عن جائزة 
لالبتكار، مت تأسيسها من قبل 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
ومؤسسة »صلتك« والصندوق 
القطري لرعاية البحث العلمي، 
لتوحيد وإله����ام وحتدي أملع 
العقول في املنطقة، الى جانب 
بن����اء ارث دائ����م في الش����رق 
 األوسط من خالل رعاية وتطوير

لميس بالل

بدأ فريق »حتدي 22« أولى 
جوالته اخلليجية من الكويت 
التي تهدف إلى التعريف بهذه 
املبادرة الفريدة التي أعلنت عنها 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
األس����بوع املاضي في الدوحة، 
وذلك من خالل عقد ثالثة لقاءات 
مفتوحة مع اجلمهور، بالتعاون 
م����ع جمعية نق����اط واجلامعة 

األميركية.
 و»حتدي 22« يطلق جائزة 
للمبتكرين العرب املقيمني على 
أراض����ي دول مجلس التعاون 
اخلليجي تهدف اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث من خاللها إلى 
إيجاد بيئة حاضنة محفزة إلبداع 
شعوب املنطقة لتكون بالتالي 
جزءا من اإلرث اإلقليمي املستدام 
الذي تتركه بطولة كأس العالم 

في قطر 2022. 
ويشارك في اجلولة الكويتية 
لفريق حتدي 22 سفراء املبادرة 
اإلقليميون مخرج وصانع األفالم 
اإلماراتي محمد س����عيد حارب 
ورائدة األعمال الكويتية أريج 
اخلرافي باإلضافة إلى السفراء 
احملليني د.نايف املطوع مبتكر 
الرسوم الكرتونية »99« ورائد 
األعم����ال أحمد املط����وع حيث 
يش����اركون اجلمهور جتاربهم 
املختلف����ة ف����ي طريقه����م إلى 

النجاح. 
وأقيمت اجللسة التعريفية 
األولى في »املركز االمريكاني – دار 



www.nissankuwait.comأوقات العمل مبعرض الري: من 8:30 ص - 8:30 م

نيسان. إبداٌع ُيثري احلماس.

عــن  فضــًال  تشــاء,  أينمــا  حتملــك  بقــدراٍت  د  وُمــَزوَّ للمغامــرة،  مســتعد 
مزايــا الراحــة والتقنيــات املتطــورة املمتعــة، مــع ملســة مــن الفخامــة والتفــرد  

ــان إكس ـ تريل 2015 اجلديد كلّيًا نيس

أفكار مبتكرة حلفظ األمتعة 
تناسب أسلوب حياتك

 LED  مصابيح 
مع حتديد مستوى اإلنارة تلقائيًا

 شاشة متطورةفتحة سقف بانوراميٌة تعمل كهربائيًا
وكامريا للرؤية اخللفية
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وسط حضور الفت لالنتباه عاش عشاق 
املوسيقى ليلة مميزة مع إيقاعات متميزة 
تضمنتها فقرات أقامتها فرقة »ذا كونسرت«، 
املكونة من 9 عازفني بينهم فتاة، في حفل 
ميالدها املوس����يقي األول بفندق اجلميرا 
قاعة بدرية مس����اء أم����س األول، وما بني 
العود والكمان والدرامز، والبيانو، تعالت 
احلناجر  بالثناء والتصفيق عند س����ماع 
مقطوعات الفرقة على اآلالت املوس����يقية 
املختلفة، وتفاعل اجلمهور مع كل مقطوعة 
عزفتها الفرقة، ومع تزايد انبهار احلضور 
وتفاعله، تألقت الفرق����ة بإيقاعات ناعمة 
وثائرة أحيانا ما بني الغربي والش����رقي، 
لتخرج نغمات موس����يقية بأنامل كويتية 

معلنة عن ميالد مواهب حقيقية.

تحضير 4 أشهر 

في البداية، حتدثنا إلى منس����ق الفرقة 
امين دعنا وهو خريج أميركا مجال التسويق 
الرياضي، الذي قال إن الفرقة مجموعة من 
الش����باب الهواة، موضح����ا انهم  تواصلوا 
من خالل اإلنستغرام، واتفقوا على تكوين 
فريق عمل، مضيفا أن هذا هو الكونسرت 
الثاني للفرقة، وتابع: حصلنا على موافقة 
من وزارة اإلعالم لعمل احلفل املقام الليلة 
)مساء أمس األول( ليتعرف علينا اجلمهور 
الكويتي واخلليجي، واصفا احلضور بأنه 
فاق التوقعات، وأوضح: وفقنا في احلصول 
على دعم من عيادة أسنان، والبنك التجاري 
وعدد من الش����ركات األخرى، وتابع دعنا: 
نح����ن فريق عمل واح����د اجتهدنا من أجل 
إثبات انفس����نا وإيصال رسالتنا للجمهور 
والتي نتمنى أن تنال االستحسان واإلعجاب 
وان نصل إلى قلوب اجلمهور من خالل هذا 
احلفل الذي نعتبره نقطة انطالق لنا، ولدينا 
عروض خليجية من قطر وأبوظبي، ولدينا 
عرض من اليونان، مبينا أنهم يعملون منذ 

4 أشهر للتحضير لهذا احلفل.

فريق عمل متكامل 

من جانبه، قال عبداهلل فاروق )عازف 
البيانو بالفرقة(: أنا بكالوريوس موسيقى 
ودرست بيانو ومسرح في معهد املوسيقى 
بالكويت، أعشق املوسيقى وجاءت الفكرة 
من خالل االنستغرام، حيث تعرفنا كفريق 
على بعض وفكرنا في تكوين فريق عمل 
متكامل نقدم من خالله موس����يقى راقية 
تعبر عن����ا وعن طموحاتنا وآمالنا، وقال: 
ننطلق من الكويت بأعم����ال مميزة نحو 

اخلليج.. والعاملية.

غذاء للنفس 

وفي نفس السياق، قال علي العنزي احد 
أعضاء الفرقة املوسيقية وهو عازف الناي 
انه مازال يدرس مبعهد املوسيقى بالكويت، 
مؤكدا أن املوسيقى متثل بالنسبة له غذاء 
للروح واجلسد والنفس معا، الفتا الى انه 
منذ الصغر يحب اآلالت املوسيقية، وتابع: 
تعرف����ت على محمد الص����راف عن طريق 
االنستغرام، حيث وبدأنا التجمع، مؤكدا أن 
ما جمعهم كفريق هو حب املوسيقى والرغبة 
في تقدمي فن هادف يعبر عن طموحاتهم 
وآمالهم، معربا عن سعادته بالتواجد املميز 
للجمهور الذي جاء ليس فقط من الكويت 

الصادقة هي من تفرض نفسها واحلمد هلل 
جنحنا بهذا احلضور املميز والتجاوب الذي 
وجدناه منهم، نتمنى ان ننطلق الى العاملية 

ونقدم األفضل واملتميز دائما.

العلوم والتكنولوجيا 

من جانبه قال سالم املذكور عازف الكمان 
بالفرقة: بدأت البيانو عام 2000 والكمان 
في 2005 ومازلت ادرس في جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا، مبينا ان املوسيقى 
بدأت معه من����ذ الطفولة، واضاف املذكور 
أن محمد الصراف وهو املؤسس للفريق، 
صديقه منذ 3 سنوات، موضحا انهم جمعتهم 

منا لديه موهبة في آلة موسيقية من اآلالت، 
فكرنا كمجموعة تعشق املوسيقى في عمل 
فرقة موسيقية جتمعنا وتعبر عنا، ومن 
هنا بدأنا في التدريبات واالستعداد، مازال 
الطريق طويل أمامنا ولدينا طموحات كثيرة 

وخطوات لتحقيقها.
وعلى صعيد متصل قال احمد الفرماوي 
انه عازف للجيتار، وتابع: بدأت املوسيقى 
منذ 6 سنوات وتخرجت من كلية التربية 
املوسيقية جامعة الكويت، موضحا انه أيضا 
متخصص في آله العود، الفتا الى ان جميع 
اعضاء الفرقة أصدقاؤه املقربني والوصول 
لقلوب الناس امر ليس سهال الن املوهبة 

ولكن أيضا من دول خليجية أخرى ليشاركنا 
انطالق أول حفل موسيقي لنا كفرقة، وزاد 
العنزي: اليوم االنطالق والعمل الذي وجدناه 
سيكون الدافع للمزيد من التطلعات التي 

نطمح إليها كالوصول للعاملية.

مجموعة مشتركة في حب الموسيقى 

وتابع علي البشر احد أعضاء فرقة ذا 
كونسرت املوس����يقية وهو عازف العود 
ف����ي الفرقة انه بدأ عام 1999 ، حب وتعلم 
املوسيقى، وحصل على بكالوريوس املعهد 
العالي للفنون املوسيقية قائال: مازلت أحضر 
للدكتوراه، نحن مجموعة من األصدقاء وكل 

فرقة مسرح اخلليج إضافة الى زمالئي علي 
العنزي وعبداهلل فاروق وبش����اير وفواز 
العنزي، ولن نتنازل عن حلمنا بالوصول 

للعاملية ولدينا طموحات كبيرة.

منافسة الرجال 

الفتاة الوحيدة  أما بشاير الرش����يدي 
بالفرقة فقالت ان����ا خريجة معهد الفنون 
املوس����يقية واعمل مدرس����ة وعضوة في 
املسرح الشعبي، وتابعت: أعضاء الفرقة 
زمالئي باملعهد عبداهلل فاروق وعلي العنزي 
وعلي البش����ر، عرضوا عل����ي الفكرة وانا 
بنت في الكويت تخصص اآلالت املطروقة 

جمعيا، شعبي شرقي غربي، وأوضحت أن 
هذا التخصص صعب خاصة للبنات اال أنها 
ل���م جتد فيه صعوبة، مؤكدة انها أحبت أن 
تكون مميزة وتنافس الرجال وانها تطمح 

الى إنهاء رسالة املاجستير.

مخرج إعالنات 

من جانبه قال عبدالرحمن اخلليفي عازف 
الدرامز بالفرقة، هذه أول مرة اظهر كعازف 
للدرامز، وهي هوايتي املفضلة، الفتا الى انه 
مخرج لإلعالنات بالتلفزيون، ولديه أفالم 
وجوائز، مؤكدا ان املوسيقى جزء ال يتجزأ 
من شخصيته، وتابع: لم ادرس املوسيقى، 
تعرفت على زمالئي بالفرقة كمخرج للحفل 
في البداية، وكان لدي ڤيديو على االنستغرام 
ملقطوع���ة، وطلبوا مني االنضم���ام اليهم، 
فوجدتها فكرة جيدة، خاصة وإنني اعشق 
املوسيقى، واحلمد اهلل كان احلضور مميزا 
وفاق التوقعات، واطمح في املزيد من التقدم 

للفرقة.

عروض من اليابان ودول الخليج 

وأضاف محمد الصراف مؤسس الفرقة انه 
هاو للموسيقى، مبينا أن دراسته إدارة األعمال 
بعيدا عن املوس���يقى، وانه يحب التوزيع 
والتلحني والعزف، و يعزف على اجليتار، 
والكمان، والبيانو، الفتا الى انه كان يطمح 
الى تكوين فرقة موسيقية شبابية منذ فترة، 
ووجدت في أصدقائي مواهب فنية متنوعة 
على اآلالت املوسيقية، وهو ما جتسد اليوم 
من خالل هذه األمسية، وأضاف الصراف أن 
الكويت تفتقر ملث���ل هذه الفرق خاصة في 
مجال املوسيقى، وتابع ان الفرقة تكونت من 
خالل االنستغرام، فيما عدا صديقه املقرب 
س���الم املذكور، مؤكدا أن الطريق مازال في 
البدايات وان رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة، 
معتبرا أن حفل الليلة هو اخلطوة األولى، 
مشيدا باحلضور املميز والثناء من اجلمهور، 
وأض���اف ان الدعم الذي وجدناه من الرعاة 
ووزارة اإلعالم كان احلافز األكبر لنا، كاشفا 
عن عروض مقدمة للفرقة في بعض الدول منها 
اليابان وابوظبي، وقطر، مطالبا املسؤولني 

مبساندة املواهب الشابة ودعمها.

فريق العمل

٭ محمد الصراف: عازف جيتار
٭ فواز العنزي: بيانو

٭ علي العنزي: ناي
٭ سالم املذكور: كمان

٭ أحمد الفرماوي: جيتار
٭ عبداهلل فاروق: ناي

٭ بشاير الرشيدي: إيقاعات
٭ عبدالرحمن اخلليفي: الدرامز

٭ علي البشر: عازف عود
٭ مقدم احلفل طارق عبداهلل

استقبال بالورود

٭ أمين دعنا وعباس أحمد
تنوعت الفقرات املوسيقية التي قدمتها 
الفرقة وجمعت بني الشرقي األصيل والغربي 

املودرن والتي نالت اعجاب احلضور.
وقد بدأ احلفل في متام الساعة الثامنة 
املنس����قون على استقبال  مساء، وحرص 

احلضور بالورود. عدد من ممثلي املؤسسات الراعية في مقدمة احلضور 

محم�د الص�راف: لدين�ا طموح�ات كثي�رة ووجدنا الدع�م م�ن اجله�ات الراعي�ة ووزارة اإلعالم

عل�ي العنزي: املوس�يقى غ�ذاء ال�روح والنفس وهدفن�ا تق�دمي ف��ن راٍق ..ونتطلع إل�ى العاملية

س�الم املذك�ور: لن نتنازل ع�ن العاملي�ة ولدينا مخطط�ات كثيرة وأهداف نس�عى إل�ى حتقيقها 

بشاير الرشيدي: أنا الوحيدة باخلليج التي تخصصت بالدرامز شعبي � شرقي � غربي رغبة مني في التحدي

عبدالرحمن اخلليفي: أنا مخرج إعالنات وعاش�ق للموسيقى.. والتفاعل الذي وجدناه سيكون حافزاً للقادم

أعضاؤها 9 تعارفوا على اإلنستغرام وبعد حتضيرات لـ 4 أشهر أبهروا احلضور الغفير في أول حفل لهم أقيم في قاعة بدرية بفندق اجلميرا

»ذا كونسرت« 
تكشف عن مواهب موسيقية حقيقية 

بأنامل كويتية
محمد الصراف 

علي البشر 

سالم املذكور 

بشاير الرشيدي

طارق عبداهلل مقدم احلفل 

عبدالرحمن اخلليفي 
علي العنزي

أحمد الفرماوي
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يتقدم

 رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

اجلمعية ال�ضيدلية الكويتية
بخال�ص �لعز�ء و�أ�سدق �ملو��ساة �إىل

ح�سرة خادم �حلرمني �ل�سريفني

امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود - حفظه اهلل

وويل عهده �لأمني

الأميـر مقــــرن بن عبدالعزيز اآل �ضعود - حفظه اهلل

وويل ويل عهده

الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز اآل �ضعود - حفظه اهلل

وال�ضعب ال�ضعودي ال�ضقيق والأمتني العربية والإ�ضالمية

يف وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

خادم احلرمني ال�ضريفني

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ضعود - رحمه اهلل

�ضائلني املوىل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته واأن ي�ضكنه ف�ضيح جناته 

واأن يجزيه عما قدم لأمتيه العربية والإ�ضالمية خري اجلزاء

فتح تصاريح العمل بعد اجتماع مجلس إدارة هيئة العمل

نسبة استقدام العمالة لن تتعدى 20% ألي مؤسسة
بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للقوى 
العاملة ان مجلس إدارة الهيئة سيعقد اجتماعه 
الثاني بعد عودة وزيرة الشؤون هند الصبيح 
ومدير عام الهيئة جمال الدوس���ري من املهمة 
الرس���مية في اخلارج، مشيرا الى انه سيكون 
على جدول أعمال املجلس فتح باب تصاريح 
العمل ودراس���ة تقارير الفرق املكلفة بإجراء 
دراسة حول احتياجات سوق العمل والتركيبة 

السكانية ورفع توصياتها. 
وبني املصدر ان مجلس إدارة الهيئة لم يتطرق 
خالل االجتماع األول له إلى موضوع فتح باب 
تصاري���ح العمل ب���ل كان اجتماع تعارف بني 
األعضاء ومناقش���ة النظام الداخلي للمجلس 
وآلية عمله، موضحا ان هيئة القوى العاملة في 
مختلف قطاعاتها جاهزة للتعامل مع أي قرار 
يصدر عن مجلس اإلدارة بخصوص التعامل 
مع آلية منح تصاريح العمل السيما بعد ربط 

إدارة تقدير االحتياج مع جميع اإلدارات املعنية 
باستقدام العمالة من اخلارج وعلى أساس تقدير 
االحتياج س���وف يسمح باستقدام العمالة من 
اخلارج بنسب محددة ال تتعدى 20% من تقدير 

االحتياج وبعد استيفائها يتم اإليقاف.
وقال املصدر ان هيئة القوى العاملة أعدت 
اإلحصائية السنوية حلركات العمالة في سوق 
العمل، كاشفا عن بلوغ عدد العمالة املسجلة في 
القطاع اخلاص من العمالة الوافدة والوطنية 
ما يقارب امللي���ون وأربعمائة ألف عامل منهم 
ما يق���ارب 40 ألفا من العمال���ة الوطنية و19 
ألفا مت حتويلهم من العمالة املنزلية والزيارة 
التجارية قبل إيقاف العمل بقرارات الس���ماح 
بالتحويل، متوقعا ان يسمح سنويا باستقدام 
ما بني 100 و200 ألف عامل من اخلارج، مؤكدا 
انهم سيوزعون وفق نسب حتدد من قبل مجلس 
إدارة الهيئة تصدر مع قرار فتح باب تصاريح 
العم���ل الذي من املتوقع ص���دوره قبل إجازة 

األعياد الوطنية.

فريق العمل في احد املجمعات

جولة ملمثلي شركتي الدرة ومشاعل بقيادة د.محمد عبدالنبي

فرق تفتيش العمل ترصد 170 منشأة 
مخالفة في الفروانية وخيطان

الكلية األسترالية تقدم مشروعًا بحثيًا
لدراسة إمكانيات الطاقات املتجددة بالكويت

كريم طارق 

تابع���ت ف���رق التفتيش التابع���ة للهيئة 
العامة للقوى العاملة جوالتها التفتيشية على 
املجمعات التجارية واملنشآت لرصد الشركات 
ذات التراخيص الوهمي���ة، حيث قام الفريق 
الذي رافقه نائب املدير العام للتنمية البشرية 
ونائب املدي���ر العام حلماية الق���وى العاملة 
باإلنابة عبداهلل املطوطح، ونائب املدير العام 
لالستقدام واالستخدام احمد املوسى، ومدير إدارة 
تفتيش العمل سلطان حسن مساء أمس األول 
بعمل جوالت تفتيشية في منطقتي الفروانية 
وخيطان، تضمنت 8 مجمعات وأس���فرت عن 

رصد 170 منشأة مهملة خالية من العمال. 
من جانبه، أكد املطوطح أن العقوبات التي 
سيتم توقيعها ستكون على صاحب الترخيص 
وليس على أصحاب املجمعات التجارية، مشيرا 
الى أنه اثناء احلملة التي قام بها فريق التفتيش 
مت رصد وتسجيل كل البيانات واألرقام اآللية 
اخلاصة بتلك التراخيص لتتم مراجعتها مرة 
أخرى وتوقيع العقوبات واملخالفات عليها وفقا 

للمادة 10 من قانون العمل.
وأضاف أنه سيتم إجراء تفتيش آخر على 
تلك احملالت في فترات صباحية للتأكيد على 
تلك املخالفات ليتم اتخاذ العقوبة املناس���بة 

عليها ووقف امللفات اخلاصة بها، موضحا انه 
ستتم مخاطبة إدارة العمالة الوطنية وبرنامج 
إعادة الهيكلة في حالة اكتشاف حاالت توظيف 
وهمي للعمال���ة الوطنية بعد مراجعة ملفات 

وتراخيص تلك احملالت. 
من ناحيته، أكد نائب املدير العام لالستقدام 
واالستخدام احمد املوس���ى أن تلك احلمالت 
املس���تمرة تأتي بناء عل���ى توجيهات وزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل هند الصبيح ومدير 
عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري 

لرصد كل أشكال املخالفات العمالية.
وأضاف املوس���ى أن تلك العينات التي مت 
حصرها خالل احلمالت التفتيشية املختلفة في 
كل من الفروانية وخيطان وحولي والعاصمة، 
نتجت عنها رصد ما يقارب 500 مخالفة، مؤكدا 
استمرار تلك احلمالت اضافة الى جوالت أخرى 
ستقوم بها اللجنة الرباعية املكونة من وزارة 
الشؤون والداخلية والبلدية والتجارة لضبط 
العمالة الس���ائبة. وفيم���ا يتعلق باإلجراءات 
القانوني���ة املتخذة على تل���ك امللفات قال ان 
تلك امللفات سيتم ايقافها بالتزامن مع مخاطبة 
وزارة التجارة إللغاء تلك التراخيص بوصفها 
منشأة دون كيان قائم، الفتا الى وجود عقوبات 
مغلظة على العمالة السائبة بعد انتظار رأي 

إدارة الفتوى التخاذ اإلجراءات املناسب

قدم قسم هندسة اإللكترونيات والتحكم في 
الكلية األس����ترالية في الكويت مشروعا بحثيا 
لدراس����ة إمكانيات الطاقات املتجددة. وقد أبرم 
القسم اتفاقية تعاون مع شركتي »الدرة للتجارة 
العامة واملقاوالت« وش����ركة »مش����اعل الكويت 
ملشاريع الطاقة الشمس����ية والطاقة املتجددة« 
وذلك لالستفادة من مستويات اإلشعاع الشمسي 
التي تتميز بها الكويت حيث متتلك احد أفضل 
مستويات اإلش����عاع الشمسي في العالم. وبهذا 
الصدد، فقد قامت ش����ركتا »الدرة« و»مش����اعل 
الكوي����ت« بالتب����رع بألواح شمس����ية ملصلحة 
الكلي����ة قدرتها 1كيل����وات واجهزة اخرى بهدف 
اقام����ة األبحاث الالزمة في ه����ذا املجال. ومتثل 
الطاقات املتجددة وخاصة الطاقة الشمسية مجاال 

رئيسيا من اهتمامات الكلية األسترالية علما أن 
بعض املناطق في الكويت تقيس اكثر من 2000 
كيلواط/ ساعة للمتر املربع في السنة وهي نسبة 
عالية جدا على النطاق العاملي. وبهذه املناسبة 
قال رئيس قسم الهندسة اإللكترونية لدى الكلية 
األس����ترالية د.محمد عبدالنبي إن التعاون مع 
شركتي »الدرة« و»مشاعل« يعتبر خطوة اخرى 
نحو توفير معدات خاصة بالطاقة الشمس����ية 
إلى طالب الهندسة اإللكترونية، وبالتالي سيتم 
تزويدهم بامله����ارات واملعرفة الالزمة في مجال 
الطاق����ة املتجددة، كما س����يقوم طالب وأعضاء 
هيئة تدريس الكلية األسترالية بتنفيذ عدد من 
املش����اريع البحثية املتعلقة بالطاقات املتجددة 

ومدى تأثيرها على بيئة الكويت.

بشرى شعبان

أص���در الوكيل املس���اعد لقط���اع التنمية 
االجتماعية حمد املعضادي قرارا بندب رئيس 
قسم حسابات اجلمعيات اخليرية واملبرات منيرة 
الكندري للقيام بأعباء مدير إدارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات حلني عودة مدير اإلدارة من 

اإلجازة.
هذا وعبرت الكندري ع���ن أملها ان تكون 
على قدر الثقة املمنوحة من املسؤولني وتعمل 
على إضافة جديد الى العمل، متوجهة بالشكر 
على الثقة الغالية التي تعتبرها تكليفا وليس 
تش���ريفا مؤكدة على العمل من اجل مصلحة 

الكويت.

محمود الموسوي ـ عادل الشنان

أعلن وكيل وزارة التربية املساعد للتعليم العام 
د.خالد الرشيد فتح باب نقل الطلبة من مدرسة 

الى أخرى سواء داخل املنطقة أو خارجها. 
وقال الرشيد في تصريح للصحافيني امس 
انه أبلغ مدي���ري املناطق التعليمية بضرورة 
اإليعاز ملديري املدارس مبراحلها املختلفة التخاذ 
الالزم بهذا الش���أن، مشددا على أهمية مراعاة 

ظروف الطلبة.

أصدر مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت 
64 مطبوع���ة من املجالت والكت���ب في العام 
اجلامعي 2014/2013 بواقع 80650 نسخة بهدف 
توفير مناخ فكري يسهم في بناء رؤية أكادميية 
إزاء القضايا املختلفة. وقال نائب مدير اجلامعة 
لألبحاث رئيس مجلس النشر العلمي د.حسن 
السند في تصريح صحافي إن املجلس أصدر 
خالل الفترة من 2013/9/1 وحتى نهاية أغسطس 
املاضي 58 مجلة علمية وستة كتب من مؤلفات 

جلنة التأليف والتعريب والنشر. 
وأوضح أن املجلس يسعى إلى حتقيق عدة 
أهداف من أبرزها دعم املكتبة العربية والعاملية 
وإثرائها باألعمال اجلادة واملتميزة من البحوث 
والدراسات واملؤلفات إضافة إلى تقدمي فرص 

النشر العلمي احملكم وتوفير وسائله. 

منيرة الكندري

ندب الكندري مديرًا 
للجمعيات اخليرية واملبرات

فتح باب نقل الطلبة من مدارس 
داخل املنطقة أو خارجها

طالبات حولي املتوسطة 
شاركن في إنقاذ الكائنات 

البحرية بساحل شرق

»النشر العلمي« يصدر 
64 مطبوعة في العام 

2014/2013

طالبات مدرسة حولي املتوسطة خالل احلملة 

متكنت طالبات مدرس���ة حولي املتوسطة 
بنات التابعة ل���وزارة التربية ومبهارة عالية 
من إنقاذ عشرات الكائنات البحرية والشعاب 
املرجانية واألس���ماك العالقة في شباك صيد 
مهملة في ساحل شرق بجانب مقهى الشميمري 
املقابل للمستشفى األميري ضمن مترين بيئي 

عملي.
وقال رئيس فريق الغوص باملبرة التطوعية 
البيئية وليد الفاض���ل: ان التمارين العملية 
البيئية واملشاهدات الواقعية للطلبة والطالبات 
املشاركني باحلملة املتنقلة لتنظيف الشواطئ 
هي أحد األسس املهمة في توصيل الوعي البيئي 
وإثراء املعلومات البحرية لديهم، وإن البيئة 
البحرية تعاني من تعديات كثيرة من جانب 
الصيادين ورواد الشواطئ، ما يتطلب العمل 
اجلماعي من أجل إنقاذ احلياة البحرية من هذه 
امللوثات، مبينا أن جهات حكومية وأهلية تقوم 
بدعم فري���ق الغوص في هذا العمل التوعوي 
البيئي أبرزها وزارة التربية وبلدية الكويت 
وشركة املشروعات السياحية ومعهد الكويت 
لألبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة وبيت 
التمويل ومقهى الشميمري التابع لوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل وإدارة سوق شرق والعديد 
من الشركات واملؤسسات التجارية، ومت خالل 
احلملة إطالق عدد 25 من سمك الشعم واملقدمة 

من معهد الكويت لألبحاث العلمية.
من جهة أخرى، أعلن الفاضل أن حملة رفع 
املخلفات لساحل عشيرج ستبدأ اليوم مبشاركة 
الهيئة العام���ة للبيئة وبلدية الكويت وجلنة 
إزالة التعدي���ات التابعة ملجلس الوزراء ومن 
املتوقع رفع 10 أطنان م���ن املخلفات الضارة 

للبيئة البحرية والساحلية.

دعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية 

لل�ضنة املالية املنتهية يف 2014/10/31

مالحظــــة:
1( يج�������ب على كل ع�صو اإح�صار البطاقة املدنية الأ�صلية الذكية ولن تعتمد �صورة عنها ويف 

حالة فقدانها يجب اإح�صار �صهادة ملن يهمه الأمر من الهيئة العامة للمعلومات املدنية. 

2( على ال�ص�������ادة امل�ص�������اهمني غري امل�صتكملني مللفاتهم �ص�������رورة مراجعة اإدارة اجلمعية خالل 

الدوام الر�صمي ل�صتكمال امللفات.

3( عل�������ى امل�ص�������اهمني الذين مل ي�ص�������لهم كتيب امليزانية ع�������ن طريق الربي�������د مراجعة الإدارة 

ل�صتالم ن�صخة من الكتيب.

جمعية هدية التعاونية

بناًء على القرار الوزاري رقم )166/ت( ل�ص�������نة 2013 ب�ص�������اأن تنظيم اج�������راءات الدعوة للجمعية العمومية 

العادي�������ة للجمعيات التعاونية، بناًء على كتاب وزارة ال�ص�������وؤون الجتماعي�������ة والعمل املوؤرخ يف 1/27/ 2015 

ب�صاأن املوافقة على حتديد يوم الإثنني  املوافق 2015/3/2 للجمعية العمومية.

يت�ص�������رف جمل�س اإدارة جمعية هدية التعاونية بدعوة ال�ص�������ادة امل�ص�������اهمني البالغني م�������ن العمر )21 عامًا 

فاأكرث( يف تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية وامل�ص�������اهمني يف اجلمعية حتى 2014/10/31 حل�صور اجتماع 

اجلمعية العمومية العادية واملقرر يوم الثنني املوافق 2015/3/2 يف متام ال�صاعة الرابعة ع�صرًا يف مركز 

تنمي�������ة املجتم�������ع مبنطقة هدية قطعة )4( ويف حال عدم اكتمال الن�ص�������اب القانوين يوؤجل الجتماع ملدة 

ن�صف �صاعة لي�صبح قانونيًا بح�صور 25 ع�صوًا.

وذلك ملنــاق�ضــة جــدول الأعمــال التــالــي:

1( مناق�صة تقرير جمل�س الإدارة عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2014/10/31 وامل�صادقة عليه.

2( مناق�صة تقرير مراقب احل�ص�������ابات والت�صديق على امليزانية العمومية واحل�صابات اخلتامية 

لل�صنة املالية املنتهية يف 2014/10/31.

3( تقري�������ر مراق���ب احل�ص�����������ابات للميزانية العمومية )امليزانية التقديرية( واحل�ص�������اب اخلتامي 

لل�ص�������نة املالي�������ة والت�ص�������ديق عليه�������ا )مرف�������ق بالتقرير ال�ص�������نوي( لل�ص�������نة املالي�������ة املنتهية يف 

.2014/10/31

4( التقرير املايل والإداري ملراقبي الوزارة )مرفق بالتقرير ال�ص�������نوي( لل�ص�������نة املالية املنتهية يف 

.2014/10/31

5( تعيني مراقب احل�صابات للعام املايل الذي �صينتهي يف 2015/10/31 وحتديد اأتعابه.

جمل�س الإدارة
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تبادل الدروع بني يعقوب الصانع وجورج جريج 

الصانع بحث التعاون مع وفد نقابة 
احملامني اللبنانيني

التقى وزير العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
يعقوب الصانع في مكتبه بديوان وزارة العدل أمس 

رئيس نقابة احملامني في لبنان جورج جريج برفقة وفد 
من اعضاء النقابة ضم جوزيف النفيلي واليان النفيلي 

وجرجي خوري وجورج احلاج واماني مينا وجورج 
يزيك، حيث متت مناقشة عدد من املوضوعات القانونية 

والتعاون فيما يخدم القضايا املشتركة املتصلة مبواطني 
البلدين، وقد أشاد نقيب احملامني اللبنانيني باللقاء 

وبجو احملادثات مع الوزير الصانع، مؤكدا عمق التعاون 
وترسيخ العالقات القانونية بني البلدين الشقيقني.

جلنة »ساعد أخاك املسلم« نظمت السوق اخليري الثاني

املطوع: مشروع تعليم أبناء النازحني السوريني 
يهدف إلى توفير خدمات التعليم ألكثر من 500 طفل

ليلى الشافعي

أكدت رئيسة جلنة »ساعد 
أخاك املس����لم في كل مكان« 
التابع����ة للهيئ����ة اخليرية 
العاملية نسيبة  اإلس����امية 
النازحني  ان األطفال  املطوع 
السوريني ليس لهم ذنب وال 
جريرة ملا يجدونه من احلرمان 
من العيشة الكرمية والتعليم 
والدراس����ة كبقي����ة األطفال. 
مشيرة الى ان مشروع التعليم 
ألبناء النازحني السوريني في 
لبنان أسرع من مساهمتنا عن 
طريق إقامة السوق اخليري 
الثان����ي ملدة ي����وم واحد من 
العاشرة صباحا الى العاشرة 
مساء ومبس����اهمات من عدة 
جهات لبيع املفروشات واألثاث 
واملابس  واإلكسس����وارات 
والدراري����ع والذهب لصالح 

أطفال سورية في لبنان، الفتة 
الى ان هدف املشروع هو توفير 
خدمات التعليم ألكثر من 500 
طفل من النازحني السوريني 
في مرحلة التعليم األساسي 
في لبنان وحتسني املستوى 
التعليمي واالجتماعي لألطفال 
املستهدفني في هذا املشروع.

وأكدت املطوع ان اللجنة 
تقدم أش����كال الدع����م الفني 
االجتماع����ي لألطف����ال مب����ا 
يؤمن االس����تقرار حلياتهم 
وهم في الصفوف الدراسية، 
كما يخفف من عبء تكاليف 
النازحة  التعليم على األسر 
في عرسال ويسهم في تشغيل 

الي����د العاملة الس����ورية من 
حملة الشهادات في املشروع 
وتأمني مدخول ل� 70 أستاذا 
في املدارس املستهدفة خال 

عام 2015-2014.
هذا وقد تنوعت املعروضات 
التي الق����ت إقباال كبيرا على 
الشراء من النساء والرجال.

)هاني عبداهلل( جانب من املعروضات   نسيبة املطوع في جولة باملعرض

خالل مؤمتر صحافي عقده مع نظيره الفرنسي

اخلالد: تطابق في الرؤى الكويتية - الفرنسية حول مكافحة اإلرهاب 
 فابيوس: أي شعور عدائي ضد اإلسالم مرفوض ويعاقب عليه القانون الفرنسي

بشأن دعمها لإلرهاب، مشيرا 
إلى أن باده تكافح اإلرهاب وال 
تتساهل ابدا معه بأي شكل من 
االش����كال، لكن ال ميكننا اتهام 

الدول هكذا هباء.
وأضاف: »بالنس����بة لهذه 
الدول نحن نقول ال تساهل وال 
شتيمة أي إننا ال نكون لطفاء 
بشكل مبالغ فيه مع أشخاص ال 
يستحقون، وفي الوقت نفسه 
ال نتكلم بالس����وء واالستماع 
لهذه املزاعم، الفتا إلى أن باده 
تكافح اإلرهاب ومن ميوله، ولو 
عرفنا ان هذه الدولة او تلك متول 
االرهاب فسنستخلص النتائج 

دون شك«.
وباحلدي����ث ع����ن داع����ش 
واالره����اب لف����ت فابيوس إلى 
أن اإلره����اب خطر دولي وعلى 
اجلميع مواجهته ولهذا السبب 
نقف جنبا إل����ى جنب، منتقدا 
الطريقة التي يقدم بها اإلرهابيون 
انفسهم بأنهم يعملون حتت اسم 
الدين، معتبرا ذلك »زعما خاطئا« 
مشيرا الى انه »ال احد يقتل باسم 
اهلل«، مؤكدا انهم يقاتلون هؤالء 
الكذابني والقتلة وبذلك يحمون 
املسلمني قبل كل شيء ألنهم أول 

ضحايا هذا االرهاب.
وع����ن تصريح����ات اح����د 
السياسيني الفرنسيني بخصوص 
وجود مخابرات خارجية كانت 
وراء ما حدث في شارلي ايبدو 
لفت فابيوس الى انهم ال يردون 
على أساس تصريحات لسياسيني 
وإمنا على أساس وقائع وحقائق، 
الفتا إلى أن ما حصل في فرنسا 
شكل صدمة كبيرة لهم وهؤالء 
االرهابيون قتل����وا صحافيني 
وافراد شرطة ويهودا ملجرد انهم 
يهود مؤكدا أن هذا االمر مرفوض 
في الدول املتحضرة، الفتا الى ان 
التحقيقات جارية اآلن ملعرفة اذا 
ما كان لهذه الشبكة امتدادات بعد 

ما مت التعرف على هوياتهم.
وبخصوص قم����ة محاربة 
التطرف في العالم والتي ستعقد 
في واشنطن 18 فبراير املقبل قال: 
»ال ميكنني ان اجيب بدقة، لكن 
هذا االجتماع مخصص للتفكير 
معا في اساليب مكافحة االرهاب 

وخاصة املقاتلني االجانب«.
وعن اجلهاديني الفرنسيني 
لفت فابيوس الى انه حس����ب 
تقديرات وزير الداخلية الفرنسي 
فإن من قاتل في سورية واملنطقة 
املجاورة 400 مقاتل ولكنه لفت 
الى وجود اش����خاص مشكوك 
في ارادتهم بالذهاب الى ليبيا 
وعددهم نحو 1000 ش����خص، 
مشيرا الى ان هؤالء االشخاص 
يخضع����ون للمراقبة عن قرب 
وان قاموا بشيء ضد القانون 
فسيتم اتخاذ االجراءات الازمة 

بحقهم. 

»باملعقدة« مجددا تأكيده حق 
إي����ران الكامل في إنتاج الطاقة 
النووية السلمية دون العسكرية 
مش����يرا إلى أن »إيران موافقة 
على هذا املوقف املبدئي ولكن 
يجب استخاص جميع األمور 
التقنية مثل عدد أجهزة الطرد 
املركزي ونوع الوقود وبعض 
املفاعات النووية وكيفية تطبيق 
االتفاق، وكذلك العقوبات« الفتا 
إلى انه حتى يتم االتفاق يجب أن 
يوافق اإليرانيون على عناصر 

لم يوافقوا عليها بعد. 
وقال انهم في فرنسا ميتلكون 
الس����اح الن����ووي ويأمل����ون 
في التوصل إل����ى حل ملنع كل 
التحركات نحو انتشار األسلحة 
النووية ألنه يولد مناخا يساعدنا 

على إيجاد حل ألزمات اخرى.
وعن الهجوم الذي ش����نته 
الصحافة الفرنسية بسبب دفاعه 
عن قطر بأنها ال تدعم اإلرهاب 
لفت فابيوس إلى انه انتشرت 
لدى بعض األوساط في فرنسا 
مزاع����م تتعلق بعدد من الدول 

»الكويت تبنت خطة خمسية 
طموحة جدا وتغطي عددا من 
القطاعات النقل والسكن والصحة 
والطاقة« مبديا رغبة فرنسا في 
االنخراط في هذه الشراكة مع 
الكويت لتنفيذ ه����ذه اخلطة، 
مشيرا الى ان كل ما سمعه من 
قبل صاحب السمو األمير وسمو 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

مشجع جدا في هذا السياق.
وهنأ فابيوس القادة في الباد 
على دورهم من اجل السام في 
هذه املنطقة، وقيمة الدور الذي 
لعبته الكويت على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي من اجل السام، 
مشيرا الى انها تلعب دائما دور 
الوساطة وتساهم في املساعدات 
اإلنسانية، وعلينا ان نسير يدا 
بي����د الننا نواج����ه ازمات مثل 
فلسطني واس����رائيل والعراق 
وس����ورية، مؤكدا ان فرنس����ا 
والكويت جنبا الى جنب وهذا 

مفيد جدا.
وفي ش����أن امللف النووي 
اإليراني وصف فابيوس احملادثات 

من 48 س����اعة«، الفتا الى انها 
»أقصر مدة متنح فيها فرنسا 
تأشيراتها حول العالم«، موضحا 
ان مثل ه����ذا األمر تطلب منهم 
تنظيما جديدا. الفتا الى ان هذا 
اإلجراء سيسمح لرجال األعمال 
والسياح بالقدوم الى فرنسا. 
مبينا ان عدد السياح الكويتيني 
في فرنس����ا وصل الى 50 الف 
سائح، متمنيا زيادة األعداد في 

السنوات املقبلة.
ولفت فابيوس الى انه خال 
الزيارة »مت التوقيع على عدد 
من االتفاقيات الى جانب اتخاذ 
قرارات اخرى تتعلق باالستثمار 
من خال افتتاح فرع لوكالة بزنز 
فرانس ف����ي الكويت كما قررنا 
منح التأشيرات لكل املواطنني 
الكويتيني خال مدة أقصاها 48 
ساعة، كما مت اتخاذ التدبيرات 
الضرورية لتمكن الطاب في 
املراحل التكميلية من تعلم اللغة 

الفرنسية«.
وتطرق فابيوس الى اخلطة 
اخلمسية حيث اش����ار الى ان 

املتحدة قريبا«.
من جهته، اكد وزير اخلارجية 
الفرنسي لوران فابيوس ان »اي 
شعور عدائي ضد اإلسام امر 
مرفوض الن اإلسام دين اعتدال، 
وفي فرنس����ا منذ بداية القرن 
العشرين هناك فصل بني الدين 
والدولة«، مشيرا الى انه »في كل 
مرة يكون هناك تهديد ملسلم او 
ملسجد تكون ردة الفعل قوية جدا 
جتاه هذا« مشددا على ان العداء 
لإلسام ليس رأيا وامنا جرمية 
يعاقب عليها القانون الفرنسي 
وما نقوله عن اإلسام ينطبق 

على باقي الديانات.
وعن الدعم الفرنسي ملساعدة 
الكوي����ت ف����ي إلغاء تأش����يرة 
الش����ينغن عن املواطنني اشار 
الى ان »السفير الفرنسي لدى 
االحتاد األوروبي يعمل بشكل 
ممتاز وملحوظ وكذلك سفيرنا 
لدى فرنسا التخاذ كل التدابير 
الازمة لذلك« مشيرا الى ان باده 
»قدمت التسهيات ملنح التأشيرة 
للكويتيني حيث متنح في اقل 

وليبيا واليمن«. 
وفي إطار رده على س����ؤال 
يتعلق مبواجهة تنظيم الدولة 
»داعش« لف����ت اخلالد الى »ان 
الكويت وفرنسا ضمن حتالف 
من 60 دولة ملس����اعدة العراق 
وكان هن����اك اجتم����اع عقد في 
لندن ملتابعة ما يتعلق بكل ما 
يقوم به التحالف ضد اإلرهاب« 
مبينا ان »اإلرهاب خطر علينا 
جميعا واملس����ؤولية الدولية 
مطلوب����ة لردع ه����ذه املخاطر 
وهن����اك خطط اس����تراتيجية 
لطريقة التفكير وطرق التمويل 
والتجنيد واالتصاالت التي تقوم 
بها املجموعات اإلرهابية وكل 
هذا اخذ بعني االعتبار بني دول 
التحالف وكل ما يتعلق بإمدادهم 

وانتشارهم«.
وأعلن اخلالد ان »الكويت 
ستستضيف مؤمتر املانحني 
الثالث للشعب السوري في 
31 مارس املقبل« مشيرا الى 
انه »س���يتم بحث التفاصيل 
ب���ني وزارة اخلارجية واألمم 

بيان عاكوم

أك����د نائب رئي����س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد وجود تطابق في 
الرؤى بني الكويت وفرنسا فيما 
يتعلق باإلرهاب وضرورة توحيد 
جميع اجلهود ملكافحته، مجددا 
في ه����ذا الصدد »إدانة الكويت 
لألعمال اإلرهابية البشعة التي 
وقعت مؤخرا في فرنسا، ورفض 
الكويت التام لإلرهاب بجميع 

أشكاله وأنواعه«.
جاء ذل����ك خ����ال املؤمتر 
ال����ذي عقده اخلالد  الصحافي 
مع نظي����ره الفرنس����ي لوران 
فابي����وس ظهر ام����س في مقر 
وزارة اخلارجية، ولفت اخلالد 
الى »ان زيارة الوزير الفرنسي 
تعكس املكانة املرموقة والرفيعة 
لفرنس����ا عند الشعب الكويتي 
وقيادته«، مشيرا الى ان »فرنسا 
بلد عري����ق ذو ارث إنس����اني 
وحض����اري وثقافي تربطنا به 
عاقات ديبلوماس����ية متينة 
فاق����ت النصف قرن وأصبحت 
مثاال يحتذى في العاقات الدولية 

بني باقي الدول«.
ولفت اخلالد الى انه والوزير 
فابيوس التقيا صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك حيث استمعا 
»للرؤى احلكيمة والتوجيهات 
السديدة التي ستسهم با شك 
في ترس����يخ أواصر العاقات 
الكويتية � الفرنسية واالرتقاء 
بها إلى أعلى مستويات التعاون 

املنشودة«. 
وبني اخلال����د انه أجرى مع 
نظيره الفرنس����ي »مباحثات 
ثنائية معمقة وبناءه تناولت 
مختلف املواضيع الرامية إلى 
توطيد أواصر عاقات التعاون 
والتنسيق بني البلدين« معتبرا 
فرنسا »شريكا اقتصاديا مهما 
للكويت وحتتل املرتبة العاشرة 
من ناحية حجم التبادل التجاري 
وال����ذي وصل الى م����ا يقارب 
ملياري دوالر، يض����اف إليها 
قيمة االس����تثمارات الكويتية 
والت����ي حتتل املرتب����ة الثالثة 
أوروبيا والبالغ����ة أكثر من 11 

مليار دوالر«.
وفيم����ا يخ����ص التطورات 
اإلقليمية والدولية أوضح اخلالد 
انه����ا »أخذت حي����زا كبيرا من 
النقاشات مع الوزير الفرنسي« 
مشيدا »بالدور البناء واإليجابي 
الذي تقوم به فرنسا من خال 
عضويتها في مجلس األمن الدولي 
إلعادة استئناف مفاوضات عملية 
السام، كما أن لفرنسا دورا بارزا 
ومهما فيم����ا يخص األزمة في 
سورية واألوضاع في العراق 

الشيخ صباح اخلالد ولوران فابيوس بعد توقيع احدى االتفاقياتالشيخ صباح اخلالد ووزير اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس خالل املؤمتر الصحافي

رسالة صداقة حارة إلى سمو األمير

ذكر فابيوس انه حمل رسالة صداقة حارة من 
رئيس جمهورية بالده الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، مبينا ان مغزى زيارته هي 
القول »الصدقائنا الكويتيني اننا نريد ان نرتقي 

بالعالقات وشركاتنا الى اعلى املستويات« واصفا 
العالقات السياسية بني البلدين باملمتازة منذ مدة 
طويلة مشيرا الى ان بالده وقفت مع الكويت في 

اوقات صعبة كما وقفت الكويت مع فرنسا في 
االفراح واالوقات الصعبة، وانهم يريدون تطوير 
العالقات التجارية واالقتصادية والعسكرية حتى 

تكون مبستوى العالقات السياسية.

كتاب اعتماد أول سفراء الكويت بفرنسا

سلم فابيوس الشيخ صباح اخلالد نسخة طبق 
االصل من كتاب اعتماد اول سفراء الكويت الى 

فرنسا والتي سلمت للجنرال شارل ديغول 

مضيفا انها مبناسبة ذكرى مرور 50 عاما على 
اقامة العالقات الديبلوماسية والتي تبني الصداقة 

التاريخية بني بلدينا.

دعوة لرئيس الوزراء لزيارة فرنسا

ذكر فابيوس انه سلم دعوة الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك لزيارة فرنسا 

مشيرا الى ان هذه الزيارة ستسمح مبزيد من 
التقدم وتطور الشراكة بني الكويت وفرنسا.

اخلالد أقام مأدبة غداء على شرف فابيوس

أقام النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد أمس 

مأدبة غداء رسمية على شرف وزير اخلارجية 
والتنمية الدولية في جمهورية فرنسا الصديقة 

لوران فابيوس والوفد املرافق له مبناسبة 
زيارته الرسمية للكويت حضرها عدد من كبار 

مسؤولي البلدين.
من جانب آخر، استقبل اخلالد سفير ماليزيا داتو 

عثمان عدنان مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا 
لبالده لدى الكويت. 

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

وزارة اخلارجية.

توقيع إعالن نوايا لتدعيم التعاون اللغوي

وقعت حكومة الكويت وحكومة جمهورية فرنسا 
امس اعالن نوايا لتدعيم التعاون اللغوي وذلك 

في اطار التعاون الثقافي بني البلدين. ووقع 
االعالن النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد وعن 

اجلانب الفرنسي وزير اخلارجية والتنمية الدولية 
لوران فابيوس، كما وقع البلدان مذكرة تفاهم 

إلقامة مشروع حتلية املياه من خالل الطاقة 

الشمسية بني معهد الكويت لألبحاث العلمية 
ومجموعة سنترال سوبيليك/ جامعة بيربينيان 

وقعها عن اجلانب الكويتي مدير عام معهد 
الكويت لالبحاث العلمية د.ناجي املطيري، وكذلك 

اتفاق متديد مذكرة التفاهم املوقعة بني الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكادميية 

باريس، حيث وقعها عن اجلانب الكويتي مدير 
عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.احمد األثري. حضر مراسم التوقيع وكيل 
وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل ومدير إدارة 

أوروبا السفير وليد اخلبيزي ومدير إدارة مكتب 
النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية السفير الشيخ د.احمد ناصر احملمد 
وسفيرنا لدى فرنسا السفير علي السعيد ومدير 

إدارة املراسم السفير ضاري العجران ومدير 
إدارة مكتب الوكيل السفير أيهم العمر ونائب 
مدير إدارة مكتب النائب االول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير اخلارجية السفير صالح اللوغاني 
وعدد من كبار مسؤولي وزارة اخلارجية.

فرنسا شريك 
اقتصادي مهم 

للكويت وحتتل 
املرتبة العاشرة من 
ناحية حجم التبادل 

التجاري

عدد السياح 
الكويتيني 

إلى فرنسا وصل
إلى 50 ألف سائح 

سنوياً

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلـتي

السعيـد والرشـود الگرام
لـوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

�ملربية �لفا�سلة

غنيمة صالح عبدالرحمن السعيد 
زوجة/ سعود يوسف رشود الرشود

والدة كل من: عبدالعزيز/ املهندس يوسف/ أحمد
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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امللك عبداهلل الثاني مستقبال وفد مجلس العالقات العربية والدولية برئاسة محمد الصقر 

عمـــان ـ كونا: قال رئيس 
مجلس ادارة مجلس العالقات 
العربية والدولية محمد الصقر 
فـــي العاصمة األردنية عمان 
أمس ان املجلس بصدد تشكيل 
وفد لزيارة الواليات املتحدة 
األميركية في شهر مارس املقبل 
ملناقشة القضايا العربية مع 
اإلدارة األميركيـــة وصنـــاع 
القرار. واضاف الصقر لـ»كونا« 
في ختام اجتماع عقده املجلس 
في العاصمة عمان ان الهدف 
من زيارة الواليات املتحدة هو 
بلورة مواقف عربية جامعة 
تركز علـــى املصالح العربية 
لتكون قادرة على الدفاع عن 
نفســـها وعن حقوق الشعب 
الفلســـطيني. وعـــن نتائج 
االجتمـــاع، ذكـــر ان املجلس 
خلص الى تكوين رؤية عربية 
شاملة وجامعة حلماية القضايا 
الوطنية واكد دعمه واسناده 
لقضية الشعب الفلسطيني 
لنيل حقوقه املشروعة.وقال 
ان االجتماع شدد على ضرورة 
مواجهة التحديات اإلقليمية 
ببناء جبهـــة عربية موحدة، 
مشيرا الى ان االجتماع تطرق 
ايضا الى قضايا عدة تهم املنطقة 
العربية.وعن لقائه وأعضاء 

املجلس بالعاهل األردني امللك 
عبداهلل الثاني امس، قال ان 
امللك عرض امام الوفد مبادرة 
»لدول التجانس« التي تشمل 
مصر واألردن واملغرب ودول 
مجلس التعـــاون اخلليجي 
وبعض دول آســـيا وافريقيا 
واي دولة ترغب في االنضمام 
للمبادرة بهدف توحيد الصف 
في مواجهة اإلرهـــاب، واكد 
الصقر دعم مجلس العالقات 
العربيـــة والدوليـــة ملبادرة 
العاهل األردني، واصفا املبادرة 

بـ »احلكيمة«. وكان املجلس 
قد ناقش علـــى مدى يومني 
مســـتجدات الوضع العربي 
خالل اجتماع عقده املجلس 
فـــي العاصمة األردنية عمان 
على مدى يومني مبشـــاركة 
نائب الرئيـــس العراقي اياد 
عـــالوي ورئيـــس الـــوزراء 
اللبناني األسبق فؤاد السنيورة 
ورئيس الوزراء األردني األسبق 
طاهر املصري واالمني العام 
للجامعة العربية السابق عمرو 

موسى.

وفد من مجلس العالقات العربية والدولية إلى واشنطن في مارس

الصقر: بحثنا مع ملك األردن مبادرة »دول التجانس«

م.عبدالعزيز االبراهيم ووزير اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس يقصان شريط االفتتاح 

جانب من مشروع التناضح العكسي في محطة الزور اجلنوبية                                                  )محمد خلوصي( 

وزير اخلارجية الفرنسي دشن مشروع التناضح العكسي مبحطة الزور اجلنوبية

فابيوس: منح التأشيرة الفرنسية للكويتيني خالل 48 ساعة
اإلبراهيم: خطط ملضاعفة إنتاج الكهرباء وحتلية املياه

دارين العلي

أكد وزير اخلارجية ووزير 
التنمية الدولية الفرنسي لوران 
فابيوس انه تقرر منح تأشيرات 
الكويتيني  املواطنـــني  دخول 
لفرنسا خالل 48 ساعة، مبينا 
انها تعد أقل مهلة يتم منحها 
في جميع دول العالم، مشيرا 
الـــى أن ذلك يأتي لتســـهيل 
اجراءات دخول الكويتيني الى 
فرنسا وزيادة فرص االستثمار 
وتسهيل السياحة بني الكويت 

وفرنسا.
وقال فابيوسـ  الذي يزور 
الكويت لتدشـــني مشـــروع 
العكســـي مبحطة  التناضح 
الـــزور اجلنوبيـــة لتوليـــد 
ـ ان املشـــروع يعد  الكهرباء 
اجنازا بالتعـــاون املمتاز بني 
البلدين وهذه التكنولوجيا تعد 
االفضل فـــي العالم من حيث 
التقنيـــة واحلداثـــة، مضيفا 
»اهنئ من قام باالشراف على 
هذا االجناز الرائع بالتعاون مع 
شركات فرنسية عاملية«، الفتا 
الى ان الكويت متتلك مشاريع 
تنموية مت ادراجها ضمن اخلطة 
اخلمسية 2015ـ  2016، تعكس 
طموحات متطورة في جميع 
املجاالت املختلفة، آمال ان يكون 
التعاون بني البلدين اقوى في 
كل املجاالت كالكهرباء واملاء 
والصحة والنقل وغيرها من 

املشاريع.
واضـــاف: هنـــاك تعاون 
ملموس مع العديد من الشركات 
الفرنسية يعكس عمق العالقة 
بني البلدين، واستطعنا مسبقا 
مواجهة العديد من التحديات، 
متابعا »هناك خيارات حكيمة 
للكويت على جميع االصعدة 
واالقتصاديـــة  السياســـية 
واالجتماعية، كما انها جتذب 
االنظار برؤيتها املســـتقبلية 
ونطمح الى ان ميتد التعاون بني 
البلدين بعد اخلطة اخلمسية 
من خالل االستثمارات املتبادلة 
حيث ان الكويـــت من الدول 
املستثمرة الهامة في فرنسا«، 
مشيرا الى ان الكويت وافقت 
على تعليم اللغة الفرنسية في 
املدارس الكويتية والتي تعد 
افضل وسيلة لضمان مستقبل 
مشترك واعد.بدوره، قال وزير 
االشغال العامة ووزير الكهرباء 
واملاء م.عبدالعزيز االبراهيم: 
ان هذه الزيارة تأتي من منطلق 
العالقات الراسخة التي تربط 
الكويت وفرنســـا، وتعزيزا 
الواصر التعاون بني البلدين 
آملني ان  في جميع املجاالت، 
تكون هـــذه الزيارة رافدا من 
روافد العمل املشترك في ضوء 
اهتمام حكومتنا بتعزيز دور 
القطاع اخلاص وإعطائه الدور 

املناســـب في تنفيذ مشاريع 
التنمية املنشودة في ظل قيادة 

صاحب السمو االمير.
وزاد م.االبراهيم: وجتلت 
هذه العالقة املتميزة في مجال 
الكهربـــاء وقد بـــدأ التعاون 
البلدين منذ  املشـــترك بـــني 
القرن املاضي،  خمســـينيات 
الشـــركات  حيـــث أســـهمت 
الفرنســـية على مـــدى عقود 
إســـهاما فاعـــال فـــي تعزيز 
الكهربائية  الطاقة  مشـــاريع 
وتقطير املياه وشبكات التوزيع 
الكهربائية، باالضافة الى اعمال 
توريد معدات الطاقة اخلاصة 
بالتحويل الكهربائية وتركيبها 
واإلشـــراف عليهـــا، وكانت 
هذه املشاريع مبنزلة ركيزة 
أساسية وقوة دافعة ومحرك 
القطاعات اخلدماتية في  لكل 

الكويت.
ولفـــت: نأمل اســـتمرار 
التعاون مع الشركات الفرنسية 
لتنفيذ املشاريع املستقبلية، 
وذلك لالستفادة من اخلبرات 
التكنولوجيـــة املتقدمة لها 
وتطبيقها أعلى معايير السالمة 
العامليـــة مبا يخـــدم توجه 
الكويت نحو زيـــادة القدرة 

اإلنتاجية للطاقة الكهربائية 
وتقطير املياه ملواجهة الطلب 
املتزايد للكهرباء واملاء. وذكر 
ان املشروع يعد من املشاريع 
الرائدة في مجال حتلية املياه 
بالتناضح العكسي ولقد قامت 
بتنفيذه الشـــركة الفرنسية 
بكفائه وطبقـــا للمواصفات 
الكويت من  العاملية وتعتبر 
أوليات الدول في مجال تقنية 
حتلية املياه، مما أوجد فرص 
تطوير وتصنيع هذه التقنيات 
بشكل جتاري واسع، مؤكدا 
الوزارة املستقبلية  ان خطة 
تقوم على مضاعفة اخلطط 
الكهربائية احلالية والطاقة 
اإلنتاجية لتحلية املياه خالل 
الســـنوات العشر املقبلة من 
خـــالل تنفيـــذ العديـــد من 
التي ستطرح  املشـــروعات 
من خـــالل القطاع احلكومي 
ومن الشركات املساهمة التي 
تعمل وفقـــا للقوانني املزود 

املستقل.
مـــن جانبه، قـــال الوكيل 
املســـاعد لقطـــاع محطـــات 
الكهربائيـــة وتقطير  القوي 
امليـــاه م.اياد الفالح ان زيارة 
فابيوس تأتي الفتتاح مشروع 
العكســـي مبحطة  التناضح 
الزور اجلنوبية بطاقة انتاجية 
30 مليون جالون امبراطوري 
في اليـــوم مما يعـــد اضافة 
الى االنتـــاج االجمالي للمياه 
بوزارة الكهرباء واملاء بنسبة 
15%.واشـــار م.الفالح الى ان 
املشـــروع متت ترسيته على 
حتالف يضم شركتني احداهما 
شركة فرنسية رائدة في مجال 
حتلية املياه واالخرى محلية 
كويتية، حيث تبلغ قيمة العقد 
54 مليون دينار مع التشغيل 
ملدة 5 سنوات، ويعتبر مشروع 
التناطع العكسي مبحطة الزور 
اجلنوبية ثاني مشروع يقام في 
الكويت بهذه الطريقة حيث كان 
اول مشروع مبحطة الشويخ 
الذي افتتح عام 2011.واوضح 
ان الكويـــت مـــن افقـــر دول 
العالم في مصادر املياه، وعلى 
الرغم من ذلك لدينا مخزون 
استراتيجي من املياه يصل الى 
4000 مليون غالون من خالل 
20 موقعا للخزانات منتشرة 

في جميع انحاء البالد.

الفالح: الطاقة 
اإلنتاجية للمشروع
 30 مليون غالون 
إمبراطوري يومياً 

54 مليون دينار 
قيمة عقد املشروع 

مع التشغيل ملدة
5 سنوات

ناقشنا جهود 
مكافحة »اإلرهاب« 

بجميع أشكاله 
وصوره

     

جمل�س الإدارة

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
جلمعـــيــــــة الــعـــدان والقصــور التــعـــاونـــيــــة

جمعية العدان والقصور التعاونية

بناء على القرار الوزاري رقم )166/ت( لسنة 2013
  بشأن النظام األساسي النموذجي للجمعيات التعاونية 

تعلن جمعية العدان والقصور التعاونية عن :
أوال: فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة لعام 2014/ 2015 م.

2015/02/01م  وملدة )10( أيام عمل تنتهي بنهاية  األحد املوافق  اعتبارًا من يوم 
دوام يوم اخلميس املوافق 2015/02/12م وذلك النتخـــــاب عــــدد )9( تسعة أعضاء 

ملجلس االدارة جدد.
وذلك وفقًا للشروط التالية:

1- أن يگون املرشح بالغًا من العمر 30 سنة )ثالثني سنة ميالدية گاملة أو أگثر( 
في تاريخ انتهاء السنة املالية.

2- أن يگون املرشح قد مضــى على عضويتـــه في اجلمعيــة سنــة ميــالديــة گامــلــة 
على األقل.

3- أن يگون حاصاًل على مؤهل دراسي ال يقل عن شهادة دبلوم سنتني بعد الثانوية 
العامة وتگون معتمدة من قبل اجلهات املختصة في دولة الگويت.

املستندات املطلوبة للترشيح:
أ- البطاقة املدنية األصلية وصورة عنها.

ب- عدد )3( صور شخصية.
ج- إذن من جهة العمل للعسگريني.

د- الشهادة الدراسية األصلية وصورة عنها.
ثانيا: على أعضاء اجلمعية العمومية ضرورة مراجعة اجلمعية الستگمال ملفاتهم 

وإحضار البطاقة املدنية األصلية اجلديدة إلرفاقها بامللف.
مالحظة: تعتبر طلبات الترشيح السابقة گأن لم تگن وتلغى جميعها.

والله ولي التوفيق ،،،

إعـــــالن فتـــــــح بــــــاب الــتــــرشيــــــــح

جمعية هدية التعاونية
�إعــــــــالن

تعلن جمعية هدية  �لتعاونية عن حاجتها �إىل �لتعاقد مع:

أواًل:  شركة متخصصة في مجال األمن واحلراسة
بناء على موافقة وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل بكتابها رقم 2015/1722

ثانيًا:  شركة متخصصة في مجال النظاقة واملناولة
بناء على موافقة وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل بكتابها رقم 2015/1719

وذلك وفقا لل�شروط �لتالية لكل منهما:
1( اأن تكون ال�شركة اأو املوؤ�ش�شة من ذوي االخت�شا�ص ومرخ�شًا لها يف ذلك.

2( اأن تكون العمالة على اإقامة ال�شركة ومتواجدة حاليًا.

3( ح�شر عمالة من اإدارة العمل.

4( اأن يكون ال�شعر معيارًا اأ�شا�شيًا لالختيار عند توافر ال�شروط املذكورة اأعاله.

5( �شوف يتم ا�شتبعاد ال�شركة اأو املوؤ�ش�شة التي مل توفر لها �شورة من الرتخي�ص التجاري يف املظروف.

6( يقدم مع العطاء �شيك م�شدق اأو خطاب �شمان �شالح ملدة 3 �شهور بقيمة 2000 د.ك كتاأمني ي�شرف ل�شالح اجلمعية يف حال 

تر�شية املناق�شة عليه ومل يلتزم بها.

7( تلتزم ال�شركة التي ر�شت عليها املناق�شة بتنفيذ العقد اعتبارًا من التاريخ الذي حددته اجلمعية يف كرا�شة ال�شروط ويف حال 

عدم االلتزام يتم �شرف ال�شيك ل�شالح اجلمعية ويتم اإعادة الطرح مرة اأخرى.

8( يتم حرمان ال�شركة من املناق�شات ملدة �شنتني يف حال ان�شحاب ال�شركة من املناق�شة بعد الرت�شية عليها.

9( اأن تكون ال�شركة لها �شابقة اأعمال.

يتم �ش�������حب كرا�ش�������ة ال�شروط من اإدارة اجلمعية نظري ر�ش�������م وقدره )50 د.ك( غري قابل للرد وتقدمي الطلبات يف مبنى اإدارة اجلمعية 

خالل الدوام الر�ش�������مي من 8 �ش�������باحًا حتى 3 ع�ش�������رًا وذلك اعتبارًا من يوم االأحد املوافق 2015/2/1 وحتى نهاية دوام يوم االإثنني 

جمل�س �لإد�رةاملوافق 2015/2/16
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وافق مجلس األمة في جلسته العادية أمس باالجماع على قانون إنشاء محكمة األسرة في مداولته األولى.

كما أحال املجلس قانون تنظيم جمع السالح والذخائر واملفرقعات الى جلنة مشتركة بني جلنتي الشؤون التشريعية والقانونية 

وشؤون الداخلية والدفاع البرملانيتني ملراجعة التعديالت املقدمة عليه، حيث عرض التقرير للمداولة الثانية ومتت املوافقة عليه 

باإلجماع خالل اجللسة.

ووافق املجلس في جلسته العادية على طلب نيابي بتخصيص ساعة في بداية جلسته اليوم لتأبني املغفور له بإذن اهلل تعالى خادم احلرمني 

الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية تقديرا وعرفانا بدوره وتخليدا لذكراه ـ طيب اهلل ثراه.

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل

جمع السالح .. مداولة ثانية

العالي لديهم حسابات مع 
»التأمينـــات«. بالنســـبة 
لهيئة التطبيقي، استعانت 
باألجانب وأعطوهم رواتب 
عالية في وقت كانت العقود 
على 150 دينارا، ورد الوزير 
بأن املوضوع معروض على 
القضاء، لكن األمر لم يعرض 
على القضاء ووجهت سؤاال 
ملحقا بشأن قرار اإلحالة الى 
القضاء ولم يصلني شيء 

ألنه لم يحل الى القضاء.
مدير عام التطبيقي يعطي 
الوزير إجابـــات مغلوطة 
والوزير مسؤول أمامنا حاليا 
التطبيقي،  عن مخالفـــات 
هناك جتاوزات، نشـــروا 

التربيـــة  حمـــاد لوزيـــر 
والتعليم العالي بشأن كثرة 
التجاوزات واملخالفات املالية 
واإلدارية في »التطبيقي«.

٭ ســـعدون حماد: كثرت 
هذه املخالفـــات في هيئة 
التطبيقـــي ولـــم  يأتني 
الســـؤال خالل أسبوعني، 
فنرجو االلتزام بالرد على 
األسئلة، فوجهت سؤاال الى 
وزير املالية عن »التأمينات« 
واألموال العامة املنهوبة لكن 

لم يأتني الرد.
فأين اآلن من يســـتجوب 
الشـــمالي علـــى الــــ 120 
آيباد وســـكتوا عن املليار 
املنهوب، وأصحاب الصوت 

انتفضـــت  الســـكانية 
وأصبحـــت أمورها جيدة، 
وينبغي فض التشابك بني 
وزارتي الداخلية والشؤون 
من حيث العمالة ومعاجلة 
هذا التشابك وفض العمالة 
الزائدة، ونستغرب أن هناك 
جاليات عليهـــا »بلوك«، 
العمالة يخدم جتار  نظام 
اإلقامات وال يخدم أصحاب 

املشاريع.
جتـــار اإلقامـــات ومافيا 
اإلقامات ينبغي مواجهتهم 
مـــن احلكومـــة وهنـــاك 
جنســـيات ال بد من جلبها 

من اخلارج.
٭ ســـؤال النائب سعدون 

90% تقع على أيدي الوافدين 
واالزدحـــام فـــي الطـــرق 
واالحصائيات تبني ان عدد 
الوافدين املالكني للسيارات 
كبير جدا، املشكلة ان هناك 
أصحاب شركات ال يجدون 
عمالة لتنفيذ أعمالهم لكن 
جتار اإلقامات وجتار العمالة 
الســـائبة والهامشية، فرد 
القوى العاملـــة بأن يأخذ 
من السوق احمللية، صاحب 
الى مهن  املشروع يحتاج 
حرفيـــة يقولون له اذهب 

الى السوق احمللي.
فلماذا تقيدني بأن آخذ من 
السوق احمللية؟ كل الدول 
التركيبة  التـــي عاجلـــت 

٭ فيصل الشـــايع: مكتف 
بالرد.

النائب د.عبداهلل  ســـؤال 
التخطيط  التميمي لوزير 
بعدد الوافدين من اجلنسيات 

العربية واإلسالمية
٭ عبداهلل التميمي: سألت 
النائـــب بقصد اســـتبيان 
اخللل الشديد في التركيبة 
السكانية في الكويت، ولم 
جند فـــي منظومـــة دول 
التعاون اخلليجي  مجلس 
فوضى مثلمـــا جندها في 
الكويـــت، وأعـــداد كبيرة 
وفلكية تفوق أعدادها عدد 

سكان الكويت.
اجلرمية في الكويت 85 أو 

صباح األحمد بالكامل من 
ناحية القسائم وكذلك املنازل 
التنسيق مع جهات  وجار 
الدولة لتنفيذ اخلدمات من 
مخفر ومستوصف ومدارس 
واملركز الصحي واخلدمات 
مجدولة وستفتتح تباعا. 
وبالنســـبة للطريـــق فتم 
ترسية املناقصة وستبدأ في 
تنفيذه في أكتوبر القادم أو 
ديسمبر على أبعد تقدير.

٭ محمـــد احلويلـــة: نعم 
التوزيع يسير على ما يرام 
ألن القضية اإلسكانية من 

أولويات السلطتني.
سؤال النائب فيصل الشايع 

لوزير البلدية

افتتح رئيس مجلس األمة 
مـــرزوق الغامن اجللســـة 
العلنيـــة العادية أمس 27 
يناير 2015، عند الســـاعة 
التاســـعة والنصـــف بعد 
أن كان قـــد رفعهـــا ملـــدة 
اكتمال  نصف ساعة لعدم 
العام  النصاب وتال األمني 
أسماء األعضاء احلاضرين 
واملعتذرين والغائبني من 

دون إذن أو إخطار.
التصديق على املضابط

يصـــادق املجلـــس علـــى 
املضابط ذات األرقام التالية 
1324/ أ، 1324/ ب، 1324/ ج 
بتاريـــخ 13 و14 و15 يناير 
2015. وصادق املجلس على 

املضابط.

بند األسئلة

انتقـــل املجلس ملناقشـــة 
األسئلة

سؤال النائب خليل الصالح 
لوزير الصحة حول معهد 
العلمية  الكويت لألبحاث 

والهيكل التنظيمي له.
الوزير  ٭ خليل الصالح: 
الوزارة  حريص على هذه 
وتعاقب عليها أكثر من وزير 
معهد األبحاث ومن يديره 
يغير في الهياكل اإلدارية من 
فترة الى أخرى حتى وصل 
األمر الى ان اخلدمة املدنية 
لم توافـــق عليه، فلصالح 
من هذا التغيير من الهيكل 
الوظيفـــي ملعهد األبحاث؟ 
فهذا ينعكس على اإلجناز، 
معهد الكويت لألبحاث هو 
الدولة  الذي يعطي  املعني 
األفـــكار وقضايـــا العلوم 
التكنولوجية  والبرامـــج 
ولكن أصبح همه يأتي مبن 
حتى اعتبر ثكنة عسكرية 
لتمريـــر القضايا التي بها 
مشاكل، وكلي ثقة في هذا 
النشيط في إعادة  الوزير 
تقييم هذه الهياكل اإلدارية 
فـــي املعهـــد ذي امليزانية 

الضخمة.
النائـــب د.محمد  ســـؤال 
احلويلة لوزير اإلســـكان 
إلفادته بالبيانات واملعلومات 
عن اخلطة الزمنية لتوزيع 
الوحدات السكنية ألهالي 

ضاحية صباح األحمد.
٭ محمـــد احلويلة: هناك 
تســـاؤل من األهالي حول 
املناطق  اســـتكمال تنفيذ 
باخلدمـــات،  اخلاصـــة 
والوزير شـــكل جلنة في 
هذا الشأن ألنها من كبرى 
املتوقع  الكويت ومن  مدن 
أن تكون محافظة مستقلة 
فـــي املســـتقبل، فنرجو 
استكمال باقي املرافق ومنها 
املستوصفات واملستشفيات 
وجامعـــة ومعاهد ومراكز 
تعليمية واملخافر فنتمنى 
أن يتـــم االســـتعجال في 
بناء املخافـــر واجلمعيات 
التعاونية وتنفيذ املخطط 
اخلاص باإلنارة والتشجير، 
وأن يكون هنـــاك اهتمام 
خاص بها ألنها حتمل اسم 
صاحب السمو ونتمنى من 
باقي الوزراء أن يستعجل 
فـــي توفيـــر الطمأنينـــة 
واالستقرار وتنفيذ طريق 
الوفرة وإرساله الى جلنة 
املناقصات لالستعجال في 

تنفيذه.
٭ وزير اإلسكان: ياسر أبل: 
مت توزيع الوحدات ملدينة 

)هاني الشمري(رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وعدنان عبدالصمد وأنس الصالح على املنصة ويبدو بدر ششتري واألمانة العامة الغامن والشيخ محمد اخلالد وفيصل الكندري  الرئيس الغامن ود.عبداحلميد دشتي وعبداهلل املعيوف

محمد الرشيدي وفارس العتيبي ومحمد اجلبري

سعد اخلنفور وحمد سيف وماجد موسى في حديث مع الشيخ محمد اخلالد

سعد اخلنفور وسعدون حماد

الصالح: وزير التربية 
مطالب بثبات 

الهيكل الوظيفي 
ملعهد األبحاث

احلويلة: نطالب 
وزير اإلسكان 

باستكمال خدمات 
ومرافق مدينة صباح 

األحمد

التميمي: خلل 
وفوضى في التركيبة 

السكانية في 
الكويت بعكس 

دول اخلليج

حماد: هيئة 
»التطبيقي« 

استعانت بوافدين 
وأعطتهم رواتب 

عالية

موسى يطالب العيسى بتغيير بعض القيادات في »التربية«
أشاد النائب ماجد موسى بوزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى وبأدائه 
املميز الصالح اوضاع ال��وزارة واالرتقاء 
مبستوى االداء واالهتمام بالوضع التربوي 

والتعليمي.
وقال موسى، في تصريح صحافي امس، 
ان اصرار الوزير على نقل التعليم من التلقني 

الى آفاق التكنولوجيا ومضيه في مشروع 
رخص��ة املعلم يعد من دروب استش��راف 
املستقبل لوضع التعليم في الكويت مبستوى 

اجلودة والنوعية العامليني.
واضاف ان بعض القياديني في الوزارة 
يعملون ضد الوزير من خالل عدم ادراكهم 
للواقع والغرق في بحر البيروقراطية والروتني 

وتعطيل مصالح الناس بحجة القانون، مطالبا 
بضرورة عمل نفضة وتغيير في هذه القيادات 
واستبعاد غير القادرين على مواكبة التطور 
او غير املناسبني ملواقعهم احلالية، مشيرا الى 
ان احد القياديني تخصصه ذو طابع فني، اال 
ان مهامه الوظيفية تتعلق باجلانب االداري 
وهو ما يعوق العمل ويؤثر على االداء العام 

للوزارة ويعطل مصالح املواطنني.
وشدد موسى خالل تصريحه على اهمية 
ان يقوم العيس��ى بإجراء عملية اصالحية 
على مس��توى القيادات في التربية توازي 
عمله االصالحي في املجال التعليمي، مؤكدا 
ان السكوت عن بعض تلك القيادات لم يعد 

ممكنا.

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

احملامي عادل قربان وإخوانه
لـــوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

و�لدتهم �حلاجة

صفية حسني محمد قلي
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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املجلس يخصص ساعة لتأبني خادم احلرمني الشريفني الراحل امللك عبداهلل

د.عبداهلل الطريجي وفيصل الكندري خالل اجللسة

جانب من جلسة أمس

فيصل الشايع ود.عبداحلميد دشتي

م.عادل اخلرافي مترئسا اجللسة عيسى الكندريد.يوسف الزلزلة

الشيخ محمد اخلالد متحدثا في اجللسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك والشيخ خالد اجلراحالشيخ صباح اخلالد وياسر أبل والشيخ سلمان احلمود

الشيخ خالد اجلراح

البديهي  العام، فمن  املدير 
أن تشهد مع املدير العام وإذا 
كل واحد في مكان حكومي 
يحتج بأن أي نائب يدش 

عليه فهذه جهة حكومية.
٭ نبيـــل الفضـــل: أرجو 
عدم تضييع وقت املجلس 
بالتصويت نداء باالســـم 

لتوفير وقت املجلس.
٭ مرزوق الغامن: بالنهاية 
القرار قرار املجلس واملوافق 
على أن يكـــون التصويت 

باأليدي برفع ايده؟
16 من 32.

عدم موافقة.
٭ عـــدم موافقة على رفع 

األيدي.

رفعت احلصانة عن النائب 
حماد لعدم توافر الكيدية.

٭ مبارك احلريص: لعدم 
توافر الكيدية رأت اللجنة 
النائب  رفع احلصانة عن 

سعدون حماد.
٭ سعدون حماد: كنا في 
جلنة الشكاوى وكان عندنا 
األثري مدير التطبيقي، وكنا 
نناقش موضـــوع حمدان 
العنـــزي واألثـــري أخرج 
صورة مشـــوهة حلمدان 
العنزي وتكلمت معه على 
املدير  ابن نائبة  موضوع 
العـــام، وطلب أن يزودني 
باملعلومات وعندما ذهبت 
للهيئة ووجدت مع نائبة 

فـــي اجلامعـــة، وعندمـــا 
يتصرف مسؤول ويتالعب 
العام، وذلك نتيجة  باملال 
عدم رقابة الوزير، وعندما 
بلغ رئيس هيئة أسواق املال 
التقاعد وبلغ  السابق سن 
60 عاما مت رفع سن التقاعد 

الى 70 سنة.
لكـــن مت تغييـــر الالئحة 
»بشخطة قلم«، املخالفات 
في الهيئات مستمرة، وهناك 

عدم وجود محاسبة.
بند طلبات رفع احلصانة

٭ طلب النيابة العامة برفع 
احلصانة عن النائب سعدون 
حماد جنح صحافة، جنح 
الروضـــة، وتقرير اللجنة 

إعالنا حول البعثات وأخذوا 
املرتبة األخيرة ومنهم ابن 
نائبة املدير العام وقبلوه 

وطوفوا املراتب األولى.
نائبة املدير العام جتاوزت 
وقبلت ولدهـــا في البعثة 
ونسوا املراتب األولى، وال 
بد من حتقيق في هذا الشأن 
وإذا لـــم يصحـــح الوزير 
االعوجاج فسوف نصححه 

على منصة االستجواب.
األحكام القضائية ممهورة 
من صاحب الســـمو، ال بد 

أن تنفذ.
٭ أحمد مطيـــع )نظام(: 
فيما يخص استجواب وزير 
املالية السابق الشمالي، فأنا 
من ضمن العشرة مقدمي 
طرح الثقة وكان محورا من 
التجاوزات  ضمن احملاور 
على املال العام فله حرمة 
ولـــن نزايد علـــى بعض، 
والتغطية على جتاوزات 
التأمينات هذه جرمية بحق 

مقدمي االستجواب.
٭ ســـعدون حماد: كالمي 
واضح ان استجواب وزير 
املالية حول 120 آيباد ومن 
جيبه، ومت االســـتجواب 
تغطيـــة على جتـــاوزات 
التأمينـــات، فأين صوت 
صاحب الصـــوت العالي؟ 
والتحقيـــق ســـيبني من 
شارك املدير العام في هذه 

التجاوزات.
٭ د.أحمـــد مطيع: الزميل 
له حـــق أن يقول رأيه، أما 
اتهام العشرة املوقعني على 
طرح الثقة، فهذا ال نقبله، 
االستجواب لم يكن للتغطية 

على مدير عام التأمينات.
٭ وزيـــر التربيـــة وزير 
التعليم العالي بدر العيسى: 
يدنا ممـــدودة للنواب في 
حال وجـــود جتاوزات في 
التعليميـــة،  املؤسســـات 
وأطلب منـــه أن يزودني 
باملستندات وكلي استعداد 
األمـــر وحل هذه  ملعاجلة 

اإلشكالية.
٭ ســـعدون حماد: سوف 
أزود الوزير بكل املستندات 
وكذلك مـــن ألغى األحكام 
القضائية املمهورة بتوقيع 

صاحب السمو.
٭ سؤال النائب د.عبداهلل 
التجارة  الطريجي لوزير 
حول أسباب هيئة أسواق 
املال بتغيير الئحة املوظفني 

اخلاص بإنهاء اخلدمات.
٭ د.عبداهلل الطريجي: على 
احلكومة إعادة التعامل مع 
الهيئات املستقلة فقياداتها 
يتخذون قرارات بعيدة عن 
سياسات احلكومة، وبعض 
الوزراء عندمـــا تقول ان 
الهيئة تتبعك يقول ال ليست 
تابعة لي كان هناك اجتماع 
مع رئيس الوزراء في جلنة 
امليزانية حـــول مخالفات 
اجلهات احلكومية وسمو 
الرئيس أعطى توجيهاته 
بأن يكون هناك تعاون من 

الوزراء.
وأجد أن هنـــاك مخالفات 
الزالـــت تتكرر وتســـجل 
ولـــم أجد أي تعـــاون من 

املؤسسات.
وفي جلنة امليزانيات أمس 
فوجئنا بأن رئيس الهيئة 
وقـــع عقدا مببلـــغ 2000 
دينار حق مواطن خليجي، 
وموجود في اخلارج يدرس 

امتناع 2، احلضور 40.
٭املجلس وافق على رفع 
احلصانة عن النائب سعدون 

حماد.
٭ طلـــب رفـــع احلصانة 
عن النائـــب نبيل الفضل 
القضية جنح مباحث  في 

)حصر نيابة الفروانية(.
٭ مبارك احلريص )املقرر(: 
انتهـــت اللجنـــة الى رفع 
احلصانة عن النائب نبيل 
الفضل لعدم توافر الكيدية 

في الدعوة.
٭ د.عبداحلميد دشـــتي: 
بالرغـــم مـــن احلصانـــة 
النيابية، الشاكي هو مسلم 
البراك، والثانية من وليد 

٭ عبداحلميد دشتي: سمعنا 
مـــن األخ ســـعدون حماد 
ولكنه مؤمن بحق التقاضي، 
وباألمس هو من املطالبني 
برفـــع احلصانـــات ومن 
أساء له هو حفيد الشيخ 
عطية األثري، ولنسمح له 
بالتقاضي أمام القضاء وهو 
في أمان بإذن اهلل، وسأطلب 
رفع احلصانة عني، كما أن 
اللجنة رأت رفع احلصانة 
عن النائب سعدون حماد.

وجرى التصويت نداء باالسم 
على طلب رفع احلصانة عن 
النائب سعدون حماد وكانت 

النتيجة كالتالي:
موافقة 32، عدم موافقة 6، 

النواب  الطبطبائي فأسأل 
هل هذه الشـــكوى كيدية 
أم ال، ونبيل الفضل مؤمن 
الشـــكوى حـــق لكل  بأن 
شخص، األخ نبيل موافق 
على التقرير، امتنعت ألن 
هذه الشكوى من الشكاوى 
الكيدية فعال، ألن الشكوى 
حق وعندنـــا قضاء نزيه، 
وهذا يتطلب دراســـة من 

جميع النواحي.
٭ نبيل الفضل: كالم األخ 
عبداحلميد دشتي صحيح 
ألننا مستقصدون من النواب 
السابقني، وتقدمت باقتراح 
بتعديل املرئي واملسموع 
بأن من يريد الشكوى يقدم 

العيسى: يدنا 
ممدودة للتعاون

مع النواب 
ملعاجلة واحلد
من املخالفات
في »التطبيقي«

الكندري: وقف العمل بقرار تعديل صرف الدينار للموفدين
زف النائب فيصل الكندري بشرى للموظفني 
املبتعثني من ديوان اخلدمة املدنية قائال »نثمن 
اس��تجابة مجلس اخلدمة في اجتماعه االثنني 

بوقف العمل بقرار معادلة صرف الدينار«.
وأكمل الكندري في تصريح صحافي »نشكر 
مجلس اخلدمة املدنية على استجابته السريعة 
ملطالبتن��ا بضرورة وقف العمل بقرار تعديل 
صرف الدينار مقابل العمالت األجنبية ملوفدي 
الديوان، مما سيساهم في مساعدة املوظف على 

حتمل أعباء املعيشة في الدول األجنبية«.
وقال إن موافقة الديوان على وقف العمل ملدة 
6 أشهر بالقرار ستساعد على ترتيب أوضاع 
املوفدين، كما أن الوعود التي حصلنا عليها من 
املسؤولني تطمئن الى إلغاء القرار، مشيرا الى 

أن الديوان يحتاج الى دراسة متأنية.
وأشار الكندري الى أن حل مشاكل املواطنني 
س��واء املوظفون أو الطلبة أو املتقاعدون هو 

صلب عملنا بعد الرقابة والتشريع.

Advertising work - التعليم العايل - وزارات  Ad TA3LIM NEW

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون الموسيقية

الشروط اخلاصة بقسم اآلالت األوركسترالية:
اأ�ستـــــــــــاذ م�ســـــاعـــــــــد : دكتـــــــــوراه يف الــــــعـــــــــزف لتــــدريــــــ�س 

االآالت التالية :

)percussion( فلوت - كونرتابا�س - اإيقاع

العزف  التخ�س�س يف  البعثة:  مدر�س م�ساعد - معيد 

لتدري�س االآالت التالية : 

)percussion( فلوت - اإيقاع

الشروط اخلاصة بقسم األصوات :
مـــعيـــــد البعــثـــــة : التخ�ســــ�س اأ�ســـــوات لتـــــدريـــــ�س 

مـــــادة : الغناء االأوربرايل.

الشروط اخلاصة بقسم التربية املوسيقية :
اأ�ستاذ م�ساعد: دكتوراه يف التخ�س�سات التالية :

الرتبية املو�سيقية - تربية وعلوم الكمبيوتر.

معيد البعثة : التخ�س�س يف التخ�س�سات التالية:

الرتبية املو�سيقية

الشروط اخلاصة بقسم املوسيقى العربية:
العـــربــــيــــة  املو�سيقـــى  يف  دكتـــــوراه  م�ســـــاعــــــــد:  اأ�ستـــــــاذ 

لتدري�س املواد التالية: 

�سولفيج وقواعد املو�سيقى العربية - قانون - ناي.

لتدري�س  العربية  املو�سيقى  يف  التخ�س�س  البعثة:  معيد 

املواد التالية: ناي - �سوليفج وقواعد املو�سيقى العربية.

الشروط اخلاصة بقسم البيانو :
اأ�ستـــــاذ م�ساعــــد: دكتـــــوراه يف العـــــــزف لتــــــدري�س االآلــــــة 

التالية : بيانو.

العزف  التخ�س�س يف  البعثة:  مدر�س م�ساعد - معيد 

االآلة التالية: بيانو.

أوال : الشروط العامة للتعيني بوظيفة معيد بعثة:
1- اأن يكون كويتي اجلن�سية.

2- اأن يكـون حا�سـاًل على درجة البكالوريو�س من اإحدى 
اأحد  العايل يف  التعليم  بــوزارة  املعتمدة  اجلامعات 

التقدير  وبتقدير جيد جــدًا يف  املعهد  تخ�س�سات 

العام ويف مواد التخ�س�س.

3- اأن يكون حممود ال�سرية ومل ي�سبق احلكم عليه يف 
جناية اأو جنحة خملة بال�سرف واالأمانة.

4- اأن يكون الئقًا �سحيًا للقيام مبهامه.
5- اأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية بنجاح.

ثانيا : الشروط العامة للتعيني بوظيفة مدرس مساعد:
1- اأن يكون كويتي اجلن�سية.

2- اأن يــكــون حا�ساًل على درجة املاج�ستري يف التخ�س�س 
اأو  جامعة  من  وذلــك  عنها،  املعلن  باالأق�سام  الدقيق 

معهد معتمد من وزارة التعليم العايل.

3- اأن يكون حممود ال�سرية ومل ي�سبق احلكم عليه يف 
جناية اأو جنحة خملة بال�سرف واالأمانة.

4- اأن يكون الئقًا �سحيًا للقيام مبهامه.
5- اأن يكون قد تفرغ تفرغًا تامًا اأثناء درا�سته.

6- اأن يكون موؤهاًل يف راأي الق�سم العلمي للقيام باأعباء 
الوظيفة واأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية بنجاح.

ثالثا : الشروط العامة للتعيني بوظيفة أستاذ مساعد:
1- اأن يكون حا�ساًل على درجة الدكتوراه يف التخ�س�س 
اأو  الدقيق باالأق�سام املعلن عنها، وذلــك  من جامعة 

معهد معتمد من وزارة التعليم العايل .

2- اأن يكون حممود ال�سرية ومل ي�سبق احلكم عليه يف 
جناية اأو جنحة خملة بال�سرف واالأمانة.

3- اأن يكون الئقًا �سحيًا للقيام مبهامه.
4- اأن يكون قد تفرغ تفرغًا تامًا اأثناء درا�سته.

5- اأن يكون موؤهاًل يف راأي الق�سم العلمي للقيام باأعباء 
الوظيفة واأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية بنجاح.

يعلن املعهد العايل للفنون املو�شيقية عن فتح باب التعيينات ل�شغل وظيفة معيد بعثة 

حلملة البكالوريو�س، ووظيفة مدر�س م�شاعد حلملة املاج�شتري، ووظيفة اأ�شتاذ م�شاعد 

حلملة الدكتوراه للعام الدرا�شي 2015/2014 وذلك بناًء على ال�شروط التالية :

األوراق املطلوبة :
1- ال�سرية الذاتية للمتقدم مدعمة بامل�ستندات الدالة.

2- �سورة اجلن�سية و�سورة البطاقة املدنية.
3- عدد )4( اأربع �سور �سخ�سية حديثة )4/6(.

العايل للمتقدم بوظيفة معيد بعثة،  التعليم  البكالوريو�س معتمدة من وزارة  4- �سورة طبق االأ�سل من �سهادة 
و�سورة طبق االأ�سل من �سهادة البكالوريو�س واملاج�ستري معتمدة من وزارة التعليم العايل للمتقدم بوظيفة 

مدر�س م�ساعد، و�سورة طبق االأ�سل من �سهادة البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه معتمدة من وزارة التعليم 

العايل للمتقدم بوظيفة اأ�ستاذ م�ساعد.

● تقدم الطلبات مبكتب وكيل املعهد العايل للفنون املو�سيقية
● يتم تلقي الطلبات يف مدة اأق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا االعالن من ال�ساعة التا�سعة �سباحًا حتى الواحدة ظهرًا.
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املوافقة على املداولة االولى لقانون إنشاء محكمة االسرة
عبداهلل املعيوف حمدان العازمي

عبداهلل التميميد.بدر العيسى نبيل الفضل احمد القضيبي

د.محمد احلويلة

على املخالف.
٭ خلف دميثير: هذا القانون 
ضروري إذا استطعنا خلق 
قاعدة أمنية في بلدنا، ألن 
من أمن العقوبة أساء األدب 

ال بد من تشديد العقوبة.
٭ وزيـــر الداخلية محمد 
اخلالد: أنا سعيد جدا بهذا 
النقاش، وأشـــكر الرئيس 

وأعضاء اللجنة.
هـــذا قانون ملدة ســـنتني، 
وفكرة الـ 4 أشهر املمنوحة 
هي احملك، عندما يكون هناك 
تفكير في العقوبة، وأنا مع 
التشـــدد في العقوبة، ألن 

تالوته كامال.
الزلزلة: أمتنى  ٭ يوسف 
وزيـــر الداخلية أن يوافق 
على تعديلنا ليكون ال يزيد 

على بدال من ال تقل.
٭ جمال العمر: اخلالف هو 
مدى إعطاء املشرع املرونة 
للقاضي، فلنصل إلى صيغة 
توافقيـــة بتغيير كلمة »ال 

يزيد« بدال من »ال تقل«.
٭ روضـــان الروضان: إذا 
املتهم شعر بأن أقل عقوبة 
5000 دينار فلن يهتم أصال، 
وإذا كنـــا جادين في جمع 
الســـالح فلنشدد العقوبة 

٭ ســـعدون حماد: قدمت 
تعديال على املادة الرابعة، 
حتى ال يلزم القاضي بخمس 
ســـنوات أو خمسة آالف 

غرامة.
٭ عدنان عبدالصمد: ينبغي 
أن تعطى للقاضي مرونة 
فيجـــب أال تزيـــد على 10 
آالف دينار، ولنترك احلرية 
للقاضي حتى تكون القضية 
تقييمية، حتى يكون هناك 
فرق بني »الطلقة«، واألسلحة 

الثقيلة.
٭ سعود احلريجي: قدمت 
تعديـــال أرجو مـــن املقرر 

املتروكة للقاضي؟!
وجرت مناقشة التعديالت 

مادة مادة.
الرابعة: »يعاقب  املادة  ٭ 
كل من حاز أو أحرز أسلحة 
أو ذخائر أو مفرقعات غير 
مرخص أو محظور حيازتها 
باحلبس مدة ال تزيد على 
خمس سنوات وبغرامة ال 
تقل عن خمسة آالف دينار 
وال تزيد على عشرة آالف 
دينـــار أو بإحـــدى هاتني 
العقوبتـــني بعـــد انقضاء 
املهلـــة املقررة فـــي املادة 

)السادسة(.

في جلانهم.
٭ عبداهلل املعيوف )املقرر(: 
لم يحضر من النواب مقدمي 
التعديالت إال النائب سعدون 
حمدان، فضـــال عن ان كل 

التعديالت غير جوهرية.
٭ عدنـــان عبدالصمد: كل 
التعديالت لـــم يؤخذ بها، 
 ،R.B.J ألن الطلقة غير الـ
إليه  انتهت  والنص كمـــا 
اللجنة »يعاقب كل من حاز 
أو أحرز أسلحة باحلبس مدة 
ال تزيد على خمس سنوات 
وبغرامة ال تقل عن خمسة 
آالف دينار« فأين املرونة 

رســـما قيمته 500 دينار 
حتى تكـــون هناك جدية، 
القانون موجود من  وهذا 

مجالس متتالية.
وجـــرى التصويـــت نداء 
باالسم على رفع حصانة 
النائب نبيل الفضل وكانت 

النتيجة كالتالي:
موافقة 33، عدم موافقة 4، 

امتناع 3، احلضور 40.
املجلس يرفع احلصانة عن 

النائب نبيل الفضل.
طلب النيابة رفع احلصانة 
عن النائـــب د.عبداحلميد 
والقضيـــة  دشـــتي 
حـــق العاصمـــة )جنـــح 

الصاحلية(.
٭ مبارك احلريص )املقرر(: 
انتهت اللجنة بإجماع آراء 
احلاضرين برفع احلصانة 
النائب دشـــتي لعدم  عن 

توافر الكيدية.
٭ عبداحلميـــد دشـــتي: 
الشاكي محمد جاسم الصقر 
ويقول ان عبداحلميد دشتي 
تلفظ بعبـــارات في مكان 
عام على مرأى ومسمع من 
أشخاص آخرين على نحو 
يخدش شرفه. وهذه جاءت 
اثر اجتماع أساء ملرجعي 
ومعتقدي ووقفت مع الناس 
بجوار اجلريدة، وأطلب رفع 

احلصانة عني.
٭ فيصل الكندري: نتمنى 
عدم ذكر اســـم مواطن ال 

يستطيع الرد.
٭ سعدون حماد: التقرير 
يفترض ان زميلنا الفاضل 
د.عبداحلميد دشتي ووجدت 
كالمه بذيء، فمن باب أولى 
ان ترفـــع احلصانـــة عن 
دشتي ويواجه الشاكي أمام 

القضاء.
وجـــرى التصويـــت نداء 
باالسم على حصانة النائب 
دشـــتي وكانـــت النتيجة 

كالتالي:
موافقة 35، عدم موافقة 3، 

امتناع 2، احلضور 40.
املجلس يرفـــع احلصانة 
عـــن النائب د. عبداحلميد 

دشتي.
وتـــال األمني العـــام طلبا 
بتخصيص ســـاعتني من 
جلسة غد األربعاء لتأبني 
املغفور له خادم احلرمني 
الشـــريفني الراحـــل امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز.
)موافقة عامة(.

وافق املجلس على جميع 
فـــي  الـــواردة  اإلحـــاالت 

اجلدول.

تقارير اللجان

انتقل املجلس الى مناقشة 
املداولة الثانية لقانون جمع 

السالح.
٭ عدنـــان عبدالصمـــد: 
التقرير  يفترض ان هـــذا 
يـــوم، فأرجو  يأتينا قبل 
ان نعرف مـــا التعديالت، 
والتســـاؤالت واردة ولم 

نفهم اجلدول.
٭ يوســـف الزلزلة: نحن 
لدينا مشـــكلة مع اللجان، 
فـــال ميكن ان يتـــم تقدمي 
تقارير بهذه الطريقة وهذا 
مناط بلجنة األولويات، ومت 
االتفاق مع رؤساء اللجان 
التقارير  ان تقـــدم  علـــى 
األسبوع املاضي، لكن نتيجة 
لعدم النصاب فنقع في هذه 
املشكلة والنواب ال يلتزمون 

هناك أربعة أشهر مهلة.
٭ فيصل الكندري: أمتنى 
من االخوان تشديد العقوبة 

على قضية السالح.
٭ جمـــال العمـــر: قدمت 
تعديال بزيـــادة مدة عمل 
القانون بخمس سنوات بدال 
من سنتني نظرا للظروف 
االســـتثنائية، والظروف 
التي دعتنا إلى هذا القانون 
مازالت قائمة، وضرورة بناء 

منظومة أمنية.
٭ وزير الداخلية: هي الفكرة 
بخمس سنوات نرحب بها 

وما عندنا مشاكل.
الزلزلة: قدمت  ٭ يوسف 
تعديال بإلغاء سقف القانون، 
فمن اخلطأ أن نحدد للقانون 
مدة محددة ألنه من املمكن 
تخبئة الســـالح ويخرجه 

احلائز بعد 5 سنوات.
٭ مبارك احلريص: ال بد من 
وجود مدة زمنية محددة.

وجرى التصويت على إلغاء 
الفترة الزمنية:

32 من 41 موافقة.
٭ مـــرزوق الغامن: أقترح 
إحالة املشروع بقانون إلى 
اللجنة التشـــريعية حتى 
ترى إحكام الصياغة ويرد 

إلينا.
)موافقة عامة(.

٭ مرزوق الغامن: أقترح أن 
جتتمع اللجنة التشريعية 
لدراسة املوضوع وتقدمه 

األربعاء أو اخلميس.
أو  تعقد جلنة مشـــتركة 
التشريعية والداخلية  من 
والدفـــاع بعـــد اجللســـة 
ويناقشون التقرير إلى ما 
شاء اهلل وغدا نقره، ترفع 
اجللسة ملدة نصف ساعة 

للصالة.
استؤنفت اجللسة برئاسة 
رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن.
وانتقل املجلس ملناقشـــة 
التشريعية  اللجنة  تقرير 
بشـــأن مشـــروع القانون 

بإنشاء محكمة األسرة.
٭ د.يوســـف الزلزلة: هذا 
القانون إضافة كبيرة جدا 
الكويت،  فـــي  للتشـــريع 
وسيكون سببا حلل كثير 
من املشاكل والقضايا التي 
تعاني منها األسر الكويتية 
ويضعها أمام مفترق طرق 
حلل مشـــاكلها، ما درجت 
عليـــه احملاكم من قبل في 
الطـــالق أو احلضانـــة أو 
االرث دائما ما يواجه بطول 
الوقت وتأخير في القضاء 
والنيابـــة، فهـــذا القانون 

سيحل اإلشكاليات.
ألـــزم احلكومة  القانـــون 
إنشـــاء جهـــة لهـــا فائدة 
كبيرة وهي مركز تسوية 
النزاعات االســـرية في كل 
محافظة بحيث ان يذهبوا 
ليه ويساعدهم في تخفيف 
اخلالفات بطـــرق علمية، 
وهذا أمر محمود، وإذا كان 
هناك خالف أســـري يحل 
وال يذهـــب الى احملكمة إال 
بعد جلســـة في هذا املركز 
بوجود متخصصني في هذا 
املركز الذين يساعدون في 
حل هذه املشاكل، والقانون 
سينشأ في جميع احملافظات 
نيابة متخصصة في قانون 
األسرة، وعندما تكون في 
كل محافظة متخصصة في 
شؤون األسرة، ومن ضمن 

الطريجي: 
قيادات الهيئات 

واملؤسسات تتخذ 
قرارات بعيدة عن 
سياسات احلكومة

دشتي: لنرفع 
احلصانة عن النواب 
فلدينا قضاء كويتي 

نزيه

الفضل: 500 دينار 
إلثبات جدية رفع 

الدعاوى على 
النواب

الزلزلة: نطالب 
بالتزام النواب 

بحضور اجتماعات 
اللجان

عبدالصمد: إعطاء 
 القاضي مرونة

في العقوبة بشأن 
حيازة األسلحة

احمد الري

د.عبدالرحمن اجليران

د.عبداحلميد دشتي

خلف دميثير متحدثا

الشيخ سلمان احلمود وفيصل الشايع ويعقوب الصانع

جانب آخر من اجللسة

حوار بني الشيخ خالد اجلراح ومحمد الرشيدي أثناء اجللسة

قانون جمع السالح والذخائر واملفرقعات
بعد االطالع على الدستور.

وعل��ى القانون رقم 16 لس��نة 1960 باصدار قانون 
اجلزاء والقوانني املعدلة له.

وعلى قانون االجراءات واحملاكمات اجلزائية الصادر 
بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانني املعدلة له.

وعلى القانون رقم 35 لس��نة 1985 في شأن جرائم 
املفرقات. وعلى املرس��وم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 

بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانني املعدلة له.
وعلى املرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن 
االسلحة والذخائر. وافق مجلس االمة على القانون اآلتي 

نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة رابعة: يعاقب كل من حاز او احرز اسلحة او 

ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها 
باحلبس مدة ال تزيد على خمس سنوات وغرامة 
مالية ال تزيد على عشرة آالف دينار او بإحدى 

هاتني العقوبتني بعد انقضاء املهلة املقررة في املادة 
السادسة.

مادة خامسة: يعاقب باحلبس ملدة ال تزيد على عشر 
سنوات وبغرامة مالية ال تزيد على خمسني الف دينار 
كل من يتاجر في سالح ناري غير مرخص او ذخائر 

او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او 
تخزينها او التعاقد مع املنظمات او اخلاليا االرهابية 
لبيعها لها او شرائها منها، ومبصادرة املضبوطات 

في جميع االحوال.

مادة سادسة: يعفى من العقوبة املقررة في هذا 
القانون او اي قانون آخر ذي صلة كل من يبادر 

بتسليم االسلحة النارية غير املرخصة او الذخائر او 
املفرقعات احملظور حيازتها او احرازها، الى وزارة 

الداخلية خالل اربعة اشهر من تاريخ نشر هذا 
القانون في اجلريدة الرسمية.

مادة سابعة: يصدر الوزير املختص اللوائح 
والقرارات الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون، ويلغى 

كل حكم او نص يتعارض مع هذا القانون.
مادة ثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل 
فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.
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الروضان: ضرورة 
تشديد العقوبة 
على املخالفني 

لقانون جمع 
السالح

اخلالد: أوافق على التشدد في العقوبة ألن هناك مهلة 4 أشهر
فارس العتيبيد.احمد بن مطيع

عبداهلل التميمي ونبيل الفضل يتوسطهما الشيخ سلمان احلمودياسر أبل املجلس يصوت على تعديالت قانون جمع السالح

سعد اخلنفور

الـــذي يجمع  هـــذا املركز 
الكلمة بني الزوجني لتجنب 
الطالق من شأنه أن يستعني 
بحكـــم من أهله وحكم من 
أهلها، ولو كان هناك قاض 
يتسلم هذا املركز باإلضافة 
الى عمله حملاولة التوفيق 
قبل الوصول إلى اجراءات 
التقاضي، هذا يجنب كثيرا 

من حاالت االفتراق.
خبرة احلياة نحن بحاجة 
إليها حتى يسهلوا معاجلة 
هذه القضايا األسرية، وإذا 
كان هذا املركز ســـيحاول 

وحضانة ونفقة وغيرها، 
هناك كثير من املصطلحات 
التي حتتاج إلى تعريف مثل 
»مركز« واملفروض »إدارات« 
ال »مركز«، وهناك خالف بني 
قواعد وقوانني، وأقترح ان 
تكون الردود مكتوبة بعد 

املناقشة األولى.
الدويسان: مثل  ٭ فيصل 
هذا القانـــون نحتاج إليه 
الســـيما في الوقـــت الذي 
كثرت فيه قضايا الطالق، 
ولكن أخشى أن تسهل هذه 
اإلجراءات قضايا الطالق، 

التطبيق ينبغي أن يكون 
القانون يحل  أكثر دقـــة، 
مشاكل ومنازعات االرث، 
وهناك أمر مهم جدا وهو أن 
الشباب الكويتي يتم منحهم 
الفرصة إلدارة هذه املراكز 
في احملافظات، ونتمنى أال 
الالئحة  نتأخر في إصدار 
التنفيذيـــة لهـــذا القانون 

لتسهيل منازعات األسر.
٭ عودة الرويعي: القانون 
نقلـــة نوعيـــة فـــي حق 
التقاضي األسري وترتيب 
شؤون األســـرة من طالق 

وصندوق لألسرة، كل هذه 
الركائز هي ســـبب لتقدمي 
مشروع حضاري متكامل، 
والقانون احلالـــي هو ما 
ستأخذ به محكمة األسرة 
لكن بعـــد إقـــرار الركائز 

السابقة.
القانـــون جـــاء متكامـــال 
ســـنعرضه عليكـــم مادة 

مادة.
٭ عبداهلل التميمي: ثقتنا 
في وزير العدل كبيرة جدا، 
فهـــذا أول قانون في عهده 

ونتمنى للقانون النجاح.

القضايا لهـــا خصوصية 
وتعلقهـــا  وحساســـية 
بأدق األمور األســـرية، لذا 
اقتضى األمر لعقد جلسات 
خاصة بعيدا عن اجللسات 

االجرائية واجلزائية.
حتقيقا لهذه االهداف هناك 
القانـــون هي  ركائـــز في 
اختصار درجات التقاضي 
وإنشاء نيابة متخصصة 
وإنشاء مراكز للتسويات 
للنظر في املنازعات األسرية 
قبل الذهـــاب الى احملكمة، 
وكذلك قـــاض متخصص 

مـــواده أن يجوز لصاحب 
الشـــأن أن يقدم طلبا الى 
مركز تسوية النزاعات قبل 
ذهابه الى احملكمة، ووضع 
خطوات كثيرة قبل النظر 
في قضية الطالق وغيرها، 
وأمتنى من املجلس املوافقة 

عليه.
٭ د.عبداحلميد دشتي: من 
التي  التوصيات  متطلبات 
صدرت عن مجلس حقوق 
االنسان في عام 2010 هي 
اســـتكمال قوانني األسرة، 
وتشريعات األسرة، وهذه 

اســـتدعاء حكم مـــن اهل 
الـــزوج وحكـــم مـــن اهل 
الزوجة، فقد تسهل عملية 
او املصاحلـــة  املعاجلـــة 
اقتراح بان  وأمتنى تقدمي 
ينتدب رجل من اهله ورجل 
من اهلها واالستعانة بأهل 

اخلبــرة.
٭ عبداهلل الطريجي: حسب 
اإلحصائيـــات فـــي وزارة 
العدل ارتفعت نسبة الطالق 
بنســـبة كبيرة وكثير من 
األسر ال تذهب الى احملاكم 
بسبب الكثير من القضايا 

د.علي العمير

نص قانون محكمة األسرة
المادة األولى

يعمل بأحكام قانون محكمة األسرة املرافق، ويلغى كل حكم 
يخالف أحكامه.

المادة الثانية

على دوائر احملكمة الكلية التي تنظر قضايا األحوال الشخصية 
أن حتيل من تلقاء نفسها الدعاوى املنظورة أمامها التي أصبحت 
من اختصاص محكمة األسرة الى احملكمة األخيرة، وذلك باحلالة 
التي هي عليها وبغير رس��وم، وف��ي حالة غياب أحد اخلصوم 
تقوم إدارة الكتاب بإعالنه بأمر اإلحالة مع تكليفه باحلضور أمام 

محكمة األسرة املختصة التي أحيلت إليها الدعوى.
وتنظر محاكم األسرة الدعاوى التي حتال إليها تطبيقا ألحكام 
الفقرة السابقة دون عرضها على مركز تسوية املنازعات األسرية 
املنصوص عليها في القانون املرافق. وال تسري أحكام الفقرة 
األولى عل��ى الدعاوى احملكوم فيه��ا أو املؤجلة للنطق باحلكم 
وتبقى األح��كام الصادرة في هذه الدع��اوى خاضعة للقواعد 

املنظمة لطرق الطعن السارية قبل العمل بهذا القانون.

المادة الثالثة

تستمر الدوائر االستئنافية في نظر منازعات األحوال الشخصية 
املرفوعة اليها والتي تدخل في اختصاص محكمة األسرة وفقا 
ألح��كام القانون املرافق ولم تكن مختصة بها محليا طبقا لهذا 
القان��ون، وتخضع األحكام التي تصدر منها في هذه املنازعات 
للقواع��د املنظمة لطرق الطعن فيها الس��ارية وقت العمل بهذا 
القانون. وتس��تمر محكمة التمييز ف��ي نظر الطعون املرفوعة 
أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون عن األحكام الصادرة 
في منازعات األحوال الش��خصية التي أصبحت من اختصاص 

محكمة األسرة.

المادة الرابعة

يصدر وزير العدل القرارات املنفذة ألحكام هذا القانون.

المادة الخامسة

عل��ى رئيس مجلس الوزراء وال��وزراء - كل فيما يخصه - 
تنفي��ذ هذا القانون ويعمل به بعد س��نة من تاريخ نش��ره في 

اجلريدة الرسمية.

قانون محكمة األسرة

مادة 1: تنش��أ بكل محافظة محكمة تسمى »محكمة األسرة« 
يكون لها مقر مس��تقل تتألف من دوائر تابعة حملكمة للمحكمة 
الكلي��ة، ودوائر أخرى تابعة حملكمة االس��تئناف تختص دون 
غيرها بطعون االس��تئناف التي يجيزها القانون على األحكام 

الصادرة من دوائر احملكمة الكلية املشار إليها.
ويتولى اإلش��راف على تلك الدوائر مستش��ار يندبه لذلك 

املجلس األعلى للقضاء.
ويصدر بتحديد مقار محاكم األس��رة قرار من وزير العدل 

بعد موافقة املجلس األعلى للقضاء.
مادة 2: تشكل دائرة األحوال الشخصية الكلية مبحكمة األسرة 
من ثالثة قضاة أحدهم على االقل بدرجة وكيل باحملكمة الكلية، 
وتشكل الدائرة االس��تئنافية من ثالثة مستشارين من محكمة 
االس��تئناف. وللمجلس األعلى للقضاء، بناء على طلب رئيس 
احملكم��ة الكلية، أن يعهد برئاس��ة كل أو بعض دوائر األس��رة 
باحملكمة الكلية إلى مستش��ارين من محكمة االس��تئناف ملدة 
ثالث س��نوات قابلة للتجديد، وذلك طبق��ا للقواعد والضوابط 

التي يصدر بها قرار من املجلس.
مادة 3: تختص محكمة األسرة دون غيرها بالفصل في كافة 
منازعات األحوال الشخصية املشار إليها في الفقرة الثانية من 

املادة 34 من قانون املرافعات املدنية والتجارية.
ويشمل اختصاصها كافة الكويتيني وغير الكويتيني أيا كانت 
ديانتهم أو مذاهبهم مع مراعاة قواعد االختصاص الدولي الواردة 

باملواد من 23 إلى 28 من ذلك القانون.
وتك��ون األحكام الص��ادرة من محكمة األس��رة نهائية في 
مسائل امليراث والوصية والوقف واملهر، إذا كانت قيمة الدعوى 

ال تتجاوز خمسة آالف دينار.
مادة 4: تطبق محكمة األسرة األحكام املتعلقة باألحوال الشخصية 
التي تسري على املنازعات املطروحة عليها وفقا للمادة 346 من 
القانون رقم 51 لس��نة 1984 املش��ار إليه، وتتبع أمامها القواعد 
واإلجراءات املقررة في هذا القانون، وتطبق فيما لم يرد به نص 
خاص باالجراءات املنصوص عليها في قانون املرافعات املدنية 
والتجاري��ة والقانون املدني وقانون اإلثب��ات في املواد املدنية 

والتجارية وقانون تنظيم اخلبرة.
ويجوز حملكمة األسرة – كلما رأت ضرورة لذلك – االستعانة 
برأي من االختصاصيني االجتماعيني أو النفسيني املقيدين باجلدول 

املشار اليه في الفقرة األخيرة من املادة 9 من هذا القانون.
مادة 5: تختص محكمة األس��رة التي يقع في دائرتها موطن 
املدعي أو املدعى عليه، بنظ��ر الدعاوى املرفوعة من األوالد أو 
الزوجة أو الوالدين أو احلاضنة – بحس��ب األحوال – في املواد 
التالي��ة: )أ ( النفق��ات واألجور وما في حكمه��ا، )ب ( احلضانة 
والرؤية واملس��ائل املتعلقة بهما، )ج( املهر واجلهاز والهدايا وما 
في حكمه��ا، )د( التطليق واخللع واإلبراء والفرقة بني الزوجني 
بجميع أسبابها الش��رعية، )ه( استخراج جواز سفر احملضون 
وجتديده وتسليمه، )و( استخراج شهادة ميالد احملضون وبطاقته 
املدنية وتسليمهما، )ز( تسجيل احملضون باملدارس احلكومية، 

أو باملدارس اخلاصة.
وفيم��ا عدا م��ا تقدم تختص محكمة األس��رة التي يقع في 
دائرتها موطن املدعى عليه – أو موطن أحد املدعى عليهم – بنظر 
الدعاوى الناش��ئة عن تطبيق هذا القانون، فإذا لم يكن للمدعى 
علي��ه موطن في الكويت يكون االختصاص للمحكمة التي يقع 

في دائرتها موطن املدعي.
مادة6: تكون محكمة األسرة املختصة محليا بنظر أول دعوى 
ترفع إليها من أحد الزوج��ني، هي املختصة محليا دون غيرها 
بنظر جميع دعاوى األحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من 
أيهما على اآلخر، مبا في ذلك دعاوى النفقات واألجور وما في 
حكمها س��واء للزوجة أو األوالد أو األقارب، ودعاوى حضانة 

الصغير ورؤيته وضمه ومسكن حضانته.
ويخصص بإدارة كتاب احملكمة املش��ار إليها لدى رفع أول 
دعوى ملف لألسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع 
دعاوى األحوال الشخصية األخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون 

متعلقة بذات األسرة.
ويلحق بكل محكمة أسرة مكتب إلدارة التوثيقات الشرعية 

يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة 7:  تنش��أ مبقر محكمة األس��رة في كل محافظة نيابة 
متخصصة لشؤون األس��رة تتولى املهام املوكلة للنيابة العامة 
في قضايا األحوال الش��خصية وفقا ألحكام املواد من 337 إلى 
341 من القانون رقم 51 لس��نة 1984 املش��ار إليه، وذلك اضافة 
الى حق النائب العام في طعن بالتمييز في األحكام االستئنافية 
الصادرة من محكمة األسرة، في األحوال املنصوص عليها في 

الفقرة األولى من املادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
مادة 8: ينشأ بكل محافظة مركز يلحق مبحكمة األسرة، يتولى 
تسوية املنازعات األسرية وحماية أفراد األسرة من العنف واإليذاء 
الذي يقع من أحدهم عل��ى أفرادها اآلخرين ويصدر قرار من 
وزير العدل بتنظيم هذا املركز وحتديد مهامه واالجراءات التي 

تتبع أمامه. ويكون اللجوء الى املركز بدون رسوم.
م�ادة 9: في غير دعاوى األحوال الشخصية التي يجوز فيها 
الصلح، والدعاوى املستعجلة ومنازعات التنفيذ واألمور الوقتية 
يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلى محكمة األسرة ان يقدم 
طلبا لتسوية النزاع الى مركز تسوية املنازعات األسرية املختص، 
إال أنه بالنسبة لدعاوى الطالق والتطليق التي يجوز فيها الصفح، 
ال يقبل رفعها ابتداء أمام محكمة األس��رة قبل البت في الطلب 
ال��ذي يجب على املدع��ي تقدميه الى مركز تس��وية املنازعات 

األسرية املختص.

ويتولى املركز بعد س��ماع أقوال طرفي النزاع، تبصيرهم 
بجوانب��ه املختلفة وآث��اره وعواقب التمادي في��ه، ويبدي لهم 
النصح واإلرش��اد في محاولة لتسوية النزاع وديا حفاظا على 

كيان األسرة.
ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض 
منه، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو مبن ينوب عنهم 
مبوجب وكالة رس��مية، وإذا لم يحضر أحد أطراف النزاع، بعد 
ثبوت إخطاره بجلس��ة النظر في تسوية، جاز اعتباره رافضا 

إلجراء التسوية.
ويجوز للمركز عند إجراء التس��وية االستعانة برأي أي من 
علم��اء الدين أو من االختصاصيني االجتماعيني أو النفس��يني 

املقيدين بجدول خاص يعد لذلك في احملكمة الكلية.
ويصدر قرار من وزي��ر العدل بوضع قواعد اختيار هؤالء 
االختصاصيني وإجراءات قيدهم في اجلدول، وذلك بالتنسيق 

مع اجلهات املختصة.
مادة 10: يجب أن تنتهي التسوية طبقا للمادة السابقة خالل 
30 يوما من تاري��خ تقدمي الطلب ويتعني عدم جتاوز هذه املدة 
إال باتف��اق الطرف��ني وبحد أقصى ال يج��اوز 60 يوما، فإذا مت 
الصلح في هذا األجل ولم يكن فيه ما يخالف أصول الش��ريعة 
أو النظام العام أو اآلداب يتولى رئيس مركز تس��وية املنازعات 
األس��رية أو من ينوب عنه في ذل��ك من العاملني باملركز، إثباته 
ف��ي محضر يوقعه أطراف النزاع ش��خصيا أو بوكيل مفوض 
بالصلح مبحضر اجللس��ة التي مت فيه��ا، ويرفع األمر لرئيس 
الدائرة املختصة ليذيله بالصيغ��ة التنفيذية وينتهي به النزاع 

في حدود ما مت الصلح فيه.
وإذا لم تس��فر اجلهود عن تس��وية النزاع وديا في جميع 
عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على اس��تكمال السير فيه، 
يحرر رئيس املركز أو من ينوب عنه في ذلك من العاملني باملركز 
محضرا مبا مت يوقع من أطراف النزاع ثم يرسله الى إدارة كتاب 
محكمة األسرة املختصة في موعد غايته 7 أيام من تاريخ طلب 
أصحاب الشأن وترفق به تقارير اخلبراء إن وجدت، وذلك متهيدا 

للسير في اإلجراءات القضائية وفقا للقانون.
وال تغني مساعي التس��وية الودية التي يجريها املركز عما 
تلتزم به محكمة األسرة، عند نظر دعاوى التفريق للضرر من 
اتب��اع القواعد املنصوص عليها ف��ي املواد من 127 الى 132 من 

قانون األحوال الشخصية.
مادة 11: يختص قاضي األمور الوقتية مبحكمة األسرة وهو 
من يندب لذلك من قضاتها بإصدار أمر على عريضة في املسائل 

التالية:
أ�  األحقية في مؤخر الصداق.

ب � النفقة املؤقتة ونفقة العدة واملتعة.
ج � منازعات رؤية احملضون.

د � اإلذن بسفر احملضون خارج البالد وطلب منع سفره.
ه��� � اإلذن باس��تخراج جواز س��فر للمحض��ون وجتديده 

وتسليمه.
و � اإلذن باستخراج شهادة امليالد والبطاقة املدنية للمحضون 

وتسليمها.
ز � تس��جيل احملض��ون بامل��دارس احلكومي��ة أو بامل��دارس 

اخلاصة.
ح � تعي��ني املس��اعد القضائي طبق��ا للمادة 107 م��ن القانون 

املدني.
ط � اإلذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير في حالة 
الضرورة مع مراعاة القيود الواردة باملواد من 127 الى 137 من 

القانون املدني.
ويصدر األمر طبقا لإلج��راءات املنصوص عليها في املادة 
163 م��ن قانون املرافعات املدنية والتجاري��ة، ويتم التظلم منه 
وفقا للمادة 164 من ذات القانون فيما عدا األوامر الصادرة في 
املس��ائل املبينة بالفقرات من )ه�( الى )ط( من الفقرة السابقة، 
فيكون التظل��م منها أمام الدائرة املدني��ة املبينة باملادة الرابعة 

عشرة من هذا القانون.
مادة 12: تخصص اجلمعي��ة العامة للمحكمة الكلية في مقر 

محكمة األسرة قاضيا أو أكثر لألمور املستعجلة للفصل بصفة 
مؤقتة ومع عدم املساس باحلق في األمور التالية:

أ - املسائل املس��تعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت 
املتعلقة باألحوال الشخصية التي تختص بها محكمة األسرة.

ب - منازعات وإش��كاالت التنفيذ الوقتية اخلاصة باألحكام 
واألوامر الصادرة من محكمة األسرة ودوائرها االستئنافية.

مادة 13: تكون األحكام الصادرة في مسائل األحوال الشخصية 
من الدوائر االستئنافية مبحكمة األسرة غير قابلة للطعن فيها 
بطريق التمييز، واس��تثناء من ذلك يج��وز للنائب العام الطعن 
بطريق التمييز في تلك األحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام 
الشريعة اإلسالمية املتعلقة بالنظام العام، ومنها األحوال املبينة 

باملادة 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 املشار اليه.
وال يجوز تنفيذ األح��كام الصادرة بالفرقة بني الزوجني أو 
باعتبار املفقود ميتا إال بعد اس��تنفاد طريق الطعن بالتمييز أو 
فوات ميعاد الطعن دون حصوله، وتفصل محكمة التمييز على 

وجه السرعة في الطعون املرفوعة اليها عن تلك األحكام.
ماد 14: تخصص اجلمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية 
تعقد جلساتها في مقر محكمة األسرة، وذلك للنظر فيما يلي:

أ - التظلمات من األوامر الصادرة من قاضي األمور الوقتية 
مبحكمة األس��رة في املسائل املشار اليها في الفقرة الثانية من 

املادة 11 من هذا القانون.
ب - دعاوى قسمة املال الشائع املتعلقة بالسكن اخلاص باألسرة 

واملطالبة مبقابل االنتفاع وتكاليف بنائه أو ترميمه.
ج - منازعات التنفيذ املوضوعية املتعلقة باألحكام واألوامر 
الصادرة من محكمة األس��رة ويكون الطعن باالس��تئناف في 
األحوال الت��ي يجيزها القانون في األح��كام الصادرة من تلك 
الدائرة، أمام دائرة مدنية استئنافية تخصصها اجلمعية العامة 
حملكمة االستئناف وتعقد جلساتها مبقر محكمة األسرة، ويجوز 
الطعن على األحكام الصادرة من هذه الدائرة االستئنافية وفقا 
للقواعد العام��ة للطعن على األحكام املبين��ة بقانون املرافعات 

املدنية والتجارية.
مادة 15: تنش��أ مبقر محكمة األسرة في كل محافظة، إدارة 
خاصة لتنفيذ األحكام واألوامر الصادرة طبقا لهذا القانون، تكون 
تابع��ة لإلدارة العامة للتنفيذ املنصوص عليها في املادة 189 من 
قانون املرافعات ويندب لرئاسة هذه اإلدارة أحد رجال القضاء 

ممن ال تقل درجته عن قاض من الدرجة األولى.
ويباش��ر إجراءات التنفيذ وإعالنه��ا من يندب من مأموري 
التنفيذ ومندوبي اإلعالن، ويلحق باإلدارة عدد من املوظفني، كما 

يندب لها عدد من رجال الشرطة للمعاونة في التنفيذ.
ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ مبحكمة األسرة قرار من وزير 

العدل بناء على اقتراح رئيس اإلدارة العامة للتنفيذ.
مادة 16: ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم 
احملضون ورؤيت��ه، وتقوم وزارة العدل بإع��داد هذه املراكز، 
وجتهيزها مبا يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف 
أسري وصلة لألرحام، ويوفر للصغير وذويه األمان والطمأنينة 
والسكينة، ويلحق بها عدد مناسب من املتخصصني في شؤون 

األسرة.
ويصدر وزير العدل قرارا بتنظيم شؤون املراكز املشار اليها 
ونظ��ام العمل بها، وذلك بناء على اقتراح رئيس احملكمة الكلية 

بالتنسيق مع وزير الشؤون االجتماعية والعمل.
مادة 17: ينش��أ »صندوق تأمني األس��رة« يتبع وزارة العدل 

وتتكون موارده مما يلي:
أ - مبلغ تخصصه الدولة سنويا في ميزانية وزارة العدل. 

ب - التبرعات والهبات غير املشروطة.
وتخص��ص هذه املوارد لتنفيذ األحكام والقرارات الصادرة 
من محكمة األسرة بتقرير نفقة للزوجة أو املطلقة أو األوالد أو 
األقرباء، والت��ي يتعذر تنفيذها وفقا لإلجراءات املقررة لتنفيذ 
األحكام، ويتم التنفيذ طبقا للقوانني التي حتددها الالئحة التي 
تصدرها الوزارة بالتنس��يق مع املجلس األعلى للقضاء والتي 
تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على احملكوم 

عليهم مبا يتم صرفه مع األعباء والتكاليف الالزمة.
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الشيخ محمد العبداهلل ود.خليل عبداهللد.عودة الرويعي سيف العازمي والشيخ محمد العبداهلل م.محمد الهدية

ماضي الهاجري

اجللسة القادمة.

جمع السالح

وانتقل املجلس الى مناقشة 
قانون جمع السالح.

وجـــرى التصويـــت نداء 

٭عدنان عبدالصمد: التقرير 
موزع اليوم ولم ندرســـه 

جيدا.
٭ مرزوق الغامن: من لديه 
تعديالت تقدم الى اللجنة 
وتؤجل املداولة الثانية الى 

عدم موافقة: 0
امتناع: 0

احلضور: 48
وافق املجلس على املداولة 
االولى ملشروع قانون بشأن 

انشاء محكمة األسرة.

خالل مناقشة املواد.
وجـــرى التصويـــت على 
املشروع نداء باالسم امتاما 
للمداولة االولـــى وكانت 

النتيجة كالتالي:
موافقة: 48

٭ د.يوسف الزلزلة: لنصوت 
مباشرة على املداولة االولى 
وتقدم التعديالت في املداولة 

الثانية.
٭ جمـــال العمـــر: أقترح 
استكمال كشوف املسجلني 

مثل املخـــدرات واجلرائم، 
وبالتالي نتمنى ان تكون 
هنـــاك مواقـــع بعيدة عن 
احملاكم األخرى حتى تكون 
هنـــاك خصوصية، وأؤيد 
النـــواب فـــي حاجتنا الى 
مستشارين مؤهلني وعلى 
مستوى عال، ألن الهدف هو 
حـــل القضايا قبل احالتها 

الى احملاكم.
ووجود التسويات من خالل 
الصندوق لهذه األسرة وهذا 
موضوع مهم، خاصة فيما 

يتعلق بدفع النفقات.
٭ وتـــال األمني العام طلبا 

بقفل باب النقاش.
)موافقة عامة(.

٭ وزيـــر العـــدل يعقوب 
الصانـــع: هذا املشـــروع 
يحسب ملجلســـكم املوقر 
فهنـــاك اقتراحـــات قدمت 
النواب  جيدة جـــدا مـــن 
واحلكومة، اعضاء اللجنة 
اخذوا بهـــذه االقتراحات 
واملشـــروع وانتهوا بهذا 
التشـــريع وأهـــم مميزات 
القانون انشاء محكمة في 
كل محافظة تسمى محكمة 
االسرة، لتوفير اخلصوصية 
خلصوصية دوائر األحوال 
الشـــخصية، وليـــس من 
احلكمـــة ان تكـــون هذه 
احملكمة قريبة من احملاكم 
اجلزائيـــة، وهناك نيابة 
الشـــخصيـــة  لألحـــوال 
الـــى  وبذلـــك وصلنــــــا 
الغاية املرجـــوة من هــذا 

القانــون.
وفـــي حـــال دب اخلالف 
الزوج والزوجة حتى  بني 
يصل الى االطفال وترفض 
احلاضنة تسليم االبن اال عن 
طريق املخفر ويعكس ذلك 
جوانب نفسية يتعرض لها 
األطفال، وكذلك املرأة حتتاج 
بعـــد طالقها الـــى النفقة، 
فالقانون احلالي في خالل 
4 جلسات حتصل على نفقة 
مؤقتة، ألنها بحاجة حقيقية 
الى هذه النفقة املؤقتة ولذلك 

انشئ صندوق تأمني.
لتحصل النفقة.

الواقـــع العملـــي انـــه ال 
تستطيع ان توفر محكمة 
ثالثية في احملاكم العادية 
ولهذا ارتأينا ان تكون هناك 

محاكم متخصصة.

باالسم على املداولة الثانية 
لقانون جمع السالح وكانت 

النتيجة كالتالي:
موافقة: 46

عدم موافقة:0
امتناع: 0

احلضور: 46
٭ وزير الداخلية: نشـــكر 
اللجنة التشريعية والرئيس 
وأتعهد بأن نعمل به بكل 
شفافية ووضوح وبوادر 
التعاون بـــدأت واكثر من 
عائلة اتصلت بنا لتسليم 
االسلحة واتعهد باالحتفاظ 
بديننا وتقاليدنا في عملية 
دخـــول املنازل. ونشـــكر 
وقفتكم معنـــا خاصة في 
فتـــرة الــ4 اشـــهر وأكرر 
شكري وحفظ اهلل الكويت 

من كل مكروه.
٭ د.عبدالرحمن اجليران: 
اشيد بهذا القانون الن جزءا 
كبيرا من القانون له عالقة 
بالظروف التعليمية، وعندنا 
الى  تيارات فكرية تسعى 
التغيير من خالل السالح، 
وعلى معالي الوزير تفهم 
الشريحة املستهدفة اميركا 
الى اآلن لم تستطع ضبط 

عملية السالح.
٭ عدنان عبدالصمد: شكر 
ملن ساهم في هذا التشريع 
وقضية االربعة اشهر حتتاج 
الى اعالم وتوعية ولديكم 
مهلة لتسليم ما لديكم من 
اسلحة وبحاجة الى حملة 

اعالمية.
٭ محمد طنا: نشكر االخوان 
في جلنة الداخلية والدفاع 

وبنفسي.
٭ محمد احلويلة: نشـــكر 
وزير الداخلية على العمل 
على تطوير املنظومة االمنية 
وحمايـــة االمـــن الوطني 
وهو مسؤولية كل مواطن 

كويتي.
٭ عبداهلل التميمي: نبارك 
اقرار هذا  للمجلس علـــى 
القانـــون ونتمنى للوزير 
التوفيق فـــي تطبيق هذا 
القانون، املجتمع الكويتي 
جبل على التآخي واحملبة 

والسالم.
الغـــامن: ترفع  ٭ مرزوق 
اجللسة الى يوم غد الساعة 

التاسعة صباحا.

الرويعي: قانون 
محكمة األسرة 

نقلة نوعية في حق 
التقاضي األسري

الدويسان: قيام 
مراكز التسوية 

باستدعاء حَكم 
من  أهل الزوجني 

للمصاحلة

الصانع: إنشاء 
محكمة خاصة من 

أهم مميزات قانون 
محكمة األسرة

املجلس يرفع 
احلصانة عن النواب 

حماد ودشتي 
والفضل

د.منصور الظفيري

أنس الصالح

محمد اجلبري

يعقوب الصانع متحدثا م.عادل اخلرافي وروضان الروضان

م.عبدالعزيز اإلبراهيم وخليل الصالح

الشيخ محمد اخلالد وسعود احلريجي

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

رقم / 08187487

با�صم/ محمود بسيوني محمود عيد

�لرجاء ممن يجده ت�صليمه 

لل�صفارة �مل�صرية  �أو �الت�صال على

99778522
60088023

مفقود جواز سفر مصري

�إعــالن
تقدم : 

1- حممد عبد�هلل مرزوق �لر�صيدي

2- �صم�صه عبد�هلل مرزوق �لر�صيدي

�أ�صحاب �ص�������ركة لوؤلوؤة �لقرين للمقاوالت 

�لعامة للمباين / ت.

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

- تعدي�������ل �لكي�������ان �لقانوين لل�ص�������ركة من 

ت�صامنية �إىل ذ�ت م�صوؤولية حمدودة.

يرجى ممن ل���ه �عرت���������س �أن يتقدم للإد�رة 

�ملذك�������ورة خلل �صتني يومًا م�������ن تاريخ ن�صر 

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

�ملديونية و�إال فلن يوؤخذ بعني �العتبار.

�إعــالن
تقدم : 

1- حممد عبد�هلل مرزوق �لر�صيدي

2- �صم�صه عبد�هلل مرزوق �لر�صيدي

�لعاملي�������ة  �لعب�������ور  ق�������وه  �أ�صح�������اب �صرك�������ة 

للمقاوالت وتنظيف �ملباين و�لطرق / ت.

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

- تعدي�������ل �لكي�������ان �لقان�������وين لل�صركة من 

ت�صامنية �إىل ذ�ت م�صوؤولية حمدودة.

يرجى ممن ل���ه �عرت���������س �أن يتقدم للإد�رة 

�ملذك�������ورة خلل �صتني يومًا م�������ن تاريخ ن�صر 

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

�ملديونية و�إال فلن يوؤخذ بعني �العتبار.
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بوغيث: تكريس مفاهيم 
التخطيط اإلستراتيجي

كمنهج إداري يحقق التميز
ليلى الشافعي

أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املساعد 
لقط���اع التخطيط والتطوير يوس���ف بوغيث أهمية 
التخطيط االستراتيجي وفق املقاييس العاملية في األداء 
العربية  للمؤسسات 
الت���ي  واإلس���المية 
تسعى نحو حتقيق 
الطموح���ات واآلمال 
املس���تقبلية في ظل 
الثورة التكنولوجية 
التي تعيشها البشرية 
في املرحلة الراهنة. 

وقال بوغيث في 
تصري���ح صحاف���ي 
مبناس���بة انعق���اد 
املمارس���ات  مؤمتر 
املتميزة في التخطيط 
االستراتيجي االسبوع 
املقبل ان وزارة االوقاف تس���عى من خالل املؤمتر إلى 
إبراز الدور التطبيقي للمؤسسات اإلسالمية والعربية 
احلكومية والعاملة في مجال التنمية اإلدارية في تشجيع 
املؤسسات مبختلف تصنيفاتها على اتخاذ التخطيط 
االستراتيجي كمنهج إداري تطبيقي، وكذلك مناقشة 
اآلليات والبرامج التطبيقية املتبعة في بناء القيادات 
اإلستراتيجية القادرة على قيادة األداء االستراتيجي 
سعيا إلى تشجيع تلك املؤسسات على تغيير أساليبها 

التقليدية والتغيير نحو األفضل.
وقال إن فكرة املؤمتر جاءت بهدف استكمال منظومة 
التخطيط االس���تراتيجي إلبراز دور املؤسس���ات في 
املمارسات التطبيقية وإتباع منهج التخطيط االستراتيجي 
في ممارس���اتها العملية، مع بيان أثر ذلك في املجتمع 
اإلس���المي والعربي لتحقيق التقدم املنشود، بوضع 
منظومة إطارية للدور التطبيقي للمؤسسات اإلسالمية 
والعربية إلى جانب املؤسسات واملعاهد العاملة في مجال 
اإلدارة العامة والتنمية اإلدارية وتشجيع املمارسات 
التطبيقية للتخطيط االستراتيجي كأداة إلحداث التطور، 
باالضافة الى تأصيل توصيات املؤمتر الثالث »القيادة 
اإلستراتيجية« والذي دعا إلى ضرورة االهتمام بفكر إدارة 
املشروعات كسبيل للتنفيذ اجليد للخطة اإلستراتيجية 

باملؤسسات العاملة.

خالد بوغيث

»زكاة كيفان«: قافلة إغاثة 
للنازحني بتركيا األسبوع املقبل

ليلى الشافعي

قال رئيس جلنة زكاة كيفان التابعة جلمعية النجاة 
اخليرية عود اخلميس ان اللجن����ة قامت بجهود مميزة 
جتاه الفزعة اخليرية التي أطلقها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، والتي حظيت بتعاون وتالحم عزز 

دور ورسالة العمل اخليري الكويتي.
وأعلن اخلميس عن استعداد اللجنة تسيير قافلة خيرية 
جديدة األس����بوع املقبل إلى احلدود التركية � السورية 
إلغاثة ودعم النازحني، الذين يعيشون أوضاعا إنسانية 
صعبة للغاية، حيث ندرة املواد الغذائية ووسائل التدفئة، 
وتفشي األمراض بس����ب التكدس، وعدم توافر الرعاية 
الطبية والبنية التحتية املناس����بة. وتابع: قامت جمعية 
النجاة اخليرية بدور مهم جتاه التخفيف عن آالم األطفال 
الصغار النازحني فقامت باستئجار مدرسة تضم املرحلة 
االبتدائية واملتوس����طة، وتوافد الطالب عليها حيث زاد 
عددهم عن 1700 طالب وطالبة وتعمل املدرسة على ثالث 
فترات يوميا نتيجة زيادة اعداد الطالب، حيث مت تقسيم 
اليوم بحيث يس����تفيد أكبر عدد من النازحني، ومت إعداد 
هيكل العمل والطاقم املشرف على املدرسة، وحققت الفكرة 
جناحا كبيرا في استقطاب الطالب السوريني الهاربني من 

جحيم احلرب إلى املجهول.
الفت����ا الى ان اجلمعية اآلن بصدد افتتاح مدرس����تني 
جديدتني باحلدود التركية الس����ورية، حرصا منها على 
تفعيل قضية التعليم، كونها من املشاريع املهمة ذات البعد 
االستراتيجي، فاملشكلة الكبرى للنازحني أنهم يشاهدون 
أبناءهم بال تعلي����م وال حضن تربوي يعلمهم مما يترك 

جرحا عميقا في نفوسهم.
كما أقمنا حفال لتكرمي الطالب املتميزين ووزعنا عليهم 
الهدايا واجلوائز، ونحثهم دائما على التميز واألداء الراقي 

الفعال.

مراعاة النازحني واجب إنساني وديني

الزمالء وليد النصف وعدنان الراشد وعماد بوخمسني وعدد من احلضور خالل االجتماع

لقطة تذكارية للمشاركني بالدورة التدريبية

يناقشها املؤمتر العام اخلامس الحتاد الصحافة اخلليجية في مسقط

بالتعاون مع مجموعة طاهر القانونية

رؤية إعالمية خليجية موحدة ملواجهة التحديات

»اجلاراهلل التخصصي« نظم دورة ملوظفيه عن قانون العمل

مسقط � كونا: انطلق املؤمتر 
العام اخلامس الحتاد الصحافة 
اخلليجية أمس الذي تستضيفه 
جمعي����ة الصحافيني العمانية 
حت����ت رعاية وزي����ر مجلس 

املناقصات د.رشيد احلريبي.
أم����ني االحتاد ناصر  وقال 
العثمان ف����ي كلمة ان االحتاد 
يه����دف ال����ى حتقي����ق وحدة 
وانسجام بني املؤسسات العاملة 
في مجال الصحافة بالعديد من 
االنشطة املهمة لتصل الى جميع 

العاملني في هذا املجال.
وأشار العثمان الى حرص 
االمان����ة العامة منذ نش����أتها 
على توفير الدورات التدريبية 
للصحافي����ني في مختلف دول 
العرب����ي، مبينا ان  اخللي����ج 
االجتماع سنوي وملتقى لتبادل 
وجهات النظر ومناقشة اوضاع 
املهنة وكيفية تطويرها والتعاون 
خلدمة املجتمعات اخلليجية. 
من جانبه ألقى رئيس جمعية 
العمانية عوض  الصحافي����ني 
باقوي����ر كلمة اش����ار فيها الى 
مناقش����ة االجتماع لعدة امور 
تهم مهنة الصحافة اخلليجية 
والتحديات التي تواجهها حرصا 
على مواجهة التحديات التي تقع 

امام دول اخلليج. 
وأكد مواجهة دول مجلس 
التع����اون اخلليجي لتحديات 
اعالمية كبيرة وأهمية تنسيق 

نظم مركز اجلاراهلل األملاني 
التخصصي � بالتعاون مع مكتب 
مجموعة طاهر القانونية � دورة 
قانونية ملوظفيه حول قانون 
العمل بالقط����اع األهلي، لدعم 
الثقافة القانونية ولرفع مستوى 
أدائهم وذلك ألكثر من 85 موظفا 
وموظفة من العاملني باملركز، 
حيث مت شرح وتعريف العاملني 
الكويتي«  العم����ل  »بقان����ون 
وأهمي����ة س����رية املعلومات 
املتعلق����ة بأعمالهم، وذلك في 
فندق راديسون بلو � الكويت. 
وافتتح الدورة د.علي مهدي زاده 
ممثال عن املركز، موجها شكره 
وتقديره للمشاركني حلرصهم 
عل����ى احلضور واالس����تفادة 
الدورة، مشيدا بالتنسيق  من 
والتعاون املشترك مع مجموعة 
طاهر القانونية بتنظيمها لهذا 
اللقاء وفق أحدث األس����اليب 
التدريبي����ة لصق����ل مهارات 
العاملني باملركز ليكونوا عونا 
للمرضى واملراجعني، مشيرا 
إلى أهمي����ة الثقافة القانونية 
والتعليم والتوعية، مضيفا أن 

املواقف ملواجهة ذلك وتقوية 
الروابط مع االحتادين العربي 

والدولي للصحافيني.
ومن جانبه قال نائب رئيس 
حترير »األنباء« وعضو جمعية 
الصحافيني الزميل عدنان الراشد 
ل����� »كونا« أمس  في تصريح 
ان املؤمتر يبح����ث العديد من 
املواضيع الصحافية املهمة للدفع 
بالعمل الصحاف����ي نحو آفاق 
جديدة على أمل اخلروج بجملة 
من القرارات واملشروعات التي 
تدعم مسيرة التعاون اخلليجي 

في العمل الصحافي.
وأضاف ان جلسات املؤمتر 
تناقش عددا من القضايا املتعلقة 
بالصحافة اخلليجية والعربية 

املركز يسعى وبشكل مستمر 
لنش����ر الثقاف����ة واملعرفة بني 
العاملني لديه لتقدمي اخلدمات 
الطبي����ة بأعل����ى مس����تويات 
اجلودة الشاملة، مختتما بأن 
املركز سيستمر في اتباع منهج 
التطوير املستدام وبصقل املوارد 

البشرية لديه.
الدورة ش����رحا  وتضمنت 
العم����ل  تفصيلي����ا لقان����ون 
بالقطاع األهلي الكويتي، وكان 
احملاضرون من مجموعة طاهر 
القانوني����ة، حيث بدأ احملامي 
عبدالعزي����ز طاه����ر اخلطيب 
بشرح أهم قواعد قانون العمل 
اجلديد وبيان جوانب املوازنة 
بني حق����وق طرفي عقد العمل 
وأن التقيد بها يدفع باملؤسسة 
التجارية أو االقتصادية نحو 
النمو والنجاح، وتاله احملامي 
خالد طاهر اخلطيب، حيث شرح 
أهمية احملافظة على س����رية 
املتعلقة  املعلومات والبيانات 

للوقوف على آخر التطورات في 
العمل الصحافي اخلليجي.

وأوضح ان املؤمتر يشارك 
في����ه أكثر من 40 ش����خصية 
صحافي����ة وإعالمية خليجية 
ويحظى باهتمام واسع من قبل 

األوساط اخلليجية.
واجتم����ع أعض����اء املؤمتر 
اخلام����س الحت����اد الصحافة 
اخلليجية أمس إلى نائب رئيس 
الوزراء لشؤون مجلس الوزراء 
فهد بن محمود آل سعيد الذي 
أكد أن االحتاد هو الداعم جلهود 
تط����ور الصحاف����ة اخلليجية 
بشكل عام معربا عن متنيات 
السلطنة بنجاح االحتاد وعمله 

في املستقبل.

بالعمل واملركز، كما نبه على 
وجه اخلصوص.

وفي اجلزء الثاني من الدورة، 
حتدث املستشار القانوني ملركز 
اجل����اراهلل التخصصي أ.فؤاد 
منير عن احلقوق واالمتيازات 
العديدة التي يتمتع بها موظفو 
املركز، والواجبات املنوطة بكل 
منه����م، مؤكدا ح����رص املركز 
الشديد على أس����رار املرضى 
وخصوصياته����م، ألنها متثل 
ركنا أساسيا من أركان العمل، 
وواجبا قانونيا وأخالقيا على 
من يؤمتن على سر من أسرار 

املرضى.
كما قامت ش����ركة فوكس 
اآلل����ي بتعري����ف  للحاس����ب 
العامل����ني باملرك����ز بأح����دث 
التقنيات اإللكترونية اخلاصة 
باخلدمات الطبية معرفة إياهم 
الذي  النظام اجلديد  مبميزات 
يهدف لتق����دمي أرقى اخلدمات 

للمراجعني.  شهادة إلحدى املشاركات

أحد األجهزة احلديثة التي تزود بها »جنرال إلكتريك« املستشفيات

اخلطوة تدعم »رؤية الكويت 2030« التي تهدف إلى متكني املواطنني

»جنرال إلكتريك« تزود حلولها الطبية الرائدة 
للمستشفيات املتخصصة في الكويت بالتعاون مع »الصحة«

أعلن����ت ش����ركة »جن����رال 
إلكتريك للرعاية الصحية« عن 
إبرام اتفاقية شراكة مع وزارة 
الصحة توفر مبوجبها مجموعة 
من التقنيات الطبية واحللول 
الرائدة  العاملي����ة  واخلدم����ات 
للمستشفيات املتخصصة في 
الكويت، وذل����ك بهدف ضمان 
النتائج ملرضى األورام  أفضل 
الدموية  والقل����ب واألوعي����ة 
البولية. وستقوم  واملس����الك 
إلكتري����ك للرعاية  »جن����رال 
الصحي����ة« بتزوي����د أح����دث 
تقنياته����ا للمراك����ز الطبي����ة 
املتخصصة بالكويت مبا فيها 
مشروع توسعة »مركز الدبوس 
للقلب« و»مركز الشيخ صباح 
األحمد للقلب« املقرر افتتاحه 
في عام 2015 بقدرة استيعابية 
تبلغ 150 سريرا. وسيشتمل كال 
التصوير  املركزين على نظام 
 Revolution CT املقطعي املتطور
الذي يوفر صورا عالية الدقة 
والوضوح للقلب بغية مواجهة 
االنتشار املتزايد ألمراض القلب 
في الكويت. كما توفر الشركة 
مجموعة احللول املتكاملة لعالج 
األورام في »مركز الكويت ملكافحة 
السرطان« اجلديد الذي سيكون 
أكبر مراكز األورام على  ثالث 

مستوى العالم واملقرر افتتاحه 
عام 2017 بقدرة اس����تيعابية 
قدرها 650 سريرا. وستشتمل 
 SIGNA هذه احللول على جهاز
PET/MR املتكامل الذي يدمج بني 
التصوير املقطعي باالنبعاث 
البوزيترون����ي والتصوي����ر 
املقطعي احملوس����ب والذي مت 
إطالق����ه هذا األس����بوع خالل 

»معرض الصحة العربي«. 
املناسبة، قال ماهر  وبهذه 
الرئي����س واملدي����ر  أبوزي����د، 
التنفيذي في »جنرال إلكتريك 
للرعاي����ة الصحي����ة« مبنطقة 
الشرق األوسط وتركيا: »ميكن 
تشبيه صورة التصوير بالرنني 
املغناطيسي بخارطة جغرافية، 

فيما متثل ص����ورة االنبعاث 
البوزيتروني منظومة لألحوال 
اجلوية. وعند دمج الصورتني 
معا، يبدو األم����ر مثل خارطة 
لألحوال اجلوي����ة متاما كتلك 
التي تعرضها نشرات األخبار 
احمللية، حيث تزودنا باملوقع 
الدقيق للورم في اجلسم إضافة 

إلى نشاطه اجلزيئي. 
من جهة أخرى، مت جتهيز 
»مركز الش����يخ صباح األحمد 
للمسالك البولية« � وهو األول 
من نوعه ف����ي الكويت بقدرة 
اس����تيعابية تبلغ 100 سرير 
إلكتريك  � بتقنيات »جن����رال 
للرعاية الصحية«، ومنها أنظمة 
التصوير بالرنني املغناطيسي 
الذي مينح   Optima MR450w
املريض جتربة مريحة بفضل 
اتس����اع املنطق����ة املخصصة 
لتصوير املري����ض مقارنة مع 
التقليدية.  التصوي����ر  أجهزة 
كما سيتم جتهيز «مستشفى 
الرازي للعظام »مبجموعة من 
أحدث حلول التصوير الشعاعي 
الرقمي باألش����عة السينية من 
»جنرال إلكتريك«. ومن املقرر 
افتتاح املستشفى في عام 2015، 
حيث س����يقدم العالج ألطراف 

اجلسم مثل األيدي واألقدام.

بقلم السفير األسترالي لدى 
الكويت روبرت تايسون 

االحتفال
بأستراليا احلديثة

يصادف هذا اليوم مرور 227 سنة على إنشاء أول 
مستوطنة في بورت جاكسون على الساحل الشرقي 

ألستراليا في العام 1788، كما ان يوم أستراليا هو 
فرصة لنقوم بتأمل ماضينا واالحتفال بأستراليا 

احلديثة املتنوعة واملتعددة احلضارات، ويشجعنا هذا 
اليوم على تقدير إسهامات األجيال السابقة والترحيب 

باألستراليني اجلدد، مبا في ذلك هؤالء الذين 
يحضرون مراسم التجنيس هذا األسبوع في أستراليا 

وفي سفاراتها في جميع أنحاء العالم.
هنا في الكويت، وبينما نقترب من االحتفال بالذكرى 

الـ 24 للتحرير، نتأمل قوة عالقاتنا الثنائية، وتظل 
أستراليا من الداعمني بقوة الستقالل الكويت وأمنها، 

كما أن قواتنا املسلحة فخورة بوقوفها مع الكويت 
في التحرير، وقد حافظت قواتنا على عالقة مقربة مع 

الكويت منذ ذلك الوقت.
في السنوات األخيرة، أصبح الشرق األوسط من 

أسرع األسواق األسترالية منوا في املنطقة، وليست 
أستراليا جديدة في هذا السوق، عالقات أستراليا 

التجارية مع املنطقة متتد لسنوات مضت، وعلى سبيل 
املثال، فإننا نصدر السيارات إلى الكويت منذ العام 

1960، كما أن الكويتيني واألستراليني لديهم اتصاالت 
مكثفة مع بعضهم البعض وعملوا كثيرا معا.

إن حجم التجارة الثنائية بني بلدينا كبير، وهناك 
إمكانية للتوسع أكثر في مجال السلع والتصنيع 

واخلدمات واالستثمار. وعلى الصعيد الرسمي فإن 
أرقام التجارة الثنائية تقارب أكثر من مليار دوالر 
سنويا، هذا غير أن األرقام احلقيقية أكبر من ذلك 

بكثير، حيث يتم شحن الكثير من البضائع عن طريق 
دبي وال يتم إحصاؤها ضمن أرقام التجارة في 

الكويت في اإلحصاءات الرسمية. والكويت سوق مهم 
للصادرات األسترالية من السيارات والقمح واملواشي 

احلية. كما أنها سوق مهم ملنتجات األلبان واللحوم 
األسترالية واملواد الغذائية األخرى، إضافة إلى 

اخلدمات التعليمية وصادرات تكنولوجيا املعلومات.
إن املؤسسات التعليمية مثل الكلية األسترالية في 

الكويت وكلية بوكسهل في الكويت تعطي املزيد من 
العمق واالستمرارية لعالقاتنا الثنائية عن طريق بناء 
حلقات وصل بني مجتمعاتنا، إضافة إلى العدد الكبير 

من الطالب الكويتيني الذين يدرسون في اجلامعات في 
أستراليا، حيث ان هناك 1500 طالب كويتي مسجلني 
لدى املؤسسات التعليمية في أستراليا، وكذلك آالف 

السياح الكويتيني الذين يزورون أستراليا كل عام.
ولقد قامت الكويت وأستراليا بتوقيع مذكرة تفاهم 

بخصوص جتارة املواشي احلية، وهذه املذكرة تقوم 
بتحديد شروط التجارة وحتتوي على ضمانات 

بأن املواشي احلية يتم التعامل معها طبقا للمعايير 
الدولية حلقوق احليوان. وفي العام 2012، قامت 

احلكومة األسترالية ببدء العمل بنظام سلسلة اإلمداد 
للمصدرين، والذي يساعد املصدرين واملستوردين 

في جميع األسواق على العمل طبقا لهذه املعايير.
إن الشركات الكويتية مثل أجيليتي لوجيستيكس 

ومجموعة أكشن القابضة والشركة الكويتية 
لالستكشافات البترولية اخلارجية »كوفبيك« مرتبطة 

بالعديد من األعمال املتنوعة في أستراليا، مبا في 
ذلك قطاع املصارف والعقارات التجارية والتنقيب 
واللوجيستيات. كما أن لدى بيت التمويل الكويتي 

فرع في ملبورن، وهو أكبر املصارف اإلسالمية 
في الكويت، ولهيئة االستثمار الكويتية استثمارات 

عديدة في أستراليا. ويبلغ حجم االستثمار الكويتي 
من جميع املصادر حوالي 8 مليارات دوالر أسترالي. 

وتتضمن الشركات األسترالية في الكويت شركة 
SMEC »مستشاري الهندسة والتخطيط«، وشركة 

وورلي بارسونز »اخلدمات التقنية للمشاريع 
والعمليات« وشركة غلوريا جينز للقهوة.

وفي عامه الـ24 من النمو املستمر، حقق االقتصاد 
األسترالي أداء غير مسبوق في تاريخه على مستوى 

الدول املتقدمة األخرى، حيث ان أستراليا هي رابع 
أكبر اقتصاد في آسيا والـ12 على مستوى العالم. 
كما أن القطاع املالي املستقل والقوي واإلجراءات 
التنظيمية الفعالة ساهمت في حماية أستراليا من 

أسوأ األزمات االقتصادية العاملية. وحتل أستراليا في 
املركز الثامن على املؤشر العاملي للحريات االقتصادية، 

وهو ما يعكس مستوى التضخم املنخفض وثبات 
املؤسسات القانونية واملالية واحلقوق العقارية اآلمنة. 
هذه احلقائق، إضافة إلى عالقتنا االقتصادية الوثيقة 

مع منطقة آسيا واحمليط الهادي توفر قاعدة آمنة للذين 
يرغبون في العمل أو االستثمار في أستراليا. 

وبالرغم من أن أستراليا ينظر إليها على أنها دولة 
صغيرة في السن، إال أنها من أقدم الدميوقراطيات 
في العالم، ومت تأسيسها كفيدرالية في العام 1901. 

كما أنها رائدة في اإلصالحات الدميوقراطية، كنظام 
صوت واحد لكل مواطن واالقتراعات السرية وحقوق 

املرأة السياسية، وهذه املمارسات هي جزء من 
اإلجراءات االنتخابية للدميوقراطيات احلديثة. وتنبع 
هذه اإلصالحات من إمياننا باملساواة والعدالة وعدم 

إقصاء اآلخرين والتعاطف الذي يتشاركه هؤالء الذين 
قاموا بنحت هوية أستراليا في بداياتها. وتستمر هذه 
األسس في صقل هوية أستراليا اليوم وفي تطويرها 

كأمة وفي عالقاتها مع املجتمع الدولي. 
ومن مميزات أستراليا التنوع الثقافي والترابط 

االجتماعي. وهناك عدد قليل من الدول التي قام 
املهاجرون فيها بالوصول الى مستويات مماثلة 

من املشاركة االقتصادية والسياسية واالجتماعية 
والثقافية. إن أستراليا كانت دوما مجتمعا متسامحا 

وشامال للجميع، وذلك منذ أيام السكان األصليني 
وسكان جزر مضيق توريس والذين عاشوا في 

أستراليا لعشرات آالف السنني، وحتى يومنا هذا.
ومبا يتماشى مع إمياننا القوي باألمن الدولي، فإن 

أستراليا شاركت في العديد من املهام اإلنسانية ومهام 
حفظ السالم دعما للجهود الدولية في التعامل مع 
الكوارث الطبيعية في منطقة آسيا واحمليط الهادي 

إضافة إلى املساعدة في حل األزمات في أماكن أخرى 
من العالم، وخالل العام املالي احلالي، فإن أستراليا 

ستقوم بتوفير أكثر من 5 مليارات دوالر من املعونات 
اخلاصة بالتطوير للمساعدة بطريقة عملية في احلد 

من الفقر ولتشجيع التطوير املستمر.
وفي النهاية، أود أن أهنئ صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك، مبناسبة العيد الوطني الـ54 للكويت والذكرى 
الـ24 للتحرير والذكرى الـ9 لتولي صاحب السمو 

مقاليد احلكم، وأود أن أعرب عن تقديري لتشجيعهم 
ودعمهم لعالقاتنا الثنائية.

الراشد: املؤمتر 
يحظى باهتمام 

واسع من األوساط 
اخلليجية

املبارك استقبل لوران فابيوس

انعقاد اللجنة الكويتية ـ 
السنغالية مطلع الشهر املقبل

اس����تقبل س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك وبحض����ور النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد امس وزير الشؤون 
اخلارجية والتنمية الدولية باجلمهورية الفرنسية الصديقة 
لوران فابيوس والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته 
للبالد. وحضر املقابلة مدير ادارة اوروبا بوزارة اخلارجية 
السفير وليد اخلبيزي وسفيرنا لدى اجلمهورية الفرنسية 
علي الس����عيد والوكيل املساعد للشؤون احمللية بديوان 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد اخلالد.

تعقد اللجنة الكويتية � السنغالية املشتركة العليا 
اجتماعها في دكار مطلع الشهر املقبل على مدى يومني 
لتعزيز العالقات بني البلدين. ونقل املفتش العام في 
السنغال والوزير مدير ديوان الرئيس مامادو مختار 
سيسي خالل لقائه بسفيرنا لدى السنغال محمد خلف 
ترحيب الرئيس الس���نغالي ماكي سال بزيارة النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

صباح اخلالد حلضور اجتماعات اللجنة املشتركة. 
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صبر
سفر
وديع

الكتاب
الغني

االهتمام
رياء

اجلناح

ما اخلوف )الفوبيا(؟
٭ يقصد باخلوف او الرهاب 
او الفوبيا: املخاوف املرضية 
وهي املخاوف غير املعقولة 
وغير املنطقية، فاخلوف هو 
رعب مبالغ فيه من موضع 
او موقف م��ا ال ميثل في 
ح��د ذاته تهدي��دا حقيقيا، 
فمريض اخلواف يستجيب 
باخلوف ملوضوع او موقف 
ليس هو في حد ذاته مصدر 

اخلطر.
وميكننا القول ان اخلواف 
ه��و خوف م��ن موقف او 
موضوع )شخص او شيء 
او موقف ما او مكان( غير 
مخيف بطبيعته وال يستند 
هذا اخل��وف الى اس��اس 
واقعي وال ميكن ضبطه او 
السيطرة  او  التخلص منه 
عليه، وقد يعرف املريض انه 
غير منطقي، ورغم هذا فإن 
هذا اخلوف يتملكه ويحكم 
سلوكه، ويرى علماء النفس 
ان اخلواف فكرة متسلطة 
وان هذه الفكرة ملحة وغير 
منطقية، اذ ان الشخص قد 
يع��رف متاما م��ن الناحية 
الشعورية ان هذا ليس بخطر 
حقيقي، ومع ذلك يس��لك 
سلوكا قهريا ويخاف منه.

ما الشخصية 
املنتوهمة باملرض؟

٭ الش��خصية املتوهم��ة 
بامل��رض هي الش��خصية 
التي تتوهم املرض وكثيرا 
ما يشكو صاحبها من أوجاع 
جس��مية ونفسية ويعيش 
ف��ي تص��ور خاط��ئ بأنه 
مصاب بأي مرض عضوي 
أو عصبي ويخش��ى دائما 
من الفشل في ممارسة أي 

نشاط جسدي.

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  اخلل الوفي، 2ـ  ليـ  ملـ  أدرس 
)معكوسة(، 3 ـ برقان ـ منور، 4 ـ 
حتفـ  أبىـ  من، 5ـ  افتر )معكوسة(ـ  
وهن، 6ـ  رامي عياش، 7ـ  يدـ  غالل، 
8 ـ غل )معكوسة( ـ جن، 9 ـ وليم 

شكسبير، 10 ـ أهمل ـ راني.

عموديًا:
1ـ  البحتريـ  وا، 2ـ  ليرةـ  أدللـه، 3ـ  مرفق 
)معكوســـة( ـ غيم، 4 ـ أمل )معكوسة( ـ 
زيت )معكوســـة( ـ مل، 5 ـ النافع ـ شك 
)معكوســـة(، 6 ـ غياب )معكوســـة(، 7 
ـ وســـنى ـ العســـر، 8 ـ فرم ـ وشى ـ أب 
)معكوسة(، 9 ـ يدونه ـ جلني، 10 ـ أرمني 

ـ يرن )معكوسة(.

حل عينك .. عينك

1ـ  أحد املستحيالت الثالثة، 2ـ  خاصتيـ  ضجرـ  
أتعلم )معكوسة(، 3ـ  حقل نفط كويتيـ  حيوانات 
مفترســـة، 4 ـ موت ـ رفض ـ أرقد، 5 ـ ابتســـم 
)معكوســـة( ـ ضعف، 6 ـ مطـــرب لبناني، 7 ـ 
مـــن األطرافـ  ثمار، 8ـ  حقد )معكوســـة(ـ  من 
املخلوقات، 9 ـ أديب اجنليزي قدمي مشهور، 10 

ـ تسيب ـ ناظر.

1ـ  شاعر عباسيـ  للندبة، 2ـ  عملة عربيةـ  أعتني 
به، 3 ـ مكان عام )معكوســـة( ـ سحاب، 4 ـ رجاء 
)معكوسة( ـ شحم )معكوسة( ـ ضجر، 5 ـ عكس 
الضـــار ـ ارتاب )معكوســـة(، 6 ـ عكس حضور 
)معكوسة(، 7ـ  نائمةـ  عكس اليسر، 8ـ  قطع اللحم 
ـ منـ  والد )معكوسة(، 9ـ  يسجلهـ  فضة، 10ـ  نسبة 

ألحد الشعوب ـ يدق اجلرس )معكوسة(.

احلل  أسفل الصفحة

حل اعرف الشخصية:
هيا عبدالسالم

حل كلمة السر:
منى شداد
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3 4 8 7 6 5 2 9 1
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عادي متوسط متقدم

كلمة السر: ممثلة خليجية 
من 7 أحرف

شااجسمافام
جطلهـلرمالق

ولاواتستصهـ
ااهـدمعينبو
دلتصعشةةاة
دةمبننسزحد

اااريحفناف
للمادمربلن
خجرلملوقكج
ينيغلودوتا

رااناعيران
يحءيكدعدبا

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

كيف ميكن جتنب حمى 
القش التي تظهر في فصل 

الربيع؟
على الرغم من تفاعالت 
احلساسية جتاه غبار الطلع، 
تعد هي الس��بب الرئيسي 
في حمى القش، فهناك عدد 
من العوام��ل االخرى التي 
جتع��ل املرء اكث��ر عرضة 
للعطس، فعلى سبيل املثال 
اثبتت االحصائيات ان حاالت 
حمى القش قد زادت بشكل 
ملحوظ ف��ي املدن، مقارنة 
الريفية، وبالتالي  باملناطق 
توص��ل الباحث��ون الى ان 
امللوثات مثل عوادم السيارات 
حتث اجله��از املناعي على 

التفاعل.
للقض��اء عل��ى احلكة 
والعطس وغيرها من اعراض 
حمى القش يجب احلصول 
على مكمالت غذائية مضادة 
لالكس��دة حتت��وي عل��ى 
ڤيتامينات أيه وس��ي وإي 
والبيتاكاروتني والسيلينيوم 
والزنك، باالضافة لالحماض 
االميني��ة مثل السيس��تني 
واجللوتاثيون، وذلك لزيادة 
مناعة اجلس��م، كما يعتبر 
حام��ض املثيونني االميني 
والكالسيوم مضادين فعالني 
للهس��تامني، وما يحتاجه 
اجلس��م من هذه املكمالت 
الغذائية هو 500 ملليغرام 
من املثيونني و400 ملليغرام 
من الكالسيوم مرتني يوميا، 
كما يس��اعد الغرام الواحد 
يوميا م��ن ڤيتامني س��ي 
التحك��م في معدالت  على 
الهس��تامني العالية، وكذلك 
500 غرام من ڤيتامني بي5 
)حامض البانتوثنيك( يوميا 

يكون لها التأثير نفسه.
يعتبر غبار الطلع وااللبان 
والقم��ح م��ن اكث��ر املواد 
املثيرة للحساسية، وميكن 
مالحظة ان بعض هذه املواد 
من احلشائش او منتجاتها، 
فيعاني املصابون بحساسية 
القش عادة من حساسية من 
احلبوب واحلشائش وااللبان، 
والدليل على ذلك حتسن حالة 
الكثيرين عند جتنبهم تناول 
القمح ومنتجات االلبان في 

موسم حمى القش.

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي

)من كتاب:   500 سؤال وجواب عن 
الصحة لـ  باتريك هولفورد     (

)من كتاب:   هل تعلم لـ وفاء يوسف(
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dmadooh@yahoo.com
twitter:@dmadooh 

حسن الهداد

دالل عبدالرزاق مدوه

غدا 29 يناير، احتفل مرتني، االحتفال األول أشارك 
أهل الكويت فرحتهم بالذكرى التاسعة لتولي صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم، 
أما االحتفال الثاني فهو االحتفال الشخصي بعيد 

ميالدي الذي يصادف املناسبة الكرمية اخلاصة 
بتولي سموه مقاليد احلكم.

في هذه املناسبة اجلميلة ال بد أن أشير الى بعض 
األحداث السياسية التي مرت بعمل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، فمثال، في عام 1955 

مت تعيينه رئيسا لدائرة الشؤون االجتماعية وأبدى 
اهتمامه باملشاريع االجتماعية، وساعد على استقرار 

العالقة بني العمال وأصحاب العمل، وعمل على 
تنظيم الهجرات األجنبية التي تدفقت على الكويت 

بعد استخراج النفط، وقام باستحداث مراكز للفتيات 
ورعاية الطفولة واألمومة ورعاية الشباب، ومراكز 

لرعاية الفنون الشعبية، وإجنازات أخرى تتعلق 
بالقطاع الرياضي.

وبعد استقالل الكويت 1961 مت تشكيل احلكومة 
األولى، ومت تعيينه وزيرا لإلرشاد واالنباء كما كان 

عضوا في املجلس التأسيسي الذي كلف بوضع 
الدستور، وأثناء توليه وزارة اإلرشاد واالنباء ساهم 

في تطوير اإلعالم ووضع آنذاك إدارات رقابية محلية 
ساهمت في دحض االفتراءات على الكويت أثناء 

تهديدات الرئيس العراقي عبدالكرمي قاسم وكان لها 
أثر إيجابي في املنطقة.

وفي عام 1963 مت تعيينه وزيرا للخارجية ورئيسا 
للجنة الدائمة ملساعدات اخلليج، وفي تلك الفترة كان 

أول من رفع علم الكويت فوق مبنى األمم املتحدة 
بعد انضمامها بشكل رسمي. وأشرف سموه آنذاك 

على مساعدات الكويت للخليج وأنشأت مكتبا لها 
في دبي لإلشراف على اخلدمات، وأبرز املساعدات 

التي ساهم سموه فيها كانت لدولة اإلمارات الشقيقة، 
فأنشأت الكويت 43 مدرسة وعينت 850 معلما 

وكانت الكويت تدفع رواتبهم وتصرف على الوجبات 
الغذائية لطلبة املدارس.

وساهم سموه في إنهاء اخلالفات التي كانت حتصل 
بني الدول العربية، ومن األمثلة عندما بدأت الصدامات 
في احلدود بني اليمن اجلنوبي واليمن الشمالي، قام 
سموه آنذاك بزيارة إلى الدولتني في عام 1972 حلل 

األزمة وأثمرت بتوقيع اتفاقية سالم بينهما، وفي عام 
1980 قام سموه بوساطة ناجحة بني سلطنة عمان 
وجمهورية اليمن أثناء حربهما اإلعالمية وانتهت 

الوساطة باتفاقية سالم.
ولعب سموه في عام 1990 أثناء الغزو العراقي على 

الكويت دورا بارزا ومهما ساهم في حترير الكويت، 
فسموه آنذاك كرس كل عالقاته الدولية على ان 

حتتل قضية الكويت الصدارة في املجتمع الدولي، 
وبجهوده الديبلوماسية الناجحة جعل كل العالم 

يلتفت إلى قضية الكويت حتى أصبحت محل اهتمام 
كل العالم، وبفضل تلك اجلهود حترك املجتمع الدولي 

لتحرير الكويت.
وال ميكن أن نتجاهل دور سموه األبوي املتسامح 

السيما في األحداث األخيرة التي مرت على الكويت 
بعد صدور مرسوم الصوت الواحد، فتعامل سموه 

بحكمة وصبر أثناء تلك الفترة العصيبة ساهمت 
في استقرار األمن واألمان وإخراج الكويت من تلك 
األزمة، فضال عن حصوله على لقب »قائد إنساني« 
من قبل األمم املتحدة نظير خدماته اإلنسانية التي 

غطت العالم.
طبعا كل مقتطفات سموه التي ذكرتها والتي لم 

اذكرها حتمل مبادئ إنسانية، فهو يعشق السالم، 
ودائما ما يضع نفسه في موقع واسطة اخلير بني 
خالفات األشقاء العرب، وآخرها اخلالف اخلليجي 
الذي لعب فيه دورا فعاال بعودة العالقات اخلليجية 

لطبيعتها.
فمواقف سموه اإلنسانية ال تعد وال حتصى، وال 

استطيع تسطير حروفها وحصرها في مقال واحد، 
وما ذكرته من مواقف هي قليلة بحق سموه اإلنسان 

الذي ساهم في اعتالء الكويت مكانة دولية مرموقة.

في أحد أجزاء أفالم الرعب الشهيرة، أهدى بطل 
الفيلم للبطلة »متيمة« سحرية لتعلقها على سريرها، 
حتى حتميها من الكوابيس املخيفة التي تراودها أثناء 

نومها.
تذكرت ذلك املشهد السينمائي عندما الحظت انتشار 

هذه التميمة بني شبابنا وفتياتنا، وقد بدأ ترويجها 
في بعض املعارض، باإلضافة لبيعها في عدد من 

احلسابات على موقع »انستغرام«.
والالفت في األمر مدى االقبال الكبير عليها، 

واإلعجاب الشديد بها من قبل الكثيرين، والذين قاموا 
بنشر صور تلك التميمة وهي مثبتة على أسرتهم، 

أو متدلية من أسقف غرف نومهم، أو معلقة في 
سياراتهم، واملؤسف اعتقادهم مبدى فعاليتها في 
القضاء على االحالم املزعجة، وقدرتها على جلب 

النوم الهادي املريح.
وعندما بحثت على االنترنت عن معلومات حول 

تلك التميمة، وجدت أنها تسمى »صائدة األحالم« 

أو »Dream Catcher« وهي عبارة عن حلقة صغيرة، 
تنسج بداخلها مجموعة متشابكة من اخليوط على 

شكل شبكة عنكبوت، وتتدلى من احللقة بعض حبات 
اخلرز والريش.

ويرجع أصل تلك التميمة إلى معتقد قدمي لدى قبائل 
الهنود احلمر في قدرتها على اصطياد االحالم 

املزعجة، والكوابيس املخيفة، وحبسها في الشبكة 
حتى بزوغ ضوء الشمس الذي يشتتها، ويعمل 

الريش املتدلي منها كموصل لنقل االحالم الطيبة من 
الشبكة إلى عقل النائم.

وأثناء بحثي علمت أنها انتشرت بني الشباب بصورة 
أكبر بعد ظهورها في أحد املسلسالت املدبلجة، كما 

وجدت بعض مقاطع الفيديو التي تعلم صناعتها، 
باإلضافة للعديد من املواقع االلكترونية األجنبية التي 
تبيعها مبختلف االشكال الكبيرة والصغيرة لتعليقها 
على األسرة، أو اجلدران، أو كأساور لليدين، أو قالئد 
للرقبة، أو ميداليات للمفاتيح.. وغيرها، إلرضاء جميع 

األذواق، وضمان انتشارها بصورة أكبر، كما رأيت 
صورا لكثير من الشباب الذين شوهوا أيديهم أو 

أجسادهم بأوشام على شكل تلك التميمة.
وقد تأملت كثيرا عندما رأيت رواج هذه البدعة 

اجلديدة واخلطيرة بني شبابنا، حيث تؤثر على 
املعتقدات، وتزعزع االميانيات، من خالل ترسيخ 
االعتقاد بقدرة تلك التمائم على احلفظ واحلماية، 

بعيدا عن اآليات القرآنية، واألذكار النبوية التي علمتنا 
كيف نحصن أنفسنا ونحميها من كل شر أو أذى.
لذا على أولياء االمور احلذر من تسلل تلك التمائم 

وغيرها من البدع إلى بيوتهم، وتوعية أبنائهم بعدم 
جواز استخدامها أو االعتقاد بفائدتها في احلماية، 
وتذكيرهم دائما بأن اهلل سبحانه وتعالى هو خير 

احلافظني.
زاوية أخيرة: دعوة للمعنيني باحلرص على مراقبة 
املعارض واالسواق وغيرها للتأكد من عدم بيع أو 

ترويج مثل تلك التمائم والبدع املفسدة لعقائد الناس.

صباح 29 يناير.. 
حكم احلكيم

صائدة األحالم.. 
بدعة جديدة 
للشباب

شرارة قلم

زوايا كلمة

أبلغ جملة عامية للصمت هي »اسكت ساكت«.
>>>

مصيبتنا اليوم هي في »احملتسبني اجلدد« الذين 
يطالبون مبحاكمات اآلخرين وتعليق املشانق ألصحاب 
الرأي ملجرد أنهم يخالفونهم الرأي، وال يكتفون بتلك 

املطالبات بل يحرضون عليهم، بل إن أغلبهم من 
»احملتسبني اجلدد« توقف عن مراقبة أداء اجلهات 

احلكومية وتفرغ ملراقبة من ينتقد احلكومة، هؤالء 
»احملتسبون اجلدد« الذين يحرضون على كل من 

يخالفهم الرأي، يستخدمون جملة غريبة لم نعهدها من 
قبل وهي »..منا إلى وزارة الداخلية« أو »منا إلى أمن 

الدولة«، بجمل حتريضية ضد املخالفني بالرأي لهم أو 
للتوجه العام.

 >>>
اآلن املشكلة لم تعد في الرقابة احلكومية، بل في رقابة 
»احملتسبني اجلدد«، وبينما احملتسبون األصليون كما 

في الشرع يستندون إلى مخالفات شرعية صريحة، 
جند أن احملتسبني اجلدد يستندون إلى »ذائقتهم« 

و»توجههم« وأحيانا وأقول أحيانا »معازيبهم«.
 >>>

كما قلت سابقا وأكرر حرية الرأي ليست أمرا مطلقا 
كما يتمناها البعض أو كما يدعو فريق »احلرية 

الالمتناهية«، ولكن احلكم على اآلراء ال يجب أن يستند 
إلى الطعن في النوايا، حرية الرأي مكفولة دستوريا 

وقانونا ومحددة وهذا ال خالف عليه، ولكن حرية الرأي 
ال تنطوي أبدا على »قلة األدب«، فإن تشتم شخصا أو 

تتشمت في شخص هنا أنت »تقل أدبك« وال متارس 
حرية رأيك.

 >>>
ما ذكرته يختصره اخلبير الدستوري واألستاذ 

في القانون العام د.فالح العزب في محاضرة له في 
جامعة الكويت العام املاضي حتت عنوان »حرية الرأي 

بني املشروعية واجلرمية« والتي أورد فيها جملة 
مونتسيكو في كتابه »روح القوانني ونصها«: »إن 

احلرية هي احلق في عمل ما تسمح به القوانني، ولو أن 
فردا فعل ما حترمه فإنه لن تكون هناك حرية«.

 >>>
سجني الرأي ليس من يتجاوز القانون العام، نعم 

هناك انتقائة وال شك في تطبيق القانون على فالن 
وترك فالن رغم أن كليهما جاء بذات الفعل أو القول 
أو الكتابة، ولكن املبدأ الثابت هو احلرية مؤطرة وفق 

القوانني، واحلكومة ال تأتي بقوانني من املريخ أو 
تستورد قوانني من دول مجاورة بل تطبق قوانني 

مت تشريعها مبوجب صناع القوانني في البلد وأعني 
أعضاء مجلس األمة، وإن كان لديك كمواطن أو ناشط 
سياسي على قانون ما من تلك القوانني فعليك اللجوء 

إلى.. نائب دائرتك أو نواب دائرتك واضغط عليهم 
ليغيروا تلك القوانني نحو مزيد من احلريات، طبعا 

أغلب النواب وفيما يتعلق باحلريات العامة هذه األيام.. 
لألسف مالهم شغل.

رؤى تعليمية مختلفة تعرضت لها مناهج التدريس في 
السنوات األخيرة حيث مت تبديل املناهج وحذف البعض 

منها وإضافة البعض اآلخر دون النظر او التعرف 
على رغبات أطفال عصر التكنولوجيا.. ما مت هو رؤية 

شخصية لبعض املسؤولني واملنافسة على البروز 
والظهور من خالل عمليات الطرح واجلمع في املناهج 
متناسني املتعلم بذاته واحتياجاته واحتياجات العملية 
التعليمية للوصول الى ما هو منشود منها، حيث يتم 
التغيير دون إعداد املعلم إعداد نفسيا ومهنيا للتغيير 

الذي حدث في املنهج ومن غير إعداد التلميذ لهذا املنهج 
املتحول الدائم وتغاضى عن الكتب واملواد التعليمية 

التي تستخدم في هذا املنهج وما التبعات املادية والفنية 
والتقنية واملجتمعية؟

للتنمية التعليمية فلسفة تسير من خالل دهاليزها 
ال من خالل نظرة فردية واحملاولة ترك بصمة دون 

االلتفات الى هذه البصمة هل كانت بحجم املكان 
املخصص لها او أكبر او أصغر؟ يجب ان يكون هناك 

انضباط تعليمي ومنهجي تسير علية التنمية وهي 
إعداد املناهج إعدادا عصريا منمقا ومرتبا للحفاظ على 
ما يتم حتصيله في السنوات االولى للمراحل التعليمية 

للمتعلم.. ال تشتيت او تدمير كامال ملا مت حتصيله.
تنمية املعلم تربويا وتقنيا ومهنيا قبل التفكير في 

إعداده ماديا حتى ال تنعكس النظرة املادية على التبادل 
العالقي بني املعلم والتعلم واملتعلم.. فان انعكست فان 

التعليم سيكون من اجل املادة ال من اجل التعلم ذاته 
وهذه آفة العلم ونهايته.

التلميذ او املتلقي للتعليم.. هنا تكمن التنمية بكل ما 
حتمل من معان ومصطلحات.. تنمية الذات للطالب هي 

حجر االساس للمجتمع .. تنمية التعاون مع االقران 
وتنمية القيادة وشخصية التلميذ احملبوبة لدى اقرانه 

ومعلميه.. نقف قليال لدى تنمية القيادة حيث ينظر 
لها البعض ان اكون قائدا ان اكون مسيطرا ان اكون 
انا صاحب القرار و.. و.. و.. هذا هو الفهم اخلاطئ 

للشخصية القيادية التي يحاول اصحاب التنمية 
الشخصية الوهمية زراعته في نفوس البعض.. 

الشخصية القيادية هي كيف أكون متعاونا ومتواضعا 
ومتقبال للنقد واستقبل وارسل للجميع ال ان اقول 
انا القائد والكل يتبعني.. ال بل اتبع وأسير بنفس 

خطوات اجلماعة التي سأعمل وأتعلم معها.. اجل هنا 
امني الشخصية القيادية املتفانية واملتعاونة مع الغير ال 

الشخصية األنانية واملتسلقة..
تنمية املعلم.. تنمية التلميذ.. تنمية املواطن الصالح.. 

تنمية وطن.. تنمية الكويت 

waha2waha@hotmail.com

an9ar@live.com

ذعار الرشيدي

حمدة فزاع العنزي

اسكت ساكت

الفلسفة التنموية..
 للتعليم

احلرف29

همسات على ورق

Nermin-alhoti@hotmail.com 
د.نرمين يوسف الحوطي 

هي النرجسية أو النرجسي كما يطلق عليها اآلن 
ممن ميتلكون حب الذات، أما في املاضي فما كانت إال 

مجرد اساطير تتداول عبر التاريخ إلى أن أصبحت 
عقدة نفسية.

نركسوس هي زهرة النرجس التي وجدت في بالد 
اإلغريق منبتا لتكاثرها وأصبح عشاقها من الرجال 
أكثر من النساء االغريق، تلك الزهرة كانت تسحر 
عاشقيها بطابعها احلزين وألوانها الهادئة الساحرة 

ألعينهم فذابت كلمات الشعراء بها، وأضاء العالم 
الكثير عليها، بدأت قصتها عندما حظيت باهتمام 
زراعتها وتكاثرها في أرض اليونان وترعرت عبر 
أساطيرهم عندما حظيت بإعجابهم مبا متتلكه من 

هدوء وجمال غامض، تقديرا لعذوبتها ورونقها 
نسب أهل اإلغريق منبتها ليس لألرض بل حلب كل 
من نهر كفيسوس وإحدى حوريات اجلمال ليصبح 

أسطورة من أساطير اجلمال أطلق عليه »نركسوس« 
الذي امتاز باجلمال واحلسن منذ طفولته إلى أن كبر 

وأصبح عشقه جلماله وحسنه الذي حتدث الكثير 
عنه في أساطيرهم غرورا بذاته وهنا اتفقت عليه آلهة 
اليونان بأن يهلك وبدأت خططهم حتيك عليه وبعثوا 

له »إيكوا« وتعني الصدى ولبثت له في الغدير وهو 
في طريقه للصيد، سمع اسمه يتكرر فاجته إلى 

الغدير وإذا به يجد من يشابه جماله وينادي عليه 
فأخذ الوقت منه الكثير وهو يسأله من أنت ولم يجد 
إال تكرار ما يقوله وهنا ألقى بنفسه ليقضي على من 
يشابهه بجماله مع العلم أن من كان يراه هو صورة 

عاكسة له، فقضى على جماله بيده، وتنتهي أسطورته 
وتبقى زهرة النرجس تتداول عبر التاريخ ويتنغم 

بها الشعراء إلى أن انبثق عصر العلم وأخذ من 
األسطورة األولى أسسا علمية ونفسية مثلها كمثل 
أوديب وإلكترا وغيرها ويقوم بالتحليل والتفكيك 

على يد عاملنا »فرويد« وينتهي عصر األساطير ويبدأ 
عصر العلم.

النرجسية أو العقدة النرجسية كما عرفها فرويد 
هي الشخص الذي يعجب بنفسه ويعتز بها لدرجة 

تنسيه إعجاب اآلخرين به، وتنسيه أيضا حبه 
وإعجابه باآلخرين، والذي يؤدي في النهاية إلى ابتعاد 

الشخص سواء كان رجال أو امرأة عن املجتمع الذي 
يعيش فيه ويكون نهايته حينئذ املوت أو الفناء، تلك 
هي النرجسية وتلك هي زهرة النرجس ومن يبحث 

في ذاته يجد أنه امتداد ألسطورة نركسوس ولكن 
تختلف سطورها وعمق كلماتها من شخص آلخر، 

ولكن في نهاية أساطيرنا جند أن عبر األزمنة لم 
يوجد من لم يعشق زهرة النرجس وتعذب بهدوئها 

وسكونها احلزين، كم منا أغلق على ذاته وجتمل 
بحسنه ولكن تختلف األقالم والسطور والكلمات من 

حيث كيفية التعبير في حب الذات، القضية ليست 
في األساطير وال في عشقنا لنرجس بل كيفية 

السيطرة في ذاتنا على نركسوس، ال نختلف في 
أن اإلنسان البد أن يحب ذاته ولكن ذلك احلب البد 

أن يكون حتت السيطرة لكي ال يتفشى ويصبح 
مرضا نفسيا يجعل ممن حولك ينفر منك ويجعلك 

تنفر ممن يجتمعون بك فخير األمور أوسطها وخير 
اجلمال أن تعشق كل زهور الكون، وتتثقف من 

أساطير تاريخك وال تتبعهم لكي ال تهلك وتصبح 
نهايتك كنهاية نركسوس.

مسك اخلتام: يقول أبو نواس
لدى نرجس غض القطاف كأنه

إذا ما منحناه العيون عيون
مخالطة في شكلهن بصفرة

مكان سواد والبياض جفون

نركسوس

محلك سر
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الرياضية
أتلتيكو وبرشلونة..

من يعبر اليوم؟
يلتقي اتلتيكو مدريد بطل الدوري مع ضيفه برشلونة 
وصيفه اليوم على س����تاد »فيس����نتي كالديرون« في قمة 
اياب من الدور ربع النهائي ملسابقة كأس اسبانيا في كرة 

القدم.
وه����ي املباراة الثالثة بني الفريقني في مدى 3 أس����ابيع 
واالولى في مدريد بعدما حسم الفريق الكاتالوني املوقعتني 
الس����ابقتني على أرضه 3-1 في املرحلة الثامنة عشرة من 
الدوري 3-1 في 11 يناي����ر اجلاري، والثانية في ذهاب ربع 

النهائي ملسابقة الكأس 1-0 االربعاء املاضي.
ويسعى اتلتيكو مدريد الى استغالل عاملي األرض واجلمهور 
لتخطي عقبة برش����لونة وصيف بطل املوسم املاضي إلكمال 

مش����واره في املسابقة 
التي يعقد عليها آماال 
كبيرة للظفر بلقبها 
ف����ي ظ����ل تخلفه 
بفارق 5 نقاط عن 
جاره ريال مدريد 
املتصدر وبفارق 3 
نقاط خلف برشلونة 

الثاني في الدوري مع مباراة مؤجلة للنادي امللكي.
كما ان رجال املدرب االرجنتيني دييغو سيميوني 
يرغبون في إضافة برشلونة الى قائمة ضحاياهم في 
املسابقة بعدما جنحوا في اقصاء ريال مدريد حامل اللقب 
من املسابقة بعد هزمه 2-0 في ذهاب ثمن النهائي على 
ستاد »فيسنتي كالديرون« ثم انتزعوا منه تعادال ثمينا 
2-2 في االياب على ستاد »سانتياغو برنابيو« في مباراة 

سجل فيها العبه العائد فرناندو توريس الهدفني.
ويعول اتلتيكو مدريد عل����ى الثنائي توريس والكرواتي 
ماريو ماندزوكيتش للثأر من برش����لونة الذي حس����م مباراة 

الذهاب بهدف متأخر لنجمه ليونيل ميسي.
ولن يكون الفريق الكاتالوني، حامل الرقم القياسي في عدد 
مرات التتويج بالكأس )26 لقبا( اخرها في 2012، لقمة سائغة 
لفريق العاصمة خاصة وان رجال لويس انريكي اس����تعادوا 
توازنهم بعد فترة انعدام وزن شهدت تعرضه خلسارة مفاجئة 

امام ريال سوسييداد 0-1 في الدوري ويدخل برشلونة املباراة 
مبعنويات عالية بعد فوزين كبيرين على مضيفه ديبورتيفو ال 
كورونيا 4-0 وضيفه التشي 6-0، وهو ميلك االسلحة الالزمة 
لتجديد تفوقه على اتلتيكو مدريد هذا املوسم خاصة ميسي 
والبرازيلي نيمار واالوروغوياني لويس س����واريز واندريس 

إنييستا.

خيتافي يبتعد عن منطقة الهبوط
حقق خيتافي فوزا ثمينا على ضيفه س����لتا فيغو 2-1 في 
ختام املرحلة العش����رين من الدوري االس����باني لكرة القدم. 
وكان س����لتا فيغو البادئ بالتسجيل عبر املهاجم البرازيلي 
شارل دياس دي اوليفيرا في 
الدقيقة 15، وأدرك الفارو 
التع����ادل بعد 4  فازكيز 

دقائق.
دييغ����و  وأه����در 
كاس����ترو ركل����ة جزاء 
الدقيقة  ف����ي  خليتافي 
78، بيد ان زميله بابلو 
سارابيا س����جل هدف الفوز في الدقيقة 85. وهو الفوز 

االول خليتافي في مبارياته العشر االخيرة )4 تعادالت 
و5 هزائم( فرفع رصيده الى 20 نقطة وارتقى الى املركز 

الرابع عشر، فيما جتمد رصيد سلتا فيغو عند 21 نقطة في 
املركز الثاني عشر.

كأس الرابطة اإلنجليزية
يلتقي اليوم في الدور نصف النهائي لكأس الرابطة االجنليزية، 
توتنهام سادس الدوري املمتاز وحامل اللقب اربع مرات مع 

مضيفه شيفيلد يونايتد من الدرجة الثانية.
وميني توتنهام النفس باخلروج بأي كأس هذا املوسم 
بعد خروجه من كأس اجنلترا وابتعاده عن فرق الصدارة 

وهي فرصة ملصاحلة اجلماهير والدخال التشكيلة االحتياطية 
واش����راكها في اللعب. وكان توتنهام ف����از في الذهاب على 

شيفيلد يونايتد 0-1.

بارما يستقبل يوڤنتوس
في »كأس إيطاليا«

برديتش يقصي نادال ويواجه موراي
في نصف نهائي »أستراليا املفتوحة«

يلتقي بارما مع يوڤنتوس في 
الدور ربع النهائي من مسابقة كأس 
إيطاليا لكرة القدم، فعلى ملعب »اينيو 
تارديني«، يحل يوڤنتوس متصدر 
الدوري ب� 49 نقطة ضيفا على بارما 
متذيل الترتيب ب� 9 نقاط، يوڤنتوس 
قادم من فوز على كييفو فيرونا 0-2 
فيما سقط بارما امام تشيزينا 2-1 
في الدوري. وكان فريق »الس����يدة 
العجوز« بقيادة املدرب ماسيميليانو 
اليغري بلغ الدور ربع النهائي من 
مسابقة الكأس بفوزه على هيالس 
فيرونا 6-1، فيما تغلب بارما على 
كالياري 2-1، التسيو على تورينو 
3-1، وميالن على ساسوولو 1-2.

نابولي يرتقي إلى »ثالث الكالتشيو«
ق����اد املهاج����م الدول����ي 

االرجنتيني غونزالو هيغواين فريقه 
نابولي الى االنفراد باملركز الثالث 
بتسجيله ثنائية الفوز على ضيفه 
جنوى 2-1 في ختام املرحلة العشرين 
من الدوري االيطالي. وسجل هيغواين 
الهدفني في الدقيقتني 7 و75 من ركلة 
جزاء رافعا رصيده الى 12 هدفا في 
املركز الثاني عل����ى الئحة الهدافني 
بفارق هدف واح����د خلف مواطنه 
كارلوس تيفيز مهاجم يوڤنتوس 
املتصدر وحامل اللقب في االعوام 
الثالثة االخيرة، فيما سجل االسباني 
الغو فالكيه هدف جنوى الوحيد في 
الدقيقة 56. ورفع نابولي رصيده الى 
36 نقطة، فيما جتمد رصيد جنوى 
عند 28 نقطة في املركز السابع. وفي 
مباراة ثانية، انتزع اودينيزي فوزا 

ثمينا من مضيفه امبولي 1-2.

مني االس���باني رافايل نادال املصنف 
ثالثا بخسارة مذلة أمام التشيكي توماس 
برديتش السابع 2-6 و0-6 و7-6 )7-5( 
في بطولة استراليا املفتوحة للتنس اولى 

بطوالت الغراند سالم.
وجنح برديتش في ف���ك عقدته أمام 
نادال، حيث حقق فوزه االول على املاتادور 
االسباني منذ عام 2006 وأوقف سلسلة 

17 خسارة متتالية أمامه.
وهي املرة الثانية على التوالي التي يبلغ 
فيها برديتش دور األربعة في ملبورن، 
والرابعة في تاريخ مشاركاته في الغراند 

سالم.
وفرض برديتش افضليته على نادال 
الذي مني بخسارة مذلة نادرا ما يتعرض 
لها في البطوالت الكب���رى، وتعود آخر 
خسارة قاسية له الى نصف نهائي فالشينغ 
ميدوز عام 2009 أمام االرجنتيني خوان 

مارتن دل بوترو 2-6 و2-6 و6-2.
وضرب برديتش موع���دا في نصف 
النهائي مع البريطاني اندي موراي الذي 
تغلب على األس���ترالي نيك كيرجيوس 

6-3 و7-6 و3-6.
آم���ال  وأنه���ى م���وراي 
اجلماهير االسترالية في بلوغ 

احد العبيها للدور قبل النهائي 
بعد أن ق���دم أداء مميزا ليتغلب 

على كيرجيوس.
ولدى السيدات بلغت الروسية ماريا 
ش���ارابوفا املصنفة ثاني���ة الدور نصف 
النهائي بفوزها السهل على الكندية اوجيني 
بوشار السابعة 6-3 و6-2 في الدور ربع 

النهائي امس على مالعب ملبورن.
وهي املرة التاسعة عشرة التي تبلغ 
فيها شارابوفا دور األربعة لبطوالت الغراند 

سالم التي حتمل 5 القاب فيها.
وتلتقي شارابوفا في دور األربعة مع 
مواطنتها ايكاترينا ماكاروفا العاش���رة 
والتي فج���رت مفاجأة من العيار الثقيل 

بتغلبها على الرومانية سيمونا هاليب 
الثالثة 6-4 و0-6.

وهي املرة االولى التي تبلغ فيها 
ماكاروف���ا دور األربع���ة في بطولة 

استراليا املفتوحة.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تعود اليوم الى القاهرة 
بعثة املنتخب املصري لكرة 
اليد، بع���د أن ودع بطولة 
كأس العالم املقامة حاليا في 
العاصمة القطرية الدوحة، 
وذلك بعدما خسر أمام نظيره 
األملاني بنتيجة 23-16 في 
املباراة التي أقيمت بينهما 
مساء أول من أمس في صالة 
لوس���يل في إطار مباريات 

دور ال� 16 من املونديال.
وجاءت خسارة املنتخب 
املصري منطقي���ة للغاية 
في ظ���ل الفارق الكبير بني 
إمكانيات املنتخب األملاني 
صاح���ب اخلبرات الكبيرة 
والعبيه املخضرمني، وبني 
املنتخب املصري الذي يضم 
بني صفوفه العبني شبابا 
تنقصهم اخلبرة املطلوبة.

املنتخب األملاني  وجنح 
في حسم أموره منذ الشوط 

األول الذي انتهى لصاحله 
بنتيجة 12-8، وواصل تفوقه 
في الشوط الثاني الذي اتسع 
فيه الفارق ووصل في بعض 
األحيان إلى 10 أهداف بفضل 
براعة احلارس األملاني الذي 
تصدى لفرص محققة من 
جهة، ورعونة بعض العبي 
املنتخب املصري في التعامل 
مع الفرص التي أتيحت لهم 

من جهة أخرى. 

وبلغ���ت پولن���دا ربع 
النهائي ايضا بفوزها على 
الس���ويد 24-20، وفرنسا 
بفوزها على االرجنتني 33-

20، والدمنارك على آيسلندا 
.25-30

وفي ربع النهائي اليوم 
تلعب كرواتيا مع پولندا، 
وقطر مع املانيا، والدمنارك 
مع اس���بانيا، وفرنسا مع 

سلوڤينيا.
وف���ي منافس���ات كأس 
الرئي���س � التي جتمع بني 
املنتخب���ات التي حلت في 
املركزين اخلامس والسادس 
ف���ي املجموع���ات االربع � 
جنح املنتخب الس���عودي 
ف���ي التفوق عل���ى نظيره 
اجلزائري 27-25 في قاعة 
الرياضي���ة. وفي  دحي���ل 
مباريات اخرى ضمن كأس 
الرئيس، تغلبت ايران على 
تشيلي 32-31، وبيالروسيا 

على البوسنة 29-33.

»يد الفراعنة« في القاهرة اليوم بعد اخلروج من أملانيا

ارسنال يسعى لالحتفاظ بلقب كأس اجنلترا

أرسنال ـ ميدلزبره األبرز في قرعة »كأس إجنلترا«

يلتقي أرسنال حامل اللقب مع ضيفه 
ميدلزب���ره من الدرجة األول���ى في أبرز 
مواجهات الدور ثمن النهائي ملسابقة كأس 
االحتاد االجنليزي لك���رة القدم مبوجب 

القرعة التي سحبت أول من امس.
وحجز ارسنال بطاقته بفوزه الصعب 
على مضيفه برايتون من الدرجة الثانية 

3-2، فيما تأهل ميدلزبره بعد إطاحته مبان 
سيتي بطل البرميييرليغ وصاحب املركز 

الثاني هذا املوسم بثنائية نظيفة.
ويلعب برادفورد س���يتي من الدرجة 
الثاني���ة والذي فجر مفاج���أة من العيار 
الثقيل في الدور الرابع بإخراجه تشلسي 
متصدر البرميييرليغ )4-2( على ملعب 

ستامفورد بريدج، مع سندرالند أو فوالم 
من الدرجة األولى. ويلتقي كريستال باالس 
مع ليڤربول أو بولتون من الدرجة األولى، 
واستون فيال مع ليستر سيتي، ووست 

بروميتش البيون مع وست هام.
وتقام مباريات الدور ثمن النهائي في 

14 و15 فبراير املقبل.

فارق اخلبرة حسمت املواجهة للمنتخب األملاني

أنريكي: سنفوز على أتلتيكو في معقله
صرح مدرب برشلونة لويس إنريكي بانه ال ميكنه توقع تشكيلة لفريق 
أتلتيكو مدريد في املباراة التي ستقام بينهما اليوم.
وذكرت صحيفة »آس« تصريحات مدرب البارسا عن املباراة حيث أنريكي: 
»لقد شاهدت جميع مباريات البارسا العام املاضي وحللت أداء األتليتي هذا 
العام وأتوقع أن تكون املباراة صعبة أمامهم واعتقد اننا سنفوز في هذه 
املباراة مثلما فعلنا في املباراتني السابقتني ومن ثم الفوز بالكأس«.

كريستال باالس - ليڤربول او بولتون )أولى(  ٭
ارسنال - ميدلزبره )أولى(  ٭

استون فيال - ليستر سيتي  ٭
وست بروميتش البيون - وست هام يونايتد  ٭

برادفورد سيتي )ثانية( - سندرالند او فولهام )أولى(  ٭
بالكبيرن روفرز )أولى( - ستوك سيتي او روتشدايل   ٭

)ثانية(
دربي كاونتي )أولى( - ريدينغ )أولى(  ٭

بريستون )ثانية( او شيفيلد يونايتد )ثانية( - كامبريدج   ٭
)ثالثة( أو مان يونايتد

قرعة ثمن النهائي

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
كأس اسبانيا )ربع النهائي(

beIN SPORTS 2HD 11اتلتيكو مدريد – برشلونة
كأس الرابطة اإلجنليزية )نصف النهائي(

beIN SPORTS 1HD 10:45شيفيلد - توتنهام

مباراة اليوم بالتوقيت احمللي
كأس إيطاليا )ربع النهائي(

10.45beIN SPORTS 3HDباراما – يوڤنتوس
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أستراليا تلحق 
بكوريا الجنوبية 

إلى النهائي

شتيليكه حقق 
هدفه واللقب 
بمنزلة العالوة 

بوستيكوغلو 
يتطلع إلى رؤية 

80 ألف متفرج 
في »ستاديوم 

أستراليا«

هاردلك 
يا »األبيض« 

24
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»سوكيروس« يلحق بكوريا الجنوبية إلى النهائي

رحلة اإلمارات تنتهي عند محطة أستراليا
استغل املنتخب االسترالي 
عاملي االرض واجلمهور على 
اكمل وجه وبلغ نهائي كأس 
آسيا للمرة الثانية على التوالي 
بفوزه على نظيره االماراتي 
2-0 أمس في نيوكاسل ضمن 
النهائي من  ال���دور نص���ف 

النسخة السادسة عشرة.
ويدين »سوكيروس« بتأهله 
الى النهائي للمرة الثانية على 
التوالي في ثالث مشاركة له 
فقط منذ انضمامه الى عائلة 
االحتاد اآلسيوي عام 2006، الى 
مدافعيه ترنت ساينسبوري 
وجيسون ديفيدسون اللذين 
حسما اللقاء في ربع الساعة 
االول بع���د ان افتت���ح االول 
التس���جيل في الدقيقة 3 قبل 
ان يع���زز الثاني النتيجة في 

الدقيقة 14.
وض���رب رج���ال املدرب 
االسترالي اجني بوستيكوغلو 
النهائية  املب���اراة  موعدا في 
املق���ررة الس���بت املقبل على 
»س���تاديوم اس���تراليا« في 

سيدني، مع كوريا اجلنوبية 
التي فازت االثنني على العراق 
2-0 ايضا، وذل���ك في اعادة 
ملواجهتهما في اجلولة االخيرة 
من الدور االول للنسخة احلالية 
حني خسر اصحاب الضيافة 

0-1 وتنازل���وا ع���ن صدارة 
املجموع���ة االول���ى ملصلحة 

»محاربي تايغوك«.
وفي املقابل، سيكتفي فريق 
املدرب مه���دي علي بخوض 
الثالث اجلمعة  املركز  مباراة 

في نيوكاسل ضد العراق على 
أمل اخلروج بجائزة الترضية 
كمكافأة ال ترتقي الى طموحات 
»االبي���ض« خصوصا بعد أن 
جرد اليابان من لقبها بالفوز 
عليها في ربع النهائي بركالت 

الترجيح بعد تعادلهما 1-1.

بداية أسترالية 

وكان���ت بداية اس���تراليا 
افتتح���ت  اذ  صاروخي���ة، 
التسجيل منذ الدقيقة 3 عبر 
ستاينسبوري الذي ارتقى عاليا 
اثر ركلة ركنية من ماسيمو 
لوونغو وحول الكرة برأسه 
في ش���باك حارس االمارات 
ماجد ناصر، مفتتحا رصيده 
التهديفي م���ع منتخب بالده 

بافضل طريقة ممكنة.
وكان االمارتيون قريبني 
جدا من اطالق املباراة من نقطة 
الصفر مجددا عندما مرر عمر 
عبدالرحمن الكرة على اجلهة 
اليمنى لعبد العزيز الصنقور 
املندفع من اخللف، فتقدم بها 
االخير قبل ان يعكسها الحمد 
خليل الذي تلقفها مباش���رة، 
لكن احلظ عانده بعدما ارتدت 
تس���ديدته من القائم االيسر 

ملرمى مات راين )10(.
وجاء الرد االسترالي قاسيا 

اذ عزز اصحاب الضيافة تقدمهم 
بهدف ثان عبر ديفيدسون الذي 
افتتح ايضا سجله التهديفي 
الدولي اثر عرضية من روبن 
كروز احدثت معمعة في املنطقة 
بعد محاولتني فاش���لتني من 
تيم كايهل وماثيو ليكي قبل 
ان تسقط الكرة امام لوونغو 
الذي انقض عليها وحضرها 
ملدافع وست بروميتش البيون 
االجنليزي الذي اودعها على 
مي���ني احل���ارس االمارات���ي 

.)14(
وحاول رجال علي تدارك 
املوقف قبل فوات االوان، لكن 
التنظيم الدفاعي الس���تراليا 
حرمه���م من الوص���ول الى 
مرمى راين خصوصا في ظل 
الضغط والرقابة اللصيقة على 
عمر عبدالرحمن من ميليغان 
والقائد ميلي يديناك، فيما بدا 
احمد خلي���ل الالعب الوحيد 
الق���ادر على زعزع���ة الدفاع 
االسترالي بفضل قوته البدنية، 
لكنه افتقد الى اللمسة االخيرة 

وكانت تس���ديداته ضعيفة 
احداه���ا ف���ي الدقيقة 36 من 
خ���ارج املنطقة لم يجد راين 

صعوبة في التعامل معها.
وبق���ي الوضع على حاله 
الش���وط االول،  حتى نهاية 
الثان���ي اجرى  وفي بداي���ة 
علي تبديل���ه االول بإدخال 
اس���ماعيل احلمادي بدال من 
محمد عبدالرحمن )46( على 
امل ان مينحه العب وس���ط 
الالزم في خط  الدفع  االهلي 
الوس���ط من اج���ل االنطالق 
الذي  املرمى االسترالي  نحو 
كاد ان يهتز من كرة صاروخية 
اطلقها احمد خليل من خارج 
املنطقة لكن محاولة مهاجم 
االهلي مرت قريبة من القائم 

االيسر )51(.
وكادت االمارات ان تخطف 
ه���دف تقليص الف���ارق في 
الدقيقة االخي���رة من الوقت 
االصلي عبر علي مبخوت لوال 
تدخل في الوقت املناسب من 

ستاينسبوري. الكرة تغطي وجه جنم االمارات عمر عبدالرحمن وسط مالحقة األسترالي ليكي    )أ.ف.پ(حارس املنتخب اإلماراتي ماجد ناصر يبعد الكرة قبل وصول االسترالي كاهيل
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بدأ مدرب كوريا اجلنوبية اولي شتيليكه 
اللعب على »الوتر النفساني« قبل ان يعرف 
حتى هوية املنافس الذي سيواجهه »محاربو 
تايغوك« في نهائي كأس آسيا 2015، وذلك من 

خالل القول ان الهدف االساسي قد حتقق.
»لقد حقق الفريق ما هو مطلوب منه وال 
نريد ان نضعه حتت أي ضغط«، هذا ما قاله 
شتيليكه الذي جنح في قيادة كوريا اجلنوبية 
الى النهائي للمرة االولى منذ 1988 بفوزها 
على العراق 2-0 في نصف النهائي، مضيفا 
»هدفنا كان بلوغ املباراة النهائية، والفوز 

بلقب البطولة سيكون مبنزلة العالوة«.
وجنح »محاربو تايغوك« في التخلص من 
عقدة الدور نصف النهائي وجتنبوا انتهاء 
مشوارهم عنده للمرة الثالثة على التوالي 
والرابعة في النسخ اخلمس االخيرة، وواصلوا 
حلمهم بإحراز اللقب للمرة االولى منذ 1960 
حني توجوا به للمرة الثانية على التوالي في 

اول نسختني من البطولة القارية.

 وكان الكوريون اجلنوبيون قريبني جدا 
من اللقب الثالث لكنهم سقطوا في املتر االخير 
في ثالث مناسبات عام 1972 باخلسارة أمام 
ايران بعد التمديد، ثم عام 1980 حني سقطوا 
أمام الكويت 0-3 رغم انهم فازوا على االخيرة 
في دور املجموعات بالنتيجة ذاتها، وصوال 
الى 1988 حني منوا بخس���ارة مؤملة جاءت 
بركالت الترجيح أمام السعودية بعد حملة 
ناجحة دون هزمية انطالقا من التصفيات 

ووصوال الى مباراة اللقب.
وكانت ركالت الترجيح على املوعد القاسي 
مع الكوريني في النسخة االخيرة عام 2011 
ح���ني أخرجتهم من الدور نص���ف النهائي 
على يد اليابان ما جعل األهداف اخلمس���ة 
التي س���جلها كو جا-شيول في النهائيات 
تذهب هدرا. وقد حقق الكوريون ثأرهم من 
العراق الذي أخرجهم من الدور ذاته عام 2007 
بالفوز عليهم بركالت الترجيح في طريقه 
الى اللقب الوحيد في تاريخه، وضرب موعدا 

في النهائي مع الفائز من مباراة الثالثاء بني 
استراليا املضيفة واإلمارات. وتوقع شتيليكه 
ان يتواجه فريقه مع استراليا في النهائي، 
مضيفا »ال شك عندي أن منتخب أستراليا 
أقوى فريق في البطولة، وقدموا مستوى جيدا 
وقويا. كل العب لديهم يعرف ماذا سيفعل، 
وأتوقع أن نواجههم من جديد في النهائي« 
بعد ان التقت كوريا اجلنوبية مع أصحاب 
الضيافة في الدور االول وفازت عليهم 0-1. 
وأضاف »منتخب أستراليا سيكون مختلفا 
في النهائي عن الدور األول عندما غاب عنهم 
عدة العبني بسبب اإلصابة أو إراحة املدرب 
لهم مث���ل ميلي يديناك وتيم كايهل وروبي 
كروز، وبالتالي سيكون من الصعب تكرار 
الفوز أمامهم«. أما بخصوص تطور مستوى 
فريقه في البطولة، فقال العب بوروس���يا 
مونشنغالباخ وريال مدريد االسباني السابق: 
»ان تط���ور األداء من املباراة االولى وحتى 
اآلن يعبر عن العقلي���ة الكورية في العمل 

والتدريس والتفكير«.
وأكد شتيليكه ورغم الفوز على العراق 
ان بإمكان فريقه ان يقدم أداء افضل، مضيفا: 
»عانينا من عدة مش���اكل فنية في الشوط 
األول. فقدن���ا العديد من الك���رات، كما أن 
العديد من الالعبني يفتقدون خبرة خوض 
املباريات الكبيرة مثل هذه، وبالتالي يجب 
أن نتحس���ن. حتى لو فزنا بلقب البطولة، 
فإن أمام الكرة الكورية الكثير من العمل من 

أجل املستقبل«.
أما بخصوص محافظة فريقه على نظافة 
شباكه في املباريات اخلمس التي خاضها في 
البطولة حتى اآلن، فقال ش���تيليكه: »نحن 
نواصل العمل مع الالعبني لكي يدركوا أهمية 
الدف���اع عن مرمى الفريق، وذلك ألن دخول 
هدف في مرمانا في هذه املرحلة من البطولة 
سيصعب األمور. وفي الوقت ذاته، نحاول 
حتفيز الالعبني على ان يكون رد فعلهم جيدا 

عند دخول أي هدف في مرمانا«.

لي جيونغ
 هيوب نجم صاعد 
في سماء كوريا الجنوبية
لم يكن الشاب لي جيونغ هيوب في حسابات أحد عندما قرر 
م����درب كوريا اجلنوبية، األملاني اولي ش����تيليكه، املراهنة عليه 
وضمه إلى التش����كيلة التي سافرت إلى استراليا من اجل خوض 

نهائيات كأس آسيا 2015.
اضطر شتيليكه إلى االستعانة بخدمات املهاجم البالغ من العمر 
23 عاما واستدعائه إلى تشكيلة »محاربي تايغوك« للمرة األولى 
بسبب افتقاره إلى املهاجمني الذين بإمكانهم تعويض غياب كيم 

شني ووك ولي دونغ غوك بسبب اإلصابة.
ومن املؤكد أن ش����تيليكه نفسه لم يكن يتوقع أن يتمكن هذا 
الالع����ب الذي دخل الى نهائيات كأس آس����يا 2015 دون أي خبرة 
دولية باستثناء مباراة حتضيرية واحدة خاضها في استراليا أمام 
السعودية قبيل انطالق البطولة القارية، من املساهمة في قيادة 

بالده إلى النهائي للمرة األولى منذ 1988.
اعتقد اجلميع أن لي س����يكون عنصرا هامشيا في حملة بالده 
في ظل وجود العبني كبار مثل رباعي الدوري األملاني سون هيونغ 
مني )باير ليفركوزن( وكو جا ش����يول وبارك جو هو )ماينتس( 
وكيم جني سو )هوفنهامي( إضافة إلى القائد كي سونغ يونغ الذي 

يتألق في الدوري االجنليزي املمتاز مع سوانسي سيتي.
لكن لي الذي لعب لعامني مع جامعة سونغسيل )2012-2010( 
قبل أن يوقع عقده االحترافي األول مع بوسان، حيث سجل هدفني 
في 27 مباراة قبل اعارته لسانغجو سانغمو من أجل إكمال خدمته 
العسكرية كون هذا الفريق تابع للجيش الكوري، أعلن عن نفسه 
منذ مباراته األولى حني س����جل في مرمى السعودية )2-0( قبل 
انطالق النهائيات ثم منح بلده فوزا غاليا على استراليا املضيفة 
)1-0( في اجلولة األخيرة من الدور األول ما س����مح لها بتصدر 

املجموعة.
ورغم قلة خبرته ان كان على صعيد األندية، كونه خاض 27 
مباراة مع بوس����ان و25 مع سانغجو سانغمو ومعظمها كبديل، 
أو املنتخب الوطني، قرر شتيليكه املراهنة عليه في مباراة الدور 
نصف النهائ����ي أمام العراق ولم يخيب هذا الالعب ظن مدربه إذ 
وضع بالده في املقدمة بكرة رأسية بعد 20 دقيقة على بداية املباراة 
قبل أن يؤكد كيم يونغ غوون فوز »محاربي تايغوك« بتسجيله 

الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني.

ثقة المدرب

»املدرب قال لي عندما وصلنا إلى استراليا أن ألعب بطريقتي، 
دون اي توتر«، هذا ما قاله لي بعد مباراة العراق، مضيفا: »قال لي 
بانه سيتحمل مسؤولية أدائي في املباراة ان كان جيدا أو سيئا، 

ساعدني دائما على اللعب باسترخاء ما يسهل علي األمور«.
ما هو مؤكد أن لي الذي استفاد في بداية البطولة القارية من 
مرض جنم املنتخب سون هيونغ مني والظروف املترافقة مع قرار 
امل����درب بإراحة بعض الالعبني في اجلول����ة الثانية أمام الكويت 
)1-0(، من����ح منتخب بالده خيارا هجوميا مهما جدا بعدما افتقر 
إل����ى رأس حربة مميز ومتعدد املواه����ب، إذ انه قوي في الكرات 
الهوائية وقادر على التالعب بدفاع����ات اخلصم، وهذا ما افتقده 
الفريق مع ش����و جاي جني ولي دونغ غ����وك اللذين ال يتمتعان 

باملهارات الفردية والسرعة.
وحتى أيام ع����ز املنتخب الكوري اجلنوبي خالل كأس العالم 
عام 2002 حني وصل إل����ى الدور نصف النهائي، لم يكن الثنائي 
الهجومي هوانغ سون هونغ وان جونغ هوان يتمتعان بالتنوع 
الهجومي الذي يتميز به لي الذي وجد طريقه إلى الشباك في ثالث 

مباريات دولية حتى اآلن من أصل ست.
ويسعى لي إلى مواصلة شهر العسل القاري عندما يقود بالده 
في املباراة النهائية التي ستتواجه فيها مع استراليا مجددا، على 
أمل أن يتمكن من الوصول إلى الشباك واملساهمة في منح بالده 
لقبها األول منذ 55 عاما وحتديدا منذ 1960 عندما توجت به للمرة 

الثانية على التوالي وفي أول نسختني من البطولة القارية.
ومع انتهاء خدمته العسكرية في وقت الحق من العام احلالي، 
سيستعيد بوس����ان خدمات لي لكن من املؤكد أن الالعب الشاب 
ميني النفس بأن تفتح كأس اسيا الباب أمامه للسير على خطى 
زمالئه في املنتخب كيم جني سو )هوفنهامي األملاني( وبارك جو 
هو )ماينتس األملاني( وسون هيونغ مني )باير ليفركوزن األملاني( 
وكو جا تش����يول )ماينتس األملاني( ولي تشونغ يونغ )بولتون 
االجنليزي( وكي سونغ يوينغ )سوانسي االجنليزي(، واالنتقال 

إلى احد األندية األوروبية.

سون: نحن لم نفز بشيء
حذر مهاجم باير ليفركوزن األملاني سون هيونغ مني رفاقه في 
املنتخب الكوري اجلنوبي بالبقاء على أرض الواقع ألن »محاربي 
تايغوك« لم يفوزوا بأي شيء، بل كل ما فعلوه هو وصولهم إلى 

نهائي كأس آسيا للمرة األولى منذ 27 عاما.
وأصبحت كوريا اجلنوبية على بعد 90 دقيقة من الفوز بلقبها 
الق��اري األول منذ 55 عاما بعدما تخطت عقبة العراق االثنني في 
سيدني بالفوز عليه بفضل هدفني من لي جيونغ هيوب وكيم يونغ 
غوون. وفي ظل مواجهة استراليا املضيفة في املباراة النهائية، حذر 
سون رفاقه من االحتفال باكرا رغم فوز بالده على »سوكيروس« 
في اجلولة األخيرة من الدور األول 1-0 وانتزاعها صدارة املجموعة 
األولى. »من املبكر جدا احلديث عن اللقب«، هذا ما قاله العب باير 
ليفرك��وزن باللغة االملانية بعد مباراة االثنني امام العراق، مضيفا 

»لكل مباراة تعقيداتها التي ال ميكن التنبؤ بها«.

مباراة صعبة

وواصل س��ون الذي قاد بالده إلى نصف النهائي بتس��جيله 
هدفي الفوز على أوزبكس��تان 2-0 بعد التمديد: »تنتظرنا مباراة 
صعبة للغاية في النهائي وبالتالي ليس باستطاعتنا اآلن احلديث 

عن اللقب«.

أما بخصوص مباراة العراق التي أقيمت حتت األمطار الغزيرة، 
قال سون: »شعرت بأننا سيطرنا على املباراة«، شاكرا اجلمهور 
الكوري الذي احتش��د بأعداد كبيرة في »ستاديوم استراليا« من 
اجل تش��جيع منتخب بالده، قائال: »م��ن املؤكد أننا قدمنا كل ما 
باس��تطاعتنا بهدف حتقيق االنتصار، مش��جعونا كانوا رائعني 

ومنحونا دفعا إضافيا من اجل حسم اللقاء«.
وتقدم كوريا اجلنوبية أداء دفاعيا مميزا في النسخة السادسة 
عشرة من البطولة القارية إذ حافظت على نظافة شباكها للمباراة 
اخلامسة على التوالي بقيادة مدربها األملاني اولي شتيليكه الذي 
اش��تهر خالل أيامه كالعب في صفوف بوروسيا مونشنغالباخ 

وريال مدريد اإلسباني بصالبته الدفاعية.
لكن الدولي األملاني السابق الذي أمضى 8 أعوام في صفوف 
ريال مدريد بعد أن انتقل إلى العمالق اإلسباني عام 1977، اعترف 
بأن األمور قد تنقلب رأسا على عقب في املباراة النهائية، مضيفا 
»من املمكن أن يكون الوضع خطيرا، املسألة تتعلق مبا سيحصل 
عندما تهتز ش��باكك، وكيف س��تكون ردة فعلك، وهذا هو األمر 
األهم، ال ميكن أن تسمح لالعبني بأن يشعروا باإلحباط )في حال 
دخول هدف في مرماهم(، يجب أن تكون مستعدا لسيناريو من 

هذا النوع وعليك أن ترد«.

الكوري اجلنوبي سون يدعو زمالءه ملواصلة العمل وخطف اللقب اآلسيوي 

شتيليكه حقق هدفه 
واللقب بمنزلة العالوة!
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برعاية

النقاطعليهلهخسارةتعادلفوزلعبالفرق

3300309كوريا اجلنوبية

3201826 استراليا

3102153عمان

3003160الكويت

النقاطعليهلهخسارةتعادلفوزلعبالفرق

3300409إيران

3201636اإلمارات

3102353البحرين

3003270قطر

النقاطعليهلهخسارةتعادلفوزلعبالفرق

3300529الصني

3201536اوزبكستان

3102553السعودية

3003270كوريا الشمالية

النقاطعليهلهخسارةتعادلفوزلعبالفرق

3300709اليابان

3201316العراق

3102543األردن

30031110فلسطني

اجلمعة 9 يناير
4 - 1الكويت12أستراليا1

السبت 10 يناير
1 - 0عمان8كوريا اجلنوبية2
1 - 0كوريا الشمالية10أوزبكستان3
0 - 1الصني12السعودية4

األحد 11 يناير
4 - 1قطر10اإلمارات5
2 - 0البحرين12ايران6

االثنني 12 يناير
4 - 0فلسطني10اليابان7
0 - 1العراق12األردن8

الثالثاء 13 يناير
0 - 1كوريا اجلنوبية10الكويت9
0 - 4أستراليا12عمان10

األربعاء 14 يناير
1 - 4السعودية10كوريا الشمالية11
2 - 1أوزبكستان12الصني12

اخلميس 15 يناير
1 - 2اإلمارات10البحرين13
0 - 1إيران12قطر14

اجلمعة 16 يناير
1 - 5األردن10فلسطني15
0 - 1اليابان12العراق16

السبت 17 يناير
0 - 1كوريا اجلنوبية12أستراليا17
1 - 0الكويت12عمان18

األحد 18 يناير
3 - 1السعودية12أوزبكستان19
2 - 1كوريا الشمالية12الصني20

االثنني 19 يناير
1 - 2البحرين12قطر21
1 - 0اإلمارات12إيران22

الثالثاء 20 يناير
2 - 0فلسطني12العراق23
2 - 0األردن12اليابان24

ربع النهائي

اخلميس 22 يناير
2 - 0أوزبكستان10:30كوريا اجلنوبية25
0 - 2استراليا1:30الصني26

اجلمعة 23 يناير
3 - 3 )6-7(العراق9:30إيران27
1 - 1 )4-5(اإلمارات12:30اليابان28

نصف النهائي

االثنني 26 يناير
2 - 0العراق12كوريا اجلنوبية29

الثالثاء 27 يناير
2 - 0اإلمارات12استراليا30

مباراة املركز الثالث اجلمعة 30 يناير
االمارات12العراق31

املباراة النهائية السبت 31 يناير
استراليا12كوريا اجلنوبية32
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إشراف: سمير عبدالكريم بوسعد     إخراج: مصطفى بركات - أحمد حسن

مهدي علي: 
افتقدنا الطاقة الكافية

لم يكن مدرب اإلمارات مهدي علي راضيا 
عن األخطاء التي ارتكبها فريقه في بداية 
املباراة أمام اس���تراليا املضيفة في نصف 
نهائي كأس آسيا، وتسببت بخسارته اللقاء 

بعد ربع ساعة فقط على بدايته.
»هذا درس كبير بالنسبة لنا، نحن بحاجة 
الن نتعلم التركيز طوال 90 دقيقة«، هذا ما 
قاله املدرب االماراتي الذي كان ميني النفس 
بقيادة بالده الى النهائي للمرة الثانية بعد 

1996 حني خسرت أمام السعودية.
وتابع »ليس من السهل ان متنح الفريق 
املنافس هدفني في أول 15 دقيقة من مباراة 
في الدور نصف النهائي بس���بب االخطاء 
خصوصا انك تلعب أمام الفريق املضيف 
وأمام جمهور كبير، كان من الصعب العودة 

للمباراة بعد ذلك«.
وتابع علي الذي خطف والعبوه الشبان 
األضواء في هذه البطولة بعدما جردوا اليابان 
من اللقب: »هذا األمر أثر علينا كثيرا، حاولنا 
ما بوس���عنا العودة للمباراة لكن األمر لم 
يكن سهال، استراليا فازت في املباراة ألنها 

كانت الطرف االفضل«.
وحتدث علي عن اإلره���اق الذي عانى 
منه العبوه »ألننا لعبنا أمام ثالثة خصوم 
أقوياء وهم إيران )0-1 في اجلولة االخيرة 
من الدور االول( واليابان )بركالت الترجيح 
في ربع النهائي بعد التعادل 1-1( وأستراليا، 
جميع هذه املباريات كانت صعبة، لقد عانى 
العديد من الالعبني من االرهاق في مباراة 
اليوم وأعتقد انه لم تكن لدينا الطاقة كافية 

لكي نعود الى اجواء املباراة«.
ورأى املدرب االماراتي ان العبيه الشبان 
كسبوا خبرة كبيرة جراء اللعب أمام منافسني 
أقوياء، مضيفا »لكن يجب علينا التركيز 
في اللحظات احلاسمة، خاصة في أول 15 
دقيقة من املباراة وفي نهاية الشوط االول 
وبداية الشوط الثاني، لكننا فقدنا التركيز 

في أول 15 دقيقة وتلقينا هدفني«.
وتابع »جئنا الى هنا مع هدف الوصول 
الى الدور نص���ف النهائي وقد جنحنا في 
حتقيق���ه لكن ذلك لم يك���ن حلمنا االكبر، 

حلمنا االكبر كان الفوز باللقب«.

بوستيكوغلو يتطلع إلى رؤية 80 ألف متفرج في »ستاديوم أستراليا«
أكد مدرب أستراليا املضيفة اجني بوستيكوغلو انه يتطلع 
لرؤية 80 ألف متفرج في مدرجات »س����تاديوم أستراليا« في 
سيدني السبت املقبل عندما يتواجه منتخبه مع نظيره الكوري 
اجلنوبي في نهائي النس����خة السادسة عشرة من كأس آسيا 

لكرة القدم.
»نأمل ان تكون األمة بأكملها خلفنا في األيام القليلة املقبلة 
ألننا سنكون بحاجة الى ذلك«، هذا ما قاله بوستيكوغلو، مدرب 
منتخب الناشئني السابق الذي تسلم مهامه مع »سوكيروس« في 
أكتوبر املاضي بعد إقالة االملاني هولغر اوسييك اثر خسارتني 

ساحقتني 6-0 أمام كل من البرازيل وفرنسا.
وأضاف املدرب البالغ من العمر 49 عاما: »ال� 80 ألف متفرج 
)الذين سيحتشدون في ستاديوم أستراليا( سيشكلون الفارق، 
نتطلع لرؤية اجلميع يؤازرنا، لقد عمل الش����بان بجهد كبير 

وأريدهم ان يستمتعوا باأليام القليلة املقبلة«.
وواصل مدرب بريزبن رور السابق: »هذه البطولة أظهرت 
انه بإمكاننا التسجيل من كل االماكن، هذه إشارة جيدة جدا، 
الفارق في مباراة السبت سيكون الطاقة االضافية التي سيزودنا 
بها اجلمهور، لن نغير في خططن����ا في مباراتنا املقبلة، كنا 
راضني عن األداء الذي قدمناه أمام كوريا )في لقاء الدور االول(، 
قدمنا أداء جيدا في هذه البطولة ولم أشعر أن أي فريق سيطر 
علينا في أي مباراة حتى اآلن«. وعن املباراة أمام االمارات، قال 
بوستيكوغلو: »علمنا ان البداية ستكون مهمة للغاية، غايتنا 
كانت ان نضعهم حتت الضغط، نحن أمام فرصة لتحقيق شيء 
هائل، سنكون أمام مدرجات ممتلئة متاما، نهائي كأس آسيا 

سيكون من اعظم املباريات في تاريخ بالدنا«.
وحتدث صاحب الهدف األول ألستراليا جيسون ديفيدسون 

عن املباراة، قائال: »علمنا ان االمارات س����تكون مرهقة« جراء 
خوضها شوطني اضافيني وركالت الترجيح أمام اليابان حاملة 
اللقب في الدور ربع النهائي، مضيفا »هدفنا كان التسجيل في 
أسرع وقت ممكن، كانت غايتنا تسجيل اكبر عدد من األهداف 

في وقت مبكر من املباراة«.
وتطرق ديفيدس����ون )23 عاما( الى شعوره بعد تسجيله 
هدفه االول بقميص املنتخب الوطني، قائال: »لطاملا كان حلمي 
ان أدافع عن ألوان املنتخب، ان اسجل وأقود بالدي الى نهائي 

كأس آسيا، فهذا حلم يتحول الى حقيقة«.
وترك ديفيدسون )23 عاما( أستراليا عام 2009 للدفاع عن 
ألوان باك����وش فيريرا البرتغالي ثم انضم لهيراكليس امليلو 
الهولندي )2012 حتى 2014( قبل االلتحاق بوست بروميتش 

في أغسطس املاضي.
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يحيى حميدان 

اليوم مباريات  تقام مساء 
اجلولة الـ 11 من منافسات الدور 
التمهيدي لبطولة دوري كرة 
السلة، حيث يلعب التضامن مع 
اليرموك في الـ 5، والكويت مع 
اجلهراء في الـ 7، وذلك في صالة 
الكويت مبنطقة كيفان،  نادي 
على أن حتتضن صالة يوسف 
الشاهني بنادي كاظمة اللقاءين 
اآلخرين واللذين ســــيجمعان 
النصر مع الســــاحل في الـ 5، 
وكاظمة مــــع الصليبخات في 
الـ 7. وكانت منافسات اجلولة 
الـ 10 املاضيــــة قد مت تأجيلها 
إلى موعد يحــــدد الحقا وذلك 
لتزامن موعدها السابق مع فترة 
احلداد على وفاة فقيد األمتني 
العربيــــة واإلســــامية خادم 
احلرمني الشريفني املغفور له 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز.
وتتســــاوى 3 فــــرق فــــي 
صدارة الترتيب وهي الكويت 
والقادســــية واجلهراء برصيد 
14 نقطة علما أن األول والثاني 
خاضا 7 مباريــــات فيما لعب 
الفريق اجلهراوي 8 مباريات، 
ويأتي خلفهم كاظمة بـ 12 نقطة، 
واليرموك والنصر )11 نقطة(، 
ثم العربي والتضامن )9 نقاط(، 
والشباب والساحل )8 نقاط(، 
وفي املركز احلادي عشر واألخير 
يأتي الصليبخــــات برصيد 7 

نقاط من 7 هزائم.

تغلب الساملية على القادسية 
بنتيجة 24-23 ضمن مباريات 
األسبوع الثامن لبطولة الدوري 

العام لكرة اليد.
جاءت املباراة قوية ومتكافئة 
بني الفريقــــني اللذين يزخران 
بعدد من الاعبني املميزين فقد 
دافع الســــماوي بطريقة 0-6 
تتحول الى 5-1 باالعتماد على 
عبد اللطيف الدوسري ومبارك 
دحل وحامد مزعل وميثم دشتي 
والقوة الضاربة خالد الغربللي 
فضا عــــن العبي اخلبرة مثل 
محمد فاح وابراهيم صنقور 
ليتمكــــن الفريــــق من حتقيق 
األفضلية وانتزاع الفوز باملباراة 

رافعا رصيده الى 15 نقطة.
وفي املقابل لم يظهر العبو 
املتوقع  القادسية باملســــتوى 
وتلقوا اخلســــارة األولى لهم 
أفقدتهم  التــــي  البطولــــة  في 
الصدارة ولــــم يتمكن الفريق 
بقيادة باقــــر خريبط وناصر 
املزين  بوخضرا وعبدالرحمن 
من التحكــــم باللقاء والتعامل 
مع اخلصم بالصورة املطلوبة 
ليخســــر صدارة البطولة بعد 
ثماني جوالت. وعلى الناحية 
األخرى انتزع الكويت صدارة 
البطولة برصيد 16 نقطة بفوز 
مستحق على نظيره الصليبخات 
بنتيجة 43-15 في مباراة سيطر 
الكويت على مجرياتها بقيادة 

املتألق محمد الغربللي.
املباراة األخيرة، رفع  وفي 
العربي رصيــــده الى 15 نقطة 
الســــاحل  بفوزه على نظيره 
بنتيجــــة 32-26 فــــي مباراة 
رجحت خبــــرة العبي العربي 

بها بصورة كبيرة.

الكويـــت علـــى  تغلـــب 
القادســـية بنتيجـــة ثاثة 
أشواط مقابل شوطني ضمن 
مباريات األسبوع الثامن من 
بطولـــة الدوري املمتاز لكرة 
الطائرة ليفقد اخلاسر نقطة 
في مشـــواره للمنافسة على 

صدارة البطولة.
وبهذا الفوز يرفع »األبيض« 
رصيده إلـــى 10 نقاط، فيما 
ارتفـــع رصيد »األصفر« إلى 
13 نقطة كون اخلاسر بنتيجة 
)2-3( ينـــال نقطة والفائز 
ينـــال نقطتني ومـــع امتاك 
الفرق ملباريـــات مؤجلة في 
البطولة ســـتتضح صورة 
صـــراع الصـــدارة فيما بعد 

بشكل أكبر.
وفي مباراة اخرى، أحكم 
كاظمـــة قبضته على صدارة 
البطولـــة بعـــد فـــوزه على 
اجلهراء )3-0(، رافعا رصيده 
إلى 18 نقطة منفردا بصدارة 
البطولة، فيما تغلب الساحل 
على العربـــي )3-0( ليرفع 

رصيده إلى 11 نقطة.
يذكر أن الفـــرق صاحبة 
املراكـــز الثاثـــة األولى بعد 
انتهاء الدور التمهيدي ستلعب 
دوريا فيما بينها من دور واحد 
لتحديد الفريق صاحب لقب 
البطولة فـــي خطوة جديدة 

يقدم عليها احتاد اللعبة.

4 مباريات في دوري 
»السلة« اليوم

الساملية يتفوق على 
»األصفر« في دوري »اليد«

الكويت يسقط 
»طائرة« القادسية

فيصل سعيد من االسماء املميزة في تشكيلة منتخبنا األوملبي

األزرق يسعى إلى الظفر باللقب وإسعاد عشاقه

»األوملبي« أمام السعودية في نهائي بطولة اخلليج

بعد التعادل 1-1.
وعقب التأهل الى النهائي، 
الوفـــد احمد  قـــال رئيس 
الدويلة: »نحن مستعدون 
للمباراة النهائية ونأمل في 
حتقيق اللقب«، مشيرا الى 
صعوبة اللقاء امام املنتخب 
السعودي، واضاف: »نحن 
نتمنى االســـتمرار في هذا 
املســـتوى ونأمل بإسعاد 
فـــي  الرياضـــي  الشـــارع 
الكويت«. واجلدير بالذكر 
الدويلـــة وبلفتة القت  ان 
الاعبني صرف  استحسان 
مكافـــآت مالية لاعبني في 
االجتماع قبل املباراة، وقال: 
»انني واثق بكم جميعا واثق 
انكم لديكم الرغبة في حتقيق 
الفوز لذلك سأكافئكم قبل 

بدء املباراة«.
من جانبه، أوضح الاعب 
احمد حزام ان املباراة أمام 
عمان كانت صعبة جدا ولم 
يكن حتقيـــق الفوز باالمر 
الســـهل، واكـــد ان العبي 
االزرق لعبوا بروح الفريق 

الواحـــد حتى من كان على 
مقعد البدالء.

ويليام يشيد بالالعبين 

مـــن جهته، اكـــد مدرب 
االزرق، الهولنـــدي ويليام 
لويشوس، ان املباراة كانت 
صعبة على االزرق وذلك بعد 
الفـــرص التي كادت حتقق 
العماني،  الفارق للمنتخب 
مشيدا باملستوى الذي ظهر 
به املنتخـــب العماني، كما 
ان براعة احلارس ســـعود 
القناعي في انقاذ املرمى اكثر 
من مرة هـــي التي صنعت 

الفارق.
واضاف ويليام: »لعبنا 
مباراة جيدة وكان السيناريو 
الفريقني،  ممتعا من قبـــل 
العمانـــي لديه  املنتخـــب 
الفوز  االمكانيات لتحقيق 
التكتيكي  ولكن االنضباط 
لاعبي االزرق وتطبيق كلما 
هو مطلوب منهم في ارض 
امللعب قد حد من خطورة 

املنتخب العماني«.

يخوض منتخبنا األوملبي 
الثقيل  العيار  مواجهة من 
عندما يلتقي السعودية في 
الـ 6:45 من مساء اليوم وذلك 
في نهائـــي بطولة اخلليج 
للمنتخبات األوملبية واملقامة 

في البحرين.
ويسعى األزرق الى الظفر 
باللقـــب واثبات كفاءة هذا 
اجليل من الاعبني الذي يعد 
رافدا مهما ســـيجد فرصته 
حتما في صفوف منتخبنا 
الوطنـــي األول في القريب 
العاجـــل، وبالتالـــي فـــإن 
املسؤولية ستكون مضاعفة 
على الاعبني اليوم خلطف 
اللقب اخلليجي واســـعاد 

الشعب الكويتي.
وجـــاء تأهـــل منتخبنا 
الى النهائي بعد فوزه على 
عمان بركات الترجيح بعد 
ان انتهـــت املباراة بنتيجة 
التعادل 1-1، لياقي في نهائي 
البطولة املنتخب السعودي 
والذي تغلب على املنتخب 
االماراتي بركات الترجيح 

عادل واوان مع البريطاني تاي

منافسة مثيرة في مسابقة البندقية ضغط الهواء 10 أمتار رجال

جانب من منافسات سابقة لبطوالت الزوارق

طموحات كبيرة لالعبي كرة الصاالت بنادي الكويت في الدوري

ان الاعب البريطاني تاي 
ســـيقوم مبرافقة الاعبني 
اثناء جميع مراحل املسابقة 
ويعمـــل علـــى توجيـــه 
املتســـابقني إلبراز مناطق 
القوة لديهم والعمل على 
حتليل طريقة التحكيم لكل 

حكم وشرحها لاعبني.
وبني واوان أن »ذا شو« 
هي مســـابقة يقـــوم فيها 
املتسابقون بعرض مهاراتهم 
في االستعراض احلر لتبيان 
مدى التناســـق والتقسيم 
العضلي ألجسامهم معززا 
ذلـــك بالثقة فـــي النفس 
واحلضـــور القـــوي على 

املسرح، وان جلنة احلكام 
مختارة بعنايـــة لضمان 
النزاهة وعدالة التحكيم بني 
املتسابقني وهي مكونة من 
خمســـة ابطال عامليني مع 
العلم ان حكما واحدا فقط 

قادر على التحكيم.
واحلـــكام هـــم: الزار 
اجنيلوف وسيمون باندا 
وسيرجي والسيس جار 
وجاكو دي برويان وتاي، 
حيث يقوم االخير مبواجهة 
احلكام في املنصة باالضافة 
الـــى توجيـــه نصائـــح 

للمتسابقني.
مؤســـس  وأضـــاف 
ورئيـــس املنظمة واوان، 
انتهـــاء العرض  أنه عند 
اخلاص بكل متسابق يقوم 
كل حكم مبنحه درجة من 
0 الى 100 على ان يتأهل 
الى الدور الثاني افضل 16 

متسابقا.
وأوضح ان مدة عرض 
كل متسابق دقيقة واحدة 
فقط حيث يعرض املتسابق 
بصحبة مقطوعة موسيقية 
او اي ايقـــاع من اختياره 
وال توجد أوضاع مشترطة 
للعرض وكل متسابق يقوم 
بأداء روتني اســـتعراضه 
اخلاص به مرتديا »شورت« 

رياضيا.

اليوم  الباد  الى  يصل 
النجـــم البريطاني الكبير 
تاي او جدجب )29 سنة( 
للمشاركة في بطولة ذا شو 
اخلليجية التي تستضيفها 
الكويت خال الفترة من 2 
حتى 4 ابريل املقبل مبشاركة 
200 مشـــارك من مختلف 
الدول اخلليجية الشقيقة 
وســـيتم نقل منافســـات 
البطولة على قناة »الراي« 
الراعي اإلعامي للبطولة 

مساء كل يوم جمعة.
وقـــال رئيـــس منظمة 
GFC لأللعاب القتالية عادل 
واوان، ان البطولة اخلليجية 
العالم،  الى بطولة  مؤهلة 
مشيرا الى ان الاعب تاي 
حقق املركز االول في بطولة 
مصل منيا ببريطانيا 2012 
واملركـــز األول في بطولة 

مصل منيا العاملية 2013.
ولفت واوان الى ان البطل 
تاي هو العب كمال اجسام 
طبيعـــي محترف ومدرب 
رياضي، ويقوم مبواجهة 
احلكام في بطولة ذا شـــو 
اخلليجية عن طريق العمل 
خلف املسرح مع الاعبني 
حيث ســـيقوم باإلشراف 
على نظام التغذية لاعبني 

للتحضير للبطولة.
واضاف عـــادل واوان 

تاي يصل البالد للمشاركة في بطولة »ذا شو« لكمال األجسام

انطالق مسابقات بطولة األمير للرماية

إقامة جتمع للزوارق السريعة الفاخرة 
في الكويت اجلمعة

»أبيض الصاالت« يعسكر داخلياً

7 ميداليات لـ »املبارزة« في بطولة اخلليج
حصل منتخبنــــا الوطني للمبارزة على 
3 ميداليــــات ذهبيــــة وميداليتني فضيتني 
وميداليتــــني برونزيتني في اليــــوم الثاني 
لبطولة املغفور له امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
اخلليجية املجمعة الرابعة للمبارزة للرجال 
والسيدات )أشبال - ناشئني - عمومي( على 
صالة احتاد اللعبة مبنطقة الدعية مبشاركة 
كل من: السعودية وقطر والبحرين واإلمارات، 
باإلضافة الى الكويت البلد املستضيف التي 

انطلقت فعالياتها يوم السبت املاضي.
وبذلــــك رفعت الكويــــت رصيدها الى 5 

ميداليات ذهبية و4 فضية و8 برونزية.
وتوج العب منتخبنا علي فضل بذهبية 
ساح الفلوريه لفئة الناشئني وحل مواطنه 
خالد عبدالكرمي في املركز الثاني والقطري 
محمد الهاجري ثالثا واحمد فؤاد )الكويت( 

ثالث مكرر.
وحقق حسن الفودري )الكويت( ذهبية 
ســــاح االيبيه لفئة الناشئني وحصل على 
امليدالية الفضية السعودي عبداهلل الدوسري 
ومواطنه فيصل عايد على البرونزية وحل 

حمد العطار )البحرين( ثالث مكرر.
وكان جنم الكويت بندر الشــــمان على 
املوعد ليحقق ذهبية ســــاح الســــابر لفئة 
الناشئني وترك املركز الثاني للسعودي عادل 
املطيري وحقق شــــقيقه يوســــف الشمان 
املركز الثالث وحسني قاسم )الكويت( ثالث 

مكرر.
وسيطرت اإلمارات على منافسات ساح 
الفلوريــــه وااليبيه لانــــاث وحصلت على 
ميداليتني ذهبيتني وثاث ميداليات برونزية، 
وتوجت أشــــواق املصعيبي بذهبية ساح 
البحرينية  الناشئني وحلت  الفلوريه لفئة 
منى قاســــم في املركز الثاني واالماراتيتان 
سارة املي وحصة احمد في املركزين الثالث 

والثالث مكرر.
وفي منافسات ساح االيبيه للناشئات 
فازت دانة حامد )االمارات( بامليدالية الذهبية 
وجــــاءت القطرية عائشــــة املســــلماني في 
املركز الثانــــي ومواطنتها ضحى العبداهلل 
في املركز الثالــــث واإلماراتية ميرة الكتبي 

)ثالث مكرر(.

)تراب( للســــيدات حصلت 
فيدريريــــكا  اإليطاليتــــني 
كابوروسشــــيو وجيسيكا 
روسي على امليداليتني الذهبية 
والفضية على التوالي ومن 
خلفهما السلوفاكية جاسمينا 
ماشيك التي حققت امليدالية 
البرونزيــــة، بينمــــا حلت 
الكويتية سارة احلوال في 
املركز الرابع. وحول مسابقات 
املســــدس لفئة الناشــــئني 
حقق املاليزي ايدي شــــيو 
امليدالية الذهبية ولوريس 
سترامتانيس )ليتوانيا( على 
امليدالية الفضية واملاليزي 
عهدي ابومالك على امليدالية 

البرونزية. وتواصلت فعاليات 
اليوم الثاني للبطولة أمس، 
حيث شهدت الفترة الصباحية 
تصفيات مسابقات البندقية 
10 امتار للسيدات في فئتي 
الفردي والناشئات والبندقية 
50 مترا بوضــــع االنبطاح 
لفردي الرجال والتراب )50 
طلقــــة( للرجال فــــي فئتي 
الفردي والناشــــئني، بينما 
يقام الدور النهائي في الفترة 

املسائية.

نادي الكوت، ذهابا وإيابا 
مبشاركة ما يقرب من 16 

زورقا.
البطل  من جانبه، قال 
العاملي يوســـف الربيعان 
الذي سيشارك في التجمع 
كمسؤول عن القطاع الفني 
إن جتمع القوارب السريعة 
في الكويت يعد حدثا فريدا، 
الســـيما أن هذا النوع من 
القوارب باهظ الثمن ويصل 
الى  الواحد  الـــزورق  فيه 

مليون دوالر.

واالداري والدعم الامحدود 
من مجلــــس ادارة االبيض 
والدعــــم اخلــــاص من االب 
الروحي للعبة نائب رئيس 
الغامن  االدارة خالد  مجلس 
الذي وفر جميع االمكانيات 
املاديــــة املطلوبــــة من اجل 
التعاقد مع احملترفني واقامة 

املعسكرات التدريبية.

عن القطاع الفني في التجمع. 
وأكد رئيس اللجنة العليا 
للتجمع طارق الكاظمي أن 
جتمع القوارب الســـريعة 
يأتي ضمن اهتمامات شركة 
انتر ناسشونال  اكسترمي 
بدعـــم أصحـــاب الزوارق 
السريعة والرياضة البحرية 

في الكويت بشكل عام.
من جانبه، كشف نائب 
رئس اللجنة العليا للتجمع 
السالم أن جميع  عبداهلل 
الترتيبات اخلاصة بالتجمع 
قد انتهت، حيث ســـتكون 
االنطاقة بعد غد اجلمعة 
العاشـــرة والنصف  عند 
صباحا مـــن املارينا حتى 

واجلهاز الفني يثق بهم كثيرا 
كما اننا تعاقدنا مع محترفني 

من البرازيل وايطاليا.
الــــى ان  العمر  ولفــــت 
فريق كرة قدم الصاالت فئة 
الناشــــئني يتصدر الدوري 
العــــام بعد مــــرور اجلولة 
الثالثة للقسم الثاني وبفارق 
اربع نقاط عن اقرب منافسيه 
القادسية، مؤكدا ان حتقيق 
هذه النتائج االيجابية لم يأت 
من فراغ وامنا نتيجة عمل 
متواصل من اجلهازين الفني 

انطلقت مســــاء أول من 
أمس منافسات بطولة سمو 
األمير الدولية الرابعة للرماية 
التي يتنافس فيها 526 راميا 
وراميــــة ميثلــــون 59 دولة 
بإقامة مســــابقات البندقية 
10 أمتار واملسدس 50 مترا 
واحلفرة )تراب( للسيدات 
على مجمع ميادين الشيخ 

صباح االحمد األوملبي.
منافســــات  وأســــفرت 
البندقية 10 أمتار للناشئني 
عن فــــوز االوزبكــــي فادمي 
شــــوروفاروف بامليداليــــة 
الذهبيــــة وحصل الكازاخي 
كيريــــل كوزميتــــش على 
امليدالية الفضية بينما حقق 
القطري عبداهلل الســــنيدي 

امليدالية البرونزية.
وفي مسابقة البندقية 10 
أمتار للرجال حقق الهنغاري 
سايدي بيتر امليدالية الذهبية 
والكازاخــــي اوراي ياركوف 
على امليدالية الفضية بينما 
حصــــل الصربــــي نيمانيا 
ميروسافلجيف على امليدالية 

البرونزية.
وفــــي مســــابقة احلفرة 

استكملت اللجنة العليا 
املنظمة لتجمع اكســـترمي 
الســـريعة في  للـــزوارق 
اســـتعداداتها  الكويـــت 
الستضافة احلدث األول في 
الكويت ومنطقة اخلليج 
واملتمثـــل في إقامة جتمع 
للزوارق السريعة الفاخرة 
في الكويت بعد غد اجلمعة، 
انطاقا من منطقة املارينا 
الكوت ذهابا  وحتى نادي 
وإيابا. ومن املقرر أن يشارك 
في التجمع الذي يقام حتت 
رعاية وزير اإلعام ووزير 
الدولة لشـــؤون الشباب 
الشـــيخ ســـلمان احلمود 
أصحاب الزوارق السريعة 
من الكويت ومنطقة اخلليج 
في طابور عرض نادر على 

الشواطئ.
التجمع بدعم  ويحظى 
من رئيس االحتاد القطري 
للقوارب السريعة الشيخ 
حسن بن جبر الذي يشارك 
بزورقه املميز في التجمع 
بصفته بطـــا للعالم، كما 
ســـيكون البطل يوســـف 
الربيعـــان ضمـــن فريق 
اكسترمي الكويتي مسؤوال 

ينخرط الفريق االول لكرة 
قدم الصاالت بنادي الكويت 
اليوم  مبعســــكر تدريبــــي 
استعدادا ملواجهة القادسية 
فــــي الرابعة من مســــاء غد 
اخلميــــس على صالة نادي 
القادســــية ضمن منافسات 
العام، وسيخوض  الدوري 
اللقاء من جانــــب االبيض 
فريــــق »ب« وامــــا االصفر 

سيلعب بفريق »أ«.
وقال مدير عام لعبة كرة 
قدم الصاالت والشــــواطئ 
الكويت عبدالوهاب  بنادي 
العمــــر ان هــــذه املواجهة 
تعنــــي الكثير لألبيض الن 
الفائز فيها سيعتلي صدارة 
ان  العمر  الدوري. وأضاف 
القادسية ميلك مجموعة من 
الاعبني املميزين املنضمني 
لصفوف املنتخب كما لديه 
محترفني على مستوى عال 
في املقابل ال يقل الكويت شأنا 
عنه ولدينا العبون جيدون 

»افزع« يتوج بكأس ولي العهد للفروسية

لهذه املرتبة املتميزة سواء 
من اعداد املشاركني او نوعية 
اخليل املمتازة التي تشارك 
بالسباقات، مؤكدا ان ناديه 
حريص علــــى إظهار هذه 
املهرجانات الكبرى بأفضل 

صورة.

الدرجــــات. وقال  ملختلف 
الشيخ ضاري في تصريح 
للصحافيني عقــــب ختام 
املهرجــــان ان دعم القيادة 
الباد لهذه  السياسية في 
الرياضة األصيلة هو السبب 
الرئيسي لتطورها ووصولها 

توج اجلواد »افزع« ملالكه 
سالم هادي احلويلة بكأس 
العهد الشيخ  ســــمو ولي 
نــــواف االحمد والذي اقيم 
في نادي الصيد والفروسية 

مبشاركة 19 جوادا.
ومتكن اجلواد الفائز من 
الذي  السباق  قطع مسافة 
خصص للجياد »الثنايا« 
ملســــافة 1800 متر بحوالي 
دقيقــــة و26 ثانية متقدما 
علــــى اجلوادين »احتراك« 
ملك ناصر الرمحي و»حزام 
اخلير« لفهد العجمي اللذين 
حــــا باملركزيــــن الثانــــي 

والثالث على التوالي.
وأعــــرب ممثــــل راعي 
احلفل رئيس مجلس ادارة 
نادي الصيد والفروســــية 
الشــــيخ ضاري الفهد عن 
الكبيرين  فخره واعتزازه 
بتمثيل ســــمو ولي العهد 
حلضور مهرجان ســــموه 
لسباقات اخليل والذي متيز 
باقامة ســــتة اشواط قوية 

الشيخ ضاري الفهد يسلم الكأس إلى مالك اجلواد الفائز

إدارة الوفد 
صرفت مكافآت 

لالعبني قبل 
مباراة عمان
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وأوض���ح البغيل���ي أن 
ق���ام مؤخ���را  س���وفنيرز 
بجولة موسيقية في هولندا 
وبلچيكا، مقدما عرض باليه 
هو »'في األجنحة«، املستوحى 
من عمل »بيت���ر والذئب« 
للموسيقار الروسي سيرجي 
بروكوفييف، مبينا أن هذا 
العمل س���يقدم في املوسم 
املقبل بفرنس���ا وهولندا، 
وس���ينتهي به املطاف في 

برودواي نيويورك.
وبني البغيلي أن سوفنيرز 
قاد في 2013 و2014 أوركسترا 
أنتويرب  ف���ي   »HERMES«
ببلچي���كا، والت���ي تتمي���ز 
مبوسيقاها املعاصرة، حيث 
متثل العناصر السابقة عامال 

رئيسيا في وقوع االختيار 
عليه نحو مزيد من التطور 

لألوپرا الكويتية.
يذكر ان سوفنيرز عمل 
بقيادة األوركس���ترا ألعمال 
موزارت وبيتهوڤن وروسيني 
وبوتش���يني، حي���ث قدم 
جه���وده في إجنلت���را على 
 Birmingham Royal« خشبة
Ballet« وف���ي بلچيكا على 
 Opera Festival« خش���بة 
Alden Biesen«، ومنذ العام 
2009، نال سوفنيرز شرف 
اإلدارة املوس���يقية ملسرح 
أوپرا بروكسل، منتهيا مؤخرا 
 The« من عمل عن اخلفاش
Bat« للموس���يقار األملاني 

شتراوس.

أوركسترا األوپرا، الفتا الى 
ان سوفنيرز يعد مايسترو 
متعدد القدرات بحسب التقييم 
العاملي ألبناء هذا املجال، وقال 
البغيلي: سوفنيرز درس في 
املعهد املوسيقي لوفان في 
بلچيكا، واملعهد املوسيقي 
ماستريخت بهولندا، حيث 
حصل على درجة املاجستير 
بامتياز عال، عن آلة التشيلو 
وعن قيادة األوركسترا، ومنذ 
ذيوع صيته وهو جزء رئيسي 
م���ن مجموعة واس���عة من 
اإلبداعات املوسيقية العاملية، 
ونال في العام 2006 جائزة 
»Hustinckx« الت���ي متن���ح 
للمتميزين في مجال قيادة 

األوركسترا.

عبدالحميد الخطيب

على قدم وس���اق جتري 
الفترة  االس���تعدادات هذه 
لالنتهاء من البروڤات اخلاصة 
بأول أوپ���را كويتية »أوپرا 
ديرة.. نبقى كويتيني«، التي 
تقام في الفترة من 22 إلى 24 
املقبل، حتت رعاية  فبراير 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، ويشارك فيها 
الكويت ودول  نخبة جنوم 

أخرى من العالم.
وفي هذا الصدد كش���ف 
املؤلف املوس���يقي ل� »أوپرا 
ديرة« د.رشيد البغيلي عن 
اختيار املايسترو البلچيكي 
إشتاين س���وفنيرز لقيادة 

تقام من 22 إلى 24 فبراير حتت رعاية صاحب السمو األمير

املايسترو البلچيكي إشتاين سوفنيرز 
يقود أوركسترا 

»أوپرا ديرة.. نبقى كويتيني«

من جديد.. عمرو مصطفى يفتح النار على حسني اجلسمي

الذي يعش����ق املصريون 
صوت����ه، مؤكدين أنه قدم 
عددا من األغنيات التي تعبر 
عن مشاعر املواطن املصري 
منها »بحبك وحش����تني«، 

و»سيادة املواطن«، و»أهل 
كايرو«، وأخيرا »بش����رة 
خيرة« التي حققت جناحا 
جماهيريا كبيرا وزادت من 

محبة املصريني له.

ينتق����د املطرب����ون العرب 
األوضاع املصرية.

وأث����ارت تصريح����ات 
مصطفى غضب املصريني 
النج����م اإلماراتي  ومحبي 

النجاح  الرغم من  على 
الكبير الذي حققته أغنية 
»بش����رة خير« التي قدمها 
حسني اجلس����مي وحلنها 
إال أن  عم����رو مصطف����ى، 
النار من  األخير قرر فتح 
جديد على اجلسمي، واصفا 
جناح األغنية ب�»غلطة« ضد 

املصريني.
وأكد مصطف����ى خالل 
استضافته في لقاء إذاعي، 
انه أصلح »غلطة« اجلسمي 
عندما اختاره لغناء »بشرة 
خير« التي حتفز املصريني 
على املشاركة في االنتخابات 
الرئاسية لتغيير مستقبل 
بالده����م، بع����د »غلطته« 
وغنائ����ه تت����ر مسلس����ل 
»أه����ل كايرو« ع����ام 2011، 
وهي األغنية التي رصدت 
سلبيات املواطن املصري. 
وأكد عمرو أنه يرفض أن 

حسني اجلسمي عمرو مصطفى

نانسي عجرم األكثر متابعة على »فيسبوك«
وتامر حسني يتصدر قائمة الرجال

الفنان الس����وري سامو زين 
من نفس الرقم، فيما جتاوزت 
الفنانة سميرة سعيد حاجز ال� 
4 ماليني متابع لصفحتها رغم 
أنها حديثة االنضمام ملواقع 
التواصل االجتماعي مقارنة 
الفنان����ني، وإذ يتابع  بباقي 

صفحة الفنانة أحالم أكثر من 
4 ماليني متاب����ع، يصل عدد 
املتفاعلني مع صفحة الفنانة 
اللبنانية كارول سماحة أكثر 
من 5 ماليني ش����خص، بينما 
يتاب����ع صفحة أنغ����ام نحو 

مليوني شخص.

شخص، بينما يتابع صفحة 
أصاله نصري نحو 12.5 مليون 
ش����خص، وحتظى شيرين 
عبدالوهاب بعدد متابعني يصل 
لنحو 6 ماليني شخص. ويتابع 
الفنان أحمد حلمي أكثر من 9 
ماليني شخص، بينما يقترب 

تتصدر الفنانة اللبنانية 
نانس����ي عج����رم قائمة أكثر 
عب����ر  متابع����ة  الفنان����ات 
موقع التواص����ل االجتماعي 
»فيس����بوك« بعدد معجبني 
ومتابعني للصفحة يصل لنحو 
16 مليون شخص بفارق قليل 
عن الفنانة إليسا التي جتاوز 
عدد متابعي صفحتها حاجز 

ال�15 مليون شخص.
ويأتي في مقدمة املطربني 
العرب عبر »فيسبوك« الفنان 
تامر حس����ني بعدد معجبني 
وصل����وا ألكثر من 15 مليون 
ش����خص، يليه الفنان عمرو 
دياب بعدد متابعني لصفحته 
الرس����مية يصل ل� 14 مليون 
ش����خص علما بأن صفحات 
غير رسمية له تضم ماليني 
املعجبني. يذكر أن الصفحات 
الرسمية املوثقة للفنانني تضم 
مالي����ني املتابعني، فالصفحة 
الرس����مية للفنانة اللبنانية 
ميري����ام فارس س����يتجاوز 
عدد متابعيه����ا 10.5 ماليني 

نانسي عجرم تامر حسني 

دومينيك حوراني: 
»السلك ضاربني« في الهند

انتهت الفنانة دومينيك حوراني من تصوير ڤيديو كليب 
جديد ألغنية »السلك ضاربني« في مدينة جايبور في 

الهند، حتت إدارة املخرجة سوزي سلمان التي سبق أن 
تعاونت معها في كليبي »مالك« و»بطل فيي« الذي صور 

بني بلغاريا وتركيا، فيما أدار تصوير الكليب كيشان 
هودا.

يذكر أن أغنية »السلك ضاربني« من كلمات وأحلان أحمد 
احلنفاوي، توزيع وائل عياد وتسجيل استديو روجيه أبي 
عقل. علما أن األغنية من ضمن ألبوم »دومينيك حوراني 

2014« الذي طرح مؤخرا وسيكون متوفرا في األسواق 
دومينيك حوراني في الكليباملصرية 4 فبراير املقبل.

مع عائلتها. وسيجمع العمل، 
الذي كتبته رمي حنا وسيخرجه 
الليث حجو، سيرين مجددا 
بعد »لعبة املوت« مع املمثل 
الس���وري عابد فهد واملمثلة 
اللبنانية ماغي بوغصن، املمثل 

باسم مغنية. 
وكانت سيرين قد طرحت 
أغنيتها »عادي« هي باللهجة 
اللبناني���ة، من خالل طرحها 
ڤيديو كليب يجمعها باملطرب 
اللبنان���ي مروان  وامللح���ن 
خوري، وذلك عبر صفحتها 

ف���ي تصري���ح خطي���ر، 
أوضحت املمثلة السورية كندة 
علوش أنه من املمكن أن تعتزل 

ذكر مصدر مقرب من املمثلة 
الشربيني، أن  املصرية دينا 
محاميها اخل���اص هو وراء 
ابتعادها عن وسائل اإلعالم 

إجازة سيرين عبدالنور تنتهي »24 قيراط«

.. وكندة علوش ستعتزل التمثيل!

دينا الشربيني ممنوعة من الكالم

الشخصية على »فيسبوك« 
و»تويتر«، كنوع من التشويق 
جلمهوره���ا، حي���ث ظهرت 
بالفيديو تغني مبشاركة مروان 
آلة  خوري وهو يعزف علي 
البيانو، تستعد أيضا إلصدار 
ثالث أغنيات ستطرحها قريبا، 
وهي ثمرة تعاون مع مروان 
خوري وسليم عساف، إضافة 
إلى أنها ستعمد الى تصوير 
كليب جديد إلحدى األغنيات 

الثالث.
هذا وتنتظر سيرين »عيد 
احلب«، حيث س���يتم طرح 
فيلمها السينمائي »سوء تفاهم« 
وق���د غنت بصوته���ا مقدمة 
من كلمات أمين بهجت قمر، 
وأحلان ياسر نور، وتوزيع 
أحمد إبراهيم. ويعيد الفيلم 
سيرين عبدالنور الى السينما 
بعد جتاربها سابقا في أفالم 
أبوالعلمني  »رمضان مبروك 

حمودة، املسافر«.
يذكر ان فيلم »سوء تفاهم« 
هو تأليف محمد ناير، وإخراج 
أحمد س���مير ف���رج، وإنتاج 
»إيغل فيلم و»شركة صادق 
الصب���اح« وبطولة النجمني 
املصريني شريف سالمة وأحمد 

السعدني.

التمثيل، قائلة: »كتير  مهنة 
ممكن اعتزل، ألن الضغط الذي 
نعيشه في هذه املهنة كبير، 
العمل ممت���ع ومحبة الناس 
املنافس���ة  ش���يء مهم، لكن 
تخلق مشاعر سلبية ال احبها، 
وجودنا حتت الضوء، يجعلنا 

معرضني لألذى أكثر«.
وأضافت علوش، حسب 
موقع »دنيا الوطن«: »البعض 
يستمتعون باألضواء أما أنا 
فال، احب خصوصيتي، انزل 
الى السوق واشتري اخلضار 
بنفسي، دون مكياج، ال أحب 
أن أك���ون متابعة وان تكون 
حياتي اخلاصة ملك للجميع، 

فهذا أمر قاس«.

وعدم إدالئها بأي تصريح حتى 
موعد احلكم في الطعن الذي 
تقدم ب���ه، واملقرر في فبراير 

املقبل.
امتنع���ت دينا عن  فق���د 
التعليق عن قضية س���جنها 
وما تالها من تداعيات منعها 
من العمل، إذ كانت نقابة املهن 
التمثيلية ق���د أصدرت قرارا 
مبنع دينا من التمثيل ومزاولة 
املهن���ة بعدما حكم عليها في 
قضي���ة مخ���درات، وقضت 
عقوبتها، حسب موقع »سيدتي 
نت«، باحلب���س عاما، وذلك 
استنادا إلى قانون النقابة الذي 
يقتضي بعدم السماح بالعمل 
ملن سبق احلكم عليه خاصة 
في قضية جنائية أو قضية 

مخلة بالشرف واألمانة.

بيروت ـ ندى مفرج سعيد

الفنانة سيرين  تس���تعد 
عبدالنور خالل أيام وحتديدا 10 
فبراير املقبل لتصوير مسلسل 
»24 قيراط« بعد إجازة قضتها 

سيرين عبدالنور

كندة علوش 

دينا الشربيني

سؤال اليوم
قال املثل: حالة الثوب رقعته..

ا( فيه
ب( منه وفيه

ج( عليه

ممثل مقزرها هاأليام في 
املخيمات ألن االعمال 

اللي انعرضت عليه دون 
املستوى مثل ما يقول 

بس الصجية انه وال منتج 
يبيه في أعماله ألنه قدراته 

محدودة.. ليمتى جتذب!

ممثلة خليجية طلبت من 
زميلتها انها تشوف لها 

حل علشان ترتاح من 
تصرفات احد املنتجني 

معاها بعد ما زودها حبتني 
على قولتها.. ما في دخان 

من غير نار!

ممثلة هاأليام طايحتله 
مدح بأحد املخرجني على 

مواقع التواصل االجتماعي 
لدرجة انها قاعده توصفه 

باملبدع واملصيبة انه 
هاملخرج ما درى عن هوى 

دارها..بسچ تقلقس!

قدراتحبتني مبدع



فنون
االربعاء 28 يناير 2015

29

سكاف، سعد مينة، ناهد حلبي، وآخرين.

برأيك ما الفرق بني »باب األصيل« و»باب 
احلارة« أو »الغربال« أو »بيت جدي« أو 

»طاحون الشر«؟
٭ أبدا ال يوجد فرق ألن األعمال اخلاصة بالبيئة 
الش����امية حتكي قصة في أغلب األحيان تكون 
واقعية كما حصل في »طالع الفضة« و»طوق 
البنات«، ه����ذه القصة ال زال البعض من أفراد 
األسرة على قيد احلياة، وال زالت األماكن التي 
عاشوا فيها شاهد عيان، وأعمال البيئة الشامية 
تؤكد على األصالة والتراث عند السوريني، وأنا 

شخصيا اعتبر العمل عمال بيئيا وفلكلوريا.

كيف تنظر ناهد حلبي ملستقبل الدراما 
السورية؟ هل نظرة سوداوية أم هناك 

شيء من التفاؤل؟
٭ ال أحب السواد في أي عمل، لقد شبعنا سوادا 
بحياتنا جراء األزمة واحلصار الفني مشمول من 
جملة ما نعانيه، لكنني أقول هذا الكالم انطالقا 
من حبي لوطني وعلى الدراما الس����ورية التي 
اكتس����حت الدراما في الوطن العربي لسنوات، 
وكانت تشكل رافدا اقتصاديا وطنيا ال يستهان 
به، وأمتنى أن تش����اهد الدراما السورية على 
مستوى العالم بأكمله وليس فقط على الفضائيات 
العربية، وأمتنى على القيمني على الدراما العربية 
أن يكون سندا للدراما السورية في محنتها، كما 
أمتنى على القائمني عليها أن يوحدوا اجلهود 
كي يكون العمل أكثر تنظيما، من حيث األفكار 
وتعدد األنواع من كوميدية واجتماعية وبيئية 
واجتماعية معاصرة، وبرأي أنا ناهد حلبي هذا 
أفضل شيء يقدم للدراما السورية من اجل أن 
تستمر ألن الدراما اخلليجية واملصرية حقيقة 

ال يستهان بهما.

عرف عن الفنانة ناهد حلبي اعتذارها عن 
كثير من األعمال.. ترى ما السبب؟

٭ أعتذر عن أي عمل أكون فعال ال اس����تطيع 
أن أؤدي ال����دور كما يتطلب مني أن أكون أمام 

نتخطى الواقع الذي نعيش����ه، واقصد األزمة 
الن األزمة بحاجة لكتاب يوثقون كل ما يجري 
بأمانة، ال أن تعالج القشور ونترك لب املشكلة 

وأسبابها ومسبباتها.

حاليا نعلم أن ناهد حلبي تستعد ملسلسل 
»باب األصيل« حدثينا عن دورك فيه؟

٭ فعال أيام قليلة وسأبدأ تصوير أولى مشاهد 
»باب األصيل« مع املخرج محمد معروف والكاتب 
مروان قاروق وإنتاج شركة الفينيقية، والعمل 
اجتماعي بيئي تدور أحداثه باحلارات الدمشقية 
القدمية وأجسد فيه دور نظمية التي تعيش مع 
أخيها أزمة ج����راء اتهامه بقتل زوجها، وتدور 
أحداث كثيرة ومثيرة بني األخ وأخته، وتستمر 
املشكالت حتى تكتش����ف أنه بريء من التهمة 

املوجهة له.

ماذا عن قصة العمل باختصار؟
٭ قصة رجل اتهم بجرمية قتل، ومت زجه في 
السجن لعشر سنوات ليخرج بعدها ويبدأ رحلته 
في البحث عن القاتل احلقيقي، ويواجه الكثير 
من املصاعب أثناء بحثه وتتصاعد األحداث حتى 
تصل إلى نهاية مأساوية، العمل من بطولة أندريه 

دمشق ـ هدى العبود

ناهد حلبي فنانة سورية تدرس خطواتها 
بدقة متناهي����ة، ال تقبل أي عمل س����واء أكان 
مس����رحيا أو سينمائيا أو عمال معاصرا أو من 
البيئة الش����امية والبدوية ال يضيف ملسيرتها 
الفنية شيئا، تعيش الفن مع أفراد أسرتها الفنان 
طارق مرعشلي وحفيدتها هيا، يتبادلون اآلراء 
حول األعمال الفنية ويأخذون برأيها »ألنها األم 

العود « كما يقال.
حاليا نراها خلف كاميرات التصوير من خالل 
»الغربال« ولها دور من خالل فيلم س����ينمائي 
يحاكي األزمة السورية احلالية بعنوان »أطويل 
طريقنا أم يطول« مع املخرج رميون بطرس، 

والفيلم لم يعرض حتى اآلن.
»األنباء« التقت ناهد حلبي في حوار صريح، 

فإلى التفاصيل:

حدثينا عن أعمالك اليوم.
٭ انتهيت من تصوير دوري في اجلزء الثاني 
من »الغربال« والفيلم السينمائي »أطويل طريقنا 
أم يطول« والذي يدور حول أحداث سورية التي 
نعيشها جميعا، وتابعت بحماس: ال ميكننا أن 

ناهد حلبي في أحد أعمالها الفنية

كاميرا وضعت ثقتها في كفنانة، ويعود ذلك 
ألسباب إما صحية أو نفسية، والفنان بالنهاية 
لدية طاقة وهو بشر، يتعب وميرض ويتعرض 
من خالل حياته ملضايقات تكاد تسبب له مزاجا 
نفسيا، ال يستطيع أن يشارك حتى بزيارة ألقرب 
الناس اليه، وحدث ذلك معي عندما اعتذرت عن 
املشاركة مبسلسل »بواب الريح«، ألنني كنت 
بوضع صحي ال يس����مح لي الوقوف طويال 
أمام الكاميرا، وال عالقة للدور أو املخرج أو 
النص باالعتذار، علما أن الدور كان جميال 
وجديدا ويضيف ملسيرتي الفنية جديدا هو 
شخصية امرأة يهودية هي زوجة شيخ كار 

النحاسني في دمشق في أواسط القرن 
التاسع عشر والزوج يؤدي دوره 

العمالق الكبير دريد حلام.

كيف تصف لنا ناهد حلبي 
عالقتها بأسرتها؟

٭ أسرتي هي الروح 
التي تنبض بلقبي، 
ابني طارق وابنته 
هي���ا الطفلة التي 
يدي،  على  تربت 
وحالي���ا ممثل���ة 
صاع���دة لطيفة 
ورقيقة وخجولة 
ني  تستش���ير و

بأدواره���ا، وأقوم 
أنا  له���ا  بالنص���ح 
ووالدها مثال، ألنها 
 ال زال���ت صغي���رة 
كم������ا أن رن�����دة 

مرعش���لي والدة 
هيا سيدة وفنانة 
وأكن  محترمة 
له���ا كل احلب 
واالحترام وال 
تستحق إال كل 

خير.

ال حتب السواد في أعمالها الدرامية 

ناهد حلبي لـ »األنباء«: اعتذر إذا كنت ال أستطيع تأدية دوري كفنانة بأمانة

بشار جاسم

انتهى امللحن واملطرب صاحب الصوت 
املميز صالح احمد من تسجيل سينغل 
جديد يحمل عنوان »السما«، وهي من 

كلمات الشاعر حافظ الرسن واحلان 
وتوزيع محمد ابراهيم، وتقول كلماتها: »انا 

مثل السما ما انزل القاع..وأنا مثل البحر 
ماهمه قطرة.. وأنا قلبي سفينه وطيبتة 
شراع.. وشاطية الوفا واخالقي بحره«. 

كذلك انتهي من تلحني اغنية جديدة للنجمة 
دنيا بطمة بعنوان »ماردك لي« كلمات 
حافظ الرسن وتوزيع محمد ابراهيم. 

وعن تعاونه مع امين االعتر ومجموعة 
من النجوم يقول صالح: سعيد بنجاح 

اغنيتي مع الفنان امين االعتر وهي بعنوان 
»أعاتب نفسي« من كلمات محمد الكبير 

واحلاني وتوزيع حسام كامل، وأيضا 
سعيد بتجربتي مع النجم عبداهلل الرويشد 

في اغنية »اساحلك« وهي من كلمات 
عبداللطيف ال شيخ، وأيضا اغنيتي مع 

كارمن سليمان بعنوان »سالم« تأليف 
سالم وتوزيع حسام كامل، وقبل أيام 
طرحت الفنانة عريب أغنية »الذكري« 

من كلمات عبدالرحمن الرويس وأحلاني 
وتوزيع محمد صالح.

ويضيف: طرحت لي اغنية منذ شهرين 
وهي »ياعني ابوي« التي كتبها حافظ 

الرسن وحلنها محمد ابراهيم، وهلل احلمد 
تعدت النصف مليون مشاهد من خالل الـ 
»يوتيوب«، وأمتنى أن حتوز أعمالي املقبلة 

علي رضى اجلمهور، وأنا حاليا بصدد 
االتفاق مع الفنانة أصالة في اكثر من عمل 

خليجي بعد جناح أغنيتنا »امنية«.
صالح أحمد

مي كساب حتتفل بعقد قرانها واجلمهور يسخر من تسريحتها
عبدالغف���ور، ومحمد نور، 
ش���حتة كاريكا، أورتيجا، 
ريه���ام عبداحلكيم، كابنت 

هشام يكن وحرمه.
وكانت مي قد احتفلت 
إلى  منذ أسابيع بخطبتها 
»أوكا« ف���ي حف���ل صغير 
مبنزلها، وسط حضور من 
أصدقاء مي وأوكا املقربني، 
بع���د أن كانا ق���د ارتبطا 
الوقت  منذ فترة، وانتظرا 
املناسب لإلعالن عن اخلبر، 
الذي أث���ار جدال كبيرا بني 

جمهورهما حينها.
يذكر أنها ليس���ت املرة 
التي تتعرض فيها  األولى 
م���ي للس���خرية، إذ كانت 
عرضة لالنتقادات احلادة 
فور إعالن خطبتها من أوكا، 
علما بأن ارتباطهما جاء بعد 
قصة حب جمعتهما منذ أكثر 

من عام.

احتفلت مي كساب بعقد 
قرانها على مغني املهرجانات 
محمد صالح الشهير ب�»أوكا« 
في مس���جد الش���رطة في 
مدينة السادس من أكتوبر 
بالقاهرة. ولفتت مي األنظار 
بتسريحة غريبة، حيث بدت 
كأنها حلقت ش���عرها من 
اجلانبني. وأثارت التسريحة 
جدال واس���عا فور انتشار 
الص���ور األولى م���ن عقد 
القران، وانهالت التعليقات 

الساخرة.
وكان في مقدمة احلضور 
من جن���وم الف���ن لطيفة، 
سوسن بدر، هالة صدقى، 
كندة علوش، صابرين، حنان 
مطاوع، ص���الح عبداهلل، 
عصام كاريكا، شريف باهر، 
أميرة العايدى، أبو الليف، 
إيهاب فهمى، أحمد صفوت 
مي كساب وأوكا في حفل الزفافأشرف زكى، روجينا، أشرف 

صالح أحمد: »ياعني أبوي« 
تعدت نصف املليون.. وانتظروني مع أصالة

فهمي والعمل للمخرج إسالم 
املفترض أن  خيري. ومن 
تبدأ غادة تصويره قريبا، 
وذلك بعد أن تنهي مشاكلها 
التي الحقته���ا أخيرا مع 
النقابة بسبب املنتج ممدوح 
شاهني الذي يصر على أنها 
تعاقدت على عمل جديد معه 
وقدم ش���كوى إلى النقابة 
ملنعها من املشاركة في أي 
عمل جديد إال بعد أن ترد 
العربون الذي حصلت عليه، 
خاصة أنها اتفقت معه على 
بطولة مسلسل جديد، إال أن 
غادة على العكس تصر على 
أنها بالفعل التقت باملنتج 
ممدوح شاهني ولكنها لم 

تتعاقد رسميا معه، وفي 
حال وجود أوراق رسمية 
معه طلبت منه أن يلجأ إلى 
النقابة والقضاء وأكدت أن 
خبر خروجها من املاراثون 

الرمضاني غير صحيح.
اجلدير بالذكر أن آخر 
أعمال غادة عبدالرازق كان 
مسلسل »السيدة األولى« 
الذي شاركت في بطولته مع 
ممدوح عبدالعليم وعبير 
صبري وعدد من الفنانني، 
وظهرت من خالله ألول مرة 
في شخصية زوجة رئيس 
جمهورية وقد تردد وقتها 
أنها تقدم شخصية سوزان 

مبارك.

أثاره  الذي  بعد اجلدل 
في فيلم »ح���الوة روح«، 
الذي ش���ارك في بطولته 
الطفل كرمي األبنودي أمام 
الفنانة هيفاء وهبي، يبدو 
أن الفنانة غادة عبدالرازق 
هي األخرى ستتعاقد مع 
كرمي في بطولة مسلسلها 
اجلدي���د »الكابوس« الذي 
تغير اسمه أكثر من مرة.

وبالفعل جنحت الشركة 
ف���ي خطف كرمي  املنتجة 
والتعاق���د مع���ه ليظه���ر 
في ش���خصية اب���ن غادة 
عبدالرازق في املسلس���ل 
الذي يشارك في بطولته كل 
من سميرة محسن وأحمد 

بعد مشاركته هيفاء.. غادة تخطف طفل »حالوة روح«!
في محاول���ة البتزاز طليقها 
بعدما رفض إعطاءها مبلغا 

كبيرا من املال.

كاظم الساهر يغني للمغاربة في عيد احلب

سالف فواخرجي: مشروع مصري ولكن!

طليقة أحمد الفيشاوي ترفض الدفاع عن نفسها

من املقرر أن يحيي الفنان 
العراقي كاظم الس����اهر حفلة 
عيد احلب 14 فبراير في الدار 
البيضاء- املغ����رب، في قاعة 
س����ينما »ميغارانا« للحفالت. 
وذكر موقع »سيدتي نت«، أنه 
ثمة إقبال كبير واستثنائي على 
تذاكر احلفل����ة، والتي يتراوح 
ثمنها ب����ني 700 و2000 درهم 
مغرب����ي. يذكر أن آخر حفالت 
الساهر في املغرب، كانت خالل 
ال����دورة املاضية من انش����طة 
مهرج����ان »موازين- إيقاعات 
العالم«، حي����ث صنفت حفلة 
الس����اهر من بني أجنح حفالت 

الدورة.

أكدت سالف فواخرجي 
أنها تبادل وس���ائل اإلعالم 
املصرية تلك احملبة الدائمة، 
مشيرة إلى أن بعض األخبار 
التي تنشر فيها صحيحة. 
الس���ورية،  الفنانة  وقالت 
بحس���ب موقع »أنا زهرة«، 
إنها تعيش حالة من الود مع 
املصريني، وقد اعتادت على 
طرح اسمها هناك، وحتدثت 
عن اتفاق مبرم للمش���اركة 
في بطولة مسلسل مصري، 
لكن املش���روع تأخر قليال، 
ولذا اعتبرت نفس���ها غير 
مسؤولة عن الشائعات التي 
تطلق حت���ى تعلن عن بدء 

التصوير.

رفضت مهندسة الديكور هند 
احلناوي طليقة املمثل الشاب 
أحمد الفيش����اوي، الظهور في 
ثالثة برامج تلفزيونية للتعقيب 
على البيان اإلعالمي الذي وصل 
إلى وس����ائل اإلع����الم ويتهم 
الفيش����اوي بتعاطي املخدرات 
أمام ابنتهم����ا لينا، وهو ما قد 
يثبت فعلي����ا االتهام بأنها هي 
التي تق����ف وراء البيان، ألنها 
الدفاع عن نفس����ها  رفض����ت 

والتبرؤ من البيان.
يذكر ان مس���ؤولة شركة 
العالقات العام���ة التي تدير 
أعمال املمثل أحمد الفيشاوي، 
كانت قد كشفت عن أن مصدر 
هذا البيان هو هند احلناوي 

كاظم الساهر 

سالف فواخرجي

أحمد الفيشاوي

دينا: أنتظر أن يعرض علي فيلم يليق مبكانتي
أكدت الفنانة دينا أنها تنتظر عمال سينمائيا 
يليق بقيمتها الفنية، وقالت: »أنا في انتظار 
ان يعرض علي فيل���م يليق مبكانتي الفنية، 
وأشعر بأنني من خالله أستطيع أن أبدع، وأنا 
متفائلة بعودة عجلة السينما للدوران، وعلى 

أسس جديدة«. وأضافت دينا، في حديث لها 
مع مجلة »املوعد«: »جناح فيلم الفيل األزرق«، 
وفيلم »احلرب العاملية الثالثة« هو ما يعني 
بداية مرحلة جديدة في السينما حتترم عقولنا 

ومشاعرنا.

غادة عبدالرازق
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 املخدرات واحلبوب املضبوطة مع املدين 

مدين بـ 74 
ألف دينار ضبط 
مباريغوانا وكبتي 

وحشيش

محمد الجالهمة ـ عبدالعزيز فرحان

ام����ر وكي����ل وزارة الداخلي����ة اللواء 
عبدالفتاح الع���ل����ي باحالة مواطن الى 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات بعد ضبطه 
في منطقة الش����عب البح����ري والعثور 
بحوزته على مواد مخدرة على أن يحال 
إل����ى التنفيذ املدني لكون����ه مدينا ب� 74 

الف دينار.
وقال مصدر أمني ان دورية تتبع اسناد 

حولي وخالل جولة لها في الشعب البحري 
اشتبه امنيوها مبركبة، ولدى االستعالم 
عن قائده����ا تبني أنه عليه طلب احضار 
مدين مببلغ 74 ألف دينار ألحد البنوك، 
وقبل ادخاله الدورية مت تفتيشه احترازيا 
ليعث����ر بحوزته على كيس بداخله مادة 
نباتية اللون )مارغوانا( وحبتني حمراوين 
)ترامادول( وحبة صفراء اللون )كبتي( 
وسيجارة ملفوفة مستعملة يشتبه بها 

حشيش.

سرقة 150 ديناراً و»آي فون 6« 
عبدالعزيز فرحان

تقدم مواطن يعمل عسكريا في وزارة الدفاع وأبلغ مخفر 
العدان عن شخص مجهول كسر مثلث زجاج مركبته وسرق 
م���ن داخلها مبلغ 150 دينارا وهاتف »آي فون 6« الى جانب 
رخصة سوق وبطاقة مدنية، وقال املبّلغ انه كان ميارس رياضة 

املشي وان الواقعة حدثت في موقف خاص للمشاة.
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پ ت�شخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

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

ت�شاقط ال�شعر.

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

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

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

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.

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

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

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

پ اأحدث طريقة لعالج

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

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية     

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�سن اأبل )ا�ست�ساري جراحة عيون(

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

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

- حـــقن الفيتامينات - امليزوثريابي لت�ساقط ال�سعر

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

- الــلــيــزك خــــالل دقـــائـــق لــتــ�ــســحــيــح الــنــظــر.

فــــــــرونــــــــت. ــــــــــويــــــــــف  ال ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت  -

الــــعــــيــــون. عـــمـــلـــيـــات  ـــع  ـــي ـــم ج اجـــــــــــراء   -

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

مركز البدع الطبي �شابقامركز يــونيفــرسـال الطبي

Universal Medical Center

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

• اأمرا�ض �شعف املناعة.

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

 ت�شخي�ض وعالج كافة احلالت

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

 ومن 4:30 اإىل 8:30 م�ش���اًء

د. عبدالرحمن السداوي
)م�شجل اأ�شنان( 

ماج�شتري جراحة الفم والأ�شنان جامعة القاهرة

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

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

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

يوجـــد خصـــم خـــاص

مستــوصف الدكتور صالح الرومـي الطبي

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
اللواء متقاعد حمد السريع

ملاذا يتمسك 
احلوثيون 
بالرئيس؟

سنوات طويلة والصراع بني السلطة واحلوثيني 
على أشده، وخالل ثورة الشعب اليمني على 
الرئيس السابق كان احلوثيون يعدون العدة 
للقتال حتى انسحب علي عبداهلل صالح من 

السلطة وتسلم مقاليد احلكم هادي منصور. 
الرئيس اجلديد رأى نفسه في مأزق، فاجليش 

منقسم على نفسه والرئيس السابق علي 
عبداهلل يحاول بشتى الطرق نشر الفوضى في 

اليمن، أما القاعدة فقد ازداد نفوذها وتوسع 
نشاطها. 

احلوثيون تيقنوا بأن الوقت بات مناسبا لهم 
فتحركت شراذمهم وبدأت املناطق تتساقط 

أمامهم، ورغم مناشدات الكثير من القوى 
السياسية للرئيس هادي بالتصدي لهم، ولكنه 

رفض باعتبار انه رجل دولة وال يرغب في 
الدخول في صراع مع فئة من شعبه. 

وبني ليلة وضحاها سقطت العاصمة صنعاء 
وانتشرت العصابات اإلرهابية في كل األنحاء 

وبدأت في فرض شروطها على القيادة 
السياسية، وكانت كلما قدمت مطلبا رضخ 

الرئيس هادي ملطالبهم. 
احلوثيون ال يريدون الظهور في الواجهة، 

بل البقاء في الصف الثاني وفرض أجندتهم 
السياسية على الرئاسة التي رضخت لكل 

مطالبهم حتى مت خطف مدير مكتب الرئيس 
أحمد عوض بن مبارك وهنا بدأت مراحل 

اخلطورة التي استشعر بها الرئيس، ففي بادئ 
األمر حاول التفاوض مع احلوثيني على إطالق 
سراح املخطوف، وعندما رفضوا دخل معهم 

في مواجهة عسكرية خاسرة. 
احلوثيون اقتحموا قصر الرئاسة ومجلس 

الوزراء واحلرس اجلمهوري، ورغم انهم 
لم يتمكنوا من القبض على الرئيس، إال أن 

الرئيس هادي أعلن استقالته من منصبه، وهذا 
ما وضع احلوثيني في ورطة ألن االستقالة 

تعني وجودهم بالصف األول ومواجهتهم لبقية 
الشعب اليمني قاطبة. 

احلوثيون يتمنون عدول الرئيس عن االستقالة 
مع خضوعه ملطالبهم املستمرة، وهذا أفضل 

من مواجهة الشعب اليمني والعالم العربي 
واملجتمع الدولي. 

البعض يقول إن استقالة الرئيس تعني 
الفوضى، وهل هناك فوضى أكثر مما يحدث 

اآلن في اليمن السعيد.
ورطة احلوثيني انهم اقتنعوا بأوامر إيران 

التي ال تريد اخلير لهم أو للشعب اليمني أو 
الشعوب العربية قاطبة، واآلن عليهم حتمل 

تبعات ما قاموا به من حماقات.

حملة مباغتة لألمن العام على سوق عشوائي
عبدالعزيز فرحان 
محمد الدشيش

في اطار اس���تراتيجية 
الع���ام بقيادة  قطاع األمن 
الل���واء عبدالفت���اح العلي 
ال���ى مالحق���ة  والهادف���ة 
األس���واق العشوائية التي 
تباع بداخلها مواد غذائية 
منتهية الصالحية، ش���ن 
رج���ال أمن األحمدي عصر 
امس االول حملة مباغتة على 
احد األسواق العشوائية في 
منطقة الفحيحيل، واسفرت 
التي اشرف عليها  احلملة 
العميد عل���ي االحيمر عن 
ضب���ط باع���ة متجول���ن 
ومصادرة كمي���ات كبيرة 
من املواد الغذائية والعطور 
والسجائر الى جانب ضبط 
مركبة مبلغ عن سرقتها في 

محيط السوق.
واك���د مص���در أمني ان 
حمالت األمن العام ستستمر 
في مختلف ارجاء الكويت.

عطور مقلدة من بني موجوادت السوق 

 اسماك تالفة تباع في السوق مصيرها اإلتالف 

هاني الظفيري

سجلت بحق وافد هندي 
قضية ش����روع في االنتحار 
بع����د ان ل����وح باالنتح����ار 
مبق����ص داخل مقر ش����ركة 
يعم����ل بها في منطقة الري، 
وقال مص����در امني ان مدير 
الهندي وهو ميني  املوظف 
استنجد بعمليات الداخلية، 
حيث انتقل رجال األمن، ومت 
التفاوض معه ملنع تنفيذ ما 
قدم عليه، وافاد الهندي بأنه 
يريد السفر نهائيا الى موطنه، 
وان الشركة ترفض ذلك. من 
جهة أخري، أقدم وافد مصري 
من مواليد 1977 على االنتحار 
شنقا داخل مقره السكني في 
الفروانية وانتقل رجال األمن 
الى موقع  واألدلة اجلنائية 
الي  البالغ واحيلتت اجلثة 

الطب الشرعي.

انتحار مصري شنقًا 
وهندي لوح باالنتحار 

لرفض الشركة تسفيره
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 املتهمون وأمامهم حصيلة البيع واملضبوطات من اآليس واحلشيش 

تاجر كيف طعن نفسه وحصيلة مداهمة منزله 
1600غرام حشيش وآيس وحصيلة بيع

عبدالعزيز فرحان

سجلت في مخفر اجلهراء قضية اعتداء 
على رجال أمن وقيادة مركبة في حالة سكر 
وحيازة مواد مسكرة، وجاء تسجيل القضية 
بعد ان تقدم رجال امن من دوريات أمن الطرق 

وابلغا عن توقيفهما ش���خصني حيث كانا 
في حالة غي���ر طبيعية ولدى الطلب منهما 
النزول قام احدهما باش���هار سكني في وجه 
رجلي األمن، ومتت السيطرة عليهما وعثر 
بحوزتهما على مشروب غازي يحوي مواد 

مسكرة.

عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة

متكنت إدارة العمليات باإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات من ضبط تشكيل عصابي مكون من 
ثالثة أشخاص عثر بحوزتهم على ما يقارب 
كيلو ونصف من مادة احلشيش املخدرة و100 
غرام من مادة اآليس وكمية من املؤثرات العقلية 
ومبالغ مالية، وذلك بعد ورود معلومات لإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات )إدارة العمليات( تفيد 
بأن هناك مواطنا يقوم باالجتار باملواد املخدرة 
واملؤثرات العقلية وبعد التأكد من صحة وجدية 
املعلومات مت استصدار اإلذن القانوني الالزم، 
حيث مت ضبطه مبنزله وكان برفقته شخص 

م���ن غير محددي اجلنس���ية، وأثناء القبض 
عليهما قام املتهم األول بإحداث إصابات بنفسه 
واالعتداء على رجال األمن وإصابة أحد الضباط 
وتهديدهم، وبعد السيطرة عليه، مت تفتيش 
مسكنه وعثر على ما يقارب كيلو ونصف من 
مادة احلش���يش املخدرة و100 غرام من مادة 
اآليس وكمية من املؤثرات العقلية ومبالغ مالية 
حصيلة بيع املواد املخدرة، وبالتحقيق معهما 
أقرا بأنهما يتحصالن على املواد املخدرة من 
شخص ثالث وهو مواطن مت ضبطه مبسكنه 

وبحوزته قطعة حشيش.
وقد متت إحالة املتهمني الثالثة واملضبوطات 

إلى جهة االختصاص.

ضبط مواطنني مبشروب غازي مسكر 
عقب تهديد رجلي أمن بسكني

العميد عادل احلشاش

بالتوجيه من أجل التعامل مع 
مختلف وسائل التواصل احلديثة 
لتحقيق طفرة وقفزة في االداء 
األمني في إطار فكر شامل متكامل 
يستند إلى قواعد العلم وأحدث 
األساليب التكنولوجية إميانا منه 
بأن من ال ميتلك العلم واملعرفة 
والتقدم لن يس����تطيع مالحقة 
التطورات املتالحقة على الساحة 

األمنية تقنيا ومعلوماتيا.
وشدد العميد عادل احلشاش 
على أن القي����ادة العليا لوزارة 
الداخلية توقن بأن تأهيل العنصر 
البشرى وتزويده بكل جديد هو 
الركيزة األساسية ألي تقدم يلحق 
باملؤسسة األمنية. وأشار إلى أنه 
ومنذ ان تفضل وزير الداخلية 
الش����يخ محمد اخلالد بتدشني 
حس����اب وزارة الداخلية على 
»االنستغرام« بدأ فريق متكامل 
من ضباط وأفراد إدارة اإلعالم 
األمني بتشغيل احلساب وإدارته 
خلدمة القضايا األمنية وتوصيل 
رسائلها بالوقت املناسب، مشيرا 
إلى أن����ه مت تخصيص اإلمييل 
moiask@moi.gov.kw لتلق����ي 

االستفسارات واالقتراحات.
وذكر أن احلس����اب اجلديد 
على موقع التواصل االجتماعي 

احلشاش:  »إنستغرام الداخلية« نقلة نوعية 
ويحظى باهتمام ومتابعة اخلالد

 »moi_kw« »االنس����تغرام« 
سيتضمن حزمة مترابطة من 
املعلومات التي ستصب جميعها 
في خدمة العمل األمني وتفعيله 
وتوعي����ة جماهي����ر املواطنني 
واملقيمني أمنيا ومروريا، مشيرا 
إلى أن هذه املعلومات س����وف 
تتضمن بث احلوادث املرورية 
على الط����رق املختلفة وإعالم 
املواطنني واملقيمني باستخدام 
طرق بديلة حتاشيا ملواجهة أي 
ازدحامات أو اختناقات مرورية 
باإلضافة إلى نشر أخبار تتعلق 
بالقيادة العليا للمؤسسة األمنية 
وأنشطة كافة قطاعاتها املختلفة 
وبث فالشات توعوية مرورية 
وأمنية وفالش����ات ملكافحة آفة 
املخ����درات التي تهدد ثروة هذا 
الوطن من الش����باب، وإرشاد 
أبن����اء املجتم����ع ع����ن كيفية 
حتقيق ذل����ك. وأضاف العميد 
احلش����اش أن احلساب اجلديد 
في موقع التواصل االجتماعي 
»االنس����تغرام« يتضمن أيضا 
مجموعة من الصور التاريخية 
لوزارة الداخلية ورجالها إلبراز 
أنشطتهم في املاضي وجهودهم 
حلماية األمن وتوفير األمان على 

مر الزمان.

أكد مدير إدارة العالقات العامة 
والتوجيه املعنوي ومدير إدارة 
اإلعالم األمني باإلنابة العميد عادل 
أحمد احلشاش، أن تدشني نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
الستخدام حساب وزارة الداخلية 
في موقع التواصل االجتماعي 
االنستغرام »moi_kw« يعد نقلة 
نوعية جديدة في مجال العمل 
األمني والتوعية اجلماهيرية 

والتواصل مع أبناء املجتمع.
وأوض����ح أن اخلال����د ق����ام 

 احملامية زينب الرامزي

راتب األب يس���تلزم زيادة 
نفقة األبناء، إذ قضت بزيادة 
نفقة اثنني من األبناء مببلغ 
370 دينارا ش���هريا، وأجرة 
خادم���ة 80 دين���ارا وأجرة 
إلى 250  مس���كن احلضانة 
دينارا شهريا و5000 دينار 

ثمن سيارة لالبنني.
التفاصيل، ترافعت  وفي 
عن املدعي���ة احملامية زينب 
الرام���زي والت���ي طالب���ت 
بتطبيق ن���ص املادة 77 من 
قانون األحوال الش���خصية 
رق���م 1984/51 والذي ينص 
النفقة  على أن جتوز زيادة 
ونقصها بتغير حال الزوج أو 
أسعار البلد، وال تسمع دعوى 
الزيادة أو النقص قبل مضي 
سنة على فرض النفقة إال في 
احلاالت االستثنائية الطارئة، 
وتكون الزيادة أو النقص من 

إلزام مواطن بـ 5700 دينار نفقة أبناء 
وسيارة وأجرة خادمة ومسكن

تاريخ احلكم.
وأشارت الرامزي إلى مضي 
أكثر من سنتني على صدور 
احلكم املذكور وخاللهما كبر 
األبناء وزادت احتياجاتهم كما 
زادت خاللها األس���عار وزاد 
راتب املدعى عليه، باإلضافة 
ارتف���اع أج���رة اخلدم  إلى 
وارتفاع إيجارات املساكن، كما 
أن األبناء قد كبروا ويحتاجون 
إلى  إلى س���يارة لتنقالتهم 

املدرسة ذهابا وإيابا.
إلى  وقد أجابتها احملكمة 
طلباتها بزيادة النفقة لالثنني 
مببل���غ 370 دينارا ش���هريا 
وأجرة اخلادم���ة 80 دينارا 
شهريا وأجرة مسكن احلضانة 
إلى 250 دينارا و5000 دينار 
إلى  ثمن س���يارة باإلضافة 
املصروفات ومبلغ 70 دينارا 

أتعاب محاماة فعلية.

مؤمن المصري

أك���دت الدائرة اجلعفرية 
مبحكمة األحوال الشخصية 
أن ارتفاع األس���عار وزيادة 

حادث تصادم »الرياضية« وتنكر املياه

إلى بلدية الكويت عن الطريق 
بعد انقالبها وس����جلت قضية 

تصادم وانقالب ووفاة.
وظه����ر أمس توفي ش����اب 
كويتي متأثرا بجروح خطيرة 
داخل مستشفى مبارك من جراء 

وفاة شاب في اصطدام »رياضية« بتنكر مياه 
ومصرع آسيوي في تصادم وانقالب

رحلة تسوق إلى مجمع راٍق 
كلفت مواطناً 7000 دينار ومالبس

منتحالن رافقا حارسًا حتى غرفته 
وسلباه 1400 دينار حصيلة إيجارات

سلب سيالنية قالدة ذهبية بالسحب

التحقيق مع 7 إيرانيني تسللوا إلى املياه اإلقليمية

أمير زكي

قام رجال األدلة اجلنائية برفع البصمات من 
على مركبة مواطن لتحديد هوية لص مجهول 
قام بكسر زجاج مركبة مواطن وسرق من داخل 

املركبة مبلغ 7000 دينار ومالبس، وقال املبلغ انه 
ترك سيارته مقابل سوف جتاري راق »املواقف 
اخلارجية« وحينما عاد بعد رحلة تسوق دامت 
لساعتني وجد سيارته قد كسر زجاجها وسرق 

من داخلها االغراض سالفة الذكر.

محمد الجالهمة

شرع رجال مباحث األحمدي في البحث عن 
شخصني انتحال صفة مباحث وسلبا حارس 
بناية مبلغ 1400 دينار، وقال مصدر امني ان 

الوافد وهو باكستاني قال في مخفر الفحيحيل 
ان شخصني اوقفاه امام البناية وأبلغاه بأنهما 
من رجال املباحث وطلبا منه فتح غرفته الن 
لديهما أمرا بالتفتيش ومن ثم س���رقا املبلغ 

املالي.

هاني الظفيري

تقدمت وافدة سيالنية الى مخفر اجلهراء 
وابلغت ضد شخصني مجهولني اوقفاها خالل 

سيرها على القدمني وقاما بسحب قالدة ذهبية 
من رقبتها، وح���ددت املبلغة اوصاف مركبة 
كان يستقلها املدعى عليهما، وسجلت قضية 

سلب بالقوة.

اصطدام مركبته الرياضية من 
اخللف بتنكر للمياه، وذلك بني 

منطقتي مشرف وبيان.

هاني الظفيري

أدى ح����ادث تص����ادم بني 
مركبتني فج����ر أمس إلى وفاة 
وافد آسيوي على طريق امللك 
فهد، ومت نقل الشخص إلى الطب 

الشرعي ومت تسجيل قضية.
وفي التفاصيل التي يرويها 
مصدر أمني فإن بالغا ورد إلى 
الداخلية عن  غرفة عملي����ات 
وقوع حادث تصادم على طريق 
امللك فهد باجتاه مدينة الكويت، 
فتوجه على الفور رجال األمن 
واإلسعاف واإلطفاء، حيث تبني 
أن أحد أطراف احلادث آسيوي 
لفظ أنفاسه في موقع احلادث، 
بينما أصيب الطرف اآلخر، ومت 
نقله إلى املستشفى، وقام رجال 
اإلطفاء بسحب املركبة التي تعود 

احملامي حمود الردعان

مع إحدى ش����ركات االتصاالت 
للحص����ول على خ����ط هاتفي 
وإنترنت ما جعل موكلي مدينا 
لتلك الشركة دون علمه ودون 

أي ذنب ارتكبه.
وأك����د الردع����ان أن موكله 
تض����رر أدبيا نتيجة علمه أنه 
مطلوب لشركة االتصاالت مببلغ 
مكامل����ات ليس ل����ه عالقة بها، 
فضال عن األضرار املادية التي 
تكبدها جراء توكيله للمحامي 
ومراجعته للمخف����ر والنيابة 
وشركة االتصاالت ودفعه لرسوم 
املواصالت، مطالبا بتعويض 
موكل����ه من املس����تأنف ضده 
وشركة االتصاالت متضامنني 
مببلغ 5001 دينار. وأكد احملامي 
الردعان في تصريح صحافي 
بعد صدور حكم االستئناف: أنه 
سيتمسك أمام محكمة التمييز 

إلزام وافد بتعويض عربي مبلغ 1000 دينار 
النتحاله صفته أمام شركة

بتعويض موكله مببلغ 5001 
د.ك ألن املبل����غ احملكوم به ال 
يغطي األضرار األدبية والنفسية 

واملادية التي حلقت به.

مؤمن المصري

قضت الدائرة املدنية مبحكمة 
االستئناف بإلغاء حكم محكمة 
أول درج����ة وقض����ت بإل����زام 
املستأنف ضده األول بأن يؤدي 
للمدعي )املستأنف( مبلغ 1000 
دينار و300 دينار أتعاب محاماة 
إدانته بانتحال شخصية  بعد 
املدعي وشرائه خطوط هاتفية 

من شركة اتصاالت.
وقال دفاع املستأنف احملامي 
حمود الردع����ان في دعواه إن 
الدائ����رة اجلزائي����ة مبحكمة 
االس����تئناف قض����ت بحبس 
املس����تأنف ضده األول »وافد« 
3 س����نوات مع الشغل والنفاذ 
لقيامه بانتحال شخصية موكلي 
»عربي اجلنس����ية« وبتزوير 
بطاقت����ه املدنية وإب����رام عقد 

صقر قام البحارة االيرانيون بإخفائه بني األمتعة

هاني الظفيري

متكن رجال جمارك الدوحة بقيادة املراقب 
خال���د الفيلكاوي من ضب���ط 4 صقور نادرة 
بطراد إيراني ومت التحفظ عليها وكتابة تقرير 
بالواقعة مع األشخاص املتهمني، ومتت إحالة 
من كان على منت اللنج إلى املباحث للتحقيق 

ومعرفة دوافع هروبه.

وقال مصدر أمن���ي إن بالغا ورد عن قيام 
طراد باختراق املي���اه اإلقليمية، ومت إخطار 
خفر السواحل، وبعد ضبط الطراد اتضح أن 
املوجودين 7 وافدين من اجلنسية اإليرانية، 
وبتفتيش الطراد مت العثور على صقور نادرة 
مخبأة »بسالل« مالبس، وقام األشخاص بخياط 
أعني الصقور كي ال تهرب، فتمت إحالتها إلى 

احلجر الصحي.

»اجلنايات« تؤجل نظر 
دعوى إعادة خطاب البراك

دوة فحم صرعت وافدًا 
في شاليه بالزور

متقاعد يتهم أبناءه بتهديده 
بسالح وضربه وإجباره على 

توقيع كمبيالة بـ 30 ألف دينار

سائق جوال طعن مصريًا في 
خيطان بعد خالف على األجرة

زوجة في مخفر اجلابرية: 
زوجي ضربني بحديدة

مباحث شؤون اإلقامة 
توقف مصريًا ينجز املعامالت 

بطوابع مزورة

عاق سب أمه وهددها 
في السالم

مؤمن المصري

التاسعة باحملكمة  الدائرة اجلزائية  أجلت 
الكلية أمس برئاسة املستشار وليد الكندري 
وأمانة سر أحمد علي نظر قضية أمن الدولة رقم 
2013/10 املتهم فيها 21 مواطنا، بينهم 9 نواب 
س���ابقني، بإعادة خطاب النائب السابق مسلم 
البراك الذي ألقاه في ساحة اإلرادة، واملتهمون 
فيها باملساس بالذات األميرية، جللسة 31 مارس 

املقبل لالطالع.
كانت النيابة العامة قد أحالت 5 قضايا تتعلق 
بإعادة خطاب البراك إلى محكمة اجلنايات، حيث 
وجهت االتهام إلى 67 مواطنا في هذه القضايا، 
بينهم نواب سابقون في مجلس 2012 املبطل، 

وكتاب وصحافيون وناشطون.

محمد الدشيش

نقلت جثة وافد هندي الى الطب الش���رعي 
وتبني من خالل معاينة جثة الوافد ان وفاته 
جراء استنشاق غاز أول اكسيد الكربون املبتعث 
من الدوة وقال مصدر امني ان بالغا ورد عن 
وف���اة الهندي داخل ش���اليه في منطقة الزور 
وتبني انه كان يستخدم دوة فحم للتدفئة ونام 

ليلقى حتفه.

أمير زكي

سجل شخص من غير محددي اجلنسية في 
مخفر االندلس قضية حيازة سالح وسلب بالقوة 
واإلكراه على توقيعه على مس����تند. وقال املبلغ 
وهو متقاعد م����ن وزارة الداخلية انه بينه وبني 
زوجته خالفات، وهي تقيم في شقة في الرقعي. 
وأضاف: »طلبت مني زوجتي استدانة 500 دينار، 
وسلمتها املبلغ قبل اشهر«. وأشار الى ان زوجته 
اتصلت به لكي يتسلم املبلغ الذي أعطاها إياه، 
وحينما وصل الى شقتها قام ابناؤه- وهم من غير 
محددي اجلنسية- بضربه وإشهار مسدس في 
وجهه وتصويره خالل الضرب وسلبه 60 دينارا 
كانت بحوزته وإجباره على ان يوقع على مستند 

يفيد بأنه تسلم منهم 30 ألف دينار.

محمد الجالهمة

شرع رجال املباحث في البحث عن سائق 
تاكسي جوال آسيوي اجلنسية أقدم على طعن 
واف���د مصري طعنة نافذة للخالف على اجرة 
توصيل في منطقة خيطان، وقدم شقيق املجني 
عليه تقريرا طبيا وحدد أوصاف املركبة التي 

كان يستقلها املدعى عليه.

عبدالعزيز فرحان

س���جلت مواطنة قضية اعت���داء بالضرب 
واتهمت زوجها بضربها باس���تخدام حديدة. 
وأرفق���ت املبلغة في مخف���ر اجلابرية تقريرا 
طبيا تضمن خدوشا وكدمات جراء آلة حادة. 
ومت االتصال على الزوج الذي رفض احلضور 
لالستماع إلى أقواله، وسجلت قضية اعتداء 

بالضرب.

أمير زكي

أحال رجال مباحث ش���ؤون اإلقامة الى 
النيابة العامة واف���دا مصريا يعمل مندوبا 
إلجناز معامالت ش���ركة يعمل بها بطوابع 
سبق استخدامها، وبحسب مصدر أمني فإن 
معلومات وردت الى مدير مباحث ش���ؤون 
اإلقامة عن وافد مصري يس���تخدم الطوابع 
املستخدمة بعد تأهيلها في إجناز املعامالت، 
وعليه قام رجال املباح���ث بتوقيف الوافد 
وبتفتيشه عثر بحوزته على طوابع مزورة، 
وأقر بأنه يشتري الطوابع املزورة من آسيويني 
ويعيد تأهيلها، ويقوم باستخدامها في امتام 
معامالت الوافدين املس���جلني على الشركة 

التي يعمل بها.

تقدمت مواطنة الى مخفر ش���رطة السالم 
واتهمت ابنها العشريني بسبها وتهديدها بإحلاق 
االذى بها في منزل العائلة مبنطقة جنوب السرة، 
وقالت األم ان واقعة السب والتهديد حدثت اثر 

خالف مالي بينها وبني ابنها العاق.



حميد القطان

احلمود: امللك سلمان رجل املرحلة باقتدار

أكد محافظ الفروانية الش���يخ فيصل 
احلم���ود أن مبايع���ة األمير س���لمان بن 
عبدالعزيز ملكا للمملكة العربية السعودية 
ستكون لها انعكاساتها األكثر من إيجابية 
على الواقع العربي ولم الشمل، واصفا إياه 
برجل املرحلة الذي يخوض غمار الصعوبات 
التي مير بها العاملان العربي واإلس���امي، 
وقائد السفينة احملنك الذي يبحر بها إلى 
بر األمان. وبني أنه إذا كانت األمة قد فقدت 
رجا عظيما حكيما فإن لها في امللك سلمان 
عزاء كبيرا، فهو س���ليل األس���رة الكرمية 
ورج���ل علمته األيام الكثي���ر، وقد عرفته 
عن قرب رجا مقداما حريصا على وحدة 
الصف العرب���ي، وله من املواقف الوطنية 

واإلنس���انية الكثير ما يجعله خير خلف 
خلير سلف.

وأضاف احلمود أننا في الكويت نرى في 
شخصية امللك سلمان بن عبدالعزيز القائد 
الكفء، واإلنسان الرائد في االنتقال باملنطقة 
إلى بر األمان، وتطمينها إلى أنها التزال في 
أيد أمينة تصون احلريات، وتعطي كل ذي 
حق حقه، وتعمل لترفيه شعوبها ومنحهم 

احلياة الكرمية.
وقال إن لقاءاتي السابقة مع امللك سلمان 
بن عبدالعزيز كش���فت لي املعدن األصيل 
واخللق احلميد الذي يتحلى به، ما يدفعني 
إلى التفاؤل بأن املرحلة املقبلة ستكون بارزة 

ومهمة في تاريخ املنطقة بأكملها. 

خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز والشيخ فيصل احلمود

ياسر أبل

العيسى وأبل: امللك سلمان ميتلك عالقات دولية متميزة
أشاد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
مبناقب خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز التي 
عرف بها منذ تسلمه ملسؤولياته 
املتعددة، مؤكدا ان خبرة امللك 
اجلدي����د وحنكته السياس����ية 
س����تكون صمام أمان للمملكة 
العربية السعودية سواء على 
الصعيد الداخلي أو اخلارجي ملا 
ميتلكه من عاقات دولية متميزة 
ودراية شاملة بأوضاع السعودية 
والسعوديني في مختلف املجاالت، 
حيث عرف بالقرب من املواطن 
السعودي خال وجوده في إمارة 
الرياض ووالية العهد، إضافة الى 
قربه من القرار السعودي على 
الصعيد اخلارجي منذ عشرات 
الس����نني بحكم قربه ومازمته 
ملوك الس����عودية املتعاقبني. 
من جهته، ب����ارك وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان ياسر أبل خلادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز توليه دفة القيادة 
واحلك����م في اململك����ة العربية 
الس����عودية، موضحا انه خير 
خلف خلير سلف. وأضاف أبل: 
أن امللك سلمان بن عبدالعزيز 
قائد فذ ورجل املرحلة بامتياز، 
متمنيا له اس����تكمال مس����يرة 

جعل����ت من ش����خصيته رجل 
دولة ق����ادرا على قيادة اململكة 
بكل اقتدار. بدورها أكدت املديرة 
العامة ملنطقة الفروانية التعليمية 
بدرية اخلالدي أن تولي خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز مقاليد احلكم في 
اململكة العربية السعودية يعد 
اس����تمرارا للنهج احلكيم فهو 
احد الرجال املتفانني في خدمة 
الدين والوطن والش����عب من 
خال تاريخه السياسي احلافل 
باملناصب الت����ي تقلدها خال 
مسيرته احلافلة. من جانبه، أكد 
وكيل وزارة الشؤون عبداحملسن 
املطيري ان امللك س����لمان بن 
عبدالعزيز هو خير خلف خلير 
سلف ان ش����اء اهلل، مؤكدا ان 
مسيرة اململكة السعودية نحو 
التقدم مستمرة ودورها الفعال 

مستمر ولن يتوقف.
وقال اني اتوجه الى اململكة 
العربية الس����عودية الشقيقة 
بخالص الع����زاء لرحيل امللك 
عب����داهلل ب����ن عبدالعزيز هذه 
الش����خصية الفذة الذي فقدتها 
األمة العربية واإلسامية وعزاؤنا 
ان اململكة في أيد أمينة الستكمال 
الدور املميز السيما في مجلس 

التعاون اخلليجي.

اخلير والنماء خلدمة الشعب 
السعودي والنهوض بالقضايا 
العربية واإلس����امية، وكذلك 
التهنئ����ة موصول����ة إلى ولي 
العهد صاحب الس����مو امللكي 
األمي����ر مقرن ب����ن عبدالعزيز 
وولي ولي العهد صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز، داعيا اهلل أن تشهد 
اململكة في ظل القيادة السعودية 
أوج ازدهارها وتقدمها. بدوره 
توجه مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة الشيخ عبداهلل األحمد، 
بالدعاء إلى املولى عز وجل بأن 
يوفق خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود، الستكمال مسيرة النهضة 

واالزده����ار والتقدم في اململكة 
العربية الس����عودية الشقيقة، 
مؤك����دا أنه خي����ر خلف خلير 

سلف.
من جانبها قالت وكيلة وزارة 
التربية والتعليم العالي مرمي 
الوتيد ان تولي األمير سلمان 
بن عبدالعزي����ز مقاليد احلكم 
في اململكة العربية السعودية 
يأتي استمرارا للحكمة والعطاء 
الذي متيزت به األسرة احلاكمة 
في السعودية، مشيرة الى ان 
خادم احلرمني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز أح����د أبرز رجاالت 
دول اخللي����ج والعالم العربي 
واإلسامي ملا ميتلكه من خبرة 
سياس����ية وصفات شخصية 

الشيخ عبداهلل األحمدد.بدر العيسى

يوسف العميريفوزي املجدلي

شخصيات: امللك سلمان قادر على استكمال مسيرة النهضة
توجه عدد من السياسيني 
بخالص التهنئة إلى الش����عب 
لتول����ي خ����ادم  الس����عودي 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
ب����ن عبدالعزيز قي����ادة الباد، 
مؤكدي����ن أنه خير خلف خلير 
س����لف، حيث أكد وكيل وزارة 
املواصات م.حميد القطان أن 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز له خبرة 
سياس����ية عريض����ة تراكمت 
عبر س����نوات من العمل اجلاد 
والدؤوب، فهو با منازع رجل 
امللفات الصعبة وصاحب دور 
رئيسي في املفاوضات مع قادة 
العالم س����واء الذين يزورون 
اململكة أو في الوفود السعودية 
التي جتوب العالم، موضحا أن 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز هو أحد 
األعمدة الرئيسة للحكم في الدولة 
السعودية الثالثة، مشيرا إلى أن 
امللك سلمان ميتلك من املهارات 

للغة الطبيعية بجامعة الكويت 
املستش����ار في اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات د.صاح 
الناجم أن خادم احلرمني الشريفني 
امللك س����لمان ب����ن عبدالعزيز 
شخصية تتمتع بحب واحترام 
الشعب الس����عودي وله مكانة 
كبيرة إقليميا ودوليا. وبدوره، 
أكد رئيس بيت الكويت لألعمال 
الوطنية يوس����ف العميري أن 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز هو أحد 
أبرز أعمدة احلكم األساسية في 
اململكة، ملا يتمتع به من خبرة 
سياس����ية كبيرة، فقد نال ثقة 
ملوك السعودية السابقني وعمل 
مستشارا لهم، فضا عن كونه 
من الش����خصيات التي عليها 
إجماع على كفاءتها وإخاصها 
إقليميا ودوليا، مشددا على قدرته 
على استكمال مسيرة النهضة 
السعودية وقيادة سفينتها بكل 

حنكة واقتدار.

والقدرات التي جتعل منه رجل 
املرحلة ب����كل ما حتمله الكلمة 
من معان. ومن جهته، أكد أمني 
عام برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
فوزي املجدلي أن خادم احلرمني 
الش����ريفني امللك س����لمان بن 
عبدالعزيز آل سعود هو استمرار 
للنهج الوسطي واملتوازن للمملكة 
العربية السعودية فهو بحق خير 

خلف خلير سلف، الفتا إلى أنه 
ميتلك من املؤهات والقدرات 
الت����ي جتعل منه رجل املرحلة 
وخصوصا ف����ي ظل ما متر به 
املنطقة م����ن تطورات وأحداث 
متسارعة، متمنيا للمملكة دوام 
االس����تقرار واستكمال مسيرة 

النهضة واالزدهار في عهده.
بدوره، أكد أستاذ علم اللغة 
احلاسوبي واملعاجلة احلاسوبية 

سلمان الدوسري

الدوسري: خادم احلرمني صاحب رؤية ثاقبة
قال أمير قبيلة الدموخ 
الشيخ س���لمان اجلويعد 
الدوسري إن خادم احلرمني 
امللك سلمان بن  الشريفني 
عبدالعزيز خير خلف خلير 
سلف، وهو رجل صاحب 
رأي ومكان���ة كبيرة لدى 
األسرة احلاكمة في اململكة 
العربية السعودية، وله باع 
طويل في العمل السياسي 
واالجتماع���ي والش���ؤون 
احمللي���ة والدولي���ة. وبني 
أن التفاف الش���عب حوله 
ومبايعته خلفا لفقيد األمة 
وحاكمها البارز امللك عبداهلل 
إقرارا  بن عبدالعزيز، يعد 

علنيا بسداد النهج وأهميته 
ف���ي اس���تقرار املنطق���ة، 
وخصوصا في ظل الظروف 
الراهن���ة ووق���وع بعض 
الدول حتت وطأة احلروب 
والنزاعات. وأفاد بأن امللك 
سلمان صاحب رؤية ثاقبة 
وبصي���رة ناف���ذة وحكمة 
جامعة، وهو صاحب جتربة 
واسعة وخبرة عميقة في 
إدارة أمور الباد وله عاقات 
إلى  مميزة محليا ودوليا، 
جانب كونه تربى وترعرع 
في مدرسة آل سعود العريقة 
والتي نهل منها جميع أبناء 

األسرة الكرمية.

موسى أبوطفرة - أسامة دياب - فرج ناصر -  بيان عاكوم - محمد راتب
فريق

العمل

مسؤولون أشادوا مبا ميتلكه خادم احلرمني من خبرة وحنكة سياسية

أكدوا أنه يحمل خبرات أكثر من نصف قرن في احلياة السياسية وسيواصل مسيرة النماء

سفراء: مسيرة امللك سلمان اتسمت باحلكمة واالعتدال

املجتمعات الناشطة«، مشيرا 
الى أن »اجلمي����ع يراهن على 
هذا النهج الذي سيسلكه امللك 
سلمان بن عبدالعزيز«، داعيا 

له بالتوفيق والنجاح.
ب����دوره أش����ار الس����فير 
الفلس����طيني لدى الباد رامي 
طهبوب الى أنه »من املؤكد أن 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز سيتبع 
نهج امللوك السابقني بخصوص 
سياس����ة اململك����ة اخلارجية 
القائم����ة عل����ى توحيد الصف 
الى  العربي واإلسامي«، الفتا 
»أن جال����ة امللك له تاريخ في 
دعم القضية الفلسطينية حيث 
ترأس اللجنة الشعبية ملجاهدي 
فلس����طني جلمع التبرعات في 

اململكة العربية السعودية من 
أجل اقامة مشاريع عديدة تدخل 

في مجاالت التنمية«.
ولفت طهبوب: »تربط خادم 
احلرمني الشريفني عاقات خاصة 
ومميزة مع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس«، مبينا أن »امللك 
س����لمان أك����د للرئيس عباس 
موق����ف اململكة م����ن القضية 
الفلسطينية الداعم والتاريخي 
واملوحد على مدى السنني وبأن 
الفلسطينية والقدس  القضية 
خط أحمر«، مشيرا الى انه من 
املؤكد سيكون له نظرته للقضية 
التي ستلقى كل الدعم في عهده، 
موضحا ان القيادة الفلسطينية 
تس����اند اململكة في كل املواقف 
خصوصا تلك التي تتخذها في 

مكافحة اإلرهاب.
 ومن جهته بنينّ سفير األردن 
في الكويت محم����د الكايد »ان 
امللك س����لمان ب����ن عبدالعزيز 
ميثل اخلبرة املتراكمة واحلكمة 
والس����ير عل����ى نهج س����لفه 
الصالح«، موضحا أن »مسيرة 
اململك����ة املوصوف����ة باالتزان 
والعق����ل واحلكمة ستس����تمر 
في ظل قيادته، كما سيس����تمر 
متابعت����ه للش����ؤون العربية 

واإلسامية«.
وزاد »مم����ا ال ش����ك فيه ان 
اململكة الشقيقة الكبرى تعتبر 
مثاال للواقعية ومنوذجا للتقدم 
وتعول الشعوب العربية على 
حكمة امللك اجلديد وخبرته في 
قيادة اململكة ملا يحقق لها كل 

تقدم وازدهار«.
أما سفير اجلزائر خميسي 
عريف فقد اش����ار الى ان خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز معروف من خال 
التي تقلدها بخبرته  املناصب 
وجتربته وبالتالي سيكون خير 
معني ملتابعة مسيرة التنمية في 
اململكة الى جانب متابعة القضايا 

العربية واإلسامية.
ولفت الى ان����ه خير خلف 
خلير سلف، متمنيا له التوفيق 

في أداء مهامه.
وفي السياق ذاته لفت سفير 
تونس لدى الباد نورالدين الري 
الى ان خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز يعد 
الدولة السعودية  من رجاالت 
وكان وليا للعهد، مش����يرا الى 
انه مع����روف بحكمته وإميانه 
بالقضاي����ا العربية وقربه من 
املجتمع السعودي، متمنيا له 
التوفيق في استكمال مسيرة 
اململكة الداعمة للقضايا العربية 

واإلسامية.
وفي السياق ذاته، قال مدير 

إدارة آسيا في وزارة اخلارجية 
السفير محمد املجرن الرومي 
ان خادم احلرمني الش���ريفني 
امللك س���لمان بن عبدالعزيز 
رجل ذو خبرة، حيث كان وليا 
للعهد وأميرا ملنطقة الرياض، 
التوفيق والنجاح  متمنيا له 
في هذه املهمة الصعبة، الفتا 
الى انه كما قال في كلمته ان 
مواقف اململكة مستمرة على 

نفس النهج.
أم���ا نائب عميد الس���لك 
الديبلوماسي وعميد السلك 
العرب���ي في الكويت س���فير 
الصوم���ال عبدالقادر أمني ان 
امللك س���لمان بن عبدالعزيز 
شخصية معروفة وله مساعيه 
الطبية، متمنيا ان يقوم مبا قام 
به خادم احلرمني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز � رحمه اهلل � 
في افريقيا خصوصا ان القارة 
الى  األفريقية بأمس احلاجة 

مساعدة اململكة.
ولفت السفير اإلماراتي لدى 
الباد رحمة الزعابي ان خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز خير خلف خلير 
سلف، مش���يرا الى انه رجل 
قيادي بكل معنى الكلمة وذو 

خبرة سياسية واقتصادية.
من ناحيته، أوضح السفير 
اإليراني لدى الباد علي رضا 
عنايتي ان املنطقة حتتاج الى 
الوئام والوفاق واستتباب األمن 
وواجب علينا جميعا ان نقود 
املنطقة الى بر األمان، مشيرا 
الى أن خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز له 
دور في هذا املجال، الفتا الى 
انه كان تشرف بلقائه عندما 
كان أميرا للرياض، ووجدناه 
رجا حكيما ومحبوبا، وبقلبه 
الصافي يستطيع ان يسخر 

القلوب.

عبداهلل بن عبدالعزيز - رحمه 
اهلل، وخادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز«، الفتا 
الى أنه »خبر احلكم على مدى 
نصف قرن كأمير ملنطقة الرياض 
والعاصمة املركزية«، مشيرا الى 
أن »اجلميع ملس التطور والتقدم 
الذي شهدته الرياض واململكة 
كلها خال تلك احلقبة مما يعني 
أنه يعط����ي األمان واالطمئنان 
ملسيرة طويلة جعلت من اململكة 
مركز ثقل سياسي واقتصادي 
في املنطق����ة والعالم«، مضيفا 
»كما تعطي األمل باس����تمرار 
االعت����دال واالنفت����اح عل����ى 
احلضارات مستندا الى مبادئ 
إسامية متوازنة ومتماشية مع 
التطور والتغير الطبيعي في 

الش����ريفني امللك س����لمان بن 
عبدالعزيز في تطوير العاقات 
العربية - العربية واخلليجية 
- اخلليجية، ومع دول اجلوار«، 
مبينا انهم »ينظرون اليه بأمل 
كبي����ر ب����ان تك����ون العاقات 
الراحل  استمرارا ملا بدأه امللك 
خال الفترة األخيرة من حكمه 
من فتح نافذة للتعاون، ووضع 
لبنة انطاق����ة لهذه العاقات، 
والتي نأم����ل أن حتمل ما فيه 
اخلير لصالح البلدين واألمتني 

العربية واإلسامية«.
 من جانبه لفت سفير لبنان 
لدى الباد خضر حلوة الى أن 
»أهمية تسلم امللك سلمان بن 
عبدالعزي����ز زمام احلكم تكمن 
في الرؤية املشتركة بني امللك 

أجمع ع����دد من الس����فراء 
املعتمدين ل����دى الكويت، على 
حنكة وحكم����ة خادم احلرمني 
الش����ريفني امللك س����لمان بن 
عبدالعزيز، مشيرين الى أنه ميثل 
التجربة، واخلبرة املتراكمة، وهو 
خير معني ملتابعة مسيرة التنمية 
في اململكة، الى جانب متابعة 
القضايا العربية واإلسامية، 
مؤكدي����ن انه خير خلف خلير 
سلف، وس����يتبع نهج امللوك 
الس����ابقني، في سياسة اململكة 
اخلارجية القائمة على توحيد 

الصف العربي واإلسامي.
 ف����ي البداي����ة قال س����فير 
جمهورية الع����راق لدى الباد 
محمد حس����ني بح����ر العلوم: 
»انطاقا مما نعرفه من املاضي 
واحلاض����ر، فان حي����اة خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز، اتسمت باحلكمة 
الزاخرة«،  واالعتدال واألعمال 
مشيرا الى »خطابه، حيث سأل 
اهلل أن ميده بعونه، وتوفيقه، 
ويس����اعده على حمل األمانة، 
متمسكا بالنهج الذي سار عليه 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - 
رحمه اهلل«، الفتا الى أنه »خريج 
هذه املدرس����ة، وهذه املرحلة 
التاريخية الطويلة، وكان أحد 
تاميذها، ويكفي أنه كان خلمسة 
عقود أميرا ملدينة الرياض، والتي 
استطاع أن يحولها من صحراء 
الى مدينة تتسم بكل إمكانيات 

النجاح واحلياة املدنية«. 
 وأض����اف بح����ر العل����وم: 
»ان هذه الفت����رة التي متر بها 
األمة والعالم يسودها اإلرهاب 
والتقلبات السياس����ية، والتي 
حتتاج الى احلزم والقوة وسداد 
الرأي واحلنكة، سائا اهلل ان 

يأخذ بيده لقيادة السفينة«.
وتاب����ع »نحن ف����ي العراق 
نعول على حكمة خادم احلرمني 

خضر حلوةمحمد بحر العلومرحمة الزعابيمحمد املجرن الرومي

رامي طهبوب

محمد الكايد

عبدالقادر أمني علي عنايتيخميسي عريفنورالدين الري
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أوباما في الرياض معزياً خادم احلرمني بوفاة امللك عبداهلل

واض���اف »اعتق���د انه من 
الواضح جدا بالنس���بة لنا ان 
امللك سلمان قد اعطى اشارات 
واضحة عن االستمرارية« مشيرا 
بالتحديد الى »االستمرارية في 
املصالح السعودية وفي العالقات 

السعودية � االميركية«.
وخلص ال���ى القول »نحن 
نعتقد ان السياسة السعودية 
س���تظل مطابقة ملا كانت عليه 

في عهد امللك عبداهلل«.
وقال احمللل املتخصص في 
شؤون سياسات الشرق االوسط 
فريديريك ويري لوكالة فرانس 
برس ان »اخلالفات بني السعودية 
والواليات املتحدة ميكن ان تبقى 
حتت السيطرة لكن السعوديني 
يري���دون املزيد م���ن التعاون 

والتنسيق معهم«.

متنوعة وتتطلع الى مزيد من 
االلتزام من جانبها في امللفات 
الس���وري واليمن���ي والليبي 
والعراق���ي اضافة الى ضرورة 
اال تكون مقاربة امللف النووي 
مرتكزة فقط على امللف النووي 
بل ايضا على ما تعتبره الرياض 

تدخال ايرانيا في املنطقة.
وص���رح نائب مستش���ار 
االمن القوم���ي للبيت االبيض 
بن رودس للصحافيني بان زيارة 
اوباما »تشكل فرصة للتشاور 
في بعض املس���ائل التي نعمل 
عليها مع السعوديني«، مشيرا 
الى احلرب على  بشكل خاص 
تنظيم الدولة االسالمية »داعش« 
واليم���ن واملفاوضات النووية 
مع ايران والعالقات السعودية 

االميركية عموما.

م���ع وجود مصالح مش���تركة 
ضخمة.

وذكر خبراء لوكالة فرانس 
برس ان امللك سلمان يتطلع الى 
مزيد من االلتزام االميركي في 

ازمات املنطقة.
وقال انور عش���قي رئيس 
مركز الشرق االوسط للدراسات 
السياسية واالستراتيجية في 
جدة لوكالة فرانس برس »هناك 
ملفات البد ان يكون هناك تفاهم 
حولها بني امللك سلمان واوباما، 
الن اململكة تتفق مع واشنطن 
على كثير من االه���داف، لكن 
االختالف واضح حول عدد كبير 

من املسائل«.
وبحس���ب عش���قي، ف���إن 
السعودية تختلف مع واشنطن 
في االستراتيجيات حول ملفات 

ميش���يل. وضم الوف���د وزير 
اخلارجية جون كيري وعضو 
مجلس الشيوخ اجلمهوري جون 
ماكني ومدير وكالة االستخبارات 
املركزية االميركية جون برينن 
وقائد القيادة االميركية الوسطى 

اجلنرال لويد اوسنت.
وتألف الوفد االميركي من 29 
شخصا بينهم مسؤولون من عهد 
الرئيسني السابقني جورج بوش 
وجورج دبليو بوش مثل وزيري 
اخلارجية السابقني جيمس بايكر 

وكوندوليزا رايس.
وبحسب محللني، سيحاول 
اوبام���ا وامللك س���لمان اعادة 
تنشيط العالقات الثنائية التي 
تضررت خالل السنوات االخيرة 
بالرغم من اس���تمرار الشراكة 
البلدين  ب���ني  االس���تراتيجية 

اوباما زيارته  حيث اختص���ر 
للهند للقدوم الى الرياض والغى 
زيارته لتاج محل ليزور احلليف 
السعودي البالغ االهمية بالنسبة 

لواشنطن منذ 70 سنة.
وش���ددت الس���لطات ف���ي 
العاصمة الس���عودية التدابير 

االمنية بشكل كبير.
وانتش���رت مئات املركبات 
االمنية مبا ف���ي ذلك املركبات 
املصفحة وس���يارات الشرطة 
واجهزة االستشعار على طول 
الطري���ق بني مط���ار الرياض 
ووس���ط املدينة. كما انتشرت 
القوى االمنية بشكل واضح في 

املدينة.
ورافق اوباما وفد رفيع من 
احلكومة واحلزبني اجلمهوري 
والدميوقراطي اضافة الى زوجته 

مارس 2014.
الذين ش���اركوا  ابرز  ومن 
في االس���تقبال صاحب السمو 
امللكي االمير مقرن بن عبدالعزيز 
ولي العهد نائب رئيس الوزراء 
امللكي االمير  وصاحب السمو 
محمد بن نايف وولي ولي العهد 
الوزراء  الثاني لرئيس  النائب 

وزير الداخلية.
وعزف���ت فرقة موس���يقية 
النشيد الوطني االميركي متبوعا 
الوطني السعودي،  بالس���الم 
وصافح اوبام���ا بعد ذلك كبار 
املسؤولني السعوديني السياسيني 

والعسكريني.
الرئاسية  الطائرة  وحطت 
االميركية »اير فورس وان« في 
مط���ار الرياض بعد ان غادرت 
نيودلهي في وقت سابق أمس 

الري���اض � أ.ف.پ: وص���ل 
الرئيس االميركي باراك اوباما 
ال���ى الرياض مع وف���د رفيع 
لتقدمي التعزية خلادم احلرمني 
امللك س���لمان بن  الش���ريفني 
عبدالعزيز بامللك الراحل عبداهلل 

بن عبدالعزيز.
واس���تقبل امللك س���لمان 
ش���خصيا الرئي���س االميركي 
لدى نزوله من الطائرة برفقة 
زوجته ميش���يل، ليكون بذلك 
ارفع استقبال يحظى به اي من 
عشرات رؤس���اء الدول الذين 
زاروا اململكة في االيام االخيرة 

لتقدمي العزاء.
وحضر عدد كبير من االمراء 
ال���ى ارض املطار  وال���وزراء 
الس���تقبال اوباما الذي اجرى 
زيارته االخيرة الى اململكة في 

جانب من مباحثات خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز والرئيس االميركي باراك أوباما                                                                                                                                                                                                                                                                      )رويترز( 

وزير اخلارجية االميركي جون كيري معزيا خادم احلرمني امللك سلمان                                                                                                        )أ.پ(  خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله الرئيس االميركي باراك أوباما وحرمه ميشيل والوفد االميركي الذي قدم للتعزية بامللك عبد اهلل بن عبد العزيز أمس         )رويترز( 
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صاحب السمو امللكي األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء مستقبال احلاكم العام 
االسترالي اجلنرال بيتر كوسقروف في مكتبه بقصر اليمامة امس                                                          )واس(

الوزراء وزير  لرئيس مجلس  الثاني  النائب  العهد  بن عبدالعزيز ولي ولي  نايف  بن  األمير محمد  امللكي  السمو  صاحب 
الداخلية مستقبال املعزين في وفاة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز                                                             )واس( 

ولي العهد السعودي األمير مقرن
يستقبل احلاكم العام األسترالي

األمير محمد بن نايف يستقبل
 املعزين بوفاة امللك عبداهلل

الرياض - واس: استقبل صاحب السمو 
امللكي األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في مكتبه 
بقصر اليمامة امس احلاكم العام االس���ترالي 

اجلنرال بيتر كوسقروف.
وقدم احلاكم العام االسترالي خالل االستقبال 
التعازي في وفاة خادم احلرمني الش���ريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه 

اهلل.

وعبر عن تهنئته لصاحب الس���مو امللكي 
األمي���ر مقرن بن عبدالعزيز آل س���عود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء مبناس���بة 

مبايعته وليا للعهد.
وجرى خالل االستقبال استعراض عالقات 
التعاون بني البلدين وسبل دعمها وتعزيزها 

في املجاالت كافة.
حضر االستقبال سفير استراليا لدى اململكة 

نيل هوكنز.

الرياض - واس : استقبل صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد 
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
في مكتبه بديوان وزارة الداخلية عدًدا من أصحاب 
السمو األمراء وكبار املسؤولني في وزارة الداخلية 
الس���عودية وقادة القطاعات األمنية وجمًعا من 
املوظفني واملواطنني، الذين قدموا التعزية في وفاة 
فقيد األمة امللك عبداهلل بن عبد العزيز � رحمه اهلل 
� وتهنئة سموه بتعيينه ولًيا لولي العهد ونائبا 

ثانًيا لرئيس مجلس الوزراء باإلضافة إلى عمله 
وزيرا للداخلية. وأعرب سموه عن شكره وامتنانه 
خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س���عود وصاحب الس���مو امللكي األمير مقرن 
بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء   على الثقة الغالية بتعيينه وليا 
لولي العهد ونائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، 
مؤكداً عزمه على مواصلة اجلهد والعمل بإخالص 

وتفان خلدمة الدين واملليك والوطن.

العماد عون في السعودية 
للتعزية بامللك عبداهلل

بيروت: قام العماد ميش����ال عون بزيارة الى 
السعودية للتعزية بوفاة امللك عبداهلل. كان ميكن 
ان متر الزيارة بهدوء ومن دون لفت انظار ألنها 
في سياق زيارات التعزية، ولكن الزيارة اخذت 
طابع احلدث السياسي، فهذه هي الزيارة االولى 
للعماد عون للسعودية منذ اتفاق الطائف حتى 
اليوم، كما كانت الزيارة مناسبة للقاء الرئيس 
سعد احلريري والتأكيد على استمرار التواصل 
الذي لم ينقطع يوما، وآخره كان االتصال الذي 

اجراه احلريري بعون في مناسبة االعياد.
ح����وار »عون � احلريري« انت����ج اتفاقا على 
احلكومة ولكنه لم ينتج اتفاقا على الرئاس����ة، 
كان يراه����ن عليه عون الى حد انه ربط انتخابه 
بحصوله على الصوت السني وقدم نفسه رئيسا 
توافقيا، ولم يعرف حتى اآلن ما السبب الفعلي 
الذي ادى الى فشل احلوار الرئاسي بني احلريري 
وعون، وهل كان هناك س����وء فه����م وتقدير من 
جانب عون اللتزامات احلريري واستعداداته ام 
ان احلريري لم يستطع االيفاء مبا التزم به واكمال 
ما كان بدأ به. استقل عون الطائرة الى الرياض، 
بعد جلسة صباحية طويلة عقدها في الرابية مع 
ممثله الى اجللسات التمهيدية للحوار مع القوات 
اللبنانية النائب ابراهيم كنعان، خصصت اجللسة 
لوضع اللمسات االخيرة على ورقة »اعالن النيات« 
املشتركة بني التيار الوطني احلر والقوات اللبنانية 

التي اصبحت بنودها شبه منجزة.
وه����ذه الزيارة الت����ي رافقه فيه����ا الوزيران 
جبران باسيل وإلياس بوصعب ميكن ان تشكل 
بداية حتول ايجابي في مناخ العالقة مع القيادة 
السعودية ومسارها ليصبح قابال ملزيد من التطور 

وعلى اساس فتح صفحة جديدة.
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كاسترو: ال أثق بالواليات املتحدة لكن ال أرفض التقارب معهاعربية وعالمية
هافانا- أ.ف.پ - رويترز: أعلن الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو الذي لم يظهر علنا منذ اكثر من سنة، 
في انه ال يثق بالواليات املتحدة ولكنه في الوقت ذاته ال يرفض التقارب مع واشنطن، فيما ميثل دعما قويا 
للتقارب التاريخي احلاصل بني هافانا وواشنطن مؤخرا. وقال كاسترو )88 عاما( في رسالة موجهة الى 
احتاد الطلبة بثها التلفزيون الرسمي »ال أثق بسياسة الواليات املتحدة ولم أتبادل أي كالم معها ولكن هذا 
ال يعني في أي وقت كان رفض احلل السلمي للنزاعات«. وأعرب كاسترو، عن دعمه لسياسة خلفه جتاه 
واشنطن بعد اإلعالن التاريخي في 17 ديسمبر املاضي عن تطبيع تدريجي للعالقات بني البلدين.

املبعوث األممي يحذّر: اليمن على احلافة

خامنئي يعتبر احلوثيني »صحوة« اليمنيني ..وبوادر اتفاق على مجلس رئاسي
املختطفني الذين مت اإلفراج عنهم 
ايضا، انه مت االعتداء عليه من 
قبل احلوثي���ني، مع 15 آخرين 
خالل مش���اركتهم في تظاهرة 

رافضة لهم في صنعاء.
وأضاف أن »مسلحي احلوثي 
اختطفون���ا وزجوا بنا جميعا 
على منت دورية واحدة قبل أن 
ينقلونا إلى أحد سجون مراكز 

الشرطة في صنعاء«.
ميدانيا، أصيب عنصر أمني 
جراء انفجار وق���ع أمام منزل 
وزير اإلدارة احمللية في احلكومة 
اليمنية املستقيلة عبدالرقيب 
فتح في صنعاء مساء اول من 
امس، بحسب مصدر مقرب من 

الوزير.
وق���ال املصدر ذات���ه، الذي 
ل�  رفض اإلفصاح عن اس���مه 
ألقى  »االناضول«، ان مجهوال 
قنبلة أمام بوابة منزل الوزير 
في حي س���عوان، ما أسفر عن 

إصابة أحد حراس املنزل.
وكان عبدالرقي���ب فتح قد 
طال���ب، األحد املاضي، اجلهات 
املختص���ة ومنظم���ات حقوق 
اإلنسان بالتدخل لرفع احلصار 
املف���روض على منزله من قبل 
مس���لحي جماعة أنصار اهلل 
املعروفة باسم »جماعة احلوثي«. 
ووصف الوزير املس���تقيل ما 
يتعرض له بأنه »إجراء مخالف 
للقانون، وال يستند ألي شرع«، 
اإلقامة  أنه »واقع حتت  مؤكدا 

اجلبرية«.
من جهة اخرى، قال مصدر 
أمني ميني: إن مسلحا مجهوال 
قت����ل وأصيب آخ����ران خالل 
هجومهم على مقر للش����رطة 
في محافظة عدن جنوبي البالد 

امس.

احلوثيني في صنعاء مساء اول 
من امس وأطلع مجلس األمن 
بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة 

من صنعاء على املستجدات.
وأكد بن عمر ملجلس األمن 
أن »اليمن على احلافة«، حيث 
يحكم احلوثيون السيطرة على 
صنعاء، بحسب ديبلوماسيني 

شاركوا في اجللسة.
وأضاف املبعوث االممي »أن 
هادي ورئي���س حكومته هما 
عمليا قيد اإلقامة اجلبرية، وأن 
العنف قد يندلع في أي حلظة«، 
إال أنه أضاف أن اتفاق تقاسم 

السلطة ممكن.
في غضون ذلك، قال مينيون 
اطلق سراحهم بعد ان اختطفوا 
ان  من قبل مسلحني حوثيني، 
مختطفيهم قام���وا بانتهاكات 
ضدهم خالل فترة احتجازهم 

في العاصمة صنعاء.
وق���ال احمد الش���امي أحد 
املختطفني الذين مت اإلفراج عنهم 
في مؤمتر صحافي مبقر نقابة 
الصحافيني امس ان أحد »مسلحي 
احلوثي بلباس األمن اعتدى علي 
بالضرب بأعقاب البنادق خالل 
مشاركتي في تظاهرة اول من 

امس بصنعاء«.
وأضاف لوكالة »األناضول«: 
»كنت أقوم بتغطية رأسي خالل 
تعرضي للضرب، ومت الزج بي 
في إحدى دورياتهم قبل أن يتم 
نقلنا جميعا لس���جن في أحد 

مراكز الشرطة«.
قائ���ال  الش���امي  وتاب���ع 
»كان���وا يهددونن���ا ونحن في 
الدورية التابعة لهم ويقولون 
أنتم بالطجة  الويل..  سنريكم 

ولصوص«.
وقال صامد الس���امعي أحد 

املس����تقيلة بتصريف األعمال 
حتى يت����م تش����كيل حكومة 
إنقاذ وطني، بحس����ب مصادر 

ل� »العربية نت«.
وكان بن عمر التقى مع قادة 

لتش����كيل مجلس رئاسي في 
اليمن برعاية املبعوث األممي 

جمال بن عمر.
ويتضمن االتفاق أيضا أن 
تس����تمر حكوم����ة خالد بحاح 

املواجهة في املستقبل  القوات 
ضد أعداء اإلسالم واملسلمني«، 

على حد تعبيره.
الى ذل����ك، قالت وس����ائل 
إعالم إن هناك أنباء عن اتفاق 

شعبية كما الباسيج اإليراني، 
ومن ثم تأسست قوات شعبية 
في س����ورية والعراق، واليوم 
نشاهد تشكيل أنصار اهلل في 
اليمن«، مضيفا »ستخوض هذه 

صنعاء � وكاالت: تضاربت 
األنباء أمس حول إفراج احلوثيني 
عن د.أحم����د عوض بن مبارك 
مدير مكت����ب الرئيس اليمني 
املس����تقيل عبد رب����ه منصور 
هادي، وذلك بعد اختطافه منذ 11 
يوما، ملنعه من حضور اجتماع 
كان مخصصا لتسلمه مسودة 
الدستور باعتباره رئيس الهيئة 
املنوط بها مراجعتها وأمني عام 

مؤمتر احلوار الوطني. 
في حني، ق����ال ممثل القائد 
االعلى للث����ورة االيرانية علي 
القدس  خامنئ����ي، في فيل����ق 
التاب����ع للحرس الثوري، علي 
شيرازي: ان »جماعة احلوثي 
اليمن هي  ف����ي  )أنصار اهلل( 
نسخة مشابهة من حزب اهلل في 
لبنان، وستدخل هذه املجموعة 
الساحة ملواجهة أعداء اإلسالم«، 

على حد تعبيره.
ونقلت »العربية نت« عن 
ش����يرازي قوله خ����الل حوار 
مع موقع »دفاع برس« التابع 
للقوات املسلحة اإليرانية، إن 
»اجلمهورية اإلس����المية تدعم 
بشكل مباشر احلوثيني في اليمن 
وحزب اهلل في لبنان والقوات 
الشعبية في سورية والعراق، 
الدولة على  وقد أكد مسؤولو 

هذه النقطة مرات عديدة«.
واعتب����ر ان »االنقالب على 
أنصار اهلل )احلوثيني( يعني 
االنقالب على الشعب، وان أنصار 
اهلل ليست مجموعة صغيرة 
أو حزب����ا خاصا، بل إنها متثل 

الشعب اليمني وصحوته«.
وش����دد ش����يرازي على أن 
احلوثيني نسخة من حزب اهلل، 
قائال »قبل أعوام مت تش����كيل 
ح����زب اهلل في لبن����ان كقوة 

هجمات هذه امليليش���يات 
على املنطقة«.

وأضاف أن »الصواريخ 
اخطأت أهدافها وسقطت 
املنطقة السكانية مبدينة 
رأس الن���وف دون وقوع 

خسائر بشرية«.
واعتب���ر احلاس���ي أن 
»هذا األمر يش���كل خرقا 
النار  جديدا لوقف إطالق 
الذي أعلنته ميليش���يات 
فجر ليبيا من أجل توفير 
بيئة مواتية للحوار الذي 
ترعاه بعثة األمم املتحدة« 
الثانية  وانطلقت جولته 

امس في جنيڤ.
وفي بنغازي، تصاعدت 
ح���دة املعارك املس���لحة 
في منطقة الليثي وس���ط 
املدينة بعد هجوم عنيف 
شنه مسلحون إسالميون 
اسفر عن سقوط 18 قتيال 
و44 جريح���ا خالل ال� 24 

ساعة املاضية.

وقال مسؤول في سالح 
اجلو ل�»فرانس برس« إن 
الغارات اس���تهدفت مقر 
كتيبة »راف اهلل السحاتي« 
ومنط��قة س�����يدي فرج 
وع���دة مواق���ع مبنطقة 
الهواري والليثي وطريق 

النهر.
إلى ذلك، أعلن اجليش 
أنه أوقف ناقلة نفط كانت 
في طريقه���ا إلى مصراتة 
ق���رب س�����واحل م��دينة 
س���رت، وأم���ر باقتيادها 
إلى مدينة طبرق لتفتيش 

حمولتها.
وقال املتحدث الرسمي 
باسم رئاسة األركان العامة 
العقي���د أحمد  للجي���ش 
املسماري: ان الناقلة كانت 
وجهتها مدينة مصراتة التي 
ينحدر منها معظم مقاتلي 
ميليشيات فجر ليبيا التي 
تسيطر على طرابلس منذ 

أغسطس املاضي.

عليهم من قبل قوات األمن«، 
موضحا أن عدد املسلحني 
الذين كانوا محاصرين بلغ 

أربعة.
وعل���ى صعي���د اخر، 
أطلقت ميليشيات فجر ليبيا 
ثالثة صواريخ بعيدة املدى 
النفط  مستهدفة خزانات 
النفطي،  السدرة  في مرفأ 
في حني تصاعدت املعارك 
املسلحة في مدينة بنغازي 
موقعة خالل 24 ساعة 18 

قتيال و44 جريحا.
وق���ال علي احلاس���ي 
املتح���دث باس���م غرف���ة 
النفطي  اله���الل  عمليات 
لوكالة فرانس برس امس 
إن »ميليشيات فجر ليبيا 
أطلق���ت ثالث���ة صواريخ 
بعيدة املدى باجتاه مرفأ 
الس���درة حي���ث خزانات 
النف���ط الت���ي احترق في 
وقت سابق الشهر املاضي 
سبعة خزانات منها جراء 

أ.ف.پ   � طرابل���س 
� رويت���رز: اعل���ن املركز 
االميرك���ي ملراقبة املواقع 
االس���المية )س���ايت( ان 
مقاتلني من تنظيم الدولة 
االس���المية »داعش« في 
الهجوم على  ليبيا تبنوا 
فندق كورينثيا الفخم في 

العاصمة طرابلس امس.
 وكت���ب على صور مت 
تناقلها على موقع تويتر 
للتواصل االجتماعي »غزوة 
الشيخ ابو انس الليبي تقبله 
انغماسية  اهلل« و»عملية 
في فندق كورنثيا«، وحتمل 
الص���ور ش���عار »والية 
طرابل���س التابعة للدولة 

االسالمية«.
وكان مص���در امني قد 
اعلن ان ثالثة اش���خاص 
قتلوا وجرح خمسة آخرون 
على االقل في انفجار سيارة 
ف���ي باحة فندق  مفخخة 

كورنثيا وسط طرابلس.
وقال املص���در االمني 
لفرانس ب���رس ان »ثالثة 
من رجال االمن قتلوا في 
هجوم مسلح على الفندق 
فيما جرح نحو خمس���ة 
موظفني بينهم فيلبينيتني 
جراء إطالق النار عليهم من 
قبل ثالثة مسلحني اقتحموا 
الفن���دق قب���ل أن تنفجر 
سيارة مفخخة وضعوها 

في الباحة اخلارجية«.
ويعد فندق »كورنثيا« 
العاصمة  أكبر فنادق  من 
الليبي���ة، حي���ث يعتبر 
الوجهة األولى للشركات 
العاملة في ليبيا  الكبيرة 
ب���ه من حماية  ملا يتمتع 
الفندق مقرا  أمنية، وكان 
لبعثات ديبلوماسية عديدة 
وللحكوم���ة املعترف بها 
دولي���ا برئاس���ة عبداهلل 

الثني.
  وفي وقت الحق، أعلن 
املتحدث باسم أجهزة األمن 
النعاس   الليبية عص���ام 
أن املس���لحني الذين كانوا 
محاصري���ن ف���ي فن���دق 
كورنثيا، أقدموا على تفجير 
انفسهم بأحزمة ناسفة في 

الطابق ال� 21 من الفندق.
وقال إن »املسلحني الذين 
هاجموا الفندق أقدموا على 
أنفس���هم بأحزمة  تفجير 
ناسفة في الطابق ال� 21 من 
الفندق بعد تضييق اخلناق 

منفذوه فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة بعد محاصرتهم من قوات األمن

»داعش« يتبنى »غزوة أبو أنس الليبي« في هجوم على فندق بطرابلس

استهداف مرفأ 
السدرة النفطي 

بالصواريخ.. 
وتصاعد املعارك 

في بنغازي

هيالري كلينتون ستدشن حملتها
لالنتخابات الرئاسية أبريل املقبل

واشنطن ـ أحمد عبداهلل ووكاالت

اتخذت االس���تعدادات التمهيدية لس���باق 
االنتخابات الرئاسية األميركية املقبلة املقررة 
ف���ي عام 2016، منحا متس���ارعا نس���بيا في 
كال املعس���كرين اجلمهوري والدميوقراطي. 
وستنطلق االنتخابات التمهيدية التي ستعني 
مرشح كل من احلزبني الدميوقراطي واجلمهوري 

مطلع 2016.
فف���ي وقت س���رب مقربون م���ن هيالري 
كلينتون لوس���ائل االعالم انها س���تعلن بدء 
حملتها االنتخابية مطلع ابريل املقبل، أعلنت 
حاكمة آالسكا السابقة سارة بيلني أنها تفكر 
بصورة جادة في خوض الس���باق الرئاسي 

ملواجهة كلينتون.
ونقلت بيلني، التي سبق ان خاضت السباق 
الرئاس���ي في عام 2008، معركتها الى امليدان 
في والية »اي���وا«، حيث ظه���رت في مؤمتر 
انتخابي عقده احملافظون في احلزب اجلمهوري 
حت���ت الفتة كبيرة كتب عليها »مس���تعدون 

لهيالري«.
وبينما لم تذك���ر بيلني، هيالري كلينتون 
على نحو مباشر فإنها قالت في خطابها »نحن 
مستعدون للفوز في االنتخابات الرئاسية املقبلة. 
ان أخذنا انتخابات الكونغرس االخيرة كمؤشر 
على شيء فإنها تدلنا على ان األميركيني يريدون 
التغيير بعد ان خدعوا فيمن وعد بالتغيير، ما 
جاء به الرئيس اوباما لألميركيني هو املزيد من 
املعاناة والفقر والتدخل في احلريات الشخصية 

والتجسس على االميركيني«.

وقال بيت برنارد منظم املؤمتر ان تصريحات 
بيلني تعني ان املعركة بدأت بالفعل، وأضاف 
»احملافظون معب���أون بص���ورة كاملة وهم 
مستعدون ملواجهة هيالري سواء بدعم احلاكمة 
بيلني أو بااللتفاف حول أي مرشح آخر يحمل 
رؤيتهم. انه أمر محبط ملن كانوا مترددين في 
العمل ضد الرئي���س اوباما انه يجدونه اآلن 
يدافع عن فرض ضرائب سبق ان عارضها في 
وعوده االنتخابية وفي الكتاب الذي اصدره في 
سياق حملته عام 2008. انه يكتسب خصوما 
إضافيني. وال أعتقد ان ذلك سيساعد املرشح 
الدميوقراط���ي املقبل اي���ا كان«. وكان بعض 
العامل���ني مع هيالري قد س���ربوا الى االعالم 
تفصي���الت ما قالوا انه هي���كل حملتها التي 

ستعلن عنها في مطلع ابريل املقبل. 
وقال احد مس���اعدي كلينتون »بعد عطلة 
عيد امليالد مباش���رة أق���رت هيالري ميزانية 
حملتها وقائمة بأسماء من تقرر تعيينهم في 
مواقع إدارة احلملة على مس���توى الواليات 

وعلى املستوى القومي«.
كما نقل من معس���كر هيالري ان الرئيس 
االسبق بيل كلينتون يتولى تصميم اخلطوط 
العامة للحملة وانه يحذر بال توقف من ان جب 

بوش ميثل »خطرا ال يستهان به«.
كما نقل أيضا عن كلينتون قوله ان بوش 
سيكون املرشح النهائي للجمهوريني وانه ال 
ينبغي النظر الى بيلني على أي نحو جاد. كما 
استبعد كلينتون ان يحظى حاكم نيوجيرسي 
كريس كريستي بفرصة للبقاء في املضمار ان 

ترشح لالنتخابات اجلمهورية التمهيدية.

»األونروا« توقف املساعدات املالية لغزة 
بسبب »نفاد األموال«

عواصم � أ.ف.پ: أعلنت وكالة غوث وتشغيل 
الالجئني الفلسطينيني )االونروا( وقف املساعدات 
املالية التي تقدمها إلصالح املنازل املدمرة في قطاع 
غزة بس����بب عدم قيام املانحني بدفع االلتزامات 
املترتبة عليهم، فيما شدد مبعوثو اللجنة الرباعية 
للسالم في الشرق األوسط، على ضرورة حتسني 

»الوضع االنساني املتردي« في غزة.
فقد ق����ال مدير عمليات وكالة )االونروا( في 
غ����زة روبرت تيرنر في بيان امس »اس����تنفدت 
الوكالة جميع االموال لدعم االصالحات وبدالت 

االيجار«.
وأضاف تيرنر انه »لم يصل تقريبا اي شيء من 
مبلغ 5.4 مليارات دوالر الذي مت التعهد بتقدميه 
في مؤمتر )املانحني( في القاهرة في اكتوبر املاضي. 
هذا امر مح����زن وغير مقبول«، وتابع »من غير 

الواضح ملاذا لم يأت هذا التمويل«.
وقالت الوكالة ان 96 الف منزل في قطاع غزة 

تضررت او دمرت بسبب القصف االسرائيلي.
وبحسب االونروا فان قطع املساعدات يعني 

اجبار اعداد كبيرة من الغزاويني الى العودة الى 
املدارس واملراكز التابعة لألمم املتحدة في قطاع 
غزة التي تشكل حاليا مأوى ل� 12 الف شخص.

وتابعت الوكالة »قامت االونروا في غزة حتى 
اآلن بتوفي����ر اكثر من 77 ملي����ون دوالر ل� 66 
الف عائلة فلسطينية الجئة إلصالح منازلهم او 
العثور على بديل مؤقت«. وأضافت »هذا اجناز 
هائل ولكنه ايضا غير كاف على االطالق. نحن 
نتحدث عن آالف العائالت التي ما زالت تعاني 
في هذا الش����تاء البارد بسبب عدم وجود مأوى 
مالئم. الناس ينامون فعليا بني االنقاض. ومات 

اطفال بسبب انخفاض حرارة اجسادهم«.
وتوفي طفالن رضيعان في يناير اجلاري بينما 
غرقت عشرات املنازل في غزة بسبب العواصف 

الشتوية.
وعلى صعيد آخر، طالبت وزارة اخلارجية 
الفلسطينية، املجتمع الدولي بالتحرك العاجل 
ل� »فرض عقوبات على إسرائيل، والتعامل مع 

االستيطان كجرمية حرب«.

انفصاليون جنوبيون يقطعون أحد الطرق في عدن أمس األول                       )أ.ف.پ( 
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كوباني في سورية وديالى في العراق.. هل تكون 2015 سنة االنحسار لـ »داعش«؟
تخلق بيئة ميكن أن يخرج منها 
التطرف وأن تشكل ملجأ للشباب 
املتطرف. فتنظيم »داعش« ليس 
موجودا فقط في ساحات املعارك 
العراق وسورية وإمنا هناك  في 
الديني  قضايا متعلقة بالتطرف 
والشحن اإليديولوجي والتمويل 
غير الش���رعي وتدف���ق املقاتلني 
األجانب. وه���ذا ميكنه أن يؤدي 
الى أن يشكل »داعش« حتديا دوليا 
لسنوات عدة، حتى لو انتهى على 

األرض ككيان منظم ومتماسك.
- هناك ثالثا اإلشكالية الكبرى 
الناجمة عن اس���تمرار الغموض 
املس���يطر على األزمة السورية 
وطريقة التعاطي مع »داعش« في 
سورية، وعن اس���تمرار التباين 
اإليراني األميركي حول سورية 
بخالف ما هو حاصل من توافق 

في العراق.

العراق وسورية: 
- هناك أوال مشكلة االنخراط 
العسكرية،  العمليات  السني في 
وحيث إن هذا االنخ���راط مازال 
ضعيف���ا وتغلب علي���ه عالمات 
التردد واحلذر نتيجة عدم توافر 
ضمانات فعلية تتعلق بأوضاع 
السنة ومكاسبهم في احلكم )حجم 
القرار واملناصب  املش���اركة في 
الوطني »الس���ني«...(،  احلرس 
وأيض���ا نتيجة م���ا يجري على 
األرض من ممارس���ات تقوم بها 
قوات احلشد الشعبي )قتل ونهب 

وإحراق منازل...(.
- هن���اك ثانيا واقع »داعش« 
وطبيعته كتنظيم عسكري عقائدي 
يستوجب أن التعامل معه ال يقتصر 
على اجلانب العسكري وإمنا ميتد 
الى معاجلة التحديات االقتصادية 
التي  والسياس���ية واالجتماعية 

العراق، واستعادة  شمال وغرب 
س���يطرة احلكومة العراقية على 
مدينة املوصل وغيرها من املراكز 
الس���كانية، فض���ال ع���ن الطرق 
الرئيس���ية بالبالد وحدودها مع 
س���ورية، وذلك بحلول منتصف 
عام 2015، وفقا ملسؤولني أميركيني. 
الذي يجري  الهجوم  وسيتطلب 
التخطيط له مبعاونة املخططني 
العسكريني األميركيني تدريب 3 
فرق عسكرية عراقية جديدة، أي 
ما يقدر بنحو 20 ألف جندي خالل 

الشهور املقبلة.
التغيير  ولك���ن رغ���م ه���ذا 
احلاصل عل���ى األرض، فإنه من 
املبكر والسابق ألوانه احلديث عن 
»انهيار داعش« مع وجود جملة 
الى احلذر  أسباب وعوامل تدفع 
والى عدم توقع نهاية س���ريعة 
ل� »داع���ش« وللصراع الدائر في 

املعادلة على األرض.
3- التنسيق اإليراني � األميركي 
من حتت الطاولة وس���ط تشابك 
غير عادي بني املصالح في العراق 
وسورية وفي مواجهة عدو مشترك. 
وواضح أن األميركيني مرتاحون 
للدور اإليراني في العراق ويقرون 
بأهميته ف���ي حماية بغداد ومنع 
سقوط أربيل وفي إطالق احلملة 
املضادة إلحلاق الهزمية ب� »داعش«، 
إذ تخطط ق���وات األمن العراقية 
مدعوم���ة بالقوة اجلوي���ة التي 
تقودها الواليات املتحدة واملئات 
من املستشارين العسكريني، الى 
شن هجوم كبير ضد مقاتلي تنظيم 
»داعش« في العراق، وهي حملة 
من املتوقع أن تش���هد جملة من 
التحديات اللوجستية والسياسية 
الكبيرة. وينحصر هدف احلملة في 
كسر احتالل »داعش« في مناطق 

وقع التق���دم الذي أحرزته قوات 
البيش���مركة من جه���ة وانطالق 
العمل األمني داخل املدينة من جهة 
ثانية عبر خاليا نائمة مش���كلة 
من ضباط وعناصر سابقني في 
الش���رطة العراقية ت���زود بغداد 
باملعلومات وتعمل على زعزعة 
سيطرة »داعش« داخل املوصل.

هذا التغيير احلاصل على أرض 
العراق تقف وراءه ثالثة عوامل 

أساسية:
1- الضربات اجلوية لطائرات 
الطائرات  التحالف وخصوص���ا 
األميركي���ة التي حقق���ت نتائج 
ملموسة في تقويض نفوذ تنظيم 
الدولة اإلسالمية وإعاقة حتركه 
وضرب مص���ادر متويله الى حد 

كبير.
2- تدخل إيران بطريقة مباشرة 
ومكثفة ودوره���ا كبير في قلب 

بعد أشهر من القتال الذي استبسل 
فيه األكراد مس���تندين الى دعم 
التحالف الدولي وغطائه. ونتيجة 
املعركة في كوباني تكتسب أهمية 
رمزية ومعنوية أكثر من األهمية 
االستراتيجية ألنها تعلن أن تنظيم 
»داع���ش« ليس »ق���وة ال تقهر« 
وباإلمكان مواجهته ووقف متدده 
واحتوائ���ه، وألنها حتد من زخم 
»داعش« وتعطي األكراد قوة دفع 
عسكرية لتحرير مزيد من املناطق 

الكردية.
العراقي  2- سيطرة اجليش 
مع قوات احلشد الشعبي )ائتالف 
امليليشيات الشيعية( على محافظة 
ديالى في العراق. وأما الهدف التالي 
فهو محافظة صالح الدين حيث 
يحتفظ »داعش« مبواقع أساسية 
أبرزها مدينة تكريت، بينما تنطلق 
التحضيرات ملعركة املوصل على 

بيروت: إذا كانت سنة 2014 سنة 
الدولة اإلسالمية  صعود تنظيم 
»داعش« وسطوع جنمه ووصوله 
الى نقطة الذروة في متدده السريع 
واملفاجئ داخل العراق وسورية، 
هل تكون سنة 2015 سنة انحسار 
»داعش« وبداية أفول جنمه والعد 
العكس���ي له؟ ما يدف���ع الى هذا 
التساؤل الوقائع امليدانية اجلارية 
على األرض والتي وحدها حتدد 

مسار »داعش« ومصيره.
وه���ذه التط���ورات تفيد بأن 
متدد »داعش« أخذ مداه وتوقف 
عند حدود معينة، وأنه في صدد 
االنتق���ال من وضعي���ة الهجوم 
والتوس���ع الى وضعي���ة الدفاع 
واحلفاظ على مواقعه ومكاسبه.

وأما هذه التطورات فكانت:
1- اندحار »داعش« في مدينة 
كوباني )عني العرب( الس���ورية 

حتليل اخباري

احتفاالت في جنوب تركيا بعد إعالن املسلحني األكراد حتريرها

أهالي عني العرب يستعدون للعودة 
وأردوغان ال يريد »كردستان« جديداً في شمال سورية

التي دافعت عن  املس���لحة 
املدينة.

وكانت وح���دات حماية 
الش���عب أعلنت ف���ي بيان 
أصدرته ليال »حترير مدينة 
كوباني بشكل كامل«، معتبرة 
أن معركة كوباني مصيرية 
ملرتزقة داعش وهزميتها في 
كوباني تعني بداية النهاية 

بالنسبة له.
وفي السياق، أفاد املرصد 
الس���وري حلقوق اإلنسان 
أمس عن معارك بني األكراد 
والتنظيم إلى جنوب شرق 
وجنوب غرب املدينة. وذكر 
الصحاف���ي مصطفى عبدي 
املوجود في منطقة حدودية 
تركية على مسافة قصيرة من 

العرب واملتابع للملف  عني 
الكردي، أن التحالف الدولي 
بقيادة أميركية يواصل تنفيذ 
غاراته اجلوية على مواقع 

وجتمعات التنظيم.
وفور اإلعالن عن »حترير« 
كوباني، بدأ سكانها يعدون 

العدة للعودة.
وقال نائب وزير خارجية 
مقاطعة كوبان���ي )اإلدارة 
الذاتي���ة( ادريس نعس���ان 
في اتصال هاتفي مع وكالة 
ب���رس »الن���اس  فران���س 
فرحون جدا، وهم يحتفلون، 
املعنويات مرتفعة«. إال انه 
أشار إلى أن السلطات احمللية 
تطلب من الناس التريث في 

العودة إلى منازلهم.
 وقال: »هناك دمار كبير، 
نص���ف املدينة عل���ى األفل 
مدمر«، مضيفا: »نطلب منهم 
عدم التوجه إلى املدينة على 
الفور بسبب غياب احلاجات 
األساسية. ال يوجد طعام وال 
أدوية، وال كهرباء وال ماء«.
إلى  وتاب���ع: »نحت���اج 
مس���اعدة والى خبراء في 
إعادة اإلعم���ار، كما نحتاج 
إلى اسلحة ملتابعة املعركة«، 
مش���يرا إل���ى أن احلكومة 
احمللية ق���د توجه نداء إلى 
املجتمع الدولي للمساعدة.

وقال عب���دي من جهته 
إن »عش���رات األش���خاص 
اجتازوا احل���دود، لكن لم 
املدينة  يتمكنوا من دخول 
بس���بب اإلجراءات األمنية 

املشددة«.

شمال س���ورية مثل شمال 
العراق، هذا الكيان سيكون 
مصدر مش���اكل كبرى في 

املستقبل«.
اردوغ���ان مرة  وداف���ع 
جديدة أمام الصحافيني عن 
إقامة »منطقة حظر  فكرته 
جوي« و»منطقة أمنية« على 

احلدود السورية.
االحتف���االت  وعم���ت 
املناطق الكردية في سورية 
والعراق وصوال إلى بيروت، 
ونشرت على مواقع التواصل 
االجتماعي صور حلش���ود 
كبيرة في مدن سورية عدة 
حتتفل وتغن���ي وترقص، 
وتش���يد بوح���دات حماية 
الكردية  الق���وة  الش���عب، 

عواصم - وكاالت: نظم 
األكراد جتمعات كبيرة في 
مدن جنوب ش���رقي تركيا، 
وعلى رأسها دياربكر وهكاري 
وش���رناق، احتفاال بأنباء 
حتري���ر مدينة عني العرب، 
املدينة  فيما يستعد سكان 
احلدودية التي يطلق عليها 
األك���راد »كوباني« للعودة 
إلى املدينة املدمرة بعد طرد 
تنظيم »داعش« منها، فيما 
انتقل���ت املعركة إلى القرى 
التي التزال حتت  املجاورة 
التنظيم،  س���يطرة مقاتلي 
وكانت وزارة الدفاع األميركية 
»الپنتاغون« قد أعلنت انه 
من املبكر احلديث عن حترير 

كوباني. 
وتعليقا على التطورات، 
أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان في تصريحات 
نقلتها الصحف التركية أمس 
أن تركي���ا ال تري���د منطقة 
كردية خاضعة حلكم ذاتي 
في سورية على غرار اقليم 

كردستان العراق.
وق���ال اردوغ���ان أم���ام 
مجموع���ة صحافي���ني في 
الطائرة التي أقلته إلى أنقرة 
في ختام جولة في أفريقيا 
»ال نريد تكرارا للوضع في 
العراق. ال  العراق، ش���مال 
ميكننا اآلن أن نقبل نشوء 

شمال سورية«.
وأض���اف كما نقلت عنه 
صحيفة حرييت »يجب أن 
نحافظ عل���ى موقفنا حول 
هذا املوضوع وإال فسيكون 

أكراد يقيمون حلقات الدبكة احتفاال بسيطرة املقاتلني على مدينة عني العرب                                    )رويترز( 

إسرائيل تخلي »جبل الشيخ« من السياح 
وتردّ بالنيران على صواريخ استهدفتها من سورية

عواص����م � رويت����رز � أ.ف.پ: أعل����ن جيش 
االحتالل اإلس����رائيلي أنه أطلق نيرانه باجتاه 
اجلانب الس����وري من اجلوالن احملتل ردا على 
سقوط صواريخ في اجلزء الذي يحتله، وباشر 
عملي����ات إلجالء العديد من الس����ياح عن موقع 

للتزلج في جبل الشيخ.
وقال����ت اإلذاع����ة اإلس����رائيلية إن قذيفتني 
صاروخيت����ني على األقل س����قطتا من األراضي 
السورية على شمال هضبة اجلوالن دون وقوع 
اصابات، وسقطت األولى قرب السياج احلدودي 
والثانية في منطقة غير مأهولة قرب جبل الشيخ، 
ورد اجليش اإلسرائيلي بإطالق نيران مدفعيته 

باجتاه األراضي السورية.
بدوره����ا، أكدت القناة الثاني����ة بالتلفزيون 
اإلس����رائيلي أن أحدا لم يصب في الواقعة التي 
دفعت إس����رائيل إلى إطالق صفارات اإلنذار في 
املنطقة. وأكدت وكالة فرانس برس ان اجليش 
االسرائيلي اغلق جميع الطرق في اجلوالن خاصة 

تلك القريبة من محطة التزلج.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر وترقب ملا 

قد حتمله الفترة املقبلة بعد الغارة التي أدت إلى 
مقتل عدد من قياديي حزب اهلل وجنرال إيران 
خالل وجودهم في القنيطرة السورية، وقد حمل 

احلزب اللبناني إسرائيل مسؤولية العملية.
من جهته، قال بيتر ليرنر، املتحدث باس����م 
اجليش اإلسرائيلي، في تغريدة على »تويتر« إن 
اجليش »أوعز بإخالء جبل هرمون )الشيخ(«.

وتعتبر منطقة جبل الشيخ املالصقة للجوالن 
احملتل من مناطق اجلذب السياحي في هذا الوقت 
من الس����نة حيث تتكاثف فيه الثلوج ويرتاده 
السياح من أجل التزلج. وأضاف ليرنر في تغريدته 
أن����ه »بعد الهجوم الصاروخ����ي على مرتفعات 
اجلوالن رد اجليش اإلسرائيلي بسالح املدفعية 
على املواقع التي انطلق منها الهجوم«، مش����يرا 

إلى أنه لم تقع إصابات نتيجة للهجوم.
وكان ليرن����ر ذكر في تغريدة س����ابقة له أن 
صاروخني سقطا على مرتفعات اجلوالن السورية 
التي حتتل إسرائيل نحو ثلثي مساحتها، وأشارت 
إذاعة اجليش اإلسرائيلي إلى أن مصدر الصاروخني 

األراضي السورية.

آالت عسكرية ومدافع اسرائيلية واستنفار  في اجلوالن احملتل                                                           )ا.ف.پ( 

جلسة نيابية النتخاب رئيس بال نصاب.. ووزارية للملفات املتفق عليها

ترقب خطاب نصراهلل اجلمعة حول الرد على عملية القنيطرة
ومصادر: »املستقبل« ينتظر موقفه من الرئاسة قبل 14 فبراير

بيروت ـ عمر حبنجر

جلسات نيابية انتخابية 
فاقدة النصاب، واجتماعات 
حوارية بال نتائج حاسمة، 
وج���والت غامضة النتائج 
الفرنس���ي جان  للمبعوث 
فرانسوا جيرو على عواصم 

املنطقة وفعالياتها.
اليوم تنعقد اجللس���ة 
النيابي���ة ال���� 18 النتخاب 
رئي���س للجمهورية، وغدا 
جلسة ملجلس الوزراء عابقة 
البيئة وصفقات  بروائ���ح 
»الفي���ول« لصالح كهرباء 
لبنان، البقرة احللوب التي 
جففت ض���رع الدولة، ولم 
توفر الشبع حليتان املصالح 
الشخصية املغلفة بحقوق 

الطوائف واملذاهب.
وفي كل احلاالت، حركة 
بال بركة، فلبنان مازال اسير 
الوق���ت االقليمي الضائع، 
ومجلس نوابه يطير بنصاب 
كامل الى الرياض للتعزية 
بخادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، 
ولتهنئة امللك س���لمان بن 
عبدالعزيز، وال يلتقي في 
ساحة النجمة في بيروت، 
النواب،  حيث مقر مجلس 
لينتخب رئيسا للجمهورية 
الش���اغرة رئاس���يا منذ 8 

اشهر.
على اي حال، الكل يترقب 
ما س���يعلنه االم���ني العام 

حلزب اهلل الس���يد حسن 
نص���راهلل بعد غد اجلمعة 
حول الغارة االس���رائيلية 
الت���ي  القنيط���رة  عل���ى 
استهدفت قيادات ميدانية 
للح���زب ومعها العميد في 
الثوري االيراني،  احلرس 
اي رد سيكون؟ واي نوع 
من الردود في ظل التهديدات 
االسرائيلية بتدمير لبنان اذا 
حصل رد ما وكان متجاوزا 
لنطاق ومدى الفعل املردود 

عليه؟
وضمن املتوقعات من السيد 
اكثر  نصراهلل اطالق موقف 
مرونة من استحقاق رئاسة 
اجلمهورية، وهذا على االقل 
ما ينتظره تيار املستقبل من 
احلزب قبل 14 فبراير املقبل 
موعد االحتفال السنوي بذكرى 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري 
ورفاقه، حيث سيكون للرئيس 
سعد احلريري كلمة باملناسبة، 
ين����وي تضمينها الكثير مما 
يجب قوله في احلوارات وفي 
املوضوع الرئاسي فيها بالذات، 

وفق معلومات »األنباء«.
وكان وف����دان من تيار 
املس����تقبل وح����زب اهلل 
عقدا جلس����ة حوار رابعة 
مس����اء االثنني املاضي في 
عني التينة بحضور ممثل 
عن رئيس مجلس النواب 
نبيه بري بينما لم تظهر 
اي مؤش����رات على قرب 
لقاء العماد ميش����ال عون 

ود.سمير جعجع حتى اآلن. 
وقد خيم االمن على اجللسة 
احلوارية للمستقبل وحزب 
اهلل من زاوية مؤازرة اجليش 
والقوى االمنية في مواجهتها 
الشرسة واملفتوحة مع داعش 
والنصرة على احلدود الشرقية 
وامتداداتها الداخلية احملدودة، 
واشار البيان املقتضب الصادر 
عن املجتمعني الى التوافق على 
بعض اخلطوات العملية التي 
تعزز مناخ االستقرار وكذلك 
دعم اجليش والقوى االمنية 
بكل الوسائل مبواجهة االرهاب، 
مثمنا التطور االيجابي للحوار 

وآثاره لدى الرأي العام.
ويبدو ان الرأي اس����تقر 
على ازالة الشعارات واالعالم 
والصور من شوارع بيروت 
متهي����دا للتوس����ع على هذا 
الصعي����د باجت����اه املناطق، 
وتوقعت صحيفة »املستقبل« 
ظهور خطوات عملية في هذا 
املجال على ان تعقد اجلولة 
احلوارية اخلامس����ة الثالثاء 

املقبل.
النائب ميش����ال موس����ى 
عضو كتلة التحرير والتنمية 
وردا على س����ؤال حول مآل 
احل����وارات الرئاس����ية، قال: 
انه لم يتغير شيء  املؤسف 
في املشهد اخلارجي حتى اآلن، 
وميكن ان تتغير االمور في اي 
حلظة، لكن حتى اآلن ال جديد، 
فجزء من االستحقاق الرئاسي 

مربوط بهذه االمور.

النائب القواتي فادي كرم 
رد التأخير ف����ي لقاء العماد 
عون ود.س����مير جعجع الى 
حتضير االرضي����ة املالئمة 
للقاء، وقال ان االمور تتطور 
نحو االيجابية وفي كل اجتماع 

يحصل، يحصل تقدم.
التركيز في  ان  والح����ظ 
هذه االجتماعات يحصل على 
الش����ائكة واملختلف  امللفات 

عليها وليس على الرئاسة.
اميل رحمة،   النائب  ورد 
املق����رب من حزب اهلل، بعقد 
مؤمت����ر صحافي حي����ا فيه 
تضحي����ات ش����هداء اجليش 
اللبنان����ي والذين س����طروا 
بدمائهم بط����والت مبواجهة 
االرهاب، وطالب بالتنسيق 
ب����ني  االمن����ي والعس����كري 
اجلي����ش اللبناني واجليش 
السوري الستئصال اجلماعات 

التكفيرية.
كما طالب بترجمة معادلة 
اجليش والشعب واملقاومة 
عل����ى االرض، وهذه املعادلة 
املرفوضة من ق����وى 14 آذار 
ارج����أت تش����كيل احلكومة 
عدة اش����هر، وطال����ب ايضا 
بإس����راع ش����حن االس����لحة 
اللبنان����ي في اطار  للجيش 
الهبة الس����عودية وفتح باب 
احلصول على االس����لحة من 

اي مصدر.
ف����ي ه����ذا الوق����ت، دعا 
املاروني بش����ارة  البطريرك 
الراعي للقضاء على التنظيمات 

االرهابية ووقف دعمها واغالق 
احلدود.

الراع����ي كان يتحدث في 
اجتماع بطارك����ة لبنان في 
بكركي وقد متنى ان تساهم 
االتصاالت الراهنة في حل ازمة 

رئاسة اجلمهورية.
امني����ا، تابع����ت مدفعية 
اللبنان����ي قصف  اجلي����ش 
مواقع داع����ش والنصرة في 
وادي رافق في جرود القاع، 
واكدت مصادر وزارية ان ما 
تردد عن مح����اوالت لهذين 
التنظيمني اجتي����از احلدود 

الشرقية قد تأكد.
وفي معلومات ل� »األنباء« 
ان اجليش اللبناني ثبت مواقفه 
في تالل رأس بعلبك التي كانت 
مسرحا لهجمات التنظيميني 
املتطرفني الذين تشتت قواهما 

في تلك املنطقة.
ال����ى ذل����ك، دع����ا رئيس 
احلكومة متام سالم اعضاء 
الوزاري����ة املكلفة  اللجن����ة 
مبتابع����ة قضي����ة النازحني 
الى اجتماع يعقد  السوريني 
اليوم  في السراي احلكومي 
يخصص للبحث في التدابير 
املتخذة على احلدود وحصيلة 
االتصاالت التي اجراها سالم 
مع املؤسسات الدولية والدول 

املانحة.
الوزراء  ويجتمع مجلس 
غدا وعلى ج����دول اعماله 51 
بندا ابرزها رفع عدد قوى االمن 

الداخلي من 29 الى 40 الفا.

طيران الشرق األوسط يُعلّق رحالته إلى بغداد

أبوظبي تستدعي السفير العراقي على خلفية 
إطالق نار على طائرة إماراتية ببغداد

عواصم - وكاالت: استدعت وزارة اخلارجية 
اإلماراتية أمس، موفق مهدي عبودي، سفير العراق 
لديها بعد ي����وم من تعرض طائرة إماراتية إلى 
إطالق نار أثناء محاولة هبوطها في مطار بغداد 
الدولي قادمة من دبي. وأعربت اخلارجية اإلماراتية 
عن »قلقها الشديد« بشأن تعرض إحدى طائرات 
شركة »فالي دبي« رحلة رقم »إف زد 215« إلى 

إطالق ناري مبطار بغداد الدولي.
وقال بيان نش����رته وكالة األنباء الرس����مية 
إن محمد مير عبداهلل الرئيس����ي، وكيل وزارة 
اخلارجية اإلماراتي، أبدى للسفير العراقي »قلق 

دولة اإلمارات الشديد من هذه احلادثة«.
وطالبت اخلارجية، السلطات العراقية، »بإجراء 
حتقيق شامل ملعرفة كل املالبسات احمليطة بحادثة 
إطالق النار على طائرة فالي دبي وكذلك ضرورة 
احلرص على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ 
االتفاقيات الدولية فيما يتصل بسالمة الطيران 

املدني وتوفير الضمانات واحلماية الالزمة«.

وتعرضت طائرة إماراتية مساء أمس األول 
إلطالق نار أسفر عن خسائر مادية طفيفة، قبل 

هبوطها في مطار بغداد الدولي.
وقال حس����ني كرمي مدير إع����الم مطار بغداد 
الدولي، إن »طائ����رة تابعة للخطوط اإلماراتية 
تعرضت إلطالق نار أسفر عن إصابتها بأضرار 

قبل أن تتمكن من الهبوط بسالم في املطار«.
وأضاف كرمي أن »الطائرة اإلماراتية تعرضت 
إلطالق نار خارج نطاق املطار، بينما كانت حتلق 
فوق إحدى املناطق الس����اخنة وكنت تس����تعد 

للهبوط«.
وبدأت قوات األمن العراقية، امس، حملة أمنية 
واسعة في قضاء أبوغريب غرب العاصمة بغداد 

لتأمني محيط مطار بغداد الدولي.
من جهتها علقت شركة طيران الشرق االوسط 
رحالتها الى بغداد اعتبارا من اول من امس بعد 
تعرض طائرة اماراتية )فالي دبي( للنيران فوق 

العاصمة العراقية.

هوالند لليهود: فرنسا هي وطنكم
باريس � أ.ف.پ: أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هوالند في خطاب في نصب ضحايا محرقة اليهود 
في باريس ليهود فرنس����ا امس، ان »فرنسا هي 
وطنكم«، بينما حتدث تقرير ملجلس املؤسسات 
اليهودية عن تزايد األعمال املعادية للسامية في 

2014 في هذا البلد.
وقال هوالند ان تصاعد األعمال املعادية للسامية 
»أمر واقع ال يحتمل«، معلنا عن تعزيز العقوبات 
ضد العنصرية ومعاداة اليهود في فرنسا التي 
تضم أكبر مجموعة لليهود في أوروبا والثالثة 

في العالم بعد إسرائيل والواليات املتحدة.
وأض����اف »ان آفة معاداة الس����امية تدفع 
بعض اليهود الى التساؤل عن وجودهم في 
اليهودية  أنتم فرنسيون تعتنقون  فرنسا. 

ومكانكم هنا. فرنسا هي وطنكم«.
وفي س����ياق متصل، أعلن املجلس التمثيلي 
للمؤسسات اليهودية في فرنسا أن عدد االعمال 
املعادية للس����امية تضاعف في فرنسا في 2014 
باملقارن����ة مع 2013 مع ارتفاع عدد االعمال التي 

شملت عنفا جسديا بنسبة بلغت %130.
وقال املجلس، في تقرير له قبيل زيارة الرئيس 
هوالند الى نصب ضحايا محرقة اليهود في باريس، 
انه سجل 851 عمال معاديا لليهود في 2014 مقابل 
423 في 2013، مضيفا ان »هذه االعمال املعادية 
للسامية تشكل 51% من األعمال العنصرية التي 
سجلت في فرنسا، حيث ال يشكل اليهود سوى 
أقل من 1% من الس����كان« ويقدر عددهم مبا بني 

500 و600 ألف شخص.
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جورج إسحاق: 
النائب العام وافق 

على فحص مذكرة 
تطالب مبصادرة

5 ڤيالت وملحقاتها 
مملوكة ملبارك 

وجنليه

تقرير إخباري

تخفيف الدين سيكون خطأ 
الن ذلك يعني »احلكم على 

اليونان بسنوات مديدة 
من الصعوبات وسيشجع 

احلركات السياسية 
املتطرفة، ما سيثير »بلبلة 
شديدة في منطقة اليورو 

مبجملها«.
وأعاد جناح اليسار 

الراديكالي اليوناني في 
االنتخابات على أساس 

برنامج اجتماعي جذري 
مضاد للتقشف وينص 

على أولوية تأمني الوظائف 
وزيادة احلد األدنى لألجور، 

التحدي الدميوقراطي إلى 
جدول أعمال الشعوب 

األوروبية. وعلى 
الفور،  انتشر ذلك األمل 
الدميوقراطي في إيطاليا 

وإسبانيا والبرتغال. وفي 
الواقع، ال تغامر اليونان 

بتحديها للغرب باملضي في 
طريق مسدود باألساس، 

لم يكن اجتاهها يسارا 
ليتحقق أو ليكون ذا وزن 

فاعل، لوال ما يشهده العالم 
منذ سنوات من انقسام 
في السياسة الدولية بني 
محورين. هذا االنقسام، 
برغم أن موازين القوى 

التي حتمله لم تنضج بعد، 
إال أنها غدت تتيح لدولة 

في حجم اليونان أن تتجه 
يسارا. اخليار الروسي 

لليونان هو خيار موضوعي 
ووارد.

سياسات التقشف.
وتسيبراس رئيس حزب 

»سيريزا« منذ 2008 ونائب 
رئيس اليسار األوروبي 

منذ 2010، هو أصغر 
رئيس للوزراء في تاريخ 
اليونان. وهو أول حزب 
حاكم في أوروبا يرفض 

صراحة سياسات التقشف 
التي تدعو إليها خصوصا 

أملانيا. كما يدعو »سيريزا« 
الى خفض الدين اليوناني 

الذي يلقى رفضا من دائني 
البالد، االحتاد األوروبي 

مقعدا. هذا التحالف سيمكن 
»سيريزا« من موقف 

تفاوضي قوي مع بروكسل 
وبرلني.

عيون أوروبا كلها كانت 
مثبتة على السياسي الشاب 

أليكسيس تسيبراس، 
بعدما قاد حزبه »سيريزا« 

إلى فوز تاريخي. القارة 
شاهدته وهو يخاطب 
الشعب اليوناني الذي 

سلحه بتفويض واضح، 
ليعد بإنهاء »خمس سنوات 
من اإلذالل واأللم« سببتها 

جاء فوز حزب »سيريزا« 
اليساري الراديكالي في 
االنتخابات البرملانية في 

اليونان متوقعاً، لكنه 
يتجاوز سقف التوقعات 
من حيث حجمه، ذلك أن 

هذا الفوز فاق كل التوقعات 
وحمل انتصارا كاسحا من 
شأنه أن يغير وجه اليونان 
السياسي ومسار عالقتها 

مع االحتاد األوروبي.
وأظهرت النتائج فوزا 
كبيرا حلزب سيريزا 

)تكتل اليسار الراديكالي(، 
مع 36.3% من األصوات، 

أعطته 149 مقعدا في برملان 
يضم 300 عضو. الفارق 

كان معتبرا مع حزب 
»الدميوقراطية اجلديدة 

الذي شكل احلكومة مؤيدا 
لشروط اإلنقاذ املالي، إذ 

حصل على 27.8% من 
األصوات أعطته 76 مقعدا.

وكان »سيريزا« بحاجة 
إلى مقعدين آخرين فقط، 

ليحكم اليونان وحده. 
لذلك كان اخليار السياسي 

لقيادته الذهاب إلى التحالف 
مع حزب صغير من اليمني 

الوسطي، يتفق معه على 
أولوية رفض التقشف 

وشروط اإلنقاذ ويختلف 
معه على قضايا أخرى. 
هكذا حتالف تسيبراس 

مع يانوس كامينوس، 
زعيم حزب »اليونانيون 

املستقلون« الذي فاز بـ 13 

اليونان تنتفض على »الوصاية األوروبية«

النائب العام املصري يدرس مذكرة تتهمه وجنليه بالفساد

القضاء اإلداري: مبارك »أسبق« وليس »مخلوعاً«

وفدا من الشخصيات العامة 
والسياسية واحلقوقية بينهم 
جورج إسحاق واحملاميان 
طارق جنيدة وياسر أحمد، 
والذين كان���وا تقدموا يوم 
األحد بهذه املذكرات القانونية 

الثالثية لالستماع إليهم.
وفي تصريحات صحافية، 
قال ج���ورج إس���حاق، إن 
الع���ام وافق على  »النائب 
املذك���رة الت���ي طالبوا فيها 
مبصادرة 5 ڤيالت وملحقاتها 
مملوكة ملبارك وجنليه عالء 
وجمال«، موضحا أن النائب 
العام أخطره���م ب� »فحص 
املذكرة واتخ���اذ اإلجراءات 
القانونية حياله���ا، وما إذا 
أقوالهم  كان سيتم س���ماع 

من عدمه«.
أن  إس���حاق  وأض���اف 
أمر بحفظ  الع���ام  »النائب 
التحقيق في مذكرتني تقدم 
بهما الوفد تخصان الرئيس 
األس���بق حس���ني مب���ارك 
وجنليه عالء وجمال، ورجل 
األعمال حسني سالم، ووزير 
الداخلي���ة األس���بق حبيب 

العادلي ومساعديه الستة، 
ومتهمي موقعة اجلمل«، التي 
وقعت إبان ثورة يناير 2011.  
وأوضح أنه »مت رفض املذكرة 
القانونية األولى واخلاصة 
مبذكرة طعن عل���ى أحكام 
الب���راءات الص���ادرة ض���د 
مبارك«، موضحا أنه »بالفعل 
تقدم بالطع���ن على احلكم 
والذي أعلن���ه النائب العام 

في ديسمبر  املاضي«. 
وأش���ار إس���حاق إلى أن 
»النائ���ب العام أم���ر بحفظ 
املذك���رة القانوني���ة الثانية 
ورفضها، والتي طالبوا فيها 
بإع���ادة محاكمة املتهمني في 
قضية موقعة اجلمل، والتي 
التحرير،  وقع���ت مبي���دان 
القاهرة، مخلفة قتلى  وسط 
ومصابني«، موضحا أن »أسباب 
رف���ض املذكرة انته���اء املدة 
القانونية للتقدم بالطعن«. ولم 
يتسن احلصول على رد فوري 
من فريد الديب محامي مبارك 
بخصوص هذه االتهامات، كما 
لم يصدر بيان رسمي منه أيضا 

بخصوص تلك الواقعة.

وفقا للقانون فإن السجون 
التنفيذية  تخضع للسلطة 
العام،  النائب  حتت إشراف 
وهذا التنظيم يعد شأنا إداريا 
بحتا، مشددة على مخالفة 
الداخلي���ة والنائب  وزي���ر 
الع���ام مبدأ املس���اواة، بأن 
يخ���ص الرئي���س املخلوع 
مبعاملة خاص���ة، وإبقائه 
في مستش���فى شرم الشيخ 
وباألخ���ص »منتزه ش���رم 
الش���يخ« وبعده مستشفى 
املعادي العسكري، ما أدى إلى 
وجود تفرقة مخالفة لإلعالن 
الدستوري الصادر في عهد 

املجلس العسكري.
إلى ذل���ك، قال احلقوقي 
املصري جورج إسحاق: إن 
العام هشام بركات،  النائب 
يدرس مذكرة قانونية تتهم 
الرئيس األس���بق حس���ني 
مبارك وجنليه عالء وجمال 
بالفساد.  ولم يعلق النائب 
العام املصري رسميا على هذه 
التصريحات، غير أنه استقبل 
ام���س االول مبكتب���ه بدار 
القضاء العالي بوسط القاهرة 

القاهرة - وكاالت: أكدت 
محكمة القضاء اإلداري برئاسة 
املستشار يحيى دكروري، 
الرئيس األسبق حسني  ان 
مبارك ليس »مخلوعا«، حيث 
قضت بعدم قب���ول دعوى 
أقامها محام عام 2011، طالب 
فيها بنقل مب���ارك إلى أحد 
السجون العمومية شأنه شأن 
أي سجني، وبوصفه الرئيس 
املخلوع ألنه ترك احلكم كرها 

وليس طوعا. 
وقد رفضت احملكمة ذلك 
مشيرة الى ان مبارك ليس 
مخلوعا وليس مس���جونا، 
وإمن���ا يجب وصف���ه بأنه 
رئيس جمهورية سابق، وجاء 
ف���ي احليثيات التي مت بناء 
احلكم عليه���ا ان مدة إيداع 
رئيس اجلمهورية األسبق 
انته���ت ولذا  باملستش���فى 
ينبغي عدم االس���تمرار في 

نظر هذه الدعوى.
ام���ا عن وص���ف مبارك 
باملخلوع، فقالت احملكمة إنه 
ال يوجد اي قاعدة قانونية 
في النظام القانوني املصري 
تفرض عند احلديث عن رئيس 
اجلمهورية األسبق استخدام 
وصف املخلوع سواء كان ذلك 

احلكومة أو غيرها. 
اجلدير بالذكر أن الدعوى 
التي حمل���ت رقم »44914« 
لسنة 65 قضائية ذكرت أن 
املادة 85 من دس���تور 1971 
نص���ت في الفق���رة الثالثة 
منها على أن يتولى رئيس 
اجلمهوري���ة مؤقت���ا حلني 
الفصل في االتهام، وتكون 
محاكمة رئيس اجلمهورية 
أمام محكم���ة خاصة ينظم 
القانون تشكيلها وإجراءات 
أمامه���ا ويحدد  احملاكم���ة 
العق���اب، وإذا حكم بإدانته 
أعفي م���ن منصبه مع عدم 
اإلخالل بالعقوبات األخرى، 
مشيرة إلى أن مبارك استغل 
سلطته في عدم إصدار هذا 
القان���ون، ظنا من���ه أن هذا 

يعفيه من املسؤولية. 
وأوضح���ت الدعوى أنه 

صورة أرشيفية لنجلي الرئيس األسبق مبارك عالء وجمال

79% من املصريني  ينوون املشاركة في االنتخابات البرملانية
� أ.ش.أ: كشف  القاهرة 
املركز املصري لبحوث الرأي 
العام )بصيرة( في استطالع 
للرأي أن 79% من املصريني 
انتخابات  سيشاركون في 
الن����واب املخطط  مجلس 
انعقادها في ش����هر مارس 
املقبل، بينما 11% ال ينوون 
املشاركة و10% أعربوا عن 
عدم قدرته����م على حتديد 

القرار بعد.
وأوض����ح ماجد عثمان 
مدير املركز أن االستطالع، 
الذي مت باستخدام الهاتف 
املنزلي واحملمول على عينة 
احتمالية حجمه����ا 2020 
العمرية  الفئة  مواطنا في 

18 س����نة فأكثر في جميع 
محافظ����ات اجلمهوري����ة، 
في الفترة م����ن 13 الى 15 
يناير، أن نسبة من ينوون 
املش����اركة ترتفع من %75 
في احلضر ال����ى 82% في 
الريف، كما ترتفع من %72 
في احملافظات احلضرية الى 
78% في الوجه القبلي و%82 

في الوجه البحري.
وأش����ار ال����ى أن الفئة 
العمرية من 50 عاما فأكثر 
تنوى املشاركة بنسبة %86 
مقابل 72% بني الشباب في 
العم����ر م����ن 18-29 عاما، 
بينما تنخف����ض النية في 
املشاركة مع ارتفاع املستوى 

التعليمي لتبلغ نسبة من 
ينوون املش����اركة 81% بني 
احلاصلني على تعليم أقل 
من متوس����ط مقابل %72 
بني احلاصلني على تعليم 

جامعي أو أعلى.
وأكد عثمان أن النتائج 
تظهر أن 35% من املصريني 
يوافق����ون على مش����اركة 
األح����زاب ذات املرجعي����ة 
الديني����ة ف����ي انتخابات 
مجلس النواب بينما %47 
يرفضون ذلك و18% أجابوا 
بأنهم ال يعرفون، الفتا الى 
أن نس����بة م����ن يرفضون 
الدينية  مشاركة األحزاب 
في انتخابات مجلس النواب 

ترتفع من 40% بني احلاصلني 
على تعليم أقل من متوسط 
الى 60% بني احلاصلني على 
تعليم جامعي أو أعلى، وفي 
املقابل تنخفض نسبة من 
ال يعرف����ون م����ن 25% من 
احلاصل����ني عل����ى تعليم 
أقل من متوس����ط الى %6 
بني احلاصلني على تعليم 

جامعي أو أعلى.
وأش����ار الى أن نس����بة 
الذين يوافقون على مشاركة 
األحزاب الدينية تبلغ %37 
في الوجه القبلي مقابل %34 
في الوجه البحري و32% في 
احملافظات احلضرية بينما 
تبلغ نسبة من يرفضون 

مشاركة هذه األحزاب في 
االنتخابات 43% في الوجه 
القبلي مقابل 47% في الوجه 
البحري و55% في احملافظات 

احلضرية.
اذا كانوا مييلون  وعما 
أم  املدني  التي����ار  ألحزاب 
التيار االسالمي أجاب %55 
من املصريني بأنهم مييلون 
ألحزاب التيار املدني و%13 
أجابوا بأنهم مييلون ألحزاب 
التيار االسالمي و24% أجابوا 
بأنهم ال يستطيعون التحديد 
بينما 8% ذك����روا اجابات 
أخرى تش����مل عدم وجود 
فرق أو أنهم مييلون الى من 

سيقدم لهم خدمات.

»النقض« تؤيد حبس  أحمد ماهر وعادل ودومة
القاهرة � األناضول: أيدت محكمة النقض 
املصرية، حكما بسجن 3 سنوات، ل� 3 من نشطاء 
ثورة يناير2011، عقب إدانتهم بخرق »قانون 

التظاهر«، بحسب مصدر قضائي.
وقال املصدر، إن محكمة النقض )محكمة 
تنظر الطعون على األح���كام(، قضت امس، 
في حكم نهائي، بتأييد حكم سابق بحبس 3 
من نشطاء ثورة يناير 2011، وهم أحمد ماهر 
منسق حركة 6 أبريل الشبابية، ومحمد عادل، 

وأحمد دومة، ملدة 3 سنوات.
وقال طارق العوضي محامي املتهمني، إن 

»احلكم نهائي وغير قابل للطعن«.
ويعد الثالثة من نشطاء ثورة يناير البارزين 
التي أطاحت بحكم الرئيس املصري األسبق 
حس���ني مبارك، وأجبرته على التنحي في 11 

فبراير من ذات العام.
وكانت محكمة جنح عابدين قد قضت في 
ديسمبر 2013، في حكم أول درجة، على كل من، 
أحمد ماهر، وعادل، ودومة، بحبسهم 3 سنوات، 
التهامهم بخرق »قانون التظاهر«، واملشاركة 
في جتمهر دون تصريح من اجلهات املختصة 

في أحداث محكمة عابدين )وس���ط القاهرة(، 
التي وقعت يوم 30 نوفمبر 2013.

ووجهت النياب���ة العامة للمتهمني ارتكاب 
جرائ���م التعدي بالضرب، على مجندي األمن 
املركزي املكلفني بتأم���ني محكمة عابدين، ما 
أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون 
ترخيص، أثناء التحقيق مع ماهر بنيابة قصر 

النيل )وسط القاهرة(.
واستأنف دفاع املتهمني، على قرار محكمة 
اجلنح، بحبس النش���طاء، أمام محكمة جنح 
مستأنف عابدين، التي قضت بتأييد احلكم في 
22 أبريل 2014 بسجن الثالثة، ملدة 3 سنوات 
لكل منهم في القضية املتهمني فيها ب� »التظاهر 

بدون إذن وخرق قانون التظاهر«.
وينص قان���ون التظاهر املصري، الصادر 
في نوفمبر2013، على ضرورة احلصول على 
ترخيص م���ن وزارة الداخلية قبل التظاهر، 
ويف���رض عقوبات عل���ى املخالفني تصل إلى 
السجن والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام 
القوة لفض التظاهرات املخالفة، فيما يواجه 

القانون انتقادات واسعة محلية ودولية.

فاز »سيريزا« في اليونان. 
وهبط اليورو لفترة وجيزة 
الى 1.1088 دوالر، وهو أدنى 

مستوياته في أكثر من 11 
سنة.

وبعدما كان صناع القرار 
األوروبي في بروكسل 

يراقبون تسيبراس بفضول 
وقلق، بات الكابوس أمرا 
واقعا بالنسبة للحكومة 

األملانية، فاحلزب اليوناني 
فاز واعدا بتحقيق أمرين: 

رفض االلتزامات التي 
قطعتها احلكومة السابقة 
كشروط لإلنقاذ، ما يعني 

إلغاء التقشف، والدعوة 
إلى إقامة »مؤمتر أوروبي 

للدين« بهدف شطب نصف 
الدين اخلارجي الهائل على 

اليونان.
وقضية شطب الدين متثل 

مسألة بالغة احلساسية 
لبرلني، وملجمل حكومات 

اليورو التي متلك 60% من 
ديون اليونان املقدرة بنحو 

319 مليار يورو. صندوق 
النقد الدولي واملصرف 

املركزي األوروبي ميلكان 
16% من هذه الديون، 

ويؤكدان أنه »من املستحيل، 
من الناحية القانونية«، 
أن يشطبا أي جزء من 

حصتهم.
لذلك سربت برلني، 

للضغط على »سيريزا«، 
أن احتمال خروج اليونان 
من اليورو اليزال واردا، 

وصندوق النقد الدولي 
الدولي واملصرف املركزي 

األوروبي.
ووجه اليونانيون رسالة 
واضحة ألوروبا مفادها 
رغبتهم بكسر التقشف 

ورفع الوصاية األوروبية 
عنهم، وفرض ملف نتائج 

االنتخابات األخيرة في 
اليونان نفسه على أعمال 

اجتماعات وزراء املال 
األوروبيني في بروكسل، 

في وقت تراجع اليورو 
بشدة أمام الدوالر بعدما 

على اعتبار أن التكتل املالي 
قام بإصالحات متكنه من 

حتمل ذلك. لكن قيادة 
»سيريزا« تقول إنه »من 
املستحيل« تسديد الدين 

وضخ استثمارات يحتاجها 
االقتصاد للتعافي، بعدما 
بلغت نسبة الديون %175 

من الناجت اإلجمالي.
وتعرب أملانيا عن قلقها 

حيال فوز »سيريزا« في 
اليونان، ما قد يؤدي الى 
إعادة النظر في السياسة 
األوروبية التي دعت إليها 
واملبنية على اإلصالحات 
البنيوية والتقشف املالي. 

ولكن برلني تريد بقاء 
اليونان في منطقة اليورو، 
ألن هدف احلكومة األملانية 
منذ بدء األزمة هو احلفاظ 
على االستقرار في منطقة 

اليورو مع مجمل دول 
املنطقة. ويرى خبراء 

اقتصاديون أن »لعبة بوكر 
مثيرة لالهتمام« بني مركل 

وسيريزا، ألن »من غير 
الوارد حاليا بالنسبة إلى 

احلكومة األملانية التفاوض 
حول شطب ديون، لكن 
البد من أن تقدم برلني 

تنازال، فال تكون اجلهة التي 
دفعت اليونان إلى الهاوية. 
يجب تخفيف الديون، من 

خالل متديد مهلة القروض 
مثال وخفض نسب الفائدة 
أكثر على بعض القروض«. 
ويحذر هؤالء من أن رفض 

رئيس احلكومة اليونانية اجلديد اليكسيس تسيبراس بعد اداء اليمني الدستورية  امس االول                                                                      )ا.ف.پ( 

جناح اليسار 
في اليونان 

يعيد التحدي 
الدميوقراطي

على جدول أعمال 
أوروبا

مجهولون يستهدفون مجلس مدينة كرداسة 
واحتراق 4 سيارات نقل وسيارة إطفاء

إحباط محاولة تفجير خط مياه رئيسي

اجليزة - أ.ش.أ - وكاالت: أكد مصدر أمنى 
مبديرية أمن اجليزة أن التحريات األولية حلريق 
مجلس مدينة كرداس���ة، قيام مجهولني بإلقاء 
العديد من زجاجات مولوتوف على املبنى، ما 
أدى إلى اشتعال النيران في 4 سيارات نقل كانت 
متواجدة مبقر املجلس وأدى ذلك إلى تفحم تلك 
السيارات، باإلضافة إلى سيارة إطفاء ومحاولة 
إحراق لودر وسكب بنزين على جريدر وانتقلت 
8 سيارات إطفاء تابعة لإلدارة العامة للحماية 
املدنية باجليزة ومتت السيطرة على احلريق. 
وقام د.علي عبدالرحمن محافظ اجليزة امس 
بتفقد مبنى مركز ومدينة كرداسة التي شهدت 
تواجدا مكثفا لقوات األمن املركزي للس���يطرة 
عل���ى األوضاع وعودة الهدوء والتعامل مع أي 

أحداث طارئة. 
وقال احملافظ، في تصريحات له أثناء الزيارة 
التي رافقه فيها اللواء أسامة شمعة نائب احملافظ 
واللواء عبداحلميد احلص نائب مدير أمن اجليزة 
وخيري مرسي رئيس املدينة، إنه مت اتخاذ جميع 
اإلجراءات للحفاظ على معدات وسيارات املدينة 
مبا يضمن عدم تكرار االعتداء عليها، كما ستتم 
إعادة توزيع املعدات اخلاصة باملدينة واالستعانة 
بش���ركات نظافة خاصة في ضوء تعطل عدد 
كبير منها جراء الهجوم وحتى تستمر خدمات 
النظافة املقدمة للمواطنني باملدينة والوحدات 

احمللية التابعة. 
وأضاف أن األعمال تسير باملباني اخلدمية 
كاملعتاد ولم تتأثر اخلدمات التي يتم تقدميها 

للمواطنني. 
وأك���د عبدالرحمن أن قوات احلماية املدنية 
جنحت في السيطرة على النيران املشتعلة في 
السيارات وعدم امتدادها إلى املباني اخلدمية، 
كم���ا جنح خبراء املفرقعات ف���ي تفكيك عبوة 
ناس���فة مت زرعها على ماسورة مياه بالشارع 

السياحي. 
واض���اف أن غرفة العملي���ات بديوان عام 
احملافظة مس���تمرة في االنعقاد طوال الساعة 
لتلقي البالغات والتعامل معها، مشيرا إلى أنه 
قد وردت أم���س بالغات ببعض التجمعات من 
العناصر التخريبي���ة بالطالبية وصفط اللنب 
وناهيا وعثمان محرم وقامت قوات األمن بالتعامل 

معهم وتفريقهم.
إلى ذلك، أحبطت قوات األمن املصرية محاولة 
تفجير خط املياه الرئيسي بكرداسة مبحافظة 
اجليزة جنوب القاهرة بعبوة شديدة االنفجار 
زرعها مجهولون أسفله. جنح خبراء املفرقعات 
في تفكيك العبوة قبل انفجارها بدقائق، حيث 
تبني أنها عبارة عن ماسورة حديدية موصولة 
بدائ���رة كهربائية ويعلوها منظم ومفجر، ومت 

تفجيرها بواسطة مدفع مياه.

النيران تشتعل في مجلس مدينة كرداسة
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آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

مجلس إدارة »املدار« يوصي باالنسحاب من البورصةاالقتصادية
أوصى مجلس ادارة شركة املدار للتمويل واالستثمار )مدار( باالنسحاب االختياري للشركة 
من سوق الكويت لألوراق املالية والغاء ادراجها في السوق الرسمي. 
وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة ان االنسحاب يأتي بسبب تراجع القيمة 
السوقية ألسهم الشركة وضعف مستوى التداول على السهم. 
واشارت الى أن ارتفاع كلفة اإلدراج من مصاريف ورسوم سنوية تدفعها الشركة دون 
وجود عائد أو مردود جدي منها، وقالت انه ستتم احالة توصية مجلس االدارة باالنسحاب 
من سوق الكويت لألوراق املالية الى اجلمعية العمومية غير العادية للمصادقة عليها.

107 ماليني دينار إجمالي األرباح التشغيلية.. وتوصية بتوزيع 5% منحة

35.5 مليون دينار صافي أرباح »اخلليج« في 2014 بنمو %10
»أفضل بنك محلي في اخلدمات 
الفردية«، وجائ���زة »أفضل 
البش���رية«  تطوير للموارد 
لعام 2014 م���ن مجلة بانكر 
ميدل إيست، وجائزة »أفضل 
محترف في املوارد البشرية« 
للعام للقطاع اخلاص، وذلك 
خ���ال حفل توزي���ع جوائز 
التميز السنوي ملنطقة الشرق 
األوس���ط وش���مال أفريقيا، 
وجائزة »افضل جتربة للعماء 
للفرع الشامل في الكويت« من 
شركة إيثوس للحلول املتكاملة 
على املؤشر السنوي العاشر 
لتجربة العماء، وجائزة »إس 

تي بي« من سيتي بنك.
واختت���م عم���ر قتيب���ة 
إدارة  الغامن، رئيس مجلس 
بنك اخللي���ج، حديثه قائا: 
»أستطيع أن أقول بكل بثقة 
إن بنك اخلليج قد اس���تكمل 
املرحلة االنتقالية، وبدأ مسارا 
جديدا بعد االنتهاء من مرحلة 
التعافي. وبهذه املناسبة، أود 
أن أتقدم بالش���كر والتقدير 
إلى عمائنا وموظفينا وبنك 
الكويت املرك���زي ومجلس 
اإلدارة واملساهمني واجلهات 
العامة، على دعم هذا التحول 
الناجح الذي حتقق بجدارة. 
انتهى وقت الصعوبات  وقد 
الذي كانت خاله القروض غير 
املنتظمة تبلغ نسبتها %30، 
وأصبحنا منتل���ك اآلن كافة 
الازمة  العناصر واملقومات 
للنمو مبعدل أسرع وأفضل. 
وقد بدأنا في عام 2014 في طرح 
مبادرات مهمة سيكتمل بناؤها 
ويتم إعانها خال عام 2015. 
ولدينا كل العناصر املتمثلة في 
القوة املالية وإجراءات إدارة 
املخاطر واحلوكمة واملوظفني 
والنظ���م ووض���وح األفكار 
لتنفيذ تلك املبادرات. وخال 
عام 2015، سيقوم البنك بإمتام 
املشروعات التي ستساعدنا في 
خدمة عمائنا على نحو أفضل، 

وحتقيق نتائج أفضل«.

واملس���تثمرين  الش���بابية 
ف���ي  املبادري���ن واملواه���ب 
املجتم���ع احمللي م���ن خال 
مبادراته املتعلقة باملسؤولية 
االجتماعية، وذلك باملشاركة 
في برام���ج مثل مس���ابقات 
»إجناز« احمللية واإلقليمية، 
الس���نوي لاحتاد  والتجمع 
الوطني لطلبة الكويت – فرع 
الواليات املتحدة، باإلضافة إلى 
مجموعة واسعة من ومتنوعة 
من البرامج اخلاصة بالوظائف 
والتعيينات. وال تزال رعايتنا 
السنوية لرحلة الغوص تعزز 
من وضعن���ا كجزء ال يتجزأ 
من املجتمع الكويتي. ولبنك 
اخلليج الكثير من املتطوعني 
بني موظفيه، يعملون جنبا 
إل���ى جنب مع الش���باب في 
التنموية  البرام���ج  مختلف 

طوال العام.
ويهتم بنك اخلليج دوما 
الكوادر  بقيمة املواهب م���ن 
البش���رية، ويواص���ل تقدمي 
املبادرات االس���تثنائية التي 
تس���اعد على تقدم وارتقاء 
موظفيه. وق���د انعكس ذلك 
في افتتاح مركز درة اخلليج 
للتدري���ب ف���ي أوائ���ل عام 
2014، والقيام مؤخرا بطرح 
برنامج تطوي���ر اخلريجني 
بالتعاون مع معهد الدراسات 
املصرفية. ويركز هذا البرنامج 
على تطوير املواهب احمللية 
ويستهدف خلق مجموعة من 
الكوادر والقيادات املصرفية 

في املستقبل.
وخ���ال ع���ام 2014، حاز 
البنك مجموعة من اجلوائز 
القيم���ة، الت���ي ش���ملت كا 
من جائ���زة »مصرف العام« 
آرابي���ان بيزنس،  من مجلة 
وجائزة »افضل بنك خلدمات 
األفراد في الكويت« من مجلة 
إنترناش���يونال فاينان���س، 
وجائ���زة »أفض���ل بنك في 
الدفعات احمللية وإدارة النقد« 
من مجلة آسيان بانكر، وجائزة 

املستقبلية اإليجابية للبنك. 
كما قامت وكالة ستاندارد آند 
بورز بتثبيت تصنيف البنك 
االئتماني على املدى الطويل 
عند املرتبة + BBB مع نظرة 
مس���تقبلية إيجابية. وقامت 
كلتا الوكالتني، في تقييمهما، 
بتثبيت تصنيف جودة أصول 
البن���ك ورس���ملته وقدرته 
الكبيرة على حتقيق اإليرادات 
وسامة نظم وممارسات إدارة 

املخاطر لديه.
وقد شهدت إدارة تكنولوجيا 
املعلومات في البنك عمليات 
إلى  حتدي���ث مهمة ته���دف 
حتسني البنية التحتية القائمة 
واالرتقاء بالتكنولوجيا في 
آن معا. واس���تهدفت اخلطة 
االستراتيجية تعزيز القدرات 
فيما يتعلق بالبنية التحتية 
واحلوكم���ة وتقدمي احللول، 
كم���ا مت ط���رح إط���ار ألمن 

املعلومات.
ويواص���ل بن���ك اخلليج 
االستثمار في تطوير الكوادر 

الكويت���ي، وعل���ى تعزي���ز 
انتشاره احمللي. وقد حتولت 
االستراتيجية إلى النمو املعدل 
باملخاطر في أعقاب فترة بدأت 
في ع���ام 2009، كان التركيز 
خالها ينص���ب على تقوية 
امليزانية العمومية وتخفيف 
القروض  محفظة كبيرة من 
املتعثرة. وق���د واصل البنك 
إح���راز التق���دم خ���ال عام 
2014 في مجال تعزيز النظم 
والضوابط واالرتقاء بإدارة 
املخاطر، واحلوكمة، باإلضافة 
إلى حتسني املنتجات املعروضة 

وقنوات تقدمي اخلدمة.
وقد لقي ه���ذا التقدم كل 
التقدير م���ن جانب وكاالت 
التصنيف االئتماني الدولية، 
فخال عام 2014، قامت وكالة 
موديز برف���ع تصنيف بنك 
اخلليج عل���ى املدى الطويل 
من املرتبة Baa2 إلى املرتبة 
Baa1، وتصنيف املتانة املالية 
من املرتب���ة - D إلى املرتبة 
النظرة  اإلبقاء عل���ى  D، مع 

كفاية رأس املال للبنك %15.5، 
مقابل النسبة الرقابية املطلوبة 
والبالغ���ة 12%. كم���ا يتمتع 
البنك بوضع قوي وبنسبة 
رفع مالي بلغت 8.25%، مقابل 
احلد األدنى الرقابي البالغ %3. 
وشهدت ش���بكة الفروع في 
مصرفنا منوا لتضم 59 فرعا 
في أنح���اء الكويت، أي ثاني 
أكبر شبكة فروع في الباد، 
ونعتز بأننا أول بنك يفتتح 
فرعا في منطقتي جابر األحمد 
والقيروان اجلديدتني، ويعكس 
ذلك أيضا رغبتنا في االقتراب 
من عمائنا. وسوف نحافظ 
خال ع���ام 2015 على النظام 
املالي وسياسة االستثمار في 
البنية التحتية للبنك، وذلك 
للتأك���د من امتاكن���ا لنظم 
رقابة داخلية قوية على كل 

مستويات العمليات«.
وخال عام 2014، واصل 
التركي���ز على أعماله  البنك 
األساسية في مجال اإلقراض 
للشركات واألفراد في السوق 

من مجل���س اإلدارة بتحقيق 
النمو. وفي جانب اخلدمات 
املصرفية للشركات، سنقوم 
بتعزي���ز قدراتن���ا في مجال 
أما  االستشارات واملنتجات، 
في جانب اخلدمات املصرفية 
الش���خصية، فنعك���ف على 
حتديث املنتجات واستحداث 
قنوات جديدة لتقدمي اخلدمة. 
وس���نعمل على االرتقاء بكل 
ما نقوم به ف���ي ظل معايير 
صارمة للتعامل مع املخاطر، 
وذلك وفقا لسياس���اتنا التي 
ساعدت في جعل بنك اخلليج 
مصرفا يتميز باألمان والتوجه 

السليم«.
الرئي���س  كم���ا ص���رح 
التنفيذي لبنك اخلليج سيزار 
جونزالي���س بوين���و قائا: 
»يسرني أن أعلن عن مواصلة 
التق���دم الذي أح���رزه البنك 
على مدى السنوات املاضية، 
بل وحتقيق املزي���د من هذا 
التقدم. وبناء على تعليمات 
بازل 3 اجلدي���دة، بلغ معدل 

أعل���ن بن���ك اخلليج عن 
حتقيق أرباح تشغيلية قبل 
املخصصات مبق���دار 106.8 
مايني دينار في نهاية 2014، 
وصافي ربح بلغ 35.5 مليون 
دينار أي بزيادة نسبتها %10 
عن 2013. كم���ا بلغ مجموع 
موجودات البنك 5.331 مليارات 
دينار في حني شهدت حصة 
البنك من القروض في السوق 
ارتفاعا كبيرا، ويعود السبب 
الرئيس���ي في ذلك إلى النمو 
بنس���بة 23% ف���ي القروض 

الشخصية. 
وبوجه عام، أدى ذلك إلى 
منو بلغت نسبته 9% مقابل 
منو السوق بنسبة 6%. وسجل 
معدل النمو في الودائع ذات 
التكلفة املنخفضة 16%، مما 
أدى إلى زيادة إجمالي ودائع 
البن���ك إل���ى 4.340 مليارات 
دينار وارتفع إجمالي حقوق 
املساهمني إلى 511 مليون دينار 
مقابل 483 مليون دينار في 
2013. وقد حافظ البنك على 
التوجه اإليجابي املتمثل في 
تخفيض نسبة القروض غير 
املنتظمة، التي انخفضت من 
6.5% في بداية السنة إلى %3.2 
بحلول ديسمبر 2014، وقام 
بزيادة نسبة التغطية الكلية 
للق���روض غير املنتظمة إلى 

.%266
وأوصى مجلس إدارة بنك 
اخلليج بتوزيع أسهم منحة 
بواقع 5% )أي 5 اس���هم لكل 
100 سهم(، وذلك العتمادها 
خال انعقاد اجلمعية العامة 

للمساهمني.
وتعليقا على هذه النتائج، 
ص���رح عمر قتيب���ة الغامن، 
رئي���س مجل���س إدارة بنك 
اخلليج، قائا: »لقد أصبح بنك 
اخلليج مصرفا قويا ومميزا، 
فقد استطاع جتاوز الفترات 
الصعبة بص���ورة تدعو إلى 
الثناء. ولدينا اس���تراتيجية 
واضحة املعالم والتزام قوي 

سيزار جونزاليس بوينوعمر قتيبة الغامن

عمر الغامن: البنك 
لديه إستراتيجية 

واضحة املعالم والتزام 
قوي من مجلس 

اإلدارة بتحقيق النمو

انخفاض القروض غير 
املنتظمة إلى %3.2 
من 6.5%.. و9% منو 

القروض

ارتفاع ودائع البنك 
إلى 4.340 مليارات 

دينار وحقوق 
املساهمني ترتفـع 

من 483 مليون دينار 
إلى 511 مليونًا 

جونزاليس: %15.5 
معدل كفاية رأس 

املال للبنك.. والبنك 
يتمتع بوضع قوي 
وبنسبة رفع مالي 

بلغت %8.25

»االستئناف« تلزم »الوطنية العقارية« 
بسداد 11.7 مليون دينار لـ »املالية«

»فيرست تريدرز« تستكمل االستحواذ 
على 95% من »بريق قابضة«

»السورية«: فتح باب الترشح 
لعضوية مجلس اإلدارة

أعلنت الشركة الوطنية العقارية )وطنية( أن محكمة 
االستئناف - الدائرة اإلدارية الثانية أصدرت حكمها في 
اجللسة التي انعقدت يوم االثنني 26 يناير 2015 في الدعوى 
املرفوعة من وكيل وزارة املالية ضد الشركة، حيث قضت 
احملكمة بعدم قبول طلب التعويض وبقبول االستئناف 
فيما عدا ذلك ش����كا.  وبحسب بيان الشركة على املوقع 
الرسمي للبورصة أمس، فقد قضت االستئناف أيضا بإلغاء 
احلكم املستأنف وبإلزام الش����ركة املستأنف ضدها بأن 
تؤدي لوزارة املالية مبلغ 11.7 مليون دينار تقريبا على 
النحو املبني باألسباب وألزمتها املصروفات عن درجتي 

التقاضي ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب احملاماة. 

أعلنت شركة »فيرست تريدرز العقارية« عن انتهاء 
فترة جتميع أسهم شركة البريق القابضة يوم اخلميس 
22 يناير 2015.  وأوضحت الشركة في بيان على املوقع 
الرس����مي للبورصة أن عدد األس����هم املجمعة لدى مدير 
االستحواذ )شركة بيت االستثمار العاملي - جلوبل( هي 
114.6 مليون سهم تقريبا بنسبة بلغت 95.5% من إجمالي 

أسهم »بريق قابضة«. 
يذك����ر أن هيئة أس����واق املال قد أعلن����ت على املوقع 
الرس����مي للبورصة مطلع ديسمبر املاضي عن موافقتها 
على استئناف إجراءات تنفيذ عملية االستحواذ االختياري 
املقدم من شركة »فيرست تريدرز العقارية« على جميع 

أسهم »بريق قابضة«.

أفادت الشركة الكويتية � السورية القابضة )السورية( 
بأنه سيفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدراتها في دورته 
اجلديدة اعتبارا من تاريخ 28-1-2015 وملدة أسبوعني حتى 
نهاية دوام يوم األربعاء 11-2-2015. وذلك وفقا لشروط 
الترشح والضوابط املشار إليها في التعليمات الصادرة 
عن هيئة أسواق املال بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة، وكذلك 
الضوابط اخلاصة بآلية الترشح لعضوية مجلس اإلدارة 
والصادرة عن هيئة أسواق املال بقرارها رقم )24( لسنة 
2013 والقرار رقم )25( لس����نة 2013 بشأن إصدار قواعد 
احلوكمة. وذكرت الشركة في بيان على موقع البورصة 
أنه على األشخاص الراغبني في الترشح ممن يجدون في 
أنفسهم الشروط والضوابط املشار إليها أعاه، مراجعة 
أمانة سر مجلس اإلدارة في الشركة وذلك لتسلم النماذج 
الازمة وتقدمي األوراق واملستندات املطلوبة كي يتسنى 
للش����ركة تقدميها للهيئة، حيث تخضع طلبات الترشح 

للموافقة املسبقة من قبل هيئة أسواق املال.

»دوبيزل«: 370 مليار ريال ثروات ال يعلمها السعوديون ببيوتهم
أضعاف عدد هواتف اجلوال في 
دولة اإلمارات. وخلصت الدراسة 
إلى أن قيمة هذه الهواتف تبلغ 
56 مليار ريال س����عودي، وهو 
ضعف التكلفة الازمة ملشروع 
السكة احلديدية اجلاري تنفيذه 

في اململكة.
والدراس����ة لم تقتصر على 
اجلواالت غير املستخدمة، بل 
كشفت أيضا أن املنازل السعودية 
حتتضن ما يفوق 288 مليون 
كتاب لم يعد أصحابها يقرأونها، 
وهذا العدد نفسه الذي يلزم لتأمني 
كتاب واحد لكل ش����خص أمي 
في الهند. أما األغراض املتعلقة 
باملوضة فكان لها نصيب األسد، 
إذ بينت الدراسة أن السعودية 
تضم ما يقارب 222 مليون قطعة 
مابس واكسسوارات مستعملة 
غير مرغ����وب فيها وهي كافية 
لكس����وة كل الفقراء على وجه 

الكرة األرضية.

فإنها قادرة على ضخ س����يولة 
نقدية إضافية من شأنها تعزيز 

االقتصاد احمللي. 
وأشارت الدراسة إلى وجود 
نحو 60 مليون هاتف جوال غير 
مستعمل في اململكة، أي خمس 

من األغراض غير املس����تعملة 
والتي ميكن للمس����تهلكني أن 
يبيعونه����ا أو يتبادلونها فيما 
بينهم � أو كما تسمى في عالم 
� استنادا إلى أساس  االقتصاد 
»مستهلك إلى مستهلك«، وبالتالي 

بها مؤسس����ة األبحاث العاملية 
»يوغوف« YouGov والبيانات 
ل����دى دوبيزل حول  املتوافرة 
متوسط السعر ملئات اآلالف من 
األغراض، فجاءت النتيجة بوجود 
حوالي 370 مليار ريال سعودي 

كشف »دوبيزل« أن األغراض 
غير املستعملة في منازل اململكة 
ميكنها أن تس����هم بشكل كبير 
الس����عودي  في منو االقتصاد 
باعتبارها ث����روات كامنة غير 

مستغلة.
وفي دراسة اقتصادية هي 
األولى م����ن نوعها، مت تنفيذها 
بالتعاون مع مؤسسة األبحاث 
 ،)YouGov( »العاملية »يوغوف
أكد دوبي����زل أن هناك أكثر من 
900 ملي����ون من األغراض غير 
املس����تعملة موج����ودة داخل 
البيوت في اململكة والتي تقدر 
قيمته����ا بنحو 370 مليار ريال 

سعودي. 
الدراس����ة اجلديدة  شملت 
جميع مناطق اململكة وتناولت 
كل األغ����راض واملقتنيات غير 
السكان بشكل  املستعملة لدى 
عام، والتي مت تثمني قيمتها عبر 
اجلمع بني الدراسة التي قامت 

توقيع العقود مع »بتروفاك« أمس.. واملشروع العمالق يهدف إلى إنتاج 60 ألف برميل بحلول عام 2020

الكويت تستثمر أكثر من 4 مليارات دوالر في »النفط الثقيل«
مايني برميل يوميا من إجمالي 

القدرة اإلنتاجية للباد.
ولفتت إلى أن النفط الثقيل 
يلع���ب دورا مهما جدا ضمن 
مشاريع شركة نفط الكويت، 
حيث إن تدشني املشروع سيعد 
األول من نوعه في الكويت، 
علما بأن تنفيذه س���يتطلب 
وجود عمال���ة تتمتع بخبرة 
وكف���اءة عالي���ة، األمر الذي 
دفع الش���ركة إلى االستعانة 
العاملية  النفطية  بالشركات 
لتنفيذ مشروعات شركة نفط 

الكويت بشكل عام.
والنفط اخل���ام الثقيل أو 
الزيت اخلام الثقيل، هو النفط 
الذي يتمت���ع بدرجة لزوجة 
عالية، وال ميك���ن أن يتدفق 
بسهولة عند اإلنتاج، ويشار 
إليه باسم »ثقيل« ألن كثافته 
النوع���ي أعلى من  الثقل  أو 

النفط اخلام اخلفيف.

ع���ام 2020 وبع���د ذلك تبدأ 
عمليات التطوير ليصل اإلنتاج 
إلى ما يقارب 270 ألف برميل 
يوميا من النفط الثقيل بعد 
عام 2030. وتخطط الكويت 
عضو منظم���ة أوپيك لرفع 
قدرتها اإلنتاجية إلى 4 مايني 
برميل نفط في اليوم بحلول 
2020 م���ن نحو 3.25 مليون 
برميل يوميا في الوقت احلالي 
وسيكون جزءا من هذه الزيادة 

مخصصا للنفط الثقيل.
وقالت مصادر ل�»األنباء« ان 
فترة تنفيذ عقد النفط الثقيل 
تصل إلى نحو 42 شهرا إضافة 
إلى 10 أش���هر أخرى لعملية 

التشغيل التجريبي.
ويأتي معظم إنتاج الكويت 
النفط من بضعة حقول  من 
قدمية منه���ا حقل برقان في 
الباد، وتبلغ حصة  جنوب 
شركة نفط الكويت نحو ثاثة 

أحمد مغربي

انطل���ق أم���س واحد من 
التي  النفطية  أكبر املشاريع 
تنفذها الكويت لزيادة الطاقة 
اإلنتاجية م���ن النفط اخلام 
لتدخل الكويت رسميا نادي 
املشاريع النفطية العماقة في 
املنطقة، إذ وقعت شركة نفط 
الكويت عقود مشروع النفط 
الثقيل مع ش���ركة بتروفاك 
البريطانية بقيمة 1.2 مليار 
دينار ما يع���ادل 4 مليارات 

دوالر.
ومت توقي���ع العقود أمس 
الكويت  في مقر شركة نفط 
في مدينة األحمدي بحضور 
ممثلني عن الطرفني، ويهدف 
املش���روع العماق الذي بدأ 
تنفيذه اعتبارا من أمس الى 
إنت���اج 60 ألف برميل يوميا 
ضمن املرحلة األولى بحلول 

الكويت تدخل رسميا عالم استخراج النفط الثقيل
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السريع: الكويت 
تقدمت 14 مركزاً 
عامليًا في ترتيب 

دول العالم للحكومة 
اإللكترونية

افتتح معرض »انفوكونيكت وانفوبيز« وأكد أن جميع اجلهات احلكومية تعمل على تقليص الدورة املستندية

العبداهلل: قانون »املعامالت اإللكترونية« يغير وجه اخلدمات بالكويت

واملعام���ات واملس���تندات 
العاقة  والتوقيع���ات ذات 
باملعامات املدنية والتجارية 

واالدارية.
من جهته قال مدير عام 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات عبداللطيف السريع 
ان الكويت تسعى دائما الى 
تطوير جميع مؤسس���اتها 
من خال استمرارية ادخال 
احدث االساليب واملستجدات 

وس���بق اجلهات احلكومية 
االخرى وه���ذا مبنزلة حتد 
لباقي اجلهات في مواكبة ذلك 
وتقدمي ما لديها من ابتكارات 
وخدمات تسهل على املواطن 

احلصول عليها.
وأك���د عل���ى ان قانون 
املعامات االلكترونية سيلزم 
جميع اجله���ات احلكومية 
بإطاق مشاريعها الكترونيا 
من خال السجات والرسائل 

املبذول���ة من الدولة في هذا 
املجال.

من جانبه قال مساعد املدير 
العام ملعرض »انفوكونيكت 
وانفوبيز« صباح الشمري ان 
اهم مامييز املعرض هو جمع 
شركات تكنولوجيا املعلومات 
حتت مظلة واحدة لتعريف 
اجلمهور ال���ى آخر منتجات 
التكنولوجيا املتطورة اضافة 
الى العروض اخلاصة من ناحية 
االسعار. وتوقع ان يصل زوار 
معرض الكويت لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت الى 280 
الف زائر من شرائح املجتمع 
املختلفة موضحا انه في العام 
املاضي بلغ عدد زوار املعرض 
255 الفا. وأضاف ان معرض 
العام يتميز  )انفوبيز( لهذا 
مبشاركة عدد كبير من اجلهات 
احلكومية البال���غ عددها 19 
جهة تعرض احدث اخلدمات 
االلكترونية التي تخدم شريحة 
كبي���رة من املجتم���ع وذلك 
لتس���هيل املعامات اخلاصة 

بهم الكترونيا.
مع���رض  ان  وأوض���ح 
)انفوكونيكت( تش���ارك فيه 
ش���ركات خدم���ات االنترنت 
والهوات���ف البالغ عددها 47 
جهة م���ن خال تقدميها آخر 
العروض واخلصومات اضافة 
الى ط���رح اح���دث االجهزة 

االلكترونية.

حكومية والتي يستفيد منها 
البوابة  املواطن من خ���ال 

االلكترونية.
واكد أن هذا املعرض يعد 
فرصة جيدة لزيادة توعية 
افراد املجتمع باستخدامات 
التكنولوجيا احلديثة خاصة 
في مجال االعمال احلكومية 
والتسويق ملفهوم احلكومة 
االلكتروني���ة وتطبيقاتها 
املختلفة والتعريف باجلهود 

يقيم جميع دول العالم البالغ 
عددها 193 دولة.

وأش���ار ال���ى ان اجلهاز 
لتكنولوجي���ا  املرك���زي 
املعلومات اضافة الى العديد 
من اجلهات احلكومية االخرى 
حري���ص عل���ى املش���اركة 
ف���ي مع���رض انفوكونكت 
وانفوبي���ز حت���ت مظل���ة 
التي  احلكومة االلكترونية 
بل���غ مجموعها 1094 خدمة 

املتواف���رة  التكنولوجي���ة 
عامليا.

الس���ريع ان  وأض���اف 
الكويت تقدم���ت 14 مركزا 
عامليا في ترتيب دول العالم 
للحكومة االلكترونية وفقا 
لتقرير االمم املتحدة موضحا 
انها احتلت املركز ال� 49 في 
التقرير الصادر لعام 2014 
ال� 63 في  مقارنة باملرك���ز 
عام 2012 بهذا الش���أن الذي 

قال وزير الدولة لشؤون 
الش���يخ  ال���وزراء  مجلس 
محمد العبداهلل إن مشروع 
قانون املعامات اإللكترونية 
سيعمل على تقليص الدورة 
املس���تندية، وان اجله���ات 
احلكومي���ة س���تتمكن بعد 
صدوره من تقدمي اخلدمات 
واخلاص���ة  الش���خصية 
املرتبطة بالفرد مثل القرض 

االجتماعي.
تصريح���ات العب���داهلل 
ام���س االول عقب  ج���اءت 
افتتاحه معرض الكويت ال� 
34 لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت »انفوكونيكت 
وانفوبي���ز«، مؤكدا على أن 
جميع اجلهات احلكومية تعمل 
علي ميكنة إجراءاتها الداخلية 
الوثائق أو  سواء من خال 
األرشفة االلكترونية وذلك 
التعاون  لارتقاء مبستوى 
والتنسيق وخدمة املواطن 

الكويتي.
وأوضح ان العام احلالي 
سيش���هد تق���دمي كثير من 
اجلهات احلكومية خدماتها 
بصورة الكترونية، مرجحا 
ان يكون ذل���ك واضحا مع 
وجود االرضيات التشريعية 
السليمة التي متكن من تقدمي 

هذه اخلدمات.
وأشار الى ان بنك االئتمان 
الكويتي اول من قام بهذا العمل 

حضور كبير في افتتاح املعرض                                                                                       )اسامة ابوعطية(وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبداهلل وعبداللطيف السريع يقصان شريط افتتاح املعرض 

»الصبيح التجارية« تعرض تقنية »ماء أيونتك« باملعرض
كشف الباحث عبداهلل الهاشمي مدير شركة 

الصبيح التجارية عن مشاركة الشركة في 
معرض »انفوكونيكت وانفوبيز« قائال: »ان 
الهدف من املشاركة هو التواصل مع رواد 
املعرض لتزويدهم بالتكنولوجيا احلديثة 

املتطورة في تنقية املياه، من خالل ما تقدمه 
شركة الصبيح من »ماء أيونتك«، حيث 
تعد الشركة األولى التي أدخلت الكويت 
ودول اخلليج اجهزة »ماء ايونتك«، كما 
انها الشركة الوحيدة التي لديها توكيل 

اجهزة »ماء ايونتك« والتي تستخدم 
في مستشفيات وزارة الصحة اليابانية 
والكورية منذ اكثر من 45 عاما كجهاز 

معتمد للعالج، حيث تعمل هذه التقنية على 
حتويل مياه املنزل من مياه فاقد للطاقة إلى 

مياه غنية باالوكسجني ومضاد لالكسدة، 

كما يخرج هذا اجلهاز نوعني من املياه، مثل 
ماء ايونتك والذي يستخدم للشرب ويساعد 

على عالج االمالح واليورك اسيد خالل 
اسبوعني كما يقضي على السموم ومينح 

اجلسم الطاقة.
وقال: مبناسبة مشاركتنا في هذا املعرض 
تقدم الشركة افضل العروض واخلدمات 
والصيانة، على جميع االجهزة وبأسعار 

تنافسية تناسب جميع الشرائح.
من جانبه قال مدير التسويق في شركة 

الصبيح التجارية أحمد شعيب: »اننا 
حرصنا على املشاركة في هذا املعرض الذي 
يعد فرصة طيبة لزيادة توعية افراد املجتمع 
باستخدامات التكنولوجيا احلديثة في جميع 
املجاالت للتعريف على اجلهود املبذولة من 

الدولة في هذا املجال«.

العبداهلل يتابع أحدث التقنيات في املعرض

العبداهلل مستمعا لشرح حول التقنيات اجلديدة في جناح »الصبيح التجارية«
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واخلدمية من خالل انش���طة 
متعددة تؤك���د حرصه على 
حتقيق الدور التنموي الذي 
املالية  تلعب���ه املؤسس���ات 

اإلسالمية.
ويعتب���ر املنتدى من اهم 
امللتقيات االقتصادية الدولية 
الت���ي تنظم على مس���توى 
انعقاده في  املنطقة، ويع���د 
مملكة البحرين مبنزلة احدى 
العاملية،  اجلوائز واالشادات 
تقديرا جلهود حكومة البحرين 
املستمرة في املساهمة في دعم 
القطاع الصناعي واالبداع في 
تقدمي اخلدمات، كما هي االكثر 
من ناحية التسهيالت واملزايا 
وجلب االستثمارات وتطوير 

اخلبرات.
وتلعب منظمة االمم املتحدة 
للتنمية الصناعية» اليونيدو« 
دورا كبيرا في تعزيز ريادة 
االعمال وتنمية املؤسس���ات 
الصغيرة واملتوسطة ودعم 
التنمي���ة الصناعي���ة، مم���ا 
يساهم في حتقيق االستقرار 
االقتصادي���ة  واالس���تدامة 

للشعوب والدول.

اشاد مدير عام منظمة األمم 
املتح���دة للتنمية الصناعية 
)اليونيدو( لي يونغ في كلمة 
ألقاها في منتدى االستثمار 
الدول���ي األول لرواد األعمال 
املنعقد في البحرين بدور بيت 
البحرين   � الكويتي  التمويل 
»بيت���ك � البحرين« الهام في 
التنمي���ة االقتصادية  دع���م 
وري���ادة األعمال وحتس���ن 

مس���توى املعيشة في مملكة 
البحري���ن عب���ر العديد من 

املبادرات الناجحة.
وقال لي يونغ في كلمته 
خ���الل اجللس���ة االفتتاحية 
للمنتدى الذي يش���ارك فيه 
الق���رار  1200 م���ن صن���اع 
واخلبراء واملسؤولن من 80 
دولة، ويقام برعاية صاحب 
الس���مو امللكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء، ان »بيتك � البحرين« 
اصبح مس���اهما رئيسيا في 
القطاعات الصناعية  تطوير 

لى يونغ 

األمم املتحدة للتنمية الصناعية تشيد
بدور »بيتك ـ البحرين« االقتصادي والتنموي

»املناقصات املركزية«: 486 مليون دينار وفر في 641 مناقصة

6.3 مليارات دينار قيمة مناقصات 2014

»التجارة«: إجراءات حل الشركات املخالفة
تطبيقاً للقانون وإلصالح البيئة التجارية

التج����ارة  أك����دت وزارة 
والصناعة في بيان صحافي 
أمس أن العديد من الظواهر 
واملمارس����ات مت رصدها من 
الش����ركات تنبئ عن فقدان 
اجلدية والش����فافية في أداء 
دورها املنشود ومصداقيتها 
أمام املس����اهمن  املطلوب����ة 
بحسب ما كشفت عنه البيانات 
املالية املقدمة من تلك الشركات 
الش����ركات  للوزارة وبعض 
تقاعس في تقدمي تلك البيانات 
كليا.  واضافت الوزارة أنه بات 
عليها أن تقوم بدورها الرقابي 
بالتفتيش على تلك الشركات 
تنقية لبيئة العمل االستثماري 
والتجاري بحسبان أن جناح 
العمل يستلزم سالمة وصحة 
النسيج املكون له والسلسلة 
املترابطة من مكوناته باعتبار 
أن أي فساد في احدى حلقات 
هذه السلسلة يؤدي بالضرورة 
انهيار وانفراط  الى  واحلتم 
العقد املكون القتصاد البالد 
مبا له من آث����ار ضارة على 

املجتمع. وبينت الوزارة أنها 
قامت باعطاء كل الش����ركات 
املتعثرة فترة عام كامل من 
اكتوبر 2013 الى اكتوبر 2014 
لتعديل أوضاعها، كما قامت 
بتوجيه االنذارات خالل تلك 
الفترة واالع����الن بالصحف 
حلث الشركات على تسوية 
أوضاعها، وقامت الكثير من 
الش����ركات بتعديل أوضاعها 
خالل تل����ك الفترة اال أن من 
تخلف منها هي الشركات التي 
واجهتها الوزارة.  وأش����ارت 
»التجارة« الىز أنه مت تشكيل 
جلنة لدراسة أوضاع الشركات 
الش����ركات  املخالفة لقانون 
التي تنط����وي بياناتها  تلك 
على هالك أموالها أو معظمها 
مما يتعذر معه مباش����رتها 
النشطتها واستثمار ما تبقى 

من أموالها على نحو مجد. 
واوضحت أن اللجنة امتت 
امللف����ات واجرت  بحث تلك 
دراس����ات مس����تفيضة ف����ي 
حتديد مخالفات تلك الشركات 

واستبيان حكم القانون فيما 
يتخذ من اجراءات ميكن من 
خاللها معاجلة تلك األوضاع 
الت����ي باتت تش����كل ظاهرة 
مخالفة للقانون وانهائها خدمة 
العامة واملجتمع،  للمصلحة 
الفت����ة الى أن����ه حرصا منها 
على سالمة موقفها واجتاهها 
االصالحي قامت باستطالع 
رأي ادارة الفتوى والتشريع 
والتي انته����ت الى أن مؤدي 
ما انطوت عليه هذه الظواهر 
من هالك أموال هذه الشركات 

انحاللها بقوة القانون. 
ولفتت الوزارة في بيانها 
الى أنها قامت بتطبيق أحكام 
القانون وأص����درت قراراتها 
بالتوجيه باتخاذ االجراءات 
الالزمة قانونا باعتبار هذه 
الشركات قد انحلت وواجب 
تصفيته����ا.  وقالت الوزارة 
»ه����ذا االج����راء بحس����بانه 
تدشينا الجتاه نحو اصالح 
البيئة التجارية ورسالة عملية 
ناجزه جلميع الشركات القائمة 

ملراع����اة اس����تكمال مقومات 
جناحه����ا واس����تمرار بقائها 
الشفافية  بااللتزام بضوابط 
واجلدي����ة وم����واالة انتظام 
أعمالها وجم����ع بياناتها مبا 
يكفل سالمة القرارات الصادرة 
عنها وانتظام أدائها وبياناتها 

املالية مع القانون«. 
واشارت الوزارة الى أن تلك 
االجراءات التي تتخذها حتريا 
حلماية الصالح العام وتطبيقا 
للقانون فقد أثار لغطا وجدال 
قانونيا بن األوس����اط ذات 
الشأن لكون هذه االجراءات 
غير مس����بوقة وأن تنظيمها 
القانوني في مواد مرس����وم 
بقانون 25 لسنة 2013 بشأن 
الشركات وتعديالته بخالف 
ما كان مس����تقرا عليه أحكام 
التجارية  الش����ركات  قانون 
رقم 15 لس����نة 1980 وامللغى 
مبرسوم بقانون رقم 25 لسنة 
2012 بشأن الشركات.  واضاف 
البيان: هذا وقد قامت إحدى 
الش����ركات الصادرة ضدها 

أحد هذه الق����رارات باللجوء 
الى القضاء ممارس����ة حلقها 
القانون����ي ومازالت دعواها 
منظورة أمام الدائرة املختصة 
بطلب وقف الغاء القرار الصادر 
في حقها، كما جلأت الى قاضي 
الوقتية واستصدرت  األمور 
أمرا والئيا بفتح مبنى الشركة 
وهو ممارسة قانونية باشرتها 
الشركة حلق مكفول مبوجب 
القان����ون، واجهت����ه الوزارة 
القانونية  باتخاذ االجراءات 
مب����ا ترتبه من اث����ر قانوني 
لهذا االج����راءات وموضوع 
ه����ذا االستش����كال مطروح 
أمام الدائ����رة املختصة التي 
ح����ددت جلس����ة 15 م����ارس 
2015. وأهابت الوزارة بجميع 
أصحاب املؤسسات والشركات 
التجارية على اختالف انواعها 
ضرورة التعاون مع الوزارة 
في تطبيق القوانن واللوائح 
والنظم املعمولة بها خلدمة 
املصلحة العامة وحفاظا على 

حقوق املساهمن.

املمارسات التي متت ترسيتها 
846 ممارسة بقيمة إجمالية 
34.7 مليون دينار واحتلت 
وزارة الصحة املرتبة األولى 
من حيث قيم املمارسات التي 
متت ترس����يتها بقيمة 15.5 

مليون دينار.
املباشرة  التعاقدات  وعن 
للوزارات والهيئات احلكومية 
والقطاع النفطي أشارت الى 
بل����غ 597 طلبا  أن عدده����ا 
بقيمة إجمالية 211.5 مليون 
دينار، واحتلت وزارة التجارة 
والصناعة املرتبة األولى من 
حيث قيم التعاقدات املباشرة 
التي متت ترس����يتها بقيمة 

151.1مليون دينار.
وأظه����رت االحصائية أن 
املناقص����ات املركزية  جلنة 
بحث����ت 1000 كت����اب تظلم 
واستفسار من قبل الشركات 
واجله����ات احلكومي����ة فيما 
يتعلق مبوضوعات املناقصات 
العامة خالل اجتماعات عام 
2014، مبينة أن اللجنة قضت 
ف����ي اجتماعاتها حوالي 570 
ساعة تقريبا لبحث مواضيع 
املناقصات العامة مبعدل ست 

ساعات لكل اجتماع.
وعن أهم املشروعات التي 
متت ترس����يتها خ����الل عام 
2014، أش����ارت االحصائي����ة 
الى ما أرسته شركة البترول 
الكويتية وأهمها  الوطني����ة 
ترس����ية )أعم����ال التصميم 
والش����راء واالنشاء التجهيز 
اثناء  للتشغيل واملس����اعدة 
التمهيدية للتشغيل  االعمال 
واداء االختبار ملشروع الوقود 

البيئ����ي حيث بلغ����ت قيمة 
الترسية 3.39 مليارات دينار 
اضافة إلى ترس����ية مشروع 
توس����عة وحتديث مستودع 
التس����ويق  االحمدي لدائرة 
احمللي وبلغت قيمة الترسية 

66.5 مليون دينار.
أبرز مشاريع  ان  وذكرت 
ش����ركة نفط الكوي����ت التي 
متت ترسيتها مشروع إنشاء 
خطوط تدف����ق النفط اخلام 
واالش����غال املتصلة بها في 
منطقة ش����مال الكويت التي 
بلغ����ت قيمة ترس����يته 81.9 
مليون دينار اضافة الى ترسية 
مشروع مراكز جتميع جديدة 
رقم »29 و30 و31« في شمالي 
الكويت بقيمة للترسية بلغت 

662 مليون دينار.
أب����رز  ال����ى  وأش����ارت 
مش����روعات اجلهاز املركزي 
التي  لتكنولوجيا املعلومات 
العام  متت ترس����يتها خالل 
املاضي منها توريد تراخيص 
»مايكروس����وفت« مع ميزة 
التحديث للجهات احلكومية 
بالكويت وبلغت قيمة الترسية 
11.4مليون دينار، بينما متثلت 
مش����روعات بلدي����ة لكويت 
مبش����روع تصمي����م واجناز 
وتشغيل وصيانة منظومة 
مراقبة امل����رور والتي بلغت 
قيمة ترس����يتها 5.5 مالين 
دينار ومشروع انشاء واجناز 
وصيانة املبنى االداري رقم 4 
بالشهداء وبلغت قيمة ترسيته 

26.9 مليون دينار.
وتناولت مشروعات معهد 
الكويت لالبحاث العلمية التي 
متثل����ت في مش����روع تنفيذ 
محطة الشقايا لطاقة الرياح 
بق����درة اجمالية 10 ميغاوات 
وبلغت قيمة ترسية املشروع 
7.1 مالين دينار في حن متثل 
أبرز مشاريع وزارة االشغال 
املاضية  السنة  العامة خالل 
مبش����روع تصميم وإنشاء 
وإجن����از وصيان����ة جس����ر 
الشيخ جابر االحمد الصباح 
)وصلة الدوحة( الذي بلغت 
قيمة ترسيته 165.7 مليون 
دينار ومشروع انشاء واجناز 
وصيانة وتأثيث مبنى ادارة 
اخلبراء بالرقعي الذي بلغت 
قيمة الترسية عليه نحو 23 

مليون دينار.

لعدد 31 مناقصة.
وبالنسبة للقطاع النفطي، 
بينت االحصائية أن ش����ركة 
البت����رول الوطنية الكويتية 
احتلت املرتبة األولى لناحية 
قي����م املناقص����ات التي متت 
ترسيتها بقيمة 3.7 مليارات 
دينار لعشر مناقصات، وجاءت 
شركة نفط الكويت ثانيا بقيمة 
993 ملي����ون دينار لعدد 25 
مناقصة، بينما احتلت املرتبة 
الثالث����ة مؤسس����ة البترول 
الكويتي����ة بقيمة 5.2 مالين 

دينار لثماني مناقصات.
وعن تصنيفات املشاريع 
للجهات احلكومية والنفطية، 
لفتت الى أن املشاريع النفطية 
والبترولية جاءت في املرتبة 
االولى بنس����بة 69.08% من 
اجمالي قيم الترسيات لعدد 
43 مش����روعا وهي املشاريع 
التي تشمل االنشاء واإلجناز 
والتوري����د لألعمال النفطية 

والبترولية.
وقال����ت االحصائي����ة إن 
األعمال واملشاريع اإلنشائية 
الثانية  املرتب����ة  ف����ي  حلت 
بنسبة 13.6% من إجمالي قيم 
الترسيات لعدد 59 مشروعا 
وهي املش����اريع التي تشمل 
املدن  إنش����اء واجناز  أعمال 
واملباني والطرق واجلسور 
واملنشآت، أما املرتبة الثالثة 
فقد جاءت ملشاريع الصيانة 
النفطية والبترولية بنسبة 
4.9% من إجمالي قيم الترسيات 

لتسعة مشاريع.
احصائي����ة  وبحس����ب 
»املناقص����ات« بل����غ ع����دد 

كونا: أظه����رت احصائية 
املناقصات  رسمية أن جلنة 
املركزية أرست 641 مناقصة 
املاض����ي بقيمة  العام  خالل 
اجمالية بلغت 6.3 مليارات 
دينار متكنت »املناقصات« من 
خاللها م����ن تأمن وفر قدره 
486 ملي����ون دين����ار بعد أن 
كانت القيمة التقديرية لهذه 
املناقصات نحو 6.8 مليارات 

دينار.
ف����ي  اللجن����ة  وقال����ت 
احصائيتها املعنونة: )أعداد 
وقي����م املناقصات املطروحة 
التي متت ترسيتها لعام 2014( 
إن اللجنة عقدت خالل العام 
املاض����ي 94 اجتماعا لبحث 
املوضوعات اخلاصة بإجراءات 
الطلبات  الط����رح وتق����دمي 
وفتح املظاريف والترسيات 
وغيرها من اخلدمات املتعلقة 

باملناقصات العامة.
وبحسب اإلحصائية بلغ 
عدد طلبات »طرح مناقصة« 
936 طلبا متعلقة مبشاريع 
اجلهات احلكومية والقطاع 
النفط����ي في ح����ن بلغ عدد 
املناقصات التي متت ترسيتها 
641 مناقصة بقيمة إجمالية 
6.3 مليارات دين����ار، بينما 
بلغت قيمتها التقديرية نحو 
6.8 مليارات دينار ليكون بذلك 
الوفر االجمالي للمناقصات 
التي متت ترس����يتها مقارنة 
بالقيمة التقديرية نحو 486 

مليون دينار.
وذكرت أن قيم الترسيات 
النفطي  القط����اع  ملش����اريع 
والبترولي بلغت 4.7 مليارات 
دينار لعدد 94 مناقصة بينما 
بلغت قيم الترسيات ملشاريع 
اجلهات والهيئات احلكومية 
مبلغا وقدره 1.6 مليار دينار 

لعدد 598 مناقصة.
ووفق االحصائية احتلت 
وزارة الصحة املرتبة األولى 
في قطاع الوزارات والهيئات 
احلكومي����ة لناحي����ة قي����م 
املناقصات التي متت ترسيتها 
بقيم����ة 548.9 مليون دينار 
لع����دد 45 مناقصة، في حن 
الكهرباء واملاء  جاءت وزارة 
ثانيا بقيم����ة 380.7 مليون 
دينار لع����دد 99 مناقصة ثم 
العامة ثالثا  وزارة األشغال 
بقيم����ة 253.8 مليون دينار 

الكويت ترسي مشاريع ضخمة بلغت قيمتها 6.3 مليارات دينار خالل 2014

أعلنت سيرفس هيرو، عن أسماء املرشحني 
الثالثة عن القطاعات السبعة عشر املشاركة 

في استفتاء سيرفس هيرو لرضا العمالء 
2014. وبلغ إجمالي عدد الشركات املرشحة 

51 شركة، سيتم منح 17 من بينهم جوائز 
لتميزهم في خدمة العمالء، خالل احلفل 

السنوي الذي سيقام في 16 فبراير املقبل في 
فندق سيمفوني ستايل.

وشارك في استفتاء هذا العام عدد قياسي 
من املستهلكني بلغ 25.216 مشاركا، مما 
يعكس منوا بنسبة 124% منذ العام 2010، 

حيث مت جمع 35% من العينة عبر املكاملات 
الهاتفية في حني مت استطالع 65% عبر املوقع 
اإللكتروني لسيرفس هيرو وتطبيق الهواتف 

الذكية، وبعد خضوعها إلجراءات وتدابير 
دقيقة لضمان صحة النتائج، قام االستبيان 
الذي تنظمه سيرفس هيرو باعتماد 19.583 
فقط. وقد قامت سيرفس هيرو باتباع نهج 

جديد خالل استبيان 2014 فيما يخص كيفية 
حساب مجموع التقييمات، بأسلوب يعتمد 
على حصة محددة لكل قطاع يضمن املزيد 

من دقة وصحة النتائج. وبناء عليه بلغ 

مستوى الرضا العام 7.93 على مقياس مدرج 
من 1 إلى 10 حيث متثل العشرة أعلى عالمة 

ليشهد بذلك حتسنا بنسبة 5% منذ العام 2010 
وهو ما يعادل متوسط منو بنسبة 1% سنويا. 

وصرحت رئيسة سيرفس هيرو فاتن 
أبوغزالة قائلة: »مع بدء العد التنازلي حلفل 
توزيع اجلوائز الذي نقيمه سنويا، يسرنا 
أن نعلن عن أسماء املرشحني في استفتاء 
سيرفس هيرو ملؤشر رضا العمالء 2014، 
حيث مت ترشيح 51 شركة من أصل 324 
شاركوا في االستفتاء، إال أن 17 فقط من 
بينهم سيتم منحهم جوائز لتميزهم في 

خدمة العمالء وحصولهم على املراكز األولى، 
وذلك خالل حفل توزيع اجلوائز السنوي 
واملقرر إقامته في 16 فبراير املقبل بفندق 

سيمفوني ستايل. كما يشهد حفل هذا العام 
االحتفال مبرور خمس سنوات على إطالق 
مؤشر سيرفس هيرو لقياس رضا العمالء 

وما يعكسه من إجنازات وجناحات، كما سيتم 
خالل حفل هذا العام تكرمي الشركات التي 
احتفظت باملركز األول على مدار السنوات 

اخلمس املاضية«.

51 شركة مرشحة للفوز باستفتاء »سيرفس هيرو«

وسط مشاركة واسعة من كبار الشخصيات

انطالق مؤمتر »األنظمة اإللكترونية«
فبراير املقبل بدبي

أعلنت مؤسسة داتاماتكس عن قرب انتهاء 
استعدادات تنظيم فعاليات مؤمتر تطوير األنظمة 
اإللكترونية إلدارة وتطوير االتصال املؤسسي 
احلكومي بدول مجلس التعاون اخلليجي والذي 
يعقد في 26 من فبراير من الشهر املقبل بدبي، 
التنفيذية  الش���خصيات  وذلك بحضور كبار 
واإلعالمية واملس���ؤولن وصن���اع القرار في 
املؤسسات احلكومية واخلاصة ووسائل اإلعالم 

اإلقليمية والعاملية. 
وقد صرح رئيس اللجنة املنظمة علي الكمالي 
بأن املؤمتر يأتي مبشاركة واسعة من املديرين 
والتنفيذين في هذا احلدث املهم، لالطالع على 
أفضل املمارس���ات وأحدث املنهجيات العلمية 
لتكنولوجيا وحلول األعمال املتقدمة وفق أعلى 
معايير التنافسية إلدارة استراتيجيات التواصل 
اإلعالمي املؤسسي احلكومي والعالقات العامة 
واستراتيجيات حتقيق تنافسية إدارة االتصال 
املؤسسي في ظل مشاريع احلكومة واملدن الذكية 
وتعزيز متيز إدارة االتصال املؤسسي احلكومي 
وتوفير أفضل التقنيات لها لتحقيق تنافسية 
إدارة االتصال املؤسسي احلكومي إقليميا وعامليا 
في إطار الرؤية االقتصادية الطموح لدول مجلس 

التعاون اخلليجي. 
يبحث املؤمتر العديد من احملاور املهمة يأتي 
في مقدمتها االطالع على أحدث استراتيجيات 
التواصل مع وس���ائل اإلع���الم ودور األنظمة 
اإللكتروني���ة، تطورات عل���م اإلدارة احلديث 
وإدارة التواصل املؤسسي واإلعالمي احلكومي، 
املؤسس���ات احلكومية والتحدي���ات اإلدارية، 
إدارة بيان���ات التواصل مع وس���ائل اإلعالم 
ودور األنظمة اإللكترونية، النظم املعلوماتية 
ودعم اتخاذ القرارات الفنية إلدارات ومنظومة 
العمل املؤسسي احلكومي، أسس متيز التواصل 
اإلعالمي احلكومي مبا في ذلك جودة احملتوى 
اإلعالمي املؤسسي، تطوير وإدارة استراتيجيات 
التواصل اإلعالمي املؤسسي احلكومي مع القطاع 
اإلعالمي، النظ���م االلكترونية لقواعد بيانات 
التواصل م���ع املؤسس���ات اإلعالمية احمللية 

واإلقليمية والعاملية، تقييم وحتليل مستوى 
التواصل اإلعالمي املؤسس���ي احلكومي  أداء 
إلكترونيا، نظم األرش���فة اإللكترونية إلعداد 
السجالت اإلعالمية ونظم حفظ الصور ومتابعة 
نقاط الضعف ومؤش���رات النجاح في إدارات 

اإلعالم احلكومية. 
يذكر أن املؤمتر يستقطب القيادات واملسؤولن 
من كبار الشخصيات التنفيذية من الوزارات، 
الهيئات واملؤسسات املعنية، مديري االتصال 
املؤسسي ومسؤولي أقس���ام العالقات العامة 
واإلعالم، مديري الترويج والدعاية واإلعالن، 
رؤساء أقسام التنس���يق واملتابعة اإلعالمية، 
رؤس���اء التحرير، رؤس���اء أقس���ام العالقات 
املجتمعية والتواصل، طالب اجلامعات واملعاهد 
اإلعالمية، الفنين والعاملن في مؤسسات الدعاية 
واإلعالن والترويج التسويقي، املوظفن العاملن 
في مجال املراس���م، التشريفات والبروتوكول 
وعالقات الشؤون اخلارجية، املوظفن في مجال 
العالقات العام���ة والتواصل اإلعالمي، خبراء 
احملت���وى اإللكترون���ي، املطورين واملصممن 
للمواقع اإللكترونية مديري البحوث والتطوير 

واملستشارين املختصن. 
وقد صرح عل���ي الكمالي بأن���ه برزت في 
اآلونة األخيرة اجتاهات عاملية قوية لتطوير 
استراتيجيات التواصل املؤسسي واإلعالمي في 
املؤسسات احلكومية وقد طرحت العوملة والتقدم 
الس���ريع في قطاع���ات تكنولوجيا املعلومات 
واالقتصاد املعرفي وعلم اإلدارة احلديث أمام 
املؤسسات احلكومية حتديات كبرى أدت إلى 
خلق جو جديد من التنافسية في كيفية تطبيق 
آليات واستراتيجيات علم اإلدارة احلديث في 
منظومة األداء املؤسسي اإلعالمي وإذا لم يتم 
مواجهة هذه التحديات باملنهجية العلمية السليمة 
فسينتج عن ذلك العديد من النتائج السلبية، 
خاصة أن املجتمع���ات احلديثة دخلت عوملة 
املؤسسات وأصبح االتصال املؤسسي احلكومي 
املباشر )خاصة في ظل وجود شبكات التواصل 

االجتماعي( جزءا من التنمية االقتصادية.

4.7 مليارات دينار 
قيمة ترسيات 

مشاريع القطاع 
النفطي لعدد

94 مناقصة

»البترول الوطنية« 
حتتل املرتبة 

األولى في قيم 
املناقصات بقيمة 
3.7 مليارات دينار
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شريك رئيسي في املشروع مع احتاد الصناعات الكويتية

»ooredoo« تعلن اختيار 65 مشاركًا 
من 291 متقدماً ملصنع املبادرين

وتوفير فرص تساعد على 
تفعيل مشاركتهم في خدمة 

املجتمع. 
وتسعى ooredoo واحتاد 
الصناعات الكويتية وشركاؤه 
من خ���ال هذه املبادرة إلى 
النهوض بالقطاع الصناعي 
بهدف تنويع مصادر الدخل، 
خصوصا في الظروف احلالية 
التي تشهد اختاال هيكليا 
ف���ي االقتص���اد، كما تهدف 
املبادرة لتعزيز وتقوية دور 
الشباب واستغال طاقاتهم 

الكامنة. 
 ooredoo وتأتي مب���ادرة
بتقدمي الدعم لهذا املشروع 
كجزء من اهتمام الش���ركة 
الكويتي،  الش���باب  بخدمة 
حيث تولي الشركة اهتماما 
كبيرا للمب���ادرات التي من 
إثراء حياة األفراد  ش���أنها 

واملجتمعات.

الوالي���ات املتحدة الختيار 
املبادرين الذين سيتسنى لهم 
أخذ التدريبات الازمة لطرح 
أفكار مشاريعهم وسينتقل 
املب���ادرون إل���ى املرحل���ة 
الثالثة التي سيدخلون من 
خالها إلى برنامج تدريبي 
مكث���ف. ويس���تمر مصنع 
املبادري���ن إلى فترة زمنية 
تقارب األربعة أشهر جلميع 
مراحله منها مراحل اإلعداد 

والتح��ضير.
وتأتي شراكة ooredoo من 
منطلق رؤيتها في إثراء حياة 
األفراد في املجتمع، وتكون 
فئة الشباب شريحة كبيرة 
من املجتمع وهي ثروة تهم 
الشركة باالس���تثمار فيها. 
ويعتبر متكني الشباب إحدى 
القيم األساسية في الشركة، 
أك���دت عل���ى أهمية  حيث 
االهتمام بالشباب ورعايتهم 

خالها الوصول بأصحاب 
األفكار املبتكرة الى إنش���اء 
مشاريعهم اخلاصة وإدارتها 
وفقا ألسس عملية وعلمية 
سليمة، وسيقدم املشروع 
االستش���ارات ألصح���اب 
الصغي���رة  املش���روعات 
واملتوس���طة بغية تأهيلهم 
لاستمرار وجتاوز العقبات 
ويه���دف  والصعوب���ات. 
املش���روع ال���ى خلق جيل 
صناع���ي واقتصادي جديد 

في الكويت. 
 ooredoo واهت���م�����ت 
بوجود جلنة حتكيم تضم 
مستش���ارين معتمدين من 

تب���نيها ودعمها. 
هذا وق���د مت اختيار 65 
مش���تركا خلوض املرحلة 
األولى، وذلك بعد أن مت إغاق 
باب التس���جيل على املوقع 
اإللكتروني الحتاد الصناعات 
الكويتية في منتصف يناير 
املاضي. وابت���دأت املرحلة 
األولى ي���وم األحد املاضي 
مع اختي���ار ذهني لكفاءات 
املش���تركني وذلك لتحديد 
نقاط الضعف والقوة ليتم 
ترتيب برنامج يتماشى مع 

احتياجات املشتركني.
يذكر أن املشروع يتكون 
من ع���دة مراح���ل يتم من 

أعربت ooredoo عن فخرها 
مبشاركة 291 شابا وشابة من 
الكويتيني في مشروع مصنع 
املبادرين الشبابي الذي أطلقه 
الكويتية  احتاد الصناعات 
الدولة  بالتعاون مع وزارة 
لشؤون الشباب والذي يهدف 
إلى تبني مبادرات الشباب 
في مجال الصناعة وتوفير 
التدري���ب والتأهيل  فرص 
لهم بالتعاون مع مؤسسات 
صناعية وتدريبية محلية 

وبخبرات عاملية.
 ooredoo وق���د أعلن���ت
مس�����بقا ع������ن دع��مه���ا 
إنه دليل  للمشروع وقالت 
على الطم���وح العالي لدى 
القوية  الش���باب ورغبتهم 
في املش���اركة ببناء الوطن 
ونهضته. وضمت اقتراحات 
أفكارا ملش���اريع  املتقدمني 
مختلف���ة مبتك���رة يج���ب 

من »بانكر ميدل إيست«

»بوبيان« يحصد جائزة أفضل برنامج لوالء العمالء
عليها ألربع سنوات متتالية 
وهو إجن����از آخر يفخر به 

البنك.
وأض����اف أن والء عماء 
البنك وتعاملهم املس����تمر 
مع البنك جاء نتيجة املميز 
من اخلدمات واملنتجات التي 
طرحها البنك، حيث أصبح 
بنك بوبيان وعبارة »ألول 
مرة ف����ي الكويت« وجهان 

لعملة واحدة.
واخت�ت����م ت��صريح��ه 
إت���قان  أن  بالتأكيد عل����ى 
العم����ل وإتق����ان اخلدم����ة 
يعتبران الركيزة األساسية 
العماء السيما مع  خلدمة 
ما حققه البنك خال األعوام 
األخيرة من ارتفاع حص��ته 
السوقية وما يصبو إليه من 
حتقيق املزيد خال الفترة 

املقبلة.

وأوض����ح التويجري أن 
البنك اس����تطاع من خال 
فريق عمل متمرس يتمتع 
بخبرة غالبيته من الشباب 
الكويتي اإلجابة عن السؤال 
الصعب وهو »م����اذا يريد 
العمي����ل؟« وكانت اإلجابة 
س����هلة ولكن من دون شك 
التحدي  التنفي����ذ يعتب����ر 
األكبر، فالعميل يبحث عن 
الس����رعة واخلدمة املميزة 
واملنتج الفريد مبزاياه إلى 
جانب االهتمام ألن أهم شيء 
أن يحس العميل بأن هناك 
من يهت����م به وباحتياجاته 

ومتطلباته. 
وأشار إلى متيز البنك من 
خال استحواذه على جائزة 
سيرفس هيرو كأفضل بنك 
إس����امي في خدمة العماء 
والت����ي متكن من احلصول 

وأك����د أن كلم����ة الس����ر 
فيما حتقق م����ن إجنازات 
كانت »خدمة العماء« التي 
جعلتنا نضع في االعتبار أن 
كل عمائنا مميزون وانهم 
يس����تحقون األفض����ل ألن 
تلبية رغباتهم وطموحاتهم 
يجب أن تكون في مستوى 
اختيارهم لنا وبعبارة أخرى 
فإن اختيارهم لنا يجب أن 
يقابله رعاية وعناية واهتمام 

خاص. 
وأضاف: »من دون شك 
العميل ضمن  فنحن نضع 
أولوياتنا واالستماع إلى آراء 
العماء م����ن أهم ما نعتمد 
عليه في التقييم ألن ردود 
العم����اء دائما ما  أفع����ال 
تكون احملرك األساسي ألي 
عملية تطور تس����عى إليها 

أي مؤسسة«.

الرئي����س  أك����د نائ����ب 
التنفيذي ف����ي بنك بوبيان 
عبداهلل النجران التويجري 
البن����ك على  أن حص����ول 
العديد م����ن اجلوائز ضمن 
العماء وآخرها  فئة خدمة 
التي حصل عليها  اجلائزة 
من بانكر ميدل إيست تؤكد 
مدى حرص البنك على تقدمي 
خدمة مميزة لعمائه وسعيه 
الدائم لكسب والئهم بصورة 

مستمرة.
البنك متكن  أن  وأضاف 
من احلصول على جائزة 
أفضل برنامج لوالء العماء 
إيست  م��ي��دل  بانكر  م��ن 
 Best Customer Loyalty
واحدة  وهي   Programme
التي  املميزة  اجلوائز  من 
يضيفها البنك لرصيده في 

عبداهلل التويجري وأحد مسؤولي بانكر هذا اإلطار.

مدريد تستضيف املنتدى األول 
للصيرفة اإلسالمية في مارس

تستضيف العاصمة االسبانية مدريد يومي السادس 
والسابع عشر من مارس املقبل، املنتدى األول للصيرفة 
واملالية اإلس����امية، في أول مبادرة من نوعها إلسبانيا 

لدخول أسواق املال واألعمال اإلسامية. 
وفي هذا السياق، أفصح املنظمون عن مضمون امللتقى 
وغاياته خال مؤمتر صحافي عقد مؤخرا لذات الغرض 

في العاصمة اإلسبانية. 
وأفادوا بأن امللتقى س����يجمع عددا من صانعي القرار 
في مؤسسات مالية إس����امية مرموقة، إلى جانب لفيف 
م����ن اخلبراء االقتصاديني من عواصم املال واألعمال، إلى 
البارزين من األكادمييني ورجال األعمال واملهنيني من دول 
ش����تى، على وجه خاص: إسبانيا والبحرين والسعودية 

واإلمارات والكويت وقطر فضا عن ماليزيا. 
ويتوقع املراقب����ون أن ميهد امللتقى املرتقب الطريق، 
لصناعة الصيرفة واملالية اإلسامية نحو إسبانيا، والدول 

الناطقة باإلسبانية بشكل عام. 
اجلدير ذكره، أن االقتصاد اإلسباني قد بدأ في التعافي، 
إذ تشير تقارير منس����وبة ل� »بنك إسبانيا املركزي« إلى 
أن النم����و االقتصادي املتوقع للع����ام 2015 قد يرتفع الى 
ما نس����بته 2%، إال أنه يتوقع في ذات األثناء، أن ضغوطا 
مث����ل البطالة والتضخم قد تضعف اآلمال في حتقق هذه 
املع����دالت للنمو مجددا، كل ذلك، يجعل س����عي احلكومة 
اإلسبانية لتوسيع أفق احلل االقتصادي، تلقى هوى لدى 
مؤسسات الصيرفة واملالية اإلس����امية ذات اإلمكانيات 

االستثمارية الضخمة. 
وخال املؤمتر الصحافي، أكد الش����يخ عبدالرحمن آل 
خليفة - رئيس شركة إليت ماف لتنظيم املؤمترات »تنفيذي 
امللتقى« - أن مدريد مب����ا متتلكه من بنية حتتية مالية 
مثالية ومراكز بحث علمية مرموقة، وكبوابة للعالم الناطق 
باإلسبانية، فضا عن كونها املقر املختار لكبريات الشركات، 
والبنوك العاملية، كل ذلك، يجعلها وجهة مثالية للمؤسسات 
املالية االسامية، مش����ددا على أن امللتقى سيكون معبرا 

لدخول الصيرفة اإلسامية إلى دول أميركا الاتينية. 
من جانبه، قال البروفيسور بروسبر الموث فرنانديز 
»مدير مركز كارلوس اخلامس الدولي« التابع جلامعة مدريد 
املستقلة، »إن األوان قد آن إلسبانيا أن تتخذ اخلطوة االولى 
في طريق العمل املصرفي اإلسامي، الذي أثبت عمليا أنه 
األقل تأثرا باألزمات املالية، لقلة املخاطر االقتصادية في 
النظام املالي اإلسامي، فضا عن متيزه باهتمامه بالبعد 
األخاقي«.  وأضاف » ال ميكننا إغفال جملة من احلقائق 
املهمة منها ان ربع س����كان العالم حاليا من املسلمني وان 
النظام املالي الذي تتبعه تشريعاتهم قدم حلوال مناسبة، 
في الوقت ال����ذي عانت فيه أنظمة مالية أخرى من قرابة 
الست عش����رة أزمة مالية عاملية خال القرن املاضي، من 
دون ان يتم استخاص الدروس والعبر منها، لذا أرى من 
املناسب ان نستلهم دروسا منها، إيجاد حلول من خارج 
الصندوق، والتي توفرها بنية التمويل االسامي بحلول 

بسيطة ومبتكرة«. 
وأضاف: أهمية البنوك االسامية بدأت بالتصاعد  منذ 
6 سنوات عندما اجته البنك املركزي اإلسباني الكتشاف 
هذا النظام، وبح����ث فيما ميكن أن يضيف����ه إلى النظام 
املالي اإلسباني بناء على دراسة أصدرها البنك عام 2008، 
واستنتج خالها أن البنوك االسامية هي »فرص جديدة.. 

واستثمار واعد«. 
وذكر انطونيو الفاريز اوسوريو، رئيس جامعة مدريد 
املستقلة، ان التمويل االسامي كان احد القطاعات املالية 
األكثر منوا خ����ال املائة عام املاضي����ة، حيث كان ينمو 
مبعدل 16% سنويا، ويحقق عائدا ماليا مبعدل ال يقل عن 

12% سنويا. 
وأضاف ان جامعة مدريد املستقلة من املمكن ان تكون 
شريكا فاعا في جهود استقطاب اعمال الصيرفة االسامية 
الى اس����بانيا، عبر دراس����ة علمية معمقة لتلك الظاهرة، 

وتبيان مواطن النمو والتطوير فيها. 
وبهذه املناس����بة، قال املدير العام لش����ركة إليت ماف 
لتنظيم املؤمترات، د.أحمد ارتول����ي: »امللتقى للتعريف 
بالصيرفة واملالية اإلسامية وإسهامها في النمو االقتصادي، 
كما يهدف إلعطاء رؤية ش����مولية لصن����اع القرار املالي 
اإلسباني ونظرائهم في الصيرفة اإلسامية العاملية، للفرص 
االقتصادية واالستثمارية التي يتيحها السوق اإلسباني 
للمالية والصيرفة اإلسامية، وذلك باعتبار إسبانيا بوابة 
أميركا الاتينية السوق االقتصادي الواعد، والتي يتجاوز 
عدد سكانها األربعمائة مليون نسمة، فضا عن أن إسبانيا 
ينظر إليها على أنها بوابة أوروبا على افريقيا، خاصة دول 
املغرب العربي. وأضاف ان امللتقى س����يبحث ويناقش 6 
محاور رئيسية، تتناول املنظومة املالية اإلسامية كونها 
نظاما ماليا مكما للنظام املالي الغربي، ومنو وتوس����ع 
البنوك واملؤسس����ات املالية اإلسامية عامليا، والعاقات 
االقتصادية ودورها في تعزيز التعاون بني إسبانيا ودول 

الصيرفة اإلسامية.
كما يتناول امللتقى بالع����رض والنقاش النظام املالي 
اإلس����باني واملالية اإلس����امية، إلى جانب كون إسبانيا 
البوابة املالية والصيرفة اإلسامية على العالم اإلسباني 
)دول أميركا الاتينية(، في حني يختتم امللتقى بنقاشات 
بني املسؤولني املاليني واملستثمرين وصناع القرار املالي 

واالقتصادي.
الى ذلك، قال فؤاد بن علي الباحث االقتصادي بجامعة 
مدريد املستقلة »ان بنية املجتمع اإلسباني جتعله مؤها 
ليكون س����وقا جيدة للبنوك اإلسامية، ألن األزمة املالية 
التي عصفت باقتصاد إس����بانيا في 2008، أكدت على أن 

الباد تشكل سوقا استهاكية بامتياز«. 
وعدد بن علي  العوائ����ق التي تقف أمام عمل البنوك 
االسامية في اسبانيا مثل لها بثاثة عوائق أوجزها في 
ضعف ثقافة الصناعة املالية اإلسامية لدى صناع القرار 
االقتصادي والسياس����ي بإسبانيا، وغياب مراجع علمية 
تتناول موضوع الصيرفة أو البنوك اإلس����امية باللغة 
اإلسبانية، رغم وجود ما يزيد على 10 جامعات حكومية 
تدرس الدراسات اإلسامية، إضافة إلى ضعف ثقافة البنوك 

اإلسامية لدى اجلالية املسلمة في اسبانيا. 
وأشار إلى أن إسبانيا قد بدأت تقدمي تسهيات كبيرة 
للبنوك األجنبية من خال تعديل وزارة االقتصاد اإلسبانية 

القانون املالي لها في ابريل 2013. 
وتوقع بن علي ان تصبح اسبانيا خال سنوات قليلة 
عاصمة الصيرفة االسامية في أوروبا  بامتياز على حساب 
لندن وباريس، بشرط تسارع وتيرة االهتمام احلكومي 
بتس����هيل عمل البنوك اإلسامية، واكتش����اف املزيد من 
املستثمرين في املؤسسات املالية لهذه املصارف، ما يؤدي 
إلى تأثير اقتصادي إيجابي، عملي وسريع ليس فقط على 
السوق االسبانية الكبرى مبا فيها أسواق أميركا الاتينية 

بل أيضا على السوق األوروبية. 

جانب من املؤمتر الصحافي
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فريق ATAHub الكويتي خالل املرحلة الثانية في دبي

عماد العبالني ونهال الشراد يهنئان أحد اخلريجني من موظفي »الوطني« 

في ختام الدورة التدريبية إلدارة االئتمان

»زين«: املتأهلون في النسخة الثانية
لـ »التحدي العربي لتطبيقات اجلوال« يتنافسون بدبي

معهد الدراسات املصرفية يكرّم موظفي »الوطني«

الكويتي إلى جانب 21 فريقا قاموا 
بتمثيل 11 دولة عربية في عرض 
تطبيقاتهم أمام جلنة التحكيم في 
دبي على مدى يومني متتاليني، 
وجنحوا في اجتي����از املرحلة 
الثانية بعد أن متيزوا في تقدمي 
أفكار إبداعية تخدم املجتمع من 
خالل توظيف تطبيقهم الذكي 
في مجال العمل التطوعي بحيث 

والتنمي����ة االقتصادي����ة في 
الكويت.

املبادرة  كما تتالقى ه����ذه 
مع استراتيجية البنك الوطني 
الهادفة الى االستثمار باملوارد 
البنك  البش����رية. ويح����رص 
الوطني على دعم القوى العاملة 
الكويتية ومتكينها وتأهيلها 
وتوفي����ر الف����رص الوظيفية 

يشكل التطبيق شبكة محورية 
تخدم مختلف اجلهات التطوعية 

في الكويت.
وأضافت زين أنها ستقوم 
 ATAHub فري����ق  مبرافق����ة 
الكويت����ي إلى املرحلة األخيرة 
من التح����دي، والتي تقام على 
مستوى عاملي لتحقيق أحالمهم 
وحضور فعاليات املنتدى العاملي 
لالتص����االت الذي س����يقام في 
برشلونة مطلع مارس القادم، 
وسيشارك هذا الفريق إلى جانب 
الفرق املتأهلة األخرى في التحدي 
العاملي لتطبيقات اجلوال والذي 
يعتبر أكبر التحديات اخلاصة 
في مجال برمجة التطبيقات على 
مستوى العالم، هذا إلى جانب 
االستفادة من اخلبرات والتجارب 
التي ستعرض خالل فعاليات 
املنتدى الذي يشهد مشاركة قادة 
وخبراء االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلوم����ات والبرمجي����ات في 
العالم، والذي س����يمثل فرصة 
رائعة ال مثيل لها للمش����اركني 
لالستفادة من هذا احلدث العاملي 

عن كثب.

املالئمة لها مكرسا موقعه كأحد 
أكبر اجلهات في القطاع اخلاص 
الى  الوطنية  توظيفا للعمالة 
جان����ب حرصه عل����ى توفير 
البرامج التدريبية الهادفة إلى 
تطوير موظفيه واملعدة وفقا 
ملعاير منهجية وعلمية تتنوع 
بني التدريب والتطوير إلعداد 

القيادات الشابة.

العالقة بني الشركة واملجتمع 
من جهة، وتعزيز االتصال مع 
اجلهات والهيئات العامة النافعة 
التي تؤدي رسالة مكملة حتمل 
نفس احملتوى من جهة أخرى. 
وبينت الشركة أن فريق تطبيق 
ATAHub الكويتي قد جنح في 
الثانية بكل  اجتياز املرحل����ة 
جدارة، حيث ش����ارك الشباب 

البرامج التدريبية التي يوفرها 
الوطنية في  للك����وادر  املعهد 
املؤسسات املصرفية احمللية 
بهدف رف����ع كفاءتهم وتنمية 
قدراتهم، إلى جانب مواكبتهم 
بكل م����ا هو جدي����د وحديث 
في عال����م الصناعة املصرفية 
وتأهيلهم ليكونوا مس����اهمني 
حقيقيني وفاعلني في النهضة 

أعلنت زين عن اس����تمرار 
شراكتها االستراتيجية للنسخة 
الثانية م����ن »التحدي العربي 
لتطبيقات اجلوال«، والذي يعد 
أكب����ر البرامج املتخصصة في 
مجال برمجة تطبيقات األجهزة 
النقالة على مس����توى املنطقة 

العربية. 
وذكرت الش����ركة في بيان 
صحافي أنها أرس����لت فريقني 
من شباب الكويت املشارك في 
التحدي إلى املرحلة الثانية وهي 
النهائيات اإلقليمية املقامة في 
دبي، وذلك بعد أن تأهلوا من 
املرحلة األولى ومتيزوا في تقدمي 
أفكار توظف منصة التطبيقات 
الذكية في تقدمي أفكار إبداعية 

تخدم املجتمع. 
وأوضحت زين أن شراكتها 
االستراتيجية ل� »التحدي العربي 
لتطبيقات اجلوال« بنس����خته 
الثاني����ة تبرز م����دى حرصها 
على تطبيق برامج املسؤولية 
االجتماعية واالستدامة للشركة 
على أكمل وجه لقناعتها الشديدة 
بأهمية هذا ال����دور في تعزيز 

الدراس����ات  ك����ّرم معه����د 
املصرفية موظفي بنك الكويت 
الوطني املشاركني في برنامجه 
التدريبي حول إدارة االئتمان 
والذي يأت����ي ضمن مجموعة 
التي  التدريبية  البرام����ج  من 
قام املعه����د بتوفيرها ملوظفي 
املؤسس����ات املصرفية ضمن 
برامج شهادات االعتماد املهني 

االحترافية لعام 2014-2013.
واحتفل املعهد بخريجي هذا 
البرنام����ج التدريبي بحضور 
مدير ع����ام مجموع����ة املوارد 
الكويت  البش����رية في بن����ك 
الوطن����ي عماد أحمد العبالني 
ومديرة قسم التدريب في ادارة 
املوارد البشرية لبنك الكويت 

الوطني نهال الشراد.
وحصل موظفو البنك الوطني 
من الكوادر الوطنية الشابة مرمي 
عدنان البحر وبش����اير حسني 
الوزان  الكندري وحمد محمد 
وعبدالعزيز يوسف املريخي 
وبدر حمد بوحمد ودانة محمد 
الصليهم ومحمد فيصل خريبط 
على شهادات دولية وذلك بعد 
اجتيازهم فترة التدريب املقررة 

للبرنامج بنجاح.
وتأتي هذه املبادرة في اطار 

اختتام أعمال املؤمتر الـ 14 لتميز خدمة 
املتعاملني للحكومة واملدن الذكية

املكرمون في لقطة جماعية 

جانب من تكرمي املؤسسات والشخصيات الفائزة بجائزة الشرق األوسط التاسعة لتميز العناية بخدمة املتعاملني

اختتمت امس االول بدبي جلسات أعمال 
املؤمتر 14 لتميز خدمة املتعاملني للحكومة 
واملدن الذكية بدول مجلس التعاون اخلليجي 
والذي عقد على مدار اليومني املاضيني، وذلك 
بحضور كبار الش���خصيات واملسؤولني 
وصناع القرار في املؤسس���ات احلكومية 
واخلاصة ووس���ائل االع���الم اإلقليمية 
والعاملية، برعاية براذر العاملية )اخلليج(، 
كارلس���باد للمياه املعدنية، سامسونغ، 
املراعي، مؤسسة الفوعة، جلوبال للصناعات 
املزارع  الغذائية )جليندا(، شركة تنمية 
العربية )بيض صحة(، شركة املشروبات 
العربية وس���ط مشاركة واسعة من كبار 
الشخصيات واملسؤولني وصناع القرار في 
املؤسسات احلكومية واخلاصة ووسائل 

االعالم اإلقليمية والعاملية. 
وفي أولى جلس���ات اليوم الثاني من 
املؤمتر ق���دم د.أحمد تهلك رئيس مجلس 
إدارة ليف���ن بيرت لالستش���ارات ورقة 
عمل ح���ول دور إدارة املعرفة في تطوير 
القطاع احلكوم���ي ومتيز العناية بخدمة 

املتعاملني.
تال ذلك دراسة مقدمة من دالل إبراهيم 
الريس���ي � رئيس عمليات خدمة العمالء 
بدائرة النقل حول أفضل املمارسات � بناء 
السمعة املؤسسية من خالل متيز العناية 
بخدمة املتعاملني � أهم النتائج والتقنيات 
احلديث���ة في تطوير قطاع خدمة العمالء 

وحتقيق األهداف املؤسسية.
وفي االطار نفسه حتدثت آرتي جوبتا � 
الشريك االداري � ليد وان لالستشارات حيث 
تناولت أفضل املمارس���ات � بناء السمعة 
املؤسسية من خالل متيز العناية بخدمة 
املتعاملني وإس���تراتيجيات بناء السمعة 
املؤسسية من خالل متيز العناية بخدمة 

املتعاملني.

ثم حتدث سوتش����ي موراكامي املدير 
العام � ب����راذر العاملية )اخلليج( أفضل 
املمارس����ات القيادية اليابانية في خدمة 
املتعاملني واستراتيجيات إدارة املعرفة 
املؤسس����ية وأه����م التقني����ات العاملية 

املستخدمة في قطاع خدمة العمالء.
وبحضور القنصل العام لليابان في دبي 
كرم معهد جائزة الشرق األوسط للتميز 
املؤسسات والشخصيات الفائزة بجائزة 
الشرق األوس����ط لتميز العناية بخدمة 
العمالء في املؤسسات احلكومية واملدن 
الذكية والتي تأتي في إطار دعم وتكرمي 
املمارسات املتميزة في مجال العناية بخدمة 
العمالء، والتي تهدف إلى تسليط الضوء 
على اإلجنازات املتميزة التي حتققت في 
مجال العناية بخدمة العمالء ودعم جهود 
وركائز التميز واالرتقاء مبنظومة األداء 

احلكومي الذكي واملتطور.
يذكر أنه قد شارك في فعاليات املؤمتر 
وحفل اجلائزة نخبة من أبرز املتحدثني 
واخلبراء مبشاركة القيادات واملسؤولني 
من كبار الشخصيات التنفيذية، مديري 
اخلدمات اإللكترونية، الضباط املعنيني 
في الش����رطة والقوات املسلحة، مديري 
خدم����ات املتعامل����ني والعناي����ة بخدمة 
العمالء ومديري العالقات العامة واالعالم، 
مديري مراك����ز االتص����ال اجلماهيري، 
مدي����ري خدم����ات االس����تقبال ومديري 
مراكز االتصال املؤسسي، مديري خدمة 
العمالء احلكومية، مديري استراتيجيات 
التسويق ومديري الترويج التسويقي، 
التنس����يق واملتابعة االعالمية،  مديري 
مديري تقنية املعلومات، الفنيني والعاملني 
في مؤسسات الدعاية واإلعالن، مطوري 
احملتوى االلكتروني، مس����ؤولي مواقع 

االنترنت.

»اململكة اخلليجية« تستعد لفتح فروع
في تركيا ومصر واإلمارات واملغرب

العاملي���ة وظهر ذلك جديا 
في ارتفاع الطلب العقاري 
في 2014 وخاصة في مكة 
واملدين���ة املن���ورة، األمر 
الذي دفع الشركة الى طرح 
عقارات واستثمارات جديدة 
بأسعار تنافسية تناسب 
مختلف ش���رائح املجتمع 
العقاري  القطاع���ني  ف���ي 

االستثماري والسكني.
وقال اجلمال ان الشركة 
حصلت على شهرة الفتة 
التزامها  منذ انطالقها مع 
مع عمالئها بتوزيع عوائد 
استثمارية ما بني 10 و%12 
عن عام 2014 وهذه النسبة 
تقوم الش���ركة بتوزيعها، 
مما يؤكد جناح الش���ركة 
واالقبال على مش���اريعها 

التنافسية.
ان  وكشف اجلمال عن 
الشركة تس���تعد للدخول 
في عدد من األسواق املهمة 
في مقدمته���ا تركيا ودبي 
واملدين���ة املن���ورة، حيث 
تنفذ اس���تثمارات قريبة 
ج���دا من احل���رم النبوي 
في املدين���ة واحلرم املكي 
بعد التوسيعات اجلديدة، 
كما سيتم افتتاح عدد من 
الفروع اخلارجية في كل 
من تركيا ومصر واإلمارات 
واملغ���رب وغيرها لتكون 
أسواقا تسويقية للشركة 

في األسواق العاملية.
وأكد اجلمال ان الشركة 
تسعى الى امتالك مشاريع 
جديدة في أوروبا تتناسب 
م���ع احتياج���ات األس���ر 
اخلليجية والعربية، حيث 
قامت بضخ اس���تثمارات 
بقيمة 70 مليون دوالر في 
السوق التركي لالستثمار 
في املش���اريع السياحية 

واألسرية.

ويترأس اللجنة الشرعية 
د.عبدالعزي���ز املس���عود 
وعضوية د.الصالح العبيد 
ود.أحمد الزعبي ود.فرحان 

الشمري.
كل  أن  إل���ى  وأش���ار 
استثمارات الشركة احلالية 
تتركز في قطاع السياحة 
الدينية في كل من الكويت 
واململكة العربية السعودية 
ودب���ي وتركي���ا، كما أنها 
تتميز بتقدمي عائد مرتفع 
للمستثمرين يتراوح بني 10 
و12% خالل مدة االستثمار 
الت���ي تتراوح ب���ني 3 و5 

سنوات.
وزاد: الش���ركة قام���ت 
باختيار االدارة والتسويق 
واخلدمات والتشغيل وإدارة 
الذي من  األم���ر  احملافظ، 
شأنه ان يضمن لها اقتناص 
افضل الفرص االستثمارية 
املتاحة في السوق، موضحا 
ان من بني أهداف الشركة 
احلالية توفي���ر أكبر قدر 
ممك���ن من االس���تثمارات 
داخ���ل الكويت وخارجها، 
تشجيع السياحة الدينية، 
العقارية،  إدارة احملاف���ظ 
التسويق العقاري، وتقدمي 
أفضل العوائد االستثمارية 

للمستثمرين.
وأوض���ح اجلم���ال ان 
اململك���ة حقق���ت مبيعات 
ضخمة في مشروعها برج 
االحسان خالل االشهر الستة 
املاضية من طرح املشروع 
الذي يقع في حي العزيزية 
مبكة املكرمة ويتألف من 
18 دورا ويضم 264 غرفة 
فندقية بعائد اس���تثماري 
يص���ل الى 12%، مش���يرا 
ال���ى ان املبيعات احلالية 
في سوق العقار جتاوزت 
بكثير مبيعات ما قبل األزمة 

إدارة  مدي���ر  أعل���ن 
املبيعات في شركة اململكة 
اخلليجية وليد اجلمال إن 
الشركة متتلك حاليا أصوال 
واستثمارات عقارية بقيمة 
إجمالية تصل إلى نحو 50 
مليون دينار، الفتا الى أن 
الشركة تعمل وفق شعار 
»منظوم���ة متكامل���ة من 
العقارية«  االس���تثمارات 
اململكة بان  حيث تؤم���ن 
الشركة تستثمر في كوادرها 
البشرية التي متثل أساس 
التميز والتفوق، ولذا تعمل 
على تطويرهم وتأهيلهم.

وأض���اف اجلم���ال في 
تصريح صحافي أن الشركة 
حريصة كل احلرص على 
االلتزام بضوابط الشريعة 
اإلس���المية، حيث ال يتم 
تنفيذ أي مشروع إال بعد 
الش���رعية  الهيئة  موافقة 
وتقوم بإجازته ومراقبته 
حتى االنته���اء من أعماله 

وليد اجلمال
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إقبال كويتي 
على االستثمار 

العقاري في 
البوسنة تزامنًا 

مع تصاعد 
العالقات االقتصادية 

بني البلدين

»التجاري« يحتفل بتخريج موظفيه املشاركني 
في البرامج املعتمدة من »الدراسات املصرفية«

احتفل البنك التجاري الكويتي بتخريج دفعة 
جديدة من موظفيه الذين اجتازوا بنجاح البرامج 
االحترافية بالتعاون مع معهد الدراسات املصرفية، 
واملعتم����دة من قبل معهد الدراس����ات املالية في 
بريطانيا، في شهادات معتمدة في إدارة االئتمان، 
مدير فرع، ومس����اعد مدير فرع. وقد أقيم حفل 
التخرج في غرفة جتارة وصناعة الكويت بحضور 
فريق من اإلدارة التنفيذية لدى البنك ولفيف من 

املصرفيني العاملني في القطاع املصرفي.
وقد صرح مدير عام إدارة املوارد البش����رية 
د.محمد أمني، بأن أحد أساليب التدريب املتبعة في 
البنك التجاري الكويتي هو إشراك املوظفني في 
دورات التدريب املعتمدة واملتخصصة، إلكسابهم 
املهارات والسلوكيات املطلوبة، لينعكس إيجابا 

على أدائهم في العمل. لذا فإن تخريج هذه املجموعة 
من املوظفني يأتي استكماال للنهج الذي يتبعه 

البنك لالرتقاء وتقدمي األفضل.
وش����دد د.محمد على أن مثل ه����ذه البرامج 
التدريبية حتقق جزءا من أهداف البنك التجاري 
الكويتي بتش����جيع الكوادر الوطنية وتدريبهم 
لشغل مناصب إشرافية وقيادية في املستقبل. 
كما أشار إلى أن قدرة البنك التجاري على التوسع 
والنمو بصورة كبيرة، تعتمد بشكل أساسي على 
العنصر البشري املدرب بكفاءة عالية، حيث يبذل 
البنك قصارى جهده في احلفاظ على املستوى 
املهني العالي والسمعة الطيبة التي يتمتع بها 
موظفو التجاري، من خالل تدريبهم وتطويرهم 

وحتفيزهم بشكل مستمر.

لقطة جماعية خلريجي »التجاري« في البرامج املعتمدة من »الدراسات املصرفية«

األيزو يعتب����ر خطوة متقدمة 
على طريق الهيكلة اإلدارية لهما 
واالرتق����اء بالتنظيم واإلدارة 
والدورة املستندية مبا يواكب 
أح����دث املعايير العاملية، وهو 
ما س����يقود إلى تق����دمي خدمة 
أفضل لعمالئهما ويساعد في 
حفظ حقوق املساهمني وإدارة 

سجالتهم بفعالية أكبر.
وأضاف أن كال من ش����ركة 
أعيان اإلجارة القابضة وأعيان 
الكويت للسيارات حصلت على 
شهادة االيزو بعد اجتياز كافة 
الش����هادة ومعاينة  متطلبات 
اجلهة املانحة للشهادة لعمليات 
وس����جالت النظام املتبع فيها 
مع إجراء عملية تدقيق شاملة 
ودقيقة لإلجراءات املتبعة وكافة 
عمليات الش����ركة الرئيس����ية 
ومطابقتها مع املعايير الدولية 
الت����ي وضعتها هيئ����ة االيزو 

الدولية في هذا املجال.
وأكد أن احلصول على شهادة 
االيزو هذه يأتي في إطار جهود 
أعيان اإلجارة القابضة وأعيان 

الكويت للسيارات امللموسة في 
تطوير إجراءات العمل وحتسني 
املقدمة وتعبيرا عن  اخلدمات 
كفاءتهما في حتقيق متطلبات 
اجلودة والتي تعد حجر األساس 

ألنظمة التميز املعتمدة.

»أعيان القابضة« و»أعيان للسيارات« 
حتصدان األيزو في إدارة اجلودة

أعلنت شركة أعيان اإلجارة 
القابضة وشركة أعيان الكويت 
للسيارات عن حصولهما مؤخرا 
على شهادة األيزو في نظام إدارة 
اجلودة، أيزو 2008:9001 لنظام 
إدارة اجل����ودة، من قبل اجلهة 
املانحة للش����هادة ه����و املعهد 
 British« البريطاني للمواصفات
Certifications Inc«. ونظ����ام 
االعتماد املشترك في أستراليا 

 .)JAS-ANZ( ونيوزيلندا
وق����ال نائب رئي����س أول 
اإلداري����ة واملوارد  للش����ؤون 
البش����رية فيصل العمر أن كل 
من شركة أعيان اإلجارة القابضة 
وأعي����ان الكويت للس����يارات 
حترصان دوما على تقدمي أعلى 
مستويات اجلودة في أعمالهما 

للعمالء.
وأكد أن إتباع إجراءات األيزو 
س����يجعل بيئة العمل وأنظمة 
الشركتني متطابقة مع املعايير 
العاملية إلدارة اجلودة وسير 
إج����راءات العم����ل. مضيفا أن 
فيصل العمرحصول الشركتني على شهادة 

زار معرض املال والعقار وأشاد باملشاريع املشاركة

السفير البوسني: أبواب االستثمار مفتوحة في البوسنة 
للمستثمرين الكويتيني خالل الفترة املقبلة

أمين عبدالرحمن إن السوق 
العقاري االردني واعد ويشهد 
اقباال عقاريا منقطع النظير 
من جميع اجلنسيات العربية 
واألجنبي����ة وعل����ى جميع 

املستويات. 
وأضاف عبدالرحمن ان 
املؤسس���ة لديها ما يؤهلها 
للتط���ور واالزدهار ومتلك 
الرؤى والنظرة الثاقبة في 
عملية شراء الشقق وتأجير 
واستثمارها وكذلك االراضي 
السكنية والزراعية مبا يؤهل 
أصحابها للشراء في السوق 
األردني الذي سيعود على من 

يشتريه بالفائدة املرجوة.
وأك���د عبدالرحم���ن ان 
املؤسس���ة متل���ك عقارات 
في قلب عم���ان في منطقة 
اجلبيهه بجانب اجلامعات 
واخلدمات املهمة في العاصمة 
مشيرا الى ان لديهم أراضي 
س���كنية في مأدبا وأراضي 
زراعية في عجلون ومنطقة 
املفرق املتعددة األنواع حيث 
األراضي التجارية والسكنية 

والزراعية.
وقال الرئيس التنفيذي 
لشركة مساعد سالم العبد 
العامة  اجل���ادر للتج���ارة 
واملقاوالت سالم العبد اجلادر 
ان الشركة تطرح مشاريع 
ش���قق التمليك في مناطق 
املنقف واملهبولة خالل هذا 
العام )2015( والتي تنفرد 
مبواقع مميزة ومس���توى 
التنفي���ذ واخلدمات  م���ن 
عالية اجلودة وذي طبيعة 
تنافسية عالية من ناحية 
الس���عر والعوائد املتوقعة 
على هذه الوحدات الفتا الى 
ان ب���رج املها الذي يقع في 
منطقة املنقف سيكون أول 
تلك املشاريع التي ستكون 
متاحة للبيع في بداية شهر 

فبراير املقبل.
واش���ار مدير التسويق 
واملبيعات في شركة تتش 
هوليديز للعقارات اخلارجية 
زكريا الفراج الى ان السوق 
العقاري في األردن يعتبر من 
أفضل األس���واق في الوقت 

احلالي.
وكشف الفراج عن إطالق 
تت����ش هوليدي����ز حزمة من 
العق����ارات اخلارجية بطرح 
عدة مش����اريع تع����ود على 
املستثمر بفائدة كبيرة ومن 
هذه املشاريع )مشروع طريق 
املطار، ومش����روع اجلبيهة 
وضاحية الرشيد، والصويفية، 

وربوة عبدون(.

اسطنبول بجانبيها األوروبي 
واآلسيوي وبورصة مودانيا، 
كوشاداسي وطرابزون وتتميز 
العديد من املشاريع  بوجود 
اجلاهزة للتسليم والتي ميكن 
استثمارها مباشرة وحتقيق 
عوائد مالي����ة منها باإلضافة 
الى طرح ع����دد من األراضي 
االستثمارية قريبا من البحر 
ومبساحات مختلفة مبنطقة 

سيليفري في اسطنبول.
ان الشركة  الغريب  وبنينّ 
لديها العديد من املشروعات 
الفوري  اجلاهزة للتس����ليم 
في البوس����نة - س����راييڤو 
من ش����قق وفيالت وأراض 
مبساحات وأسعار مختلفة 
ومميزة ج����دا، باإلضافة الى 
عديد من املشروعات في مصر 
في عدة مناطق مختلفة منها 
املهندسني و6 أكتوبر كما توجد 
مشروعات ساحلية متميزة في 
مدينة اإلسكندرية )سيدي بشر 
اجلديدة – الساحل الشمالي( 
باإلضافة لوحدات سكنية في 

منطقة بحمدون بلبنان. 
وق����ال مدي����ر مؤسس����ة 
العقارية  لؤل����ؤة اخلراف����ي 

جمهورية جورجيا، مشيرا إلى 
أن مشروع منتجع برادايس 
السياحي االستثماري مملوك 
لش����ركة وتقوم بتس����ويقه 
على مس����توى دول مجلس 
التعاون اخلليجي، وبخاصة 

في الكويت.
النجادة أن مساحة  وبنينّ 
منتجع برادايس الس����ياحي 
االس����تثماري تبلغ 170 ألف 
مت����ر مرب����ع فيم����ا يحتوي 
املنتجع على نحو 600 ڤيال 
مبساحات بناء مختلفة، كما 
يوفر منتجع برادايس فرصة 
للتملك بأسعار تنافسية للڤيال 
املؤثثة اجلاهزة مع متديدات 
املاء والكهرباء وبعائد سنوي 
يزيد عل����ى 1500 دينار، كما 
أن الڤل����ل ذات ملكية مطلقة 
إلى أن  للمشتري، باإلضافة 
هذه الڤلل تعتبر اس����تثمارا 
إنه����ا تتمتع  واع����دا، حيث 

بالنظام الفندقي. 
العام لشركة  املدير  وأكد 
مزايا املتحدة العقارية م.هشام 
الغريب أن الشركة ستطرح 
أكثر من مش����روع في تركيا 
مبختل����ف مناطقه����ا ومنها 

البوسنة  أش����اد س����فير 
والهرسك في الكويت سناهد 
بريستريتش بحسن تنظيم 
معرض املال والعقار الدولي 
املقام في قاعة الراية، معربا 
عن سعادته بتنوع املعروضات 
وخاصة املشاريع املشاركة من 

البوسنة.
وأعرب بريستريتش خالل 
زيارته للمعرض اول من امس 
الثنائية  العالقات  عن متانة 
التي جتمع بني البلدين، مشيرا 
الى ان العالقات االقتصادية 
تش����هد تصاعدا ف����ي اآلونة 
األخيرة مع زيادة االستثمارات 
الكويتية في البوسنة وخاصة 

في املجال العقاري.
 وقال بريس����تريتش انه 
قام منذ 4 أعوام بزيارة احد 
املعارض الكويتية ولم يكن 
هناك س����وى جن����اح واحد 
يخص البوسنة اما في العامني 
األخيرين فقد تعددت األجنحة 
حتى بلغت 5 أجنحة في هذا 
املع����رض، الفتا ال����ى ان هذا 
األمر يثلج الصدر ويؤكد ان 
أبواب االس����تثمار مفتوحة 
البوس����نة للمستثمرين  في 

الكويتيني.
الى  وأشار بريستريتش 
التي  الكويتي����ة  الدواوي����ن 
التي  البيوت  انتش����رت في 
بناها الكويتيون في البوسنة 
وأصبحت عالمة مميزة على 
عمق العالقات التي جتمع بني 
الشعبني خاصة ان البوسنة 
متثل بيئة استثمارية جاذبة 
مع انخفاض أسعار األراضي 
والعقارات والطبيعة الساحرة 
وهذان العامالن ميثالن عنصر 
جذب للكويتيني لالستثمار 

في البوسنة.
ودعا الس����فير البوسني 
الكويتي  القط����اع اخل����اص 
الى االستثمار  واملستثمرين 
في البوسنة واالستفادة من 
املزاي����ا التي تقدمه����ا الدولة 
لالستثمار األجنبي، مشيرا الى 
ان هناك العديد من املقومات 
التي جتعل من البوسنة بيئة 

حاضنة لالستثمار.
وكان في استقبال السفير 
التنفيذي  الرئيس  البوسني 
والش����ريك لش����ركة ليتني 
انترناشيونال لتنظيم املعارض 
واملؤمترات عصام عبدالشافي 
ورؤس����اء مجالس الشركات 

املشاركة في املعرض.
م����ن جانب����ه، أوض����ح 
رئيس مجلس إدارة ش����ركة 
مجموعة بافاريا الدولية ثامر 
الشريفي أن الشركة ستطرح 
خالل مشاركتها في املعرض 
مشاريعها املتعددة التي تقع 
الس����الم،  بضاحي����ة صباح 
والساملية والتي تضم العديد 
من النماذج السكنية املتنوعة 

واملساحات املختلفة.
وقال الشريفي ان مجموعة 
املالك  بافاري����ا تعتبر ه����ي 
جلميع مشاريعها وهي املنفذ 
جلميع األعمال اإلنشائية عبر 
شركة بافاريا للتجارة العامة 
التابعة وكذلك  واملق����اوالت 
املس����وق احلصري ملشاريع 
الشركة فقط وذلك في محاولة 
للجمع بني أرقى التشطيبات 
واخلدمات مع أقل األس����عار 
مقارنة باألسعار احلالية في 

السوق احمللي.
وزاد ان الشركة تبادر إلى 
ط����رح خدمة جديدة للعمالء 
وذلك عن طريق متلك الوحدة 
السكنية مع عقد إيجار ملدة 3 
سنوات ويعتبر األعلى عائدا 

على مستوى الكويت.
وقال رئيس مجلس إدارة 
شركة قرناس العقارية أنور 
العب����كل ان الش����ركة تقوم 
بتوفير سكن ومبان للعمالء 
ومبواصف����ات عالية اجلودة 
وبأسعار تنافسية وبأقل سعر 
التشطيبات بناء  للمتر بعد 
العمالء، الفتا  على طلب����ات 
الى ان الش����ركة ستطرح في 
املعرض حزمة من املشاريع، 
أبرزها مجمع شقق متليك في 
منطقة صباح السالم الواقع 
الفحيحيل وهو  على خ����ط 
بنظ����ام التملك احلر ويتميز 
بان����ه متكام����ل اخلدمات من 
تشطيبات ديلوكس وحمام 
س����باحة ولوب����ي مفروش 

وحراسة طوال اليوم.
وكشفت شركة دار مائدتي 
ع����ن تق����دمي ف����رص فريدة 
الباحث����ني عن  للمواطن����ني 
الس����كن اخلاص في الكويت 
أنواعه، سواء ڤلل  مبختلف 
أو شقق سكنية أو حتى أرض 

للبناء.
وق����ال مدي����ر العالقات 
العام����ة في منتجع برادايس 
السياحي سعود النجادة ان 
دار مائدتي تعتبر الش����ركة 
التي  الكويتي����ة الوحي����دة 
متتلك منتجعا س����ياحيا في 

السفير البوسني خالل زيارته ألحد االجنحة املشاركة في املعرض 

..وفي زيارة جلناح شركة اخرى
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قدم معهد التأمني للسالمة على الطرقات السريعة 
12 جائزة لتويوتا، حيث حصد عمالق صناعة 
السيارات اليابانية الرائدة جوائز أكثر من أي 

صانع سيارات أخر، مبا في ذلك أفضل تكرمي من 
املؤسسة. 

وقد حازت تويوتا موتور كوربوريشن على هذه 
اجلوائز لفئات وموديالت مختلفة من سياراتها، 

نظرا ملا تتمتع به من مزايا السالمة املتقدمة 
وااللتزام التام بأعلى املعايير في مركباتها. 
وقد حققت موديالت تويوتا ولكزس أعلى 

الدرجات في اختبار »IIHS« الذي يعمل على 
تقييم اثنني من جوانب السالمة: حتمل الصدمات 
ومدى احلماية التي توفرها املركبة لركباها عند 

وقوع حوادث االصطدام، وجتنب االصطدام 
واحلد من شدته.

وبالنسبة لسيارات تويوتا/ لكزس الفائزة 
بأفضل اختبار للسالمة 2015 فهي: لكزس سي 
تي )صنعت بعد سبتمبر 2014(، تويوتا بريوس، 

تويوتا كامري، تويوتا بريوس في، لكزس ار 
سي، تويوتا هاي الندر، لكزس ان اكس وتويوتا 

سيينا. 
أما سيارات تويوتا/ سيون الفائزة بأفضل اختبار 
للسالمة 2015 فكانت: تويوتا/ سيون: سيون اف 
ار – اس، سيون تي سي، تويوتا افالون وتويوتا 

راف 4 )صنعت بعد نوفمبر 2014(.
وبهذه املناسبة قال رئيس جودة تويوتا شمال 

أميركا دينو تراينتافيلوس: في تويوتا، يظل 
تركيزنا موجها نحو سالمة وراحة بال عمالئنا، 

وأضاف: نحن سعداء لتكرمي معهد التأمني 
للسالمة على الطرقات السريعة أداء السالمة 
القوي واملطور ملركباتنا ضمن مجموعة من 

اختبارات االصطدام. 
 وجدير بالذكر أن معهد التأمني للسالمة على 

الطرقات السريعة قام بشكل خاص بتكرمي 
»بريوس في« ألدائها احملسن بشكل ملحوظ في 

جميع جوانب اختبار االصطدام، حاصلة بذلك 
على لقب أفضل خيار للسالمة، كما كانت تويوتا 
سيينا السيارة الوحيدة »ميني فان« التي حازت 

على جائزة »+ أفضل خيار للسالمة 2015«.

)IIHS( من معهد التأمني للسالمة على الطرق السريعة

أسواق الشرق األوسط كانت األكثر زخماً لناحية املبيعات التي سجلتها

G63 AMG 6x6.. نهاية مشوار مليء باإلجنازات

ماكالرين 650 إس لومان
مبناسبة الذكرى العشرين لالنتصار التاريخي في سباق لومان

نسخة فقط

مزايا سالمة متقدمة والتزام تام بأعلى املعايير 

تويوتا تفوز بجوائز 
»أفضل معايير ومواصفات السالمة« لعام 2015

مبناسبة الذكرى العشرين للفوز الرائع الذي حققته 
ماكالرين خالل سباق لومان 24 ساعة الشهير، فقد 
أعلنت عن إطالق نسخة محدودة تكرميا لهذا اإلجناز 
املذهل، وكان السباق الذي جرى خالل عام 1995 قد 
انتهى بحلول ماكالرين إف 1 جي تي آر في املراكز 1 

و3 و4 و5 و13.
وتكرمي����ا لذلك اإلجناز فقد أعلن آنذاك عن صنع 
خمس نسخ خاصة من ماكالرين إف1 حملت عالمة 

»ماكالرين إف 1 إل إم«، 
وكل واح����دة من هذه 
النم����اذج متثل إحدى 
الس����يارات التي أنهت 
ذلك السباق، وبعد 20 
سنة من هذا اإلجناز، 
ف����إن مرك����ز عمليات 
ماكالرين اخلاصة أعلن 
التفاصيل األولى  عن 
لطراز 650 إس، والتي 
تصنع احتفاال بذكرى 
هذا اإلجناز. وستتوافر 

50 س����يارة فقط من طراز ماكالرين 650 إس لومان 
في العالم مع تصميم مستوحى من سيارة ماكالرين 
إف 1 ج����ي ت����ي آر ذات الرقم 59 الفائزة بالس����باق، 
وسيتم تسليم السيارة للمالكني في وقت الحق من 

هذا العام.
وكان مركز عمليات ماكالرين اخلاصة قد وضع 
تصميم الس����يارة بالتعاون مع بيتر ستيفنز، الذي 
سبق له أن تولى تصميم طراز ماكالرين إف 1 الرائع، 

وس����يتمتع طراز ماكالرين 650 إس لومان بتصميم 
كوبيه فقط، وسيعتمد على بعض التحسينات اخلاصة 
بالطراز الفائز بالسباق، وأبرزها مدخل الهواء املرتفع. 
وسيس����اهم هذا املدخل في إدخال الهواء إلى احملرك 
التوربيني املزدوج ذي األسطوانات الثماني سعة 3.8 
ليترات، كما سيزيد من اإلثارة الصوتية داخل مقصورة 
القيادة، فيما ستعمل األجنحة األمامية على تخفيف 
الضغط عن العجالت األمامية من خالل خفض القوة 
أما اإلطارات  السفلى. 
اخلفيفة اخلاصة بطراز 
لومان الفريد، )19 إنشا 
لإلطارات األمامية و20 
إنشا لإلطارات اخللفية( 
فهي تتمتع بالتصميم 
اخلاص بسيارة 1995. 
كما استخدمت إطارات 
بي زيرو كورس����ا من 
بيريللي باإلضافة إلى 
مكاب����ح مصنوعة من 
الكربوني  السيراميك 
كنموذج قياسي مع مكابس تتميز باللون البرتقالي 
اخلاص مباكالرين. وفي تعليق له حول طراز ماكالرين 
650 إس لومان، قال س����تيفنز: »لق����د كان لتصميم 
س����يارة ماكالرين إف 1 دور في إعادة صياغة قواعد 
السباقات، فقد ساهم في توفير جتربة قيادة فائقة 
ال مثيل لها. وقد أكد حتويل هذا التصميم إلى سيارة 
سباق على القوة واملزايا الرائعة التي يتمتع بها هذا 

التصميم األصلي الذي أفتخر به جدا«.

تختم »مرس����يدس- بنز« الفصل األخير من إنتاجها لطراز 
G63 AMG 6x6، فبعد النجاح الهائل الذي حققته هذه الس����يارة 
في املنطقة على مدى عامني، قررت الشركة أن توقف إنتاج طراز 
6x6 ابتداء من شهر مايو 2015، وبتأسيسها لفئة فريدة وخاصة 
بحد ذاتها، متتاز س����يارة G63 AMG 6x6 بقدرات خارقة جتمع 
بني كل ما هو أفضل، مما جعلها تفرض سيطرتها وشخصيتها 
كأضخم س����يارة تنتجها »مرس����يدس- بنز« على اإلطالق، بل 

واألقوى على الطرقات الوعرة. 
وبينما من املتوقع إيقاف اإلنتاج في مايو 2015، اليزال بإمكان 
عش����اق الس����يارات طلب هذا الطراز قبل املوعد النهائي احملدد 

لتسلم طلبات اإلنتاج في 31 يناير 2015. 
ومما ال شك فيه أن سيارة G63 AMG 6x6 أبهرت اجلميع في 
املنطقة عندما طرحت ألول مرة مطلع العام 2013، حيث حققت 
جناحا منقطع النظير منذ البداية، مما ساهم في ترسيخ املكانة 
الريادية التي تتمتع بها »مرسيدس- بنز« في فئة سيارات الدفع 
الرباعي، وقد برهنت أسواق الش����رق األوسط على أنها األكثر 

زخما لناحية املبيعات التي سجلتها هذه السيارة. 
ويقول مدير إدارة املبيعات والتس����ويق في داميلر 

الش����رق األوس����ط واألدنى ديرك فيتزر: انطالقا من 
شعبيتها االس����تثنائية في املنطقة، ال شك في أننا 

 ،G63 AMG 6x6 جميعا سنفتقد س����يارة

ليس في مرسيدس- بنز وحس����ب، بل عشاق سياراتنا للدفع 
الرباعي، فلقد نالت هذه السيارة استحسانا هائال وإقباال إيجابيا 
ملموسا على الفور منذ يوم إطالقها في 2013 وحتى هذه اللحظة، 
واستأثرت منطقة الشرق األوسط وحدها بنسبة 41% من املبيعات 
العاملية لطراز G63 AMG 6x6 وهو أمر ليس بغريب على سوق 

تتطلع دوما للحصول على األفضل وال شيء سواه.
وتأتي سيارة 6x6 اخلارقة بتكنولوجيا الدفع الرباعي، ومحرك 
توربو مزدوج V8 من AMG، وتبدو أنها لم تترك مجاال للشك أبدا 
مع طاقة قدرها 400 كيلووات )544 حصانا(، ونظام الدفع السداسي 
6x6، ونسبة منخفضة للمدى، وخمسة أقفال تفاضلية، ومحاور 
علوية، ونظام التحكم بضغط العجالت، وشاسيه خاص يسمح 
لهذه الشاحنة الصغيرة بإحراز تقدم جيد في البيئات املختلفة، 
حيث يتقهقر مفهوم التنقل الفردي حينما ينتهي الطريق، ويتم 
جتهيز سيارة  G63 AMG 6x6أيضا وبشكل خاص بعجلتني من 

جزأين بقياس 

45.7 سم )18 إنشا( مع نظام قفل محكم، وعندما يتناسب إطار 
العجلة مع هذا النوع من العجالت، يتم ش����د اإلطار بإحكام بني 
العجالت وحلقة القفل الداخلي )بواس����طة نصفني اثنني حلافة 
العجلة(، وبالتالي يس����تحيل أن تنزل����ق العجلة من احلافة أو 
يتس����رب الرمل إلى احليز الداخلي، حتى في حال فقدان ضغط 

العجلة بالكامل.
وبفضل التحسينات الداخلية العديدة من AMG، ميكن للركاب 
االستمتاع بأعلى درجة ممكنة من قدرة القيادة على الطرق الوعرة 
مع ثالثة محاور علوية متت إضافتها إلى حقيبة »مرسيدس- 
بنز« للطرقات الوعرة. ونتيجة لذلك، ازداد ارتفاع قاعدة سيارة 
G63 AMG 6x6 عن سطح األرض بحوالي 460 مليمترا، مما مينح 

الركاب رؤية أفضل ومسافة إضافية عن األرض.
ومن املزايا املرئية األخرى استخدام أجزاء جذابة من ألياف الكربون 
لشرائط مصابيح LED املدمجة فوق الزجاج األمامي، وأيضا لألقواس 

ة  لكبير ا

املستديرة فوق العجالت، في حني يتباهى القسم اخللفي اخلاص 
ملساحة التحميل واألمتعة بعمود بارز ومميز من الفوالذ الصلب. 
وتتمتع مس����احة التحميل بأرضية قوية ومتينة مصنوعة من 
خشب البامبو، حيث ميكن الوصول إليها عبر جزء خلفي قابل 

للفتح.
إن الفخامة الرياضية التي متتاز بها طرازات AMG هي سمة 
واضحة في املقصورة الداخلية، مع جلد باللون البني الفاحت أو 
تصميم اجللد املطرز، ودرزات متباينة وحشوات جذابة بنمط 
أملاسي.  ويضيف فيتزر: بالنسبة إلى عشاق السيارات اجلادين، 
وأيضا عمالء مرسيدس- بنز AMG، انها فرصة المتالك سيارة 
بإصدار خاص تتمت����ع مبعايير ومواصفات ال تضاهى. إن هذا 

الطراز هو بالفعل من أجمل ما ميكن اقتناؤه.
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)انور الكندري( د. مصطفى يعقوب بهبهاني وجان باكون نيلسون وفريق العمل من اخلبراء البريطانيني  

أكد أن توطني األعمال التجارية ضرورة ألهل الكويت

مصطفى بهبهاني: املشروعات الصغيرة  واملتوسطة 
متثل 80% من اقتصادات الدول

واخلاصة، لك����ن اخلطأ في 
القطاع احلكومي  االدارة في 
ال يترت����ب عليه م����ا يترتب 
في حالة الفش����ل في االدارة 
في القطاع اخلاص، حيث ان 
الفشل في اإلدارة في القطاع 
الفشل  اخلاص يترتب عليه 

الذريع وينتهي كل شيء.
ووج����ه كلمه للش����باب 
»أبعدوا عن الكسل واالتكالية 
واألمل م����ن احلكومة فقط، 
ألن أي عمل بدون مجهود او 
تضحية بدون تعليم وممارسة 
ال ميكن ان يكتب له النجاح 
الشباب  اذا اعتمد  خصوصا 
على مساعدات سخية تؤدي 
إلى الكسل ثم الفشل، فاالعتماد 
على النفس هو األساس في 
القطاع اخلاص فاالعتماد الكلي 
على احلكومة ال يضمن النجاح 
ويجب اخذ العبرة من اآلباء 

الكويت  الذي بنوا  واألجداد 
بأياديه����م وتعبهم، وخلقوا 
الثروات من دون مس����اعدة 
احلكوم����ة ف����ي ذات الوقت، 
ويجب ان يعمل الشباب على 
توطني املش����اريع وإال فإنها 

ستذهب إلى غيرهم«.
واض����اف ان الكوي����ت ال 
تنتظر مواطنيها ان يتحركوا 
فقط في أوق����ات األزمات بل 
يجب ان يتحركوا في أوقات 
غي����ر االزمات وهذا ثابت في 
التي س����اعدناها مثل  الدول 

االمارات وقطر.
واعط����ى مثاال لش����ركته 
اخلليجي����ة  »الكويتي����ة 
للتعويضات« التي مت انشاؤها 
ب����دون اي دعم من احلكومة 
وبالفع����ل مت حتقيق العديد 
من النجاحات في تعويضات 
االفراد واملؤسسات واحلكومة 
نفسها مثل تعويضات الغزو 

العراقي.
كما وجه كلمة للحكومة 
»نتمنى من احلكومة اعطاءنا 
فرصة لبناء الكويت وطالبا 
بان يكون هناك حوار فعلي مع 
اجلهات احلكومية واال تكون 
هذه احلوارات محتكرة على 
اجلانب احلكومي مستشهدا 
باملثل الش����عبي الذي يقول 
الواح����دة ال تصفق«  »االيد 
مستبش����را خيرا بثقته في 
القائد االعلى للكويت صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد كون����ه احملرك االول 
لالقتصاد، والذي دائما يقوم 
باالصالح وازالة العراقيل امام 

حركة التنمية«.

يساعد في خلق جيل جديد من 
الشباب الراغب في العمل احلر 
واملتطلع إليه، بكل ما يعنيه 
لهم ذلك من التصميم وقوة 
اإلرادة، والرغبة الصادقة في 
الذات ورفض  االعتماد على 
االتكالية على دعم احلكومة 
له، ف���ي إدارة املش���روعات 
الصغي���رة من أج���ل تأهيل 
رجال أعمال ناجحني ميارسون 
التجربة ويتعلمون من خالل 
التمرس، ويكتسبون القدرة 
على مقاومة الفشل واإلحباط 
الذي قد يصيب البعض منهم 
مما سيساعد املجتمع الكويتي 
على توطني العمالة التجارية 
مثلها مث���ل اقرانها في دول 

مجلس التعاون.
واإلدارة الصحيح����ة هي 
االساس في خلق النجاح في 
جمي����ع القطاعات احلكومية 

مدحت فاخوري

ادارة  أكد رئيس مجلس 
املجموع���ة السويس���رية � 
الكويتية للمشاريع الصغيرة 
د.مصطفى بهبهاني ان هناك 
عددا من العوامل التي ساهمت 
في تراج���ع عجلة التنمية، 
منه���ا عل���ى س���بيل املثال 
احتكار احلكوم���ة للحوار 
حول املشروعات الصغيرة 
وطرق دعمها إلى جانب بطء 
القرارات والتأخر في اجناز 

القوانني والبيروقراطية.
وقال بهبهاني، في تصريح 
خاص ل� »األنباء«، ان فكرة 
بناء املجموع���ة جاءت بعد 
مبادرة صاحب السمو االمير 
باحملفظ���ة امللياري���ة لدعم 
املشروعات الصغيرة بعامني 
بالتعاون مع املعهد العربي 
للتخطي���ط وبرعاية وزير 
الش���مالي،  املالية مصطفى 
حيث ناقش���نا ف���ي امللتقى 
االول املصاعب واملش���اكل 
التي تواجه الشباب في انشاء 
مشاريعهم، وفي الوقت نفسه 
كان ذل���ك بحضور اجلهات 
املسؤولة عن بعض ما يتعلق 

بالصعوبات.
واضاف ان املجموعة كانت 
قد طرحت خالل امللتقى الثاني 
مع املعهد العربي للتخطيط 
آنذاك أنس  التجارة  ووزير 
الصال���ح جت���ارب متنوعة 
خالله من جمهورية الصني 
الشعبية وأوروبا وسويسرا 
واميركا الشمالية )املكسيك( 
وامي���ركا اجلنوبية )بيرو( 
وافريقي���ا )مص���ر(، حيث 
عرضوا مناذج من املشاريع 
الصغرى واملتوسطة وتبني 
انهم ميثلون 80% من اجمالي 
االقتصاد في هذه البلدان إلى 
جانب عرض بعض النماذج 
الناجحة من تلك املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
وب���ني ان���ه س���يتم عقد 
امللتقى الثالث بصالة املعجل، 
وخاللها س���يتم االعالن عن 
الكويتية  انشطة املجموعة 
� السويس���رية الصغي���رة 
مبش���اركة فه���د املعج���ل 
ومصطفى بهبهاني والسفير 
السويسري بالكويت باإلضافة 
إلى حضور خبراء اوروبيني 
من بريطانيا، حيث س���يتم 
عمل ورشة عمل حتت اسم 
»القيادة الفعالة« وسيتم منح 
املشاركني في الورشة شهادت 

معتمدة عامليا.
وقال ان الشعب الكويتي 
على يقني بأن الشباب واملرأة 
لديهم القدرة على العمل احلر 
املثمر حال كانت بيئة األعمال 
مناس���بة وصديقة لالعمال، 
وعل���ى احلكوم���ة ان تفعل 
دور الصندوق امللياري الذي 
تعادل قيمته قيمة ميزانية 
بعض ال���دول من خالل دعم 
هذه املش���روعات عن طريق 
متويله���م ومنحهم االراضي 
الالزمة القامة مش���روعاتهم 
وتسهيل تسويق منتجاتهم 
التعاونية  لدى اجلمعي���ات 
إلى  مقاب���ل اج���ر رم���زي، 
جان���ب العمل على احلد من 

البيروقراطية.
واضاف ان���ه في حال مت 
توظيف الشباب سيصبحون 
عبئا أكثر على الدولة، مؤكدا 
على ضرورة ان تدعم الدولة 
مشروعات الشباب التجارية 
من اج���ل العمل على توطني 
العمالة التجارية من املواطنني 
وتثقفيهم بثقافة االنتاج كي 
الذين  يكونوا مثل اجدادهم 
ابدعوا في التجارة فقد ابحروا 
إلى  السابقة  خالل العصور 
الهند وافريقيا ووصلوا إلى 
الش���ام عبر الصحراء  بالد 
والبح���ر وقام���وا بتصدير 
التم���ور واللؤلؤ واخليول، 
فق���د بنى االج���داد ثرواتهم 
قبل النفط من خالل جتارتهم 
في الهند عن طريق التجارة 
وهذا شيء ال يستهان به فهم 
اثبتوا للعالم كله انهم اذكياء 
وعندهم ابتكار خللق الثروة 
وكيفية التعامل مع اجلنسيات 
انفتاحهم  االخرى من خالل 
على العالم وهذا هو الهدف 
امنية صاحب  االس���مى من 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ان يجعل الكويت مركزا 

ماليا عامليا.
الوطني  امللتقى  ان  وقال 
للمش���اريع الصغي���رة عقد 
مرتني االولى كانت من اجل 
إلقاء الضوء على الصعوبات 
التي تواجه الشباب والثانية 
كانت لعرض مناذج ناجحة 
وبحض���ور رج���ال األعمال 
الداعم���ني للملتق���ى كونهم 
رؤساء فخريني مثل عبدالعزيز 

البابطني وفهد املعجل.
وأشاد بأهمية امللتقى كونه 

»املجموعة السويسرية« تستضيف اليوم اخلبير العاملي  
جان باكون نيلسون في ورشة عمل بعنوان »القائد الفعال« 

االفراط في هذا التفاؤل الذي 
قد يترجم إلى الثقة الزائدة 
التي قد جتعل املرء مخفقا 
في تقدير مدى قوة منتجه 

في السوق ويتأخر في اتخاذ 
اخلطوات الالزمة ألجراء أي 

تعديل على استراتيجيته.
واكد على ضرورة ان يتحلى 

املرء القيادي باملرونة في 
التعامل مع املنتجات االخرى 
اجلديدة واملنافسة من اجل 

االستنباط منها وتغيير 
الطريقة التي يعمل بها حال 

الشعور باالخفاق.
وقال ان العزمية هي احد اهم 
االسس التي يجب ان يتحلى 

بها الشباب من اصحاب 
املشروعات الصغيرة، فمن 

دون العزمية لن يكون هناك 
اي جناح واالصرار على 
الوصول إلى الهدف الذي 

خطط اليه.
واوصى بضرورة العمل 

اجلماعي بني القطاعني 
احلكومي واخلاص والذي 

يعطي قوة ومرونة في 
مواجهة الصعوبات إضافة 

إلى فتح افق فكر جديد في 
طريقة العمل.

لدى الكثير منا مفهوما 
خاطئا وهو ان الشركات 

الكبيرة هي التي حتقق منوا 
لالقتصاد لكن هذا املفهوم 
خاطئ، حيث ان الشركات 
الصغيرة واملتوسطة هي 

االكثر منوا واحلكومة تعرف 
ذلك جيدا حيث ان %80 

من اقتصاديات الدول من 
املؤسسات الصغيرة.

وقال نيلسون انه يجب على 
املرء ان يكون لديه قدر كاف 
من التفاؤل مع التحذير من 

ومواقفهم، وتصرفاتهم، 
التي تعد مبنزلة منوذج لكل 

من يالحظهم.
واضاف نيلسون ان القيادة 

نادرا ما تكون موهبة 
لكنها تأتي من خالل التعلم 
واملمارسة، ويجب ان تأتي 

من قاع الهرم وليس من 
القمة وأكد على ضرورة 

التوافق بني القطاعني 
احلكومي واخلاص من اجل 

مصلحة الوطن.
واشار نيلسون إلى ان 

تقيم املجموعة املجموعة 
السويسرية الكويتية 

للمشاريع الصغيرة اخلبير 
العاملي ورشة عمل اليوم 

28 يناير وموضوعها 
»القائد الفعال« ـ القيادة في 
القرن الواحد والعشرين ـ 
بالتعاون مع »معهد تطوير 

ريادة االعمال للتدريب«.
وسيقدم ورشة العمل 

اخلبير العاملي جان باكون 
نيلسون من شركة بريدج 
البريطانية وأحد املهتمني 

بريادة االعمال عامليا، والذي 
يرى ان مفهوم القيادة 

يجب على جميع املديرين 
أن ينجزوا دور القيادة 

التعليمي من خالل قيام 
املديرين بهذا الدور عن 
طريق تعليم املرؤوسني 
مهارات الوظيفة، وكذلك 
السلوك املقبول والقيم 
التنظيمية السائدة في 
املؤسسة. كما يحقق 

املديرون كثيرا من السلوك 
التعليمي من خالل تنفيذ 

عملهم اليومي اخلاص 
بهم ومن خالل عاداتهم 
في العمل، واجتاهاتهم، 

اخلبير البريطاني جان باكون نيلسون وفريق العمل

توظيف الشباب 
في احلكومة
عبء كبير 

على الكويت 

الشباب مطالب 
باالبتعاد عن 

االتكالية والكسل

»X ـ سايت« من إلكترونيات الغامن
تطلق عرض »أسعار جنون.. لن تدوم«

التجارية املعروفة  املاركات 
في عالم اإللكترونيات، حيث 
تضم أكثر م���ن 300 ماركة 
عاملي���ة حتت س���قف واحد 
بأسعار مناس���بة للجميع. 
وألفضل العروض وأحدث 
املنتجات، قم بزيارة إحدى 
مع���ارض X � س���ايت ال� 17 
املنتش���رة في جميع أنحاء 
الكويت، كما س���يتم قريبا 
افتتاح فرعه���ا اجلديد في 
مجمع كي���وب بالس���املية 
وانتقال معرض حولي احلالي 
إلى برج الفضالة عند دوار 
صادق، كم���ا ميكن املتابعة 
من خالل املوقع اإللكتروني 

.xcite.com

املجس���م 3D وجهاز اللياقة 
اإللكتروني، وأيضا أجهزة 
التي تس���مح  الذكي  املنزل 
ملستخدميها رصد ومراقبة 
منزلهم الس���لكيا من خالل 
الهوات���ف الذكي���ة. ميك���ن 
احلصول على هذه املنتجات 
في معارضهم، أو عن طريق 
 Xcite Mobile App تطبي���ق
 Google املتوافر حاليا على
 iOS Apple Storeو Play Store
وأيضا عبر املوقع اإللكتروني 

.www.xcite.com
تع���د X � س���ايت م���ن 
إلكتروني���ات الغامن محطة 
تس���وق رائدة تضم حتت 
أبرز  سقفها عددا كبيرا من 

أطلقت معارض X � سايت 
من إلكترونيات الغامن، التي 
تعد أكبر شبكة إلكترونيات 
التجزئ���ة  ضم���ن قط���اع 
والتسويق اإللكتروني في 
أق���وى حمالتها  الكوي���ت، 
الترويجية »أسعار جنون.. 
لن تدوم« ملدة أسبوعني وذلك 
بجميع معارضها وعبر املوقع 
اإللكتروني، حيث توفر من 
خالله عروضا مذهلة لعمالئها 
عل���ى مجموعة من األجهزة 
اإللكتروني���ة احلديثة منها 
كمبيوترات، هواتف نقالة، 
ألعاب إلكترونية، كاميرات، 
املنتج���ات  والعدي���د م���ن 
إلى  املختلف���ة، باإلضاف���ة 
التسوق اإللكتروني  خدمة 
اليوم  التي تقدم ع���روض 
الرائع  العرض  الواحد. هذا 
لدى X � سايت من إلكترونيات 
الغامن برعاية كل من لينوڤو، 
ه���واوي وHP وسيس���تمر 
هذا العرض حتى 7 فبراير 
املقبل، باإلضافة إلى العروض 
املثيرة لكل املهتمني مبا هو 
جديد في عالم التكنولوجيا، 
كالطائ���رات الصغيرة التي 
تعمل بالرميوت وقلم الطباعة 

على أحدث الكاميرات والهواتف النقالة والكمبيوترات واألجهزة الذكية
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د. معصومة املبارك وصفاء الهاشم وعلي الراشد وشمالن العيسى وجنالء النقي وأحمد املليفي وباسل اجلاسر في مقدمة احلضور                                                                                                                                                                                                                                 )أحمد علي(

أقيمت مساء أمس في مقر اجلمعية بالشويخ

املشاركون في الوقفة التضامنية بـ»الصحافيني« للدفاع عن احلريات: 
إغالق »الوطن« انتهاك حلرية الصحافة في الكويت وخطأ فادح

الزميل عبدالسالم مقبول متحدثا

احمد املليفي يلقي كلمة  د. معصومة املبارك تلقي كلمتها

محمد الدالل يلقي كلمته

صفاء الهاشم متحدثة  علي الراشد متحدثا

جانب من الوقفة التضامنية جانب من احلضور خارج جمعية الصحافيني قبيل بدء الوقفة 

أسامة أبو السعود ـ محمد راتب 

أع���رب ع���دد كبي���ر من 
الوزراء السابقني والسياسيني 
واالعالميني عن تضامنهم مع 
الزميلة صحيف���ة »الوطن« 
لق���رار  القاط���ع  ورفضه���م 

إغالقها.
الذين  وشدد احلاضرون 
احتشدوا تضامنا مع الزميلة 
الوقف���ة  »الوط���ن« خ���الل 
الت���ي نظمتها  التضامني���ة 
جمعية الصحافيني الكويتية 
مس���اء امس مبقر اجلمعية 
بالشويخ للدفاع عن احلريات 
حتت عنوان »ال.. لتقييد حرية 
الصحافة الكويتية« على ان 
قرار إغالق الوطن يعتبر رده 
في زمن يعي���ش العالم فيه 
مزيدا من احلريات الصحافية 
وانتهاكا حلري���ة الصحافة 
في الكويت التي طاملا عرفت 
بأنها األولى عربيا في مجال 

احلريات اإلعالمية. 
وأعرب الوزي���ر والنائب 
الراش���د عن  الس���ابق علي 
حزنه النتهاك حرية الصحافة 
الكويتية في عام 2015، مشددا 
على ان قرار إغالق »الوطن« 
هو قرار سياسي وليس تطبيق 

قانون »التجارة«.
وتس���اءل الراش���د: »ملاذا 
الي���وم والوطن، وهذا  عالم 
الس���ؤال في قل���ب كل أهل 
الكوي���ت«، مضيفا: »إذا كان 
لك رأي معارض فس���يطبق 
القانون بتعسف وإذا  عليك 
كان رأيك معنا فخالف القانون 

وال يهمك«. 
الراش���د قائ���ال:  وتاب���ع 
»أقول للحكومة ماذا تريدون 
ان تس���ووا بالكوي���ت بهذه 

التصرفات؟«.
وأضاف قائال: »نحمد اهلل 
اننا لسنا شعبا ثوريا وال نفكر 
في يوم من االيام في تغيير 
النظام النه اس���تقرار وأمن 
وامان لنا، ولكننا لسنا راضني 

عن االدارة احلكومية«.
وقال ان »الكويت تتراجع 
في التنمية والرياضة ونحن 
مقهورون حينما نتطلع لدول 
اخلليج � اهلل يزيدهم � ولكننا 
نتحسر على بلدنا ومع ذلك 
متحملني ألننا نتميز بشيء 
حلو اسمه احلرية فال تأخذوها 

منا«. 
ولف���ت الراش���د ال���ى ان 
»احلرية« بالنسبة للكويتيني 
اال  الكبريت وندعو اهلل  هي 
نصل لهذه املرحلة... افهموا 

الرسالة عدل يا حكومة«.
»كل  قائ���ال:  وتاب���ع 

والفس���اد  احملس���وبيات 
والتج���اوزات كلها نتحملها 
ولس���نا راضني بها ولكن اال 
احلرية، واللي تسوونه هو 

لعب بالنار«. 
وأردف قائ���ال: »قلتها في 
يوم للمعارضة واليوم اقولها 

للحكومة«.
وقال الراشد: »املنا كبير 
في القضاء الكويتي وهو مالذنا 

االخير إلنقاذ الكويت«.
الراش���د حديثه  وخت���م 
القيادة السياسية  مبناشدة 

إعادة احلق إلى أصحابه.

حضور حاشد 

م���ن جانبه اع���رب ممثل 
جمعية الصحافيني الكويتية 
فيص���ل القناع���ي عن حزنه 
الغ���الق صحيفة وس���حب 
ترخيصها وغل���ق صحيفة 
وفضائية اخرى، معربا عن 
سعادته ايضا بهذا احلضور 
احلاشد للتضامن حتت سقف 
خيم���ة احلرية وهي جمعية 
الصحافيني التي شهدت وقفات 

تاريخية. 

وأك����د ان احل����ل غي����ر 
الدس����توري الذي ش����هدته 
الكويت مرتني كان يرفق به 
دائما مرسوم الرقيب وتقييد 
الصحافة التي هي الطاقة التي 
ان  الى  تكشف اخللل، الفتا 
التاريخية  هذه املؤش����رات 
جتعلنا نضع يدنا على قلوبنا 
وهل هناك واقعة خطيرة جدا 
س����تحدث وهل هذه رسائل 

للصحافة والصحافيني؟
وشدد املليفي على أن هذا 
التجمع رسالة واضحة بأن 
ما يسير فيه البلد امر غير 
صحيح ويج����ب ان نراجع 
صاحب القرار ونؤكد ان ما 
يحدث اآلن على الساحة هو 

عكس التيار.
الدميوقراطية  وقال »ان 
تق����وم دائما عل����ى جناحني 
هم����ا األح����زاب والصحافة 

احلرة«. 
واستشهد املليفي بكلمات 
الراحل الشيخ جابر  االمير 
االحمد وكلمات قائد االنسانية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صب����اح االحمد ع����ن حرية 

دائما سواء كانت نائبة او بعد 
ان استقالت من هذا املجلس 

»املخزي«.
وشددت على ان ما قام به 
وزير التجارة »خطأ فادح«.

وتساءلت قائلة »هل االمر 
دبر بليل بن����اء على قانون 
التراخيص، واهلل امر معيب 
ان ش����ركة بحج����م جريدة 
الوطن الت����ي فاق عمرها ٤1 
سنة تعامل بقانون تراخيص 

البقاالت«. 
وأضافت الهاشم »هل هكذا 
تدار األمور ف����ي الكويت؟« 
الق����ول »جمعية  وتابع����ت 
الصحافيني أقوى صوت ممكن 
حاليا ورسالتنا ستصل إلى 

احلكومة«.
واردف����ت »لي����س عندي 
اكثر مم����ا قاله صوت العقل 
علي الراشد الذي لم يستغل 
منصبه كرئيس ملجلس األمة 
ليوقف صحيفة عالم اليوم 
التي كانت تهاجمه يوميا«.

م����ن جانبه، ق����ال عضو 
مجلس األمة السابق وممثل 
احلركة الدستورية االسالمية 
ال����دالل ان  احملام����ي محمد 
القضية اكب����ر من موضوع 
او  »الوط����ن«، فق����د نتفق 
نختلف معها وهو الطبيعي 
على الس����احة السياس����ية، 
وان ما هوم غير طبيعي ما 
يحدث في السلطة التنفيذية، 
تلك العقلية التي تريد غزو 
السلطات األخرى، عقلية تريد 
االستحواذ على كل السلطات 
مبا فيها الصحافة السلطة 
الرابعة. ودعا الدالل جمعية 
الصحافيني إلى تشكيل فريق 
عمل من واق����ع تلك الوقفة 
التضامنية للعمل وفق خطة 
للعمل عل����ى أال يتكرر هذا 

وأعرب القناعي عن أمله ملا 
تعرض له مئات من الصحافيني 
في صحيف���ة الوطن وقبلها 
اليوم،  اليوم وفضائية  عالم 
التي  الطريقة  ان  الى  مشيرا 
اغلقت بها الوطن غير مسبوقة 
حتى ان بعض العاملني التزال 
اجهزة الكمبيوتر اخلاصة بهم 

مفتوحة الى احلني.
وأك���د عل���ى دور جمعية 
الداعم حلرية  الصحافي���ني 
الصحافي���ني وحقوق جميع 
الزمالء، داعي���ا الى ضرورة 
اخلروج برأي وموقف موحد 
سواء سمعت احلكومة لذلك 

ام لم تسمع.
الوزير  ق���ال  من جانبه، 
املليفي ان  الس���ابق احم���د 
الدفاع ع���ن حرية الصحافة 
ج���زء ال يتجزأ م���ن مبادئنا 
ألن الصحافة احلرة املسؤولة 
الفساد والتجاوزات  تكشف 
واألالعيب، الفتا الى ان إشعال 
احلرب اللبنانية كان بسبب 
كشفها للفساد وللمخططات 
التي كانت حت���اك لألمة من 

العدو الصهيوني.

الصحافة والرأي والتعبير.
النائبة  من جهتها، قالت 
السابقة صفاء الهاشم »ال املك 
في الكويت ش����يئا وال افخر 
بشيء اال بحريتنا في التعبير 
ودستور جميل أعطتنا إياه 
أس����رة حاكمة، أعطتنا حبا 
فاعطيناه����ا وف����اء وعطاء، 
أسرة نحبها، كنا معاهم عمرنا 
وما حسينا يوم من االيام ان 
هذه االسرة تبخس حقنا في 

حريتنا«.
وتابعت الهاشم »جريدة 
الوطن ه����ي جريدة الوطن 
واالسرة والسلطة وتشميعها 
بهذه الصورة املشينة يخدش 
شكل االسرة بالنسبة لي«. 

الهاشم قائلة  وتساءلت 
ن����واب مجلس األمة  »وين 
الش����عب  احلاليني وممثلي 
والرأي والرأي اآلخر، وين 
النواب الل����ي الوطن وقفت 
معاهم وقفة حق، عيب هذا 
الصم����ت، وعيب يا حكومة 
ف����ي تطبي����ق  االنتقائي����ة 
القانون«. مؤكدة ان نهجها هو 
الدفاع عن احلقوق واحلريات 

املش����هد وان ترجع احلقوق 
الى اصحابها.

وشدد على ان حال األمة 
ال يصلح اال باحلق والعدل 
ولي����س بالتضيي����ق على 

احلريات وضياع احلقوق.
من جهتها، قالت الوزيرة 
الس����ابقة معصومة املبارك 
الكويتي يؤكد  الدستور  إن 
على مجموع����ة من الثوابت 
من بينها احلريات، مشددة 
على انه ال يجوز تنقيح املواد 
املتعلقة باحلريات اال باملزيد 
من احلريات متسائلة »اين 
نحن من هذه املبادئ الرائعة 
التي نفتخر بها وأننا لن نعود 
لكي نؤكد عليها ألنها مؤكدة 

مثل املاء والهواء«.
وقال����ت اننا كن����ا نفخر 
دوما بارتفاع سقف احلرية 
في الكويت وانها مسؤولية 
يحددها القانون ونحتكم فيها 
الى القضاء، ومع االسف ان 
ما شهدته الساحة االعالمية 
مؤخرا نش����عر بضرورة ان 
نقف لنؤكد على هذه الثوابت 
مرة اخرى وان ندافع عنها.

وتابع����ت قائلة »كما قال 
الزميل فيصل القناعي: نحن 
اليوم ال نقف من اجل جريدة 
الوطن ولكن من اجل انفسنا« 
ولفتت الى انه اذا كان هناك 
صرح به����ذه الضخامة وهذا 
العمق التاريخي وبهذا العطاء 
يتم اغالقه ب�»شخطة قلم«، فما 

الذي سيحدث لنا كأفراد«.
وأردفت قائل����ة »اذا كان 
السبب قانونيا فعليهم اللجوء 
للقضاء وهو الذي سيحدد ما 
إذا كانت دار الوطن قد انحرفت 
في تطبيق القانون او مازالت 
على اخلط السليم، وعندي 
ثقة كبيرة في قضائنا الشامخ 
ألن القضاء سينصف »الوطن« 
الصحيفة، وسينصف الوطن 

االكبر الكويت«.
بدوره، قال احملامي محمد 
السبتي ان قرار اغالق الوطن 
اعتمد على مادتني اوالهما املادة 
17٤ من قانون الشركات واملادة 
الثانية في قانون تراخيص 
احملالت التجارية، مشيرا الى 
ان املادة تتحدث عن خسران 
جل امل����ال او 75% من رأس 
القرار  املادة ضد  املال وهذه 

وليست معه. 
من جهته، رفض الزميل 
عبد السالم مقبول في كلمته 
نيابة عن رسامي الكاريكاتير 
سياسة تكميم األفواه وتقييد 
احلريات والرجوع للخلف في 
حرية الصحافة التي هي فخر 
للكويت ولصحافتنا احلرة.

الراشد: ملاذا 
استهداف »الوطن« 

و»عالم اليوم« 
حتديداً؟

.. نحن نتميز 
باحلرية فال تأخذوها 

منا
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»ألنصرنك ولو بعد حني«.. 
الشكر واالمتنان هلل الرحمن صاحب الوعد احلق بإنصاف 

املظلومني، ولقضائنا الكويتي الشامخ العادل واملستقل، وملكتبي 
احملاميني الوطنيني الكبيرين بسام العسعوسي واحلميدي السبيعي 

على جهدهما املميز في نصرة احلق، وللشعب الكويتي قاطبة 
على تعاطفهم وتواصلهم معنا بعد صدور حكم محكمة االستئناف 
املوقرة القاضي بإلغاء قرار إبعادنا وعودتنا رئيسا وعضوا منتدبا 
للخطوط اجلوية الكويتية، فلله احلمد واملنّة من قبل ومن بعد، وال 

يصح إال الصحيح.
>>>

انتهيت هذه األيام من قراءة احملاضر الكاملة إلحدى أهم محاكمات 
القرن العشرين ونعني محاكمات املهداوي وخرجت من تلك القراءة 

بانطباعات أرى أنها قد »تنور« الرأي العام العربي والباحثني 
بشأن تلك احملاكمات. وفي البدء، تلك احملاكمات ومسماها أتيا من 

احملاكمات الثورية املصرية التي أنشئت عامي 53 و54 حملاكمة 
رجال العهد امللكي وقيادات اإلخوان املسلمني ولم تراع معايير 

العدالة املعتادة، لذا فمحاكمات املهداوي وأسلوبه ونهجه لم تكن 
اختراعا عراقيا صرفا، بل نسخة طبق األصل مما سبقه.

>>>
ومحاكمات املهداوي على أخطائها كانت للعلم آخر محاكمات 

علنية في العهود الثورية الالحقة بالعراق وفي املنطقة، حيث أتى 
بعدها عهد احملاكم العسكرية الثورية السرية والذي شمل أحواض 

األحماض التي تذيب املتهمني فال يبقى منهم شيء وال فرق إن 
كانوا أبرياء أو مذنبني. وقد بدأ املهداوي مبحاكمة ساسة وقادة 
اجليش وإعالميي العهد امللكي العراقي بتهم اإلساءة الى مصر 

وللرئيس عبدالناصر والتدخل في الشأن السوري، ثم انقلب احلال 
بعد محاولة انقالب الشواف ربيع 59 الى االساءة في كل جلسة 

لعبدالناصر الذي كانت تعتبر االساءة إليه تهمة قبل ذلك..
>>>

واجلانب اخلطير في تلك احملاكمات وغير املسبوق، والذي يصلح 
حملاولة قراءة املشهد السياسي باملنطقة هذه االيام، هو كشفه 

كيفية استغالل املال الوافر لشراء ذمم كبار الساسة والعسكريني 
في الدول األخرى للقيام باالنقالب ونشر االضطراب )محاكمات 

التآمر على سورية( وكيفية قيام مسؤولي الدول املؤثرة في العالم 
باملشاركة سرا في تلك االنقالبات عبر تزويد االنقالبيني باألسلحة 
واملعدات واألموال والسماح لالنقالبيني بادعاء الطهارة وشتم.. من 

أوصلهم!
>>>

آخر محطة: ما حدث ابان هوجة  االنقالبات في اخلمسينيات 
والستينيات يتطابق تطابق احلافر باحلافر مبا حدث ابان الثورات 

الشعبية امللونة بدايات هذا القرن، والتي امتدت من صربيا 
وأوكرانيا في أوروبا إلى محيطنا العربي.

وأمجاد يا عرب أمجاد.. من انقالبات مدفوعة الى ثورات مأجورة 
وكله باسم الشعوب التي جتري خلف من  يدغدغ آذانها.

متر على الكويت اليوم الذكرى التاسعة لتولي سيدي 
حضرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

اجلابر الصباح، مقاليد احلكم، وهي املناسبة العزيزة 
على قلوبنا، والتي تقود االحتفاالت باألعياد الوطنية 

املقامة هذا العام حتت عنوان قائد العمل اإلنساني، وهو 
اللقب الذي أطلقته األمم املتحدة باعتبارها أرفع مؤسسة 

عاملية على صاحب سمو األمير، تقديرا جلهوده وعمله 
الدؤوب خلدمة اإلنسانية دون أي متييز.

كما يشرفني بهذه املناسبة باألصالة عن نفسي ونيابة 
عن أسرة محافظة حولي من مواطنني ومقيمني أن أهنئ 

سيدي حضرة صاحب السمو األمير املفدى الشيخ 
صباح األحمد، مبناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد 
احلكم وبداية االحتفاالت الوطنية التي تقام هذا العام 

حتت شعار قائد العمل اإلنساني.
وإذا كانت مكانة الدول تقاس بحجم إجنازاتها وعطائها، 

فمن املؤكد أن التاريخ سيضع الكويت في مقدمة 
صفحاته، ملا متيزت به من عطاء ال محدود في ظل عهد 
سيدي حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ 

صباح األحمد اجلابر الصباح، وعضده وولي عهده سمو 
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، ورئيس مجلس 

الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح.
ومنذ تولي الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم قبل 
تسعة أعوام، والكويت تشهد حركة دؤوبة للنهوض 
باإلنسان والعمران، وهي الرؤية التي حملها سموه 
وخلصها في رغبته حتويل الكويت إلى مركز مالي 
عاملي، يربط الشرق بالغرب، ويكون عاصمة العالم 

الديبلوماسية، عبر إعالء قيم احلوار واحلضارة في 
مواجهة اإلرهاب العابر للقارات، وآالت القتل والتدمير 

التي جتتاح بقاع متناثرة من العالم.
وال ميكن إغفال الدور اإلقليمي احملوري لسمو األمير 

في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 
حينما قاد مبادرة مدعومة من أخيه الراحل خادم 

احلرمني الشريفني عبداهلل بن عبدالعزيز، رحمه اهلل، 
تترجم جناحها بانعقاد قمة دول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة الشهر 
املاضي، والتأكيد على ضرورة ارتباط دول مجلس 
التعاون ومتاسكها في مواجهة ما مير باملنطقة من 

تقلبات تؤثر على استقرارها.
كما ال ميكن إغفال الدور العاملي لصاحب السمو األمير 

منذ توليه وزارة اخلارجية على مدى خمسة عقود، 

وال يزال، واملكانة الرفيعة التي يحملها لدى جميع دول 
وقادة العالم، وهو األمر الذي جسدته تسمية األمم 

املتحدة لصاحب السمو األمير قائدا للعمل اإلنساني 
واختيار الكويت مركزا للعمل اإلنساني العام املاضي، 

وهو أقل ما ميكن ان يقال في حق قائد يعمل باستمرار 
على تعزيز استقرار العالم والسالم بني دوله.

واستكماال جلهود سيدي حضرة صاحب السمو 
أمير البالد املفدى الشيخ صباح األحمد، ها نحن 

نرى موافقته الكرمية على استضافة الكويت مؤمتر 
املانحني الثالث لدعم األوضاع اإلنسانية في سورية 

بعدما ترأس سموه اجلهود إلجناح املؤمتر في دورتيه 
األولى والثانية خالل العامني 2013 و2014، باإلضافة 

إلى توجيهه الستضافة اجتماعات املنظمات اإلنسانية 
غير احلكومية في الكويت بشكل سنوي، وهو ما جعل 
الكويت حتتضن العالم في قلبها، وتنسق على أرضها 

جهود العمل اإلنساني في مختلف الدول وعبر مختلف 
املنظمات اإلنسانية واإلغاثية العاملية الرسمية واألهلية.

إن االحتفال اليوم برفع العلم وتدشني االحتفاالت 
باألعياد الوطنية مناسبة سنوية تستوجب التوقف 

أمامها وتأملها ملا حتمله من تعبير عفوي حملبة 
الكويتيني لبالدهم وتقديرهم للقيادة السياسية حيث 
يرفرف علم الكويت فوق البيوت وتتشح فيه املباني 
الرسمية وتزدان األماكن العامة والشوارع واملجمعات 

التجارية احتفاء بهذه املناسبة.
وفي اخلتام ال يسعني إال الدعاء إلى املولى عز وجل 

أن يحفظ الكويت وشعبها وقيادتها من كل مكروه وأن 
يدمي الكويت واحة أمن وأمان في ظل قيادة سيدي 

حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ صباح 
األحمد، وعضده وولي عهده سمو الشيخ نواف األحمد، 

ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك.
كما نبتهل إلى املولى عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته 

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، 
الذي انتقل إلى جوار ربه بعدما قضى حياته في خدمة 

بالده وإعالء كلمة الدين، وال يخفف مصابنا اجللل 
برحيل امللك عبداهلل سوى مبايعة الشعب السعودي أخاه 

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
ملكا للمملكة العربية السعودية، واختيار أخيه مقرن 

بن عبدالعزيز وليا للعهد وتسمية األمير محمد بن 
نايف وليا لولي العهد، أعانهم اهلل جميعا على حتمل 

املسؤولية.

محاكمات وطن عزيز وقائد عاملي

البقاء هلل
سعد ضبيب علي الهولة ـ 61 عاما ـ الرجال: 

الفردوس ـ ق3 ـ ش1 ـ ج1 ـ م13 ـ ت: 
99986411، النساء: الفردوس ـ ق4 ـ ج4 ـ 

م11 ـ ت: 69991131.
عزيزة داود سلمان، ارملة عبيد حمدان 

العازمي ـ 69 عاما ـ الفردوس ـ ق8 ـ ش1 
ـ ج5 ـ م36 ـ ت: 97528777.

موضي فاضل فهد الشمري، زوجة جاسم 
مبارك الشمري ـ 48 عاما ـ عبداهلل المبارك 

ـ ق3 ـ ش318 ـ م12 ـ ت: 66660081 ـ 
.55090008

رضوان حسن عبدالكريم مقامس ـ 70 
عاما ـ الرجال: مسجد مقامس ـ الرميثية 

ـ شارع ابوحنيفة ـ ت: 99182299 ـ 
55304430، النساء: قرطبة ـ ق2 ـ ش4 ـ 

ج7 ـ م17 ـ ت: 66006567 ـ 99781467.
نرجس عبدالنبي احمد معرفي، ارملة حسن 
احمد النصار ـ 65 عاما ـ الرجال: حسينية 
معرفي القديمة ـ شرق ـ ت: 99559695، 
النساء: االندلس ـ ق8 ـ ش2 ـ م57 ـ ت: 

.66614014
جاسم محمد ناصر العويدي ـ 76 عاما ـ 
الرجال: مشرف ـ ق1 ـ ش3 ـ م18 ـ ت: 
99051690 ـ 25520110، النساء: صباح 

السالم ـ ق12 ـ الشارع االول ـ م27 ـ ت: 
60387773 ـ الدفن التاسعة صباحا.

غنيم راشد مسلم الرشيدي ـ 69 عاما ـ 
الرجال: الفردوس ـ ق3 ـ ش1 ـ ج5 ـ م39 
ـ ت: 66330282، النساء: العارضية ـ ق9 
ـ ش4 ـ ج1 ـ م7 ـ ت: 97787788 ـ الدفن 

بعد صالة العصر.
ابراهيم احمد الملحم ـ 84 عاما ـ الرجال: 

مشرف ـ ق2 ـ ش5 ـ م26 ـ ت: 24813741، 
النساء: الشويخ ب ـ ق1 ـ ش13 ـ م4 ـ ت: 

99777850 ـ الدفن بعد صالة العصر.
حسن فؤاد سيد رضا بهبهاني ـ 35 عاما 

ـ الرجال: شرق ـ حسينية الخزعلية 
ـ معرفي الجديدة ـ ت: 99999934 ـ 

66613344، النساء: مشرف ـ ق4 ـ ش5 ـ 
م16 ـ ت: 99836886.

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي   إلى ربك  راضية 

مرضية فادخلي  في 
عبادي  وادخلي جنتي

الشيخ أحمد نواف األحمد الجابر الصباح ـ محافظ حولي

حالة البحرمواقيت الصالة

أعلى مد: 5:42 ص ـ 5:35 م
أدنى جزر: 11:33 م

حالة الطقس

 غائـــم جزئيا والريـــاح متقلبة 
االجتاه تتحول إلى جنوبية شرقية 

سرعتها من 10-30كم/س.

العظمى: 27
الصغرى: 8

الفجر 5.18

الشروق 6.40

الظهر 12.01

العصر 3.02

املغرب 5.23

العشاء 6.42
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رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق
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جمعية تعاونية «جديدة»
 تبيع رمانًا «فاسدًا».

تقرير: الشرق األوسط 
ينتظر فجر السالم.

٭ هذي ما صار چم سنة وتبيع مواد فاسدة.. بعد 
20 سنة الظاهر بتبيع رمان باليورانيوم!

٭ هذا يعني أن «ليلنا طويل» !

كفيفة.. 
 ترى  

وليدها!

بيروت: أنعم اهللا على اإلنسان 
بنعمة الرؤيـــة، حتى انه أكرمه 
بها، لذا تلقب العينان في العربية 
بالكرميتني. ومن العيون ما خسر 
القدرة على الرؤية بسبب مرض 
أو حالة ما، إال أن التطور التقني 
وضع في متناول بعض من فقد 

البصر نظارة eSight املتطورة، 
التي بفضلها متكنت كياتي بيتز 
(٢٩ عاما) أن ترى للمرة األولى في 
حياتها.واألجمل في ذلك كله أن أول 
كائن رأته كان طفلها، وذلك عقب 
والدتها مباشرة. وتعاني بيتز من 
مرض التنكس البقعي الوراثي، 

الذي ســـبب لها العمـــى، لكنها 
استطاعت رؤية طفلها بوساطة 
هذه النظارة املتـوافرة بســــعر

١٥ ألف دوالر، والتي متكن األشخاص 
الكامل من  غير املصابني بالعمى 
الرؤية من خالل تكنولوجيا تسمح 

بتكبير الصور وعكسها.

م.علي اليوحة

اليوحة ضيف «ألو األنباء» اليوم

يحل االمني العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب م.علي اليوحة ضيفا على «ألو 
األنباء» اليوم من الســـاعة الـ ٦ الى الـ ٧ مساء، 
وذلك للرد على استفسارات القراء حول إجنازات 
املجلس وانشطته املختلفة، السيما مهرجان القرين 

الثقافي الـ ٢١ الذي انتهت انشطته منذ ايام.
كما سيتناول اللقاء هموم الثقافة في الكويت 
والوطن العربي وجهود املجلس الوطني لالرتقاء 

مبستوى الثقافة في الكويت.
للتواصـــل مع م.اليوحة مباشـــرة، ميكنكم 
االتصال عبر الهاتـــف: ٢٢٢٧٢٨٨٨ خالل املوعد 

احملدد.

عنا
ا م

صلو
توا

ا و
عون

تاب
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مقاالت الصفحة األخيرة
ومواقيت الصالة والوفيات
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