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يوفر ضمانات وتسهيالت للمستثمرين

احلكومة املصرية تقر مشروع قانون االستثمار اجلديد 
قبل أيام من مؤمتر »شرم الشيخ«

صفحات متخصصة لألطفال.. إبداع ـ هل تعلم؟ ـ قصص شيقة.. براعم ومواهب 
قصة وعبرة.. ألعاب ـ قصة مثل ـ مفردات من اللهجة الكويتية

القاهرة ـ رويترز: قبيل القمة 
االقتصادية التي تعقد في شــــرم 
الشــــيخ في مارس اجلاري، أقرت 
احلكومة املصرية مشروع قانون 
الذي  املنتظر  االســــتثمار املوحد 
يتضمن تعديالت حتمي املستثمرين 
 وتقدم لهم ضمانات وتســــهيالت 

مبا يعزز ثقتهم.
وقال مجلس الوزراء املصري في 
بيان صحافي، إن مشروع القانون 
الذي أحاله إلى رئيس اجلمهورية 
للتصديق عليه يشمل »حزمة من 
التعديالت احملفزة لالســــتثمار« 
أبرزها حماية املستثمر من اخلضوع 
للعقوبات اجلنائية عن أي مخالفات 

يرتكبها فرد في الشركة.
وذكر البيــــان أن هذا التعديل 
يوفر »حماية للمستثمر املسؤول 
الفعلية من اخلضوع  عن اإلدارة 
للعقوبات اجلنائية املقيدة للحرية 
عن األفعال املرتكبة باسم الشركة أو 
املنشأة«. ووفقا للبيان فإن مشروع 
القانون يوســــع نطاق الضمانات 
التي يتمتع بها املستثمر »مبا يكفل 
له إنشاء مشــــروعه االستثماري 
ومتويله ومتلكه وإدارته والتصرف 
فيه وتصفيته دون قيود عليه في 
ذلك واحترام نفاذ العقود املبرمة 

بني الدولة واملستثمر«.
التفاصيل ص 41 ٭

الكويت تدعم األمن العربي املشترك 
ملواجهة أيديولوجية اإلرهاب

العبيدي: املختبر املركزي  في الكويت يحصل
 على تقييم 100% من »الصحة العاملية«

حنان عبدالمعبود

أعلن وزير الصحة د.علي العبيدي حصول 
مختبر الصحة العامة في الكويت على تقييم 
100% في اختبار الكفاءة الذي أجرته منظمة 
الصحة العاملية في اطار البرنامج السنوي 

لتقييم كفاءة املختبرات املرجعية لڤيروس 
شــــلل األطفال. وأضاف العبيدي أن التقييم 
أجرته املنظمة على عينات غير معروفة لتقييم 
كفاءة الفحص املخبري للڤيروســــات ومتت 
مبشاركة جميع املختبرات املرجعية االقليمية 

ومنها الكويت.

ً »األشغال«: تدوير رؤساء األقسام قريبا

الشايع: هيئة أسواق املال 
في جلسة 24 اجلاري

الغامن يتقدم بشكوى إلى النيابة العامة 
تتعلق مبقاطع صوتية نسبت إليه

بيان عاكوم

في سياق زيارة األمني العام جلامعة الدول 
العربية نبيل العربي الى الكويت للتحضير 
للقمة العربية املرتقب عقدها في مصر نهاية 
الشهر اجلاري لفتت مصادر مطلعة لـ»االنباء« 
الى ان املباحثات التي اجراها االمني العام في 
البالد تصب في اطار التحضير للقمة العربية 
وتناولت املباحثات االزمات التي تعصف بالدول 
العربية مثل االوضاع في سورية واليمن وليبيا 
الى جانب تعزيز العمل العربي املشترك وتعديل 

ميثاق جامعة الدول العربية. وبخصوص موقف 
الكويت من انشاء قوة عسكرية عربية موحدة 
لفتت املصادر الى ان »الكويت مع العمل العربي 
املشـــترك ودعمه ومع اي صيغة يتفق عليها 
العرب لدعم االمن العربي املشترك«. وأشارت 
في الوقت نفســـه الى ان »دعم االمن العربي 
يدخل ضمن نطاقه امور كثيرة مثل مواجهة 
الفكر االرهابي وحتصني الشـــباب ومواجهة 
ايديولوجية االرهاب والتطرف وان التحالف 
الدولي يقوم بعمله عسكريا ولن نكون افضل 

منه في هذا املجال«.

فرج ناصر

أعلن مصدر مسؤول بوزارة األشغال أن الوزارة ستشهد 
خالل األيام املقبلة حركة تدوير وتعيينات لعدد من رؤساء 

االقسام في قطاعات الوزارة املختلفة.
وأضـــاف املصـــدر أن هناك ما يقارب 32 رئيس قســـم 
سيشملهم التدوير، وذلك لسد الشواغر بالوزارة بعد ترك 
عدد من املوظفني لوظائفهم بسبب االستقاالت والتقاعدات 
التي تشهدها الوزارة. وكشف املصدر أن من أبرز القطاعات 
التي تشـــهد مناصب شاغرة لرؤساء االقســـام هو قطاع 

الهندسة الصحية. 
وأشـــار إلى أن الوزارة تنسق مع ديوان اخلدمة املدنية 
لوضع الشـــروط واللوائح اخلاصة ومن لهم االولوية في 
ذلك. من جانب آخر، رصدت الوزارة ميزانية لقطاع الهندسة 
الصحية لعام 2015- 2016 بلغت 18 مليون دينار تشـــمل 

جميع العقود في القطاع.

قال رئيس اللجنة املالية فيصل الشايع ان قانون هيئة أسواق 
املال سيكون مدرجا على جدول أعمال جلسة 24 اجلاري، موضحا 
انه من الصعوبة مناقشــــته في جلسة 10 اجلاري خصوصا ان 

جدول اجللسة متخم مبوضوعات عدة. 
ولفت الى ان هناك تعديالت عدة قدمت من اجلهات احلكومية 
والنواب على القانون وقد متت مناقشــــة 33 مادة من أصل 165 
مادة، مؤكدا انه كان هنــــاك توافق حكومي ـ نيابي حول املواد 
التي نوقشت أمس. وبني الشــــايع ان جهوزية القانون حتتاج 
الى اجتماعني حتضرهما اجلهات احلكومية واجلهات ذات الصلة 
حتى نســــتطيع االنتهاء من التقرير السيما ان هناك تعديالت 
على غالبية املواد في القانون. وبســــؤاله عن وجود أي تعديل 
على املواد املرتبطة باالنسحاب االختياري لبعض الشركات من 
السوق وكذلك املواد املرتبطة بعقوبات املضاربني أجاب الشايع 
بأننا لم نصل للمادة املتعلقة بهذا الشــــأن، مشــــيرا الى انه مت 
األخذ ببعض التعديالت احلكومية وتعديالت النواب ووضعت 

في جدول مقارنة.

قال رئيـــس مجلس 
الغامن  األمـــة مـــرزوق 
انه تقـــدم اليوم )أمس( 
العامة  بشكوى للنيابة 
تتعلق مبقاطع صوتية 
منسوبة له مبا تشمل من 
تنصت وتركيب وتالعب 
تقني، اميانـــا منه بأن 
القضاء الشامخ هو مالذ 

كل صاحب مظلمة. 
التفاصيل ص16 ٭

صاحب السمو األمير رعى حفل تكرمي 
املتفوقني  من خريجي »التطبيقي«

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مكرما إحدى اخلريجات

الوزير يعقوب الصانع وأحمد القراوي ومستشار اإلدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن والشيخ علي املكيمي
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»البلدية«: تسليم 4 مشاريع طرق رابطة 20 اجلاري

بدء تدوير »العدل«: اخلميس لـ »اخلبرة والتحكيم« والدخيل لـ »اإلدارية واملالية«

الصانع: قانون احلج يحدّ من احلمالت غير املرخصة

سلطان العبدان

علمت »األنباء« مــــن مصادر مطلعة ان 
جلنة األولويات ناقشت مع وزيرة الشؤون 
التخطيط  االجتماعيــــة والعمل ووزيــــرة 
والتنمية هند الصبيح املشــــاريع التنموية 
الكبرى اخلاصة بوزارتي التربية والتعليم 
العالي والشؤون االجتماعية والعمل بحضور 
رؤساء جلان األولويات وامليزانيات واملالية 
وذلك بناء على طلب من الوزيرة الصبيح.

وأوضحت املصادر ان الصبيح ستواصل 
اجتماعاتها مع رؤســــاء جلــــان األولويات 
وامليزانيــــات واملالية بحضور مســــؤولني 
وممثلــــني عن جهات مختصــــة تعنى بهذه 

املشاريع. وكشفت املصادر عن االتفاق على 
عقد اجتماع دوري كل أسبوعني مع كل وزارة 
معينة لالستماع من مسؤولي هذه اجلهات 
حول املعوقات التي تواجه تلك املشــــاريع 
واإلجراءات املتخذة وحتديد مواعيد إجناز 
املشاريع وإزالة أي عراقيل ومعوقات حتول 
دون تنفيذ هذه املشــــاريع، مشيرة الى انه 
مت االتفاق على محاسبة كل مسؤول تسبب 
في تأخير التنفيذ في املواعيد احملددة لتلك 

املشاريع.
وأضافت املصادر ان اللجان املعنية أبدت 
استعدادها إلقرار جميع التشريعات املطلوبة 
للمضي بتلك املشاريع والتي من شأنها تسريع 

عجلة تنفيذ املشاريع.

بداح العنزي

أعلنت بلدية الكويت انها ستسلم أربعة 
مشاريع طرق رابطة بني املدن اجلديدة في 
الكويت الى وزارة األشــــغال في 20 مارس 
اجلــــاري لتذليــــل العقبات أمام املشــــاريع 
التنموية واملساهمة في حل جميع العوائق 
التي تعترض تنفيذ الطرق احليوية في البالد. 
وقال املدير العام للبلدية باإلنابة ومساعد 
املدير العام لشؤون قطاع التنظيم واملخطط 

الهيكلــــي م.أحمد املنفوحي ان اجلهود التي 
يبذلها الفريق الفني تأتي حلصر العقبات 
التي تعترض مســــارات كل طريق وازالتها 
لتتالءم مع تثبيتها وتسليمها لـ »األشغال«. 
وأضاف ان املجلس البلدي قدم دعما للجهاز 
التنفيذي من خالل تفويضه بإزالة التعارضات 
والعوائق بهدف سرعة اإلجناز ملشاريع الطرق 
احليوية التي ستساهم في ربط املدن اجلديدة 
وحل االزدحام املروري وتســــهيل احلركة 

وانسيابيتها.

أسامة أبوالسعود

شدد وزير العدل ووزير األوقاف يعقوب 
الصانع على ســــعيه الى تطبيــــق القانون، 
والتعامل مع اجلميع مبسطرة واحدة، الفتا 
الى انه لن يســــمح بوجود فكر متشــــدد أو 
غلو في الطرح داخل مركز الوسطية. حديث 
الوزير الصانع جاء على هامش حفل التكرمي 
الــــذي أقامته حمالت احلج الكويتية للوزير 
ولألوقاف تثمينا لدورهما في إقرار قانون احلج 

والعمرة، وقال الصانع: إن القانون سيحد من 
احلمالت الوهمية وغير املرخصة. من جهة 
ثانية، أصدر الوزيــــر الصانع قرارا بتدوير 
وكالء مساعدين في العدل ونص القرار على 
تكليف فيصل اخلميس وكيال مساعدا لشؤون 
اخلبرة والتحكيم وخالد الدخيل وكيال مساعدا 

للشؤون اإلدارية واملالية.
وأكدت مصادر لـ »األنباء« ان القرار يأتي 
متهيدا للتدوير املتوقع ان يجريه الصانع في 

العدل واألوقاف قريبا.

مرزوق الغامن

إعالن أسماء  2000 ـ 3000  مرشح 
للتوظيف في اجلهات احلكومية  اليوم

عادل الشنان

أكدت مصادر لـ »األنباء« انتهاء ديوان 
اخلدمة املدنية من اعداد دفعة من املرشحني 
للعمــــل باجلهات احلكومية املختلفة بعد 
حصــــر احتياجــــات مؤسســــات الدولة 
ووزاراتها قبل إغالق السنة املالية خالل 
شهر مارس اجلاري حيث سيتراوح عدد 

املرشــــحني بني ألفني وثالثة آالف مواطن 
ومواطنة للعمل فــــي اجلهات احلكومية 
املختلفة. وأشارت املصادر إلى أن حتديد 
الرقم الفعلي للمرشحني سيقرر بعد اطالع 
املسؤولني في الديوان صباح اليوم ومن 
ثم تفويض ادارة العالقات العامة واالعالم 
للنشر عبر وكالة االنباء الكويتية )كونا( 

والصحف احمللية باليوم نفسه.

»إفتاء مصر« رداً على »داعش«: زواج »الڤيديو« باطل
القاهرة ـ وكاالت: فند مرصد فتاوى التكفير واآلراء الشاذة التابع لدار اإلفتاء 

املصرية دعوات أطلقها تنظيم داعش املتطرف، عبر مواقعهم اإللكترونية ومواقع 
التواصل االجتماعي، وجهوها للفتيات للزواج من عناصر متطرفة بالتنظيم عن طريق 

»الڤيديو كونفرانس«، متهيدا لسفرهن إلى مناطق تواجد التنظيم اإلرهابي.
وأكدت دار اإلفتاء املصرية في فتوى لها أن الزواج ال ينعقد بطريق الڤيديو 

كونفرانس، فهو باطل، النه يكتنفه الكثير من أوجه العيوب التي يتعيب بها العقد مما 
يتصل مببدأ الرضا على وجهه احلقيقي الذي دلت عليه نصوص الشرع، فضال عن 

حضور الشهود ومعاينتهم لكل مقومات العقد.

التفاصيل ص 6 ٭

غدًا اجلمعة وكل جمعة في »األنباء«
»أبنائي الصغار«

التفاصيل ص 41 و42 ٭

التفاصيل ص16 ٭

التفاصيل ص14 ٭

التفاصيل ص 13 ٭





محليات
اخلميس 5 مارس 2015

03

الرئيس املصري السابق املستشار عدلي منصور متوسطا السفير سالم الزمانان واعضاء سفارتنا في القاهرة 

صاحب السمو يتسلم رسالة الرئيس املصري من السفير عبدالكرمي سليمان صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال د. نبيل العربي

صاحب السمو استقبل ولي العهد واحملمد واملبارك واخلالد ونبيل العربي

األمير تلقى دعوة من الرئيس املصري
حلضور القمة العربية في شرم الشيخ الشهر اجلاري

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

األحمد.
كما استقبل صاحب السمو 
بقصر بيان ظهر أمس سمو 

الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل س���موه بقصر 
بيان ظهر أمس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك.
كما استقبل صاحب السمو 

بقصر بيان ظهر أمس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد واألمني العام جلامعة 
الدول العربية د.نبيل العربي 
والوفد املرافق وذلك مبناسبة 

زيارته للبالد.
وحضر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.
واستقبل سموه بقصر بيان 
صباح امس سفير جمهورية 
مصر العربي���ة لدى الكويت 

عبدالك���رمي س���ليمان حيث 
سلم سموه رسالة خطية من 
رئيس جمهورية مصر العربية 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
تضمنت دعوة سموه حلضور 
اجتماع مجلس جامعة الدول 
العربية على مستوى القمة في 
دورته السادسة والعشرين 
واملقرر عقدها مبدينة ش���رم 
الش���يخ خالل ش���هر مارس 
اجلاري، حضر املقابلة نائب 
وزير شؤون الديوان األميري 

الشيخ علي اجلراح.

كما تسلم صاحب السمو 
رس���الة خطية م���ن رئيس 
جمهورية كازاخستان الصديقة 
نور سلطان نازارباييف تتعلق 
بالعالقات الثنائية التي تربط 
البلدين والشعبني الصديقني 
وس���بل تعزيز العالقات في 

املجاالت كافة.
 وقد قام بتسليم الرسالة 
الديوان  لنائب وزير شؤون 
األميري الشيخ علي اجلراح 
سفير كازاخستان لدى الكويت 

أملاس عبدرامانوف.

 صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان مستقبال سفيرنا في البحرين الشيخ عزام الصباح

املنام���ة -كونا: أكد رئي���س وزراء مملكة 
البحرين صاحب السمو امللكي األمير خليفة 
بن س���لمان آل خليفة أم���س ان حب الكويت 
مغروس في وجدان البحرين، مش���يدا بعمق 

العالقات االخوية بني البلدين. 
جاء ذلك خالل اس���تقباله عميد الس���لك 
الديبلوماسي س���فيرنا لدى مملكة البحرين 
الشيخ عزام الصباح وعددا من أفراد العائلة 

املالكة في مجلسه. 
من جانبه، قال الس���فير عزام الصباح: 
ان العالقات الكويتية - البحرينية اضحت 
منوذجا يحتذى به ف���ي العالقات الدولية 
وهي ممتدة عب���ر التاريخ واألجيال، مقدما 
خالل زيارة الى االمير خليفة درعا تذكارية 
تقديرا وامتنانا ملشاركته افراح الكويت في 

اعيادها.

خالل استقباله سفيرنا في البحرين

رئيس الوزراء البحريني: حب الكويت مغروس في وجداننا

سمو ولي العهد خالل استقباله الشيخ خالد اجلراحسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح امس سمو الشيخ 

ناصر احملمد.

واستقبل سمو ولي العهد 
بقصر بيان صباح امس سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك.

كما استقبل سموه بقصر 
بيان صباح أمس نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ خالد اجلراح.

ولي العهد استقبل ناصر احملمد واملبارك واجلراح

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا االجتماع بحضور هند الصبيح وأنس الصالح والشيخ محمد العبداهلل والشيخ د.محمد الصباح

ترأس سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
في قصر بيان امس االجتماع 
الثالث لدور االنعقاد الثاني 
للمجلس األعلى للتخطيط 

والتنمية.
وقال����ت وزير الش����ؤون 
االجتماعية والعمل ووزير 
التخطيط  الدولة لش����ؤون 

النائ���ب األول  اجتم���ع 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
مع األمني العام جلامعة الدول 
العربية د. نبيل العربي الذي 
يزور البالد حاليا. واستعرض 
اخلالد مع العربي التحضيرات 
 اجلاري���ة للقم���ة العربي���ة
ال� 26 التي تستضيفها مصر 

أواخر الشهر اجلاري، وما مت 
إجنازه من قرارات وتوصيات 
خالل عام كامل فترة رئاسة 
الكويت للقمة العربية ال� 25 
كما بحث معه االستحقاقات 
القادم���ة ومجمل  العربي���ة 
التطورات السياسية الراهنة. 
حضر االجتماع وكيل وزارة 
اخلارجية خال���د اجلاراهلل 

ومدير ادارة مكتب النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الس���فير الشيخ  اخلارجية 
د.أحمد ناصر احملمد ومدير 
ادارة الوطن العربي السفير 
عبداحلميد الفيلكاوي ومدير 
الوكيل السفير  ادارة مكتب 
الدائم  العمر ومندوبنا  أيهم 
لدى جامع���ة الدول العربية 

السفير عزيز الديحاني ونائب 
مدير ادارة مكتب النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجي���ة الس���فير صالح 
اقام اخلالد  اللوغاني. كم���ا 
مأدبة غداء رسمية أمس على 
شرف د.نبيل العربي والوفد 
املرافق له مبناس���بة زيارته 

للبالد.

� كونا: أش���اد  القاهرة 
الرئيس املصري الس���ابق 
املستش���ار عدلي منصور 
أمس بال���دور الذي تؤديه 
الكويت بقي���ادة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ف���ي تعزيز العمل 
العربي املشترك ودعم العمل 

االنساني.
جاء ذلك خالل زيارة قام 
بها رئيس احملكمة الدستورية 
احلال���ي املستش���ار عدلي 
منصور الى السفارة الكويتية 
بالقاهرة لتهنئة الكويت قيادة 
وحكومة وشعبا مبناسبة 
العيد الوطني ال� 54 والذكرى 

ال� 24 ليوم التحرير.
وقال منصور الذي كان في 
استقباله سفيرنا بالقاهرة 
سالم الزمانان ان دول املنطقة 

والعالم العربي بحاجة الى 
»حكمة وحنكة صاحب السمو 
االمير قائد العمل اإلنساني 
لقيادة دفة السفينة العربية 

الى بر االمان«.
من جهته قال الزمانان ل� 
»كونا«: »تشرفنا باستقبال 
املستشار عدلي منصور حيث 
قدم حتياته للكويت وتهانيه 
العي���د الوطني  مبناس���بة 

وذكرى التحرير«.
الزمان���ان ان  وأض���اف 
املستشار منصور نقل حتياته 
ومتنياته الى صاحب السمو 
االمير وس���مو ول���ي العهد 
واحلكومة الكويتية وشعب 
الكويت مبناسبة احتفاالت 
الكويت باألعياد الوطنية، 
مبين���ا انه مت خ���الل اللقاء 
اس���تعراض العالقات التي 

تربط بني البلدين والشعبني، 
حيث أش���اد منصور بعمق 

العالقات الثنائية.
وأعرب عن شكره وتقديره 
للمستشار منصور وحرصه 
على تهنئة الكويت مبناسبة 

االعياد الوطنية.
اللق���اء رئيس  وحضر 
العسكري بالسفارة  املكتب 
اللوغاني  ابراهي���م  العميد 
واملستش���ار محمد احملمد 
محم���د  اول  وس���كرتير 
العريفان وس���كرتير ثالث 
احم���د العن���زي وامللح���ق 
الديبلوماس���ي عبدالرحمن 
املعود وامللحق الديبلوماسي 
عبدالرحمن الصالح وامللحق 
الديبلوماسي يوسف بوظهير 
وامللحق الديبلوماسي عادل 

الوهيب.

والتنمي����ة هند الصبيح في 
تصري����ح عق����ب االجتماع 
ان املجلس ق����د اطلع خالل 
اجتماعه على عدد من التقارير 
التنمية  اخلاص����ة بلجن����ة 
البشرية واملجتمعية والتي 
اس����تعرضها د.أحمد بشارة 
اللجنة وجاءت على  رئيس 

النحو التالي:

تقري����ر ح����ول دراس����ة 
اخلدمات الصحية في الكويت، 
تقرير حول التدريب اإلداري 
اثناء اخلدمة، تقرير بش����أن 
التعليم العالي في اجلامعات 
احلكومية واخلاصة، تقرير 

حول دار اآلثار اإلسالمية.
كما اس����تمع للمالحظات 
املقدمة من األعضاء بشأنها.

اطلع على عدد من التقارير اخلاصة بلجنة التنمية البشرية واملجتمعية

املبارك ترأس االجتماع الثالث
لدور االنعقاد الثاني للمجلس األعلى للتخطيط

اخلالد بحث مع العربي حتضيرات القمة العربية الـ 26

منصور يشيد بدعم الكويت للعمل العربي املشترك
هنأ الكويت قيادة وشعباً باألعياد الوطنية

نائب وزير الديوان التقى املنسق املقيم لبرنامج األمم املتحدة
استقبل نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح في مكتبه بقصر بيان ظهر امس املنسق 
املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي د.مبشر رياض 

شيخ والوفد املرافق. 
حضر املقابلة املستشار بالديوان األميري محمد 

عبداهلل أبواحلسن.
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شهد ملتقى صباح السالم الثقافي األول في يومه الثاني 
تنظيم ورشة عمل بعنوان: »اكتشف أسرار بناء بيت العمر 
وطرق غش املقاولني«، حيث قام م.عبدالرحمن الشمري 
بإثراء اللق����اء بتقدميه معلومات دقيق����ة حول الطريقة 
األفضل لبناء الهيكل األسود وأسرار جناح العملية بناء 
على خبرات ودراسات دولية متخصصة وكيفية التعامل 
مع املكاتب الهندسية واالستشارية، وعدم الوقوع فريسة 

لغش البعض.
املعلومات والتفاصيل الدقيقة التي عرضها الشمري 
في امللتقى الذي تنظمه جمعية صباح السالم التعاونية 
بحضور رئيس جلنة املشتريات ورئيس اللجنة اإلدارية 
واملالية أحمد العتيبي وأعضاء مجلس اإلدارة، وجمع من 
أبناء املنطقة، فاجأت احلضور وأثارت اإلعجاب ودفعت 
الكثيرين لطرح مجموعة من األس����ئلة واالستفس����ارات 
واالستش����ارات التي متت اإلجابة عنها مجانا، مؤكدا أن 
هناك آلية دقيقة ومحددة ومقاسات ونسبا معينة إلنشاء 
الهيكل األس����ود وضمان سالمة املباني شارحا اخلطوات 

منذ البداية وحتى النهاية.
رئيس جلنة املشتريات ورئيس اللجنة اإلدارية واملالية 
أحمد العتيبي رحب باحملاضر م.عبدالرحمن الش����مري 
مش����ددا على أهمية مثل هذه امللتقيات وورش العمل في 
توعية ابناء املنطقة بالعديد من املسائل، حيث ال تقتصر 
أعمال اجلمعية فقط على اجلوانب اخلدمية وتوفير السلع 
وإطالق املهرجانات التس����ويقية، وإمنا تتجاوز ذلك إلى 
تقدمي املعلومات النافعة واملفيدة تفعيال للدور االجتماعي 

املنوط باجلمعيات التعاونية.
وخالل ورش����ة العمل بني الش����مري أن بناء الهيكل 
اإلنشائي يتطلب أعماال متهيدية من خالل جتهيز موقع 
العمل بإقامة سور مؤقت، ووضع تصور عن كيفية تنفيذ 
األعمال، إلى جانب تنفيذ األعمال الترابية التي تقوم على 
احلفر وتس����وية التربة يدويا ثم الردم، على أن يتم في 
حالة ارتفاع املياه اجلوفية عن مستوى احلفر بناء على 
تقرير فحص التربة سحب املياه ميكانيكيا دون منسوب 

التأسيس مبقدار متر واحد.
ثم انتق����ل للحديث عن األعمال اخلرس����انية وحديد 
التس����ليح، فذكر انه يجب حتدي����د احملاور اوال ثم صب 
اخلرسانة العادية على أرضية املنطقة احملفورة، والتي 
ينصح باستخدام االسمنت املقاوم لألمالح، ثم يجري صب 
اخلرسانة املس����لحة للقواعد والتي تكون فوق خرسانة 
النظافة العادية في قوالب خش����بية يتم حتديد حجمها 
بناء على التصميم اإلنش����ائي، ويس����تخدم فيها احلديد 
وهي تعتبر أساسات األعمدة احلاملة للمبنى، ثم يجري 
بعد ذلك صب رقاب األعم����دة، وهي األعمدة الرابطة بني 
الش����ناجات والقواعد املسلحة ونزعها بعد مرور يومني 

على األقل ورشها باملاء.
وشدد الش����مري على انه بعد االنتهاء من طالء املادة 
العازلة يجب أن يكون الردم على طبقات ال تزيد سماكة كل 
طبقة عن 25 سم مع الرش باملياه والدمك اجليد باملدحلة، 
وأن يكون الردم بأتربة نظيفة من ناجت احلفر ثم االنتقال 
إلى صب اجلسور األرضية )الشناجات( وتنفيذ األرضيات، 
تليها عملية صب األعمدة وعمل الشدة اخلشبية لألسقف 
واجلسور، منبها إلى أهمية أن يتم استكمال أعمال النجارة 
واحلدادة للساللم مع سقف الدور األرضي ويتم صبهما 

في نفس الوقت.
 وفي ختام ورشة العمل مت تكرمي م.عبدالرحمن الشمري 
بدرع مقدمة من مجلس اإلدارة الذي شكر احملاضر على 
املعلومات التفصيلية الدقيقة التي قدمها واسترعت انتباه 
جميع احلضور وش����كرهم للقائمني على جمعية صباح 

السالم على هذه املبادرة الرائعة واملفيدة.

تكرمي م.عبدالرحمن الشمري

د.أحمد الهيفي يكرم د.صالح الغزالي م.أحمد املرشد ود.أحمد الهيفي ود.صالح الغزالي ومناور الهدبة وعدد من العاملني في إدارة مركز نظم املعلومات

جانب من احلضور

تكرمي الزميل محمد راتب                                      )أحمد علي(

ملتقى »صباح السالم« نظم 
»اكتشف أسرار بناء بيت العمر«

املعضادي: رفع مطالب موظفي 
»الرعاية« إلى وزيرة الشؤون

بشرى شعبان

التقى مجلس إدارة نقابة العاملني في الوزارة بحضور 
مدير إدارة الرعاية األس���رية صالح الشيخ مع بعض 
مش���رفي الوحدات واملوظفني واملوظفات والباحثات 
العاملني بإدارة الرعاية األسرية الذين عرضوا مطالبهم 
التي تتضمن املطالبة ببدل شاشة وبدل خطر، باإلضافة 
إلى بدل انتقال، وأيضا طالبوا بتعديل املسمى لبعض 
املوظفني العاملني في الوحدات من موظفة إلى باحثة 

مبا يتناسب مع طبيعة عملهم.
كما عقد مجل���س إدارة النقابة اجتماعا مع الوكيل 
املس���اعد لقطاع التنمية االجتماعية حمد املعضادي 
بحضور مديرة إدارة الشؤون اإلدارية شيخة العدواني 
ومدير إدارة الرعاية األسرية صالح الشيخ، وقد وعدهم 
املعضادي بإعداد مذكرة في شأن البدالت ورفعها إلى 

وكيل الوزارة والوزيرة العتمادها.

تقييمه مت حتت إشراف متخصصني في نظم تقنية املعلومات

وزارة شؤون األمة كرمت إدارة مركز نظم املعلومات
على الترتيب املتقدم للموقع اإللكتروني في تقرير »الشفافية«

وقدم الهدب���ة خالل حفل 
التكرمي شرحا عن آلية عمل 
موقع الوزارة اإللكتروني على 
ش���بكة اإلنترنت مستعرضا 
التي  اخلدم���ات واملعلومات 
يقدمها املوقع للعاملني بالوزارة 
وخارج ال���وزارة من باحثني 
ومتخصصني ومهتمني بالشأن 

البرملاني.
وكان املوق���ع اإللكتروني 
واألنظمة البرملانية املتكاملة 
في مكتب وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة حقق مركزا متقدما 
في تقرير جمعية الش���فافية 
ع���ن األداء الع���ام للوزارات 
واجلهات احلكومية في مؤشر 
مدركات اإلصالح في اجلهات 
العام 2014، واستندت جمعية 
الش���فافية ف���ي تقريرها عن 
مؤش���ر مدركات اإلصالح في 
اجله���ات العامة 2014 على 6 
معايير للتقييم هي: الشفافية 
والنزاهة واملساءلة واحترام 
القانون والعدالة والتخطيط 
اإلستراتيجي والقيادة، ونال 
املوق���ع اإللكترون���ي لوزارة 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
ترتيبا متقدما في هذه املعايير 

الستة.

لشؤون مجلس األمة مت حتت 
إشراف متخصصني في نظم 

تقنية املعلومات.
وأكد د.الغزالي أهمية أن 
تك���ون هناك جائ���زة ودعم 
للمتميزين واملنجزين في العمل 
لرفع روح املنافسة واالبتكار، 
مؤك���دا ان التكرمي هو أفضل 
محفز لتطوير األداء وحتسني 
جودة العمل، السيما أن هناك 
املتميزين  قصورا في تكرمي 

على مستوى الكويت.
ومن جهته، ش���كر مدير 
إدارة مرك���ز نظم املعلومات 
مبكتب وزير الدولة لشؤون 
مجل���س األمة مناور س���عد 
التكرمي  القائمني على  الهدبة 
واحلض���ور، مبينا ان جميع 
املوظفني في اإلدارة ش���ركاء 
في ه���ذا اإلجن���از، وقال ان 
طموحنا لن يقف عند هذا احلد 
ونس���عى إلى مراتب متقدمة 
وفق املعايير الس���ت ملؤشر 
مدركات اإلصالح التي وضعتها 
الكويتية،  جمعية الشفافية 
السيما ان هناك خطط عمل 
وتطوير متواصل في القطاع 
حتت إشراف وتوجيهات وكيل 
القطاع د.أحمد براك الهيفي.

التي حتقق تقدما  املعلومات 
وتطوي���را منتظم���ا في أداء 
العمل اجلماعي الذي ينعكس 
في النهاية على جناح وزارة 
الدولة لشؤون مجلس األمة 

في حتقيق أهدافها.
وأبدى د.الهيفي رضاه عما 
حققه قطاعه من خالل املوقع 
اإللكتروني في املؤشرات ال� 6 
التي اعتمدتها جمعية الشفافية 
في تقريرها لقياس األداء العام، 
مثمنا جهود مدير إدارة مركز 
نظم املعلومات مناور س���عد 
الهدبة، والعاملني في القطاع، 
ودعاه���م الس���تكمال خطط 
التطوير واالرتق���اء بالعمل 
إلى حيث األهداف املنشودة 
التي تضع املوقع اإللكتروني 
ف���ي الترتي���ب األول عل���ى 
مس���توى الوزارات واجلهات 

احلكومية.
بدوره، قال رئيس جمعية 
الشفافية د.صالح الغزالي إن 
اجلائزة السنوية التي تقدمها 
اجلمعية ألفضل اجلهات وفق 
معايير قياس األداء العام هي 
الوزراء،  حتت رعاية رئيس 
مش���يرا إلى أن تقييم املوقع 
الدولة  ل���وزارة  اإللكتروني 

الذي حققه املوقع اإللكتروني 
واألنظمة البرملانية املتكاملة 
في تقرير الشفافية وبجهود 
قطاع البحوث ونظم املعلومات 
برئاسة الوكيل املساعد د.أحمد 

الهيفي.
من جهته، رحب د.الهيفي 
باحلضور ومشاركة د.الغزالي 
وشكر وكيل الوزارة على كلمته 
وبارك له جميع النجاحات التي 
حتققت في الوزارة، وأثنى على 
جهود ودور إدارة مركز نظم 

أقام قطاع البحوث ونظم 
املعلومات ف���ي وزارة الدولة 
لشؤون مجلس األمة برعاية 
وحضور وكيل الوزارة م.أحمد 
الوكيل  املرش���د وحض���ور 
املساعد لقطاع البحوث ونظم 
الهيفي،  املعلومات د.أحم���د 
حفل تكرمي إلدارة مركز نظم 
املعلومات، القائمني على املوقع 
اإللكتروني واألنظمة البرملانية 
املتكاملة بعد حصول املوقع 
على مرك���ز متقدم في تقرير 
جمعية الشفافية الكويتية عن 
األداء العام للوزارات واجلهات 
احلكومية في مؤشر مدركات 
العام  اإلصالح في اجله���ات 
2014، وذلك بحضور رئيس 
الش���فافية د.صالح  جمعية 
الغزالي وعدد كبير من املديرين 
واملستشارين ورؤساء األقسام 

واملوظفني في الوزارة.
وفي هذا السياق، أكد املرشد 
الوزارة قامت بإصالحات  أن 
كبيرة وحققت نقلة نوعية في 
العمل موضحا ان دعم املتميزين 
ومن يحققون إجنازا هو من 
الوزارة، مثنيا  أهم أولويات 
على مشاركة د.صالح الغزالي 
في هذا التكرمي، ومنوها باملركز 

جانب من التكرمي

املرشد: نثمن 
إجنازات قطاع 
البحوث ونظم 

املعلومات بقيادة 
د.الهيفي

في إطار التعاون املشترك بني البلدين الشقيقني وبالتعاون مع املجلس الوطني

السفير املصري أطلق أسبوع الثقافة الشعبية املصرية بالكويت
بافتتاح معرض التصوير الضوئي حتت اسم »اللي بنى مصر«

مصر يجمع مبدعيها ليكون 
فرقت���ه والت���ي انطلقت من 
القرن املاضي  خمس���ينيات 

وحتى اآلن«.
أنه  إلى  وأشار س���ليمان 
سيتم أيضا استضافة فرقة 
األراجوز وخيال الظل لتقدمي 
عروضها في هذا األس���بوع، 
مضيفا أنه »إميانا من السفارة 
املصرية باالحتفاء برموز الفن 
الش���عبي من حملة املوروث 
سيتم عقد ندوة حتت عنوان 
البش���رية« وسيتم  »الكنوز 
تك���رمي بع���ض رم���وز الفن 

الشعبي املصري«.

أيضا اس���تضافة فرقة النيل 
لآلالت الشعبية وهي من أهم 
الفرق التي حتمل تراث مصر 
بداية من حاليب وش���التني 
والنوبة وأغاني الصعيد والدلتا 
والوجه البحري، وتقدم الفرقة 
حفلتني األولى تخصص ألغاني 
الفولكلور املصري واحلفلة 
الثانية س���تكون عن السيرة 

الشعبية واملوال.
وتابع: »هذه الفرقة حتمل 
بني أعضائها أهم الرموز التي 
تعبر عن وجه مصر األصيل.. 
الكبير  املبدع  فمؤسسها هو 
زكريا احلج���اوي الذي طاف 

الشكر منا ملا بذله من تسهيالت 
في اإلجناز والتحضير لهذه 
املهام التي نعلم أنها لم تكن 
باليس���يرة ولكن ثقتنا بهم 

كبيرة«.
وأض���اف: »اننا ال منتلك 
الثقاف���ة  بحج���م  منتج���ا 
نستطيع أن نسوقه ونعتمد 
عليه«، مشيرا إلى أن الثقافة 
اقتصاد البد أن يس���تغل في 
التنمية ليربط  دفع عجل���ة 
اإلنسان بجذوره ويعلي من 
قيم االنتماء وتعزيز الهوية.
أن  الس���فير  وأوض���ح 
الفعالي���ات الثقافية تتضمن 

املصري���ة بالكوي���ت: إن هذا 
النشاط يأتي في إطار التعاون 
املشترك بني البلدين الشقيقني 
وبالتعاون مع املجلس الوطني 
الكويت���ي للثقاف���ة والفنون 

اآلداب.
واشار الى ان »هذا األسبوع 
يأتي انطالقا من إميان السفارة 
بربط أبناء اجلالية املصرية 
الكويت بالفنون  على أرض 
املصري���ة عل���ى اختالفه���ا، 
خاصة الش���عبية منها وفي 
إط���ار التعاون م���ع املجلس 
الوطن���ي للثقاف���ة والفنون 
واآلداب بالكويت الذي يستحق 

أسامة أبوالسعود

أطل���ق الس���فير املصري 
لدى البالد عبدالكرمي سليمان 
الثقافة  فعالي���ات أس���بوع 
الش���عبية املصرية بالكويت 
بافتتاح مع���رض التصوير 
الضوئ���ي حتت اس���م »اللي 
بن���ى مصر«، وال���ذي يوثق 
عددا من احلرف اليدوية بشكل 

جمالي.
وقال سليمان خالل كلمة 
افتتح بها املعرض مساء امس 
األول ودشن خاللها فعاليات 
الش���عبية  الثقافة  أس���بوع 

عبدالكرمي سليمان
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فادية السعد: نسعى إلبراز قدرات الطالبات في خدمة املجتمع

الشيخة فادية السعد متوسطة الطالبات الفائزات في املسابقة 

فعاال في هذا املجتمع.
وتقدمت بالشكر لصاحب 
الس����مو على رعايته للمبادرة 
واملسابقة وفريق عمل املبادرة 

اللوات����ي تقدمن  والطالب����ات 
لالش����تراك باملسابقة، متمنية 
ان حتقق املش����اركة الكويتية 
له����ذا الع����ام نتائ����ج متقدمة 
ف����ي التصفي����ات اخلليجي����ة 

النهائية.
وأوضحت ان مشاركة مدارس 
الكويت كانت متميزة لهذا العام 
بعد تغيير توجهات املسابقة 
الى مبادرة مستمرة على طول 
الع����ام تهدف إلقام����ة دورات 
تدريبي����ة مختلف����ة للطالبات 
بعد مالحظ����ة بعض القصور 
اذ لم تتمك����ن طالبات  لديهن 
الكويت من الفوز باملسابقة في 
املنافسات اخلليجية. ويذكر ان 
الطالبات الفائزات باملركز االول 
»مشروع الكرسي املتحرك« أمل 
الكندري،  الدوس����ري وأفنان 
واملركز الثاني»روبوت تنظيف 

الشوارع« فاطمة العازمي.

تأكيدا على حقهن باملشاركة، 
كما الش����باب بإظهار ابداعاتها 
وقدراتها وتكرميها على ما ميكن 
ان تقدمه ملجتمعها كونها عنصرا 

دارين العلي

أعربت رئيسة مبادرة ابتكار 
الكويت الشيخة فادية السعد 
عن س����عادتها بف����وز طالبات 
مدرسة النجاة لذوي االحتياجات 
اخلاصة باملركز االول في جائزة 
ابت����كار لطالبات املدارس على 
املس����توى احمللي له����ذا العام 
ملنافسة املدارس املتأهلة على 

مستوى اخلليج.
ولفتت السعد في تصريح لها 
على هامش احتفال اعالن نتائج 
املسابقة محليا امس االول في 
معهد الكويت لألبحاث العلمية، 
الى ان فوز هذه املدرسة اثبت 
ان االنس����ان بعقله ال بجسده 
يستطيع ان يشارك في خدمة 
بلده فالتمكن اجلس����دي ليس 
االساس في ذلك، مشيرة الى ان 
حصر املسابقة في الفتيات يأتي 

الفاضل: ضرورة االهتمام بالطلبة ليبلغوا أعلى املراتب

»الهندسة والبترول« نظمت يومًا مفتوحًا 
لطلبة قائمة العميد الشرفية في الكلية

صورة جماعية لطلبة القائمة الشرفية في كلية الهندسة والبترول                                  )محمد خلوصي(

عبداهلل الراكان

قال العميد املساعد للشؤون الطالبية 
في كلية الهندسة والبترول د.خالد الفاضل 
ان كلية الهندسة والبترول كانت ومازالت 
محط انظار املتفوقني والراغبني باحلصول 
على تعليم هندسي متميز يضاهي بجودته 
ومعايير اعتماده أفضل البرامج العاملية.
وأض���اف الفاضل خالل اليوم املفتوح 
لطلب���ة قائمة العميد الش���رفية للفصل 
الدراس���ي االول 2014 - 2015 الذي أقيم 
برعاية العميد د.حسني اخلياط وحضور 
الطلب���ة املتفوقني ان الكلية حافظت على 
االعتماد األكادميي جلميع برامجها منذ بدأت 
هيئة اعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا، 
بتقييم واعتماد البرامج الهندسية خارج 

الواليات املتحدة عام 2007، ولم تكن الكلية 
لتحافظ على ه���ذه املكانة املرموقة دون 
تضافر اجلهود وعلى جميع األصعدة من 
طلبة وموظفني وأعض���اء هيئة تدريس 
وإداريني وقياديني، مما ساهم في إبراز دور 
كليتكم في اجلامعة واستمرارها بتوفير 
الكوادر الهندسية املتميزة والقادرة واملهيئة 
لالنخراط في س���وق العمل بكل سهولة 

ويسر.
وتاب���ع: ان االعتناء بالطلبة املتفوقني 
وحتفيزهم للوصول إلى اعلى املراتب يعتبر 
احلجر األساس في تكوين اللبنات الهندسية 
الفعالة، فقد دأبت الكلية على تكرمي طلبة 
قائمة العميد الشرفية مرتني خالل العام 
اجلامعي في جو من التنافس الش���ريف 

للوصول إلى أرقى درجات العلم.

اللوغاني: االعتراف بوجود عقبات أول خطوة لإلصالح

»العلوم اإلدارية« نظمت »حتديات اإلدارة احلكومية«

د.نبيل اللوغاني ود.جاسم املضف خالل الندوة                                                             )قاسم باشا(

آالء خليفة

أعلن أمني عام جامعة الكويت د.نبيل 
اللوغاني ان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك دعا الوزراء للقضاء 
على الفس���اد، متمنيا ان نتخذ من سموه 
قدوة حسنة في جميع مؤسسات ووزارات 

الدولة كخطوة حقيقية نحو اإلصالح. 
جاء ذلك خ���الل الندوة الت���ي نظمها 
قسم اإلدارة العامة بكلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت حت���ت عنوان »حتديات 
االدارة احلكومية: حالة جامعة الكويت«، 
بحضور عميد كلية العلوم اإلدارية د.جاسم 
املضف ورئيس اللجنة الثقافية بقسم االدارة 

العامة د.عصام الربيعان.
وقال اللوغاني: ان اآلراء الواردة في هذه 
الندوة ال تعبر ع���ن رأي جامعة الكويت 
ولكنها تعبر عن آراء املواطن نبيل اللوغاني، 
الذي كفل له الدس���تور حق التعبير عن 
الرأي، موضحا ان عقد ندوة حول حتديات 
اإلدارة احلكومية يعني ضمنيا اتفاقنا على 
وجود عقبات تعوق تطوير وإصالح اجلهاز 
احلكومي، مؤكدا ان االعتراف بوجود عقبات 
تعوق التطوير هو اول خطوة في مسيرة 

اإلصالح وان األط���راف التي تنكر وجود 
عقبات تقف في وجه اإلصالح.

وأضاف اللوغاني: لقد اثار سمو رئيس 
مجلس الوزراء احلديث عن ظاهرة تكدس 
معامالت املواطنني في شتى أنحاء الوزارات 
واإلدارات احلكومية والتي ال يتم تخليصها 
اال بعد احلصول على رش���وة من صاحب 
املعاملة، وشدد على ضرورة مكافحة هذه 

اآلفة الدخيلة على املجتمع الكويتي.
وحتدث، عن عملية اإلدارة موضحا، انها 
تتضمن تنظيم ورقابة وتخطيط وقيادة 
وله���ا عدة موارد منها البش���رية واملالية 
واملادية والتكنولوجية واملعلوماتية، كما انه 
يواجهها الكثير من العقبات والتحديات منها 
الندرة والثقافة السائدة وقيم العمل السلبية 
والتشريعات املتقادمة والضغوط السياسية 
والبيروقراطية التقليدية والفساد، الفتا الى 
ان ابرز أه���داف مخرجات جامعة الكويت 
تتمثل في خريجني مؤهلني لسوق العمل 
وأبحاث علمية ملعاجلة مش���اكل املجتمع 
واستشارات تطبيقية، باإلضافة الى ابتكارات 
تبنى عليها قطاعات اقتصادية وفرص عمل 
جديدة، وأيضا نشر الثقافة املستنيرة وقيم 

العمل اإليجابية في املجتمع.

يهدف إللقاء الضوء على أهم مكونات التنوع اإلحيائي في البالد

 »صور طيور الكويت« دعوة لوقف الصيد اجلائر

دارين العلي

نظمت جمعية حماية البيئة أمس في 
األڤنيوز معرضا لص���ور طيور الكويت 
تضم���ن عددا كبيرا م���ن الصور التي مت 
رصدها في الكويت سواء كانت محلية او 
مهاجرة. وقال رئي���س فريق الطيور في 
اجلمعية محمود شهاب: ان الهدف من هذا 
املعرض ه���و إلقاء الضوء على واحد من 
اهم مكون���ات التنوع اإلحيائي في البالد 
وهو الطيور. وأش���ار شهاب في تصريح 
للصحافيني، الى ان املعرض يسعى إلبراز 

مكانة الكويت عامليا كواحدة من اهم مسارات 
الطيور في العال���م، اذ تعتبر ممرا مهما 
للطي���ور املهاجرة التي يتم رصدها عادة 

وتختلف أنواعها باختالف املواسم.
ولفت الى ان اجلمعية تسعى من خالل 
هذا املعرض الى توجي���ه دعوة للجميع 
حلماي���ة الطيور املهاجرة واملس���توطنة 
واحملافظة عليها من الصيد اجلائر والقتل 
والى إبراز دور فريق رصد وحماية الطيور 
املهاجرة  الطيور  باجلمعية في توثي���ق 
واملستوطنة وتسجيلها عامليا لدى االحتاد 

الدولي للطيور البرية باسم الكويت.

محمود شهاب وعدد من احلضور خالل املعرض                                                          )محمد هاشم(
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د.علي العبيدي

 حنان عبدالمعبود 
عبدالكريم العبداهلل

أعلن وزير الصحة د.علي 
العبيدي عن حصول مختبر 
الصح���ة العامة على تقييم 
100% ف���ي اختب���ار الكفاءة 
الذي قام���ت بعمله منظمة 
الصح���ة العاملي���ة في إطار 
الس���نوي لتقييم  البرنامج 
كف���اءة املختبرات املرجعية 
لڤيروس���ات ش���لل األطفال 
وال���ذي أجرته املنظمة على 
عينات غير معروفة لتقييم 

كفاءته للفح���ص املخبري 
للڤيروسات، والذي تشارك 
فيه جميع املختبرات املرجعية 
االقليمية، والتي من ضمنها 

الكويت.
وذكر الوزير العبيدي في 
تصريح صحافي أنه قد تلقى 
كتابا رسميا من مدير املكتب 
االقليمي لش���رق املتوسط 
مبنظم���ة الصح���ة العاملية 
د.ع���اء عل���وان، متضمنا 
تهنئة املنظمة لوزارة الصحة 
بهذا االجن���از بجودة ودقة 
الفحوصات املخبرية لعزل 

ڤيروس شلل األطفال، والذي 
يعد محورا هاما من محاور 
االستراتيجية وخطة العمل 
العاملية للتخلص من شلل 
األطفال على مستوى العالم، 
مشيرا الى ان مختبر الصحة 
العامة املركزي للكويت كان 
قد حصل في ديسمبر املاضي 
عل���ى مجموعة من العينات 
غير املعروفة من اجل تقييم 
كفاءة عمله وجودة أدائه في 
عزل الڤيروسات. وأفاد الوزير 
العبيدي بأن مختبر الصحة 
الكويت  العامة املركزي في 

يعمل كمختبر مرجعي اقليمي 
معاون ملنظمة الصحة العاملية 
منذ عام 1993، مشيرا الى أن 
الوزارة تش���ارك بالبرنامج 
الكفاءة  الس���نوي الختبار 
وج���ودة االداء الذي تديره 
منظمة الصحة العاملية سنويا، 
مشيدا في الوقت ذاته باألداء 
املتميز للعامل���ن باملختبر 
وبحرصهم على احملافظة على 
جودة األداء، مؤكدا وجود دعم 
مستمر من الكويت للقرارات 
الدولية املبذولة الستئصال 

شلل األطفال.

خالل برنامج »الصحة العاملية« لتقييم مختبرات ڤيروسات شلل األطفال

العبيدي: 100% كفاءة مختبر الصحة بعزل الڤيروسات
 حنان عبدالمعبود

عبدالكريم العبداهلل

أعلن وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون 
الفنية عضو الهيئة التنفيذية للجنة اخلليجية 
لكبار السن د.قيس الدويري استضافة الكويت 
اجتم���اع اللجنة على مدى يومي 8 و9 اجلاري 
مبشاركة أعضاء اللجنة اخلليجية لرعاية املسنن 
وممثل للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة 

بدول مجلس التعاون.
وقال الدويري ان رعاية املسنن من األولويات 
الرئيس���ية بالبرامج اخلليجية الصحية، ألن 
الشيخوخة تعتبر من اهم املشكات التي تواجه 
املجتمعات باعتبارها مرحلة مهمة من مراحل 
عمر اإلنسان، وتتطلب احتياجات خاصة سواء 
كانت صحية، نفسية، اجتماعية او اقتصادية، 

فضا عن الزيادة املطردة باعداد املس���نن عبر 
العقود القليلة املاضية.

وقال ان الكويت مثل باقي دول العالم تواجه 
مشكلة التشيخ، حيث ان عدد سكان املواطنن في 
الكويت طبقا إلحصاء الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية في يونيو 2014 بلغ )1274606( نسمة، عدد 
املسنن منهم 45150 مسنا بنسبة 3% من إجمالي 
الكويتين، ومن املتوقع زيادة نس���بة املسنن 
الى 15.7% بحلول سنة 2030، وارتفاع مأمول 
احلياة ليصل الى 79.2 سنة 2030 مما يعكس 
احلاجة املاسة لاس���تعداد لهذه الظاهرة على 
جميع مستويات مقدمي اخلدمات سواء الوقائية، 
العاجية والتأهيلية. وأش���ار الدويري الى ان 
االجتماع يهدف الى تبادل املعلومات واخلبرات 
بش���أن ما قامت به كل دولة من إجراءات لرسم 

اإلستراتيجيات الوطنية واخلطط التنفيذية.

الدويري: الكويت تستضيف اجتماع اللجنة 
اخلليجية لكبار السن 8 و9 اجلاري

لقطة جماعية ملوظفي الشركة مع الضيوف

قصي الصقير ومحمد شاهني وكالي ويلسون ومومير ببوفيتش 

رينبو الكويت تكرم أبطالها في فندق كراون بالزا
»وداع���ا للرب���و.. وداعا 
للحساسية«، حتت هذا الشعار 
اقامت شركة رينبو الكويت 
مؤمترها وحفلها الس���نوي 
لتكرمي أبطال رينبو الكويت 
لعام 2014 بفندق كراون بازا، 
حيث حضر احلفل عدد كبير 
من الضيوف، باإلضافة الى 
كبار مديري الشركة وعلى 
رأس���هم مدير عام الشركة، 
قص���ي الصقي���ر، ورئيس 
العاملية  ش���ركة ريكس���ير 
املنتجة جلهاز رينبو، مومير 
ببوفيتش، ومساعد رئيس 
الش���ركة، كاي ويلسون.  
وحتدث الضيوف عن آخر 
مبتك���رات ش���ركة رينبو 
العاملية وإجنازاتها املميزة 
من تطوير وحتديث اجلهاز 
ليتاءم مع تطور متطلبات 
العص���ر احلال���ي ليحم���ي 
الربو  أم���راض  العماء من 
واحلساسية ويحافظ على 

صحته���م وصحة عائاتهم 
وكذل���ك تنظي���ف منازلهم 
بطريقة حديثة ومأمونة مع 
العلم أن جهاز رينبو يعتبر 
أقوى جهاز تنظيف صحي 
في العالم وجدير بالذكر أن 
جهاز رينبو له أكثر من 25 
استخداما في املنزل نذكر منها 
على سبيل املثال ال احلصر 
تنظيف وتعقي���م وتطهير 
اله���واء بطريقة  وتنقي���ة 
فريدة وحصرية، فاجلهاز له 
استخدامات فريدة وحصرية 
كتعطير أجواء املنزل وتعقيم 
األجواء والتخلص من الروائح 

غير املستحبة والعديد من 
التي  االستخدامات األخرى 
ال حصر لها. وق���ال محمد 
شاهن: ان مبيعات رينبو في 
الكويت حققت ارقاما قياسية 
مقارنة مع مثياتها من أجهزة 
التنظيف املنزلي جلودتها 
العاملية وكفاءة تصنيعها، 
انها مصنعة بالكامل  حيث 
في الواليات املتحدة، كما ان 
حرص الش���ركة على تقدمي 
مس���توى متميز من خدمة 
العم���اء وخدم���ات ما بعد 
البيع اكس���بها ثقة العماء 

في الكويت.

وش���دد مديرو الشركة 
العاملي���ون خ���ال املؤمتر 
الس���نوي عل���ى ان هن���اك 
شركات محلية حتاول مقارنة 
منتجاتهم مع منتجنا ولكن 
اتضح زيف هذا االدعاء لتميز 
واختاف جهاز رينبو بالقوة 

وكفاءة األداء واجلودة.
وان ادراك املستهلك للفرق 
بن جه���از رينبو واألجهزة 
املقلدة ومتابعة املس���تهلك 
جلهاز رينبو من حيث تطور 
اجلهاز ملواكبة التغيرات التي 
تطرأ على االجواء جعلنا نصل 

الى املنافسة االحتكارية.

جـامــعــة الگــويـــت
�إعــــــــالن

بشأن فتح باب التقدمي للراغبني في التسجيل في نظـــام غيــــر املقـــيـــدين ببـــرامـــــج
 گلية  الدراسات العليا بجامعة الگويت للفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 2016/2015

ي�سر كلية �لدر��سات �لعليا �أن تعلن عن فتح باب �لتقدمي للر�غبني يف �لت�سجيل يف نظام غري �ملقيدين برب�مج كلية �لدر��سات �لعليا للف�سل �لدر��سي 

2015/3/26 من �ل�ساعة �لثامنة  2015/3/8 حتى يوم �خلمي�س �ملو�فق  2016/2015 �عتبارً� من يوم �لأحد �ملو�فق  �لأول من �لعام �جلامعي 

و�لن�سف �سباحًا حتى �ل�ساعة �لو�حدة ظهرً�. وفيما يلي جدول بالرب�مج �ملتاحة و�ملعدل �ملطلوب و�ملتطلب �للغوي لكل برنامج:

�شروط قبول الطلبات:
للر�غبني يف �لتقدمي لنظام غري �ملقيدين حتقيق �ل�سروط �لتالية:

�أو ما يعادلها من جامعة  �أن يكون �ملتقدم حا�ساًل على درجــة �لبكالوريو�س   -1
�لــكــويــت ومعتمدة من  �أخـــرى د�خـــل دولـــة  �أكــادميــيــة  �أي موؤ�س�سة  �أو  �لــكــويــت 

جامعة �لكويت.

�لــعــام و�لتخ�س�س  �ملــعــدل  يــكــون �ملتقدم حا�ساًل على �حلــد �لأدنـــى مــن  �أن   -2
�ملطلوب لربنامج �لدر��سات �لعليا �ملنا�سب �لذي يرغب بالت�سجيل فيه.

3- �أن يكون �ملتقدم حا�ساًل على �حلد �لدنى من نتيجة �ختبار �للغة �ملطلوب 
.)IELTS Academic(أو� )TOEFL(

�لــــذي يود  �لــربنــامــج  �إ�ــســافــيــة يتطلبها  �ــســروط  �أي  �ملــتــقــدم  تــتــو�فــر يف  �أن   -4
�للتحاق به.

5- �أن يكون �ملتقدم �حلا�سل على درجة �لبكالوريو�س �أو ما يعادلها من موؤ�س�سة 
�أكــادميــيــة �أخــــرى خـــارج دولـــة �لــكــويــت قــد مت حــ�ــســاب مــعــدلــه مــن قــبــل جلنة 

�حت�ساب �ملعدل يف جامعة �لكويت..

امل�شتندات املطلوبة:
وعلى �ملتقدم ��ستكمال طلب �للتحاق وتقدمي �مل�ستند�ت �ملطلوبة وهي:

1- �سهادة ملن يهمه �لأمر وك�سف �لدرجات �لنهائي �لذي يبني �لتقدير�ت �لتي 
ح�سل عليها �لطالب يف مــقــرر�ت �ملرحلة �جلامعية �لأوىل )�لأ�ــســل( من 

جميع �جلامعات �أو �لهيئات �لتي در�س بها �لطالب.

2- �ــســورة عــن �لبطاقة �ملــدنــيــة �ــســاريــة �ملــفــعــول ملــدة ل تقل عــن �ستة �أ�ــســهــر مع 
�لأ�سل للمطابقة.

�سورة من �لبطاقة �لأمنية �ساحلة و�لأ�ــســل للمطابقة لفئة غري حمددي   -3
�أبناء �لكويتيات و�سورة من �سهادة �مليالد للمتقدم وجن�سية  �جلن�سية من 

�لأم و�لأ�سل للمطابقة.

4- �سورة عن جو�ز �ل�سفر �ساري �ملفعول ملدة ل تقل عن �ستة �أ�سهر.
5- عدد )1( �سورة �سخ�سية ملونة )مقا�س 4 × 6 �سم(.

6- �سورة من نتيجة �ختبار �للغة �لإجنليزية بدرجات ل تقل عن �حلد �لأدنى 
�ملطلوب و�لأ�سل للمطابقة.

7- نتيجة �ختبار q=155/ v=145) GRE( �أو GMAT لربنامج �ملاج�ستري يف 
�لقت�ساد.

�إد�رة  يتم ��ستالم �لطلبات للر�غبني يف �للتحاق بالتخ�س�سات �ملطروحة يف 

�ل�سئون �لطالبية و�لدعم �لفني ـ �سعبة �لقبول بكلية �لدر��سات �لعليا �خلالدية 

يوميًا من �ل�ساعة �لثامنة )8:30( �سباحًا حتى �ل�ساعة �لو�حدة ظهرً� )1:00( 

ظهرً� ما عد� يومي �جلمعة و�ل�سبت.

وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن ��ستالم �لطلب ل يعني مطلقًا قبول �ملتقدم يف �لربنامج. 

ـ  ـ �خلــالــديــة  �لــدر��ــســات �لعليا  وميــكــن �حل�سول على طلب �للــتــحــاق مــن كلية 

ـ   24985272 ـ   24987102 ـ   24985195  : �لــدور �لثاين هاتف  ـ  مبنى2خ 

24987671 يف �ملو�عيد �مل�سار �إليها �أعاله.
�لـــتـــوفـــل �ملوؤ�س�س�سي    �لــعــلــيــا �خـــتـــبـــار  �لــــدر��ــــســــات  �ــســتــعــقــد كــلــيــة  مالحظة: 
Institutional Toefl يوم �ل�سبت �ملو�فق 2015/3/7 و�ختبارً� �آخر 

يف يوم �ل�سبت �ملو�فق 2015/3/14.   

لال�ستف�سار عن �ي معلومات �خرى ميكن �لت�سال على رقم 24985190

www.kuniv.edu.kw   :لالطالع على اآخر امل�شتجدات يرجى زيارة موقع جامعة الكويت على العنوان التايل

لن تقبل �أي طلبات لاللتحاق �إل بعد ��ستيفاء جميع �مل�ستند�ت �ملطلوبة علمًا باأن ��ستالم �لطلبات للقبول ل يعني بال�سرورة قبول �لطالب بالربنامج �ملعني.

IELTS
Academic

�ملتطلب �للغوي

TOEFL
�ملعدل �ملطلوب

�ملجال / �لربنامج
معدل تخ�س�س معدل عام

5 500 2.75 2.50 جمال �لعلوم:

- برنامج �ملاج�ستري يف �جليولوجيا

5 500 -- 2.33 - برنامج �ملاج�ستري يف �لريا�سيات

5 500 -- 2.33 - برنامج �ملاج�ستري يف �لعلوم �لريا�سياتية

5 500 2.40 2.40 - برنامج �ملاج�ستري يف �لكيمياء

5 500 2.67 2.50 - برنامج �ملاج�ستري يف �لإح�ساء وبحوث �لعمليات

5 500 2.50 2.50 جمال �لهند�سة و�لبرتول:

- برنامج �ملاج�ستري يف �لهند�سة �مليكانيكية

5 500 2.67 2.50 - برنامج �ملاج�ستري يف �لهند�سة �لكهربائية

5 500 2.67 2.50 - برنامج �ملاج�ستري يف �لهند�سة �لكيميائية

5 500 2.50 2.33 - برنامج �ملاج�ستري يف �لتحكم يف �لنظم و�لعمليات

5 500 2.80 2.67 جمال �ل�سيدلة:  برنامج �ملاج�ستري يف �لعلوم �ل�سيدلنية

4 450 2.50 2.40 جمال �لآد�ب: 

- برنامج �ملاج�ستري يف �لتاريخ

5 500 2.67 2.67 - برنامج �ملاج�ستري يف �لفل�سفة

5 500 2.80 2.67 جمال �لعلوم وهند�سة �حلا�سوب: برنامج هند�سة �لكمبيوتر

5 500 2.50 %78
2.50

جمال �لدر��سات �لعليا:

- برنامج �ملاج�ستري يف �لعلوم �لبيئية

4 450 2.67 2.50 - برنامج �ملاج�ستري يف علوم �لأر�س �لتطبيقية ونظم �ملعلومات �جلغر�فية

4 450 2.33 2.33 جمال �لعلوم �لجتماعية: 

- برنامج �ملاج�ستري يف �جلغر�فيا

5 500 -- 2.33 - برنامج �ملاج�ستري يف �ملكتبات ونظم �ملعلومات

5 Toefl 500
& GMAT 400 Or GRE

Verbal=145
Quantitative 

Reasoning=155

-- 2.33 جمال �لعلوم �لإد�رية: 

- برنامج �ملاج�ستري يف �لقت�ساد
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عبد الغفور: الزيارة 
الستكشاف وجهات 
طبية جديدة ومميزة 

لعالج املرضى 
الكويتيني

خالل مؤمتر صحافي بعنوان »پولندا وجهة جديدة للمرضى الكويتيني«

أولشاك: پولندا من أبرز الوجهات الواعدة الستقبال املرضى الكويتيني

في پولندا، موضحة أن الزيارة 
مت ترتيبها الستكشاف وجهات 
طبية جدي���دة ومميزة لعالج 

املرضى الكويتيني.
ولفتت عبد الغفور إلى أن 
الوزارة تركز على التعاون في 
مجال الطب الطبيعي والتأهيلي 
والعظ���ام، ولذل���ك زار الوفد 
مستشفى الطب الطبيعي وإدارة 
العالج باخل���ارج وتناقش مع 
عدد من أطباء العظام، موضحة 
أن الوزارة قام���ت بجهد كبير 
في دراس���ة تاريخ هذه املراكز 
ومدى كفاءتها، أما النقاط الفنية 
فهي في يد املتخصصني لتحديد 

مالمح التعاون املستقبلي.

القنصلي في السفارة يتعاون 
بشكل مميز مع احلاالت املرضية 
احلرجة بصف���ة خاصة وذلك 
بإصدار ڤيزا فورية لها، وبصفة 
عامة يس���عى إلى تقليل فترة 
االنتظار إلى أقل من 48 ساعة 

للحصول عليها.
أك���دت مديرة  ومن جهتها 
مكتب العالقات الصحية الدولية 
بوزارة الصحة د.ياسمني عبد 
الغفور أن زيارة الوفد الپولندي 
هي نتاج لتفعيل التعاون بني 
الكوي���ت وپولندا ف���ي املجال 
الصحي، حيث بادر وكيل وزارة 
الصحة د.خالد السهالوي بدعوة 
املراكز الصحية  ممثلي أفضل 

مت اختيارهم م���ن قبل وزارة 
الپولندية ووافقت  االقتص���اد 
عليهم وزارة الصحة، مشددا على 
أنه من منطلق حرص بالده على 
دعم العالقات الثنائية مع الكويت 
وزيادة أعداد السائحني الكويتيني 
لپولندا، فقد مت اختيار مواقع 
املراكز الصحية بعناية من حيث 
املناظر الطبيعية وصفاء البيئة 
ونظافتها، الفتا إلى أنه سيدعو 
األطباء الكويتيني واملتخصصني 
وممثلي املستش���فيات لزيارة 
پولندا لالطالع على اإلمكانات 
الهائلة واخلدمات املميزة للنظام 

الصحي الپولندي.
ولفت أولشاك إلى أن القسم 

أسامة دياب

أعرب السفير الپولندي لدى 
البالد جشيجوش أولشاك عن 
س���عادته لزيارة 5 من ممثلي 
أبرز املراكز الصحية الپولندية 
للكوي���ت وذل���ك ألول مرة في 
تاريخ العالق���ات الپولندية – 
الكويتية، موضح���ا أن زيارة 
الوفد جاءت بن���اء على دعوة 
كرمية من وكيل وزارة الصحة 
الس���هالوي وفي إطار  د.خالد 
سعي الوزارة الكتشاف وجهات 
جدي���دة للمرض���ى الكويتيني 
وتوفير الرعاية الصحية املميزة 
ملواطنيها في الداخل واخلارج، 
موضحا أنه عل���ى مدار األيام 
الثالثة املاضي���ة اجتمع الوفد 
مع عدد من املسؤولني في وزارة 
الصحة لتحديد مستقبل التعاون 

الطبي بني البلدين.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي 
ألقاها خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد بعد ظهر أمس في مقر 
السفارة بعنوان »پولندا وجهة 
الكويتيني«  جديدة للمرض���ى 
وبحضور 5 م���ن ممثلي أبرز 

املراكز الصحية الپولندية.
وأشار أولشاك إلى أن بالده 
تعتبر من أبرز الوجهات الواعدة 
الس���تقبال املرضى الكويتيني 
نظ���را مل���ا يتمتع ب���ه نظامها 
الطبية من  الصحي ورعايتها 
ج���ودة عالية وم���ا متلكه من 
خبرات وإمكانات طبية مميزة، 
الفتا إلى أن أعضاء الوفد ممثلي 
أشهر املراكز الصحية الپولندية 

السفير اولشاك ود.ياسمني عبد الغفور ود.خالد العنزي مع ممثلي املراكز الطبية الپولنديةالسفير الپولندي مكرما د.ياسمني عبد الغفور                       )هاني عبداهلل(

محمد راتب

أشادت رئيسة مجلس االدارة واملديرة العامة للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوكالة نبيلة 
اخلليل بنتائج التي اثمر عنها االجتماع ال�36 للجنة الدائمة 
للنظم والسياس����ات الزراعية باألمان����ة العامة مبجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية الذي بحث عدة موضوعات 

تهم الدول االعضاء.
وقالت اخلليل في تصريح صحافي أمس ان االجتماع 
الذي عقد مؤخرا في مقر االمانة بالرياض الذي ترأس����ت 
وفد الكويت املش����ارك فيه ناقش ع����ددا من املوضوعات 
املهمة املدرجة على ج����دول أعماله ومنها مقترح النظام 
االساسي والهيكل التنظيمي ملركز دراسات االمن الغذائي 

بدول املجلس.
وبينت ان االجتماع اعتمد آلية التسجيل املوحد للمبيدات 
وتوحيد الرسوم املقترحة في الالئحة التنفيذية لقانون 
املبيدات وتوحيد قوائم املبيدات املقيدة واحملظورة والعمل 
على وضع آلية التس����جيل املوحد لألسمدة ومحسنات 

التربة الزراعية.
واضاف����ت ان االجتماع اعتمد ايضا توحيد الرس����وم 
املقترحة في الالئحة التنفيذية لقانون االسمدة ومحسنات 
التربة الزراعية واعتماد النماذج اخلاصة بالالئحة وحث 
الدول على تبادل اخلبرات وتأهيل مختبرات متخصصة 

لتحليل االسمدة.

يس����تعد بيت الزكاة لعقد الندوة الثالثة والعشرين 
لقضايا الزكاة املعاصرة خالل ش����هر مارس وذلك ضمن 
األنش����طة العلمية التي يتبناها لتطوير عمله املؤسسي 

والتقني.
وصرح مدير عام بيت الزكاة باإلنابة نائب املدير العام 
للموارد واإلعالم محمد فالح العتيبي بأن البيت سيعقد 
الندوة الثالثة والعشرين لقضايا الزكاة املعاصرة حتت 
رعاية وزير العدل ووزير األوقاف والش����ؤون اإلسالمية 
رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة يعقوب عبداحملسن الصانع 

وذلك في الفترة من 15- 18 مارس 2015 في الكويت.
وأضاف العتيب����ي أن بيت الزكاة الذي دأب على عقد 
مثل هذه الندوات املتخصصة منذ عام 1988، سيستضيف 
عددا من العلماء والفقهاء الشرعيني واحملاسبني واملاليني 
املتخصصني ملناقشة القضايا واملستجدات املعاصرة للزكاة 

في ظل التطور املالي واالقتصادي.
مشيرا إلى أن عددا من الفقهاء واملتخصصني الشرعيني 
واملاليني س����يطرحون عدة أوراق بح����ث لعدة مواضيع 
مالية مهمة مثل »أثر الكس����اد في زكاة عروض التجارة � 
وإشكاالت األصول الثابتة وكيفية معاجلتها � وزكاة عقود 
االمتي����از« وغيرها من املواضيع التي ترتبط بالزكاة في 

عصرنا احلالي. 

نبيلة اخلليل خالل االجتماع

اخلليل: جلنة »السياسات الزراعية 
في التعاون« بحثت النظام األساسي 

ملركز دراسات األمن الغذائي

بيت الزكاة يستعد لعقد 
الندوة الثالثة والعشرين 

لقضايا الزكاة املعاصرة

اخلالد: ضرورة تواصل طلبة 
»العمارة« مع اجلامعات اإليطالية

أسماء املراكز 
الصحية الپولندية 

حضر املؤمتر 
الصحافي 5 من 

ممثلي أشهر املراكز 
الصحية الپولندية 

وفيما يلي أسماؤها:
1- مركز جيرومسكي

2- مركز اوسترون
3- مركز كونستانشن

4- مركز فياليتشكا
5- مركز ناوتشوف

روما � كونا: أكد س����فيرنا لدى ايطاليا الش����يخ علي 
اخلالد أهمية تواصل طلبة كلية العمارة بجامعة الكويت 
مع الكليات واحملافل العلمية الفنية واملعمارية في ايطاليا 

لصقل مواهبهم االبداعية واملهنية. 
وذكرت سفارتنا في بيان ل� »كونا« أن السفير الشيخ 
علي اخلالد استقبل مبقر السفارة وفد طلبة السنة النهائية 
بكلية العمارة برفقة عميد الكلية د.عمر اخليام خالل زيارة 
ميدانية للعاصمة روما ومدينتي فلورنس����ا والبندقية 

وجامعاتها. 
ورحب السفير اخلالد بالطالب الكويتيني ونشاطهم 
التحصيلي حيث بحث مع عميد الكلية د.اخليام تنظيم 
جوالت مس����تقبلية جديدة ودوري����ة الى مدن أخرى في 
ايطاليا موطن وأهم موائ����ل الفنون والعمارة في العالم 
وكلياتها املتميزة ومحافله����ا وفعالياتها الفنية الدولية 

وتقدمي كل الدعم لهذا النشاط املثمر. 
 وعبر الشيخ علي اخلالد عن اعتزازه العميق »بهذه 
النخبة اليافعة من الطالب براعم جيل واعد من معماريي 
الكوي����ت التي تفخر بهم وتعلق عليه����م آماال كبيرة في 
املس����اهمة في نهضة البالد وخط����ط التنمية الطموحة 

وتقدمها بالعلم احلديث والعمل املبدع واخلالق«. 
وق����ال ان »زيارات طلبة الكويت امليدانية في ايطاليا 
صاحبة التقاليد الفريدة املعروف����ة والضاربة في عمق 
التاريخ في العمارة )أم الفنون( وإقبالهم على النهل من 
معارفها ومدارسها املتميزة تندرج في سياسة واستراتيجية 
الدولة التعليمية بتوجيهات صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد باالنفتاح على العالم وحرص واهتمام سموه 
اخلاص بالشباب ودورهم الرئيسي في بناء املستقبل«. 
وأشاد السفير الشيخ علي اخلالد باملستوى املتفوق 
لشباب املبدعني من املعماريني والفنانني الكويتيني، مشيرا 
ال����ى قيامه بافتتاح جناح الكويت في )بينالي البندقية( 
للعم����ارة ال�14 األخير في يوني����و املاضي بإجناز عقول 
وأيادي ش����باب املعماريني واملبدعني ما استحق بتميزه 

اإلعجاب الواسع.

النهائية  السنة  طلبة  وفد  استقباله  أثناء  اخلالد  علي  الشيخ  السفير 
بكلية العمارة 
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الوزير متوسطا عددا من املكرمني في احلفل  )هاني عبداهلل( وزير التربية د.بدر العيسى مع قيادات »التربية« 

العيسى خالل حفل تكرمي متقاعدي »األحمدي التعليمية« في اجلميرا: الوزارة جادة في إحالة من أمضى 34 عاماً في اخلدمة من شاغلي الوظائف اإلشرافية إلى التقاعد

تسكني وكالء »التربية« املساعدين قريباً واإلحاالت للتقاعد األسبوع املقبل
فعليا في إجراءات االستعداد 
لتشغيل املدارس الـ 12 املتوقع 
تسلمها خالل األشهر القليلة 
املقبلة. موضحة أنه مت فتح باب 
التقدم بطلبات النقل للهيئات 
التعليمية واالدارية واالشرافية 
إلى مدارس هذه املنطقة إضافة 
إلى اســـتقبال طلبـــات النقل 

للطلبة والطالبات.
وأشـــارت إلى أن املنطقة 
تعمل حاليا على حصر أعداد 
الراغبـــن فـــي النقـــل لعمل 
إلى  الالزمة. الفتة  امليزانيات 
وجـــود جلنة تنســـيقية مع 
أهالي املدينة بحيث يتم جتهيز 
املدارس بالتعاون والتنسيق 
مع االدارات املركزية في وزارة 
التربية لضمان انطالقها في 

العام الدراسي املقبل.
وذكرت ان املدارس املتوقع 
تشغيلها العام املقبل ستشمل 
جميع املراحل الدراســـية من 
ابتدائية ومتوسطة وثانوية 
بنن وبنات بحيث يتم توفير 
التعليمية جلميع  اخلدمـــات 

قاطني املدينة.

البشرية  واهتمامه بالكوادر 
التـــي أخلصـــت وتفانت في 
التعليمية  خدمـــة املســـيرة 
على مدى سنوات. الفتة إلى 
أن املنطقة نظمت احلفل تكرميا 
الذين لم  التربويـــن  لهؤالء 
يبخلوا بجهدهم ووقتهم في 
سبيل نهضة الوطن وتنشئة 

أجياله.
وقالت الصالل خالل احلفل 
التكرمي يشمل قرابة 200  إن 
متقاعد ومتقاعدة لألعوام من 
2009 حتى 2014 حيث حرصت 
التواصل معهم  املنطقة على 
وتوجيه دعوات التكرمي إليهم 
عرفانا منهـــا بجهودهم التي 
بذلوهـــا خالل فتـــرة عملهم 
التعليم والوظائف  في سلك 
اإلشرافية التي شغلوها. الفتة 
إلى أن التكرمي شـــمل جميع 
الســـنوات  املتقاعدين خالل 
املاضية من معلمن وإدارين 

وإشرافين.
وفيما يخص مدارس مدينة 
صباح االحمد السكنية اجلديدة، 
قالت الصالل إن املنطقة بدأت 

بتكرميهم وهم ســـعداء ألداء 
رسالتهم التعليمية والتربوية 
في احلياة والتي هي محفورة 
التالميذ  في قلـــوب جميـــع 
العاملن معهم في  وزمالئهم 
نفس املجال لسنوات طويلة.

ولفت الـــى ان االحتفالية 
تعتبر ملسة وفاء من منطقة 
األحمدي التعليمية بتكرميهم 
نبـــالء املعلمن والعاملن في 
مجال التربية على ما قدموه 
من جهود خالل السنوات التي 
امضوها فـــي وزارة التربية. 
الفتا الـــى ان احلفل يختص 
بجميع الذين تقدموا بالتقاعد 
في منطقة االحمدي فقط ويبلغ 
عددهم حوالي 200 شخص. 
مستدركا بالقول: مهما بذلنا من 
جهود وتقدير لهم لن نوفيهم 

حقوقهم.
وبدورها، أكدت مدير عام 
التعليمية  منطقة االحمـــدي 
منى الصالل ان حضور وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
العيســـى حفل تكرمي  د.بدر 
املتقاعدين دليل على حرصه 

التكـــرمي  لهـــذا  التعليميـــة 
الـــذي يحتفى فيـــه بكوكبة 
الـــذي كان  مـــن املتقاعدين، 
يفترض ان يتم تكرميهم منذ 
سنوات ســـابقة. موضحا ان 
هـــذا التكرمي تقديرا ملا بذلوه 
من جهود لســـنوات طويلة، 
املتقاعدين أعطوا كل  فهؤالء 
جهدهم للوزارة. منوها بأنه 
ســـيكرم املتقاعدين اآلخرين 
خالل الفترة املقبلة في باقي 

املناطق. 
من جانبـــه، تقدم الوكيل 
املساعد للتعليم العام د.خالد 
الرشيد بالشكر والعرفان لكل 
من خـــدم وزارة التربية من 
معلمن ومسؤولن سواء كانوا 
مدراء مدارس أو مســـاعدين 
أو تواجيه على ما  ومراقبن 
قدموه وبذلوه من جهد خلدمة 

التعليم في الكويت.
العاملن  وأضاف: جلميع 
في الســـلك التربوي الشرف 
التعليم ألنها  حلملهم رسالة 
أنبل رســـالة، وال شك أن من 
عملوا في هذا املجال يتشرفون 

نفى العيســـى ما تـــردد من 
معلومات حول إحالة مكتبي 
الثقافيـــن في لندن  الكويت 
والقاهرة الى النيابة بســـبب 
جتاوزات ماليـــة، مؤكدا عدم 

صحة ذلك.
وأعرب العيسى عن شكره 
وتقديره الى منطقة األحمدي 

د.هيثم االثري الذي سيتسلم 
مهام عمله قريبا. مستطردا: 
»ستســـمعون عـــن أســـماء 
الوكالء املساعدين لتسكينهم 
القطاعات الشاغرة قريبا  في 

جدا«.
وبشـــأن ما مت تداوله في 
التواصل االجتماعي،  وسائل 

محمود الموسوي

أكد وزيـــر التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
ان وزارة التربيـــة جادة في 
إحالة من أمضى 34 عاما في 
الوظائف  اخلدمة من شاغلي 
االشرافية الى التقاعد. الفتا الى 
ان برنامج اإلحاالت سيبدأ فور 
تسلمه كشف األسماء مطلع 

االسبوع املقبل.
ولفت العيسى في تصريح 
للصحافيـــن خـــالل رعايته 
حفل تكرمي متقاعدي منطقة 
االحمدي التعليمية امس االول 
الى ان اعتماد االحالة للتقاعد 
سيتم وفق آلية االحالل للبدائل 
املرشـــحة التي ستشغل هذه 
الوظائف االشرافية مباشرة 
فور اعتمـــاد قرار االحالة ملن 
أمت فـــي اخلدمة 34 و35 عاما 

واكثر.
وقال العيســـى انه يعمل 
حاليا على استقرار املناصب 
القيادية خصوصا بعد اعتماد 
مرسوم وكيل الوزارة اجلديد 

جانب من املكرمني 

خالل افتتاح معرض 110 من املدارس اخلاصة في مجمع ديسكفري

التميمي: إنشاء أول مدرسة أملانية مطلع العام املقبل
هالة عمران

كشف مراقب املدارس 
األجنبية في إدارة التعليم 
اخلاص بوزارة التربية علي 
إنشــــاء أول  التميمي عن 
مدرســــة أملانية في البالد 
وســــتدخل اخلدمة فعليا 
مطلع العام الدراسي املقبل 
2016/2015. وقال التميمي 
في تصريــــح للصحافين 
خالل افتتاحه أمس، معرض 

املدارس اخلاصة في مجمع 
ديســــكفري، ان املدرسة 
إليها ستستقبل  املشــــار 
طالبهــــا فور اســــتخراج 
الترخيص اإلداري لها من 
اجلهــــات املختصة، مؤكدا 
انها ســــتخضع لألنظمة 
التي  والضوابــــط ذاتهــــا 
املدارس  إليهــــا  تخضــــع 

األجنبية في الكويت.
وفــــي املعــــرض أبدى 
التميمي ارتياحه وإعجابه 

الشــــديد بفكرة املنظمن 
حيث استقطاب نحو 110 
مدارس عربيــــة وأجنبية 
في مكان واحد مع أولياء 
الشــــأن  األمور وأصحاب 
لعرض اخلدمات التعليمية 
التي تقدمها كل مدرســــة 
على حدة شــــاملة نوعية 
اخلدمات وطبيعة املناهج 
وقيمــــة الرســــوم والزي 
املدرســــي وطبيعة العمل 
وأجور املعلمن واإلدارين 

العاملن فيها.
وقال التميمي ان كثيرا 
من أولياء األمور يترددون 
على اإلدارة للســــؤال عن 
العربية  املــــدارس  بعض 
واألجنبية واالستفسار عن 
طبيعة اخلدمات التعليمية 
التي تقدمهــــا، األمر الذي 
اإلدارة  ســــهل كثيرا على 
وعلى ولي األمر في إيجاد 
اإلجابة الشافية لكل األسئلة 

املثارة.

خالل ورشة العمل لالختبارات اإللكترونية في معهد الفحيحيل الديني

العنزي: إنشاء برنامج التسميع اإللكتروني للقرآن الكرمي 
يوفر الوقت واجلهد على املعلم والطالب

التعليم  إدارة  أشاد مدير 
الديني دخيل العنزي بجهود 
إدارة التعليـــم الدينـــي في 
إنشاء ورشة عمل لالختبارات 
االلكترونية بحضور معلمي 
الدينـــي  التعليـــم  إدارة 
ومديـــري املعاهد واملوجهن 
مـــن إدارة التعليـــم الديني 
التعليمية  ومنطقة األحمدي 
ملعرفة كيفية وضع األسئلة 
االلكترونية على احلاسوب 
وكيفيـــة اســـتخدام التقنية 
احلديثة لتسهيل مهمة املعلم 
الوظيفـــي،  أداء دوره  فـــي 
ولتعليم الطلبة الطرق األسهل 

ابتكارا في تلقي املعلومات.
وقال العنزي إن ما قام به 
قســـم اللغة العربية بورشة 
العمل مـــن إنشـــاء برنامج 
التسميع االلكتروني للقرآن 
الكـــرمي ما هو إال إجناز باهر 
لتوفيـــر الوقت واجلهد على 
املعلم والطالب في مادة القرآن 

الكرمي.
جاء ذلك في ورشة العمل 
لالختبـــارات االلكترونيـــة 
الفحيحيل  أقامها معهد  التي 
الثانوي للبنن صباح أمس 
حتت رعاية مدير إدارة التعليم 
الديني دخيـــل العنزي. وقد 
قام مدير املعهد الدكتور مفيد 
خالد عيد بتقدمي شرح مبسط 
ألنواع ومميزات االختبارات 
االلكترونية، وما تتضمنه من 
مزايـــا وإيجابيات في توفير 
الوقـــت للمعلمن وســـرعة 
احلصول على املعلومات من 

قبل الطلبة. 
العنزي واملعلمون  وقام 
املشاركون في الورشة بزيارة 
مختبـــر املكتبة فـــي املعهد 
لالطالع على برنامج تطوير 
التسميع االلكتروني من إعداد 
وتقدمي األستاذ عبد السميع 
محمد من قسم اللغة العربية. 
حيث قام مجموعة من الطالب 
بتســـميع القرآن الكرمي عبر 
أجهزة احلاسوب باستخدام 
السماعات واملايكروفونات. كما 
قاموا بزيارة مختبر حاسوب 
آخر لالطالع على شرح اختبار 
)النت ســـبورت( من إعداد 
وتقدمي األســـتاذ نبيل حامد 
من قسم االجتماعيات، حيث 
شمل البرنامج أهداف سلوكية 
يســـتطيع املعلم من خاللها 
كيفيـــة اســـتخدام التقنيات 
احلديثة فـــي تقومي الطالب 
الكترونيا فـــي داخل احلقل 
الدراسي، منها األهداف املعرفية 

والوجدانية واحلركية. 
واطلـــع املعلمـــون على 
شـــرح ممتع عن كيفية عمل 
االختبارات من خالل برنامج 
إعداد  الذكية« من  »السبورة 
وتقدمي األستاذ عمران صالح 
من قسم العلوم. وقد شارك 
عدد من الطالب باإلجابة عن 
أسئلة تتعلق مبادة العلوم عن 

طريق حمل أجهزة حتكم عن 
بعد وهم جالسون على املقاعد. 
فهذا يسهل على الطالب معرفة 
النهائيـــة لالختبار  الدرجة 
وشـــعوره بالراحة النفسية 

بدال من القلق واالنتظار. 
بدوره شـــكر مدير إدارة 
التعليم الديني دخيل العنزي 
كال من أقسام املعهد الثانوي 

وعلى رأســـهم مديـــر املعهد 
د.مفيـــد خالد عيـــد، على ما 
قدموه مـــن برامـــج ممتعة 
وحيوية تســـاهم في إنشاء 
خلـــق جيـــل واع للتقنيات 
احلديثة وكيفية استعمال هذه 
التقنيات استعماال ايجابيا في 
تطوير املجتمع في احلاضر 

واملستقبل.

نعمل على استقرار 
املناصب القيادية 

بعد اعتماد
وكيل الوزارة

جمعية ضاحية جابر العلي التعاونية
اإعالن لل�سادة امل�ساهمني

يف جمعية �ساحية جابر العلي التعاونية

مت بعون الله وتوفيقه انعقاد اجلمعية العمومية العادية الساعة الرابعة 
مساء يوم الثالثاء املوافق 2015/3/3م ومتت املصادقة على جدول األعمال 

وتعيني مراقب احلسابات للسنة املالية التي تنتهي في 2015/10/31م.

الساعة  اإلدارة  مجلس  اج��ت��م��ع   2015/3/3 ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  ن��ف��س  وف���ي 
اخلامسة مساًء مبقر اإلدارة الرئيسي مبركز الضاحية بحضور ممثل وزارة 
الشئون االجتماعية والعمل السيد/ عبدالعزيز هالل الرومي ومت تشكيل 

مجلس اإلدارة وتوزيع املناصب جميعها بالتزكية على النحو التالي:

ويتقدم مجلس اإلدارة بالشكر اجلزيل لإلخوة أعضاء اجلمعية العمومية على 
الله  داعيًا  الكبيرة  ثقتهم  على  ويشكرهم  املجلس  ألعمال  ودعمهم  حضورهم 

بالتوفيق للجميع.
مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة1- د. مب����ارك حمي���د  رجع����ان الع�����ازمي

الع�����ازمي ش���اي������ع  محم���د  ف������هد  نائب رئيس مجلس اإلدارة2- 

أمني السر3- ناصر بداح بن الرشيدية الع�����ازمي

أمني الصندوق4- ولي�����د خ�����ال����د ج���دي����ع ال����ع�����ازمي

عضــــــــو )رئيــــس جلنــــــــة 5- م���رض����ي راش���د هميج��ان الع�����ازمي
اخلدمات االجتماعيــــــة(

عـــــضـــــــو )رئيــــــــس لـــجنـــــــة 6- مب�������ارك ن�����اصر مب�������ارك الع�����ازمي
املشتريات(

عــــــضــــو )رئيـــس اللجنة 7- مشع������ل ع����اي���ض الصواغ الع�����ازمي
املالية واإلدارية(

الع�����ازمي ف����الح  محم����د  ي����وس����ف  عضـــــــــو8- 

عضــــــــو9- عبدالوه�����اب عب������دالله  األنص����اري
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ومضات

وطني سالحي

تشهد الكويت في هذه األيام املباركة من 
عمر االستقالل والتحرير فزعة وطنية 
جامعة غير مسبوقة جلمع السالح غير 
املرخص حيث حرص اجليش الصدامي 

العراقي على نشره في الكويت كمخلفات 
لالحتالل الغاشم بعد اندحاره في عام 1991 

على يد قوات التحالف الدولي.
الكويت اليوم آية للناظرين ومطمع 

للحاسدين واحلاقدين ومن اول واجباتنا 
كمواطنني رص الصفوف واملبادرة بتسليم 

كل سالح غير مرخص، وما احتد قوم 
فكانوا صفا وجمعا ورأيا واحدا اال بارك اهلل 

فيهم وبارك لهم.
الكويت هي سالحنا األمضى واألقوى 

وتسليم السالح غير املرخص سبيلنا ألننا 
بهذا العمل الوطني ال نعطي العدو املاكر 
أو احلاقد احلاسد اي فرصة ما دام ولي 

االمر طلب منا تسليم اي قطعة سالح في 
حوزتنا غير مرخصة، فالواجب علينا جميعا 

االمتثال لألمر ألن رسولنا ژ يحذرنا 
بقوله:»إياكم والفرقة« رواه مسلم.

والكويتي ان أقنعته بقرارك يستجب ما دام 
يعرف ويتيقن بأنك سوف تطبق القانون 

على اجلميع دون استثناء.
ان الكويت محمية بجيشها وقواتها 
واملعاهدات التي وقعتها مع األشقاء 

واألصدقاء وآن األوان لتطبيق التجنيد 
اإللزامي على وجه السرعة حلماية الكويت 

من كل األخطار، وأوالدنا هم السالح 
احلقيقي الذي سوف يحمي الوطن بدمائه 

وتضحياته كما فعل االجداد واآلباء.
ان قيام سمو ولي العهد االمني ووكيل 
وزارة الداخلية وضباط جيش وشرطة 

وشيوخ ووزراء بتسليم أسلحتهم يعتبر 
من النماذج لقدوات يجب تقليدها واملبادرة 

بتسليم اي قطعة سالح في حوزتنا حتى 
ال نقع حتت طائلة القانون، وما تفعله 

القيادات السياسية والعسكرية من تسليم 

ألسلحتها هو سوابق للخيرات بتوفيق اهلل، 
ثم بحكمة القيادة الرشيدة لوزارة الداخلية، 

متمثلة في وزيرها الشيخ محمد اخلالد، 
هذا املسؤول املثابر، وهو »سيف مجرب«، 

والذي يحرص دائما على تطبيق القانون 
على أي كائن من كان، دون خوف اال من اهلل 

عز وجل، النه راع، وكل راع مسؤول عن 
رعيته، وتنفيذ أوامر أولي األمر بكل هيبة 
وقبول والتي القت قبوال وتفاعال بعد هذه 

احلملة اإلعالمية الناجحة من قبل اجهزة 
وزارة الداخلية ممثلة بإدارة اإلعالم األمني 

والعالقات العامة.
ومضة: على كل أب وأم من املواطنني 

تذكير أوالدهم بأهمية تطبيق هذا الواجب 
الوطني والسعي احلثيث حلفظ امن وأمان 

هذا الوطن ومكتسباته قبل مضي املدة 
القانونية، وهذه فرصة ألذكر اإلخوة 

املقيمني »يا غريب كن أديب« سلموا ما 
عندكم من سالح قبل انتهاء الفرصة.

آخر الكالم: يقول الشاعر عبدالرزاق محمد 
صالح العدساني في نونية العدساني، 
قصيدة طويلة، قالها مبناسبة األعياد 

الوطنية وذكرى التحرير، اختار لكم منها 
هذه األبيات:

فهي عروس باخلليج مقامها
وشاهدها بني البحار لها جون

ستبقني باأليام صادقة املنى
وما الصدق يوما كان في ركبة شحن

جمة واملطامع  عيد  فعيدك 
فمنك لها عني ومنك لها جفن

تبقى احلقيقة ان الشكر كل الشكر جلميع 
هذه اجلهود الوطنية املباركة التي تتدافع 
اليوم لتطبيق قرار جمع السالح، وحسنا 
فعلت وزارة الداخلية مشكورة بتشكيل 

إدارة عامة جلمع السالح، وهذا دليل على 
جديتها في ممارسة احلملة بعد انتهاء املهلة 

حتى ال نقول: »ال طبنا وال غدا الشر«.

بح����ث س����فيرنا لدى 
البدر مع  ألبانيا جني����ب 
الزراع����ة والتنمية  وزير 
الريفية وإدارة املياه أدموند 
باناريتي في تيرانا العالقات 
الثنائية بني البلدين وسبل 
تعزيزها وتطويرها، السيما 

في املجال الزراعي.
وذكرت سفارتنا في بيان 
تلقته »كونا« ان اجلانبني 
بحث����ا خالل اللقاء س����بل 
تعزيز التعاون الزراعي بني 

البلدين في ظل اإلمكانات 
والقدرات الزراعية الهائلة 
الت����ي متتلكه����ا ألباني����ا 
وم����ا يرب����ط البلدين من 
عالقات متميزة في جميع 

املجاالت.
وقال البيان ان املباحثات 
تناولت كذلك امكانية توقيع 
مذك����رة تفاه����م لتعزيز 
الزراع����ي بني  التع����اون 
البلدين لتحقيق الطموحات 
واألهداف املش����تركة ذات 

الصلة.
من جانبه، أشاد وزير 
الزراعة األلباني بالتعاون 
القائم ب����ني البلدين داعيا 
ف����ي الوقت ذات����ه القطاع 
اخلاص بالكويت الى تعزيز 
الزراعي  فرص االستثمار 
وتطويره مبا يخدم مصالح 

البلدين والشعبني.
وأك����د في ه����ذا اإلطار 
حرصه على إيجاد شراكة 
فاعلة في مجال االستثمار 

الزراعي تسهم في تنمية 
القطاع الزراعي واحليواني 

في ألبانيا.
وأعرب ع����ن ثقته في 
ان توقيع مذك����رة تفاهم 
الزراعي  التعاون  لتعزيز 
سيفتح آفاقا واعدة للتعاون 
الثنائي في مجاالت التجارة 
والزراعة والثروة السمكية 
الى  واحليوانية باالضافة 
تبادل اخلب����رات واملوارد 

البشرية.

سفيرنا في تيرانا بحث مع وزير ألباني التعاون الزراعي
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امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العـــــــــــدل

اأواًل: اأو�صاف العقـــار:

1- العقار الوثيقة 1977/1152 الكائن يف العار�سية ق�سيمة 204 قطعة رقم 2 وم�ساحته 1000م2 �ش 2 منزل 19 خمطط 

رقم م/29687 ثمن اأ�سا�سي (�ستمائة وع�سرون األف دينار كويتي).

العقار مو�سوع النزاع يقع على �سارع و�سارع خلفي ترابي وله م�ساحة وجار واحد الق�سيمة من�ساأ عليها عدد 2 بيت 

اأحدهما على ال�سارع الرئي�سي والآخر على ال�سارع الرتابي، والبيت على ال�سارع الرئي�سي مكون من �سرداب واأدوار 

اأر�سي واأول وثان والتك�سية اخلارجية موزاييك والتكييف مركزي، والبيت اخللفي مكون من اأدوار اأر�سي واأول ون�سف 

دور ثان وبناء هذا اجلزء من العقار قدمياً.

2- عقار الوثيقة رقم 1975/5460 الكائن يف جليب ال�سيوخ ق�سيمة رقم 162 الق�سيمة رقم 35 خمطط م/23710 بالثمن 

الأ�سا�سي وقدره خم�سمائة وخم�سون األف دينار كويتي.

العقار يقع على �سارعني زاوية وله �سكة غري نافذة وجار واحد ومكون من اأدوار اأر�سي واأول والبناء قدمي والتك�سية 

اخلارجية طابوق جريي والتكييف عادي.

البناية 1300 د.ك �سهرياً والعقار به دكان واحد مغلق وقت.

3- عقار الوثيقة رقم 1985/5487 الكائن يف العار�سية قطعة 2 ق�سيمة 85 وم�ساحة 750م2 �سارع 5 منزل 39 خمطط 

رقم م/29687 عبارة عن بيت �سكن خال�ش بناوؤه قدمي يقع على �سارع واحد و�سكة وله جاران ومكون من اأدوار اأر�سي 

واأول و�سطح والتكييف مركزي عادي والتك�سية اخلارجية حجز. الدور الأر�سي عبارة عن حو�ش كبري ومالحق من 

كريبي ومالحق مبنية مكونة من مطبخ وحمام و 2 غرفة وحمام ومطبخ اآخر. البناء الرئي�سي بالدور الأر�سي مكون من 

�سالة وغرفة ومطبخ وغرفة اأخرى كبرية وحمام. الدور الأول عبارة عن موزع وغرفة وغرفة رئي�سية مع حمام وعدد 

3 غرف اأخرى وحمامني ال�سطح لي�ش به بناء بالثمن ال�سا�سي 400000 د.ك.

 ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوالً       : يبداأ املزاد بالثمن الأ�سـا�سي املبني قرين كل عقار وي�سرتط للم�ساركـة يف املزاد �سداد خم�ش ذلك الثمن على 

الأقــل مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة 

التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيــــــــــًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات 

ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثــــــــــًا: فاإن مل يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�ش الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على 

ذمته يف نف�ش اجلل�سة على اأ�سا�ش الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعـــــــــــــــًا: يف حالة اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�ش الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صـــًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم يف هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء 

مع زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد، ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف نف�ش اجلل�سة على اأ�سا�ش 

هذا الثمن.

�صاد�صــــــًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم اأحد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة فوراً 

على ذمته على اأ�سا�ش الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة ول يعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء 

غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته، ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�ش من ثمن العقار.

�صابعـــــــــًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 

200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

اإدارة  اأن تتحمل  البيع وعلى م�سوؤوليتهم دون  املبا�سرين لإجراءات  للقانون وبطلب  ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً  ثامنـــــــــــًا: 

الكتاب باملحكمة الكلية اأي م�سوؤولية.

تا�صعـــــــــًا: يقر الرا�سي عليه املزاد باأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيـــــــه: 

1- ين�سر هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2- حكـــم ر�ســـو املـــزاد قابـــل لال�ستئنــاف خـــالل �سبعــــة اأيـــام مـــن تاريـــخ النطـــق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون 

املرافعات.

3- تن�ش الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات على اأنه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي فيه 

كم�ستاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باأجرة املثل«.

ملحوظة مهمة:

 يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركـة يف املــزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�ش ال�سكن 

اخلا�ش عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

اإعالن عن بيع عقارات باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتــاب باملحكمة الكــليــة عن بيـع العقارات املو�شوفة فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم االثنني 

املوافق 2015/3/30م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعــة التا�شعــة �شباحـــًا - وذلك تنفيـــذاً 

حلكـــم املحكمــة ال�شـادر يف الدعوى رقم 2014/263 بيوع/1.

2- �شالـــح خــالــد اجلــا�شــر املرفوعة مـن:  1- نا�شــر خالــد اجلــا�شــر  

     3- �شــــارة خالــد اجلــا�شــر  

 �شــــــــــــــــــد: ورثة املرحوم / حممد خالد اجلا�شر الراجحي وورثة املرحومة/ عيدة فالح حممد الهيبدة وهم:

2- فوزيــة حممد خالد اجلا�شر الراجحي         1- منــيــرة �شــالــــم عـــايــــد الر�شـــيــدي 

4- اأنـــــوار حممد خالد اجلا�شر الراجحي       3- مهــا حممــد خالــد اجلا�شـر الراجحي 

6- و�شمية حممد خالد اجلا�شر الراجحي      5- جميلة حممد خالد اجلا�شر الراجحي 

8- مريـــم حممد خالد اجلا�شر الراجحي      7- عائ�شة حممد خالد اجلا�شر الراجحي 

     9- هــيـــام حممد خالد اجلا�شر الراجحي 

الشيخ خالد اجلراح لدى وصوله الى مقر كلية علي الصباح العسكرية

خالد اجلار اهلل مترئسا االجتماع 

اجلراح اطلع على االستعدادات النهائية
حلفل تخريج طلبة كلية علي الصباح العسكرية

اجلاراهلل ترأس اجتماعًا للجنة تنفيذ
قرارات مجلس األمن املتعلقة مبكافحة اإلرهاب

الركن عبدالرحمن الهدهود.
الى ذلك، بحث املشاركون 
في اجتماع مترين »حس���م 
العقبان 2015« املستجدات 
الذي  بالتمري���ن  املتعلق���ة 
املقبل  سينطلق األس���بوع 
ويستمر حتى نهاية الشهر 

اجلاري مبش���اركة عدد من 
الدول الشقيقة والصديقة. 

التوجيه  وقالت مديرية 
العامة  املعنوي والعالقات 
ف���ي بيان  الدفاع  ب���وزارة 
صحافي ان التمرين سينفذه 
قيادات مختلفة من قطاعات 
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية 
الوطني واإلطفاء  واحلرس 
وادارة  اإلع���الم  ووزارة 
الط���وارئ الطبي���ة بوزارة 

الصحة. 
وأضاف ان مترين »حسم 
أكبر  العقبان« يعتب���ر من 
العس���كرية على  التمارين 
املستوى اإلقليمي والدولي 
ويهدف الى تعزيز التعاون 
الدفاع���ي اإلقليمي بني دول 
مجل���س التع���اون والدول 
الش���قيقة والصديقة فضال 
عن تبادل واكتساب اخلبرات 
العمليات  ادارة  في مج���ال 
الرؤى  املش���تركة وتوحيد 
حول تنس���يق التعاون في 
مجاالت ع���دة منها مكافحة 
العملي���ات اإلرهابية وأمن 

احلدود وادارة األزمات.

العمل عل���ى تطبيق اللوائح 
التنفيذية للجنة مبا يعكس 
اجلهود الكبي���رة التي تقوم 
الكويت في ه���ذا املجال  بها 
وحرصها على مكافحة هذه 
الظاهرة م���ن خالل القوانني 

املطبقة في الدولة. 
يذكر ان اللجنة تضم في 
عضويتها ممثلني عن وزارات 
املالية واإلع���الم والداخلية 
والعدل والتجارة والصناعة 
والدفاع والشؤون االجتماعية 
والعمل اضافة الى ممثلني عن 
بنك الكويت املركزي والنيابة 
العامة ووحدة التحريات املالية 
املال واإلدارة  وهيئة أسواق 

العامة للجمارك.

الزيارة، رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن محمد 
خالد اخلضر ونائب رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق 
الركن عبداهلل النواف الصباح، 
ومعاون رئيس األركان لهيئة 
اللواء  االستخبارات واألمن 

قام نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
خالد اجلراح بزيارة إلى كلية 
العس���كرية،  علي الصباح 
حيث كان في استقباله لدى 
وصول���ه مدي���ر كلية علي 
العميد  الصباح العسكرية 
الرك���ن محمد أحمد اخلضر 
ومجموعة من كبار ضباط 
الكلية، ثم توجه مليدان الكلية 
البروڤات  ملش���اهدة فقرات 
النهائية حلفل تخريج دفعة 

الطلبة الضباط 42.
تأتي زيارة الوزير لالطالع 
النهائية  على االستعدادات 
حلفل التخريج حيث أعطى 
توجيهاته لقيادة كلية علي 
الصباح العسكرية إلظهار 
حفل التخريج بأفضل صورة 
مش���رفة، والذي س���يكون 
برعاية وحض���ور صاحب 
القائد األعلى  السمو األمير 
للقوات املس���لحة الش���يخ 
صباح األحم���د وذلك يوم 
االثنني املقبل املوافق 9 مارس 

 .2015
راف���ق الوزي���ر في هذه 

وزارة  وكي���ل  ت���رأس 
اخلارجية خال���د اجلاراهلل 
اجتماعا للجنة تنفيذ قرارات 
مجلس األمن املتعلقة مبكافحة 

اإلرهاب ومتويله. 
واستهل الوكيل اجلاراهلل 
االجتماع بتقدمي التهنئة على 
ما حتقق من إجناز برفع اسم 
الكويت م���ن قائمة املراجعة 
الدورية املنبثقة عن مجموعة 
»فاتف« والذي يأتي نتيجة 
اجلهود املشتركة التي قامت 
بها اجلهات احلكومية في مجال 
تطبيق قوانني مكافحة غسيل 

األموال ومكافحة اإلرهاب. 
وش���دد اجل���اراهلل خالل 
االجتماع على ضرورة استمرار 

أعلن���ت نائب مدي���ر اجلامعة للش���ؤون 
العلمية مبركز التقيي���م والقياس أ.د. فريال 
نادر بوربيع، أنه س���يتاح للطلبة التسجيل 
االلكتروني الختبارات القدرات األكادميية التي 
ستعقد يوم السبت 11 ابريل 2015 وذلك اعتبارا 
من يوم اجلمعة املوافق 2015/3/6 حتى نهاية 

يوم اجلمعة املوافق 2015/3/27.
وعلى جميع طلب���ة الثانوية الراغبني في 

التقدم الختبارات القدرات األكادميية من الصفني 
احلادي عشر والثاني عشر التسجيل من خالل 

الصفحة: 
 https://portal.ku.edu.kw/placement

وعليهم اتباع اخلطوات التالية: إدخال بيانات 
التسجيل وحتميل الصورة الشخصية احلديثة، 
دفع الرسوم )5( دنانير لكل اختبار بواسطة 

.)K-net( بطاقة السحب اآللي

التسجيل اإللكتروني الختبارات القدرات 11 أبريل

أسامة دياب

في خطوة غير مس���بوقة 
على جميع مؤسسات ووزارات 
الدول���ة والقط���اع اخلاص، 
قام أمني ع���ام برنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفي���ذي للدول���ة، فوزي 
املجدلي، باستضافة موظفي 
البرنام���ج مم���ن يحمل���ون 
املاجستير  شهادات عليا في 
والدكتوراه من مختلف إدارات 

البرنامج.
وفي بداية اللقاء الذي مت 
بحضور األمني العام املساعد 
الق���وى العامل���ة  لش���ؤون 
الراشد، رحب املجدلي  بندر 
باملوظفني، مثمنا دورهم في 
مواصلة حصولهم على شهادات 
عليا في مختلف التخصصات 
مبا يحقق طموحاتهم من جهة 
ويساهم في تطوير قدراتهم 
وإمكانياته���م العلمي���ة وما 
يعكسه ذلك على أدائهم العملي 

في البرنامج.
اليوم  ان اجتماعنا  وقال: 
سيكون اجتماعا مبدئيا إلعداد 
خطة عمل مستقبلية تساهم 
ف���ي دفع مس���يرة البرنامج 
وحتقق أهدافه الوطنية التي 

نسعى جميعا لتحقيقها.
وطالب املجدلي املوظفني 
بضرورة املشاركة الفاعلة في 
تطوير العمل وتقدمي ما يرونه 
مناسبا من اقتراحات وبرامج 
وحلول تس���اهم في حتقيق 
أه���داف البرنامج من توفير 
فرص العمل، وخلق وظائف 
جديدة ف���ي القطاع اخلاص 
ملعاجلة البطالة وتقدمي أفكار 
متطورة للتدريب والتأهيل 
ولنعمل معا اليصال جهازنا 
الى القمة في أعماله وإجنازاته 
وخدماته. وأكد على ضرورة 
أن يقوم كل في موقعة بإعداد 
خط���ة عمل جلمي���ع املواقع 
بكل حم���اس وطموح وعدم 
الروتيني  العمل  االلتزام في 
املعتاد فقط. واملطلوب منكم 
وانتم على رأس عملكم تقدمي 
األفكار الناجحة التي تتوافق 
مع معطيات كل مرحلة وكل 
وظيفة وكل إدارة، وس���تتم 
مناقشة ودراس���ة مثل هذه 
الناجح���ة ودعمها  األف���كار 

إلصدار قرار بذلك.

املجدلي ملوظفي 
»الهيكلة«: نأمل 

تطوير العمل
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اجلامعات الفرنسية 
إضافة لإلرث الثقافي 

والتعليمي ومدخل 
مهم إلى أوروبا

السنان: وزارة التعليم 
العالي تسعى دائمًا 

إلى التوسع في 
خطة االبتعاث وتنويع 
مخرجات التعليم من 

كل دول العالم

متنى خالل لقاء تعريفي بني طلبة الكويت وجامعات فرنسا في GUST زيادة عدد الطلبة الكويتيني في بالده

نخلة: الطالب األجنبي في فرنسا يحصل على امتيازات زميله الفرنسي

م���ع اجلامع���ات األملاني���ة 
والصينية والفرنسية.

من ناحيته، قال مدير املعهد 
الفرنسي فرنسوا بروسار إن 
القليل من الكويتيني يعرفون 
أن فرنس���ا فيها الكثير من 
البرام���ج التعليمية تدرس 
باللغة اإلجنليزية وخاصة 
في ش���هادات املاس���تر وال� 
PHD في مجاالت الهندس���ة 
والتجارة والعلوم السياسية، 
اليوم بش���كل  ويتوجهون 
خ���اص إلى كلي���ات اآلداب 
والعل���وم التربوية واللغة 
الفرنس���ية وعلي���ه تصب 
اجله���ود اليوم ف���ي جذب 
الدارسني إلى مجاالت أخرى 
وأخ���رى مجال الهندس���ة. 
وقال بروسار ان هذا اللقاء 
فرصة ليجتم���ع املهتمون 
بأهم املؤسسات واجلامعات 
املوجودة في فرنسا ليتعرفوا 
التدريس فيها  على نظ���م 
التي  واملج���االت املتنوعة 

ميكنهم االلتحاق بها.

من جهتها، أكدت مديرة 
إدارة العالقات الثقافية في 
وزارة التعليم العالي فاطمة 
السنان على حسن العالقات 
بني الكويت وفرنسا من خالل 
ابتع���اث الطلبة للتعلم في 
اخلارج، آملة ان يزداد عدد 
الطلب���ة وأن يزيد التعاون 
بني البلدين من خالل إفساح 
املجال أمام مختلف اجلامعات 
األجنبية والفرنس���ية منها 
لنشر مناهجها ضمن جامعات 

الكويت.
وقالت السنان ان الوزارة 
تسعى دائما إلى التوسع في 
خط���ة البعثات في الوزارة 
البتعاث الطلبة، مشيرة إلى 
أن فرنس���ا واحدة من دول 
االبتعاث التي تشجع الوزارة 
إليها  الطلبة على االبتعاث 
والتعلم في جامعاتها بحسب 
احتياجات سوق العمل، وفي 
فرنسا يتركز االهتمام على 
الفرنس���ية وآدابها،  اللغة 
مؤكدة ان الوزارة تهدف إلى 

والبريطانية وغيرها وإمنا 
متثيل اجلامعات الفرنسية 
مل���ا حتمل م���ن إرث ثقافي 
وتربوي وأكادميي، وأن يكون 
لديهم معرفة بكل املجاالت 
التربوية واألكادميية سعيا 
نحو مستقبل أفضل، مشيرا 
إلى ان اجلامعات الفرنسية 
مدخل مهم أيضا إلى أوروبا 
وأن اللغة الفرنسية تعتبر 
إضاف���ة قيم���ة للمناه���ج 
التعليمي���ة. وقال نخلة ان 
العالي في  التعلي���م  نظام 
فرنسا يش���مل حوالي 300 
ألف طال���ب منهم فقط 200 
طالب كويتي، آمال أن يتزايد 
هذا الرقم، وأكد ان تكاليف 
التعليم في فرنسا متساوية 
بني الطالب الفرنسي والطالب 
األجنبي لذا يجب أال يتخوف 
من التكاليف املادية، خاصة 
ان الطالب األجنبي يحصل 
في فرنسا أيضا على نفس 
االمتيازات التي يحصل عليها 

الطالب الفرنسي.

تنويع مخرجات التعليم من 
كل دول العالم.

وفي كلمت���ه، قال نائب 
رئي���س جامع���ة اخلليج 
للعل���وم والتكنولوجي���ا 
للتخطيط والتطوير د.صالح 
الشرهان ان مهمة اجلامعة 
واضحة ف���ي تقدمي نوعية 
تعليمي���ة عاملية ومتنوعة 
وعليه حترص GUST على 
تطوير عالقاتها مع مختلف 
اجلامع���ات اخلارجية وال 
تقتصر عل���ى جامعة دون 
أخرى. وقال الش���رهان ان 
GUST هي اجلامعة الوحيدة 
في الكويت املعتمدة في مجال 
الكمبيوتر والتجارة  علوم 
من مؤسس���ات عاملية وهذا 
م���ا يعطي قيم���ة للنوعية 
الت���ي تقدمها  التعليمي���ة 
اجلامعة، وقال ان اجلامعة  
يجب أال تقتصر على العالقات 
التعليمية  مع املؤسس���ات 
األميركية وحسب بل يجب أن 
تتوسع وتتطور في عالقاتها 

رندى مرعي

شدد الس���فير الفرنسي 
لدى البالد كريستيان نخلة 
على أهمية اكتساب اللغات 
املتنوعة، معتبرا إياها أساس 
التعاون بني الشعوب، مشيرا 
إلى ان إتقان ه���ذه اللغات 
ليس أساس���يا بقدر أهمية 
اإلملام واملعرف���ة ملا تفتحه 
من أفق في املجاالت الثقافية 

واحلضارية.
كالم نخل���ة ج���اء خالل 
الذي جم���ع املعاهد  اللقاء 
الفرنس���ية  واجلامع���ات 
الكويت، وذلك  بالطلبة في 
في جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا، حيث قال ان 
أهمية ه���ذا اللقاء تكمن في 
إيصال أهمية تعريف الطالب 
اجلامعي باخليارات التربوية 
العالي  التعليم  في مج���ال 
لدى جامعات فرنسا، مؤكدا 
التنافس  الهدف لي���س  ان 
م���ع اجلامع���ات األميركية 

كريستيان نخلة ودوغالس سيليمان وعدد من احلضور خالل جولة في املعرض السفيران الفرنسي كريستيان نخلة واألميركي دوغالس سيليمان وعدد من احلضور يفتتحون املعرض

)أنور الكندري( جانب من املؤمتر الصحافي  

.. و يطلق France alumni للتواصل بني الدارسني في فرنسا
أسامة دياب

أكد السفير الفرنسي أن بالده 
تولي اهتماما كبيرا لعالقاتها مع 
الكويت، واصفا هذه العالقات 

بأنها متميزة.
وقال نخلة ف����ي تصريح 
صحافي عل����ى هامش اإلعالن 

وزير اخلارجية لوران فابيوس 
إلى الكويت نهاية شهر يناير 
املاضي كانت زيارة عمل لدولة 
صديقة، مؤكدا ان الزيارة كانت 
مهمة وقوية بسبب ان عالقة 
البلدين عالقة جيدة وهي عالقة 

صداقة في جميع املجاالت.
وأوض����ح ان إقامة معرض 

ع����ن انط����الق موقع فرنس����ا 
الذي   France alumni ليمن����ي
يتيح للطلبة الذين درسوا في 
فرنس����ا التواصل مع بعضهم 
النصائح  البع����ض وإعط����اء 
للطلبة اجلدد، وذلك مساء أول 
من أمس مبقر املعهد الفرنسي 
مبنطقة اجلابري����ة: إن زيارة 

للجامعات الفرنسية في الكويت 
خطوة مهمة، إذ لدينا 9 جامعات 
مع عدد من األس����تاذة لتقدمي 
الشرح للطلبة الكويتيني حول 
كيفية االلتح����اق باجلامعات 
الفرنسية واختيار التخصص 
املناس����ب من أجل مس����تقبل 

أفضل.

وحول م����ا إذا كانت هناك 
باللغ����ات االجنليزية  دروس 
الفرنسية قال:  في اجلامعات 
نعم هناك دروس باإلجنليزية 
والفرنس����ية ولغ����ات أخرى 
وهناك برام����ج تدرس باللغة 
اإلجنليزي����ة فقط، منها مجال 
الهندسة والتسيير وغيرهما من 
التخصصات املهمة وهناك أخرى 

تدرس بالفرنسية فقط.
وأضاف أن وزير خارجية 
بالده طلب من جميع سفارات 
فرنسا في أنحاء العالم تشغيل 
هذا املوقع وأنا كسفير فرنسا 
أري����د ان يرتفع ع����دد الطلبة 
ف����ي  الدارس����ني  الكويتي����ني 
فرنس����ا ألن الع����دد احلالي ال 
يتجاوز 200 طالب، مش����يرا 
إلى أن هناك سياس����ة للعمل 
على تزويد الكويتيني بأخبار 
اجلامعات الفرنس����ية في عدد 
من التخصص����ات منها الطب 
والهندسة والتسيير والتجارة 
ولدينا عدد كبير من اجلامعات 
ونحن جاهزون الستقبال عدد 
الكويتيني  الطلب����ة  كبير من 
للدراس����ة في فرنسا وموقع 
فرنسا املني ميثل شبكة للطلبة 
للربط بني الطلبة الذين درسوا 
في فرنس����ا والذي����ن حصلوا 
على شهاداتهم من اجلامعات 
الفرنسية وهو مبنزلة التواصل 
بني الطلبة القدامى الذين درسوا 

في فرنسا.
من جهته، أكد املستش����ار 
الثقافي بس����فارة اجلمهورية 
الفرنسية فرنسوا بروسار أن 
 France alumni إطالق موق����ع
حدث مهم يقام بإشراف الوكالة 
الوطنية رعاية الطلبة األجانب 
الدارسني في فرنسا، الفتا إلى 
انه في ظ����ل االهتمام املتنامي 

التواصل االجتماعي،  مبواقع 
جاءت فكرة هذا املوقع بهدف 
خلق رابط يجمع ماليني الطالب 
القدامى الذين درسوا في فرنسا 
م����ع نظرائهم اجل����دد لتبادل 
اخلبرات والنصح واإلرش����اد 
وتنمية العالقات واالجتماعية، 
موضحا أن فرنسا حتتل املركز 
الثال����ث عامليا من حيث إقبال 
الطالب األجانب على الدراسة 
فيها. وأش����ار بروسار إلى أن 
الذين  الكويتيني  عدد الطالب 
يدرسون في فرنسا ال يتجاوز 
ال� 200 طال����ب وطالبة وهذا 
في ح����د ذاته ع����دد قليل جدا 
بالنسبة لدولة بحجم وإمكانات 
فرنسا، موضحا سعي فرنسا 
جلذب أعداد كبيرة من الطالب 
الكويتيني للدراسة بها، الفتا 
إلى فكرة مغلوطة لدى الكثير 
من الطالب، حيث يعتقدون أن 
معرفة اللغة الفرنسية شرط 
أساس����ي للدراسة في فرنسا، 
مبينا أنه ليس من الضروري 
أن يتقن الطالب الكويتي اللغة 
الفرنسية ليدرس في فرنسا، 
فالكثير من البرامج الدراسية 
اليوم في فرنسا تقدم باللغة 
اإلجنليزية وهذا في حد ذاته 
تط����ور كبير رغ����م اعتزازنا 
باللغة الفرنسية والتي تعتبر 
في قلب ثقافتن����ا وتاريخنا. 
أن املكتب  وأوضح بروس����ار 
الفرنسي لديه مكتب  الثقافي 
خاص لتسهيل مهمة الطالب 
الراغبني في الدراسة في فرنسا 
وكذلك هناك تنسيق مع السفارة 
التأشيرات،  لتسهيل إجراءات 
مشيرا إلى زيارات مرتقبة في 
املدارس واجلامعات في الكويت 
للترويج للموقع في أوس����اط 

الطالب.

فرنسوا بروسار متحدثا السفير كريستيان نخلة ملقيا كلمته
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التجارة والصناعة أو أي جهة 
أو مقترح من  أخرى مختصة 
أعضاء املجلس البلدي ومبوافقة 

البلدية.
النشاطني  ان  الى  وأش����ار 
املراد إضافتهما تنطبق عليهما 
الشروط احملددة بعدم إضرارهما 
الى  العامة باإلضافة  بالصحة 
الش����روط البيئية احملددة في 
املناط����ق احلرفية والصناعية 
والتجارية، موضحا أن املناطق 
احلرفية بعضها قريب للمناطق 
املأهولة بالسكان ويجب توطني 
ح����رف وأنش����طة يحتاجه����ا 

املواطنون للتسهيل عليهم.

البغيلي: إضافة نشاطي جتارة عامة 
ومقاوالت مبانٍ في املناطق احلرفية

البلدي  دعا عضو املجلس 
احم����د البغيل����ي ال����ى اضافة 
أنشطة جديدة لالئحة األنشطة 
املس����موح به����ا ف����ي املناطق 
احلرفية )العارضية وأبوفطيرة 
واجلهراء(، بإضافة نش����اطني 
جديدين لالئحة هما نش����اط 
جتارة عامة ونشاط مقاوالت 

عامة للمباني.
وأشار البغيلي الى ان اضافة 
األنشطة مهم وضروري لتلبية 
احتياجات الناس لهذه األنشطة، 
مؤكدا ان القانون يسمح بإضافة 
أي أنشطة جديدة الى جداول 
احمد البغيليالالئحة بناء على طلب من وزارة 

املنفوحي: أسماء الشوارع املستبدلة
بشخصيات كويتية ال تخص الصحابة أو التابعني

نقابة البلدية تكرّم رئيسها السابق

أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.احمد املنفوحي 
ان استبدال اسماء 4 شوارع بشخصيات كويتية 
والتي بحثت خالل  اجللس����ة االخيرة للمجلس 
البل����دي ومت رفضها فق����د مت التأكيد على أصل 
تلك التسميات والتي ليست ألسماء الصحابة أو 
التابعني. وقال املنفوحي في كتابه الى املجلس 
البلدي: باإلشارة الى ما ورد في اجتماع اجللسة 
الرئيسية للمجلس البلدي االخيرة من حيث ان 
هناك بعض اسماء الصحابة استبدلت بشخصيات 
كويتية. نود إفادتكم بانه بعد الرجوع الى امانة 
س����ر اللجنة واالطالع على اصل التسميات فقد 

تبني لنا التالي:
اطالق اسم سليمان فوزان علي الفوزان على 
شارع عمر بن هبيرة مبنطقة قرطبة. وعمر بن 
هبيرة: هو احد ق����ادة الدولة االموية ومت عزله 
وس����جنه في عهد اخلليفة هش����ام بن عبدامللك 
وهرب من السجن واختبأ في دمشق وتوفي عام 

قامت نقابة العاملني ف���ي البلدية بتكرمي 
رئيسها السابق فراج العرادة.

وقال الرئيس احلالي للنقابة محمد العرادة، 
لعل اجلميع يتذكر املواقف الوطنية املخلصة 
للزميل فراج العرادة خالل محنة الغزو العراقي 
الغاشم، حيث كان له دور نقابي كبير وبارز 
في الدفاع عن قضي���ة الكويت وجاب معظم 

107ه�. إطالق اس����م خليفة يوسف الرومي على 
شارع القرطبي مبنطقة الدعية.

والقرطبي: ولد في قرطبة باألندلس ودرس 
البالغة وعلوم القرآن والنحو والقراءات والفقه، 
وتوفي في مصر عام 671ه�����. علما بأنه توجد 

ثانوية في منطقة الرقة باسم القرطبي.
إطالق اسم ناصر عبداهلل اجلبري على شارع 

عبداهلل املفقع مبنطقة خيطان.
وعبداهلل املفقع: مؤلف وكاتب من البصرة كان 
مجوسيا ثم اسلم في عهد العباسيني وتوفي عام 
759م. إطالق اسم مبارك بن هيف احلجرف على 

شارع بشر بن ابي عوانه مبنطقة اجلهراء.
وبش����ر بن أبي عوانه: هو شاعر جاهلي من 
الصعاليك، اتخذ من قطع الطرق والسطو وسيلة 
لكسب املال. ومبا ذكر اعاله يتبني لنا ان االسماء 
التي مت استبدالها ليس����ت من اسماء الصحابة 

او التابعني.

البالد العربية وكسب تأييد احلركات النقابية 
والعمالية الت���ي اصطفت من أجل الدفاع عن 

قضية الكويت وشعبها.
ولفت العرادة إلى أن احلركة العمالية النقابية 
الكويتية والعربية س���تظل تذكره بكل فخر 
واعتزاز كأحد القادة النقابيني الكويتيني الذين 

تركوا مسيرة حافلة بالعطاء واإلجنازات.

»القانونية«: إضافة نشاط استثمارات تربوية بالسكن االستثماري

يوسف الغريب بشأن إنشاء 
محكمة البلدية بالتعاون مع 
وزارة العدل الى جلنة حولي، 
كذلك إحال����ة اقتراح العضو 
أسامة العتيبي بشأن اعتماد 
منوذج خاص في البلدية يقوم 
البائع بتعبئته والتوقيع عليه 
العقاري  بتفويض الوسيط 
باستخراج ملف العقار وامتام 
معاملة اس����تخراج ش����هادة 
االوصاف بالكامل الى اللجنة 

الرئيسية.

وأشار الى أنه متت احالة 
اقتراح العضو يوسف الغريب 
بشأن طباعة كتيب يحتوي 
على قوانني البلدية وتوزيعه 
على املواطنني الى جلنة حولي، 
كما قررت اللجنة استدعاء كل 
التجارة والبلدية  من وزارة 
بشأن مناقشة اقتراح العضو 
عب����داهلل الكن����دري اخلاص 
بتشكيل جلنة دائمة ملراقبة 
املقامة واإلعالنات  املعارض 
العقارية بوسائل االعالم بشأن 
بيع العقارات إضافة الى احالة 
اقتراح العضو أسامة العتيبي 
بشأن ظاهرة الشقق التمليك 
املواطنني سواء بفرض  لدى 
الس����كن أو االس����تثمار الى 
املجلس ملناقشته في اجللسة، 
كذلك متت إحالة طلب وقف 
مبنى اإلم����ام واملؤذن الواقع 
مبنطقة العارضية قطعة 6، 
إضاف����ة الى إحالة مش����روع 
ميزانية البلدية 2015 - 2016 

الى املجلس.

املس����موح به����ا بالعق����ارات 
االس����تثمارية داخل وخارج 
الفنية،  اللجنة  ال����ى  املدينة 
كما متت إحالة اقتراح العضو 
عبداهلل الكندري بشأن تعديل 
الئحة املأكوالت اخلفيفة الى 

اجلهاز التنفيذي.
وذك����ر أن اللجنة أحالت 
االقت����راح اخل����اص بزيادة 
نس����بة البن����اء في الس����كن 
اخلاص ال����ى اللجنة الفنية، 
كما متت إحالة اقتراح العضو 

القانونية  اللجنة  أوصت 
واملالية ف����ي املجلس البلدي 
باملوافقة على االقتراح املقدم من 
العضوين د.مشاري املطوطح 
وفهد الصانع بش����أن إضافة 
فقرة تتعلق بالسماح بإضافة 
نشاط استثمارات تربوية في 

السكن االستثماري.
اللجنة  ان  العتيبي  وقال 
املتعلق  السؤال  أجلت بحث 
بحريق إطارات ميناء عبداهلل، 
كما متت إحالة سؤال العضو 
عبداهلل الكندري بشأن عقود 
النظافة واالعالنات الى جلنة 

الردود.
وأضاف أن اللجنة أحالت 
اقت����راح االعض����اء مهله����ل 
اخلالد، فهد الصانع، أس����امة 
العتيبي بشأن تعديل الفقرة 
)د( واخلاص����ة بالعي����ادات 
واملختب����رات الطبي����ة م����ن 
الثامن عشر واخلاص  البند 
املطلوب����ة  باالش����تراطات 
التجاري����ة  لالس����تعماالت 

مانع العجمي مترئسا اجتماع اللجنة

»مبارك الكبير« أقرّت تخصيص موقعني لبنكني في صباح السالم
أوصت جلنة مبارك الكبير في 

املجلس البلدي خالل اجتماعها امس 
برئاسة مانع العجمي باملوافقة على 

طلب وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل تخصيص موقعني إلقامة 

بنكني ضمن مركز ضاحية صباح 
السالم قطعه 10. وقال العجمي ان 
اللجنة أحالت طلب إحدى شركات 

اخلدمات العالجية بشأن زيادة نسبة 
البناء الـ 375% ملستشفى طيبة 

مبنطقة صباح السالم قطعة 3 الى 
اإلدارة القانونية، كما أحالت اللجنة 

طلب وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية تخصيص مساحة إلنشاء 

ملعب كرة قدم في منطقة القرين 

قطعة 4 إلى اجلهاز التنفيذي. كما 
أجلت اللجنة طلب وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل تخصيص صالة 
أفراح ومواقف سيارات ضمن 
منطقة صباح السالم قطعة 12.

خالل ورشة عمل نظمتها البلدية حول مشروع تطوير الدراكيل

احمليلبي: توفير حاجة الكويت من الدراكيل حتى عام 2040
املشروع م.بدر بوخمسني، أن 
املشروع يتكون من عدة مراحل 
البيانات،  منها مرحلة جمع 
وتنفي����ذ دراس����ات ميدانية 
للمواقع املقترح����ة، وإعداد 
سياسات وضوابط، وإعداد 
التقرير النهائي للمش����روع، 
حيث ستعتمد املرحلة األولى 
على جمع البيانات واملعلومات 
الرمال وسياسة  عن دراكيل 
قوانني املواقع وحتديد املواقع 
غير املتاحة مثل حقول النفط، 
املواق����ع احلضارية، املناطق 

احملمية والصناعية، ورفعها 
من اخلرائط ونظم املعلومات 
أما بخصوص  اجلغرافي����ة، 
الثاني����ة والت����ي  املرحل����ة 
تعتمد على تنفيذ الدراسات 
امليداني����ة للمواقع املقترحة 
وهي دراس����ة التربة والتأكد 
م����ن مالئمتها وفق للمعايير 
الفنية واجليوتقنية، ودراسة 
البيئية للمواقع  اخلصائص 
والقيام بالتقييم البيئي األولي 
لها واختيار 5 مواقع مالئمة 

الستخراج الرمال.

مت����ت مخاطبتها بخصوص 
املواقع.

وب����ني احمليلب����ي ان هذا 
املش����روع س����يقوم بتوفير 
الدراكي����ل وحاجة  مناط����ق 
الدولة حتى عام 2040، وقد 
مت الطلب من اجلهات املعنية 
خاصة »الصناعة« و»البيئة« 
ووزارتي الدفاع والداخلية وقد 
مت حتديد مدة شهر الستقبال 
الردود على املالحظات وفقا 

للجدول الزمني للمشروع.
وب����دوره، أوض����ح مدير 

توجه مدير إدارة املخطط 
الهيكل����ي م.س����عد احمليلبي 
بالش����كر جلمي����ع اجله����ات 
احلكومية التي تفاعلت بشكل 
إيجابي مع مش����روع تطوير 
الدراكي����ل، ج����اء ذلك خالل 
أقامتها  التي  العمل  ورش����ة 
الهيكلي في  إدارة املخط����ط 
البلدية، بالتنسيق والتعاون 
مع مكتب »شمس االستشارات 
الهندس����ية«، حول مشروع 
الدراكيل بحض���ور  تطوير 
23 جه����ة حكومية وخاصة 

م.سعد احمليلبي
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جهود الفريق 
الفني املشترك 

من »البلدية« 
و»األشغال« 

ساهمت في حل 
جميع عوائق 

مسارات الطرق 

نسعى للمساهمة 
في تنفيذ شبكة 

طرق عمالقة
في الكويت

م.أحمد املنفوحي مترئسا االجتماع

ستساهم في ربط املدن اجلديدة وتخفيف االزدحام املروري

املنفوحي: تسليم »األشغال« 4 مشاريع طرق جديدة 20 اجلاري
في إطار اجلهود التي تبذلها 
البلدية لتذليل العقبات أمام 
مش���اريع الطرق بالكويت، 
أعلن مدير عام البلدية باإلنابة 
ومساعد املدير العام لشؤون 
التنظي���م واملخطط  قط���اع 
الهيكلي م.أحمد املنفوحي عن 
موعد تسليم مسارات أربعة 
طرق لوزارة األشغال العامة في 
العشرين من مارس اجلاري، 
الرابطة و6،  الطرق  وتشمل 
5 والس���ابع والساملي للبدء 
ف���ي طرحها للتنفي���ذ، جاء 
ذلك خ���ال االجتم���اع الذي 
عقده مع املس���ؤولني بوزارة 
األشغال العامة برئاسة مدير 
إدارة تصميم الطرق م.سهى 
أشكناني بحضور مدير إدارة 
بالبلدية  الهندس���ية  الرقابة 
م.ن���زار الصاي���غ وعدد من 

املهندسني من اجلانبني.
وقال املنفوحي: إن جهود 
الفني املش���ترك بني  الفريق 
البلدي���ة ووزارة األش���غال 
ساهمت بشكل كبير في حل 
جميع العوائق التي تعترض 
مسارات الطرق األربعة فضا 
عن خطوة املجلس البلدي ملا 
يبديه من دعم للجهاز التنفيذي 
من خال تفويضه بزحزحة 
العوائق  التعارضات وإزالة 
بهدف سرعة اإلجناز ملشاريع 
الطرق احليوية التي ستساهم 
امل���دن اجلديدة وحل  بربط 
االزدحام املروري وتس���هيل 
احلركة وانسيابيتها، مبينا 
أن���ه مت حص���ر كل العقبات 
التي تعترض مس���ارات كل 
طريق على حدة وزحزحتها 
لتتاءم مع تثبيتها وتسليمها 
العشرين من  لألش���غال في 
مارس اجل���اري، موضحا أن 
املعوقات ملشروع طريق 6.5 
الواقع ما بني طريقي الدائري 
السادس والسابع هي معوقات 
التعامل معها،  حكومية ومت 
حيث ان الطريق يعتبر من أحد 
املشاريع احليوية بطول 21 
كيلومترا، أما الطريق السابع 
فإنه متت زيادة عرضه من 100 
متر إل���ى 175 مترا بناء على 
طلب األشغال ومت التعامل مع 
معوقاته املقامة على الزيادة 
املطلوبة وهي 75 مترا لعرضها 
على املجلس البلدي وإصدار 

القرار الازم بهذا الشأن.
وأضاف: أن���ه مت التعامل 
مع معوقات طريق الس���املي 
والتي انحصرت في خمسة 
الس���كة  معوقات وتش���مل 
احلديد، اخلطوط الكهربائية 
والهوائية، موقف الشاحنات 
واحلزام الشجري، حيث مت 
أخذ موافقات وزارات اخلدمات 
لزحزحته���ا وعرضه���ا على 
املجلس البلدي إلصدار القرار 
بذلك من أجل تثبيت مس���ار 
حرم الطريق، مؤكدا على دعم 
البلدية جلهود وزارة األشغال 
والتع���اون من أج���ل إيجاد 
املناس���بة  احللول والبدائل 
دون أي تعطيل من أجل تنفيذ 
شبكة الطرق العماقة بالقريب 

العاجل.
من جانبها ثمنت م.سهى 
أش���كناني جهود البلدية في 
التعارضات  حل وتذليل كل 
مع مس���ارات حرم مشاريع 
أضخ���م الط���رق احليوي���ة 
والتنموي���ة بالكويت والتي 
وضعت لها اخلطط من قبل 
وزارة األشغال العامة لتطرح 
الربعني األول والثاني  خال 
من العام احلالي 2015، مشيرة 
الكثير من  أنها ستعالج  إلى 
املش���اكل املتعلقة باالزدحام 
املروري عند تقاطعات الطرق 
احلالية وانس���يابية حركة 
الدخ���ول واخل���روج للمدن 
اجلديدة لتتناسب مع الكثافة 
السكانية املستقبلية املتوقعة 
إلى جانب تطوير طرق السفر 

السريعة.
وأكدت أشكناني على أهمية 

تظافر جهود اجلهات املعنية 
لتنفيذ املشاريع التنموية وعلى 
رأسها بلدية الكويت، الفتة إلى 
أن فريق العمل املشكل من هذه 
اجلهات قطع شوطا كبيرا من 
خال م���ا بذله من جهود في 
التي  التنسيقية  االجتماعات 
عقدت منذ الشهر املاضي بهدف 
تذليل ومعاجلة كافة املعوقات 
والتعارض���ات متهيدا لطرح 
مشاريع الطرق احليوية في 

وقتها احملدد.
وأش���ارت إلى ان الوزارة 
وبالتنسيق مع بلدية الكويت 
اس���تطاعت اختص���ار طول 
الدورة املستندية التي كانت 
تش���كل حتديا لط���رح هذه 
املشاريع وفقا للجدول الزمني 
احملدد له���ا للبدء في مرحلة 
التنفيذ، حيث متكنت اجلهتني 
األشغال والبلدية من حتديد 
هذه املعوقات والتعارضات 
بفت���رة وجي���زة وحلها مع 
مختلف جهات اخلدمات املعنية 
وإصدار القرارات الازمة من 
قبل املجلس البلدي، مبينة بأن 
هذه اجلهود توجت باالتفاق 
على حتديد موعد تسليم حرم 
مسارات هذه الطرق خالية من 
العوائق 20 مارس اجلاري، 
والذي يعد إجنازا كبيرا لفريق 
العمل املشترك بني الوزارتني، 
الفتة الى أن الوزارة ستواصل 
عقد هذه االجتماعات املشتركة 
بني الوزارتني واجللوس على 
طاولة واحدة للمساهمة بشكل 
فعال م���ن االنته���اء من كل 
الدراسات الفنية واملخططات 

لتنفيذها على أرض الواقع.
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خالل حفل أقامته حمالت احلج الكويتية تكرمياً للوزير ولـ »األوقاف« لدورهما في إقرار قانون احلج والعمرة اجلديد

الصانع: لن نسمح بوجود أي فكر متطرف أو متشدد في مركز الوسطية

الدولة لرعاية  مؤسس���ات 
احلجاج واملعتمرين وعلى 
رأسها مجلس الوزراء املوقر 
وجميع اعضاء مجلس االمة، 
كم���ا اتقدم اليهم بالش���كر 
اجلزي���ل على دعمن���ا بهذا 
املجال واصدار قانون احلج 

والعمرة.
وتاب���ع الوزي���ر موجها 
حديثه الصحاب حمالت احلج 
قائال: نحن واياكم ش���ركاء 
في خدمة ضيوف الرحمن، 
وهي مس���ؤولية كبيرة ملن 
ش���رفه اهلل بالعمل في هذا 
املجال، فلتتضافر اجلهود 
لالرتقاء باخلدمات التي تقدم 
لضيوف الرحمن ولنحرص 
على تقدميها بافضل االساليب 
وارقاها حتى يتس���نى لهم 
القيام بأداء مناسكهم على 
الوجه االكم���ل، وال يخفى 
عليك���م ان االس���تعدادات 
الت���ي تقوم بها  املتواصلة 
الوزارة تستمر طوال العام 
ويتم فيها تالفي اي سلبيات 

وتعزيز االيجابيات.
وأض���اف قائ���ال: امتنى 
ان تكون جاهزيتكم عالية 
كامل���ة  واس���تعداداتكم 
الستقبال موس�م احلج هذا 
العام لضمان تقدمي افضل 
وارقى اخلدمات وفق اعلى 
املعايي���ر كما اعدكم بتقدمي 
الدعم الكام���ل والالمحدود 
للقيام مبهامكم على الوجه 
االكمل، لنسعى نحن واياكم 
لتقدمي هدفنا النبيل ورسالتنا 
الس���امية خلدم���ة ضيوف 

الرحمن.
وفي اخلتام، وجه الصانع 
الشكر للجنة حمالت احلج 
الكويتية على جهودها في 
إقامة هذا احلفل داعيا اهلل � 
عّز وجّل � ان يدمي عليها نعمة 
االمن واالمان واالستقرار على 
بلدنا احلبي���ب الكويت في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد وس���مو ولي عهده 
االمني الشيخ نواف االحمد 

� حفظهما اهلل.
من جانبه، وجه رئيس 
جلنة حمالت احلج الكويتية 
فوزي الدويسان الشكر لوزير 
االوقاف يعقوب الصانع على 
دعمه الق���رار قان�ون احلج 
والعمرة مثمنا ال�دور الكبير 
الذي تبذله وزارة االوقاف 
والش���ؤون االس���المية في 
امام  العقبات  تذليل جميع 
حمالت احلج الكويتية لتقوم 
بدوره���ا الرائ���د في خدمة 

ضيوف الرحمن.
وقال الدويسان: ان مثل 
ه�ذا الل�قاء يع�بر بش���ك��ل 
رائ�����ع عن م���دى التعاون 
املتميز بني وزارة االوقاف 
واصح���اب حم���الت احلج 
الكويتية والذي يدفعنا دائما 
الى التميز والرقي في مستوى 
اخلدم���ات لصالح ضيوف 
الرحمن من حجاج بيت اهلل 

احلرام من الكويت.

العالقة مع جميع شركائنا 
في املجاالت املتعددة«.

وأضاف قائال »وال يفوتني 
ان اتقدم اليكم بالشكر اجلزيل 
على ما تقومون به في خدمة 
ضيوف الرحمن وتقدمي افضل 
اخلدمات والتي تتيح لهم اداء 
مناسكهم على الوجه االكمل، 
كما اهنئكم على النجاحات 
التي حققتموها في مواسم 
احلج الس���ابقة السيما في 
موس���م احلج االخير حيث 
كان موسما متميزا بجميع 
املقاييس والذي اتسم بالهدوء 
والطمأنينة والراحة حلجاج 

دولة الكويت«.

تذليل جميع العقبات

وتابع الصانع قائال »كما 
اهنئك���م بص���دور القانون 
رقم 1 لس���نة 2015 لتنظيم 
حم���الت احل���ج والعمرة 
الوزارة خالل  حيث عكفت 
الفترة املاضية على صياغته 
واعداده بالش���كل املطلوب 
والذي يالمس حاجة اصحاب 
الكويتية  حم���الت احل���ج 
ويذلل جميع العقبات، حيث 
يكفل قيام اصحاب حمالت 
احل���ج بواجباته���م كاملة 
نحو احلج���اج واملعتمرين 
بالنسبة ألداء مناسك احلج 
والعمرة عل���ى اكمل وجه، 
وفقا ملا تقضي به الشريعة 
االسالمية، وتوفير وسائل 
السالمة والراحة للحجاج 
واملعتمرين من وقت قيامهم 
م���ن دولة الكوي���ت وحتى 

عودتهم للبالد«.

الحمالت الوهمية

وأردف وزي���ر االوقاف 
القانون  »كما س���يحد هذا 
من احلمالت الوهمية وغير 
املرخص���ة حي���ث ضاعف 
القانون العقوبة وش���ددها 
لتصل ال���ى عقوبة احلبس 
مدة ال تزيد عن سنة وبغرامة 
ال تزيد ع���ن 50 الف دينار 
كويت���ي او بإح���دى هاتني 

العقوبتني«.
واستطرد قائال: ان صدور 
قان���ون احلج والعمرة يدل 
على اهتمام خاص من جميع 

االوقاف االخ رومي الرومي 
الشأن، وأؤكد على  في هذا 
انه ان كانت هناك مصلحة 
في هذا الشأن عبر القانون 
اجلدي���د س���نتواصل م���ع 
امر  اصحاب احلمالت واي 
اط���ار املصلحة  يصب في 
العامة لضيوف الرحمن لن 

نتوانى في االهتمام به.
اقامة ه���ذا احلفل  وعن 
والتواصل مع اصحاب حمالت 
احلج الكويتية، قال الصانع: 
»مم���ا يثلج الصدر ان ترى 
وزارة االوقاف تقوم مبجهود 
يتعلق مبشروع قانون احلج 
والعمرة ويأت���ي اصحاب 
حم���الت احلج والعمرة من 
كل مكونات املجتمع الكويتي 
اثر  وحتتفي بك، فه���ذا له 
معنوي كبير وتشعر بأنه 
ال ي�وج���د جدار بينك وبني 
االخوة في حم���الت احلج 
وكذلك االشخاص العاملون 
على حمالت احلج والعمرة 
وما يقومون به من دور كبير 

خلدمة ضيوف الرحمن«.
وأضاف الصانع التقدير 
املعنوي والتكرمي يشعرنا 
بالسعادة وهو شيء كبير 
بالنسبة لنا بان ما نقوم به 
من مجه���ود متواضع وهو 
لي���س منة ولكن���ه واجبنا 
ك���وزارة وكحكومة، ولكن 
ايضا عملية التقدير والتكرمي 
لها اثر معنوي حتى لقطاع 
شؤون احلج بوزارة االوقاف، 
وبالفعل هذا ما جبلنا عليه 
في دول���ة الكويت وهذا ما 
نتمن���اه وم���ا نتوقعه من 
اصحاب حمالت احلج فلهم 

جزيل الشكر واالمتنان.
وكان الوزير الصانع قد 
ألقى كلمة بهذه املناسبة قال 
فيها »باسمي وباسم جميع 
العاملني في قطاع احلج اتقدم 
اليكم بالشكر اجلزيل وعظيم 
االمتنان عل���ى هذه الدعوة 
الكرمية، وهذا ان دل فامنا 
يدل عل���ى العالقة املتميزة 
بني اصح���اب حمالت احلج 
الكويتية والعاملني في وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية 
- قط���اع احل���ج، وهذا ما 
نسعى اليه دائما من توثيق 

وزير العدل البريطاني ومع 
وزير العدل الهولندي وذكرت 
انه ال ميكن ملقتضيات حسن 
س���ير العدالة ان تكون أي 
دولة مالذا آمنا لسراق املال 
العام، وليس من املتصور 
هذا االمر، ونحن ال نتكلم عن 
موضوع يتعلق باحلريات 
أو مواضي���ع من املمكن ان 

نختلف عليها«.
واستطرد الصانع قائال: 
»نحن نتكل���م عن مجرمني 
العام  املال  يقومون بسرقة 
فلي���س من املقبول ان نرى 
داخ���ل دول���ة الكويت احد 
سراق املال العام أو اخلزينة 
البريطانية، وكذلك ليس من 
املقبول ان نرى احد سراق 
املال الع���ام من الكويت في 
بريطاني���ا خاصة أن لدينا 
عالقة تاريخية مع بريطانيا 
امت���دت جذوره���ا إلى 200 

سنة«.
وأضاف: »بالتالي يجب أن 
تكون لدينا عالقة قضائية 
تعاونية امنية في هذا املجال 
وبالفعل، اخ���ذوا هذا االمر 
على محمل اجلد وس���نقدم 
اآلن مذك���رات ونبعثها الى 
اإلخوة في وزارة اخلارجية 
حتى تكون هناك آلية عمل 
يتم رسمها وخارطة طريق 
بني الكويت وبريطانيا وايضا 

بني الكويت وهولندا«.
وأوض���ح الصان���ع ان 
العمل على مكافحة االرهاب 
ب���ني البلدين يحت���اج الى 
البلدين  متخصصني م���ن 
وهذا م���ا ذكره وزير العدل 
بأن���ه كل���ف  البريطان���ي 
املتخصص���ني لديه في هذا 
اجلانب، ونحن ايضا قمنا 
بدورنا بتكليف املتخصصني 
حتى تتم كتابة املذكرات التي 
تخص هذا الشأن ونصل الى 

نقاط االلتقاء.

فتح المجال لزيادة حجاج 
الحمالت

وفيما يخص فتح املجال 
حلم���الت احلج لزيادة عدد 
حجاجها، قال الصانع: كان 
لدي لقاء س���ابق مع مدير 
مكتب شؤون احلج في وزارة 

أسامة أبوالسعود

أك���د وزير العدل ووزير 
األوقاف يعقوب الصانع أنه 
يسعى إلى تطبيق القانون 
والتعامل مع اجلميع مبسطرة 
واحدة، مشددا على انه لن 
يسمح بوجود فكر متشدد او 
غلو في الطرح داخل مركز 

الوسطية.
الوزي���ر الصانع  وتابع 
في تصريحات للصحافيني 
على هام���ش حفل التكرمي 
ال���ذي أقامته حمالت احلج 
الكويتية تكرمي���ا للوزير 
الصانع ول���وزارة األوقاف 
لدوره���م في إق���رار قانون 
احلج والعمرة، والذي أقيم 
مس���اء ام���س األول بفندق 
البدع  املوفنبيك مبنطق���ة 
بحضور وكيل وزارة األوقاف 
املساعد للعالقات اخلارجية 
واحلج خليف األذينة ومدير 
الرومي:  إدارة احلج رومي 
»يجب أن نبتعد عن الغلو في 
التفكير والغلو في الطرح وال 
ميكن ان يكون هذا حتت كلمة 
الوس���طية، وبالتالي الفكر 
التكفيري او الفكر املتطرف 
املتش���دد ال ميكن ان يكون 
ولن نسمح به في داخل هذا 

املركز«.
وتابع قائال: »لذلك عكفت 
مع زمالئي في وزارة االوقاف 
على ان تكون الرؤى واالهداف 
كلها مبنية على اساس فكرة 
الوس���طية وليس ادل على 
ذلك من طرحنا الستراتيجية 
العليا،  الوسطية واللجنة 
وكما تعلمون وزعناها على 
اعضاء مجلس االمة ومجلس 
الوزراء وكافة مؤسس���ات 
املدن���ي، وايضا  املجتم���ع 
اميانا منا اصدرت تعليمات 
لالمني العام للوس���طية م. 
فريد عمادي وقلت له ايضا 
ان الصحافة واالعالم لهما 
دور كبير، وهذه املس���ودة 
التي تقدمنا بها تعتبر مبدئيا 
مس���ودة وضعت كخارطة 
طريق، البد ان يكون لالعالم 
دور كبير ليضعنا في السكة 

الصحيحة«.
واضاف قائال: »وبالتالي 
س���توزع لكاف���ة وس���ائل 
االعالم من صحافة وتلفزة 
وفضائي���ات وكل وس���ائل 
ال���ذي  الكويت���ي  االع���الم 
شأنه شأن كافة مؤسسات 
املجتمع املدني لعلنا اغفلنا 
شيئا لم نضعه في مشروع 

الوسطية«.

سراق المال العام

وح���ول زيارته األخيرة 
للمملكة املتح���دة وهولندا 
ومش���روع اتفاقيات تبادل 
املجرمني وسراق املال العام، 
قال الصانع: »اجلولة كانت 
ناجحة بكل املقاييس وكان 
هناك اهتمام كبير من قبل 
املسؤولني في وزارة العدل 
البريطاني���ة، وحتدثت مع 

 الوزير الصانع وأحمد القراوي ومستشار اإلدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن والشيخ علي املكيمييعقوب الصانع ورومي الرومي وخليف األذينة وعدد من أصحاب حمالت احلج

درع تقديرية من أصحاب حمالت احلج للوزير الصانع

..ودرع تكرميية إلى خليف األذينة تكرمي رومي الرومي

سنقدم مذكرات 
لوزارة اخلارجية 
لتكون خارطة 

طريق بني الكويت 
وبريطانيا وهولندا 
في تبادل سراق 

املال العام 
واإلرهابيني

قانون احلج 
اجلديد سيحد من 
احلمالت الوهمية 

وغير املرخصة

مضاعفة عقوبة 
احلمالت الوهمية 
لتصل إلى احلبس 
مدة ال تزيد على 

سنة وغرامة ال تزيد 
على 50 ألف دينار 

أو بإحدى هاتني 
العقوبتني

بدء تدوير »العدل« اخلميس للخبراء 
والدخيل لإلدارية واملالية

أسامة أبوالسعود

أصدر وزير العدل ووزير األوقاف يعقوب الصانع قرارا 
وزاريا بتدوير وكالء مساعدين بوزارة العدل، ونص القرار 
الوزاري بتكليف فيصل عبداهلل اخلميس وكيال مس����اعدا 
لشؤون اخلبرة والتحكيم وخالد محمد الدخيل وكيال مساعدا 
للشؤون اإلدارية واملالية. وبحسب مصادر خاصة ل� »األنباء« 
يأتي القرار كبداية للتدوير املتوقع أن يقوم به الوزير الصانع 

في كل من وزارتي العدل واألوقاف قريباً.

»األوقاف« تساند »الداخلية« 
في حملة »معاً جنمع السالح«

أسامة أبوالسعود

من أجل املس����اهمة في حشد التأييد الشعبي والرسمي 
لاللتزام بالقانون ومساندة رجال وأجهزة األمن في جمع السالح، 
للقضاء نهائيا على ظاهرة أخطار األسلحة غير املرخصة وما 
تؤدي إليه من مخاطر تهدد أمن الوطن واستقراره وسالمة 

األرواح واملمتلكات، قامت 
وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية مبساند وزارة 
الداخلية ومشاركتها في 
حملتها الوطنية جلمع 
والذخائ����ر  األس����لحة 
واملفرقعات حتت شعار 

»معا جنمع السالح«.
وقال وكي����ل وزارة 
األوقاف املساعد لشؤون 
املساجد د.وليد الشعيب 
إن الوزارة تشارك في هذه 
احلملة مشاركة فعالة من 
شأنها املساهمة بشكل 

إيجابي في إجناحها، انطالقا من دورها الوطني ورسالتها 
املجتمعية. وقال الشعيب في تصريح صحافي: لقد مت إصدار 
تعميم موجه إلى أئمة وخطباء املساجد يدعوهم ويلزمهم 
بتخصيص خطبة يوم غد اجلمعة املوافق 6 اجلاري للحديث 
عن حملة جمع السالح وحث املصلني على املساهمة في هذه 
احلملة، والتنبيه على أخطار األسلحة غير املرخصة، وأيضا 
تناول هذه املواضيع في الدروس اليومية وخطب اجلمعة، 

وذلك طيلة فترة احلملة والتي متتد ل� 4 أشهر.
وأوضح إن الوزارة عممت اخلطبة التي أعدتها جلنة إعداد 
اخلطب بالوزارة حتت عنوان »مخاطر حمل السالح« على 
جميع مسaاجد الكويت وألزمت األئمة واخلطباء بها، حتى 

تعم الفائدة وتتحقق األهداف املنشودة منها.
وتوضح اخلطبة إن من الفساد الذي بدأ يظهر وينتشر 
في مجتمعاتنا اليوم ظاهرة انتش����ار السالح بأيدي الناس 

الذين استغلوه ألغراض خاطئة ومدمرة.
وجاء في خطبة يوم غد اجلمعة: إن النصوص الشرعية 
الصحيحة والصريحة حذرت من مخاطر السالح والعبث 
به حتى ولو على س����بيل املزاح، فكيف مبن يصيب ويقتل 
به األبرياء. وأردفت قائلة: إن حلمل السالح وانتشاره بني 
أيدي الس����فهاء واملجرمني والعابثني عواقب وخيمة وآثار 
جسيمة، فهو مخالفة ألمر اهلل وأمر رسوله ژ وولي األمر 
الذي  أُمرنا بطاعته، مش����يرا إلى أن ذلك فيه إرهاب للناس 
وترويع لآلمنني وإيذاء للمؤمنني. وذكرت اخلطبة: إن إحصائية 
مركز البحوث في وزارة الداخلية كش����فت أن مخافر البالد 
سجلت 27 ألف جرمية متنوعة خالل العام 2013، وأظهرت 
اإلحصائية أن اجلرائم الواقعة باالعتداء على النفس بلغت 
128جرمية، مؤكدة أن هذا العدد يعد ضخما بالنسبة لدولة 
مثل الكويت. وأشارت إلى أن هذه احلوادث املتكررة املروعة 
سببها حمل الس����الح والتهاون في ذلك، ووقوعه في أيدي 
عابثة ال حتس����ن استخدامه وفي أيدي شباب صغار أو من 
في حكمهم ممن ال يحسبون حساب العواقب وإمنا هي من 

باب الشهرة واملفاهيم اخلاطئة.

د.وليد الشعيب

عدد من أصحاب حمالت احلج الكويتية خالل احلفل
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سفراء الصومال واململكة العربية السعودية والسنغال وتونس وليبيا والهند وليد اخلبيزي يشارك السفير البلغاري قطع كيكة االحتفال

أكد خالل االحتفال بالعيد الوطني البلغاري أن الكويت ليست لها عالقة بإموازي

اخلبيزي عن سعي االحتاد األوروبي تغيير إجراءات 
التأشيرة: ال يؤثر على طلبنا إللغاء »الشنغن«

»املواصالت« تدعو مشتركيها إلى سداد فواتيرهم تفادياً للقطع
دعت وزارة املواصالت 
مشتركي اخلدمات الهاتفية 
الى س���داد م���ا عليهم من 
مس���تحقات مالية تفاديا 
لنظام القطع اآللي املبرمج 
للخدمة الذي ستنفذه خالل 
شهر مارس اجلاري بحق 

املتخلفني عن السداد. 
 وقالت الوزارة في بيان 
صحافي امس إن القطع اآللي 

املبرمج سيس���بقه إرسال 
رسالة حتذيرية أولى في 
الثامن من الشهر اجلاري 
تليها رسالة حتذيرية ثانية 
أرقام هواتف  الى  ترس���ل 
اصح���اب العالق���ة في 15 

اجلاري. 
 وأضافت أنها س���تقوم 
في 22 اجلاري وعقب بث 
الرسالة التحذيرية الثانية 

بقطع اخلدمة عن الهواتف 
الت���ي تخلف أصحابها عن 
السداد موضحة أن السقف 
املالي الذي يقوم بناء عليه 
احلاسب اآللي بإدراج الرقم 
الهاتفي ضمن قائمة القطع 
املبرم���ج ه���و 50 دينارا 
للهواتف املنزلية و100 دينار 

للهواتف التجارية. 
 وذكرت أن قطع اخلدمة 

آليا سيشمل أرقام الهواتف 
التي مت االتفاق على تقسيط 
مبالغها املس���تحقة مسبقا 
وتأخر أصحابها عن تسديد 
القسط الشهري املستحق 
اضافة الى أرقام املتأخرين 
ع���ن س���داد االش���تراكات 
الس���نوية مدة ستة أشهر 
وأكث���ر لفئت���ي »من���ازل 
وجتاري« لغي���ر الكويتي 

وفئة »جتاري« للكويتيني.  
وأشارت املواصالت الى أنها 
تتيح للمش���تركني س���داد 
فواتيرهم من خالل زيارة 
موقعه���ا االلك�ترون���ي أو 
البوابة االلكترونية  موقع 
الرسمية للدولة أو من خالل 
االس���تعالم عن حساباتهم 
الرقم  عبر االتص���ال على 
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ومن جهته، قال س����فير 
بلغاريا لدى الكويت اليكساندر 
اولشيفسكي: نحتفل بالذكرى 
ال� 137 الس����تقالل بلدنا من 
االستعمار العثماني الذي جثم 
على قلوبنا ملدة 500 عام، ففي 
الثالث م����ن مارس عام 1878 
العثمانية  الدول����ة  وهزمية 
من روسيا مت توقيع اتفاقية 
لتكون بلغاريا دولة فيدرالية، 
وهي مناسبة عظيمة في قلوب 
البلغاريني والتي تعتبر احد 
أقدم الدول في القارة األوروبية 

وتصل الى 1300 عام«.
وعن العالقات مع الكويت، 
ق����ال: »نحتف����ل ه����ذا العام 
مبرور 51 على بدء العالقات 
الديبلوماس����ية مع الكويت، 
وباملقارن����ة م����ع العالق����ات 
البلغارية مع الدول في املنطقة 
فإن عالقتنا مع الكويت تعتبر 
مميزة جدا، فنحن س����اندنا 
الكويت في ح����رب التحرير 
وكانت هناك زيارات على أعلى 
املستويات بني البلدين، فقد 
زار الكويت ثالثة رؤساء بلغار 

في 1993 � 1997 � 2002«.
وعن اجلالي����ة البلغارية 
في البالد، قال »لدينا جالية 
تصل ال����ى 500 بلغاري في 
الكوي����ت منهم 300 يعملون 
في القطاع الصحي من أطباء 
وممرضني«، مشيرا من الناحية 
الس����ياحية الى وجود اقبال 
كويتي للس����ياحة في بالده، 
الفتا الى زي����ارة نحو 3500 
كويتي بالده خالل املوس����م 

السياحي املاضي.
القادمة  الزيارات  وحول 
ملسؤولي البلدين، قال: »لقد 
حمل����ت دعوة م����ن الرئيس 
الس����مو  البلغاري لصاحب 
لزي����ارة بلغاريا ولكن حتى 
اآلن لم يتم حتديد موعد لهذه 
الزيارة وكان����ت آخر زيارة 
البلغاري  ال����وزراء  لرئيس 

للكويت في 2010«.

وبخصوص الرسالة التي 
ستوجه لسفراء الكويت في 
اوروبا خالل اجتماع السفراء 
في ابريل املقبل، قال: »نحرص 
ف����ي الوزارة عل����ى ان تكون 
املعلومة متوافرة لدى جميع 
س����فرائنا في اوروبا«، الفتا 
الى ان »دول االحتاد االوروبي 
البعض  مرتبطة ببعضه����ا 
وعلى سفرائنا االطالع على 
ما يحصل هناك، مع استمرار 
تق����دمي التوجيه����ات بكل ما 

يتعلق مبصالح الكويت«.
وعن استمرار الوزارة في 
جتربة التواصل عبر الڤيديو 
مع سفراء البالد في اخلارج، 
لفت ال����ى انها »جتربة رائدة 
ومفيدة جدا وتعطي املجال 
التخاذ القرار بشكل جماعي، 
وهي تقنية نحن بحاجة لها«. 
وكان اخلبي����زي حتدث عن 
العالقات بني الكويت وبلغاريا، 
مشيرا الى انها »ودية وتدار 
بديبلوماس����ية هادئة جدا«، 
الفتا الى وجود »26 اتفاقية 
ثنائية تسير مختلف قطاعات 
الدولة«، متحدثا عن وجود 
شراكة في مجاالت عدة، الفتا 
الى وجود العديد من الكويتيني 
الذين يزورون بلغاريا للعالج 
وللسياحة، مشيرا الى وجود 
شركات بلغارية تشارك في 
املناقص����ات في البالد ضمن 

مشاريع التنمية.

قريب����ا ونحن نريد ان تتخذ 
بعض القرارات قبل انشغالها 

في هذه االنتخابات«.
وباحلدي����ث ع����ن توجه 
لفتح سفارات جديدة للبالد 
في اخلارج، قال ان »الكويت 
تغطي كتمثيل ديبلوماس����ي 
مقيم او غير مقيم كافة دول 
الى  القارة االوروبية«، الفتا 
ان »فت����ح س����فارات جديدة 
يعتمد على حس����ب احلاجة 
وامليزانية«، مستدركا »الكويت 
اآلن مكتفية ولكن ال نستبعد 

اي قرار بهذا اخلصوص«.
وبخص����وص االرهاب����ي 
محمد ام����وازي ودور وزارة 
اخلارجية بهذا الش����أن، قال 
ل����وزارة  اخلبي����زي: »ليس 
اخلارجية اي دور وإموازي 
مواطن بريطاني تربى وترعرع 
في بريطانيا وثقافته حصل 
عليه����ا هن����اك«، مؤك����دا ان 
»الكويت ليس����ت لها عالقة 
بهذا املواطن البريطاني«. وذكر 
اخلبيزي، عن زيارة رئيس 
وزراء الدامنارك الى البالد، ان 
الهدف منها »هو شكر القيادة 
الكويتية على حسن ضيافتهم 
للقوات الدامناركية املشاركة 
في قوات التحالف الدولي ضد 
داعش، وايضا لتقدمي التهاني 
الوطنية،  مبناس����بة االعياد 
ومرور 50 عاما على العالقات 

الديبلوماسية هذه السنة«.

بيان عاكوم

ادارة اوروبا  قال مدي����ر 
في وزارة اخلارجية السفير 
وليد اخلبيزي انهم مقبلون 
»عل����ى املراجع����ة م����ن قبل 
االحتاد االوروبي بخصوص 
مسيرة الغاء تأشيرة الشنغن 
عن املواطنني خالل االش����هر 
املقبلة«، مش����يرا الى ان هذا 
يعتمد على »حسب برنامج 
البرملان االوروبي، وانشغاالته 
وأولوياته«، مضيفا »كما اننا 
مازلنا بانتظار االستحقاقات 
ب����وزارة  املنوط����ة  الفني����ة 
الداخلية بشأن اصدار اجلواز 
االلكتروني«. وخالل مشاركته 
االحتفال الذي نظمته السفارة 
العيد  البلغارية مبناس����بة 
الوطني مساء اول من امس 
في مقر السفارة في اجلابرية، 
اشار اخلبيزي ردا على سؤال 
عن سعي دول االحتاد االوروبي 
لتغيير اجراءات التأشيرة بعد 
احداث باريس االخيرة ومدى 
تأثيرها على س����عي الكويت 
اللغاء التأشيرة، قائال: »هي 
فقط للمرور بني دول االحتاد 
ولي����س لطل����ب الكويت اي 
عالقة بذلك وامنا هو سار كما 
مخطط ل����ه«. وعما اذا كانت 
هناك اجتماعات جديدة بني 
الكويت واجلانب البريطاني 
لتنفيذ م����ا مت االتفاق عليه 
خالل جلنة التوجيه املشتركة 
مع بريطانيا، اش����ار الى ان 
»االجتماع املقبل سيكون في 
بريطانيا في العاشر من شهر 
يونيو لتنفيذ كل ما مت االتفاق 
عليه«، متحدث����ا عن وجود 
»اتفاقيات قصيرة املدى كتلك 
املتعلقة بالطلبة واالستثمارات 
والهجرة وعلى رأسها موضوع 
الڤي����زا االلكتروني����ة والتي 
مازلنا نتباحث بش����أنها مع 
البريطاني����ني«، مضيف����ا ان 
»بريطانيا ستدخل االنتخابات 

فولفات: أملانيا توافق على بيع الكويت 12 عربة مدرعة
كشف السفير األملاني أويجن فولفات 

أن مجلس األمن الفيدرالي األملاني 
وافق في شهر فبراير املاضي علي بيع 
الكويت 11 عربة مدرعة من نوع فوكس 

لألغراض النووية والبيولوجية والكيميائية 

 )NBC( باإلضافة إلى عربة أخرى من نوع
استطالعية، ليكون اجمالي عدد العربات 

التي متت املوافقة عليها 12 عربة، وأعرب 
عن أمله في أن يشهد املستقبل القريب 

املزيد من التعاون العسكري بني البلدين.

تفعيالً لبروتوكول التعاون مع جامعة الكويت

»احلرس الوطني« لطلبة اإلعالم:
جناح العالقات العامة مرهون مبراعاة القيم األخالقية

طيبة عن املنشأة.
وأش����ار إل����ى إن هناك 
شروطا تكفل النجاح لفريق 
العالق����ات العام����ة في أي 
مؤسسة، من بينها مراعاة 
القي����م األخالقية كالصدق 
والنزاه����ة واملوضوعي����ة 
والدقة في األداء، ووجود 

سياس����ة مح����ددة املعالم 
وقابلة للتنفيذ يكون هدفها 
الثقة بني املؤسس����ة  بناء 

وجمهورها.
من جانبه، أشاد رئيس 
حترير مجلة آفاق الصادرة 
عن قس����م اإلعالم في كلية 
اآلداب د.بدر ناصر احلجي 
بالدور ال����ذي يضطلع به 
احلرس الوطني في منظومة 
الدفاع واألمن عن الكويت، 
كما أثنى على دور مديرية 
التوجيه املعنوي في نشر 
الوعي بني منتسبي احلرس 
الوطني وتسليط الضوء 
عل����ى منجزات وأنش����طة 
املؤسسة العسكرية، مبينا 
ان هذه احملاضرة تأتي في 
إطار التنسيق والتعاون بني 
الوطني وجامعة  احلرس 
الكويت. ش����هد احملاضرة 
مستش����ار حتري����ر مجلة 
آف����اق اجلامعي����ة ط����ارق 
الدريس وع����دد من طلبة 

قسم اإلعالم.

القرارات اإلدارية وتقوية 
العالق����ات م����ع اجلماهير 
واخلارجي����ة  الداخلي����ة 
للمؤسس����ات املختلفة، ما 
يس����هم في توفي����ر املناخ 
الكفاءة  املالئ����م لزي����ادة 
اإلنتاجية وتكوين صورة 
ذهنية متميزة وخلق سمعة 

أكد مدير حترير مجلة 
احل����رس الوطن����ي املقدم 
جدع����ان فاضل جدعان أن 
العامة أصبحت  العالقات 
ض����رورة ملح����ة في عمل 
العام واخلاص،  القطاعني 
ملا تقوم به من دور فاعل في 

بناء الثقة لدى اجلمهور.
واستعرض املقدم جدعان 
خالل محاضرة ألقاها لطلبة 
قسم اإلعالم في كلية اآلداب 
بجامع����ة الكويت، تفعيال 
لبروتوكول التعاون املبرم 
بني احلرس الوطني وجامعة 
الكوي����ت، دور التوجي����ه 
املعنوي في احلرس الوطني 
ال����روح املعنوية  في رفع 
والتثقي����ف والتوعية من 
خالل ما يتضمنه من حمالت 
وما يصدره من إصدارات 
تصب في خدمة منتسبيه 

واملجتمع.
وأوض����ح ان عملي����ة 
االتصال هي جوهر العالقات 
العامة تس����هم في ترشيد 

احلضور في اللقاء 

»مسيرة كفاح«.. مواد تاريخية وإجنازية 
للراحل عبداحلسني معرفي

»الكهرباء«: 11 اجلاري آخر مهلة لتسليم 
تقرير االنقطاع األخير إلى مجلس األمة

دارين العلي

قالت مصادر مطلعة ف���ي وزارة الكهرباء 
واملاء ان املهلة لتس���ليم مجلس األمة تقرير 
التحقيق بقضية انقطاع الكهرباء في 11 الشهر 
املاضي إثر خلل في محطة الصبية تنتهي في 

11 الشهر اجلاري.
وأوضحت املص���ادر ان مجلس األمة أمهل 
الوزارة في جلس���ته املنعقدة في 12 الش���هر 
املاضي أي في اليوم الذي تال االنقطاع، شهرا 
كامال إلجراء حتقي���ق متكامل حول االنقطاع 
وأسبابه واملتسبب فيه وكيفية التعامل معه 

ومعاجلته ضمانا لعدم تكراره.
وقالت املصادر إن اللجنة املكلفة بالتحقيق 

والتي تضم ممثلني عن جامعة الكويت ومعهد 
األبحاث والوكالء املعنيني في الوزارة برئاسة 
وكيل الوزارة، لم تنت���ه حتى اآلن من كتابة 
التقرير ولكنها ستنتهي في الوقت احملدد ولن 

تطلب أي مهل إضافية.
وعما يتم تداوله حول مشاكل خطوط 400 
كيلوفولت وأنها السبب في أزمة االنقطاع، أكد 
املصدر انه وفنيا يجب استبعاد إمكانية اخلطأ 
التصميمي في هذه الشبكات إذ إنها تعمل منذ 
عامني ولو ان هناك خالال مصنعيا او تصميميا 
لظهر منذ بداية تشغيلها، فاملرجح هو اخللل 
التشغيلي بش���ري اي خطأ بشري او بسبب 
عدم استجابة األجهزة ألمر معني وهنا تنحصر 

املشكلة في التشغيل والصيانة.

ان  اخلطي���ب  عبدالعزي���ز 
الراحل قدم للوطن الش���يء 
الكثير وهذا الكتاب هو عرفان 
ش���كر بكل ما حتمله الكلمة 
من معان لرج���ل أحب بلده 
ومتيز باجلانب اإلنس���اني 
وحتم���ل اكبر املس���ؤوليات 
وعشقه غير احملدود للتراث 
الى جانب إبداعاته في فنون 
البحر والسفن وصناعة السفن 
الكويتي  والسياحة والتراث 
وقيام���ه مبش���روع محمدي 
واالحتفال بالعم���ل ورحلة 

البوم احملمدي الكويتي.

عبداهلل العليان

قال عبداإلل���ه معرفي ان 
كتاب »مس���يرة كفاح« الذي 
يحكي مسيرة شقيقه الراحل 
عبداحلس���ني محمد معرفي 
تضمن كلمة خاصة تفضل بها 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم���د عن املرحوم 
أشاد فيها سموه به ووصفه 
الذين  الكويت  بأحد رجاالت 
الوطن  س���اهموا في نهضة 
التجارية والتنموية وانه احد 

رواد التراث البحري.
وأض���اف معرف���ي خالل 
املؤمت���ر الصحاف���ي ال���ذي 
أقيم مساء أمس األول حول 
إصدار كتاب مس���يرة كفاح 
لسيرة املرحوم عبداحلسني 
معرف���ي ان الراحل اش���تهر 
بحبه ألعمال اخلير ومساعدة 
الفقراء واحملتاجني، الى جانب 
إنشاء املشاريع اخليرية داخل 
الكويت وخارجها وان فكرة 
إعداد وتدوين مسيرة املرحوم 
سديدة ألنها ستشكل مرجعا 
للباحثني في ش���أن رجاالت 

الكويت.
وبني معرف���ي أن الكتاب 
احتوى أيضا على كلمة لسمو 
الشيخ ناصر احملمد، أشاد فيها 
باملغف���ور وإجنازاته ودوره 
الكبير في مسيرة الكويت في 
مختلف األصعدة، موضحا ان 
الكتاب يوثق مرحلة تاريخيه 

مهمة في تاريخ الكويت وأهلها 
وعالقتهم بالبحر والتجارة 
والغوص وإيصالهم الى موانئ 

العالم.
وأضاف عبداالله معرفي أن 
الكتاب يتضمن مواد تاريخية 
وعلمية وش���خصية، إضافة 
الى إجنازات���ه ورحالته منذ 
طفولت���ه وعالقت���ه بالبحر 
وإنشاء مدينة الكويت وقوة 
البحرية تاريخيا  الكويتيني 
وعزمية رجال البحر ومصادر 
الثروة وآث���ار اندثار جتارة 
اللؤلؤ على النشاط التجاري، 
إضافة ال���ى الدور التاريخي 
لعائلة عبداحلس���ني معرفي 
وشجرة ال معرفي واملرحلة 
اجلديدة بع���د ظهور النفط، 
موضحا ان فص���ول الكتاب 
تناولت عدة مناحي من سيرة 

الراحل املتنوعة.
ق���ال احملامي  من جهته، 

)هاني عبداهلل( عبداالله معرفي وعبدالعزيز اخلطيب وأحمد بوسيدو خالل املؤمتر الصحافي 

خالل املؤمتر الصحافي لإلعالن عن الكتاب

الزميل عبداهلل العليان يتسلم نسخة من الكتاب

أولشيفسكي: 
دعوة من الرئيس 

البلغاري لسمو 
األمير لزيارة بلدنا 

لم يتم
حتديد موعدها 

حتى اآلن

تـــذگـيــــر رابـــع
لتسـديـــــد االشتــــراك  السنـــوي

علم�������ًا باأن دوام �صكرتارية اجلمعية من ال�صاعة التا�صعة �صباحًا 

وحتى ال�صاعة اخلام�صة م�صاًء طيلة اأيام الأ�صبوع ما عدا يومي 

اجلمعة وال�صبت.

اإع��������الن

مبنا�صبة انتهاء ال�صنة املالي�������ة 2014 وحلول موعد ت�صديد 

ال�ص�������راك لل�ص�������نة املالية اجلديدة 2015 يود جمل�س اإدارة 

جمعي�������ة ال�صحافي�������ن الكويتي�������ة اأن يذكر الزم�������الء اأع�صاء 

اجلمعية ب�صرعة �ص�������داد التزاماتهم املالية وا�صتالم بطاقات 

الع�صوية اجلديدة لعام 2015 ومراجعة �صكرتارية اجلمعية 

بهذا اخل�صو�س يف موعد اأق�صاه 2015/3/31.
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أقرن بالغه بأدلة وقرائن وإثباتات متكن اجلهات املعنية من الوصول إلى مرتكبي اجلرمية

الغامن يتقدم بشكوى للنيابة العامة حول مقاطع صوتية منسوبة إليه: القضاء الشامخ مالذ كل صاحب مظلمة
قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن: تقدمت اليوم 

بشكوى للنيابة العامة تتعلق مبقاطع صوتية منسوبة إلّي 
مبا تشمل من تنصت وتركيب وتالعب تقني إميانا مني 

بأن القضاء الشامخ هو مالذ كل صاحب مظلمة.
وأضاف الغامن: وكما صرحت قبل أيام عندما كنت 

خارج البالد على أنني سأشرع فور وصولي باتخاذ كل 
اإلجراءات القانونية املتعلقة بالقضية، وهي قضية ال ميكن 

وصفها أخالقيا إال باالنحطاط والدناءة وسياسيا بأنها 
انعكاس حلالة الترنح واالحتضار الذي يعاني منه سراق 

املال العام وقوى الفساد املنظمة. وذكر الغامن: »انني قمت 
بإقران بالغي بأدلة وقرائن وإثباتات ستمكن اجلهات 

املعنية بإذن اهلل من التوصل الى مرتكبي تلك اجلرمية 
النكراء وال يسعني هنا إال استذكار قوله تعالى: )وال يحيق 

املكر السيئ إال بأهله( ڈ، الذي هو حسبي وهو نعم 
الوكيل«.من جانب آخر، أصدر رئيس مجلس األمة مرزوق 

علي الغامن قرارا بترقية آمر حرس مجلس األمة العميد 
خالد الوقيت إلى رتبة لواء وترقية النقيب بدر املطوع إلى 

الغامن يقلد املطوع رتبته اجلديدةرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متوسطا  اللواء خالد الوقيت والرائد بدر املطوعرتبة رائد.

طالب بإعادة مركز الكويت للقرآن الكرمي

استنكر ما تردد من أن البلدية ستقوم بإزالتها بحجة بُعدها عن رقابة وزارة األوقاف

عاشور يقترح إلغاء الهيئة العامة للعناية بطباعة
ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما

احلريجي: املصليات املؤقتة جاءت لسد النقص والعحز 
في توافر املساجد في املناطق البعيدة

 وقد قامت وزارة األوقاف 
بهذه امله����ام على أكمل وجه 
من خالل أجهزتها املختلفة، 
الكويت للقرآن  ومنها مركز 
الكرمي واإلدارات ذات الصلة 
بطباعة ونشر القرآن الكرمي 
النبوية وعلومهما،  والسنة 
إلى أن صدر القانون رقم 10 
لس����نة 2011 بنقل هذا املركز 
إل����ى هيئة  اإلدارات  وه����ذه 
جديدة نص هذا القانون على 
إنشائها، وهي هيئة عامة ذات 
شخصية اعتبارية مستقلة، 
ولها ميزانية ملحقة بامليزانية 

العامة للدولة.
القانون  وقد صدر ه����ذا 
ف����ي 2011/4/20 ومت نش����ره 
ف����ي اجلريدة الرس����مية في 

.2011/4/24
 وقد أثبت التطبيق العملي 
لهذا القانون أن إنش����اء هذه 
الهيئ����ة لم يكن له ما يبرره، 
إذا ان وزارة األوق����اف كانت 
تقوم بجميع املهام التي أنشئت 
الهيئة من أجلها، كما أن إنشاء 
الهيئة يحمل امليزانية العامة 
للدولة أعب����اء مالية ال مبرر 

عن رقابة وزارة األوقاف وهذا 
غير صحي����ح الن املصليات 
املؤقتة ه����ي في الواقع ألداء 
الصلوات اخلم����س فقط أما 
ص����الة اجلمع����ة وخطبتها 
فتقام في املساجد فقط. وشدد 
احلريجي على انه يجب عدم 
هدم املصليات املؤقتة إال بعد 
الدولة للبديل بإقامة  توفير 
مساجد في ذات املناطق التي 
توجد بها املصليات املؤقتة 
حتى ال يت����م التضييق على 
املصلني الذين ال يجدون في 
مناطقهم مساجد قريبة يؤدون 
فيها الصلوات اخلمس.وحذر 
احلريجي من أن إزالة املصليات 
املؤقتة سيس����يء لس����معة 
الكويت بني ال����دول العربية 
واإلس����المية، مشيرا إلى انه 
يخش����ى أن يقال إن الكويت 
أو املصليات،  تهدم املساجد 
بينما الكويت تشيد املساجد 

لها، علما أن اعتمادات الهيئة 
خالل السنة املالية 2015/2014 
بلغت 4.865.000 دينار، ومما 
يسترعي النظر أن املصروف 
الفعلي في باب املرتبات بلغ 
املالية 2013/2012  السنة  في 
)وهي أول سنة مالية للهيئة( 
املقدر  592826 دينارا، وقفز 
لهذا الباب في الس����نة املالية 
ال����ى   2015/2014 احلالي����ة 

2.233.000 دينار.
 لذلك فإن إلغاء هذه الهيئة 
وإعادة األوضاع إلى ما كانت 
عليه قبل إنشائها أمر ضروري 
متلي����ه اعتب����ارات املصلحة 
العامة والظروف املالية التي 

متر بها الدولة.
 ه����ذا باإلضاف����ة إلى أن 
إلغاء الهيئة يعيد األمور إلى 
إلى  السليم، ويعيد  وضعها 
وزارة األوقاف اختصاصاتها 
األصلية، كما حددها املرسوم 
الصادر ف����ي 1979/1/7 والتي 
كانت الوزارة تقوم بها بكفاءة 
عالية وعلى أحسن وجه والتي 
نزعت منها دون مبرر بإنشاء 

الهيئة.

بتبرعات حكومية وشعبية 
من أهل اخلير الكويتيني في 
مش����ارق األرض ومغاربها. 
وخت����م احلريجي تصريحه 
بانه ال ميكن الس����كوت عن 
املؤقتة دون  إزالة املصليات 
بناء مس����اجد بديلة، مشيرا 
إلى انه ق����ام بتفعيل أدواته 
الدس����تورية والتدرج فيها 
بتوجيه حزمة من األس����ئلة 
البرملانية إلى الوزراء املعنيني 
بقضية املصليات املؤقتة وهم 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء، ووزير الدولة لشؤون 
البلدي����ة، ووزي����ر األوقاف 
والشؤون اإلسالمية، الستبيان 
احلقيق����ة ومعرفة صحة ما 
نشر عن صدور قرار بإزالة 
املصليات املؤقتة، مضيفا انه 
سيحدد خطوته التالية بعد 
ورود ردود ال����وزراء في هذا 

الشأن.

إلى وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية، وينقل من لم يصدر 
قرار بنقله خ����الل هذه املدة 
إلى وزارة أخرى باالتفاق مع 
الوزير املختص، كما يصدر 
جميع القرارات الالزمة لتنفيذ 

أحكام هذا القانون
٭ م����ادة رابعة: على رئيس 
ال����وزراء والوزراء،  مجلس 
كل فيم����ا يخصه، تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت املذكرة االيضاحية 
لالقت����راح بقان����ون على ما 
يلي: نص املرس����وم الصادر 
في 1979/1/7 في شأن وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
الوزارة  على أن تتولى هذه 
الدعوة  العم����ل على نش����ر 
اإلس����المية وإحي����اء التراث 
اإلسالمي »املادة األولى«، كما 
نص في امل����ادة الثانية على 
الدعوة  أن تختص »بنش����ر 
اإلسالمية مبختلف الوسائل 
الداخل واخلارج وإحياء  في 
الت����راث اإلس����المي وإصدار 
املوسوعات الفقهية واالهتمام 

بالقرآن الكرمي«.

مراقبة من وزارة األوقاف ومت 
إيص����ال الكهرباء واملاء إليها 
وهذا ي����دل على أنها حاصلة 
على التراخيص من اجلهات 
املعنية. وأضاف احلريجي: ان 
ما نشر عن مضمون رسالة 
إلى ملجلس  محافظ اجلهراء 
ال����وزراء للدف����ع نحو هدم 
املصليات املؤقت����ة يؤكد أن 
محافظ اجلهراء بنى رسالته 
على معلومات مغلوطة وغير 
دقيقة ومنافي����ة للواقع، فال 
ميك����ن للكهرب����اء واملياه أن 
يتم توصيلهما إلى املصليات 
املؤقتة إال عن طريق املوافقات 
الرسمية من اجلهات املعنية 
باملس����اجد واملباني. وأشار 
احلريجي إلى معلومة مغلوطة 
أخرى وردت في رسالة محافظ 
الوزراء  إلى مجلس  اجلهراء 
وهي أن صالة اجلمعة تقام في 
املصليات املؤقتة وأنها بعيدة 

تقدم النائب صالح عاشور 
باالقت����راح بقان����ون: بالغاء 
القانون رقم 10 لس����نة 2011 
بشأن انش����اء الهيئة العامة 
للعناي����ة بطباع����ة ونش����ر 
القرآن الكرمي والسنة النبوية 
وعلومهما، ونصت مواده على 

ما يلي:
٭ مادة أولى: يلغى القانون 
رقم 10 لسنة 2011 املشار إليه، 
ويعود مركز الكويت للقرآن 
الك����رمي وعلوم����ه واإلدارات 
املنصوص عليه����ا في املادة 
إل����ى وزارة  التاس����عة منه 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
بالوضع الذي كانت عليه قبل 

أيلولتها إلى الهيئة.
٭ مادة ثانية: تؤول أرصدة 
التي  احلق����وق وااللتزامات 
يس����فر عنها تصفية الهيئة 
إلى ميزانية احلسابات العامة 

بوزارة املالية.
٭ م����ادة ثالثة: يصدر وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
خالل ثالثة أشهر من تاريخ 
العمل بهذا القانون، قرارا بنقل 
من يراه م����ن موظفي الهيئة 

النائب سعود  اس����تنكر 
احلريج����ي ما ت����ردد عن أن 
بلدية الكويت ستقوم بإزالة 
املصليات املؤقتة بحجة أنها 
تقام بها صالة اجلمعة وبعيدة 
عن رقابة وزارة األوقاف ومت 
بناؤها بدون ترخيص. وأكد 
احلريجي أن تلك معلومات 
مغلوط����ة وردت ف����ي كتاب 
موجه م����ن محافظ اجلهراء 
إلى مجلس الوزراء صدر بناء 
عليه توصية من املجلس إلى 
البلدية للتعامل مع املصليات 

املؤقتة وإزالتها. 
وقال احلريجي في تصريح 
صحافي: إن املصليات املؤقتة 
ه����ي في األصل قامت لس����د 
النقص والعج����ز في توافر 
البعيدة  املناطق  مساجد في 
وهي تخدم ع����ددا كبيرا من 
املصل����ني وتوجد في مناطق 
ال توج����د بها مس����اجد وهي 

صالح عاشور

سعود احلريجي

املنتجات الزراعية، كاشفا عن 
ان املعلومات املتداولة لديه 
تفيد بأن البيع سيتم في يوم 

1-4  من العام احلالي.
وأكد احلريص على انه لن 
يسمح ببيع شركة حكومية 
بهذه الطريقة، خصوصا مع 
ارتباطها مبصلحة املزارعني، 
فضال عن أنه���ا تدر أرباحا 

على املال العام.
ومن جهة أخرى أوضح 
احلريص بصفت���ه رئيس 
التشريعية  جلنة الشؤون 
البرملاني���ة ان قرار اللجنة 
اقتراح  الصادر بخصوص 
بتعديل قانون »املديونيات 
الصعبة« ه���و قرار صادر 
بناء على ال���رأي القانوني 
والدس���توري والالئح���ي 
بعيدا عن التفاصيل املرتبطة 
املالية،  باالقتراح وتكلفته 
وال يعني هذا القرار تغيير 
القانون القائم، إذ ان البت فيه 

مكتب »الشال« لالستشارات 
جاسم الس���عدون بأن إقرار 
هذا التعديل ميثل كارثة على 
االقتصاد الوطني، خصوصا 
في الظروف احلالية التي متر 

بها البالد.
وق���ال اللغيص���م ان هذا 
التعديل حتوم حوله شبهة 
دستورية بسبب عدم حتقيقه 
العدالة بني املواطنني، فكيف 
تتم مساواة الفئة التي التزمت 
وقام���ت بس���داد مديونيتها 
باألخ���رى التي تل���كأت ولم 
تلتزم بتسديد هذه املديونية، 
محذرا من ان إقرار هذا القانون 
سيفتح الباب أمام جهات أخرى 
تضررت خالل ه���ذه الفترة 

لالستفادة منه.
اللغيصم ان األولى  وقال 
هو إقرار القوانني التي تعود 
بالفائدة على املواطن البسيط، 
ال ان نقر قوان���ني ذات كلفة 
مالية باهظة هدفها تصحيح 
أوضاع شريحة متنفذة اتخذت 

دعم وتشجيع للحركة النقابية 
وجتسيدا للحرية الذي يتمتع 

بها ابناء الشعب الكويتي.
واكد الشالحي على ان هذه 
الثقة الغالية س����تكون احلافز 
اإلدارة  الذي يدف����ع مجل����س 
لبذل مزيد من اجلهد والعطاء 
لتحقيق االهداف واملكاسب التي 
ستصب في مصلحة العاملني في 
مجلس األمة، وان أعضاء النقابة 
سيكونون عند حسن الظن لكل 
اعضاء اجلمعية العمومية الذين 

اولوهم ثقتهم.
أبواب  ان  الش����الحي  وبني 
لتلق����ي  مفتوح����ة  النقاب����ة 
االقتراحات واملطالب العمالية 
التي تخدم  البن����اءة  واألفكار 

جميع العاملني.
الش����الحي جهود  وثم����ن 
واجنازات مجلس أداره النقابة 
الس����ابق وان املجلس احلالي 
سيس����تمر في تبن����ي جميع 
الت����ي مازالت عالقة  القضايا 
الي حتقيق جميع  والس����عي 
املطالبات التي ستس����اهم في 
حتسني أوضاع جميع العاملني 

في مجلس االمة.
وجدير بالذكر ان تش����كيل 

حلني االنتهاء من التحقيق معه في مخالفة قانون »أسواق املال«

احلريص يدعو وزير املالية إلى إيقاف 
الهاشل عن العمل

اللغيصم يرفض تعديالت »املديونيات الصعبة«: 
عبء على امليزانية ويخل مببدأ العدالة واملساواة

سيكون عائدا للجنة املالية 
البرملانية للنظر بالتفاصيل، 
ومن ثم مجلس األمة املناط 

به إقراره من عدمه.

الوهمية  آنذاك من األس���هم 
طريق���ا لها جلم���ع األموال، 
ولم تلتزم بتس���ديد الديون 

املستحقة عليها.

النقابة جاء كالتالي:
رئيس النقابة جمال دبيان 
الشالحي، ونائب رئيس النقابة 
سالم محمد العدل، وأمني السر 
العجمي، وأمني  عيد معي����كل 
الصندوق علي حسني احلداد، 
وكل من االعضاء عبداحملسن 
العتيبي وخالد أيوب اخلميس 

ومحمد خليل اليعقوب.

دعا النائب مبارك احلريص 
وزير املالية أنس الصالح إلى 
إيقاف محافظ بنك الكويت 
املركزي د.محمد الهاشل عن 
العمل إلى حني االنتهاء من 
التحقيق مع���ه في قضية 
مخالفة قانون هيئة أسواق 
التزاما بقانون  املال، وذلك 
الوظائف العامة وغيره من 

القوانني ذات الصلة.
وقال احلريص في تصريح 
أم���س »ان  صحاف���ي يوم 
استمرار الهاشل على رأس 
عمله قد يض���ر بالتحقيق، 
خاصة وان العرف جرى على 
إيقاف أي مسؤول عن العمل 
التحقيق  حلني االنتهاء من 
معه، متمنيا ان يثبت احملافظ 
عكس االتهام���ات املوجهة 

إليه«.
وعلى صعيد متصل حذر 
احلري���ص وزير املالية من 
املضي قدما في بيع شركة 

النائب س���لطان  أب���دى 
اللغيصم رفض���ه لالقتراح 
ال���ذي وافقت عليه  بقانون 
اللجنة التشريعية أمس األول 
بتعديل املادة 19 من القانون 
41 لس���نة 1993 والذي يعفي 
املتخلفني عن سداد املديونيات 
الصعبة من غرامات التأخير، 
مطالبا اللجنة املالية بعد أن 
أحالته اللجنة التشريعية إليها 
برفضه، حيث انه يشكل عبئا 
كبيرا عل���ى امليزانية العامة 
للدولة، ويخ���ل مببدأ العدل 

واملساواة.
وقال اللغيصم في تصريح 
له ان هذا التعديل يضر باملال 
الع���ام نظرا لكلفت���ه املالية 
العالية، ويس���لب الس���لطة 
العامة  الهيئة  التقديرية من 
لالستثمار التي تدير املديونية، 
املدين  حيث يلزمها بإخراج 
من اإلفالس إن سدد 50% من 

مديونيته.
وأيد اللغيصم ما قاله رئيس 

ادارة نقابة  تقدم مجل����س 
العامل����ني في األمان����ة العامة 
الش����كر  ملجلس األمة بجزيل 
وعظي����م االمتن����ان ألعض����اء 
العمومي����ة عل����ى  اجلمعي����ة 
حضورهم ومشاركتهم الالفتة 
في ه����ذا العرس الدميوقراطي 
والذي يدل على س����مو درجة 
الذي  املتميز  النقاب����ي  الوعي 
يتمت����ع به أعض����اء اجلمعية 
العمومي����ة للنقابة وحرصهم 

على املشاركة بايجابية.
العاملني  ومتن����ت نقاب����ة 
ألعضاء مجلس إدارتها اجلديد 
التوفيق والنجاح وأن يكون عند 
حسن ظن جميع أعضائه الذين 
الغالية، سائلني  أولوه ثقتهم 
املولى عز وجل العون على حمل 
مس����ؤولية الدفاع عن حقوق 

ومصالح املوظفني جميعا.
وفي سياق ذلك، شكر رئيس 
نقابة العاملني في األمانة العامة 
ملجلس األمة جمال الش����الحي 
جميع أعضاء اجلمعية العمومية 
الكرام على مشاركتهم الفعالة 
ف����ي االحتفالية الدميوقراطية 
والتي كشفت عن وجهها املشرق 
عن وعي نقابي ناضج يهدف إلى 

مبارك احلريص

سلطان اللغيصم

جمال الشالحي

اجتماع »املالية« ناقش 33 مادة من أصل 165

الشايع: قانون أسواق املال سيكون جاهزاً في جلسة 24 اجلاري
قال رئيس اللجنة املالية 
فيص����ل الش����ايع إن هن����اك 
تعديالت عدة قدمت من اجلهات 
احلكومية وبعض النواب على 
قانون هيئة أسواق املال، مؤكدا 
انه مت مناقشه 33 مادة من أصل 
165 مادة، مبينا أنه كان هناك 
توافق حكومي � نيابي حول 

املواد التي نوقشت أمس.
وأعلن الشايع عقب اجتماع 
اللجن����ة املالي����ة أن القانون 
س����يكون مدرجا على جدول 
أعم����ال جلس����ة 24 اجلاري، 
موضحا انه م����ن الصعوبة 
مناقشته في جلسة 10 اجلاري، 
خصوصا أن جدول اجللسة 

متخم مبوضوعات عدة.
وبني الشايع أن جهوزية 
القانون حتتاج إلى اجتماعني 

حتضرهما اجلهات احلكومية 
واجله����ات ذات الصلة حتى 
نستطيع االنتهاء من التقرير 
السيما أن هناك تعديالت على 

غالبية املواد في القانون.
وبس����ؤال وجه إليه عن 
وج����ود أي تعديل على املواد 
املرتبطة باإلنسحاب االختياري 
لبعض الشركات من السوق 
وكذلك املواد املرتبطة بعقوبات 
املضاربني أجاب الشايع إننا 
لم نصل للمادة املتعلقة بهذا 
الشأن، مشيرا إلى انه مت األخذ 
ببعض التعديالت احلكومية 
وتعديالت النواب ووضعت 

في جدول مقارنة.

أحمد الري وفيصل الشايع وأحمد القضيبي خالل اجتماع اللجنة

نقابة »األمة« تنتخب أعضاء مجلس إدارتها اجلدد
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د. مطلق راشد القراوي

من سيطفئ احلريق؟
الفساد اإلداري في البالد ظاهرة سلبية، انتشر حتى أصبح 

هو األصل وغيره استثناء، مارسه الغني وتعلمه الفقير 
وأصلّه املجتمع حتى حتقق فينا املثل القائل: حط فلوسك 

بالشمس واقعد بالظالل، من يصدق إن الكويت بقيمها 
الوطنية وعاداتها التاريخية وحبها للخير والعمل اإلنساني 
تصبح بؤرة للفساد اإلداري ونهب أموال الناس في سبيل 

حتقيق منافع ومصالح لهم احلق بها، أقرها الدستور 
وأجمعت عليها القوانني، لم يسلم منه أحد حتى البعض 

يقول: ما تخلص معاملتك إال بأحد األمرين وجود صديق 
مخلص، أو دينار جاهز.

زمان ننتقد بعض الدول في أن أمورك فيها ال تتسهل إال 
مبدة يدك باملقسوم من أول ما تصل إلى أن تغادر، احلني 

أصابتنا العدوى فبعض صغار املوظفني من جلدتنا ميلكون 
السيارات الفارهة والبيوت العظيمة ويتحدث كأنه من 

رجال األعمال وهو فيما سبق ال ميلك إال راتبه الذي أثقلته 
الديون واألقساط والسبب املدخول اجلديد... ويا للعجب 

اليوم التراخيص لها سعر واحلصول على اإلجازة سهل... 
بل إن بعض العيادات الطبية متنح اإلجازات املرضية بثمن 

بخس.
يحس املراجع وهو يتابع معاملته في مؤسسات اخلدمات 

احلكومية أن التأخير والتأجيل أمر شائع إذا ما دفعت 
اإلتاوة... فيقتنع بأن حفنة الدراهم التي يدفعها هي 

الواسطة احلقة فينصاع لها طوعا.
إن مشكلة الفساد اإلداري في البالد تكمن في ثالثة محاور:

األول: اإلدارة وأقصد إدارة املؤسسات اخلدمية، حيث 
إن الرقابة متواضعة، ومبدأ الثواب والعقاب شبه منعدم، 

واعطاء أهل النفوس الضعيفة كثيرا من الصالحيات 
واملهام.

الثاني: املراجعون أنفسهم، حيث لهم دور كبير في تعزيز 
هذا الفساد وذلك من خالل شراء هذه اخلدمة مع توفرها 
باملجان، كما إنهم يتسترون على من يؤديها باملقابل دون 

إحساس باملسؤولية أو حق الوطن عليه.
ثالثا: عدم وجود أنظمة ولوائح واضحة تقنن هذه اإلجراءات 
يعمل بها املوظفون ويسترشد بها املراجعون حتى ال يجد 

ضعاف النفوس مجاال لتأويل أو تعليل ما يقومون به.
لقد استشرى الفساد في البالد والعباد حتى أصبح كالنار 

تلتهم الهشيم فأصبح شعور املراجع في إنهاء معاملته 
شعور الغريق الذي يلتمس قشة تنقذه من ظلمات هذا 

البحر الهائج.
إننا بانتظار ذلك القرار اجلريء الذي يطفئ هذا احلريق 

ويضع األمور في نصــابها، فنعيش في أمن وأمان 
وسعادة واطمئنان نؤكد احلقوق ونرفض الفسوق ونحمي 

البالد مـن كل غش وفساد.

www.salahsayer.com
@salah_sayer

baselaljaser@hotmail.com 
@baselaljaser

an.alrashedi@paaet.edu.kw

khaled-news@hotmail.com
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باسل الجاسر 

د.أحمد بن بحار

خالد العرافة 

في املشهد العربي جانبان، مظلم 
ومضيء، ففي اجلانب املظلم قتل 
وذبح وبكاء وعويل وتشرد ودماء 
وجلد وحرق وسبي وبتر االيادي 

وسرقة نفوط وتوتر في منافذ 
العبور ورعب يدمدم في األفئدة، 

اما في اجلانب اآلخر فثمة ايجابيات 
نراها تتحقق في حساب التحليل ال 
في مكيال العاطفة. فـ »داعش« أمر 

مرفوض غير ان النتائج املتحققة 
بتأثير من »داعش« مقبولة بال شك.

>>>

اولى النتائج اإليجابية التي مت حتقيقها 
في املرحلة الداعشية إرغام أحد احلكام 

على التنحي بعد أن عبث مبقدرات 
العراق، فجاء العبادي بعد املالكي ليعيد 

البالد إلى جادة الصواب أو ما يقرب 
من الصواب، وثاني النتائج بدء التحرك 

الدولي اجلاد حلل القضية السورية 
بعد ان تركت نهب الفوضى فترة طالت 
حتى كادت الشام ان تهلك وتتحول إلى 

ركام مركوم.
>>>

أما النتيجة الثالثة فتكمن ببداية 

عودة الوعي املدني الذي التهمه 
االسالم السياسي في هذا اجلزء من 
العالم بعد ان افتضح أمر احلركات 
واجلماعات التي جنحت في خلط 
سم السياسة مع دسم الدين قبل 

أن يكتشف الناس حقيقتها، وكذلك 
افتضاح سراق الربيع العربي الذين 

كانوا نساكا قبل الربيع وأمسوا 
من بعده دواعش يحرقون املدن 

ويعتدون على اوطانهم كما يعتدي 
داعشي اجنبي على فتاة عراقية 

يزيدية عفيفة.

حزب املواطن العادي، هو حزب 
هندي نشأ منذ سنتني او ثالث في 

والية نيودلهي حاضرة السياسة 
ومسرحها، هذا احلزب ولد من رحم 
آهات وآالم ومعاناة املواطنني الهنود 

من الفساد املستشري في الهند 
عموما وفي والية نيودلهي خصوصا، 

وزعيمه ومؤسسه هو مواطن عادي 
هو مهندس بسيط يدعى أرفنيد 

كيجريفال، وقد متكن هذا احلزب 
اجلديد بهذه القيادة املتواضعة وفي 
أول انتخابات يخوضها من اكتساح 

مقاعد املجلس التشريعي لوالية 
نيودلهي، فقد فاز بأربعة وستني 
مقعدا من أصل 70 وتغلب على 

أحزاب كبيرة وعريقة ولم يترك لها 
وللمستقلني إال ستة مقاعد فقط 

في مجلس الوالية الكبرى، في اكبر 
دميوقراطية في العالم، فشكل ظاهرة 
لم يسبق لها مثيل في الدميوقراطية 

الهندية، واليوم يفكر احلزب لالنطالق 
لواليات أخرى بل وقرر خوض 

االنتخابات العامة على مستوى عموم 
الهند.

والالفت أن مؤسس احلزب ليس 
سليل أسرة عريقة وال أسرة 

متتلك املال وال هو من رجال املال 
واألعمال، بل انه كما أسلفت مهندس 

عادي شأنه شأن ماليني املهندسني 
الهنود ولكنه نظيف الثوب واليد 
ورفع شعار املكنسة »املخمة« في 

إشارة لتنظيف املجتمع السياسي، 

وتبنى قوانني صارمة حملاربة التربح 
والرشوة والفساد، فوثق به جمهور 
الناخبني في والية نيودلهي ومنحوه 
الفرصة كاملة، وهو منذ شهر يعمل 
بجد وإخالص لتحقيق وعوده خالل 
اخلمس سنوات التي بدأت منذ شهر 

تقريبا، ولكن الفاسدين واملافيات 
في نيودلهي بدأت تتضرر بعنف 

وتصرخ، وال يزال السيد كيجريفال 
زعيم احلزب يتعهد بإحداث إصالحات 
سريعة سيشعر بها املواطن في وقت 
قياسي، واألهم انه لم يقل ان الفساد 

متفش منذ زمن بعيد وإصالحه 
يتطلب سنني طوال، وإمنا يرى 

أن اخلمس سنوات كافية لتحقيق 
اإلصالح املنشود في والية نيودلهي.

ومن هذه احلكاية التي انقلها من 
الواقع الهندي الذي كنا نرى أن 

الفساد فيه ليس له مثيل رغم 
الدميوقراطية ورغم وجود األحزاب 

الكثيرة التي كلها ترفع شعار مكافحة 
الفساد ومع ذلك فإن الفساد تكبر 
رقعته كل يوم، إال أن الهنود اليوم 

يقدمون منوذجا في كيفية اإلصالح 
الناجع، فقد قاموا بترك كل األحزاب 

التي تواجدت في مجلس نيودلهي 
التشريعي، الذين تعايشوا مع الفساد 
وشاهدوه وهو يكبر بل وقد يكونون 

شاركوا فيه وقدموا له احلماية، 
وتوجهوا حلزب جديد ومنحوه فرصة 

كاملة الدسم أي أغلبية مريحة في 
املجلس التشريعي وسينتظرون فإن 

اجنز جددوا له وان عجز أحالوه الى 
التقاعد في االنتخابات املقبلة، وهذه 
علة الدميوقراطية، ان وجد جمهور 

ناخبني واع ينتخب لإلصالح والتنمية 
والتقدم للوطن ومواطنيه، وليس 

كما هو احلال عندنا جمهور ناخبني 
أكثر من ربعه محبط قرر مقاطعة 

االنتخابات والباقي ينتخب للقبيلة 
أو الطائفة أو العائلة أو األيديولوجية 

أو ملصلحة شخصية كمعاملة أو 
حفنة من الدنانير، فيرتفع شأن هذه 

األشياء ويتخلف الوطن على كافة 
املستويات ويتضرر جميع مواطنيه، 
لنجد بعد ذلك اجلميع يتذمر ويبكي 
على حال الوطن كلما سافر للجوار 
القريب أو البعيد، ليعودوا ليحملوا 
الدميوقراطية والنظام العام أسباب 
هذا التخلف ويتنصل اجلميع من 

مسؤولياتهم عنه!
واحلقيقة التي يجب أن يعيها اجلميع 

أن الصوت االنتخابي كلما حرصنا 
على وضعه من أجل مصلحة الكويت 

وبعيدا عن العاطفة والعصبية، حتققت 
مصلحة الوطن وأهله، وإذا ابتعد 

الصوت االنتخابي عن املصلحة العامة 
واقترب للتقاعس أو ملصلحة القبيلة 

أو الطائفة أو العائلة أو املصلحة 
الشخصية فإنه يعد خروجا على 

الدميوقراطية وإساءة لها واإلساءة 
األكبر للوطن وأهله ومستقبلهما، 

فهل من مدكر؟ 
باسل اجلاسر

سطحية تناول كثير 
من القضايا مبختلف 

مستوياتها وتنوع 
موضوعاتها يكاد يكون 

أهم املظاهر املتفشية 
في مجتمعنا الذي كثر 

فيه القال والقيل، فتجد 
كثيرا من الناس أصبحوا 
موسوعيني وفي كل واد 

يخبطون، فمن مسائل 
الدين، إلى السياسة، 

فاالقتصاد، فالرياضة، 
وغالبا ما يكون الكالم 
اجترارا لبعض اآلراء 
وردود األفعال التي 

يتوخى منها أصحابها 
الرغبة في الظهور من 

أجل الظهور، والكالم من 
أجل الكالم. إن شيوع هذا 

النمط من التفكير الذي 
تسيطر عليه االنفعاالت 

والعواطف لم يعد 
مقصورا على فئة معينة 
دون أخرى، فمضمون 

الكالم واحد وإن كان 
أسلوب التعبير عنه 

مختلفا.
في هذا اجلو الصاخب 

من السطحية قلما 
يعلو صوت ترفعه 

قوة املستوى الفكري 
واخللقي وليست قوة 

احلبال الصوتية، ويفرض 
نفسه بـنظرته املعـمقة 

احلكـيمة، وليس باإلثارة 
والعنتريات واألقوال 

املرسلة.
في هذا اجلو الصاخب 

أنى اجتهت تسمع 
األحاديث التي ليس من 
ورائها طائل، وكأن املثل 
العربي املشهور »أسمع 
جعجعة وال أرى طحنا« 

خرج من فم قائله ليصف 
ما آل إليه أمرنا اليوم. 

ولعلي أكون أشد صراحة 
فأذكر شيئا من مسببات 

هذا الواقع، وأهم سبب 
من وجهة نظري اخلاصة 
خفوت صوت املسؤولني 
الذين ميثلون الدولة على 
مختلف األصعدة، ولست 
أدري ما السبب، أهو عدم 

الكفاءة في ذواتهم، أم 
في أداء األعمال املنوطة 

بهم، أم بهما معا؟! ملاذا ال 
يبادر املسؤولون لتجلية 
املواقف وبيان احلقائق 

ودحض اإلشاعات، وِلَم ال 
يبادرون لعقد املؤمترات 
اإلعالمية، وعقد لقاءات 

دورية مفتوحة مع 
املواطنني، ومبثل هذه 

الوسائل وغيرها يزداد 
الوعي وتقل التخرصات 

والرجم بالغيب وبث 
الظنون في كثير من 

القضايا.
كما ان املجاملة سبب 

رئيس في انتشار 
سطحية الطرح في وسائل 

اإلعالم التي فتح الباب 
على مصراعيه، وفي 
املجالس والديوانيات 

املُفتَّحة األبواب بطبيعتها، 
ولو أن كل من يستطيع 
الكالم أدلى بدلوه فيما 

يعرف وما ال يعرف 
وفيما يحسن وما ال 

يحسن، وجد من يناقشه 
ويعارضه ويستوضح منه 

مطالبا باألدلة والبراهني، 
حلبس كثير ممن نرى 

ونسمع ألسنتهم، ولكنهم 
أطلقوها حني وجدوا غالب 
من يسمع منهم يهز رأسه 

لهم فحسب، فأوغلوا 
ومتادوا. 

إننا أحوج ما يكون إلى 
صوت احلكمة الصادر 

عن األخالق النبيلة 
واملعرفة األصيلة، فهما 
املعياران اللذان يقاس 
بهما مستوى األفراد 

واملجتمعات والدول رفعة 
أو انحطاطا.

انتهت االحتفاالت بعيدي االستقالل 
والتحرير التي شهدتها البالد خالل 
األيام املاضية والتي شهدت كرنڤاال 
ومسيرة مميزة في شارع اخلليج 

العربي حملت اسم مسيرة قائد العمل 
اإلنساني تكرميا جلهود صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
شاركت فيها جميع اجلهات احلكومية 
واألهلية وعلى رأسهم وزارتا الدفاع 

والداخلية، وذلك تعبيرا من خاللها عن 
حب الوطن. 

لذلك من خالل مقالتي السابقة دعوت 
احملافظات الست الى إحياء روح 

املنافسة إلظهار كل دور كل محافظة 
ومتيزها عن غيرها، ما يعكس روح 

املشاركة الفعلية بتلك املناسبتني، 
ولكن مع األسف لم نر تلك املظاهر 
املرجوة أو التي نطمح لها في تلك 
الشوارع، حيث ان معظم الشوارع 

والطرق السريعة عارية وال يوجد ما 
يزينها، وهذا األمر جعلنا نحمل اللوم 

على احملافظني رغم متيز بعضهم، 
وخير دليل ما متيزت به محافظة 

األحمدي والتي نرفع حملافظها النشط 
جهوده الواضحة بالتعاون مع اجلهات 

احلكومية واخلاصة باحملافظة والتي 

أعطت بريقا ومتيزا لكل من يزورها 
وأمتنى من بقية احملافظات أن حتذو 

حذو األحمدي والتي من الظلم أال يتم 
تكرمي محافظها واجلهات املشاركة 

بالفعالية التي جعلت احملافظة تتألأل 
بسبب زينتها املميزة.

أخيرا.. الشكر للبلدية ممثلة في 
اإلدارة املعنية بالزينة واألعالم ولكن 
هناك مالحظة أنه في ظل التجهيزات 

املستمرة لهذه املناسبة إال أنه لألسف 
لم نر أيا من األعالم على امتداد الطرق 

السريعة بدءا من السادس السريع 
وحتى الدائري األول، لذا يتوجب ان 
تبني لنا هذه اإلدارة السبب في عدم 
تزيني الشوارع والطرقات باألعالم 

رغم ان هناك ميزانية خصصت لذلك، 
أم ان مصيرها لألسف أصبح في 

املخازن؟ ننتظر خاصة في ظل النجاح 
من قبل اجلهات احلكومية وعلى 

رأسها الداخلية والبلدية منع استخدام 
الفوم في املسيرات، ولكن مع األسف 
ظهرت لنا مسدسات املياه والبالونات 
والتي تعتبر أكثر خطرا من الفوم ملا 

تسببه من تعكير لصفو املناسبة وتعد 
على حرية اآلخرين. نحن هنا ال نحمل 

احد املسؤولية، لكن األمر يحتاج إلى 

توعية من قبل األسر ألبنائهم قبل أي 
تدخل أو إجراءات من احلكومة، حيث 
ما فقدته الكويت من مياه ليومي 25 

و26 يصل إلى 14 مليون غالون، وهو 
يكفي بناء على ما ذكرته الصحف 
الستهالك 28 ألف منزل للمياه، ما 
يدل على أن الهدر أضر باملناسبة 

بسبب التعبير السيئ من قبل البعض، 
لذا يتوجب إيجاد آلية معينة للقضاء 

على هذه الظاهرة بالتعاون بني األسر 
وجهات الدولة للمحافظة على احدى 

ثروات الكويت التي من العيب أن يتم 
استغاللها بهذه الصورة وال يفوتني 

في هذه املناسبة أن أشكر وزارة 
الداخلية على العمل اجلبار الذي قامت 
به لتسهيل احلركة املرورية كما نأمل 

منها الكثير في السنوات املقبلة من 
خالل تخصيص مناطق وشوارع 

خاصة لالحتفاالت بعيدا عن األماكن 
املعتادة. اللهم احفظ الكويت وأدم 

عليها نعمة األمن واألمان.
تهنئه: أتقدم بأصدق املشاعر والتهاني 

إلى أخي وصديقي سعد الشويت 
السعيدي مبناسبة زفاف ابنه 

عبدالعزيز، وأمتنى من اهلل أن يتمم 
عليهم بكل خير. 

املرحلة 
الداعشية

اإلصالح بالتغيير 
و»مخمة« الفساد

جعجعة  بال طحن

استنزاف املياه 
في االحتفاالت

السايرزم

رؤى كويتية

ملح الفكر

إطاللة

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

مصر.. منورة بأهلها
رغم ما نسمعه من أخبار عن انفجارات أو تظاهرات حتدث 

في أرض الكنانة إال أنني عندما كنت موجودة هناك، لم 
أشعر إال باألمن واألمان والترحيب من شعب مصر، تلك 

هي القاهرة تنير مبحبة شعبها.
بضعة أيام قضيتها في عباءة احملروسة، لن أبالغ ولن 

أزيف في كلماتي ولكن سأنقل ما رأيته وشعرته وأنا على 
أرض القاهرة لنبدأ بقضية الكهرباء والتضخيم بها عبر 

اإلعالم املأجور، نعم يوجد انقطاع في الكهرباء لكن ليس 
بالصورة التي تتداولها بعض القنوات وتقوم بتهويل ذلك 
االنقطاع، مدعية استمراره لساعات كثيرة، كل املوضوع 

يا جماعة اخلير ساعة أو ساعتني مو أكثر، ولنأخذ احملور 
الثاني قضية الزحام والتهويل فيها في البرامج املأجورة، 

أقترح على معديها ومقدميها أن يقوموا بزيارة الدول 
الرأسمالية فسيجدون أن مشكلة الزحام مشكلة عامة 

ال تقتصر فقط على مصر، ارحموا أرض الكنانة يا أهل 
اإلعالم الفاسد.

أما النقطة الثالثة فهي الصحة والتمريض، فما تقوم به 
بعض وسائل اإلعالم أو باألحرى »اإلعالن الفاسد« بأن 

الصحة في تدن وأنه ال توجد أدوية، أقول لهم إن ما 
تتحدثون عنه ال حقيقة له، فقد يكون هناك بعض القصور، 

لكن ليس بالصورة التي تقدمونها لتشويه منبع العلم 
والدواء لألمة العربية.

نأتي آلخر محور في مقالتنا وهو األمن واألمان الذي 
نسمع الكثير من البرامج اإلعالنية وليست اإلعالمية التي 

جتعلنا عندما نشاهدها بأن مصر أصبحت منطقة غير آمنة 
وأن املوت هو الذي سيستقبلنا إذا أردنا زيارتها، فتجعل 

من يعشق أرض احملروسة متخوفا بأن يذهب لكي ال يلقى 
حتفه هناك، ذلك ما نشعره عندما نسمع األخبار، ولكن 

من أرض الواقع وما أجده في مصر هو ما ذكر في القرآن 
الكرمي )ادخلوا مصر إن شاء اهلل آمنني( تلك هي مصر أمن 
وأمان لكل من ميكث بها أو يريد العيش فيها، عشرة أيام 
وأنا أتنقل في شوارعها ورجال األمن يسهرون وميكثون 

في ضواحيها في نقاط للتفتيش منظمة ساهرين على 
أمن احملروسة، مرحبني بضيوف مصر، تلك هي مصر 

حاضنة لكل محبيها ال أنكر أن هناك تفجيرات أو بعض 
املظاهرات ولكن ليست بالصورة التي نراها عبر القنوات 
اإلعالمية التي جتعل املشاهد لها يشعر بأن أرض األنبياء 

التي احتضنت مرمي العذراء وابنها سيدنا عيسى لتأمن بهم 
في أرضها والتي خرج منها سيدنا موسى محاربا للعنف 
والظلم وتزوج منها خامت األنبياء احلبيب املصطفى بأنها 
أصبحت أرض الهالك، ومن كلماتي أقول ملروجي اإلعالم 

الفاسد كفوا أفواهكم وأقالمكم عن أرض السالم ألن مصر 
تبقى قلب األمن واألمان للوطن العربي وهي باقية منورة 

بأهلها.
٭ مسك اخلتام: يقول اهلل عز وجل في كتابه الكرمي 

)اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم(.

محلك سر
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مدير »التطبيقي«: 
الوالء للكويت 

وقيادتها والتسلح 
بالعلم ملواجهة 

التحديات 
احلضارية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ومرزوق الغامن وجاسم اخلرافي والشيخ جابر العبداهلل والشيخ فيصل السعود والشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد محييا احلضور لدى وصوله الى احلفل 

األثري: تدشني أكبر نظام محاكاة بحري وجوي في املجمع التكنولوجي قريباً وتنظيم املؤمتر العاملي األول »هيدينغ غلوبال« عام 2016

صاحب السمو األمير رعى حفل تكرمي املتفوقني من خريجي »التطبيقي«

الكويت التي تأبى دائما اال ان 
تكون في صدارة الركب. 

 حفظ اهلل الكويت وابقاها 
دار عز واستقرار وحفظ اهلل 
صاحب السمو األمير ذخرا وامنا 
لوطننا العزيز، والشكر لسمو 
ولي العهد على تشريفه لنا. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته«.

ثم ألقى مدي����ر عام الهيئة 
التطبيقي  العام����ة للتعلي����م 
والتدري����ب د.احم����د االثري 
املناسبة فيما يلي  كلمة بهذه 

نصها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

احلمد هلل الذي كرم العلم 
والعلماء ورفع منزلتهم عند 
اهل االرض والسماء، والصالة 
والس����الم على معلم البشرية 
جمعاء س����يدنا محم����د وآله 

وصحبه األوفياء 
 صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.. 
العهد الشيخ  س����مو ولي 

نواف األحمد.. 
رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن.. 
سمو رئيس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك..
 الشيوخ املوقرين، الوزراء 

احملترمني.. 
وزير التربية ووزير التعليم 

العالي د.بدر العيسى..
 أصحاب السعادة السفراء، 

احلضور الكرمي.. 
السالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.. 
نرحب بك����م جميعا، وقد 
امتزجت مش����اعرنا باالعتزاز 

والفخر والتهنئة 
أم����ا مبعث االعت����زاز فهو 
تشريف صاحب السمو األمير 
حلف����ل تك����رمي املتفوقني من 
خريجي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب فهو وسام 
شرف على صدور أبناء الهيئة 
جميعا، والفخر لنا ابناء الكويت 
مبقام صاحب الس����مو األمير 
»قائد العمل اإلنس����اني« الذي 
القريب،  البعيد قب����ل  يعرفه 
فس����موه يتقن لغة اإلنسانية 
بغض النظر ع����ن اجلنس أو 
الل����ون أو الع����رق أو الدين، 

ان »التطبيق����ي« بكاف����ة 
الى مقام  منتس����بيها لتتقدم 
سموكم الكرمي باسمى معاني 
الشكر واالمتنان ملا تولونها من 
اهتمام ورعاية وحرص على 
ادائها ودفع مسيرتها  تطوير 
املزي����د من اجنازها  الى  قدما 
لرسالتها الوطنية على النحو 
املأم����ول الذي يع����ود باخلير 
على املجتم����ع كله من خطط 
التنمية املستدامة التي ترتكز 
البشرية املؤهلة  الثروة  على 
لتحقيق اخلطط الطموحة من 

اجنازات الوطن. 
وليسمح سموكم الكرمي لي 
بان اهنئ اخلريجني واخلريجات 
بنجاحه����م في حتقي����ق هذا 
االجناز الذي أهلهم لشرف هذا 
التكرمي والتهنئة للكويت كلها 
بانضمام كوكبة وطنية مدربة 
اخرى الى س����وق العمل، وان 
اوصي اخلريجني واخلريجات 
بأال يعتبروا هذه املرحلة من 
االجن����از نهاية املطاف بل هي 
البداية احلقيقية لسلسلة قادمة 
من املثابرات واجلهود اخلالقة 
التي ننتظرها منهم وهم اهل 
لها وقادرون عليها فهم احفاد 
الجداد عظام كانوا مثال اعلى 
للمثاب����رة والعطاء وهم ابناء 

رسالتهما بشكل متميز، وفي ظل 
تزايد اعداد اخلريجني سنويا 
ونظرا للكثاف����ة الطالبية في 
الهيئة والتي بلغ عددها اكثر 
من 50 الف طالب وطالبة توجب 
علينا ايجاد مؤسسات تعليمية 
جديدة مستقلة تستوعب اعداد 
اخلريجني في السنوات القادمة 
منفصلة عن الهيئة لتكون نقلة 

نوعية للتعليم بالكويت. 
ومن ه����ذا املنطل����ق نرى 
ضرورة استقاللية جامعة جابر 
حتى يتسنى بناؤها على مناهج 
متط����ورة تتالئم م����ع اخلطة 
التعليمية التي وضعتها وزارة 
التربية مع البنك الدولي لتواكب 
وتنافس املؤسسات التعليمية 

العاملية املناظرة. 
 وكذلك ال نغفل اهمية دور 
املؤسسات وش����ركات القطاع 
اخلاص، الشريك الرئيسي في 
التنمي����ة املجتمعية وتطوير 
التعليم وذلك من خالل ايجاد 
شراكات استراتيجية بني القطاع 
التعليمي والقط����اع اخلاص 
يش����ارك ويس����اهم في خلق 
الكوادر املناسبة لسوق العمل 
مبا يعود بالنفع على الكويت 

في شتى مجاالت االنتاج.
صاحب السمو األمير..

اج����ل احلصول عل����ى فرصة 
للدراسة به، وأمام هذا التنافس 
واالقب����ال الرائع من ش����بابنا 
التطبيقي  لاللتحاق بالتعليم 
والتدري����ب، فانن����ا مطالبون 
حكومة ومؤسسات وافراد ان 
نتعاون من اجل دعمه وتطويره 
والنهوض به لنزيد من رغبة 
ابنائنا لالنخراط فيه خاصة 
بعد ادراك الشباب بان االيدي 
العامل����ة الوطنية املدربة هي 
املخرج الوحيد من كل االزمات 
سواء كانت مالية او اجتماعية، 
فبالعل����م تتحق����ق الغاي����ات 
ونقه����ر التحدي����ات ونحصد 

الطموحات. 
التعليم  والمياننا باهمية 
التطبيقي من جهة وضرورة 
التدريب من جهة اخرى فيجب 
فصلهم عن بعضهم البعض في 
القادمة حتى يتسنى  املرحلة 
لكالهما القيام بدوره املنشود 
والتميز ف����ي االداء من خالل 
خطط منفصلة لتطوير املناهج 
واس����لوب التعليم والتدريب 
ليتواكب مع متطلبات س����وق 
العمل مع تفعيل القوانني وسن 
اجلديد منها ملنحهم االستقاللية 
في قراراتهما االدارية والتعليمية 
واملالية حتى يتمكنا من تأدية 

في نفوس ابنائها، ادراكا منها 
ان الشباب املؤهل واملدرب هو 
ركي����زة التق����دم والنمو، وقد 
الكلية الصناعية  شكل انشاء 
في العام الدراسي 1955/1956 
اللبنة األول����ى لهذا النوع من 
التعليم، وبفضل حرص صاحب 
السمو األمير، وادراكا من سموه 
بان التعلي����م بجميع مراحله 
هو حجر األساس في تكوين 
وبناء االنسان املعاصر والداعم 
الرئيس����ي لنهضة االقتصاد 
الكويتي وخي����ر معني خلطة 
تنموية طموحة متكن الكويت 
من مواكبة النهضة االقتصادية 
الكبرى التي مير بها العالم، فقد 
الكويت خطوات ثابتة  خطت 
لتحقيق الرغبة السامية بتنفيذ 
خطة امنائية شاملة تهدف الى 
حتقيق الرؤية املنشودة للعام 
2035 لتحويل الكويت الى مركز 
مالي وعاملي تنفيذا لتوجيهات 

سموه. 
الدولة  وبفض����ل اهتم����ام 
بالتعليم التطبيقي والتدريب 
وحتدي����ث وتنوي����ع برامجه 
التي مكنته من خدمة قطاعات 
املجتمع املختلفة فقد تغيرت 
نظرة املجتمع له حتى بلغت 
درجة التنافس بني االبناء من 

من صاحب السمو األمير. 
وحفل اليوم امنا يأتي امتدادا 
لتكرمي دولي لصاحب السمو 
األمير »قائدا للعمل اإلنساني« 
تقديرا ملسيرة سموه احلافلة 
بالعطاء والعمل اإلنساني والذي 
يعد بحق تكرميا ألبناء الكويت 
جميعا وملس����يرة اخلير التي 
امتدت عبر عق����ود من الزمن 
من أرض الكويت، مركز العمل 

اإلنساني. 
صاحب السمو األمير..

ان ش����رف تكرمي سموكم 
للخريج����ني من أبن����اء الهيئة 
يحفز هممهم ويصقل عزائمهم 
ويكرس ف����ي أعماق وجدانهم 
الدالالت العظيمة البعاد الرعاية 
الوطن  التي يسبغها  الشاملة 
من كاف����ة قيادييه على ابنائه 
في مختلف مراح����ل حياتهم 
وما يستوجبه ذلك من تبعات 
وطنية ومسؤوليات مجتمعية 
جتعل العط����اء الصادق دينا 
مستحقا والعمل الدائم واملثابرة 
املتواصل����ة فريض����ة واجبة 

عليهم. 
احلفل الكرمي..

منذ مطل����ع القرن املاضي 
والكويت تس����عى جاهدة الى 
ترسيخ مفهوم التعليم والتدريب 

ثامر السليم

حتت رعاية وحضور صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد، اقيم صباح أمس حفل 
تك����رمي املتفوقني من خريجي 
العامة  الهيئة  كليات ومعاهد 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
للع����ام 2014/2013، وذلك على 
مسرح كلية التربية األساسية 

مبنطقة العارضية. 
 ووص����ل موك����ب صاحب 
السمو األمير الى مكان احلفل 
حيث اس����تقبل ب����كل حفاوة 
وترحيب من قبل وزير التربية 
ووزير التعليم العالي رئيس 
العامة  الهيئ����ة  إدارة  مجلس 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
د.ب����در العيس����ى ومدير عام 
»التطبيق����ي« د.أحمد األثري 

وأعضاء هيئة التدريس.
وشهد احلفل س����مو ولي 
العهد الش����يخ ن����واف األحمد 
ورئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن ورئي����س مجلس األمة 
السابق جاسم اخلرافي وكبار 
الشيوخ ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد 
وسمو الش����يخ ناصر احملمد 
وسمو رئيس الوزراء الشيخ 
املب����ارك والنائب األول  جابر 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
ونائب وزير ش����ؤون الديوان 
األميري الش����يخ علي اجلراح 
وكبار املسؤولني بالدولة وجمع 
غفي����ر من اهال����ي اخلريجني 

واملواطنني. 
وبدأ احلفل بالسالم الوطني 
ثم تالوة آيات من القران الكرمي، 
بعد ذلك مت عرض فيلم وثائقي 
عن إجنازات الهيئة. وقد ألقى 
العيس����ى كلم����ة بهذه  د.بدر 

املناسبة فيما يلي نصها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم، 
احلمد هلل والصالة والس����الم 
على نبي الرحمة املهداة محمد 

ابن عبداهلل 
 صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد 
سمو الشيخ نواف األحمد 
 رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك 
وال����وزراء  الش����يوخ   

احملترمني 
مدي����ر عام الهيئ����ة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 

د.احمد االثري
االخ�����������وة  الس����فراء، 

احلضور 
السالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته 
 على طريق البناء والتنمية 
نلتقي دوم����ا بقوافل من أبناء 
الكويت وقد تنوعت مهاراتهم 
وتعددت قدراتهم، واليوم تكرم 
»التطبيق����ي« نخبة من خيرة 
ش����بابها املتميزي����ن في كافة 
التخصصات في احلفل السنوي 
لتكرمي اخلريجني برعاية كرمية 

د.بدر العيسى مرحبا بصاحب السمو األميرصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد ومرزوق الغامن ود.بدر العيسى ود.احمد االثري يقطعون كيكة االحتفال 

طالبة تلقي كلمتها صاحب السمو مكرما أحد اخلريجني العسكرينيد.رشا الصباح مصافحة د.أحمد االثري 

سمو األمير مكرما خريجة

وسموه مكرما خريجة أخرى صاحب السمو مصافحا أحد اخلريجني
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بالعلم تتحقق الغايات 
ونقهر التحديات 

ونحصد الطموحات 

أكثر من 50 ألف 
طالب وطالبة 

ملتحقون بالهيئة

يجب أن تتعاون 
املؤسسات واألفراد 

لدعم وتطوير التعليم 
التطبيقي والنهوض به 
لتزيد من رغبة أبنائها 

في االنخراط فيه

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ود.بدر العيسى ود.أحمد األثري يتوسطون أعضاء الهيئة التدريسية بالتطبيقي خالل احلفل 

ضرورة فصل التعليم التطبيقي عن التدريب ليتسنى لكل من القطاعني القيام بدوره املنشود.. والشباب املؤهل واملدرب هو ركيزة التقدم والنمو

العيسى: القطاع اخلاص شريك رئيسي في التنمية وتطوير التعليم

التاس����ع ونحتفل معه  للعام 
باعياد الكويت الوطنية. 

نع����م انه يوم س����يظل في 
الذاكرة النه متوج بتكرمي الوالد 
وحس القائد الذي سجل اسمه 
بأح����رف من نور ف����ي تاريخ 
العطاء والعمل اإلنساني باياد 
بيض����اء متتد في كل مكان من 
بقاع العالم ونحن ابناء الكويت 
تبلغ سعادتنا مداها بهذا التقدير 
الدولي املشرف ألميرنا املفدى 
العطاء مركزا للعمل  ولكويت 

اإلنساني. 
احلفل الكرمي 

ها ه����ي نفح����ات العلم قد 
جتلت وموكب احلياة قد سار 
بنا مس����رعا عب����ر خيوط هذا 
العطاء  الصباح لنبدأ مشوار 

لكويت املستقبل 
الي����وم وعد بأن  فاليوم.. 
ب����كل ما منل����ك فداء  نضحي 

للكويت 
وغ����دا.. غدا.. ام����ر منك يا 

وطن 
نس����تنفر فيه الهمم ونقدم 
من سواعدنا الفتية ما يساهم 

في البناء والتنمية 
نعم، ان حب الوطن شعور 
فطري مينحنا األمان بني أهلنا 
واملسؤولية جتاه وطننا قبل 
حقنا في ان ننعم بخيراته هو 
احساسنا بالسعادة لكل ما مينح 
كويتنا خط����وات جديدة على 

طريق العزة والكرامة. 
بالنياب����ة ع����ن زمالئ����ي 
اخلريجي�������ن  وزميالت������ي 
أتق����دم بخالص  واخلريجات 
الشكر والتقدير للهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
التي استطاعت ان تترجم اهتمام 
لنا  بابنائها مبا وفرته  الدولة 
من مناخ دراس����ي اهلنا لهذه 

املنزلة. 
وخالص الشكر والعرفان 
باجلميل لكل من علمنا حرفا او 
حرفة ووعد ان نستكمل مشوار 
التعليم  العطاء في مج����االت 

والتدريب. 
اآلباء واألمهات،  ايها  ولكم 
يا من فاق حنانكم التصورات 
ومألمت قلوبنا باملسرات جزاكم 

اهلل عنا احسن اجلزاء. 
واهلل نسأل ان يحفظ أميرنا 
راعي نهضتنا صاحب السمو 
األمي����ر ذخرا وامن����ا لكويتنا 
احلبيبة، وان يدمي عليه موفور 
الصحة والعافية ويسدد على 

طريق اخلير خطاه. 
كما نتوجه بالشكر والتقدير 
لسمو ولي العهد على تشريفه 
لن����ا، ونش����كركم جميعا على 

تفضلكم باحلضور. 
والسالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته. 
 بعده����ا، تفض����ل صاحب 
السمو األمير بتوزيع الشهادات 
عل����ى املتفوقني من اخلريجني 
وفي نهاية احلفل مت تقدمي هدية 
تذكارية لسموه بهذه املناسبة، 
ثم غادر سموه رعاه اهلل مكان 
احلفل مبثل ما استقبل به من 

حفاوة وتقدير.

املتفوقني فيما يلي نصها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

واحلمدهلل الذي تواضع كل 
شيء لعظمته 

والصالة والسالم على خير 
االنام محمد بن عبداهلل 

صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد

سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد 

 رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن 

 الشيوخ املوقرون، الوزراء 
احملترمون

سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك

وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.بدر العيسى

مدي����ر عام الهيئ����ة العامة 
للتعليم والتطبيقي والتدريب 

د.أحمد االثري
احلضور الكرمي 

السالم عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته 

 نلتقي بكم في هذا الصباح 
املبارك وق����د حظينا مبكرمة 
أميرية غالية على قلوبنا منحتنا 
الفرصة لنكون في معية »قائد 
العمل اإلنساني« صاحب السمو 
األمير ننعم بقيادته احلكيمة 

واحلرص عليها ثانيا ومن ثم 
التزود املستمر بكل ما هو جديد 
في مجاالت التعليم والتدريب، 
العلم بحر ال نهاية له واالنسان 
مهما بلغ من مراتب العلم فانه 
يظل طالبا له يستفيد ويفيد، 
لذلك فانني ادعوكم الى مواصلة 
االجتهاد في مش����وار عطائكم 
العلمي والعملي، وانتهز هذه 
املناسبة ألتوجه بتحية تقدير 
الولي األمر من االباء واالمهات 
الذين قدموا للكويت هذه النخبة 
من العقول النيرة، فهنيئا لكم 
الذي طاملا  الطي����ب  باحلصاد 
انتظرمتوه وجزاكم اهلل خير 

اجلزاء. 
ختام����ا، نتوج����ه بعظيم 
الش����كر والتقدي����ر لصاحب 
السمو األمير على رعايته لهذا 
احلفل ولسمو ولي العهد على 
تشريفه لنا ونشكركم جميعا 
على تفضلكم باحلضور، واهلل 
نس����أل ان يوفقنا دائما ملا فيه 

اخلير لكويتنا احلبيبة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.

كلمة الخريجين

كما ألقت اخلريجة كويت بدر 
الصقعبي كلمة نيابة عن زمالئها 

والدنا قائد اإلنسانية، لكي 
تس����تمر جناحاتن����ا ومتيزنا 
بأدائن����ا فنح����ن نناش����دكم 
مناش����دة األبن����اء ألبيهم لكي 
تس����تمر جناحاتن����ا ومتيزنا 
بأدائنا، منح الهيئة استقاللية 
قراراتها حتى تستطيع ان تؤدي 
رسالتها مبا يحقق توجهاتكم 
وان تواكب التغيرات العاملية 
السريعة في التعليم والتدريب 
والتكنولوجيا فنحن مؤسسة 
تعليمية تدريبية هدفها الريادة 
والتميز لنكون قادة في التعليم 
والتدريب للمؤسسات املناظرة 

محليا واقليميا وعامليا. 
صاحب السمو األمير..

أستأذنكم في ان اتوجه لهذا 
اجلمع من اخلريجني بكلمات 
نراها تصب في صاحلهم وفي 

مصلحة الوطن. 
� رايات  الي����وم  خريج����و 

الوطن 
ه����ذا ي����وم تخرجكم وهو 
يوم عزيز علينا وعليكم وهو 
ثمرة جدكم واجتهادكم واجناز 
يستحق كل الثناء والتقدير. 

 ان التحدي����ات احلضارية 
التي تواج����ه كويتنا احلبيبة 
كثيرة ولك����ن نواجهها معكم 
بالوالء للكويت ولقيادتها اوال 

املناس����بة ايضا   وبه����ذه 
وبكل فخر واعتزاز وبعد اذن 
سموكم فانني اتوجه بالتهنئة 
لزمالئن����ا املبدعني من اعضاء 
هيئة التدريس بالهيئة الذين 
نالوا جوائز الدولة التشجيعية 
وجوائز مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي كل في تخصصه تقديرا 
ألبحاثهم العلمية املتميزة وهذا 
التقدير امنا يعك����س اهتمام 
الرواد  بأبنائها م����ن  الدول����ة 
واملبدعني في املجاالت املختلفة 
ويعزز من جه����ود الهيئة في 
تطوير البح����ث العلمي ويعد 
تكرميا لكل منتسبيها، اضافة 
الى اجلوائز العاملية ممثلة في 
جائزة افضل بحث دكتوراه على 
مستوى اململكة املتحدة للدكتور 
محمد ربي����ع العنزي واعتماد 
رسالة الدكتوراه للدكتور فهد 
راش����د املطيري لتكون منهجا 
دراسيا لعلم اللغة يدرس في 

اعرق اجلامعات البريطانية.
صاحب السمو األمير

الهيئة جاهدة بكل  تسعى 
األداء  منتس����بيها للتميز في 
اكادميي����ا وبحثي����ا وتدريبيا 
واداريا اال ان هناك العديد من 
املعوقات التي حتد من اجنازاتنا 

وال يسعنا الوقت لذكرها. 

التدريبي مع االدارة  التعاون 
املدني ومع  العامة للطي����ران 
شركة ناقالت النفط الكويتية 

وجهات اخرى متعددة، 
 وللمؤمترات نصيب آخر مع 
الهيئة وكان من اهمها تنظيم 
ملتقى النزاهة ومكافحة الفساد 
ومؤمت����ر املنص����ات البحرية 
واملؤمتر العربي الرابع للسمنة 
والنشاط البدني ومؤمتر »بريف 
اي����ه اس ت����ي دي 2014«، كما 
تسعى الهيئة لتنظيم املؤمتر 
العاملي األول »هيدينغ غلوبال« 
والذي س����يكون عالمة مميزة 
للهيئة ليعقد كل عامني اعتبارا 

من عام 2016. 
وفي املجال اخلارجي ايضا 
وقعت الهيئة اتفاقية االعتماد 
التدريب  االكادمي����ي وتطوير 
مع وزارة التربية الفرنس����ية 
ممثل����ة في باري����س اكادميي، 
الهيئة على  وفي اطار حرص 
سلوك ابنائها فقد اجنزنا الئحة 
الس����لوك الطالبي التي تكفل 
حقوق الطالب وواجباته، وفقا 
للقواعد واالحكام املنظمة لذلك 
ومن واقع حرصنا على التميز 
في االداء والوالء للمؤسس����ة 
فقد اجنزنا ايضا ميثاق العمل 

جلميع العاملني في الهيئة. 

والتهنئة م����ن القلب لكويتنا 
الغالي����ة وهي ترت����دي ثوب 
البهجة والفرحة بالعيد الوطني 
ويوم التحرير وينعم ابناؤها 
باألمن واالستقرار في عامهم 
التاسع حتت القيادة احلكيمة 

لصاحب السمو األمير.
صاحب السمو األمير..

إن لقاءنا مع سموكم مينحنا 
وال شك الفرصة لطرح بعض 
من اجنازاتنا وتصورنا لرؤية 
مستقبلية تساهم في انطالق 
مس����يرة التعلي����م التطبيقي 
والتدريب، فمن خالل هذا الصرح 
العلمي الكبير نسعى لتحقيق 
رؤية صاحب السمو األمير في 
ان تكون الكويت رائدة في مجال 
تطبيقات الطاقة املتجددة، وان 
تكون 15% من طاقة الكويت من 
مصادرها بحلول عام 2030، لذا 
ابرمت الهيئة اتفاقية مع الشركة 
الوطنية ملشاريع التكنولوجيا 
التابعة للهيئة العامة لالستثمار 
لعمل دراس����ة جدوى انش����اء 
مش����روع »ب����ارك للطاق����ات 
املتجددة«، وذلك بهدف نش����ر 
الثقافة واملعرفة في هذا املجال 
اضافة الى تدش����ني اكبر نظام 
محاكاة بحري وجوي وللصناعة 
البترولية والتمريض في املجمع 

التكنولوجي قريبا. 
 كما نتواصل مع كافة قطاعات 
العمل بالسوق احمللي وجندد 
ونحدث برامجنا التعليمية مبا 
يتناسب واحتياجات هذا السوق 
حتى نصل الى املواصفات التي 
يج����ب توافرها ف����ي خريجي 

الغد. 
وبهذا الص����دد، فقد ابرمنا 
عددا من االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم مع العديد من اجلامعات 
واملؤسسات البحثية املناظرة 
التعليم  والهدف منها تطوير 
والتدريب ومد س����وق العمل 
باالبحاث والدراسات وقوة العمل 
املتميزة منها على سبيل املثال 
توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة 
الكويت ومعهد الكويت لالبحاث 
العلمية وشركة نفط الكويت 
الوطنية  البت����رول  وش����ركة 
الكويتي����ة وبرنام����ج اع����ادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة، باالضافة الى 

.. وسموه مصافحا د.فاطمة الكندري صاحب السمو األمير مصافحا أحد مستقبليه

.. والشيخ صباح اخلالد مصافحا د.خليفة بهبهاني الشيخ خالد اجلراح مصافحا أعضاء هيئة التدريسإحدى الطالبات تلقي كلمة

العيسى واالثري يقدمان هدية تذكارية لصاحب السمو األمير

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك

نوف سعد الشمري: تفوقي يرجع 
لرعاية واهتمام رئيس الوزراء بي

قالت اخلريجة نوف سعد مطر الشمري، احلاصلة على 
درجه امتياز مع مرتبة الشرف تخصص رياضيات: اهدي 

تفوقي الى »والدي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك الذي تكفلني بالرعاية الكاملة طوال فترة 

دراستي«.
وبينت ان هذه الرعاية الكرمية ليست غريبة على سموه، 

حيث شجع غيري من ابنائه على التحصيل العلمي، 
متعهدة لسموه مبواصلة التفوق الدراسي لنيل الشهادات 

العليا. 
وأكدت ان الكويت التي اعطتنا الكثير من خيرها تستحق 

منا ان نضحي من اجلها ونقدم لترابها الغالي والنفيس.
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هل تعلم؟!

بحر املعرفة

9428
287961

5926
62394

1953
51
6

31295

31
328

5183
4195
691

14576
18253
63891

25314

59832
7

7136
9472

1
3694

647
89

78

أفقياً:

عمودياً:

العلماء
تطور

اإلنسان
مراحل
حياة

البشرية
معادلة
أطراف

مجاهيل
اجلبر

الهندسة
رقم

حسابات
معقد
سطر

سل
عالوة
أحوال

سد
الكرم
وهاد

رد
فل

الرقاد

ما فوائد وأشكال شجرة الكافور؟

٭ إن ش��جرة الكافور هي 
شجرة أصلية في أستراليا، 
وقد عرفت أحيانا بش��جرة 
»الصمغ« أو ش��جرة اللحاء 
اللزج وتعرف اآلن في أوروبا 
واجلزائ��ر والهن��د جنوب 

أميركا.
وشجرة الكافور من أشهر 
املظهر  االش��جار األخ��اذة 
وأوراقها معلقة عموميا على 
نس��ق واحد وساقها طويلة 
ومستقيمة وتنمو على نسق 
املعروف أن  ملحوظ وم��ن 
أشتال الكافور تنمو بسرعة 
أربعة أمتار خالل سنة واحدة، 
وبالنسبة للطول فإن ارتفاع 
شجرة الكافور يوازي ارتفاع 
شجرة س��يكوايز الضخمة 
في كاليفورنيا، حيث يصل 
طول ش��جرة الكاف��ور إلى 
املائة واألربعني مترا، وشجرة 
الكاف��ور مفيدة ج��دا، فهي 
حتتاج إلى نسبة كبيرة من 
الرطوب��ة، لهذا فهي غالبا ما 
تزرع في املناطق الرطبة وهي 
تزود اإلنسان باألدوية، حيث 
حتتوي على زيت أصفر فاحت 
اللون، وهو ما يعرف بزيت 
الكافور ويعطى إلى املريض، 
فهذا الزيت يستعمل لألنف 
والباطنية والكلى والعصبية، 
ويس��تعمل ف��ي اجلراح��ة 

كمطهر.
إن خشب شجرة الكافور، 
سهل التكيف ومتني وله فائدة 
كبيرة في بناء السفن واملرافق 

وزخرفة املنازل.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1 ـ راشد املاجد، 2 ـ املعروف ـ مر، 
3 ـ نعســـان ـ ي ي، 4 ـ يراقـــب ـ 
اقيد )معكوســـة(، 5 ـ ايل ـ ملياء 
)معكوسة(، 6 ـ فنان ـ لن ـ م م، 7 
ـ صبار، 8 ـ ي ي ي ي ـ اذالل، 9 ـ 

دمل ـ حبالهم، 10 ـ الضباب.

عموديًا:
1ـ  رانيا فريد، 2ـ  العرينـ  ميد، 3ـ  شمس 
األصيل، 4 ـ قاعد )معكوســـة( ـ نبي، 5 ـ 
ارنـــب ـ حل، 6 ـ لو ـ الرابض، 7 ـ مفيدان 
ـ ذاب، 8 ـ ي ي ي ـ اللب )معكوسة(، 9 ـ 

جم ـ قمم ـ اهب، 10 ـ در ـ املظلم.

حل عينك .. عينك

1ـ  مطرب سعودي شاب، 2ـ  عمل اخليرـ  حنظل، 
3 ـ وسنان ـ متشابهان، 4 ـ يتابع بالنظر ـ أكبل 
)معكوسة(، 5ـ  رميـ  علم مؤنث )معكوسة(، 6ـ  
مبدعـ  للنصبـ  متشابهان، 7ـ  نبات شوكي، 8ـ  
متشابهةـ  إهانة وقهر، 9ـ  التهاب يصيب اجللدـ  

أمراسهم، 10 ـ بخار املاء ـ في اجلو احمليط.

1 ـ ممثلة مصرية شابة، 2 ـ بيت األسد ـ يبسط، 
3ـ  أغنيـــة ألم كلثوم، 4ـ  جالس )معكوســـة(ـ  
رســـول، 5 ـ من احليوانات ـ فـــك، 6 ـ للتمني ـ 
الكامن، 7 ـ نافعان ـ انحل، 8 ـ متشابهة ـ العقل 
)معكوســـة(، 9 ـ كثير ـ أعالي اجلبال ـ أنهض، 

10 ـ جواهر ـ املعتم.

احلل  أسفل الصفحة

حل اعرف الشخصية:
عبداحملسن النمر

حل كلمة السر:
الرياضيات

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: أحد العلوم 
من 9 أحرف

لحياةعمماا
افاحالععلم
لللسطاقابر
عررارءددشا

لبقبايرلرح
مجاافدرةيل
الدتداهوةر

ءاالهندسةط
تطورمركلاس

ضمجاهيلدسا
الانسانرقم
تلسالاوحاي

Sudoku كيف تلعب؟

للمراسلة

لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  3 ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  
عادي، متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من 1 إلى 9 في كل مربع خال، وذلك 

حتى يحتوي كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير 3x3 على األعداد من 1 إلى 9 مرة 
واحدة فقط.

.3x3 يجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير

هل ميك�ن للكرمي�ات املضادة 
لألكس�دة أن توق�ف التقدم في 

السن فعاًل؟

٭ نعم وال في الوقت نفسه، 
فنظ��را لكمي��ات االن��واع 
املختلف��ة من امل��واد املغذية 
املضادة لالكسدة املوجودة 
فيها فإنها ستقلل من سرعة 
تقدم البشرة في السن، ولكن 
الفعلية  بالكمي��ات  مقارن��ة 
املفترض للجسم ان يأخذها 
من ڤيتامني إي، على س��بيل 
املثال، سيتضح ان اي كرمي 
يجب ان يحتوي في كل غرام 
من��ه على 20 ميللغراما على 
االقل من هذا الڤيتامني لتكون 
له فائدة فعلية، ومن افضل 
املفي��دة في عالج  العقاقير 
التجاعيد هي العقاقير متعددة 
العق�ار  الڤيتامينات، وه��ذا 
عب��ارة  عن كبسولة حتتوي 
على مضادات لالكسدة عالية 
ان يتم  االمتصاص، وبع��د 
فتحها يتم وضع محتوياتها 

على البشرة.
تتعل��ق عملية التقدم في 
السن الفعلية للجسم مبدى 
كفاءة عملية استبدال اخلاليا، 
فاالنسان يقوم بتجديد نفسه 
بصفة مستمرة، فاجللد على 
س��بيل املثال يجدد نفس��ه 
بالكامل كل 20 يوما، وتقوم 
مضادات االكسدة باحلفاظ 
على حمض دي.ان.ايه الذي 
مييز اخلاليا اجلديدة، ولذلك 
يعتب��ر تناول االغذية الغنية 
امرا  مبض��ادات االكس��دة 
مهما، هذا باالضافة الى اخذ 
املكمالت الغذائية من املركبات 
املضادة لالكسدة يوميا والتي 
حتتوي على ڤيتاميني أيه وإي 
واجللوتاثيون والذي يعتبر 
اق��وى مضادات االكس��دة 

بالنسبة للجسم.
كما ان ڤيتامني بي بأنواعه 
وخصوص��ا ب��ي 6 وبي 12 
وحمض الفوليك يقوم بحماية 
حم��ض دي.ان.ايه، وميكن 
احلفاظ على ارتفاع معدالت 
هذا الڤيتامني من خالل النظام 
الغذائي املتكامل والڤيتامينات 
املتع��ددة القوية، لذلك يجب 
املتشددين  النباتيني  حتذير 
الى  ألن اخلضراوات تفتقر 
ڤيتامني بي 12، فاجلسم يحتاج 
الى منتجات اللحوم واالسماك 
والبيض وااللبان او مكمالت 
غذائية ليحصل على الكمية 
التي يحتاجها من بي 12 وهي 

10 ميللغرامات.

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 لباتريك هولفورد(

)من كتاب:   هل تعلم ل� وفاء يوسف(
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»ساعات العروض املميزة« عروض ينفرد 
بها »دار الشفاء« على خدمات قسم اجللدية

قس����م األم����راض اجللدية 
باملستشفى خدماته لعالج 
جميع األمراض اجللدية، حيث 
يقدم اخلدمات العالجية إلزالة 
التجاعيد من الوجه وإعطاء 
النضارة والرونق للبشرة 
ومنع تساقط الشعر وعالج 
تصبغات الوجه وآثار ندبات 
ح����ب الش����باب والوحمات 
الدموية والشعيرات املنتفخة 
بالوجه. كما يوجد باملستشفى 
قس����م خاص يحتوي على 
أحدث أجهزة الليزر متعددة 

االستخدامات.
ويض����م القس����م أفضل 
األطباء ذوي اخلبرة والكفاءة 
إل����ى جانب فنيات  العالية 
لي����زر على أعلى مس����توى 
تدريبي، األمر الذي يعكس 
التزاما وحرصا على تعزيز 
ريادة مستشفى دار الشفاء 
لتقدمي أفضل اخلدمات الطبية 

للمرضى على الدوام.

البشرة والتقشير الكيميائي 
والكريستالي.

وفي ه����ذا الصدد صرح 
د.محمد فتحي، استش����اري 
ورئيس قسم األمراض اجللدية 
مبستشفى دار الشفاء وعضو 
كلية األطباء امللكية بإجنلترا 
واحلاص����ل على زمالة كلية 
األطب����اء واجلراحني امللكية 
بجالس����جو: »مت تخصيص 
عدد معني من الساعات خالل 
اليوم يحصل خاللها العميل 
على خصم يصل ل� 25% على 

اخلدمات السابقة«.
وأضاف: »على العميل أن 
يتواجد ضمن ساعات العرض 
والتي تبدأ من الساعة الثامنة 
وحتى الس����اعة العاش����رة 
صباحا أو من الساعة التاسعة 
وحتى الساعة احلادية عشرة 
مساء على أن يتم حجز املوعد 

سابقا«.
على جان����ب آخر، يقدم 

أعل����ن قس����م األمراض 
اجللدية في مستش����فى دار 
الشفاء عن اطالقه لعروض 
خاصة حتت اسم »ساعات 
العروض املميزة« على بعض 
اخلدمات التي يقدمها القسم 
والتي تش����مل لي����زر إزالة 
الشعر، جلس����ات تنظيف 

د.محمد فتحي 

54 ألف ساندويتش »ماك مافن بالبيض« مجاني

مطاعم ماكدونالدز الكويت 
حتتفل بيوم الفطور الوطني 9 مارس

أعلن���ت ماكدونال���دز الكوي���ت عن 
مش���اركتها في احتفال »ي���وم الفطور 
الوطني« السنوي الثالث يوم 9 مارس، 
واخلاص بسلس���لة مطاعم ماكدونالدز 
العاملية حيث ستنضم مطاعم ماكدونالدز 
في الكويت إلى أكثر من ستة آالف مطعم 
في الش���رق األوسط وآس���يا وأفريقيا 
في أكبر احتفالية فطور على مس���توى 
العالم، وبهذه املناس���بة، وحتت شعار 
»يوم فطورنا س���وا«، سيقدم كل فرع 
من ال���� 54 فرعا من مطاعم ماكدونالدز 
الكويت لعمالئه ألف ساندويتش »ماك 
مافن بالبيض« مجانا، بني الساعة 6 و10 

صباحا، وفقا ألسبقية احلضور. 
وتعتبر وجبة الفطور أهم وجبة في 
اليوم لصحة اجلسم والعقل وفقا خلبراء 
التغذية في جميع انحاء العالم، إذ متد 
اإلنسان بالطاقة الضرورية التي يحتاجها 
في النص���ف األول من النهار، وينصح 
اخلبراء بضرورة تناول وجبة الفطور 
بش���كل يومي، لذلك تق���دم ماكدونالدز 
مجموعة من اخليارات املتوازنة لوجبة 
الفطور التي ترض���ي مختلف األذواق 

وأساليب احلياة.
وقال مدير التسويق في ماكدونالدز 
الكويت شريف قطري: »نحن ندرك في 
ماكدونالدز أهمية تناول وجبة صباحية 
غنية، ونفتخر بتقدمي قائمة فطور عالية 

اجلودة وبأسعار تناسب اجلميع، وتوفر 
قائمة فط���ور ماكدونالدز مجموعة من 
اخليارات املتوازنة للراغبني في تناول 
فطور سريع على الطريق، أو لالستمتاع 

بها كبداية هادئة ليومهم«. 
وتضم قائم���ة فط���ور ماكدونالدز 
مجموعة من الساندويتشات بخبز »ماك 
مافن« احملمص الشهير لطاقة صباحية 
لذيذة، والتي تشمل ساندويتشات »ماك 
مافن الس���جق« و»ماك مافن بالبيض« 
و»ماك مافن البيض والسجق«، ذلك مع 
إضافة بطاطس »الهاش براون« املقرمشة 
وكوب من قهوة ماكدونالدز الفريدة أو 
العصير الطازج لالستمتاع بصباح مفعم 

باحليوية والنشاط.
وتلتزم ماكدونالدز دوما وبأولوية 
قصوى بتقدمي أفضل املنتجات بأجود 
املكونات ضمن قط���اع مطاعم اخلدمة 
السريعة، كما أن جميع املنتجات املقدمة 
في مطاعمها بالشرق األوسط هي حالل 
100%، وجرى فحصها واملصادقة عليها 
من قبل الهيئات احمللية وخبراء تصديق 
املنتج���ات احلالل في ال���دول املصدرة 
ومسؤولي اجلمارك في ميناء الوصول، 
وتستورد جميع اللحوم املستخدمة في 
مطاعم ماكدونالدز من موردين موثوقني 
يشاطرون الشركة التزامها العميق بأعلى 

معايير اجلودة.

 »بي اتش أس« تطلق تشكيلة الربيع والصيف
أم����ا املالب����س الرجالية 
فخرجت مستوحاة من الفن 
اجلمالي الفرنس����ي، فشّكل 
العنص����ر  األزرق  الل����ون 
األساسي للتشكيلة، وتخللتها 
تصاميم كالسيكية بدرجات 
اللون النيلي والفيروزي مع 
ملس����ات من اللون املرجاني 
واألخض����ر، لتضيف املزيد 
من احلداثة. وظهرت أيضا 
إيحاءات رياضية من خالل 
الطبعات فأضفت رونقا فريدا 

على املالبس.
من جهة أخ����رى، قدمت 
تش����كيلة أزي����اء األطف����ال 
صيحات جديدة من املوضة 
تليق باحتياجاتهم اليومية. 
وكانت مجموعت����ا Belle و
Sweet Georgia األب����رز في 
مالبس البنات، إذ جمعت في 
تصاميمها بني األلوان الزاهية 
املرحة من جه����ة وطبعات 
الزهور الداكنة على بنطلونات 
اجلينز الضيقة. وبالنسبة 
إلى مالبس األوالد، متحورت 
التصاميم حول مجموعتي 
 Motorcycleو One Horse Town
األساس����يتني املميزة بقطع 
اجلينز والرس����وم املرحة. 
وبرزت منها تي � ش����يرت 
البيسبول الذي ميكن ارتداؤه 
مع القمي����ص املقلم لتمنح 
األوالد مظه����را عصريا. مع 
إطالق قسم املفروشات املنزلية 
ملوسم خريف وشتاء 2014، 
قدمت بي اتش اس تصاميم 
رائعة بألوان جذابة ملوسم 
ربيع وصيف 2015. واستمدت 
هذه التشكيلة إيحاءاتها من 
مياه البحر األبيض املتوسط 

الالزوردية.

املوسم: تعود القطع املفضلة 
ذات القيمة املميزة التي اعتدمت 
عليها وأحببتموها لدى بي 
ات����ش اس، لك����ن بتصاميم 

زاهية أكثر.
تش����كيلة ربيع/ صيف 
2015: متيزت تشكيلة األزياء 
النسائية العصرية بلمسة 
أنثوي����ة ظهرت م����ن خالل 
األلوان الفاحتة واملبهجة التي 
طغى عليه����ا اللون األبيض 
كلون أساسي تكمله درجات 
الرم����ادي الفاحت����ة وألوان 
الباستيل الهادئة. ويبدو أن 
موضة السبعينيات عادت 
الى الواجهة في هذا املوسم 
مع األوفرول او اجلمبسوت 
األنيق. كما ع����ادت موضة 

مالبس اجلينز البسيطة.

أطلق����ت بي ات����ش اس 
تش����كيلتها اجلديدة ملوسم 
ربي����ع/ صي����ف 2015، التي 
تضم قطعا أساسية بألوان 

وتصاميم عصرية.
أفضل قيمة مميزة لهذا 

الفضالة: جتربة 
طبية فريدة من 

نوعها على مستوى 
العالم وخدمات 

غير مسبوقة

نحمل هدفًا 
إستراتيجيًا واضحًا 
للنهوض بالقطاع 
الطبي والرعاية 

الصحية في الكويت

 »الصاحلية مديكال باڤليون« أحدث اخلدمات الطبية

)هاني عبداهلل( طاقم عمل مركز »الصاحلية مديكال باڤليون« الطبي 

من جناح األطفال من املركز الطبي جتهيزات حديثة راشد الفضالة 

أحدث مركز طبي على الطراز العاملي يضم أشهر األطباء االستشاريني في جميع التخصصات

افتتاح »الصاحلية مديكال باڤليون« بقلب العاصمة

وتوفير كل سبل الراحة، يتم 
حجز املواعيد مسبقا لضمان 
اجلودة ولتوفير عناء االنتظار 
مبا يس����اهم في تقدمي افضل 
اخلدمات الطبية وتوفير متسع 
من الوقت لكل زائر لطرح جميع 
األسئلة التي يرغب في معرفتها، 
وليمنح الطبيب الفرصة من أجل 
دراسة وتشخيص احلالة دون 
القلق على استقبال اكبر عدد من 

املراجعني في آن واحد.
ويعتبر الصاحلية مديكال 
باڤليون مركزا طبيا مؤسس����ا 
على أعلى مس����توى من أجل 
املراجعني،  تلبية احتياج����ات 
وتوفير بيئ����ة طبية متكاملة 
توفر كافة س����بل الراحة عبر 
االقس����ام املتنوع����ة واالطباء 
ف����ي املجاالت  االستش����اريني 

املختلفة من بينهم: 
االستشاري د.سند الفضالة، 
األن����ف واألذن  رئيس قس����م 
أبرز  واحلنج����رة واحد م����ن 
االستشاريني في الكويت، بخبرة 
ممتدة ألكثر من 40 س����نة في 
مجاله وهو زمي����ل في الكلية 
امللكية للجراح����ني في أدنبرة 
- اس����كتلندا منذ ع����ام 1981. 
يتمي����ز جناح األن����ف واألذن 
واحلنج����رة بجمي����ع املعدات 
واألجهزة احلديثة التي تساعد 
في التشخيص السريع للحالة 
وتوفي����ر الرعاية التي تضمن 

حتقيق أفضل النتائج.
االستش����ارية د.وين����دي 
نوبل استشاري ورئيسة قسم 
طب النس����اء والوالدة وزميل 
الكلية امللكي����ة. تترأس فريقا 
طبيا متميزا مستعينة بأحدث 
الرباعي  األجهزة من السونار 

األبعاد والتحاليل.
االستشارية د.كاري ستاركي 
رئيسة قسم االطفال، واحلاصلة 
على البورد األميركي في طب 
األطفال. تتمتع د.كاري بخبرة 
واس����عة ألكثر من 12 عاما في 
التعامل م����ع مختلف احلاالت 
الطبية في جو مفعم بالراحة 

واالطمئنان تنقله الى املراجعني، 
ووسط أجواء عصرية لعيادة 
االطفال تتميز باحتوائها على 
تصميم����ات ورس����ومات على 
اجلدران بألوان مميزة اختيرت 
خصيص����ا خللق ج����و ممتع 

لألطفال الزائرين.
بإش����راف من د.ماك سولي 
ڤان، استشاري جراحة التجميل 
لدى الصاحلية مديكال باڤليون، 
احلاصل على البورد األميركي 
منذ عام 2000 وبخبرة ممتدة 
في مجال����ه، يتم ادارة قس����م 
الصبا للتجميل والعالج بالليزر 

والعناية بالبشرة.
ويتميز د.م����اك بإخالصه 
للعالقة بينه وبني مراجعيه، 
وذل����ك تتم ترجمت����ه بتوفير 
أكبر قدر م����ن املعلومات عبر 
اتاح����ة الوق����ت لإلجاب����ة عن 
جميع استفس����ارات مراجعيه 
مبا يساعد في اتخاذ القرارات 
املناسبة وطرق العالج االمثل 
للحصول على النتيجة املرغوبة. 
ويض����م اجلناح ايضا، خبيرة 
العناية بالبشرة مادونا اجلميل 
ذات اخلبرة الواسعة في مجال 
البشرة والتجميل، والتي تقدم 
العديد م����ن اخلدمات للعناية 
بالبش����رة مس����تعينة بأحدث 
األجهزة ومستحضرات البشرة. 
استش����اري التغذية في جناح 
التغذية س����امي البدر، ميتلك 
خبرة ألكثر من 10 سنوات في 
مجال التغذي����ة وحاصل على 
ش����هادتني من جامعة بوردو 
األميركية في التغذية واللياقة 
البدنية. كما انه عضو مجلس 
إدارة في جمعية الغذاء والتغذية 
الكويتي����ة، وعضو في الكلية 

األميركية للطب الرياضي.
التغذية في  ويتميز جناح 
الصاحلية مدي����كال باڤليون 
باحتوائه على أحدث األجهزة 
التي تساعد على دراسة وحتليل 
اجلسم لتوفير النظام الغذائي 
مبا يتناس����ب م����ع احتياجات 

املراجعني.

تدار حتت إشراف طاقم طبي 
مميز من االستشاريني: جناح 
األنف واألذن واحلنجرة، جناح 
طب النساء والوالدة، جناح طب 
األطفال، جناح صبا واملتخصص 
في التجميل والليزر والعناية 

بالبشرة، وجناح التغذية«.
وأضاف: »ف����ي الصاحلية 
مديكال باڤلي����ون نوفر خدمة 
املسؤول الصحي املخصص بك 
والذي يهتم بكل شؤون مراجعة 
الطبيب وتنظيم املواعيد والرد 
عل����ى جميع االستفس����ارات، 
ليشكل حلقة وصل بني املراجع 

والطبيب املعالج«.
وكشف الفضالة انه وألول 
مرة في منطقة الشرق األوسط 
ميكن للزوار الك����رام الدخول 
على سجلهم الطبي ومتابعته 
إلى  بشكل س����لس، باإلضافة 
إمكانية تعقب التاريخ الطبي، 
معرفة أنواع األدوية املوصوفة، 
والتواصل مباشرة مع الطبيب 
املعالج. وأشار الفضالة الى انه 
بفضل طاقم التمريض الذي مت 
اختياره بعناية فائقة واستنادا 
على خبراتهم العملية وشهاداتهم 
الدراسية لضمان توفير أفضل 
بيئة صحية للزوار، يستطيع 
مركز الصاحلية مديكال باڤليون 
الطب����ي توفير اخلدمة الطبية 

بشكل محترف.
وانطالقا من اهتمام املركز 
الفائق����ة للمراجعني  بالعناية 

ندى أبونصر

الطب����ي  املرك����ز  افتت����ح 
»الصاحلية مديكال باڤليون«، 
األحدث في الكويت الذي يعمل 
وفقا للمعايير العاملية ويضم 
أشهر االطباء االستشاريني في 

مختلف التخصصات.
الع����ام في  املدي����ر  وأك����د 
»الصاحلية مديكال باڤليون« 
الفضالة خالل مؤمتر  راش����د 
صحافي ان املركز الطبي اجلديد 
سيمثل عالمة فارقة في تاريخ 
الرعاية الصحي����ة واخلدمات 
الكويت،  املتكاملة في  الطبية 
السيما أنه ينطلق مبفهوم جديد 
يعتمد على توفير بيئة عالجية 
الراح����ة والهدوء  تبعث على 

النفسي للمراجعني.
وق����ال الفضالة: »تأس����س 
»الصاحلية مديكال باڤليون«، 
الذي اتخذ له موقعا في وسط 
العاصمة مبجمع نور الصاحلية، 
مقاب����ل مجم����ع الصاحلي����ة 
للتس����وق، ليوف����ر مجموعة 
متنوعة م����ن اخلدمات الطبية 
عالية املستوى، ولتلبية جميع 
احتياجات املراجعني والزائرين، 
ومبفه����وم جدي����د خللق بيئة 
عالجي����ة غير مس����بوقة على 
العالم برؤى لتوفير  مستوى 
حياة صحي����ة متوازنة بدنيا 

وعقليا ووجدانيا«.
وأض����اف الفضالة: »نعمل 
القط����اع الصح����ي منذ  ف����ي 
عشرات السنوات، ولدينا من 
اخلبرة والرؤية ما يؤهلنا لكي 
ننهض بالقطاع الطبي اخلاص، 
باستراتيجية واضحة تنصب 
في حتس����ني اخلدمات الطبية 
مبا ينعكس بش����كل عام على 
القطاع الصحي لوطننا احلبيب 

الكويت«.
واستعرض الفضالة األقسام 
الطبي����ة التي يحت����وي عليها 
املركز، مبين����ا أن »الصاحلية 
مديكال باڤليون« يحتوي على 
عدد من األجنحة الطبية التي 

»هوم سنتر« يقدم تشكيلة مفعمة باحليوية 
تضفي مظهراً متجدداً على املنازل

على عرش ديكورات املنازل لهذا 
املوس����م، ومن هنا تقدم »هوم 
س����نتر« مجموعة متنوعة من 
اإلكسس����وارات واملفروشات 
األنيقة تتيح لكم تزيني منزلكم 
بإطالل����ة بوهيمية وراقية في 
الوق����ت ذاته. وللحصول على 
الديكور تنصح ميش����يل  هذا 
دينس����مور، رئيس����ة قس����م 
التس����ويق البصري في »هوم 
ب�»املزج بني  العمالء  س����نتر« 
ألوان وأمناط متنوعة، وإدخال 

باحلياة مثل »أوروا« و»إيدن«، 
وقطع املفروشات الرائعة مثل 
»بريس����تيج داينينغ سيت«، 
و»كينجس����تون كونس����ول«، 
و»هاي����دن بيد«.  كما تبرز في 
هذه التش����كيلة اجلديدة قطع 
مثل س����اعات احلائط باألرقام 
العربية، ومش����غل موسيقى 
عصري على شكل الغراموفون، 
كما تسود على التشكيلة اللمسة 
البوهيمي����ة األنيقة في الوقت 
ذاته. ويتربع األسلوب البوهيمي 

تصاميم مبتكرة وجريئة تكون 
شعبية وفريدة في الوقت عينه، 
ومن الضروري التحلي باجلرأة 
للم����زج بني أقمش����ة متنوعة 
في الغ����رف، ويعتبر الديكور 
البوهيمي واألقمشة اخلشنة 
بألوان محاي����دة أفضل بداية 

لتحقيق ذلك«. 
التشكيلة اجلديدة  تتوافر 
ضمن كافة متاجر »هوم سنتر« 
املنتش����رة في الري، األوقاف، 

الشويخ، ومجمع األڤنيوز.

يقدم »هوم سنتر« خيارات 
متنوعة لتجديد ديكور منزلكم 
املزيد م����ن احليوية  وإضفاء 
والتجديد عليه، حيث طرحت 
العالمة حديث����ا مجموعة من 
اإلكسس����وارات واملفروشات 
العصري����ة الت����ي تغطي كافة 
االحتياجات، والتي تتوافر في 
مختلف متاجرها في الكويت.

وميكن للعم����الء االختيار 
من بني تش����كيلة متنوعة من 
مفروشات وإكسسوارات غرف 
النوم، وغرف املعيشة، وغرف 
الطعام، ترافقها أحدث ديكورات 
املنزل. كما تقدم متاجر »هوم 
سنتر« كل ما هو جديد ومميز، 
ومبا يغطي كاف����ة احتياجات 
ب����دءا م����ن أغطية  العم����الء، 
اللينني ومصابيح  األسرة من 
اإلضاءة، وحتى لوازم املطابخ 

والطاوالت. 
كما اخت����ار مصممو »هوم 
س����نتر« احملترف����ون قطعهم 
املفضلة لهذا املوس����م مبا فيها 
مراي����ا الديك����ور الرائعة مثل 
»فنتانا« و»إيثن«، واملصابيح 
املستوحاة من احلياة البحرية 
مثل »ديكورا تيبل المب«، إلى 
املفعمة  الطع����ام  جانب غرف 
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العب كرة قدم عرض 
عليه احد املنتجني بطولة 

احد اعماله الفنية اللي 
يبي يصورها هالشهر 

بس هالالعب خايف من 
التجربة وللحني ما عطاه 

موافقته.. ترا التمثيل 
موهبة مو بس وسامة!

مطربة خليجية قاعدة 
تتخبط في مشاريعها 

الفنية اللي تشترك فيها 
وما همها اال تغيض 

زميالتها واملصيبة انه 
هالشي مكشوف.. 

ركزي في شغلچ احسن!

من البرامج االذاعية 
اجلميلة برنامج »ساعة 

كاسيت« اللي يبث يوميا 
 fm في محطة كويت
لفقراته املمتعة اللي 

تذكرنا بأغاني الزمن 
اجلميل.. 

عساكم على القوة!

قدممكشوف كاسيت

أحمد الفضلي

عادت الفنانة فاطمة الصفي 
لتشكل ثنائيا فنيا مع الفنانة 
ش���جون الهاجري بعد فراق 
لم يستمر ملدة طويلة، حيث 
من املقرر أن تشارك الصفي 
شوجي في بطولة املسلسل 
التلفزيوني »ذاكرة من ورق« 
وهو من تأليف عادل اجلابري 

بدأ املخرج السوري هيثم 
حقي تصوير مسلسله اجلديد 
»وقت مس����تقطع« في مدينة 
التركية. ويعيد هذا  مرس����ن 
الس����ورية يارا  الفنانة  العمل 
صبري إلى الشاشة من جديد 
بعد غي����اب حلوال����ي خمس 

النجمة املصرية  عرضت 
سمية اخلشاب حياتها للخطر 
بعدم���ا أصرت عل���ى تأدية 

»ذاكرة من ورق« يعود بالثنائي الصفي والهاجري

»وقت مستقطع« يعيد يارا صبري إلى الشاشة

إعدام نيكول سابا رمياً بالرصاص

سمية اخلشاب تخاطر بحياتها!

وإخ���راج عل���ي العلي، ومن 
املقرر أن يص���ور العمل بن 
الكوي���ت وعدد من العواصم 

األوروبية.
وتتمحور أحداث املسلسل 
عب���ر حكاي���ات مجموع���ة 
الط���اب والطالبات في  من 
اخلارج وب���ن عائاتهم في 
الكويت، حي���ث يقوم العمل 
مبزج قضايا الغربة واحلنن 
التي  للوطن واإلش���كاليات 
تواجه الش���باب في الغربة. 
ويش���هد العمل مشاركة عدد 
كبير م���ن الفنانن من داخل 
وخارج الكويت خاف وجود 

الهاجري والصفي.
الفترة  أن  اجلدير بالذكر 
املاضية شهدت ورود العديد من 
األقاويل التي أشارت لوجود 
خافات بن فاطمة وشجون 
على خلفية أحداث مسلسل 
»أنيسة الونيسة« ومشاركة 
النجمتن في العمل تؤكد عدم 

صحة هذه األقاويل.

س����نوات، حيث كان آخر عمل 
قدمته هو »جلسات نسائية«. 
وبعد األحداث في سورية، قامت 
يارا بنقل مقر إقامتها إلى دبي، 
ثم اعتذرت عن النصوص التي 
عرضت عليها كافة، في الوقت 
ال����ذي رفض����ت في����ه الظهور 
اإلعام����ي. وس����تطل صبري 
بش����خصية محامية في العمل 
الذي يتناول الوضع السوري 
الراهن وتداعياته وتأثيراته في 
حياة الناس ونزوحهم وهجرتهم 
الب����اد، فضا عن  إلى خارج 

املشكات األخرى.
يش����ار إلى أن العمل حمل 
اس����ما مبدئيا في وقت سابق 
وهو »وجوه وأماكن«، فيما مت 
االستقرار أخيرا على اسم »وقت 
مستقطع« املقرر عرضه خال 

موسم دراما رمضان 2015.

فاجأت النجمة اللبنانية 
نيكول سابا، متابعيها على 
مواقع التواصل االجتماعي، 
من خال نشر صورة جديدة 
لها، عبر حس���ابها الرسمي 
على »انستغرام«. وظهرت 
نيكول ف���ي إطالة غريبة، 
حيث ارتدت »بدلة اإلعدام« 
كاملة، دون اإلفصاح عن أي 
تفاصيل بخصوص هذا الزي، 
وعلق���ت قائلة: »قريبا«، ما 
أثار فض���ول متابعيها على 
مواقع التواصل االجتماعي، 
الذي���ن رجح���وا أن تكون 
هذه الصورة من مسلسلها 
اجلديد، أو فيلم س���ينمائي 

تتكتم على تفاصيله.
وتواصل نيكول س���ابا 
تصوير مسلس���لها اجلديد 
»ألف ليلة وليلة«، الذي من 
املقرر عرض���ه في رمضان 

املقبل.
يذكر ان الفنانة اللبنانية 
نيكول سابا تشارك في بطولة 
فيلم »حياتي مدلدلة«، مع 
النجم املصري محمد سعد، 
وال���ذي من املق���رر أن يتم 
عرضه في موس���م الصيف 

املقبل.

أصعب مش���اهدها بنفس���ها 
ف���ي فيلم »الليل���ة الكبيرة« 
رغم اعت���راض املخرج خوفا 
عليها. وجتس���د سمية دور 
»فتاة اخلناجر« التي تقدم في 
املوالد الشعبية، حيث تقف 
الفتاة لتتلق���ى اخلناجر من 
كل اجتاه من دون أن تصاب. 
وأصرت س���مية على تقدمي 
املشهد بنفسها وجنحت فيه 

رغم مخاطرتها الكبيرة.
ويش���هد الفيل���م ع���ودة 
اخلشاب إلى السينما بعد غياب 
ثاثة أعوام منذ تقدميها فيلم 
»ساعة ونصف«. كما تواصل 
حاليا تصوير مسلسل »يانا 
يانتي« مع فيفي عبده واملقرر 

عرضه في رمضان املقبل.

شجون وفاطمة الصفي

يارا صبري

نيكول سابا

صورة إعدام نيكول

سمية اخلشاب

مذيعة أميركية تُسقط إميا شاه على البساط األحمر!

وهو م���ن إخراجها وإخراج 
املخ���رج البحريني املرحوم 
محمد جاسم شويطر، وأيضا 
عرض املهرجان فيلمها »أمتنى 

لو كنا راقصن« من إخراج 
محمد عياد ولم يحصد الكليب 
والفيلم أي جائزة من جوائز 

املهرجان.

املهرجان اختار  أن  يذكر 
كليب اميا »علقيني« ليعرض 
الس���ينما في  ألول مرة في 
 The Blue Diamond مسرح

مفرح الشمري
@Mefrehs

تسببت املذيعة االميركية 
اوريانا في سقوط املطربة اميا 
شاه على البساط االحمر في 
 Winter Film Awards مهرجان
املقام في مانهاتن نيويورك، 
وذلك ألنها حتبها كثيرا، حيث 
دفعتها بحماس لتسقط اميا 
شاه بسبب حذائها العالي الذي 
تلبسه ألول مرة في حياتها، 
األمر الذي ضحكت عليه اميا 
كثيرا في الفيلم املوثق والذي 
يظهر فيه حضور احد األطباء 
بسرعة ليكشف عن نبضها، 
لكنها أخبرته بأنها بخير وان 
قدميها فقط تأملتا جدا بسبب 

هذا احلذاء.

حلظة سقوط اميا بعد أن دفعتها املذيعة األميركيةاميا تغني على املسرح

عبير شمس الدين »مروجة مخدرات«
التي  الفتاة  فلعب���ت دور 
يعش���قها البط���ل، عندما 
كانت جارته، ولكن شاءت 
االقدار وتزوجت وسافرت 
إلى الص���ن، لكن زوجي 
توفاه اهلل بعد سبع عشرة 
إلى  س���نة، وعندما عدت 
التقيت به مجددا،  وطني 
فتتملكه رغب���ة االرتباط 
واحلن���ن للماضي، لكننا 
ل���م نرتبط وات���رك بقية 
القصة للمشاهد، و»فارس 
وخمس عوانس« من تأليف 
احمد سامة وإخراج فادي 

سليم.
وأشارت شمس الدين إلى 
مشاركتها في هذا املوسم من 
خال عملن من إخراج فادي 
غازي وهما مسلسل »مآسي 
على مقاسي«، وهو مؤلف من 
مجموعة لوحات، سنشاهده 
من خال عشرين لوحة قدمت 
كل منها »كركترا« مختلفا عن 
اآلخر، وتنوعت شخصياتها 
ب���ن الصبي���ة والعجوز 
 والعان����س. أما مسلس����ل 
»أبو دزينة« فقدمت دورا 
وصفته بانه مفاجأة، وقالت: 
أقدم فيه دورا لن يعرفني 
من يراني فيه، وفضلت عدم 
اإلفصاح عن تفاصيله حتى 

موعد آخر.

التلفزيون���ي  لإلنت���اج 
واإلذاعي.

وتابعت: أما في مسلسل 
»فارس وخمس عوانس« 

س���امي اجلنادي وتأليف 
عبدالعزي���ز،  س���ليمان 
وس���يناريو عثمان جحا 
وإنتاج املؤسس���ة العامة 

دمشق ـ هدى العبود

بعد االنتهاء من تصوير 
لقاء خاص لها في التلفزيون 
السوري، التقت »األنباء« 
الفنانة عبير شمس الدين 
فأكدت أنه���ا تعمل حاليا 
للموس���م الدرامي اجلديد 
أربع���ة أعم���ال تنوع���ت 
بن االجتماع���ي املعاصر 

والكوميدي.
وعن ش���خصيتها في 
مسلسل »دامسكو« تقول 
عبير: أجسد دور فتاة تدعى 
»ندى« وهي من الشخصيات 
املس���تهجنة حقيق���ة في 
العرب���ي عامة  املجتم���ع 
والس���وري خاصة، لكنها 
حقيقة حتدث، واتس���مت 
الشخصية باجلرأة، واقصد 
ان جتارة املخدرات جرمية 
يعاقب عليها القانون، كما 
أنها تقتل املجتمع وتساهم 
في فساده وضياع شبابه 
وكل من يحاول أن يتعاطاه، 
إضافة إلى أن ندى تاجرت 
بأمور أخرى، إضافة إلى أنها 
ترتبط بعاقات متشعبة مع 
أشخاص متنفذين، وعندما 
يعترضها اح���د الضباط 
في األم���ن اجلنائي تدمر، 
و»دامس���كو« من إخراج 

عبير شمس الدين

ماغي أبوغصن لـ »األنباء«: أنا في مرحلة جميلة وال أهتم للتجريح
بيروت ـ بولين فاضل

بقدر استمتاع ماغي أبوغصن مبرحلتها التمثيلية الراهنة بقدر قلقها 
على النجاح واالسم، الشيء األكيد أن ماغي حاضرة اليوم لتلقف فرصها 
الذهبية والذهاب أبعد في االنتشار إلى آفاق النجومية العربية، قلقها 
األقرب هو على بطولتها إلى جانب كل من سيرين عبدالنور وعابد فهد 

السيما انها تنظر إلى العمل كخطوة عربية مهمة بالنسبة إليها. 
»األنباء« حاورت ماغي أبوغصن، فإلى التفاصيل:

أحدث عمل لك فيلم »ڤيتامني« من بطولتك واملمثل كارلوس عازار، 
اطمأننت إلى جناح الفيلم؟

٭ أكيد لكني بدأت أقلق على العمل التالي، راحتي عموما تكون لفترة 
وجيزة.

تفوق فيلم »ڤيتامني« بأصدائه على فيلمك السابق »Bébé«؟
٭ أعتقد أن النجاح متواز وكل فيلم نال حقه.

رغم ما تقولينه ثمة أفالم انتقدت بقسوة فيلم »ڤيتامني«، ألم يؤثر 
األمر عليك؟

٭ عندما يأتي صحافيون وأساتذة وينتقدون باحتراف ولياقة، فهذا 
ال يضر أبدا وأنا أستمع إلى مثل هذا النقد ألتطور، النقد بديهي وأهم 

صناع الفن تعرضوا للنق���د الاذع، عموما النقد الذي ال يهدف اال 
إلى التجريح لم تتخط نسبته 1% في »ڤيتامن«.

ماذا كان مبرره؟
٭ ال أدري ولم أهتم لألمر بصراحة، »نحن عارفن حالنا ش���و 
عاملن« وبالتالي تكفيني ما كتبته شريحة كبيرة من األقام 

احملترمة واحملترفة.

جديدك التالي مسلسل »24 قيراط« إلى جانب كل من 
سيرين عبدالنور وعابد فهد، كم تقولني عليه لتحقيق 

االنتشار العربي؟
٭ األكيد أن هذا املسلس���ل سيش���كل خطوة مهمة لي 
لتحقيق االنتش���ار العربي، خصوصا ان دوري فيه 

جميل جدا وتركيبة املسلسل ككل رائعة فضا عن 
أنه يضم أبطاال »بياخدوا العقل«.

كم تأخر انتشارك العربي؟
٭ قبل أن أع���رف في لبنان، كنت 

معروفة ف���ي الدول العربية من 
خال األعمال الس���ورية التي 

ش���اركت فيه���ا، إال انن���ي 
انقطعت تسع سنوات عن 

التمثيل بسبب الزواج 
واإلجناب، من هنا ال 

أعتبر أني تأخرت 
هي  قناعتي  بل 
أن كل شيء يأتي 
في أوانه وقد أتى 
وأنا  األوان  هذا 

حاضرة له.

في التمثيل أنت 
اليوم في مرحلة 

ذهبية؟
٭ احلمد هلل أنا 
اليوم في مرحلة 

جميلة جدا.

يقلقك الوقوف إلى جانب سيرين عبدالنور وعابد فهد أم على 
العكس يجعلك تطمئنني إلى قوة العمل؟

٭ االثنان معا، ال ش���ك أن لس���يرين وعابد جمهورهما وشهرتهما وأنا 
كماغي عندما أدخل أي عمل حتى لو لم تش���اركني فيه أس���ماء كبيرة 

أشعر مبسؤولية كبيرة.

أنت بطلة في »24 قيراط« أم البطولة لسيرين عبدالنور؟
٭ البطولة هي ثاثية.

هذا كان شرطك؟
٭ أنا ال أضع شروطا، بل إن األمور حتصل من تلقاء نفسها، يعني قد 

أشاركك في املستقبل في حلقة واحدة من مسلسل.

توافقني؟
٭ طبعا أوافق إذا استفزني الدور وشعرت بأني أضيف إليه ويضيف 

إلي.

جتمعك صداقة بسيرين عبدالنور، هل لكونها تتعاون مع زوجك 
املنتج جمال سنان وبالتالي ثمة مصلحة مشتركة؟

٭ قبل أن تتعاون مع زوجي وحتى قبل أن يدخل زوجي مجال 
اإلنتاج العربي، جتمعني بسيرين صداقة، سيرين 
متلك نفسية جميلة وهي باختصار »شبعانة« 

من كل شيء وأنا أحبها وأحب نفسيتها.

ملاذا قلت مرة ان البعض لم يتقبل 
جناحك األخير كممثلة؟

٭ في أي مجال بديهي اال يتقبل البعض 
جناح اآلخر وهذا أمر مؤسف.

ملست ذلك عن كثب؟
٭ طبعا ملسته.

وأي خالصة فرجت بها، أن تخدري 
اآلخرين، أال تفرحي لهم، ماذا؟

٭ سلبيات اآلخرين ال أدعها تؤثر علي 
وكل ما أفعله هو أن أبتعد عن هؤالء، 
مازلت أفرح لغيري كما في السابق 
وأكثر، وبالتالي ليس عندي عقدة 
الرقم واحد أو عق���دة »أنا أو ال 
أحد« وعندما يتخطى اإلنسان 
هذه العقدة يدرك ان الساحة 

تتسع للجميع.

هل من 
»ڤيتو« 

لديك على 
أسماء 
معينة؟

٭ ال أضع »ڤيتو« 
على أحد وفي حال لم 
أكن متوافقة مع زميل، 
أفضل أن أنسحب من 
العمل على أن ينسحب 
هو، مستحيل أن أمثل 
مع أشخاص ال جتمعني 
بهم عاق���ة طيبة، هذا 

شرط أساسي.
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الصورة الش���اعرية لألغنية 
وحالة الغرام.

بذلك تكون نانسي حققت 
رقما قياسيا في عدد األغاني 
ألبومها  التي صورتها م���ن 
األخي���ر، إذ وصل عددها الى 
أربع أغان »م���ا تيجي هنا«، 
و»مش فارقة كتير«، و»يال«، 

»وبكون جايي أودعك«.
هذا، وتس���تعد نانس���ي 
إلحياء حفلني غنائيني أحدهما 

في شرم الشيخ 13 اجلاري، 
واآلخر في املغرب 14 من الشهر 

ذاته مبنتجع »مزاغان«.

نانسي ورقم قياسي في تصوير أغاني ألبومها
بيروت ـ ندى مفرج سعيد

م���ن املتوق���ع ان تصور 
الفنانة نانسي عجرم خالل 
أيام أغنيت���ني جديدتني من 
ألبومها األخير هما »من اليوم« 
كلمات مارسيل مدور وأحلان 
رواد رعد وتوزيع باسم رزق، 
و»راهنت عليك« من كلمات 
محم���د رفاعي وأحلان محمد 
رفاعي وأحمد إبراهيم وتوزيع 
أحمد إبرهيم، وذلك حتت إدارة 
املخرج جو بو عيد الذي سبق 
ان اخرج لها كليب »ما تيجي 

هنا«. 
وكانت نانسي قد طرحت 
مؤخرا كليب أغنية »وبكون 
جايي ودعك« ووصلت نسبة 
مشاهدته إلى 500 ألف مشاهدة 
في أيام قليلة، وكانت صورته 
حت���ت إدارة املخ���رج فادي 
حداد، وتراوحت اآلراء حول 
العمل بني رافض له ومؤيد، 
لك���ن األكيد ان الفنانة أطلت 
كبطلة وحيدة بلباس واحد 
في العمل، وذلك ضمن مشاهد 
نانسي عجرمرومانسية بسيطة فرضتها 

يتعاون مع الكاسر وفرقة الفالمنغو والعوضي واليوسف

عبداهلل العماني يجمع الترك وبطمة في دويتو »آه يا قمر«
الى  تلعب علي« باإلضافة 
أغنية »اسمي احبك«. وبعد 
ذل���ك تعاون م���ع املطرب 
عبدالسالم محمد من خالل 
أغنية »ولك عني« و»اسمع 
اس���مع« ومع املطرب بدر 
الشعيبي باغنيتي »اهووو« 
و»ترى زهقه« باإلضافة الى 
تعاونه مع املطربة دنيا بطمه 
اللي���ل« و»حبك  في»تالي 
عسل«. ولم يكتف الشاعر 
العماني  الش���اب عبداهلل 
الس���ابقة فقدم  بتعاوناته 
للمطرب الشاب اإلماراتي 
محمد الزعابي أغنية »صدق 
احبه« وللمطرب حس���ن 
األحمد »غالك« وللمطربة 
س���لوى عم���ر 3 اغان هي 
»الس���اعة وحده ونص«، 
»بان البيان«، »خس���ران« 
وللمطربة الصاعدة ش���مة 
حمدان أغنية »يحب غيري«، 
ومن ثم قدم أغنية »خالص 
اس���كت« وهي دويتو بني 
يوس���ف العمان���ي وعادل 

العماني.
اجلدير بالذكر ان الشاعر 
عبداهلل العماني له مشاركات 
عدة في األغان���ي الوطنية 
وأغاني األع���راس مع عدد 
من جنوم الس���احة الفنية 
ووزع موسيقيا عدة أغان، 
منها أغنية »زينة« للمطرب 
مطرف املطرف و»قسيتوا« 
للمطرب عبدالسالم محمد 
وأوبريت »علم واحد« الذي 
شارك فيه النجم الكوميدي 

طارق العلي.

راح األمل«، »طاري الفرقى«، 
»يا بلواه«، كما قدم للمطرب 
علي عبداهلل عدة أغان »وين 
يا قلبي رايح«، »شوف ال 

خالل أغنية »صعب أنساك«. 
كما قدم الش���اعر عبداهلل 
العماني عدة أغان للمطرب 
مطرف املطرف وهي »وال 

يستعد الشاعر واملوزع 
العماني  املوسيقي عبداهلل 
لتقدمي جديده في الساحة 
الغنائي���ة من خ���الل عدة 
أغان منها دويتو يجمع بني 
الت���رك ودنيا  الطفلة حال 
بطمة بعنوان »آه يا قمر«، 
كما سيغني له املطرب عادل 
العمان���ي اغني���ة »ضحكة 
عفوية« وجابر الكاسر »بدى 
يتغير«، وفرقة الفالمنغو 3 
اغان هي»شلونك«، »اليوم«، 
»يا زينكم« واملطرب احمد 
اغني���ة »جذابة«  العوضي 
و»ماي عيني« واملطرب خالد 
اليوسف »كبر البحر« وأخيرا 
املطربة ش���مس »القيادة«، 
وسترى هذه األعمال النور 
قريبا في احملطات اإلذاعية 

والفضائية.
العماني من  وعب���داهلل 
الش���عراء الش���باب الذين 
أفكار  يتمتع���ون بط���رح 
جديدة في الساحة الغنائية 
من خالل شعره الذي يحمل 
مفردات جميلة قلما جندها 
في أشعار اآلخرين باإلضافة 
الى متتعه مبوهبة التوزيع 

املوسيقى.
وتعاون الشاعر عبداهلل 
العمان���ي م���ع العديد من 
مطربي الس���احة الغنائية 
مثل قيث���ارة اخلليج نوال 
الكويتي���ة من خالل أغنية 
»عندي ام« واملطرب احمد 
الهوى«،  ب� »طار  حس���ني 
و»يبيني«، »مير وما يسلم« 
ومع املطرب احمد برهان من 

عبداهلل العماني

دنيا بطمة حال الترك

هند صبري 
تتحدث ألول 

مرة عن زفافها.. 
وملاذا كبار 

الفنانات نصحنها 
بالزواج؟

رانيا يوسف لـ »األنباء«: أصبحت قادرة على االنتقاء 
ولن أقبل عمالً تافهاً مرة أخرى

القاهرة ـ محمد عبدالعزيز

النجمة الس���ينمائية رانيا يوسف واحدة من 
الفنانات الالتي شغلن الرأي العام وجمهور الفن طيلة 
األعوام األخيرة بسبب جرأتها الفنية وتنوع وغزارة 
أعمالها وآخرها النجاح الكبير للفيلم السينمائي 
اجلدي���د »ريجاتا« من إخراج محمد س���امي رغم 
حال���ة الضجة الكبرى التي أحاط���ت بالفيلم منذ 

بدء عرضه.
في الوقت نفسه ومع عرض عملني جديدين لرانيا 
يوس���ف في التلفزيون وهما مسلسل »الصندوق 
األسود« ومسلس���ل »عيون القلب« أضحت رانيا 
يوسف جزءا أساسيا في املعادلة الفنية املصرية، 
ومن هنا جاءت فرصة لقائها للحديث عن أعمالها 

اجلديدة، وإلى نص احلوار:

كيف ترين الضجة حول فيلم »ريجاتا«.. وما 
الذي جذبك إليه؟

٭ الضج���ة التي حدثت ح���ول الفيلم نبهت إليه 
ودفعت األنظار إلى متابعته، وان كنت قد حاولت 
اإلساءة له باالدعاء انه مليء مبشاهد اإلغراء والعنف 
واأللفاظ البذيئة، لكن الناس مبجرد ان ش���اهدوا 
الفيلم تغير رأيهم متاما، خصوصا انه يشهد حالة 
جميلة م���ن اإلقبال اجلماهي���ري منذ بدء عرضه 
وإل���ى اآلن، أما عما جذبني إليه فهو قصة واقعية 
أحسس���ت بجديتها منذ قراءة السيناريو وأجسد 
فيه ش���خصية فتاة تدعى ناصرة، ش���ريرة جدا 
وحتاول طوال الوقت ان توقع بني ش���قيقني حتى 
يقتل أحدهما اآلخر في النهاية، والفيلم حالة من 

التشويق واألحداث املتتابعة.

لكن كثيرين ممن دخلوا الفيلم توقعوا 
مشاهد إغراء لك؟ 

٭ أنا أديت دور امرأة شريرة وبعض املشاهد كانت 
لها ضروراتها الفنية، لكننى لم أتعمد األغراء ولم 
أسع له، أصبحت أكثر شهرة وأصبحت لدي قدرة 
على االنتقاء وال ميكن أبدا ان استسهل في أدواري 
أو أقبل عماًل تافهًا مرة أخرى، فالفيلم انساني جدا 

ومحمد سامي مخرج موهوب.

وأين أنت من السينما طيلة 3 أعوام؟
٭ القضية ليس���ت بالتواجد الدائم، ولكن بالذي 

أقدمه من أفالم، وقد رفضت أكثر من 10 أفالم 
طيلة ال� 3 سنوات املاضية النني أحسست 
انها أف���الم رخيصة، واجلمهور الذي يحب 

رانيا يوسف وينتظر أعمالها ال يستحق منها 
أداء هذه األدوار لذلك قررت االعتذار.

تتواجدين في الدراما بشكل مكثف أال 
يسحب ذلك من رصيدك السينمائي؟

٭ ال طبعا على اإلطالق، بل العكس متيزي في 
الدراما بأدوار عالية هو الذي يعطيني أدوارا أكثر 

جرأة وحرفية في السينما، واحلمد هلل جنحت في 
كل االختبارات الدرامية خالل األعوام األخيرة، 

سواء »موجة حارة« او »نيران صديقة« او 
مسلسل »السبع وصايا«.

ما أسباب متيز الدراما خالل الفترة 
األخيرة؟

٭ ه���ذا راجع إل���ى النص���وص القوية، 
فالدراما أصبحت أكث���ر جرأة وأصبحت 
أكثر حرفية ويوجد بها كل النجوم لذلك 

أصبحت ناجحة.

وكيف ترن حصولك على البطولة املطلقة 
في عملني هما »الصندوق األسود« و»عيون 

القلب«؟
٭ العمالن يعرضان اآلن، وأنا لن أستطيع 
ان أحتدث عنهما إال بعد انتهاء العرض، 
حتى يحكم اجلمهور عليهما بنفسه، لكن 

البطولة املطلق���ة تأخرت وأنا التي كنت 
أتعمد ذلك، خصوصا ان كل أعمال البطوالت 

اجلماعية هي األجنح دراميا.

وماذا عن املسلسل اجلديد »ارض النعام«؟
٭ من إخراج محمد سامي وبطولتي مع الكثير 

م���ن النجوم أمثال روب���ي وغيرها، وقضيته 
مثيرة جدا ويتحدث عن طبقة الكادحني والغالبة 

بعد الثورة.
كيف ترين املنافسة في رمضان املقبل؟

طبعا س���تكون شرس���ة، ولكني طبعا لن أنافس 
األساتذة الكبار يحيى الفخراني والسعدني ونور 
الشريف ولكن بنات جيلي، واثق ان »أرض النعام« 

سيحوز اإلعجاب والرضا اجلماهيري.

و»بانتظار الياسمني« وقريبا 
العمل الكوميدي الذي سنعود 
لنقدم منه اجلزء الثاني »دنيا« 
وفي لبنان شاركت مبسلسل 
»س���وا«، ولست مشاركة في 

غير هذه األعمال.

شكران مرجتى لإلعالم: هذا غير مقبول!
دمشق ـ هدى العبود

استنكرت الفنانة السورية 
ش����كران مرجت����ى أن يقوم 
البعض بوضع اس����مها على 
أعمالهم من أجل تس����ويقها، 
وقالت لإلعالم: هناك أعمال 
سبق ان اعتذرت عنها ولكن 
القائمني عليها يضعن اسمي 
الفنانات  أنني إح����دى  على 
املش����اركات في هذه األعمال 
لتس����ويقها خاصة األعمال 

الكوميدية.
وأضافت مرجتى: علما أنني 
صرحت أكثر من مرة لإلعالم 
املرئي واملسموع واملقروء عن 
األعمال التي شاركت فيها »باب 
احلارة« بجزئه السابع ومت 
تصويره في عام 2014 بالتزامن 
مع تصوير اجلزء السادس، 
شكران مرجتىكما شاركت في »باب املشرقة« 

انضمام أصالة لـ »The Voice« شائعات.. وشيرين مستمرة

»فيس����بوك« ص����ورة م����ن 
كواليس مسلس����لها اجلديد 
»طريقي« تأليف تامر حبيب، 
وظهرت النجمة املصرية وهي 
تتناول الطعام مع فريق عمل 
مسلسلها بشكل عفوي، مما 
أثار تعليقات اجلمهور حول 
صورتها. وكتبت ش����يرين 
قائلة: »صباح اخلير مع أحلى 

عيلة وأحلى مل����ة، كواليس 
مسلسل »طريقي« استنونا 

في رمضان 2015«.
ويش����ارك ف����ي بطول����ة 
الذي يعتبر أولى  »طريقي« 
جتارب ش����يرين في الدراما 
التلفزيوني����ة كل من أحمد 
فهمي، وسوسن بدر وباسل 

خياط.

»The Voice«، وأن القناة أكدت 
أن أصالة ستحل مكان شيرين 
التي س����بق أن  عبدالوهاب 
أعلنت أنه إذا تزامن تصوير 
البرنامج مع تصوير مسلسلها 
»طريقي« فسيصعب عليها 

التواجد في هذا املوسم. 
من جانب آخر، نش����رت 
ش����يرين عبر صفحتها على 

ذكرت وسائل إعالم مصرية 
أن ما تردد من شائعات حول 
الس����ورية  انضمام املطربة 
أصالة للجنة حتكيم برنامج 
 The« اختيار املواهب الغنائية
Voice« بدال من املطربة شيرين 
عبدالوهاب غير صحيح، وأن 
ش����يرين مازالت حتى اآلن 
ضمن جلنة حتكيم البرنامج، 
الذي م����ن املقرر عرضه بعد 
انتهاء ش����هر رمضان املقبل 
بشهر مما يعني أن شيرين 
ستكون أنهت كل ارتباطاتها 
حيث إنها ستنافس باملوسم 
الدرامي الرمضاني مبسلسل 

»طريقي«. 
وكان قد نش����ر على أحد 
املواقع اإللكترونية أن على 
جابر أعلن عبر حسابه على 
موقع »انستغرام« عبر الصور 
إلى  أن أصالة سوف تنضم 
جلنة حتكيم برنامج املواهب 

شيرينأصالة 

النادي ورئيسه  مس���ؤولي 
الفنان سمير صبري، مشيرا 
إلى أن���ه من احملال أن يذهب 
ملكان غير مدعو إليه. وأضاف 
السبكي، حسب »اليوم السابع« 
املصرية، أن���ه تلقى الدعوة 
لتكرميه على فيلم »ريجاتا«، 
الفيلم ملشاكل  نظرا ملناقشة 
سكان املناطق املهمشة، وبعض 
الفئات الفقيرة، الفتا إلى أنه لن 
يرد على مهاترات البعض، التي 
وصفها ب� »املرض«، وأن كل 

السبكي يهاجم محمد صبحي بڤيديو فاضح!
ما يشغله هو تكرمي اجلمهور، 
الذي يشاهد أفالمه، بصفته 

يعبر عنهم.

بعد أن أعلن الفنان املصري 
محمد صبحي، الثالثاء املاضي، 
عن تنازله عن التكرمي الذي 
إدارة  حصل عليه م���ن قبل 
مهرجان »ليونز نيل القاهرة«، 
بسبب تكرميهم للمنتج محمد 

السبكي.
جاء بعدها رد املنتج محمد 
السبكي قاسيا وسريعا وذلك 
عبر حسابه اخلاص مبوقع 
التواصل االجتماع »تويتر« 
من خالل ڤيديو مثير لصبحي 
من فيلم »علي بيه مظهر و40 

حرامي«، مع الفنانة هيامت.
ولم يكتف السبكي بذلك 
ولكنه علق قائ���ال: »ده أنت 
أفالمك كلها س���خيفة بدون 
هدف أو مضمون، ولو اتكلمنا 
عن فن يبقى الكام مسرحية، 
والبركة ترجع للمبدع لينني 

الرملي«.
ق���ال محمد الس���بكي، إن 
لن���ادي ليون���ز نيل  ذهابه 
القاهرة للتك���رمي، كان وفقا 
محمد صبحيالتص���ال ودعوة م���ن قبل  محمد السبكي

حتدثت الفنانة هند صبري عن عالقتها 
الكبيرة باملمثل الراحل خالد صالح، مؤكدة 
انها ال تستطيع ان تشاهد أعماله الفنية اليوم 
ألنها تتأثر كثيرا وحتزن، قائلة ان روحه 
كانت جميلة جدا ويحب احلياة والضحك.

وعن جمل���ة »عايزة ورد ي���ا إبراهيم« 
التي عرفت بها، أكدت ان أهمية هذا الشيء 
هو أن »يعلق« املمثل عند اجلمهور ودائما 

يرددوها لها.
وأك���دت هند، من خ���الل برنامج أروى 
»خليها علينا«، ان زوجها ال يحب األضواء 
ويفضل ان يبقى وراء الكواليس وروت قصة 
زواجهما في تونس، وتابعت: »فنانات زمان 

أعطني حياته���ن كلها للفن واألولوية للفن 
واجلمهور«، كاشفة أن كبار الفنانات ينصحن 
فنانات اليوم بالزواج واالهتمام بحياتهن 
الشخصية، مستدركة: »جيلنا اليوم يعطي 

أهمية للزواج ونتزوج باكرا«.
وباحلدي���ث عن حبها لألكسس���وارات 
عرضت صورا مت نشرها على مواقع التواصل 

االجتماعي.
وبطريقة كوميدية سألت مقدمة البرنامج 
أروى: ملاذا تضرب هند في األفالم، فأكدت أن 
الكف ليس حقيقيا لكن يقومون به بإتقان، 
معلنة عن عودتها للس���ينما التونسية مع 

مخرج كبير هناك.
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بدع����وة كرمي����ة من س����فير 
طاجيكستان لدى الكويت السفير 
زبيد اهلل زبي����دوف متت دعوتي 
إلى  الش����هر املاضي لالنضم����ام 
وفد الكوي����ت لعيش متعة زيارة 
بعض من عجائب طاجيكستان، 
الوفد في فندق  اُس����تضيف  وقد 
الشيراتون الرائع الذي يقع وسط 
املدينة لعاصمة البالد دوشنبه التي 
يفصل بينها وبني مطارها الدولي 
خم����س دقائق فقط. وتعني كلمة 
دوشنبه بشكل حرفي »بعد يومني 
من يوم السبت« نسبة ليوم االثنني 
ال����ذي تزامنت بدايته مع انطالقة 
فعاليات التسوق في بازار االثنني. 
وميتاز الفندق بالعديد من عوامل 
التجارية والديبلوماسية  اجلذب 
والس����ياحية نظرا ملوقعه الفريد 
بالقرب من طري����ق احلرير الذي 
كان يشكل نقطة تالق بني الشرق 
والغرب جنبا الى جنب مع بعض 

اللمسات الروسية واإلسالمية.
يشكل كل من الفنادق وتقارب 
الثقافات وتأثيراتها على بعضها 
البعض أيقونة جميلة لطاجيكستان 
التي تعني »أرض الطاجيك«.ال يزال 
هناك عدد من الدراسات املتمحورة 
الهوية األصلية  حول اكتش����اف 
للطاجيك ال سيما أن هناك خالفات 
سياسية حول ما إذا كانت جذور 
هذا الشعب تعود ألصول تركية 
أم اإليرانية. يحد البالد باكستان 
والصني شرقا وافغانستان جنوبا 
وأوزبكستان غربا وقرغيزستان 

من الشمال.
كونها جزءا من طريق احلرير 
يتمتع تاريخ طاجيكستان بامتزاج 
الناس من  للحضارات حيث كان 
جميع األع����راق واأللوان يلتقون 
هناك. ومما يج����در مالحظته أن 
خيوط هذا التماذج قد امتدت إلى 
يومنا هذا مع توسع شهرة البوصلة 
السياحية لطاجيكستان باإلضافة 
إلى إمكانية االستثمار األجنبية 
حتت قيادة الرئيس إمام علي 

رحمن والبرملان.
البرودة  الرغم م����ن  على 
التي كانت تغلب على الطقس 
خالل تواجدي مع بقية أفراد 
أنه كان  إال  الوف����د هن����اك، 
مليئا باحليوية. فقد كس����ا 
غط����اء ثلجي جميل معظم 
البالد مم����ا جعلها  أنحاء 
وجهة رائعة للتزلج. قمت 
بالتجول في أجزاء شتى 
من البالد حسب أهمية 
الى  مواقعها وخلصت 
نتيجة انها بالد العجائب 
الش����توية بكل ما حتمله 

الكلمة من معنى.
خلق انصهار احلضارات 
اجلدي����دة والقدمي����ة في 
طاجيكس����تان عجائ����ب 
كثي����رة ول����دت احلرص 
واالهتم����ام داخ����ل اجلميع 
لزيارتها. لعشاق التاريخ على 
سبيل املثال نصيبهم من السحر 
والدهشة عند زيارة مدينة هيسار 
الواقعة في غرب طاجيكستان. 
يقسم نهر خانكا تلك املدينة 
إلى جزئني مش����كال بذلك 

إطالل����ة خالبة على املياه. تعكس 
قلعة قدمية ونصب تذكاري جميل 
في املدينة احلضارات التي كانت 

موجودة هنا في املاضي.
قمنا بزي����ارة قلعة هيس����ار 
املتموضعة في أحد املنحدرات لتل 
شاهق بجدرانها التي يبلغ سمكها 
مترا واحدا، باالضافة الى البنادق 
واملدافع التي كانت في يوم من االيام 
حترس بعناية فائقة، كما يحوي 
الصرح ايضا بركة وحديقة، مقابل 
القلعة هناك س����احة سوق حافل 
ذي مجموعة متنوعة من احملالت 

التجارية والقوافل.
تقود الساللم الكبيرة واملدرجات 
املكسوة بالطوب االحمر الى املدخل 
الرئيسي للقلعة، ولكن لسوء احلظ 
لم يبق ش����يء منه����ا قائما حتى 
يومنا ه����ذا وال حتى بناء القصر 
بأكمله، اجل����زء املتبقي منه فقط 
هو البواب����ة الضخمة املصنوعة 
من الط����وب احملروق م����ع اثنني 
من االعمدة االسطوانية املتصلني 
بقوس، هذه الطريقة التي اعتمدت 
في بناء معظم بوابات بخارى في 
القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، 
على الرغم مما حل بها من دمار اال 
ان اجل����زء املتبقي منها بدا مهيبا 

ومثيرا لالعجاب.
هن����اك العديد من االس����اطير 
السكان احملليني  املروية من قبل 
القلعة،  ارتبطت حبكاتها به����ذه 
تتن����اول احداها قصة كيفية بناء 
القلعة من قبل افراسياب بغرض 
درء خطر جيوش رستم )اللذين 
كانا بطلني من ذوي السمعة السيئة 
حس����بما ورد في كتاب شاهنامه 
ملؤلفه فردوسي(، ووفقا لالسطورة 
االخرى جاء اخلليفة الصالح علي 
الى هذه االماكن على حصان لنشر 
الدعوة االسالمية ونزل على اجلبل 
الى الغرب من هيسار، متنكرا بزي 
البهلوان، ليشق طريقه من اجلبل 
الى القلع����ة، ونتيجة تعرف احد 
االش����خاص على هويته هناك مت 
إلقاء القبض عليه وسجنه، ولكن 
فرس����ه النبيل قاده الى سيف ذو 
الفقار الذي م����ن خالله متكن من 
هزمية جميع اعدائه مبن في ذلك 
االشرار الذين كانوا ميلكون القلعة 

في ذلك الوقت.
تتموض����ع مقابل مدخل قلعة 
هيسار املدرس����ة الدينية القدمية 
التي بنيت في القرن السابع عشر، 
القدمية  الدينية  خّرجت املدرسة 
العلماء وممثلي رجال الدين ممن 

املنقوشة بشكل تقليدي.
بصرف النظر عن املبنى نفسه، 
كانت هناك ايضا مكتبة كبيرة الى 
حد ما قب����ل أن يتم حتويلها الى 
متحف في املدرسة الدينية القدمية، 
معظم الكتب التي حوتها املكتبة 

دارت في فلك العلوم الدينية.
ليس ببعيد عن مبنى املدرسة 
الديني����ة القدمية هناك املدرس����ة 
الدينية اجلديدة التي لم يتبق منها 
سوى واجهة مؤلفة من طابقني فقط. 
مت بناء املدرسة الدينية اجلديدة 
بني القرنني الثامن عشر والتاسع 
عشر، ولكنها دمرت متاما تقريبا 

اثناء احلرب االهلية.
اضافة ال����ى اآلثار التاريخية، 
تشمل البالد معالم اخرى معاصرة 
كس����د نوريك الذي يقع على نهر 
فاخش، يعد هذا الس����د ذو املظهر 
اخلالب محط����ة تولي����د للطاقة 
الكهرومائية،  الطاقة  مس����تخدما 
وميكن املالحظة بشكل جلي كيف 
يلتقي في هذا املكان جمال الطبيعة 
مع مهابة العلم، كم����ا أنه يعتبر 
كرمز جميل لكيفية تناغم االشياء 

مع بعضها في هذا البلد.
تعتني طاجيكستان مباضيها 
الى حد كبير وخاصة فيما يتعلق 

تعلموا القرآن الكرمي واللغة العربية 
واحادي����ث النبي ژ وعلم الكالم 
والشريعة وتاريخ االسالم، ووفقا 
ملعايير آسيا الوسطى كانت املدرسة 
الدينية القدمية كبيرة نوعا ما، اذ 
كان يبل����غ عدد مرتاديها ما يصل 

لنحو 150 طالبا.
الدينية  املدرس����ة  وتتش����كل 
القدمية من مبنى مستطيل الشكل 
من الطوب املتوج بقبة في اعاله، 
وميك����ن للزوار ان ي����روا حلقات 
الطالب املمتدة على طول محيط 
الساحة الداخلية الفسيحة مبجرد 
وصولهم اليها، وجرت العادة ان 
تكون هناك حديقة صغيرة وليوان 
للتالميذ واملعلمني في س����احات 
القرون املمتدة من السادس عشر 
حتى التاسع عشر، وكانت املدرسة 
الديني����ة القدمية تضم الى جانب 
احُلجر السكنية غرفا صفية اضافة 
للمسجد الذي يعتبر السمة البارزة 
ألي مدرس����ة دينية قدمية، ويقع 
كل من املسجد ذي القبة والغرف 
الصفية مقابل بوابة املدخل للمبنى 
الرئيسي، وكان الديكور الداخلي 
للمدرسة الدينية القدمية بسيطا 
جدا، فق����د زينت النوافذ باالبواب 
اخلش����بية املنحوتة والش����بكات 

البالد  بالفن واالدب. حتتوي 
على سوق قدمية كرس رواده 
انفس����هم لتق����دمي كل ما هو 
قدمي وجديد م����ن الكتب على 
حد سواء. وجدت هناك كنزا 
جميال متمثال في نس����خة من 
القرآن الكرمي مكتوبة بخط اليد 
حيث يعود تاريخ نسخها الى ما 
يقارب 800 الى 900 سنة مضت. 
متكنت ايضا من رؤية كل من 
الدين  الشعراء حافظ وجالل 
الرومي والعالمة اقبال. اعتبر 
الرجل الذي باع الكتب كال من 
هؤالء الشعراء من الطاجيك، 
وفي تبادل لطيف للكالم، ذكرت 
»اقبال« سائلة اياه: »ألديك كتب 

اقبال؟«.
فرد الرجل: »نعم، انه شاعر 

طاجيكي«.
فقلت له به����دوء »ال، انه 
باكستاني«، وأصر الرجل على 
اقبال االمر  الشاعر  طاجيكية 
ابتس����م واجدد  الذي جعلني 
اعتقادي الراسخ بأن اقبال لم 
يكن مجرد الشاعر الباكستاني، 
بل اهميت����ه جتاوزت احلدود 

ايضا.
يحتل الشعراء مكانة عميقة 
في قلوب الطاجيك، ومما يدلل 
على ذلك وجود حديقة سميت 
باسم الش����اعر محمد رودكي 
في شارع مبنى البرملان الذي 
يقع في ساحة العاصمة. كما 
يوجد في وسط احلديقة متثال 
تكرميا له. على الرغم من اعتبار 
رودكي كشاعر فارسي عظيم، 
اال انه ولد ف����ي قرية ررودك 
املتموضعة حاليا ضمن احلدود 
الطاجيكية. أصبح رودكي شاعر 
البالط للحاكم نصر الثاني في 
االمبراطورية السامانية منذ 

سن مبكرة.
بالنس����بة ألولئك املهتمني 
الطهي، ستكون لديهم  بأمور 
جتربة فريدة م����ن نوعها مع 
املواد الغذائية في طاجيكستان، 
باإلضافة الى األطباق املتنوعة 
التي تشمل البولو الشهير على 
سبيل املثال، حيث تستضيف 
الفاكهة  طاجيكستان س����وق 
اجلميل املشهور بثماره املجففة. 
ميكن للمسافرين االطالع على 
العديد من خيارات املنتجعات 
الصحي����ة غ����ارم تشاش����ما، 
الينابيع الساخنة التي تتميز 
بخصائصها العالجية الرائعة، 
وميكن اجللوس في قلب هذه 
الينابيع واالس����تمتاع مبنظر 
التالل اخلالبة، وقد حتظى ايضا 
ببعض اخلصوصية فيها حيث 
أماكن فيها للنساء  خصصت 

وأخرى للرجال.
إذا ما طلب أحدهم نصيحتي 
في قضاء اإلجازة املقبلة، فلن 
أتردد في دعوتهم للذهاب الى 
طاجيكستان، ليس ملرة واحدة 
أو مرت����ني، ولكن أود أن أقول 
لهم عش����رات املرات، على أي 
شخص يفكر في قضاء عطلة 
في مكان ما جديد ومثير، أقترح 
ان تعيش مغامرة الذهاب الى 
البالد الساحرة بجمالها  هذه 

ومغامراتها وبهجتها.
طاجيكستان، وجهتك التي 

ال تخيب.

نهر خانكا قلعة هيسار  إحدى قاعات الشاي خانة 

سفير طاجيكستان والزميلة زيبا رفيق وزوجها نائل السيف 

مؤسس الدولة إسماعيل ساموني والذي سمي على اسمه عملة الدولة 

التقيت بامرأة أطلعتني على العالجات العشبية احمللية الصنع 
املتوافرة لديها، شملت األعشاب عالجات حلب الشباب والطفح 

اجللدي الى غيرها من األمراض، تذكرت عند رؤيتي للعمل الذي 
تقوم به العالجات املنزلية التي كانت والدتي تعلمني إياها في 
مراحل منوي املبكرة، خالل تواجدي هناك، ورغم كل ما أنف 

ذكره ميكنني القول ان أكثر ما رسم مالمح جمال طاجيكستان 
في داخلي هو طبيعة الناس الذين متيزوا بالكرم واالنفتاح 

الى جانب عدم ترددهم مبشاركة ثقافتهم وتراثهم وتقاليدهم 
الشفوية والفولكلور مع اآلخرين، وكانوا جميعهم لطفاء 

معي من أكبرهم قدرا الى أصغرهم سنا، لقد استمتعت حقا 
بصحبتهم إذ كونت صداقة جيدة معهم.

العالجات العشبية

متثال الشاعر رودكي 

الزميلة زيبا رفيق



انطلقت »مبادرة مشاركة« لتأهيل وتشغيل المشروعات 
المنزلية بطريقة فريدة ونوعية خالل برنامجين لدعم 

المشروعات المنزلية والصغيرة وهما برنامج SE15 وبرنامج 
 .Grameen40

تلك المبادرة التي حظيت برعاية وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ محمد العبداهلل الصباح وبدعم كل من سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ود.سعاد 
المحمد الصباح وأيضا بشراكة إستراتيجية مع الديوان 

األميري، ووزارة الدولة لشؤون الشباب، ووزارة األوقاف، 
ومؤسسة التقدم العلمي، ورعاية بالتينية ودعم المحدود من 

شركة علي الغانم وأوالده، ورعاية إعالمية حصرية وشاملة 
من جريدة »األنباء«. وبرنامج »SE15« مقسم على عدة مراحل 

ممتدة على مدار شهر كامل وهي:
1 - برنامج تدريبي لمدة 5 أيام يغطي 5 مواضيع متنوعة ينفذه 

5 خبراء متخصصين من داخل الكويت وخارجها إلمدادهم 
بالحد األدنى من الكم المعرفي قبل إطالقهم للسوق، وبنهاية 
هذا الكورس سيحصل كل مشارك على 5 شهادات معتمدة 

من التعليم التطبيقي ومن مؤسسة التقدم العلمي.
2 - تسويق منتجات وخدمات أصحاب المشاريع عن طريق 

تقارير صحافية في جريدة »األنباء«.

3 - توفير مستشارين لمدة 10 أيام يقدمون االستشارات 
المجانية لضبط دراسات الجدوى المبدئية التي سيعدها 

أصحاب المشروعات بأنفسهم.
4 - توفير مساحة مجانية في معرض في قاعة الراية بتاريخ 
10 مارس 2015 ليسوق أصحاب المشروعات منتجاتهم 

عن طريقها.
5 - مكافأة أفضل مشروع في هذا البرنامج بـ 4 دعومات 

وهي: 
أ - دراسة جدوى مجانية من مكتب يعتمده صندوق 

المشروعات الصغيرة.

ب - محل أو مكتب مدفوع القيمة لمدة ثالثة اشهر.
ج - تعقب تراخيص مشروعه.

د - مكافأة مالية قيمتها 12 ألف دينار.
ومن منطلق دعم »األنباء« اإلعالمي لهذا الحدث فقد ارتأت 

إفساح المجال أمام المشاركين في برنامج SE15 وهم أفضل 
15 مشروعا متقدما من أصل 231 مشروعا، الستعراض 
مشاريعهم والوقوف على آرائهم في العديد من القضايا 
المهمة التي تخص المشاريع الصغيرة عبر مجموعة من 

الحلقات وقبل اإلعالن النهائي عن الفائز في هذا البرنامج 
والمقرر يوم 10 مارس.

مبادرة مشاركة..حلمك على أرض الواقع
اخلميس 5 مارس 2015
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ملاذا اخترت هذا املشروع 
بالذات ومتى ولدت 

الفكرة عندك؟
٭ اخترت هذا املش����روع ألني 
مهتم بأعمال السيارات وأحد هواة 
تعديل السيارات وأكسسواراتها 
ورغبة مني في إفادة املستهلك 
واالستفادة منه بفكرة تخدمه 
وتوفر عليه مبالغ، وولدت الفكرة 
لدي بعد ان رأيت األسعار املبالغ 
فيها في دائ����رة أعمال احلماية 
والعازل احلراري للس����يارات 
وانتشار الغش التجاري واألنواع 

الرديئة في بعض املراكز.

ما اخلطوات التي قمت بها 
لتنفيذ فكرة هذا املشروع 

على أرض الواقع؟
٭ في بداية املوضوع س����ألت 
عن املع����دات املطلوبة وبحثت 
عن تفاصيل املقاسات الدقيقة 
للسيارات إلمتام الطلب على أكمل 
وجه ودقة مستندا الى خبرتي 

في عالم السيارات.

منذ متى وأنت تعمل على 
هذا املشروع؟

٭ ولدت الفكرة تقريبا في شهر 
ديسمبر لسنة 2011 ومت ترتيب 
األمور وب����دأت عملي متاما في 
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ما الصعوبات التي واجهتك 
في تنفيذ مشروعك؟

٭ صعوبات كثيرة أهمها كانت 

٭ في حال متويل مش����روعي 
األرباح املتوقعة س����تكون بني 
16000 و20000 قابلة للزيادة، 
وذلك ليس صعبا أبدأ، واحلسبة 
من واقع جتربة وعمل 3 سنني 
في هذا املشروع، وعلى استعداد 

لشرح التفاصيل كاملة.

كيف جتد مشروعك من 
خالل »مبادرة مشاركة«؟ 

وهل تعتقد أن التجربة 
احلالية ستكون مفيدة لك 

في املستقبل؟
٭ أج����د ان املب����ادرة وج����دت 
الحتضان الش����باب وأصحاب 
املشاريع املنزلية والصغيرة مثل 
حاالتي، نعم بالتأكيد هي مفيدة 
وملس����ت فوائدها من الدورات 
القيمة التي حاضر فيها مجموعة 

قوية من أهل االختصاص.

كيف عرفت بـ »مبادرة 

توفير املعدات واملواد املطلوبة 
وتوفير املنتجات بش����كل عام 
إذ ان ل����كل منتج تقريبا وكيال 
في الكويت يعرقل طلبك لهذه 

املنتجات.

فيم تختلف منتجاتك عما 
يشابهها؟

٭ تختل����ف بحداثته����ا وعدم 
تأثيرها على طالء الس����يارات 
ونوافذ املباني، ويقدم مصنع 
هذه املنتج����ات ضمانا ملدة 10 
سنوات، وأيضا اختلف بطريقة 
العمل اجلديدة وتوفير املبالغ 

اجليدة.

ما املزايا التنافسية ملنتجات 
مشروعك عن اآلخرين؟

٭ أسعار تنافسية جدا، حماية 
لطالء السيارات بشكل جبار، 
عزل حراري للنوافذ بشكل ممتاز 

ومنظر جمالي رائع.

ما الفئة املستهدفة؟ وملاذا 
استهدفتها؟

٭ الفئة هي كل مالك السيارات، 
واس����تهدفتها ألنها فئة كبيرة 

وتشمل اجلنسني.

كم رأس املال املطلوب 
ملشروعك؟

٭ رأس امل����ال املطلوب بني 15 
و25 ألف دينار، ومتوفر لدي 5 

آالف دينار.

كم كان حجم مبيعاتك 
للسنة املاضية؟

٭ 13 ألف دينار تقريبا.

كم تتوقع أن يكون حجم 
مبيعاتك وصافي أرباحك 

خالل سنة قادمة في حال مت 
متويلك برأس املال املطلوب؟ 

وكيف توقعت ذلك؟

مشاركة«؟ ومدى عالقتك 
بأصحاب املبادرة؟

٭ ال تربطن����ي أي عالق����ات 
بأصحاب املبادرة وعرفت عن 
املبادرة من خالل مواقع التواصل 

االجتماعي.

ما تقييمك لعملية اختيار 
مشروعك؟ 

٭ حسب منظوري ان الشفافية 
في االختيار عالية لم تعتريها 

املجامالت أو احملاباة.

هل تعتقد ان دعم »مبادرة 
مشاركة« مؤثر لفكرة 

مشروعك؟
٭ نعم أعتقد ذلك، وهي مؤثرة 
جدا، خاصة لو إني حصلت على 
الدعم والتمويل املطلوب ستكون 

نقلة نوعية في عملي.

ماذا تطلب من الدولة 

خالل املرحلة املقبلة 
لدعم مشاريع 

الشباب؟
٭ ال أطلب من الدولة إال أن 
تهتم أكثر بأعمال الشباب 
وإعطائهم الفرصة املطلوبة 
وخاصة أننا منلك ش����بابا 
مبدعا وأفكارا جبارة وعقليات 
فذة وخسارة كبيرة لو لم 
تستغلها الدولة وتستثمر 
ه����ذه العق����ول، باإلضافة 
الى جتدي����د الدماء وإعطاء 
الش����باب الفرصة في إدارة 
الدولة، وذلك ال يعني إقصاء 
اخلبرات من ه����ذه اإلدارة، 
ولكن أفضل نتيجة ممكنة 
أن حتق����ق بعد دمج الطاقة 
والفكر الشبابي مع اخلبرة 
ولنا في وزارة الدولة لشؤون 
الشباب خير مثال يحتذى 
في قيادة الشباب ملركز مهم 

في الدولة.

يقول ضاري الظفيري أن  مشروعه 
مختص بأعمال حماية طالء 
السيارات، والعازل الحراري 
والحماية لنوافذ السيارات ونوافذ 
المنازل، الطريقة المعتادة ان يتقدم 
طالب الخدمة بالسيارة الى المركز 
المختص لتركيب حماية السيارة 
والعازل الحراري بتكلفة تقدر بين 
300 و380 دينارا، ومن باب 
التفصيل فإن الحماية تكلف 150 
إلى 200 دينار والعازل الحراري 
يكلف بين 150 إلى 180 دينارا، 
ويضيف أن طريقة عمل المشروع 
تعتمد على إعطاء العميل قطع 
الحماية وقطع العازل الحراري 
)بدون تركيب( مخصصة لنوع 
السيارة المطلوبة بتكلفة 60 ـ 70 
دينارا للحماية، و55 ـ 75 دينارا 
للعازل الحراري، مع ترشيح مراكز 
تركيب مخصصة لتركيبه بسعر 
رمزي )10 ـ 20 دينارا(.

وبذلك تكون التكلفة اإلجمالية على 
العميل بين 125 الى 175 دينارا 
بدال من الـ 300 ـ 380 دينارا، 
وفي أعمال نوافذ المنازل تكلفة 
المتر المربع 24 دينارا.
وإلى تفاصيل المقابلة:

مرمي العنتري:   مشروع »قهوتي«.. غير

محمد دشتي..   »ماي سايكل« منتج فريد لكل عميل
ما اخلطوات التي قمت بها 
لتنفيذ فكرة هذا املشروع؟

٭ بدأت بعمل املنتجات بشكل 
يدوي ومن ثم عرضها وبيعها 
من خالل املعارض، وبعد ذلك 
وبالتعاون مع األهل األصدقاء 
مت فت����ح املوقع اإللكتروني في 

منتصف سنة 2012.

ما الصعوبات التي واجهتك 
في تنفيذ مشروعك؟

٭ أعم����ل بش����كل ش����خصي 
وأحتاج إلى أيد عاملة. وكذلك 

متخصصون في التسويق.

ما مصدر التمويل 
ملشروعك احلالي؟

٭ متويل شخصي.

ما اختالف منتجاتك عما 
يشابهها؟

٭ منتجات »ماي سايكل« %100 
م����ن أعمال يدوي����ة ومن مواد 
مس����تهلكة تأتي من »القمامة« 
باإلضافة ال����ى انها توضع في 
علب وتغلف بأوراق عشوائية 
صديقة للبيئة بشكل ممتع مع 
احلفاظ عل����ى الطابع اخلاص 

باملشروع.

من هم املنافسون ملشروعك؟

٭ ال يوجد منافسون يقدمون 
مثل هذه الفكرة، ولكن في مجال 
املجوه����رات واألكسس����وارات 
املنزلية واملكتبية يوجد العديد 
من املنافس����ني وكل منهم له ما 
يتميز به من خصائص وفوائد 

للمنتجات التي يقدمها.

ما املزايا التنافسية ملنتجات 
مشروعك عن اآلخرين؟

٭ ال يوجد منتج مشابه للمنتج 
اآلخ����ر، فالعمي����ل يتميز بأنه 

الوحيد الذي ميتلك املنتج.

ما الفئة املستهدفة؟
٭ األولى: أفراد املجتمع رجاال 
ونساء خاصة املهتمني مبجال 
الطبيع����ة والتل����وث والبيئة 

والطاقة وغيرهم.
الثاني����ة: احمل����الت التجارية 

واملتاجر اإللكترونية في الكويت 
واخلليج العربي.

ما الذي تظن انه قد يكون 
سببا في جناح مشروعك 

في املستقبل؟
٭ منتج عالي اجلودة، س����عر 
منافس، باإلضاف����ة الى تقدمي 
دورات تدريبي����ة لألطفال على 

إعادة التدوير.

كيف جتد مشروعك من خالل 
»مبادرة مشاركة«؟ وهل تعتقد 

أن التجربة احلالية ستكون 
مفيده لك في املستقبل؟

٭ مش����روعي له ردة فعل غير 
متوقعة، كما مت تشجيعي من 
فريق عمل »مبادرة مشاركة«، 
نعم كانت جتربة مفيدة، وذلك 
بترتي����ب وتسلس����ل وتنظيم 

نقاط مهمة النتقال املش����روع 
من مشروع منزلي إلى مشروع 

استثماري.

هل أنت موظف حكومي أم ال 
تعمل؟ وملاذا فكرت في التحول 

إلى العمل اخلاص مقارنة 
مبميزات العمل احلكومي؟

٭ أعمل موظف����ا حكوميا وال 
أحب ما أعمل به في وظيفتي، 
ولكنني أحب ما أقوم به في عملي 
اخلاص وعندما أحب ما أعمل 
به فسأبدع وأنتج وأنافس، ما 
يجعلني أحصل على مميزات 

أكثر من العمل احلكومي.

كيف عرفت بـ »مبادرة 
مشاركة«؟

٭ عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
خصوصا االنستغرام.

ما تقييمك لعملية اختيار 
مشروعك من بني 231 

مشروعا تقدم للمبادرة؟ 
وما درجة الشفافية التي 
متت في عملية االختيار؟

٭ جيد، وقد مت اختيار مشاريع 
منوعة وم����ن مجاالت مختلفة 
بدرجة شفافية عالية، ولكن من 
وجهة نظري أنه توجد مشاريع 
قوية أخرى ولكن هناك مشكلة 
في وصف أصحاب املش����اريع 
ملشاريعهم بشكل دقيق وواضح 

مما يتم جتاهل مشروعهم.

هل تعتقد ان دعم 
»مبادرة مشاركة« مؤثر 

لفكرة مشروعك؟
٭ نعم، مؤثر وبش����كل كبير 
ملشروعي، وذلك أنه قد جعلني 

أرى مش����روعي من جهات 
وزوايا مختلفة، حيث كنت 
أرى مشروعي من جهة واحدة 

فقط.

ماذا تطلب من الدولة 
خالل املرحلة املقبلة 

لدعم مشاريع الشباب؟
٭ دراسة دقيقة مع مقابالت 
شخصية ألصحاب املشاريع 
واختيار األفضل ودعمهم من 
ال����دورات التدريبية  خالل 
لتفادي األخطاء التي وقعت 

فيها وذلك بوقت مبكر.

كيف يتم التواصل مع 
ماي سايكل؟

٭ جميع املعلومات متوافرة 
في حسابي على االنستغرام 

Mycyclekuwait

يعتبر محمد دشتي أن »ماي سايكل« 
أحد المشاريع المنوعة التي تدمج بين 
القطاع الحرفي والقطاع الخدمي، فـ 
»ماي سايكل« الحرفي هو ورشة عمل 
لصناعة المجوهرات واإلكسسوارات 
المنزلية والمكتبية بشكل يدوي 
عالية الجودة من مواد مستهلكة 
كـ »القمامة« وإعادة بيعها من خالل 
موقعي اإللكتروني »ماي سايكل« أو 
المتاجر اإللكترونية األخرى، وكذلك 
المحالت التجارية في الكويت ودول 
الخليج العربي.
أما بالنسبة لقطاع »ماي سايكل« 
الخدمي، فهو يقدم تجربة فريدة من 
نوعها في عالم تصميم الديكورات 
للمشاريع الكويتية الصغيرة وحثهم 
على استخدام المواد الصديقة للبيئة 
في طرق العرض والبيع، وتم التعامل 
مع عدة مشاريع كويتية صغيرة، 
باإلضافة إلى ذلك فإن »ماي سايكل« 
يقدم دورات تدريبية »ورش عمل« 
مختصة بإعادة التدوير لألطفال.
ويقول أنه بدأ  منذ 2011 كانت أول 
خطوة لي في بداية المشروع أن أنتج 
سلعة من دون أي تكاليف مستخدما 
ما حولي من مواد مستهلكة انتهت 
حياتها إلى منتجات وسلع جديدة 
مميزة. وإلى تفاصيل المقابلة:

بطاقة تعارف
االسم: محمد جاسم دشتي

العمر: 28 عاما

املهنة: مهندس مدني

بطاقة تعارف
االسم: مرمي عبداهلل العنتري

العمر: 30 عاما

املهنة: ال أعمل حاليا

العنتري  قال����ت م����رمي 
إحدى املشاركات في »مبادرة 
مشاركة«: ان فكرة املشروع 
بدأت منذ 3 سنوات في العام 
2012، حي����ث تولدت الفكرة 
لكوني عاش����قة للقهوة ولم 
اجد قهوة ترض����ي معايير 
النكهة والطعم بالنسبة لي 
فقررت صنع قهوتي بنفسي، 
ثم متت جتربتها من قبل األهل 
واألصدق����اء واصبح هناك 
إقبال عليها ومن هنا طلبوا 

ان ابيعها لهم.
وأضاف���ت: أعم��ل على 
توفي���ر امل���واد واملرطبات 
الالزمة، بنفسي،  واألجهزة 
كم���ا ان التموي���ل جاء من 

ومت ابتكارها من قبل خلطة 
اعشاب وبهارات.

ولفتت الى ان املش����روع 
يحت����اج تقريبا الى 50.000 

حسابي الشخصي.
وقال����ت ان املنت����ج يعد 
صناع����ة منزلي����ة وطازجة 
ولكل منتج نكهته وخلطته 

انه مش����روع  دينار، حيث 
ألصح����اب امل����زاج والكيف 
وال����ذوق الرفيع، س����أكون 
قادرة على خلق جو يخدم 

اخلاصة املس����تحدثة، وان 
هناك العديد من املنافس����ني 
أهمهم أصحاب املطحنات، لكن 
خلطاتي تعتبر غير تقليدية 

هذه الفئة من خالل املنتجات 
واخلدمات.

وبينت انها ق���د التحقت 
باملب���ادرة الت���ي اضافت لي 

الكثير من خالل الدورات 
التدريبية وايضا التعرف 
على اش���خاص مبادرين 
بخبرات مختلفة، مؤكدة 
على ان العمل اخلاص ميكن 
ان نلمس من خالله التطور 

والنمو.
وقال���ت: تعرفت على 
املبادرة عن طريق اصدقاء، 
وكان ل���ي عظيم االمتنان 
الختي���اري ضمن املراكز 

الثالثة االولى.
وطالب���ت احلكوم���ة 
بضرورة تسهيل وإتاحة 
الفرصة للشباب الكويتي 
ودعمهم دائما ملشاريعهم 

الصغيرة اخلاصة.

بطاقة تعارف
االسم: ضاري كرمي ماطر 

الظفيري

العمر: 22 عاما

املهنة: طالب خريج كلية حقوق ـ 
جامعة الكويت

ضاري الظفيري..  حافظ على سيارتك



األمنية
اخلميس 5 مارس 2015

28

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 تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية ) PRP ( للن�شارة وعالج 

ت�شاقط ال�شعر .

وعالج  والن�شارة  الوجه  ل�شد  املخفية  اجلراحية  اخليوط  اأح��دث  پ 
جتاعيد الوجه.

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

الخيوط
عروض خاصة الجراحية

على الليزر

د. منـــال شـتـــا
MD, MB, MCH, DERM

اال�ست�سارات اجللدية والتجميلية وجراحة الليزر

ال�ســاملية �سارع اخلليج - مقابل نادي اليخوت ومطعم مركز �سلطان - برج �سليمان- الدور الـ 15

25733245- 94059265- 25727527 - 96666175

/drmanalsheta.com

أحدث تقنية خيوط
 لشد الوجه والرقبة

األحدث:
ليزر الفم لشد الوجه

ليزر جراحي
للجفون

- بالزما

- فيلر

توريد ال�سفة
بالليزر

تهنئ عيادات ال�سرق االأو�سط

مركـز النجــاة اليف الطـبـي
�سمو اأمري البالد واملواطنني الكرام باالأعياد الوطنية

وي�سرها اأن تعلن عن

خ�سم %30
للمراجعني �سمن التخ�س�سات التالية:

�سعــــوبــــات   • الـــــوالدة  وحــــديثــي  االأطفــــال  طــــب   •
وجـــراحــــــة  طـــب   • واللغــــة   النطـــق  عــــالج   • التعلـــم 

طنني  وعــالج  والــتــوازن  ال�سمع    • واحلنجرة  واالأذن  ــف  االأن

االأنف وحـــ�سا�سية  االأنفية  واجليوب  والـــدوخـــة  االأذن 

»بدون جراحة«

وملدة اأ�سبوعني من 2015/3/1

للحجز: ت 25719300

�ساعات الدوام: من 9 �سباحًا حتى 9 م�ساًء

alsraeaa@gmail.com سوالف أمنية

كل الشباب الكويتي املتزوج يطمح الى احلصول على بيت 
يضمه مع أسرته يستقر فيه ليرى أبناءه يكبرون ويتزوجون 

ويقيمون لديه بسبب ارتفاع اإليجارات. 
وزير االسكان سعى لتوفير األراضي السكنية وكان من بينها 
جتهيز وإعداد منطقة في جنوب اخليران سميت باسم صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه. 
املنطقة بعيدة ويستغرق الوصول اليها اكثر من نصف ساعة 

للقاطنني داخل الكويت ومن جاء دوره من املواطنني تسلم 
أرضه وباشر إجراءات التراخيص والتعاقد مع املقاولني وبدأ 

البناء. 
مشاكل البناء ومعاناة املواطن مع االدارات احلكومية ومع 

املقاولني كثيرة سواء في تسلم الدفعات املالية أو املواد 
املدعومة أو قلة العمالة وارتفاع أسعار األيدي العاملة، ولكن 

يبدأ همه األكبر مع وزارة اإلسكان.
وزير االسكان ياسر ابل عندما زار املنطقة صرح بأنه 

سيصدر تعليماته بعدم البدء باستقطاع القسط الشهري 
للسكن، وكذلك االستمرار في صرف بدل إيجار حلني وصول 
التيار الكهربائي للسكن ولكن ما حدث ان الغالبية ممن بدأوا 

بالبناء فوجئوا خالل شهر ديسمبر من العام املاضي بأن 
بنك االئتمان بدأ باستقطاع قسطه الشهري 240 دينارا وان 

املؤسسة العامة لإلسكان أوقفت صرف بدل إيجار 150 دينارا، 
أي ان املجموع ما يقارب 400 دينار من مواطن يعاني من 

ويالت البناء. 
وزير اإلسكان، كما تعلم، املنطقة لم تصلها الكهرباء وال املياه 

وما يأمله كل املواطنني الذين باشروا البناء ووصلوا إلى 
منتصفه، حتى ان الغالبية لم تستكمل تسلم كل مستحقاتها 

املالية، من بنك االئتمان ان يراعي ظروفهم املادية فهم 
باإلضافة لتلك املبالغ التي استقطعت منهم يدفعون ايجارات 

من رواتبهم التي باتت مهلهلة. 
املواطنون يناشدون سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك ان يصدر تعليماته بالعودة لصرف بدل اإليجار ووقف 
االستقطاع الشهري حلني االنتهاء من البناء وإيصال التيار 
الكهربائي ملساكنهم، خاصة أن املنطقة باسم صاحب السمو 

أمير الكويت الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه.

لواء شرطة متقاعد -  حمد السريع

حلم بيت

اخلالد في بروڤة تخرج الضباط: 
الوطن منحنا الكثير ويستحق منا كل تضحية

أمن الوطن وأمان مواطنيه، 
خاصة ان احلفل يش���رف 
القيادة  برعاية وحض���ور 
العليا، وجمع  السياس���ية 
الطلبة  أهال���ي  غفير م���ن 

اخلريجني.
وأكد ان هذا الوطن منحنا 
الكثير ويس���تحق منا كل 
تضحية والبد من مضاعفة 
اجلهد والعطاء، خاصة ان 
الدولة تدعم املؤسسة األمنية 
وتس���اندها وتوفر لها كل 
اإلمكانات الفنية والبشرية، 
وتوجه بعدد من املالحظات 
والتوجيه���ات حتى يخرج 

التخري���ج مبا يتفق  حفل 
ومكانة الكويت احلضارية 
وقدراتها األمنية، مشددا على 
أن أكادميية سعد العبداهلل 
للعلوم األمنية مصنع الرجال 

واألبطال.
أع���رب  جانب���ه  م���ن 
الفري���ق الفهد ع���ن عميق 
الش���كر واالمتنان للشيخ 
محمد اخلالد، على تفضله 
باحلضور وعلى ما توجه 
به من مالحظات وإرشادات 
مؤكدا أنها س���يتم وضعها 
موضع التنفيذ على الفور.

حض���ر البروڤ���ة وكيل 
الدخلي���ة املس���اعد  وزارة 
لشؤون األمن اخلاص اللواء 
الدوسري، ووكيل  محمود 
وزارة الداخلي���ة املس���اعد 
للش���ؤون املالية واإلدارية 
اللواء الشيخ أحمد اخلليفة 
الداخلي���ة  ووكي���ل وزارة 
التعليم  املساعد لش���ؤون 
والتدري���ب اللواء الش���يخ 
فيصل الن���واف ومدير عام 
العامة لقوات األمن  اإلدارة 
اخلاصة اللواء علي ماضي، 
ومدير إدارة العالقات العامة 
والتوجيه املعنوي ومدير 
إدارة اإلعالم األمني باإلنابة 
العميد عادل احلشاش، وعدد 

من القيادات األمنية.

وأع���رب عن ش���عوره 
بالفخر واالعتزاز ملستوى 
أداء خريجات معهد الهيئة 
املساندة، متمنيا لهن دوام 
التقدم والنجاح عقب التخرج 
واالنخراط العملي في سلك 

الشرطة.
وتوجه اخلالد بالشكر 
والتحية للقائمني على إعداد 
حفل التخ���رج وأثنى على 
جهودهم وإتقان اخلريجني 
ملختل���ف االس���تعراضات 
العسكرية وحثهم على بذل 
املزيد من العطاء والظهور 
باملظهر املش���رف من أجل 

شهد نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد يرافقه 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 
سليمان فهد الفهد، بروڤة حفل 
تخرج الدفعة 41 من الطلبة 
الضب���اط، والدفعة 26 من 
الطلبة ضباط االختصاص، 
السابعة من طلبة  والدفعة 
ضباط معهد الهيئة املساندة 
مبي���دان أكادميي���ة س���عد 
العبداهلل للعل���وم األمنية 
والذي س���يحضره صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد األمني 
الشيخ نواف األحمد، وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك وكبار الشيوخ 
واملدعوين، وذك���ر  الش���يخ 
محمد اخلالد ان حضورهم 
يعتبر وسام فخر واعتزاز 

على صدورنا جميعا.
وأشاد اخلالد باملستوى 
الراقي للعرض مما يعكس 
العالية  ال���روح املعنوي���ة 
ومس���توى التدريب املتقدم 
للخريجني واخلريجات وأعرب 
عن ارتياحه للبروفة وجاهزية 
اخلريج���ني واخلريج���ات. 
وطال���ب مبضاعف���ة اجلهد 
حتى يزداد األداء متيزا شكال 

وموضوعا.

الشيخ محمد اخلالد يوجه مالحظات خالل بروڤة حفل التخرج
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أعلن عن وفاة 461 حالة جراء احلوادث بزيادة 21 وفاة عن 2013

املهنا: 68 مليون دينار حصيلة املخالفات في العام 2014 وسجلنا
 في نفس الفترة ما يزيد على 6 ماليني ونصف املليون مخالفة

الضوئية احلمراء، موضحا ان 
عدد املخالفات من هذه النوعية، 
حدود السرعة وجتاوز اإلشارة 
ضوئية منذ العام 2000 حتى 
العام 2014 جت����اوز 11 مليون 
مخالفة.وكان اللواء املهنا استهل 
املؤمتر الصحافي بحضور مدير 
إدارة العالقات العامة العميد عادل 
احلشاش بالتأكيد على ان قطاع 
املرور امت االستعدادات الستقبال 
االسبوع املروري والذي يحمل 
شعارا لهذا العام »قرارك يحدد 
مصيرك«، الفتا إلى ان الشعار 
انطلق من دور قائد املركبة في 

احلفاظ على حياته.

وحتى 30 نحو 120 حالة وفاة، 
ولفت إلى عدة مقترحات تقدمت 
به����ا االدارة العامة للمرور من 
خالل اللجنة اخلماسية ومنها 
السماح باستخدام حارة األمان 
في عدة طرقات تش����هد كثافة 

مرورية.
ولف����ت إلى وجود ش����بكة 
مراقبة وحتكم على مس����توى 
عال متك����ن قطاع امل����رور من 
التعامل م����ع التقاطعات حال 
وجود كثافة مرورية، مؤكدا على 
أن قطاع املرور يتعامل بحزم 
مع املخالفات اجلسيمة خاصة 
جتاوز حدود السرعة واالشارة 

لقط����اع امل����رور عل����ى التزام 
قطاع املرور في التش����دد على 
اختبارات القي����ادة اذ بلغ عدد 
من تقدم لالختبارات 110.659 
جنح منهم 73.073 بنسبة %66 
وبلغ الراسبون 37.586 بنسبة 
34%. واشار إلى ان االدارة العامة 
للم����رور تعكف على دراس����ة 
لتغليظ العقوبات املترتبة على 
املخالفات املرورية ورفع قيمة 

املخالفات.
وأعرب املهنا عن استيائه من 
ارتفاع نسبة وفيات احلوادث 
من األعمار الصغيرة إذ بلغ عدد 
وفيات احلوادث من العمر 20 

وقال اللواء املهنا من قراءة 
لالحصائيات املرورية التي مت 
الكش����ف عنها تبني ان اجمالي 
احلوادث املرورية املسجلة في 
العام 2014 بلغ 99.047 حادثا 
مروريا بزيادة طفيفة عن حوادث 
العام 2013 فيما بلغ عدد املصابني 

جراء احلوادث 8.783 مصابا.
ولفت الل����واء املهنا إلى أن 
إجمالي رخص السوق السارية 
في العام 2014 بلغ 1.404.207 
فيما بلغ عدد السيارات املسجلة 
في قاعدة بيانات وزارة الداخلية 
للعام 2014، 1.934.967 مركبة.

وأكد وكيل وزارة الداخلية 

هاني الظفيري

أعلن وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لش����ؤون املرور اللواء 
عب����داهلل املهن����ا  أن إجمال����ي 
املخالفات التي سجلت في العام 
2014 بل����غ 6.574.327 مخالفة 
مرورية بواقع 1.213032 مخالفة 
مباشرة و5.361.295 مخالفة غير 
مباشرة، الفتا الى ان املبالغ التي 
حتصل عليها قطاع املرور جراء 
املخالفات ع����ن العام املنصرم 

بلغت 68.738.905 دنانير.
وكشف اللواء املهنا في املؤمتر 
الصحافي الذي عقده يوم امس 
لإلعالن عن تدش����ني األسبوع 
املروري  املوحد لدول مجلس 
التعاون اخلليجي األحد املقبل 
ان املواطنني تصدروا الترتيب 
األول في أعداد ضحايا احلوادث 
املرورية إذ بلغت نسبة املواطنني 
الذين توفوا جراء احلوادث %42 
ويليهم اآلس����يويون بنس����بة 
24% فيم����ا نس����بة العرب في 
الوفيات ج����راء احلوادث %22 
أما اخلليجيون فنسبة الوفيات 
بينهم جراء احلوادث 5% ونحو 
7% من جنسيات أخرى، الفتا 
الى ان وفيات العام 2014 جراء 
احلوادث بلغت 461 حالة وفاة 
بزيادة تقدر ب����� 21 حالة على 

العام 2013.

اللواء املهنا متوسطا اللواء بودستور والعميد احلشاش

اإلدارية ترفض دعوى املطالبة 
بتنفيذ قرار زيادة عالوة األوالد

مؤمن المصري

قضت الدائرة اإلدارية احلادية عشرة باحملكمة الكلية 
برئاسة املستشار جاسم الراشد وعضوية املستشارين 
أسامة أبو العطا وإيهاب جبر برفض الدعوى املقامة من 
أحد املواطنني للمطالبة بإلغاء قرار مجلس اخلدمة املدنية 
القاضي باالمتناع عن إصدار الضوابط الالزمة لتطبيق 
أحكام املادة األول����ى من القانون احملال من مجلس األمة 

إلى احلكومة في شأن زيادة عالوة األوالد.

اجلدعي: نعمل على حتديد جلسة 
في أقرب وقت إلخالء سبيل البراك

مؤمن المصري

صرح احملامي ثامر اجلدعي ل� »األنباء« أمس بأنه قدم 
صحيفة الطعن بالتمييز على حكم محكمة االس����تئناف 
القاضي بحبس النائب الس����ابق مسلم البراك سنتني مع 
الش����غل والنفاذ لرئيس احملكمة لتحديد جلس����ة لنظر 

الطعن.
وأضاف اجلدعي: نعمل على حتديد جلسة في القريب 
العاجل لنظر الطعن بالتمييز. وخالل اجللس����ة األولى 
سنتقدم بطلب إلخالء سبيل البراك بأي ضمان حلني نظر 
الطعن وإصدار احلكم النهائي من محكمة التمييز. وكانت 
النيابة العامة قد أسندت للبراك أنه في تاريخ 2012/10/15 
بدائرة مباحث أمن الدولة: »طعن علنا وفي مكان عام عن 
طريق القول في حقوق األمير وس����لطته وعاب في ذاته 
وتطاول على مسند اإلمارة بأن وجه له خالل ندوة عامة 
العبارات واأللفاظ املبينة باألوراق وذلك على النحو املبني 
بالتحقيقات«. وخلصت النيابة العامة إلى أن البراك »قد 
ارتك����ب اجلناية املؤثمة باملادة 25 م����ن القانون رقم 31 
لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون اجلزاء«، وطلبت 
من محكمة اجلنايات معاقبته طبقا ملادة االتهام، وأرفقت 

بتقرير االتهام قائمة »بأدلة الثبوت«.

إجمالي احلوادث 
املرورية في العام 

املنصرم بلغ 
99.047 واملصابون 

فيها بلغ 8.783 
مصاباً
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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

> 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

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

انتحار هندية شنقاً في ميدان حولي

أميركي قتل آسيوياً دهساً

خدش حياء وسلب وتبادل 
ضرب في جامعة غربية مبشرف

ذئب بشري اعتدى على براءة طفل

مجهوالن جريئان سلبا وافدين 
بعد طرق الباب

محاولة انتحار مبوس حالقة

سرقة 800 دينار من مركبة

ضبط مدين بـ 146 ألف دينار 
في العاصمة

جثة نزيل »بدون« إلى الطب 
الشرعي بعد 60 يومًا أمضاها

 في الفائقة
محمد الجالهمة

أمر وكي���ل نيابة حولي بتس���جيل قضية انتحار 
لوافدة هندية تبلغ من العم���ر 39 عاما وذلك بعد ان 
ابلغ مواطنها الهندي عن وفاتها داخل مسكن مشترك 
في منطقة حولي، وانتق���ل فور تلقي بالغ باالنتحار 
رجال األمن واألدلة اجلنائية وتبني ان الوافدة اقدمت 

على االنتحار شنقا.

محمد الجالهمة

احتجز وافد أميركي في نظارة مخفر الفنطاس قبل 
إطالق سراحه بكفالة على خلفية دهسه وافدة فلبينية، 
وهو ما أدى إلى وفاتها الحقا على الطريق الس���احلي 
مقابل منطقة املهبولة، وأكد الوافد في التحقيقات معه 
أنه لم يستطع التحكم في سيارته الكورية، خاصة أن 

الوافدة عبرت الطريق أمامه بشكل مفاجئ.

أمير زكي

سجلت طالبة جامعية 20 عاما في مخفر شرطة بيان 
قضية حملت عنوان هتك عرض وسب وقذف والتعدي 
اخلفيف والسلب، وقالت املبلغة وهي كويتية ان زميلها 
في جامعة غربية قام باالعتداء عليها ووضع يده على 
جسدها وقام بسبها وقذفها بألفاظ نابية، وبعد االستماع 
الى إفادات املبلغة مت االتصال بوكيل النائب العام الذي 

أمر بتسجيل قضية بتصنيف جنائي.

أحمد خميس 

اقدم ذئب بشري غير معروف على خدش حياء طفل 
في الثامنة من عمره.

وقال املصدر إن وافدا لبنانيا تقدم الى مخفر النقرة 
وابلغ عن هتك عرض ابنه مواليد 2007 من قبل شخص 
مجهول صعد معه باملصعد الكهربائي وأمسكه محاوال 
شل حركته وقام بخدش حيائه وقتل البراءة فيه، ومن 
ثم الذ بالفرار وسط بكاء الطفل، وعليه سجلت قضية، 

وجار البحث عن املجهول.

أحمد خميس 

ف���ي قضية من ضمن قضايا س���لب كثيرة لم يتم 
فيها القب���ض على اجلناة.. تقدم ل���دى مخفر النقرة 
وافدة سيالنية وبرفقتها ابنها وابلغت عن تعرضهما 
للسلب بالقوة من ش���خصني مجهولني جريئني طرقا 

باب مسكنهما.
 وقاما بتفتيشه بالكامل بعد ادعاء املجهولني بأنهما 
من رجال الش���رطة حيث ابرز احدهما هوية عسكرية 

كما افاد ابن السيالنية.
وأض__اف ايضا ان املجهولني سلبا مجوهرات نسائية 
بقيمة 1000 دينار باالضافة الى مبلغ 2000 دينار و4 

هواتف وعليه مت تسجيل قضية بالواقعة.

أحمد خميس 

ورد بالغ ملخفر اجلابرية عن محاولة انتحار حدثت 
في احد املنازل باملنطقة. وعلى الفور توجه فريق امني 
الى مكان الواقعة، والتقوا باملبلغ الذي افاد بوجود شروع 
باالنتحار م���ن قبل وافد هندي من مواليد 1984،حيث 
وجده املبلغ بسيارته ينزف من ساعده االمين  وبجانبه 
شفرتان »موس« وكان في حالة اغماء، ومت طلب االسعاف 

واحالته ملستشفى مبارك.

سجل مواطن قضية سرقة في مخفر صباح السالم 
وقال املواطن ان شخصا مجهوال كسر زجاج مركبته 
وس���رق من داخلها مبلغ 800 دين���ار، ورفض اتهام 

احد.

أحال مدير امن محافظ���ة العاصمة اللواء ابراهيم 
الطراح مواطنا الى التنفيد املدني مت ضبطه في منطقة 
ش���رق، وتبني انه من مواليد 1966 ومدين مببلغ 146 
الف دينار. وقال مصدر أمني أن املدين مت االشتباه به 
خالل نقطة تفتيش تتبع األمن العام في منطقة شرق 
وبعد االس���تعالم عن أسمه بواس���طة جهاز احلاسب 

اآللي تبني مطلوب.

هاني الظفيري

أبلغ مصدر أمني »األنباء« ان جثة ش���خص من 
غير محددي اجلنسية نقلت صباح أمس الى الطب 
الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة بشكل دقيق، 
وما اذا كانت االصابات التي حلقت به جراء مشاجرة 
قبل شهرين داخل العنبر رقم 10 هي السبب الرئيسي 

في وفاته.
وبحس���ب مصدر أمني فإن البدون أس���عف الى 
مستشفى الفروانية وأدخل غرفة العناية الفائقة اثر 
مش���اجرة جمعته مع آخرين، إال ان البدون النزيل 
توفي صباح أمس، وأش���ار املص���در الى ان تقرير 
الطبيب الشرعي سيضع النقاط فوق احلروف في 

شأن أسباب وفاة السجني البدون.

أخضعت للتفتيش عقب زيارة زوجها النزيل في املركزي

إحالة »مواطنة« إلى أمن الدولة بعد العثور معها على قصاصة 
تتضمن طريقة تصنيع املتفجرات وأرقام وعناوين مسؤولني 

أمير زكي

أحال وكيل وزارة الداخلية 
المؤسسات  المساعد لشؤون 
اإلصالحي���ة وتنفيذ االحكام 
مواطن���ة م���ن موالي���د 1966 

الدولة وذلك  أم���ن  الى جهاز 
للتحقي���ق معها في اس���باب 
حيازتها لقصاصة بها طريقة 
المتفجرة  الم���واد  تصني���ع 
واس���ماء وعناوي���ن وزراء، 
وبحس���ب مص���در أمني فإن 

مفتش���ة في السجن المركزي 
وعقب انتهاء زيارات السجن 
المركزي الحظت ارتباك السيدة 
ليتم اخضاعها للتفتيش فعثر 
معها على دفت����ر أزرق اللون 
مكتوب به تعليمات بخط اليد 

عن طريقة تركيب المتفجرات 
ومخطط���ات لمن���ازل وأرقام 
هواتف لشخصيات ووزراء، 
وأف����ادت السي����دة بان زوجها 
س���لم لها هذا الدفتر دون أن 

تحدد لمن كن سيصل.

من توقيع العقد بني اإلطفاء وشركة الساير 

»اإلطفاء« تتعاقد على شراء آليات بـ 1.754.000 دينار
وقع مدير عام اإلدارة العامة 
العميد خالد  لإلطفاء باإلنابة 
املكراد امس في مبنى اإلدارة 
عقدا مع شركة ناصر الساير 
العاملية للتجارة العامة، وذلك 
لتوريد آليات مكافحة احلرائق 
واإلنقاذ بتكلفة مليون و754 
ألف دينار، حيث ستورد هذه 
اآلليات خالل 12 شهرا من بلد 

املنشأ أملانيا.
ويأتي هذا العقد ضمن جهود 
اإلدارة العامة لإلطفاء لتطوير 
وحتديث اآلليات واملعدات التي 
تعمل حتت اخلدمة وذلك إميانا 
من القيادة العليا باإلدارة العامة 
التكنولوجيا  ب���دور  لإلطفاء 
املتطورة ف���ي دعم عمل رجل 
اإلطفاء بشكل كبير لتحقيق 
األهداف املنشودة منه في حماية 
األرواح واملمتلكات بأسرع وقت 

ممكن وبأقل اخلسائر.
وقد حض���ر توقيع العقد 
كل من مدي���ر إدارة املركبات 

باإلنابة عقيد مهندس موسى 
أكبر ومدير إدارة الشؤون املالية 
باإلنابة عماد املجادي ومراقب 
توريدات املخازن عدنان النجار 

وامل���الزم أول محمد احلافظ، 
كما مثل شركة ناصر الساير 
العاملية للتجارة العامة فيصل 

الغضوري.

باكستاني إلى نيابة املخدرات 
بـ »حساس« و80 غرام هيروين

تمكنت »إدارة العمليات« من ضبط وافد من الجنسية 
الباكستانية بحوزته 80 غراما من مادة الهيروين المخدرة 

وميزان حساس.
وكانت معلومات قد وردت إلى اإلدارة العامة لمكافحة 
المخدرات تفيد بقيام وافد من الجنسية الباكستانية باالتجار 
في المواد المخ������درة، وبعد إجراء التحريات الالزمة واتخاذ 
اإلجراء القانوني من جانب إدارة العمليات التابعة لها تمت 
مداهمة مسكن الوافد وضبط���ه، وب��تفتيشه وتفتيش 

مسكنه عثر بحوزته على المضبوطات السابقة.
وبالتحقيق مع المتهم أقر بأن المضبوطات تخصه، 
وقد تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة االختصاص 

للتحقيق.

رجال أمن حولي خالل ضبطه ألحد باعة الفقعاللواء عبدالفتاح العلي

إجنازات األمن العام اليومية تتنوع 
وتشمل مخالفني ومتعاطني وباعة متجولني

أحمد خميس ـ محمد الجالهمة

واصل قطاع األمن العام 
حتت قيادته النشطة بقيادة 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لش���ؤون األمن العام اللواء 
عبدالفت���اح العلي صوالته 
انتشار  وجوالته من خالل 
منظم، وأس���فرت احلمالت 
التفتيشية أمس، والتي بلغت 
63 نقطة تفتيش، عن ضبط 
مطلوبني ومتغيبني إلى جانب 
مواد مخدرة بحوزة متعاطني.

وقال مصدر  أمني: إن سرية 
املهام اخلاصة وخالل نقطة 
تفتيش في منطقة اجلهراء، 
ضبط خليجي وعثر بحوزته 
على ش���بو وأدوات تعاط، 
وفي منطق���ة الصليبية مت 
ضبط مواط���ن وآخر كانا 
داخل سيارتهما في ساحة 
ترابية وعثر بحوزتهما على 
مخ���درات متنوعة وأدوات 
حادة، وفي الصليبية ايضا 
مت ضبط ب���دون عثر معه 
عل���ى بقايا ش���بو وأظرف 

مواد مخدرة. كما قام رجال 
أمن حول���ي بضبط 7 باعة 
متجول���ني يبيع���ون الفقع 

والرقي والبنك.
من جه���ة أخرى،  متكن 
قطاع األمن العام من ضبط 
395 ش���خصا مطلوبا على 
ذمة قضايا و337 ش���خصا 
مخالفا، و218 مش���تبها فيه 
و35 شخصا حليازة مخدرات 
وخمور، وضبط شخصني 
في حوادث طرق، إلى جانب 
حجز 114 مركبة مطلوبة على 

ذمة قضايا و3 مركبات أخرى 
مخالفة، باإلضافة إلى حترير 
73 مخالفة مرورية وتنفيذ 

17 نقطة تفتيش.
ويؤكد قطاع األمن العام 
استمرار حمالته األمنية في 
البالد إلقرار  جميع مناطق 
األم���ن وحماي���ة األرواح 
واملمتلكات العامة واخلاصة، 
املواطنني  مهيب���ا بجمي���ع 
واملقيم���ني ال���ى التع���اون 
مع رج���ال األمن حلمايتهم 

وسالمتهم.
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من املتوقع للمركز أن يقدم خدماته لـ 20 ألف عميل في العام

فورد واملجموعة العربية للسيارات 
تفتتحان مركز »كويك الين« للخدمة في الكويت

»اكسترمي« تعتزم إطالق أكبر موقع بحث كويتي
خ���ال الهات���ف النقال مع 
جميع الشركات املدرجة في 

املوقع.
ومن أبرز اخلدمات التي 
يقدمها املوق���ع هي املكتبة 
الفنية والتي تضم عددا هائا 
من الص���ور والفيديوهات 
اخلاص���ة بالكويت إضافة 
النص���وص وبعض  إل���ى 
احملتويات األخرى املختلفة 
ويستطيع املستخدم ان يصل 
إلى املعلومات املوجودة في 
املوقع بسهولة وسرعة عن 

طريق تتبع الروابط.

لتخدم املواطن واملقيم على 
أرضها احلبيبة وتسهل عملية 
وصول���ه للمعلومة املرادة 

بأسهل وأسرع الطرق.
ويخ���دم املوق���ع جميع 
املتصفحني بشكل عام داخل 
الكويت وخارجها، ومت إنشاء 
تطبيق على الهواتف الذكية 
لتسهيل عملية التواصل مع 
املوقع وإضافة عدة ميزات 
تفاعلية تس���اهم في تقدمي 
اخلدمات ومن أهمها الدليل 
اإللكترون���ي بحيث متكن 
املتصف���ح من التواصل من 

قوائم البحث العاملية لكل من 
يبحث عن معلومة متعلقة 

بالكويت.
وق���ال إن املوقع تفاعلي 
ويربط جميع أجهزة الدولة 
اإللكترونية ببعض وأيضا 
القط���اع اخل���اص حيث مت 
جمع وتنظيم وتخصيص 
الكم الهائ���ل من املعلومات 
املتاحة عن الكويت في بوابة 
واحدة حتمل اس���م الدولة، 
حتى أصبحت قاعدة بيانات 
عريض���ة وهي ف���ي تزايد 
وبشكل يومي ويتم تطويرها 

في دفع العجلة االقتصادية 
لتواك���ب تطلعات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
الكويت  األحمد  لتحوي���ل 

ملركز مالي وجتاري.
وبني أن الهدف من إنشاء 
املوقع هو وضع اسم الكويت 
على اخلارطة اإللكترونية، 
حيث استطاع املوقع جذب 
70 أل���ف زائر ش���هريا من 
العالم مع ذلك  أنحاء  شتى 
لم يتم اإلعان عنه ملا يتمتع 
العنوان اإللكتروني من  به 
خاصية تضع���ه في أعلى 

واألنظمة الكهربائية ومحاذاة 
التعليق  اإلطارات وأنظم���ة 

والتوجيه والتبريد.
ويعتبر الفرع اجلديد، وهو 
ثالث مركز ل� »كويك الين« في 
الكويت، األول من نوعه في 
الشرق األوسط الذي يستخدم 
جهاز اختبار محاذاة اإلطارات 
بالليزر. كما يتضمن املوقع 
اجلديد ورشة جديدة لتصليح 
العامات. وجتدر  هياكل كل 
اإلشارة إلى ان ورشة تصليح 

التصليح اخلفيفة مثل تصليح 
املكابح واستبدال اإلطارات.

جتدر اإلشارة الى ان مركز 
»كويك الين« يستخدم قطع 
غيار أصلية كما يعتمد على 

فنيني مدربني في املصنع.
وتشتمل خدمات »كويك 
الي���ن« كذلك عل���ى صيانة 
الهواء  البطاريات ومكي���ف 
والسيور واخلراطيم ومساحات 
الزجاج واملصابيح واللمبات 
ومول���دات التي���ار املتناوب 

»سيشعر عماؤنا براحة البال 
الغيار  وسيتأكدون أن قطع 
متوافرة على الدوام، ومن خال 
حرصن���ا على اختيار مواقع 
مراكز »كويك الين« ومراكز 
اخلدمة السريعة بحيث تكون 
إستراتيجية وعلى مقربة من 
العماء، فإننا نبدد  مختلف 
اثنني من املخاوف الرئيسية 
الت���ي يواجهه���ا عماؤن���ا 
في وج���ود مراك���ز اخلدمة 
في مواقع مناس���بة تضمن 

الهياكل مجهزة بالكامل بأحدث 
التكنولوجيا.

وتشتمل اخلدمات املقدمة 
عل���ى تصليحات ح���وادث 
الس���يارات، وإعادة الطاء، 
 25KD والتصليحات الذكية من
انتظارك، وتصليحات  أثناء 
الهياكل املصنوعة من األملنيوم 

واملزيد غير ذلك.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
خدم���ة العماء ل���دى فورد 
الشرق األوسط كريس نويل: 

قام���ت املجموع���ة 
العربي���ة للس���يارات 
أول امس، وبالتعاون 
ف���ورد، بافتتاح  م���ع 
مركز »كوي���ك الين« 
لإلط���ارات  جدي���د 
وخدمات السيارات لكل 
العامات والطرازات في 

الكويت.
ويقع مركز »كويك 
الي���ن« اجلدي���د ف���ي 
الشويخ )قبالة مجمع 
صن س���يتي( وتبلغ 
مساحته نحو 10 آالف 
متر مرب���ع ويحتوي 
على 80 فسحة خلدمة 

السيارات.
ويقدم مركز »كويك 
الي���ن« تقريرا مجانيا 
املتع���ددة  للمعاين���ة 
النق���اط، فض���ا عن 
إجراء عمليات الصيانة 
الروتيني���ة للمركبات 
على اختاف أنواعها 
وعاماته���ا التجارية، 
وتغيير الزيت والفاتر 
عملي���ات  وإج���راء 

إلى  راحتهم باإلضافة 
احلصول عل���ى قطع 

غيار أصلية«.
م���ن جانب���ه، قال 
مدير خدم���ات ما بعد 
البيع ل���دى املجموعة 
العربي���ة للس���يارات 
مارتن أهيرني: حتتوي 
منشآتنا احلديثة على 
باقة من أفضل التقنيات 
وأكثره���ا تطورا، مبا 
فيها أول جهاز الختبار 
محاذاة اإلطارات بالليزر 
على مس���توى الشرق 
األوسط، مبا سيخولنا 
تقدمي أجود اخلدمات 
لعمائنا بشكل أسرع 

وأشمل.
الوقت نفسه،  وفي 
نعمل على ضمان راحة 
العماء عبر توفير قاعة 
انتظار فخمة، ومسرح، 
وقاعة انتظار مخصصة 
للس���يدات، ومصلى، 
الى  ومقهى، باإلضافة 
غرفة ألعاب مخصصة 

لألطفال.

أعلن رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة اكسترمي 
لاستشارات يوسف املاجد 
عن انتهاء استعداد شركته 
إلطاق أكبر موقع بحث 
كويتي يحمل اسم الدولة  
 State-Of-Kuwait.com
على الشبكة العنكبوتية 
العاملية تزامنا مع فترة 

األعياد الوطنية.
وقال املاجد خال بيان 
صحافي إن املوقع هو عمل 
وطني شامل ملا يتضمنه 
من خصائص تس���اهم 

فريق عمل »كويك الين«

إيهاب بوحسن والزميل هيثم شاتيال ..وركن خاص للقهوةالوزان ونويل وجولة على صاالت املركز

)هاني الشمري(خدمات شاملة للمركبات على اختالف أنواعها وعالماتها التجارية كريس نويل وضاري الوزان حلظة قص شريط االفتتاح 

يوسف املاجد

الفرع اجلديد يقع 
في الشويخ ويضم 

ورشة جديدة 
بالكامل لتصليح 

الهياكل

»كويك الين« 
في الكويت الفرع 
األول على صعيد 
الشرق األوسط 

في استخدام 
جهاز اختبار 

محاذاة اإلطارات 
بالليزر
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بدء التسويق ملعرض 

»الكويت الدولي للقوارب«
أعلنت شركة معرض الكويت الدولي بالتعاون مع شركة 
)Broadcast It( عن فتح باب التسجيل لالشتراك مبعرض 
»الكويت الدولي للقوارب« الذي يقام في الفترة من 21 إلى 
26 أبريل 2015 املقبل بالصالة رقم 6 على أرض املعارض 
مبشرف، مبشاركة أكثر من 16 شركة محلية وكالء مصانع 

وماركات عاملية.
وفي هذا السياق، 
صرح مس����اعد مدير 
التس����ويق واملبيعات 
لدى ش����ركة معرض 
الكويت الدولي خالد 
الهن����دي، بان س����وق 
الق����وارب بالكوي����ت 
يحظ����ى  واملنطق����ة 
باهتمام شريحة كبيرة 
من العمالء أفرادا كانوا 
أو شركات، باعتباره 
نافذة مهمة ملواكبة ما 
يشهده العالم من تقدم 

وتطور مستمر في هذا القطاع احليوي.
وشدد الهندي على أن الكويتيني جبلوا منذ القدم على 
ركوب البحر وشغفوا بارتياده بحكم موقعهم اإلستراتيجي 
على اخلليج العربي وارتباط طبيعة عيشهم به تاريخيا 
مما اثر على منط أعمالهم البحرية التي أبدعوا فيها فيما 
بعد، فاتخذوا من الغ����وص والتجارة البحرية وصناعة 
السفن املتعددة االستخدامات وقوارب النزهة والصيد مهنة 
لهم. وأضاف ان الكويت تعد واحدة من الدول السباقة في 
املنطقة بهذه الصناعة والترويج لها، وعليه فقد قامت شركة 
معرض الكويت الدولي بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع 
شركة )Broadcast It(، إلدارة وتنظيم وتسويق »معرض 
الكويت الدولي للقوارب«. وقال الهندي إن املعرض يسعى 
الى استقطاب وجذب أكبر حشد من املهتمني ومن اجلهات 
ذات العالقة في هذا املجال كشركات صناعة وبيع القوارب 
وهيئات السياحة اإلقليمية والدولية املتخصصة وعشاق 
اإلبحار والرحالت الترفيهي����ة، وقوارب الصيد والنزهة 
ورياضة اجلت س����كي والتزلج على املاء، وذلك في سعي 
منها لتطوير املعرض واالرتقاء بنتائجه سواء في مجال عقد 

الصفقات والشراكات أو تبادل اخلبرات بني املختصني.
وأشار إلى تزايد االهتمام في الكويت باليخوت الكبيرة 
احلج����م بنفس درجة اهتمام العمالء في دول املنطقة مبا 
يعكس أهمية السوق احمللية واخلليجية، مشددا على أن 
هذا املعرض يعتبر فرصة لالطالع على مختلف العروض 
ولطرح العديد من الصفقات والشراكات او تبادل اخلبرات 
بني املختصني من هواة الرياضات البحرية وتوفير أشهر 
الطرز لعمالئها، حيث حتظى إقام����ة مثل هذه املعارض 
باستجابة وإقبال يشير إلى توجه واهتمام قوي من جانب 
هؤالء العمالء نحو اقتناء اليخوت الكبيرة احلجم من فئة 
السوبر العاملية التي تتجاوز أطوالها الفئات العادية وتصل 
إلى 30 مترا، والتي تأتي تزامنا مع التوس����ع في إنش����اء 
املراسي وازدهار صناعة اليخوت البحرية واليخوت السوبر 
العاملية في األسواق احمللية واخلليجية خالل السنوات 
األخيرة، حيث حترص هذه الش����ركات على توفير الدعم 

الكامل لعمالئها في مجال الدعم الفني والصيانة.
كما أشار إلى ان املعرض يضم مجموعة من الفعاليات 
واألنش����طة املصاحبة التي يشارك بها كبار الشخصيات 
والتي تلقي الضوء على املنتج����ات املتنوعة واخلدمات 
املتميزة اجلاذبة للجمهور، إضافة الى عروض التسويق 
التنافس����ية القتناص املزيد من العمالء وهواة مثل هذه 

الرياضة البحرية.

خالد الهندي

»Ooredoo« و»تيليفونيكا« توقعان اتفاقية شراكة إستراتيجية
of scale واخلبرة الواسعة التي 
تتمتع بها تيليفونيكا في مجال 
مركزية املشتريات. وسيكون 
اله����دف من ه����ذا التعاون هو 
تخفيض تكاليف مش����تريات 
ش����ركات Ooredoo من بعض 
مستلزمات الشبكات واملعدات 
اخلاصة بالعمالء. وستسعى 
كل من Ooredoo وتيليفونيكا 
لتنسيق بعض عمليات الشراء 
الكاملة، بحيث تشمل املطابقة 
الفني����ة للمواصفات، واختيار 
املزودين والعم����ل على إجراء 

مفاوض����ات الش����راء في وقت 
 Ooredoo واحد.  كما ستتعاون
وتيليفونيكا في مجاالت أخرى 
من األعمال حتت إطار برنامج 
الشركاء، مثل توحيد املواقف 
فيما يتعلق باملشاريع التقنية 
املهمة، وتوحيد طريقة مخاطبة 
العمالء متعددي اجلنسية فيما 
يتعلق بخدمات االتصاالت من 
جهاز جلهاز آخر M2M، وخدمات 
االتص����االت اجلوال����ة املدارة، 
البيان����ات، وتطوير  وخدمات 
وبرام����ج تدري����ب املوظفني، 

واملبيعات الدولية للشركات، 
وعدد آخر من املجاالت. 

ومن املتوقع أن تسهم هذه 
الشراكة في تعزيز مكانة كلتا 
التي  النواحي  املجموعتني في 
مت االتفاق عليها، باإلضافة إلى 
 Ooredoo تس����ريع ما تقوم به
من توحيد لعملياتها باعتبارها 
مجموعة دولية، وذلك من خالل 
االستفادة من خبرة تيليفونيكا 
في تنس����يق عملياتها في دول 
مختلفة وتنمية أوجه التشابه 

في األعمال واالستفادة منها.

وافقت املجموعتان على العمل 
معا لالستفادة من أوجه التشابه 
بينهما في مجال املشتريات والذي 
يعتبر مجاال رئيسيا للتعاون 
بينهما. وستبذل املجموعتان 
جهودهما لالستفادة من توفير 
األموال نتيجة لتوسع شركاتهما 
 economies في عمليات الشراء

وقع����ت Ooredoo اتفاقي����ة 
شراكة إستراتيجية مع شركة 
تيليفونيكا اإلسبانية التي تعتبر 
إحدى كبرى شركات االتصاالت 
في العالم من ناحية عدد األسواق 
التي تقدم خدماتها فيها وعدد 
عمالئها. وكنتيجة للتوقيع على 
 Ooredoo هذه االتفاقية، تنضم
إلى برنامج شركاء تيليفونيكا، 
الذي يتيح ملش����غلي خدمات 
االتصاالت من العمل املشترك 
واالستفادة من خبرة ومعرفة 
وحجم شركة تيليفونيكا. فقد 

ينطلق في 24 اجلاري مبشرف

أطياب اخلزامى ترعى معرض العطور وأدوات التجميل
مؤكدا استمرار شركته كعادتها 
على تقدمي األفضل لنيل رضا 
عمالئها باطالعهم على آخر ما 
استجد من عطورات وخلطات 
ومنه����ا على س����بيل املثال ال 
احلصر مجموع����ة من أفضل 
عطوراتها للع����ام 2015 والتي 
تشمل مجموعة عطور اورينت 
التي تأتي في صندوق جلدي 
جميل يحتوي على 3 عبوات 
زجاجي����ة فاخرة 50 مل بخاخ 
وحتمل عبقا مميزا من مزيج 
ما ب����ني العطورات الش����رقية 
والغربية تناسب الربيع وفصل 

الصيف.

بدقة اختياراتها لكل ما يتعلق 
بالعط����ر املط����روح ابتداء من 
تصميم شكل ونوعية العبوة 
او الزجاجة املعبأ فيها العطر 
الى ان نصل  البخاخ  ونوعية 
الى تغليف العطر بأرقى املواد 
ليصبح لكل عطر ش����خصيته 
املستقلة بإضفاء ملسة من الذوق 
حتمل توقيعه كعطر فريد، كما 
حترص »اطياب اخلزامى« على 
أن تكون نوعية املواد املستخدمة 
في تركيب العطور مواد آمنة 
طبيا غير ضارة بجسم اإلنسان 

عامة وباجللد بشكل خاص.
واختتم هشام العامر حديثه، 

ولفت العامر الى ان الهدف من 
رعايتنا للمعرض يأتي استمرارا 
لنه����ج التواصل م����ع عمالئنا 
من مختلف اجلنسيات وتعد 
مش����اركتنا في هذه التظاهرة 
الكبي����رة املتخصصة في عالم 
العطور إحدى وسائل الترويج 
إلبراز وتقدمي منتجات »مجموعة 
اطياب اخلزامى« للعطور، حيث 
ان الشركة تستعرض انتاجها 
من العطورات الشرقية والغربية 
ذات الروح الفرنسية الى جانب 
العطورات املشتركة التي متثل 
مزيجا بني الش����رقي والغربي 
ومتيزها عن غيرها من الشركات 

اطياب اخلزامى« من الشركات 
التي اعتادت على املشاركة منذ 
انطالق الدورة األولى ملعرض 
العطور والتجميل والتي جنحت 
في جذب زبائنها الى جناحها 
باملعرض وهي تقف في مقدمة 

الشركات الراعية للحدث.
ولقد أبدى صاحب الشركة 
ومديرها العام هش����ام العامر 
حرصه الكبير على املش����اركة 
مبعارض شركة معرض الكويت 
الدول����ي لالس����تفادة من زخم 
معارضها وليتس����نى عرض 
منتجاتن����ا فيها خ����الل فترة 

أقامتها. 

أعلن����ت »مجموعة اطياب 
اخلزامى« عن رعايتها ملعرض 
العط����ور وأدوات التجميل في 
دورته اجلديدة لهذا املوس����م 
والذي تقيمه وتنظمه ش����ركة 
مع����رض الكوي����ت الدولي في 
الصال����ة 5، 6، 7 عل����ى ارض 
املعارض الدولية مبشرف، في 
الفترة م����ن 24 مارس اجلاري 
ويس����تمر حتى 4 ابريل 2015 
الش����هر الق����ادم.  وتأتي هذه 
املشاركة وس����ط نخبة مميزة 
من ش����ركات العطور والطيب 
ووكالء املاركات العاملية محليا 
وإقليميا، حيث تعد »مجموعة 

هشام العامر

أقامت حفلها السنوي.. وأجرت السحب على سيارة دودج تشارجر 2014 و5 دراجات رباعية

»جولدن جيت« تطلق »رويال العقارية« للعمل بنظام الصكوك وبعائد شهري
كانت عبارة عن سيارة دودج 
تشارجر موديل 2014 محمد 
هادي جمعان املطيري، فيما 
فاز باجلوائز اخلمس األخرى 
التي كانت عبارة عن دراجة 
رباعية مودي���ل 2014 كل من 
مرمي خالد حمد، هبة يعقوب 
محمد العن���زي، جمال محمد 
صادق، مالك عبداهلل املطيري 
وعلي بدر يوسف، فيما حل في 
االحتياطي كل من مساعد محمد 
الكندري وعبدالعزيز عباس 

محمد وفيصل سالم.

الشركة مش���اريع في كل من 
تركيا ومصر ولبنان واسبانيا 
وإيطاليا واالمارات، فيما من 
املقرر أن تتوس���ع الش���ركة 
لتغطي دوال أخرى في كل من 
أوروبا وآسيا، السيما في ظل 
مدى أهمية الصكوك اإلسالمية 
والعوائد الشهرية التي ستقوم 

بتوزيعها.
وفي نهاي���ة احلفل جرى 
السحب على الكوبونات التي 
بحوزة عمالء الشركة، حيث 
فاز باجلائ���زة الكبرى والتي 

ملجموعة »جولدن جيت« معتز 
السيسي كلمة في بداية احلفل 
رحب فيها بالعمالء ووعدهم 
مبواصلة اخلدمات التي تقدمها 
الش���ركة والت���ي تصب في 
صاحلهم، مؤكدا أن »جولدن 
جيت« ستواصل تقدمي املفاجآت 

السارة لعمالئها في كل عام.
وانتهز السيس���ي احلفل 
لإلع���الن عن إطالق ش���ركة 
رويال العقاري���ة التي تعمل 
بنظام الصكوك اإلس���المية 
وبعائد شهري، حيث متتلك 

أقامت مجموعة ش���ركات 
جولدن جيت أمس األول حفلها 
الس���نوي في فندق جميرا � 
املسيلة بحضور مندوب وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز 
اش���كناني وعدد م���ن عمالء 
الش���ركة الكرام، حيث جرى 
خالل احلفل الس���حب على 6 
جوائز قيمة عبارة عن »سيارة 
دودج تشارجر وخمس دراجات 
رباعية« فاز بها أصحاب احلظ 

السعيد.
التنفيذي  الرئيس  معتز السيسي ومندوب وزارة التجارة أثناء السحبوألقى 
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»بوبيان« يقدم خدمة التداول اإللكتروني في البورصات اخلليجية ألول مرة في الكويت
أعلن بنك بوبيان عن تدشني خدمة التداول 

اإللكتروني في السوق الكويتي والسوق اخلليجي 
حيث ميكن من خالل املوقع تداول االسهم املتوافقة 
مع احكام الشريعة االسالمية الكترونيا ليكون بذلك 

اول بنك في الكويت يطرح هذه اخلدمة لعمالئه.
وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة بوبيان 

كابيتال )التي ميتلكها البنك بنسبة 100%( صالح 
العتيقي ان هذه اخلدمة التي يطلقها البنك وألول 

مرة على مستوى الكويت تؤكد مدى االهتمام 
الذي يوليه لعمالئه خاصة مع املزايا العديدة التي 

حتتويها.
وأوضح ان من أبرز هذه املزايا ان اي عميل يقوم 

باستخدام هذه اخلدمة ميكنه الدخول إلى جميع 
األسواق اخلليجية باإلضافة الى السوق الكويتي 
وعليه االختيار بني االطالع على األسهم بصورة 
عامة أو اختيار التداول باألسهم املطابقة ألحكام 

الشريعة االسالمية فقط وهي ميزة تنفرد بها خدمة 
بوبيان للتداول االلكتروني.

وأضاف ان من املزايا أيضا التداول املباشر مع 
السوق الرسمي في السوق الكويتي واحلصول 

على األسعار أوال بأول من خالل اخلدمة التي 
يوفرها املوقع وكذلك االطالع على آخر األخبار 

واملستجدات املتعلقة بالسوق مباشرة والنشرات 
من الشركات.

وأكد ان التطورات التقنية وتسارع وتيرة النمو في 
استخدام أجهزة االتصاالت احلديثة يفرض املزيد 

من التحديات امام البنوك احمللية والتي أصبح لديها 
عمالء جدد مبتطلبات أكبر غالبيتها يتعلق مبدى 
قدرتها على تقدمي خدمات الكترونية ميكنها ان 

تلبي متطلبات هؤالء العمالء.
وأضاف »لم يعد خافيا على أحد اهمية استخدام 

التقنيات احلديثة في التداول عبر بورصات العالم 
ملا يوفره من جهد ووقت والسهولة التي يتمتع 

بها وتتيح ألي متداول الدخول الى اي سوق مالي 
واجراء عمليات البيع او الشراء من اي مكان وفي 

اي وقت«.

وأوضح ان التطورات االخيرة في عالم االتصاالت 
وظهور اجهزة متطورة كاآليفون واآليباد والبالك 

بيري وغيرها من االجهزة ساهم في توجه 
الكثيرين نحو التداول االلكتروني بسبب مزاياه 

التي تتعلق بالوقت واجلهد.
وأضاف ان خدمة بوبيان اون الين للتداول 

االلكتروني تتمتع باعلى مواصفات االمن وسالمة 
املعلومات مما مينح العمالء حرية التداول من خالل 

عمليات البيع والشراء دون اي خوف او قلق.
وحول كيفية فتح احلساب والتداول، قال العتيقي 

ان ذلك متاح من خالل جميع فروع بنك بوبيان 
والفرع الرئيسي وشركة بوبيان كابيتال.

صالح العتيقي

32% منواً بخطوط إسطنبول وبيروت وعمان

»اجلزيرة«: 22% زيادة بأعداد املسافرين في فبراير
وبني التقرير أن الشركة 
ش���هدت زي���ادة ف���ي عدد 
املس���افرين بنس���بة %32 
على اخلط���وط التي تخدم 
اسطنبول وبيروت وعمان 
مقارنة بشهر يناير 2014. 
ودفع ه���ذه الزيادة ارتفاع 
إلى  الس���فر  الطل���ب على 
عم���ان وبي���روت وأيضا 
انتقال الشركة من توفير 
رحالت موسمية إلى رحالت 
منتظمة ط���وال العام بني 
الكويت واسطنبول بواقع 
خمس رحالت في األسبوع 
مقارنة برحالت موسمية 

منذ مايو 2014.
كم���ا ش���هدت »طيران 
اجلزي���رة« زيادة في عدد 
املسافرين على اخلطوط 
التي خدمت بها مصر خالل 

ش���هر يناير، حيث كانت 
الزيادة على هذه اخلطوط 
بنسبة 20% مقارنة بشهر 
يناير 2014. وارتفعت حركة 
إلى مصر على  املسافرين 
الرغم م���ن انخفاض عدد 
الوجه���ات الت���ي تخدمها 
الشركة من ست مدن إلى 
إغ���الق مطار  خمس بعد 
الدولي للصيانة  أسيوط 
والتحديث منذ شهر يونيو 

من العام املاضي.
وجاء في التقرير أيضا 
أن عدد املس���افرين على 
م���ن »طي���ران اجلزيرة« 
ارتفع بنس���بة 20% على 
اخلط���وط التي تخدم كال 
من دبي والبحرين وجدة 
والرياض، مقارنة بش���هر 

يناير 2014.

في مط���ار الكويت الدولي 
الصادرة عن اإلدارة العامة 

للطيران املدني الكويتي. 

أصدرت شركة »طيران 
اجلزيرة« امس تقرير أدائها 
التشغيلي لشهر يناير 2015 
الذي أظهر أن عدد املسافرين 
على م���ن الش���ركة ارتفع 
بنس���بة 22% مقارنة بشهر 

يناير من العام املاضي. 
وتأت���ي الزيادة في عدد 
املس���افرين في شهر يناير 
بعد الزيادة التي س���جلتها 
الشركة في ش���هر نوفمبر 
السابق بنسبة 7% عن الفترة 
ذاتها من العام الذي سبق، 
وأيضا في ديسمبر بنسبة 
10% عن الفترة ذاتها من العام 

الذي سبق.
التقرير الشهري  يعتمد 
عن األداء التشغيلي ل�»طيران 
اجلزيرة« على اإلحصاءات 
الشهرية حلركة املسافرين 

»كفيك« حتصل على شهادة الـ »أيزو« في أمن املعلومات
ان هذه الشهادة تعتبر عالمة 
فارقة متيزنا للحفاظ على 
ثق���ة عمالئنا وش���ركائنا 
احلاليني واحملتملني. فضال 
عن ذلك فإن شهادة ال� »أيزو« 
تساعد في تخفيض التكلفة 
واملصروف���ات املس���تحقة 
للقض���اء على احل���وادث 
املتعلق���ة بانقطاع اخلدمة، 
وتسرب البيانات، والتي قد 
يكون له���ا تأثير مالي غير 

مرغوب فيه«.
وفي ه���ذا اإلط���ار قال 
خال���د عويض���ة رئي���س 
قطاع تقنية املعلومات في 
الكويتية للتمويل  الشركة 
واالستثمار: »نسعى في إدارة 
تقنية املعلومات في كفيك الى 
بذل جهدنا في مجال تطوير 
وحتسني أنظمتنا باستمرار. 
وحصولن���ا على ش���هادة 
ال�»أي���زو 27001:2013« في 
أمن املعلومات هو انعكاس 
للجهود التي مت بذلها، ونحن 
نتعهد باالستمرار على هذا 
املن���وال وتق���دمي احللول 
التقنية املثلى التي ترقى إلى 

أفضل املعايير العاملية«.

أعلنت الشركة الكويتية 
للتمويل واالستثمار )كفيك( 
إدارة تقنية  عن حص���ول 
املعلومات بالش���ركة على 
شهادة )أيزو 27001:2013( 
من مجموعة بيرو فيريتاس 
العاملية ف���ي مجال اجلودة 
واملطابق���ة ألمن وس���رية 
املعلومات، وذل���ك اعتبارا 
من 23 فبراير 2015. وتعتبر 
هذه الش���هادة من شهادات 
اجلودة املرموقة واملعترف 

بها دوليا. 
وبهذه املناس���بة صرح 
العيب���ان نائ���ب  محم���د 
الرئي���س التنفي���ذي ف���ي 
الكويتية للتمويل  الشركة 
واالستثمار قائال: »شهادة 
ال� »أيزو« ستمكن كفيك من 
االرتقاء بنواح عدة. حيث 
امتثالن���ا إلى لوائح حماية 
البيان���ات وخصوصي���ة 
املعلوم���ات يدفعنا للعمل 
بش���كل يتوازى ويتوافق 
التنظيمية  م���ع اجله���ات 
البنك املركزي وهيئة  مثل 
املال. هذا باإلضافة  أسواق 
إلى املنحى التسويقي، حيث 

 خالد عويضة 

»بيتك«: 15% منوًا بإصدار 
البطاقات مسبقة الدفع واالئتمانية

عزز بيت التمويل الكويتي )بيتك( ريادته في 
سوق البطاقات املصرفية من خالل امتالكه باقة 
متكاملة من البطاقات تتميز بالكفاءة ومالءمة 
احتياجات العمالء، وحماية وأمان عاليني وشبكة 
مصرفية واسعة االنتشار وخدمات مصرفية 
إلكترونية تعمل على مدار الساعة وجودة في 
اخلدمات واملميزات واخلصومات الفريدة التي 
تقدمها، حيث يعتبر »بيتك« الرائد في سوق 

البطاقات املصرفية على مستوى الكويت.
وحق���ق »بيتك« من خ���الل اإلقبال الكبير 
من العمالء على اس���تخدام بطاقاته، منوا في 
إجمالي إصدار البطاقات املصرفية مسبقة الدفع 
واالئتمانية بنس���بة 15%، كما في نهاية العام 
2014 مقارنة بالع���ام 2013، مما يعكس رضا 
العمالء مبنتجات »بيتك« ويؤكد جناح البنك 
وريادته، حيث يح���رص »بيتك« على تقدمي 
خدمات جديدة تشكل قيمة مضافة للبطاقات 
املصرفية وابت���كارات جديدة في آلية عملها، 
ال���ى تزويدها بع���روض وميزات  باإلضافة 
ائتمانية تنافس���ية وخصومات فريدة تكون 

مبنزلة جتسيد ملكانة »بيتك« ومتيزه.
كما يسخر »بيتك« إمكانياته ملواكبة آخر 
التطورات على الساحة املصرفية واالستفادة 
مما تقدمه التكنولوجيا احلديثة لتوظيفها في 
زيادة الكفاءة وتطوير أسلوب وآلية العمل مبا 

يحافظ على متيز املنتجات واخلدمات.
ويتمتع »بيتك« بباقة متكاملة ومتنوعة 
من منتجات البطاقات االئتمانية ومس����بقة 
الدفع كبطاقة اخلير وبطاقة األسرة مسبقة 
الدفع باإلضافة الى البطاقات مس����بقة الدفع 
ذات العالمة التجارية املش����تركة مع شركة 

الكويتية بطاقة »الواحة«  اخلطوط اجلوية 
التي متنح فرص ربح أميال للسفر، ومع شركة 
أوري����دو بطاقة »جن����وم« التي متنح أعضاء 

جنوم نقاط مكافأة.
أم����ا البطاقات االئتماني����ة فهي مجموعة 
التيسير الكالس����يكية والذهبية والبالتينية 
واملاس����ية، وڤيزا متويل نت، وبطاقة ڤيزا � 
ماستركارد الكالسيكية، والذهبية، والبالتينية، 
والدوالر التي متنح حامليها خصومات ومميزات 

حصرية.
وأطلق »بيتك« في وقت سابق بطاقة »ڤيزا 
انفينيت« للسحب اآللي لعمالء اخلدمات املالية 
اخلاصة األولوية مبزايا استثنائية، وذلك في 
إطار حرص البنك على منح عمالء األولوية 
خدم����ات وميزات حصرية ترتقي ملس����توى 
تطلعاتهم وتعزز ثقتهم، حيث متنح البطاقة 
التي تقدم مزايا عديدة مجانا لعمالء األولوية 
وتسري صالحيتها ملدة 5 سنوات يتم جتديدها 

تلقائيا بعد انتهاء املدة.
اجلدير بالذكر ان »بيتك« فاز بجائزة التميز 
لعام 2014 من ش����ركة »ماستر كارد«، تقديرا 
ألدائه العالي، وتفوقه في حجم العمليات على 
مستوى بطاقات الشركة، إذ يتصدر »بيتك« 
البنوك الكويتية في حجم عمليات »ماستركارد« 
على أجهزة ال� »كي نت«. وكذلك حصد »بيتك« 
جائزة »أكبر بنك مص����در لبطاقات ڤيزا في 
الكويت« من شركة ڤيزا العاملية تقديرا جلهوده 
املتميزة في مجال البطاقات املصرفية والتي 
أس����فرت عن زيادة كبيرة في عدد البطاقات 
التي حتمل شعار »ڤيزا« املصدرة في الكويت 

والتي فاق عددها املليون بطاقة.

انعكاساً لرضا العمالء مبنتجاته

اجلاثمة منذ 7 سنوات على 
املفاصل واملكونات االقتصادية 
وتأخر وتراجع أداء االقتصاد 
الكويتي مقارنة مع أس���واق 
املنطقة كمحور قريب للمقارنة 

باقتصادات شبيهة. 
وتتربع شركة االستثمارات 
الوطنية على تاريخ استثماري 
ومالي حافل باإلجنازات، حيث 
تتصدر قائمة شركات قليلة 
ومحدودة في السوق الكويتي 
عبرت األزم���ة املالية بنجاح 
كبير وحافظت على ريادتها 
وتفوقها في قطاع ادارة األصول 
والثروات للغير ما ميكنها من 

تقدمي رؤية محايدة .
وتتك����ئ االس����تثمارات 
اكبر قاعدة  الوطنية عل����ى 
من الصناديق االستثمارية 
التي تلبي رغبات  املتنوعة 
عمالئها استثماريا كما تتفرد 
املتنوع  الشركة بحضورها 
في قطاع����ات العقار الدولي 
واالستثمار العاملي في أدوات 
مالية عاملية واس����تثمارات 
مباشرة متنوعة في عدد من 

األسواق اإلقليمية. 
وتأتي مشاركة االستثمارات 
الوطنية في مؤمتر مستقبل 
أس����واق املال وآفاق تطوير 
البورصة إميانا منها بأهمية 
القطاع املالي كضلع حيوي 
لالقتصاد الكويتي، حيث ال 
اقتصاد بال قطاع استثماري 
قوي متنوع الفرص واألدوات 
واخلدمات املالية، حيث تقوم 
عليه اقتصادات دول ال متلك 
أي موارد طبيعية بل خدمات 

مالية. 
وم����ن منطل����ق اخلبرة 
العريق لش����ركة  والتاريخ 
االستثمارات الوطنية ستشكل 
رؤيتها التشخيصية ملشاكل 
الس����وق املال����ي ومرئياتها 
العالجية نقطة حتول وعامل 

»االستثمارات الوطنية« تطرح رؤية 
إستراتيجية لتطوير وإصالح السوق املالي

النظر في  مس����اعدة إلعادة 
جدية من جانب متخذي القرار 
االقتصادي للنهوض بالسوق 
املالي الذي ميثل ضلعا مهما 
في املكون االقتصادي في كل 

دول العالم.
وأكد العميري أن الهدف 
األساسي من املشاركة يأتي 
من منطلق املس����ؤولية في 
تسليط الضوء على تراكمات 
أث����رت على تطور الس����وق 
املكانة  املالي وأخرجته من 
التأخر  التنافسية بس����بب 
في وضع احللول اإلجرائية 
الالزمة ضمن حزمة سياسات 
يتعني على احلكومة تبنيها 
للوصول الى حتقيق الرؤية 
الكويت  السامية بأن تكون 
مركزا مالي����ا وجتاريا رائدا 
كم����ورد رديف للنفط يعزز 
حضوره����ا عل����ى اخلارطة 
االقتصادية مالي����ا في ظل 
توافر املكونات األساس����ية 
واملقومات املمكنة، لذلك من 
قط����اع مصرفي قوي ومتني 
ومؤسسات مالية رائدة وعمق 
جت����اري واقتص����ادي توج 
مؤخرا بعدة قوانني اقتصادية 
وجتارية مهمة تشكل أساسا 
تشريعيا النطالقة جديدة، 
برؤية متج����ددة، وفي ظل 
استقرار سياسي مهم تعيشه 
الكويت ورغبة صادقة لإلجناز 
سواء من احلكومة واملجلس 
كفرصة حوار ونقاش جتسد 
رؤية القطاع اخلاص لتنظيم 
الوض����ع االقتص����ادي وفق 
إط����ار ومرتكزات اقتصادية 
راس����خة ورؤي����ة واضحة 
تضمن إجنازات ملموس����ة، 
وختم العميري بأن القطاع 
اخل����اص يحتاج ال����ى بيئة 
صحي����ة ومناس����بة للعمل 
واإلبداع واالبتكار حتت مظلة 

رقابية وإشرافية شفافة.

برعاي����ة نائ����ب رئيس 
مجلس الوزراء وزير التجارة 
والصناعة د.عبد احملس����ن 
املدعج تب����دأ أعمال مؤمتر 
إصالح وتطوير السوق املالي 
عبر إطالق أدوات االستثمارية 
حديثة تنوع الفرص وتعزز 
الدينار  الس����يولة وتوطن 
العامة  الهيئ����ة  مبش����اركة 
لالس����تثمار كخطوة عملية 
نحو الطريق إلى املركز املالي 
وذلك في شيراتون الكويت 
8 م����ارس املقبل مبش����اركة 
نخبة من قيادات العمل املالي 

واالستثماري.
وبهذه املناسبة سيطرح 
رئي���س مجل���س اإلدارة في 
شركة االستثمارات الوطنية 
حمد العميري رؤية ش���املة 
واستراتيجية ملعاجلة وإصالح 
املالي عموما وإعادة  السوق 
قراءة التحديات والعقبات من 
اجل احملافظة على استقرار 
النظ���ام املال���ي االقتصادي، 
والنه���وض م���ن التداعيات 

حمد العميري

»تيراس تيما« جاهز للتسليم في إسطنبول مبقدم %35
باملناظر اجلميلة.

الوحدات  وبني ان أسعار 
السكنية باملشروع تعد مناسبة 
ومي����زة مقارنة باملش����اريع 
املماثل����ة من حي����ث اجلودة 
واملوقع، وبني ان املش����روع 
مت االنتهاء من تنفيذه خالل 
ش����هر مارس من العام 2014 
ومت تسليم الوحدات السكنية 
ملالكها اجلدد من تركيا ودول 
املنطقة، وأضاف ان الشركة 
بصدد طرح مجموعة محدودة 
من الشقق باملشروع للتسلم 
الفوري مع دفع العميل دفعة 
الشقة  مقدمة 35% من قيمة 
والباق����ي على أقس����اط ملدة 
36 ش����هرا، مبينا ان العميل 
ميكنه االستفادة من تأجير 
الشقة وحتقيق عوائد فورية 

عليها.
وحول املش����روع قال انه 
يتألف من 5 مب����ان متعددة 
األدوار لغاي����ة 15 دورا، منها 

3 مبان سكنية و2 مبنى سكني 
جتاري.

وتتنوع الشقق فيها من 
اس����تديو، 2، 1، 3 غرفة نوم 

بتشطيبات عالية اجلودة.
ان املشروع  الى  وأش����ار 
تتوافر فيه اخلدمات املتكاملة 
م����ن حدائق ومالع����ب وناد 
صح����ي، ومواقف س����يارات 
وخدمات صيانة وأمن على 

مدار الساعة.
وحول أس����عار الوحدات 
الس����كنية قال ان أس����عارها 
مناسبة ملختلف الفئات وتبدأ 
من 60 ألف دوالر وتسهيالت 
بالدفع تصل لغاية 36 شهرا. 
وأضاف سالمة ان املجموعة 
وملدة محدودة تعرض عائدا 
إيجاريا مضم����ون 10% ملدة 
سنتني على شقق االستديو 
فقط وللدفع النقدي وستقوم 
الش����ركة املطورة بتأجيرها 

وتأثيثها.

بارك( باالضافة الى عدد من 
اجلامعات واملجمعات التجارية 
واضاف الى ان املنطقة تتمتع 
بوجود شبكة طرق ومواصالت 
كبيرة تربطها مبختلف املناطق 
واملراكز الرئيس����ية باملدينة 

بشكل سلس وسريع.
وحول البرجني قال سالمة: 
يتأل����ف األول م����ن 40 دورا 
والثاني من 30 دورا وبإجمالي 
شقق 416 شقة تتنوع مساحتها 
من غرفة ال����ى 3 غرف نوم 
البحر  بإطالالت مميزة على 
والبحيرة واحلدائق اخلالبة، 
وبني ان املشروع يحتوي على 
مجموعة مميزة من اخلدمات 
الس����يارات  العامة كمواقف 
والصيانة واألمن واخلدمات 
الترفيهية من مس����ابح وناد 
صحي ومالعب باإلضافة الى 
تيراس وحدائق بأكثر من 21 
دورا من املباني لتعطي السكان 
جوا من الراحة ولالستمتاع 

ق����ال مدي����ر املبيعات في 
العقارية  مجموع����ة ت����وب 
سائد س����المة بان املجموعة 
تواص����ل طرح مش����اريعها 
املميزة لعمالئها في اسطنبول 
والتي تطورها مجموعة انانالر 
العقاري����ة، وأضاف بأن أبرز 
املش����اريع الت����ي تعمل على 
عرضها  حاليا مشروع تيراس 
تيما، وهو عبارة عن برجني 
أتاكنت،  سكنيني في منطقة 
وهي من املناطق الرئيس����ية 
واحليوية في اسطنبول وتبعد 
عن مطار اتاتورك حوالي 8 كم 
بينما تبعد عن منطقة تقسيم 
وشارع االستقالل حوالي 26 

كم.
وأشار الى ان املنطقة تشهد 
أكب����ر عدد من  حاليا تنفيذ 
املشاريع التي تنفذ باسطنبول 
وتسمى باسطنبول اجلديدة، 
مشيرا الى انه جاري إنشاء 
أكبر مدينة ترفيهيه فيها )تيما 

سائد سالمة

»الدولي«: دورة تدريبية ألسس اإلدارة املصرفية والتمويل
مردود اقتصادي واجتماعي 
يتوافق وال����رؤى احلكومية 
اجلادة نحو حتقيق مستقبل 

تنموي أفضل للكويت.
اجلدي����ر بالذك����ر أن هذه 
الدورة امتداد لسلسة اجلهود 
املتواصلة التي يحرص بنك 
الدول����ي على بذلها  الكويت 
في مج����ال متك����ني موظفيه 
من توس����يع دائرة معارفهم 
النظرية وحتس����ني مستوى 
كفاءتهم املهنية من خالل تبادل 

النظرية والعملية  اخلبرات 
مع مؤسسات فاعلة وإبقائهم 
على اطالع دائم بكافة القوانني 
واحليثيات اجلديدة املوضوعة 
التنمية االقتصادية  ملواكبة 
التنموي����ة على  والنهض����ة 
الساحة احمللية. مما يرسخ 
بصمة »الدولي« كمؤسس����ة 
كويتية رائدة في صياغة رؤى 
اقتصادية منوذجية تس����هم 
بشكل بارز في حتريك عجلة 

االقتصاد الكويتي.

الهندس����ي بش����ركة التنمية 
العقارية م.هيفاء املوسى. 

وق����د ناقش����ت املوس����ى 
بدورته����ا التدريبي����ة أه����م 
اخلطوات التي تندرج ضمن 
القانون رقم 116 لسنة 2014 
في مج����ال اإلدارة املصرفية 
والتجارية والقانونية ملشاريع 
البن����اء والتطوير مع تفعيل 
الشراكة بني القطاعني اخلاص 
والع����ام، مما يضم����ن تعدد 
مصادر الدخل وبالتالي تأمني 

امل����وارد  إدارة  نظم����ت 
البشرية قسم التدريب في بنك 
الكويت الدولي ضمن املوسم 
الثقافي املصرفي الذي يعقده 
البنك ملديريه التنفيذيني وكبار 
موظفيه، دورة توعوية داخلية 
حول مبادئ وأسس اإلدارة 
املصرفي����ة التجارية وإدارة 
التمويل واإلفصاح واإلدارة 
القانونية على ضوء مبادرات 
القانون رقم 116 للعام 2014، 
القطاع  م.هيفاء املوسىقدمتها نائب رئيس 
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االقتصادية

الفنادق خفضت 
أسعارها للحفاظ 

على حصتها 
السوقية

»االفكو« تشتري محفظة طائرات بـ 137 مليون دوالر
أوضحت شركة »االفكو« أنها قامت بشراء محفظة طائرات مع عقود التأجير 
املرتبطة بها من شركة Fly Leasing Limited األميركية بقيمة إجمالية تبلغ 
137 مليون دوالر. وبينت الشركة في بيان نشر على البورصة أن احملفظة 
املشتراه مكونة من 3 طائرات )طائرتان من نوع بوينغ B737-800 مؤجرتان 
 800-B737 على اخلطوط اجلوية املاليزية ملدة 11 سنة، وطائرة من نوع بوينغ
مؤجرة على طيران نوك التايلندي ملدة 10 سنوات(. وقالت الشركة ان القاعدة 
العامة للتأجير تكون باحتساب معدل 1% من قيمة الطائرة كإيجار شهري.

خالل مزاد ورثة جابر العلي.. وتأجيل بيع العقارات املتبقية

»مجموعة األوراق« تشتري مجمع النقرة بـ 9.7 ماليني دينار
اكبر عدد من األفراد لش���راء 

العقارات الواردة باملزاد.
وتعتبر مجموعة األوراق 
امل���اك أصحاب  وكيا ع���ن 
العق���ارات املعروض���ة ف���ي 
امل���زاد، حيث ستس���تمر في 
إدارة األصول في حال لم يتم 
بيعه���ا، وترتيب أعمال املزاد 
وإدارة اإلجراءات الرسمية من 
نقل امللكية وغيرها حتى بيعها 

بالكامل.
وش���هد املزاد حضور كل 
من املستشار منير عبدالسام 
واملستش���ار محم���د حس���ن 
ابوكريشة، فضا عن ممثلني عن 
بعض البنوك احمللية التقليدية 
واإلسامية ومجموعة من كبار 
العق���ارات بالكويت.  جت���ار 
ويعتبر مزاد ورثة الشيخ جابر 
العلي من اضخم املزادات التي 
إذ  الكويت،  مرت على تاريخ 
تصل القيمة االجمالية للمزاد 
نحو 300 ملي���ون دينار في 
ح���ال امتام عملية بيع جميع 

العقارات بالكامل.

س���وف يتم عقد جلسة لبيع 
املتبقي���ة في مزاد  العقارات 
مبحكمة البيوع شريطة إنقاص 
)تخفيض( ُعشر قيمة كل عقار 
على حدة، حتى يتسنى مشاركة 

إليها احد للمزايدة عليها، وبناء 
على ذلك قررت محكمة البيوع 
تأجيل إجراءات املزاد عليها في 

جلسة اخرى.
ووفق���ا ألح���كام القانون 

وقيمته 41.4 ملي���ون دينار 
وعقار النقرة اجلنوبي وقيمته 
59.6 ملي���ون دين���ار وقصر 
الش���يخ جابر العلي وقيمته 
80.1 مليون دينار، فلم يتقدم 

محمود فاروق 

اشترت مجموعة االوراق 
املالية مجمع النقرة الرئيسي 
مببل���غ 9.750 مايني دينار، 
وذلك خال جلسة مزاد ورثة 
الشيخ جابر العلي الذي عقد 
صباح امس الس���تكمال بيع 

العقارات املتبقية.
وتقدم لشراء مجمع النقرة 
الرئيسي كل من بنك الكويت 
الدول���ي ورجل اعمال كويتي 
ومجموعة االوراق املالية، حيث 
استمرت املزايدة نحو ساعة من 
بداية عرض معلومات حول 
املجمع وحت���ى انهاء املزايدة 
عليه لصالح مجموعة االوراق 
املالية. ويعد ذلك العقار اول 
العق���ارات التي تش���ارك في 
شرائها مجموعة االوراق من 
إجمال���ي العقارات املعروضة 
ف���ي امل���زاد البال���غ عددها 9 

عقارات.
اما العقارات الثاثة األخرى 
وهي مجمع النقرة الش���مالي 

لقطة لعقار النقرة الواقع مبحافظة حولي الذي مت بيعه امس خالل مزاد ورثة الشيخ جابر العلي 

»الدولي« وبنوك 
إسالمية تتنافس 

القتناص فرصة 
شراء مجمعي 

النقرة الشمالي 
واجلنوبي

تخفيض ُعشر قيمة 
كل عقار مت تأجيل 

بيعه على حدة

ثبات سعر برميل النفط عند 55 دوالراً خالل 2015.. و65 دوالراً في 2016

»ستاندرد آند بورز«: بنوك البحرين وعمان األكثر تأثراً بـ انخفاض النفط

إيرادات الفنادق الكويتية تهوي 18.5% في يناير

الدول املنتج����ة للنفط. وذكر 
ان البنوك في كل من البحرين 
وسلطنة عمان معرضة لتلك 
الضغوط بشكل غير مباشر من 
خال حدوث انخفاض محتمل 
بالنسبة لاستثمارات والنمو 
االقتصادي، فيما س����تتعرض 
نيجيريا بش����كل مباشر لتك 
الضغوط نظرا لتعرض نظامها 
املصرفي على القطاع النفطي 
بشكل كامل، فيما أشار التقرير 
إلى ان بنوك بروناي ستكون 
عرضة للضغوط س����واء على 
الصعيدي����ن املباش����ر او غير 
املباشر، وذلك بسبب تعرض 
اقتصادها لقطاع النفط والغاز 
بشكل كبير إلى جانب تعرضها 
للمقاولني واملوردين وموظفي 
النفطي����ة والغاز  الش����ركات 
وموظفي اخلدمة املدنية لذلك 

القطاع.

فنادق أبوظبي منوا مشجعا في 
مستويات األداء حيث حققت 
زيادة ف���ي إي���رادات الغرفة 
 %6.1 املتاحة بنسبة  الواحدة 
لتص���ل إل���ى 129.41 دوالرا، 
وارتفاع نسبة اإلشغال بنحو 
3.8 نقاط مئوية لتبلغ نسبة 
78.3% و من���و في متوس���ط 
سعر الغرفة بنحو 1.0% ليبلغ 

165.20دوالرا. 
وقد عزز الطلب على سياحة 
املؤمترات مستويات األداء في 
الفنادق أبوظبي، حيث ارتفع 
مجموع إيرادات الغرف املتوافرة 
والربح التش���غيلي اإلجمالي 
لكل غرفة متاحة بنسبة %3.7 
أما على  التوالي.  و1.2% على 
مستوى القاهرة والدوحة فقد 
سجل أصحاب الفنادق خال 
يناير طلبا قويا حيث حققت 
مستويات أداء استثنائية كما 
جتاوز النمو في إيرادات الغرفة 
املتوافرة معظم أسواق الشرق 
األوسط، بنسبة 88.4% و%24.3 

على التوالي.

وشهد س���وق الفنادق في 
الدوحة اعلى مستوى إليرادات 
املتوافرة منذ سنتني،  الغرف 
كما ارتفعت نسبة اإلشغال الى 
12.2 نقطة مئوية لتبلغ %82.4 
الغرفة  ومنا متوسط س���عر 
5.9% ليبل���غ 225.94 دوالرا. 
وساعد الطلب من قطاع السفر 
التجاري واملؤمترات على النمو 
املزدوج في كل من قطاع املطاعم 
واإلي���رادات بنس���بة %22.9 

و39.9% على التوالي. 
كما أدى النمو في مصادر 
الدخ���ل األخ���رى ارتفاعا في 
مجموع إيرادات الغرفة املتوافرة 
بنس���بة 23.1%، والزيادة في 
التش���غيلي اإلجمالي  الربح 
لكل غرفة متاحة بنسبة %34.2 

ليبلغ 181.97 دوالرا.
القاهرة منوا  فيما شهدت 
قويا في قطاع الترفيه والسفر 
الذي نتج  اجلماعي للمدينة، 
عنه ارتفاع في معدل اإلشغال 
بنسبة 24.0 نقطة مئوية ليبلغ 

نسبة %59.2.

يكون هناك تأثير سلبي كبير 
على األنظمة املصرفية في تلك 
البلدان املصدرة للنفط عدا في 
نيجيري����ا والبحرين وعمان 
وبروناي كونهم األكثر عرضة 

من البقية.
وتوقع التقرير ان يثبت سعر 
برميل النفط خلام برنت عند 
55 دوالرا للبرميل خال 2015 
ليرتفع عند 65 دوالرا للبرميل 
خال 2016. وأشار التقرير الى 
ان األنظمة املصرفية في البلدان 
ذات امل����اءة املالية املنخفضة 
املعتمدة بشكل كبير على الودائع 
املصرفية ستتعرض لضغوط 
ان االنخفاض  كثيرة، وذك����ر 
النفط قد  الكبير في أس����عار 
ي����ؤدي إلى خس����ائر مرتفعة 
في معدالت االئتمان بالتزامن 
مع انخفاض وش����ح السيولة 
لبعض األنظمة املصرفية في 

لش���هر يناير حيث انخفض 
التش���غيلية  إجمالي األرباح 
لكل غرفة متاحة بنسبة %7.4 
لتصل إلى 281.79 دوالرا في 
دبي، في حني ش���هدت فنادق 
أبوظبي زيادة في مستويات 
الربح التشغيلي اإلجمالي لكل 
غرفة متاحة بنسبة 1.2% لتصل 

إلى 88.38 دوالرا.
من ناحية أخرى، سجلت 

شهر يناير على مصادر الدخل 
األخرى لينتج عنه انخفاض 
في مجموع إي���رادات الغرف 
املتوافرة بنس���بة 18.9%، مما 
إلى انخفاض مستويات  أدى 
الربح التشغيلي اإلجمالي لكل 
غرفة متاحة إلى حد كبير ليبلغ 

117.44 دوالرا.
وفي املقابل، ش���هدت دبي 
وأبوظبي نتائ���ج متناقضة 

مدحت فاخوري

توقع تقرير لوكالة ستاندرد 
آند بورز ان يؤثر تراجع أسعار 
النف����ط على بع����ض األنظمة 
املصرفي����ة في الدول املصدرة 
للنفط، وذلك بشكل مباشر عن 
طريق ارتفاع معدل التعرض 
لودائع الش����ركات النفطية أو 
املرتبطة باحلكومة، أو بشكل 
غير مباشر من خال انخفاض 
االستثمارات والنمو االقتصادي، 
ما قد يؤثر على مؤشرات جودة 

األصول وربحية البنوك.
وذك����ر التقرير الذي صدر 
مؤخ����را حتت عن����وان »كيف 
س����يؤثر انخف����اض أس����عار 
البلدان  النفط عل����ى بن����وك 
انه على  املصدرة للنف����ط؟«، 
الرغ����م من انخفاض أس����عار 
النف����ط إال ان����ه ال يتوقع ان 

منى الدغيمي 

شهدت الفنادق في الكويت 
الغرف  إي���رادات  تراجعا في 
املتوافرة بنسبة 18.5% لتبلغ 
نح���و 127.42 دوالرا للغرفة 
خال ش���هر يناير، حيث ان 
الغالبية العظمى من الفنادق 
خفضت من أسعارها للحفاظ 

على حصتها السوقية.
جاء ذلك في تقرير حديث 
ل� »HOTSTATS« املتخصصة 
في سوق الضيافة في منطقة 
الذي تناول  الشرق األوسط، 
قط���اع الفنادق في 5 دول من 
دول منطقة الشرق األوسط.

التقرير أن متوسط  وقال 
املتوافرة سجل  الغرفة  سعر 
انخفاضا بنسبة 19.7% لتصل 
إل���ى 242.35 دوالرا، في حني 
ارتفع معدل اإلش���غال بشكل 
هامشي بنس���بة 0.7% نقطة 
مئوية ليسجل نسبة %52.6. 
فيما انعكس تراجع قطاع 
الس���فر التجاري سلبا خال 

بيانات شهر يناير لقطاع الفنادق في 5 دول من منطقة الشرق األوسط 

نوريل روبيني يتساءل: ملاذا يقبل املستثمرون بأسعار فائدة سلبية؟
مدحت فاخوري

تساءل أستاذ االقتصاد بجامعة نيويورك نوريل روبيني من 
خالل مقال على هامش املنتدى االقتصادي العاملي عن مدى صحة 

حتقيق أسعار الفائدة السلبية للنمو، وقد طرح نوريل بعض 
العوامل التي قد جتيب عن هذا التساؤل.

وقال ان االقتصاد العاملي يشهد تزايدا في السياسات النقدية 
غير التقليدية خالل السنوات الست املاضية، فقد تبنت البنوك 

املركزية تنفيذ السياسات غير التقليدية مثل وضع سعر الفائدة 
قرابة الصفر، التيسير الكمي، والتدخل غير احملدود في حتديد 
أسعار الصرف، والكثير من السياسات النقدية غير التقليدية، 

ولكن اآلن هناك أداة من أكثر السياسات غير التقليدية أال وهي 
الفائدة االسمية السلبية.

فهذه املعدالت تسود حاليا في منطقة اليورو، سويسرا، الدمنارك، 
والسويد، كما انها ليست معدالت على املدى القصير فحسب 

فهي اآلن سلبية من حيث القيمة االسمية: فحوالي نحو 3 
تريليونات دوالر من األصول في أوروبا واليابان ستستحق 

خالل عشر سنوات مبعدالت فائدة سلبية.
فللوهلة األولى يبدو هذا سخيفا، فلماذا يريد اي شخص ان 

يقرض املال مقابل عائد سالب فيما ميكنه ببساطة االبقاء على 
املال وعلى األقل لن يفقد منه في ظل هذه القيمة االسمية 

السالبة؟
في الواقع يقبل املستثمرون العوائد السلبية منذ زمن طويل. 

فعندما تقوم بحفظ أموالك في حسابك البنكي سواء التوفير أو 
اجلاري فانك تقبل ذلك بفائدة عند الصفر - كما يفعل معظم 

الناس في االقتصادات املتقدمة - ففي الواقع فان العائد احلقيقي 
لهذه األموال في تلك احلسابات  عائد سلبي )حيث ان القيمة 
االسمية عند الصفر هي العائد ناقص التضخم(: فاألرصدة 

النقدية بعد حفظها في احد هذه احلسابات من اآلن ستشتري 
كمية أقل من السلع التي ميكن لنفس األرصدة شراؤها اليوم، 

ذلك إلى جانب بعض الرسوم التي تفرضها العديد من البنوك على 
هذه احلسابات، فالواقع فإن العوائد االسمية هي سلبية بالفعل 

قبل ان تطبق البنوك املركزية أسعار الفائدة االسمية السلبية.
وبعبارة أخرى، فان أسعار الفائدة االسمية السلبية هي مجرد 
جعل العائد أكثر سلبية مما كان عليه من قبل. وغالبا ما يقبلها 

املستثمرون لتوفير الراحة بالنسبة ألرصدتهم النقدية، لذلك 
فانه ال معنى بأنه يوجد شيء جديد حول أسعار الفائدة االسمية 

السلبية.
وعالوة على ذلك ففي حال ما استحكم االنكماش في منطقة 

اليورو وأجزاء أخرى من العالم فإن العائد االسمي السلبي قد 
يصحبه عائد حقيقي إيجابي، كما كان في اليابان على مدى 
السنوات الـ 20 املاضية، بسبب االنكماش املستمر وأسعار 

الفائدة القريبة من الصفر على العديد من األصول.
فمازال هناك من يفكر في انه من املنطقي أن يحتفظ بأمواله 

في صورة نقدية مباشرة، بدال من استثمارها في احد األصول 

ذات العائد السلبي. ولكن االحتفاظ باألموال نقدا ميكن أن يكون 
خطرا كما في حال املدخرين اليونانيني حال قلقهم بشأن سالمة 

الودائع في املصارف اليونانية، إذ باتوا يخبئونها في حشو 
مراتب فراشهم واجلدران مما أدى إلى ارتفاع عمليات السطو 

املسلح على املنازل بشكل حاد، كذلك التهمت القروض بعض هذه 
النقود املخبأة، مما يجعل من املنطقي قبول العوائد السلبية.

لكن ملاذا يقبل املستثمرون تلك العوائد االسمية السلبية ملدة ثالث 
أو خمس أو حتى عشر سنوات؟ ففي سويسرا والدمنارك يسعى 

املستثمرون الى التعرض لتغيرات العمالت التي من املتوقع أن 
تشهد حتسنا من حيث القيمة االسمية، فلو كان لديك أصول 

نقدية بعملة الفرنك السويسري بعائد اسمي سلبي قبل ان يعلن 
البنك املركزي السويسري عن تخليه عن ربط عملته باليورو في 

منتصف يناير املاضي فقد كان بإمكانك حتقيق عائد بلغ معدله 
20% بني عشية وضحاها. في الواقع فان العوائد االسمية السلبية 

هو ثمن قليل مقابل احلصول على أرباح رأسمالية كبيرة.

»كمفيك« تخسر مليون دينار في 2014

»أعيان« تربح 9.7 ماليني دينار

حكم يلزم »منشآت« بسداد
22.5 مليون دوالر لـ »االستثمارات«

قالت شركة »االستثمارات الوطنية«: إن احملكمة قبلت 
االس���تئناف الذي قدمته ضد شركة منشآت العقارية 
في القضية التي تخص مشروع برج القبلة A باملدينة 
املنورة. وأوضحت الشركة في بيانها املنشور على موقع 
البورصة أن احملكمة ألزمت شركة منشآت بدفع مبلغ 
قيمتة 22.5 ملي���ون دوالر، باإلضافة إلى 2000 دينار 
أتعاب احملاماة، وذلك بس���بب إخال »منشآت« تنفيذ 
بند من بنود عقد املشروع. وأشارت »االستثمارات« في 
بيانها الى أن التأثير اإليجابي لهذا احلكم على نتائجها 
املالية ال ميكن حتديده في الوقت احلالي ولن يظهر إال 
بعد متام إجراءات تنفيذ احلكم. وأشارت إلى أن مبلغ 
االستثمار املباشر لشركة االستثمارات الوطنية في هذا 
املشروع يبلغ 13.9 مليون دوالر، والباقي مسجل لصالح 

حساب عماء � شركة االستثمارات الوطنية.

قالت ش���ركة الكويت والشرق األوسط لاستثمار 
املال���ي )كمفيك( انها حققت صافي خس���ارة في 2014 
بلغت 1.09 مليون دينار مقابل صافي ربح بحوالي 1.16 

مليون دينار، بتراجع يقدر بحوالي %194.
وذكرت الش���ركة في بيان نشر على البورصة بان 
خس���ائرها في الربع الرابع من 2014 ارتفعت إلى 1.10 
مليون دينار مقابل أرباح بنحو 38.40 ألف دينار في 
الربع املماثل من عام 2013. وأوصى مجلس إدارة الشركة 

بعدم توزيع أرباح عن العام املاضي.

قالت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار انها حققت 
صافي ربح بلغ 9.75 مايني دينار في 2014 مقابل صافي 

ربح بحوالي 19.26 مليون دينار في 2013.
وذكرت الشركة في بيان نشر على البورصة أمس، 
ان أرباح الش���ركة في الربع الرابع من 2014 تراجعت 
إلى 200.66 ألف دينار مقابل أرباح بنحو 13.97 مليون 

دينار في الربع املماثل من عام 2013.
وأوضحت الشركة أن التراجع في األرباح يعود إلى 
االنخفاض في إيرادات االستثمار بالعام املاضي والتي 
بلغت 6 مايني دينار م���ن عمليات بيع وبدل لبعض 
االستثمارات العقارية. وأوصى مجلس إدارة الشركة 

بعدم توزيع أرباح عن العام املاضي.

اإلمارات تطرح ورقتني نقديتني 
لذوي اإلعاقة البصرية

أعلن مصرف اإلمارات املركزي طرح ورقتني نقديتني 
م���ن فئة ال�50 وال��100 درهم معاد طباعتهما ومضاف 
إليهما عامات ملسية لذوي اإلعاقة البصرية على وجه 

الورقتني.
وتتضمن الورقتان النقديتان عامات ملسية لتسهيل 
معرفة قيم���ة العملة الورقية من قب���ل ذوي اإلعاقة 
البصرية محفورة بطريقة النقش الغائر وتتألف هذه 
اخلاصي���ة في الورقة النقدية من فئة ال�100 درهم من 
خطني أفقيني يتمركزان عل���ى حافة املنتصف األمين 
واأليس���ر من الورقة متباعدين مبسافة واضحة عن 
بعضهما البعض. أما فئة ال�50 درهما فإنها تتألف من 
أربع���ة خطوط أفقية متج���اورة على حافة املنتصف 

األمين واأليسر من الورقة. 
وقد مت استبدال احلبر الفضي الامع احمليط بشعار 
الدولة بحبر متغير األلوان في النصف األعلى من الوجه 
األمامي للورقة النقدية لفئة ال�50 درهما. أما التصميم 
بش���كل عام واملواصفات األخرى للورقتني النقديتني 
فإنها مش���ابهة ملا هو موجود في الورقتني النقديتني 
املتداولتني حاليا. وس���يتم صرف الورقتني النقديتني 
للبنوك وفقا لإلجراءات املتبعة لدى املصرف املركزي 
بشأن عمليات الس���حب واإليداع النقدي. ومتثل هذه 
اخلطوة األولية أحد مساعي املصرف إلى متكني ذوي 
اإلعاقة البصرية من الوصول إلى اخلدمات املصرفية 

كل أسوة بغيرهم من املتعاملني.
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احلربي: هناك 
من أصبحوا أغنياء 

بسرقة أموال صغار 
املساهمني واملال 

العام

احمللل املالي خالد احلربي خالل مشاركته في ندوة كتلة حماية صغار املساهمني

»حماية صغار املساهمني« 
تطالب بفتح ملفات الفساد في شركات »العفن«

صغار املساهمني للمشاركة 
بها في مؤمتر اصالح البورصة 
وتطوير س���وق امل���ال الذي 
سينعقد األسبوع املقبل برعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
التج���ارة والصناعة  ووزير 
املدع���ج،  د.عبداحملس���ن 
مبشاركة العديد من اجلهات 
الرقابية، مثل هيئة أس���واق 
امل���ال والبورصة واجلمعية 

االقتصادية.

وق���ال: اننا بذلن���ا جهدا 
كبيرا مع احلكومة خالل شهر 
م���ارس 2014 لتعديل قانون 
املال بالتعاون  هيئة أسواق 
مع مجلس األمة وكان مبنزلة 
ضغط شعبي الصالح املثالب، 
وانه بالفعل مت تغيير هيئة 
املفوضني وتش���كيل مجلس 
مفوضني جديد الذي لم يحقق 
املأمول منه بعد ولكننا ننتظر 
منه املزيد من االجراءات لوقف 

تالعب الشركات.
وشدد الدليمي على ضرورة 
اع���ادة النظر ف���ي املادة 122 
اخلاصة باالحاالت الى النيابة 
والتي مت حفظ جميع القضايا 
الهيئة تالعبات  اثبات  لعدم 
املتداولني، ألنه ليس من املنطق 
سجن متداول خمس سنوات 
وتغرميه 100 الف دينار خلطأ 

في التداول.
م���ن جانبه، ق���ال عريف 
الدلح:  الندوة االعالمي وليد 
ان كتل���ة صغار املس���اهمني 
قذفت حجرا في املياه الراكدة 
واستطاع ان يوصل رسالة الى 
اصحاب القرار بضرورة حماية 
وحفظ حق كل مساهم، الفتا 
الى ان املتداول واملساهم لهما 
حق على الدولة وذلك في اطار 

انعاش الدورة االقتصادية.

املالي���ة واالقتصادية احمللل 
املال���ي عدن���ان الدليمي: إن 
الكويت حتتاج الى فزعة النقاذ 
صغار املساهمني بأن تكون 
البورصة من ضمن األولويات 
احلكومي���ة وان يكون هناك 
عمل مؤسسي آلليات العمل في 
السوق والرقابة على الشركات 

املدرجة.
ودعا احلضور للمشاركة 
في اع���داد ورقة عمل ملطالب 

شريف حمدي

قال مدير االس���تثمار في 
العربية  ش���ركة الصاحلية 
واحمللل املالي خالد احلربي: 
إن بداية انطالق أزمة سوق 
الكويت لألوراق املالية كانت 
ف���ي 2005، حي���ث كان عدد 
الشركات املدرجة بالسوق في 
ذلك الوقت لم يتجاوز 90 شركة 
اال انه مع فوضى االدراجات 
بدخول ما بني ش���ركتني الى 
ثالث شركات أسبوعيا زادت 
شركات »العفن« وفقا لوصف 

مسؤولني سابقني.
وق���ال احلرب���ي خ���الل 
مش���اركته في ندوة اجلهات 
الرقابي���ة ودورها في ضياع 
أموال صغار املساهمني التي 
أقامتها مساء أول أمس كتلة 
إن  حماية صغار املساهمني: 
التي  الورقية  هذه الشركات 
تأسست في ظل غياب للقانون 
قامت مبمارسات غير مشروعة 
الش���فافية  مس���تغلة غياب 
واالفص���اح وع���دم وج���ود 
تشريع ينظم عمل الشركات 

في البورصة.
وركز احلربي خالل كلمته 
على ع���دة نقاط أساس���ية، 

وهي:
القائم���ني عل���ى هذه  ان   ٭
النوعية من الشركات قاموا 
بسرقة أموال صغار املساهمني 
العام وأصبحوا  املال  وكذلك 

أغنياء.
ضرورة فتح ملفات السرقة   ٭
والنصب واالحتيال، مؤكدا انه 
اذا لم تت���م معاقبة املتجاوز 
وحتويله الى النيابة فسوف 
تس���تمر هذه األوضاع غير 

الصحية في السوق.
تس���ريب املعلوم���ة في   ٭
البورصات يعد جرمية يعاقب 
املس���ؤول عنها بالسجن في 
األس���واق العاملي���ة، أما في 
الكوي���ت فهناك ممارس���ات 
غير صحيحة مستغلة غياب 
القانون وأثرت على االقتصاد 

الكويتي بشكل عام.
الدقيقة  غياب املعلوم���ة   ٭
واحلقيقية ساهم في سيطرة 
الشركات الورقية على السوق 
مس���تغلة الرخص التجارية 
لتتالع���ب باألص���ول والتي 
انكش���فت بعد فترة وعادت 
الى أسعارها احلقيقية لتضيع 

أموال الصغار.
سرعة تعديل قانون هيئة   ٭
أسواق املال لتعديل األخطاء 
السابقة والتي دفعت ثمنها 
البورص���ة، مع ضرورة فتح 

ملفات الشركات املتعثرة.
الكاتب  ق���ال  من جانبه، 
إننا  املليفي:  واحملامي أحمد 
جميع���ا نعاني من هم واحد 
يكم���ن ف���ي حماي���ة صغار 
املساهمني خاصة ان البورصة 
أصبح���ت لها تأثير س���لبي 
على كل بيت بعد أن أصيبت 
التي  بالعديد م���ن األمراض 
العديد  تس���ببت في تفتيت 
من البي���وت وتأزمي األجواء 

في الكويت.
وأبرز ما ج���اء في كلمته 
خالل املش���اركة بالندوة ما 

يلي:
مشاكل البورصة أصبح لها   ٭
دورا في كل ما نراه في الشارع 
الكويت���ي من محن نظرا ألن 

»املال عديل الروح«.
انس���حاب الش���ركات من   ٭
البورص���ة أصابت كثيرا من 
املساهمني بالشلل االستثماري 
وجعلته���م غير قادرين على 
التصرف في أس���همهم التي 
حتولت الى مجرد أوراق بال 

قيمة.
الطامة الكبرى ليست من   ٭
الفاسدين فقط، ولكن في غياب 
الرقابة وعدم تنفيذ القانون في 
حماية املساهمني، ما فتح بابا 
خلفيا للفاسدين من الهروب 

واالنسحاب دون محاسبة.
التي  يقدر عدد الشركات   ٭
تريد االنسحاب من البورصة 
بأع���ذار واهية 15 ش���ركة، 
مس���تندة الى أن االدراج لم 
يعد مجديا، مستغلة ثغرات 
القانون وعدم اتخاذ اجلهات 
الرقابي���ة أي اجراءات لوقف 

هذه الطلبات.
التحرك اجلماعي للكتلة   ٭
مينع أي تالعبات في اجلمعيات 
العمومي���ة ويجعل الصغير 
كبي���را، فال ميكن الس���كوت 
على ملي���ارات الدنانير التي 
ضاعت بسبب تالعبات مجالس 

االدارات.
صغار املساهمني مت الغدر   ٭
الورقية،  بهم عبر الشركات 
حيث مت حتوي���ل »دكاكني« 
و»كراجات« الى شركات ورفع 
سعر أسهمها الى أكثر من دينار 
وأصب���ح اآلن ال يتجاوز 30 

فلسا.
م���ن جهته، قال مدير عام 
ش���ركة مينا لالستش���ارات 

السوق السعودي األفضل خليجياً منذ بداية 2015

»كامكو«: التداوالت النشطة على األسهم 
الثقيلة انعكست إيجاباً على السوق الكويتي

أداء مؤشرات أسواق األسهم اخلليجية منذ بداية عام 2014 حتى نهاية شهر فبراير 2015

ق����ال تقرير ص����ادر عن ش����ركة كامكو 
لالستثمار ان أسواق األسهم في دول مجلس 
التعاون اخلليجي انتعشت خالل فبراير 2015 
بعد التحسن االيجابي في أرباح الشركات 
املدرج����ة وإعالنات توزي����ع األرباح والتي 
عززت من ثقة املستثمرين في تلك الشركات. 
باإلضافة إلى ذلك ان األداء االيجابي ألسواق 
األسهم جاء بدعم كبير من استقرار أسعار 
النفط السيما خالل النصف األول من شهر 
فبراير، أما خالل النصف الثاني من الشهر 
نفسه فقد كانت إعالنات األرباح للشركات هي 
احملرك الرئيسي ملؤشرات تلك األسواق وأداء 
أسهم الشركات املدرجة. شهد كل من السوق 
املالية السعودية وأسواق األسهم االماراتية 
وسوق الكويت لألوراق املالية عملية جني 
أرباح بعد انتهاء النصف األول من ش����هر 
فبراير بعد األداء اجليد لتتراجع املؤشرات 
املالية لتلك األسواق، غير أن االسبوع األخير 
من شهر فبراير شهد أداء ايجابيا مؤشرات 
التقييم اجلذابة التي شهدتها أسهم الشركات 
الثقيلة والتي جذبت اهتمام املس����تثمرين 

خالل الفترة نفسها.
وارتفع إجمالي القيمة املتداولة في أسواق 
األسهم اخلليجية بنسبة 16.2% خالل شهر 
فبراير 2015 لتصل إل����ى 62.1 مليار دوالر 
باملقارنة مع 53.4 مليار دوالر واملس����جلة 
خالل ش����هر يناير من عام 2015، كما ارتفع 
الس����وقية ألسواق األسهم  القيمة  إجمالي 
اخلليجية مجتمعة بنسبة 5.2% لتصل إلى 
1.1 تريليون دوالر في نهاية ش����هر فبراير 
2015. وارتفعت حصة السوق السعودي من 
إجمالي القيمة املتداولة في أسواق األسهم 
اخلليجية من 81.0% إلى 83.4% خالل شهر 
يناير اثر تراجع حصة األسواق اإلماراتية من 
9.9% في شهر يناير من عام 2015 إلى %7.7 

في شهر فبراير من عام 2015 احلالي. 
ومن الناحية االقتصادية، حذرت وكالة 
S&P العاملية للتصني����ف االئتماني من أن 
انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى ضعف 
الوضع االقتصادي العام واملالية اخلارجية 
في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، 
وعل����ى وجه اخلصوص ف����ي دول مجلس 
التعاون اخلليجي. خفضت وكالة التصنيف 
مؤخرا تصنيف للمملكة العربية السعودي 
AA- من مستقر إلى س����لبي نظرا للعجز 
في امليزانية وال����ذي من املمكن أن تواجهه 
اململكة على مدى السنوات املقبلة مع استمرار 
انخفاض أس����عار النفط اخلام وبقائه عند 
الوكالة  مستويات منخفضة. كما خفضت 
تصنيف البحرين الطويل األجل والقصير 
BBB- �األجل للعملة احمللية واألجنبية ل

A/-3 من BBB/A-2، باإلضافة إلى خفض 
تصنيف عمان من A-/A-2 إلى A/A-1 وذلك 
نتيجة العجز املتوقع مليزانيات تلك الدول 

مع استمرار ضعف أسعار النفط.
٭ الكويت: مع بداية شهر فبراير 2015 متكن 
س����وق الكويت لألوراق املالية من تسجيل 
مكاسب في املؤشرات املالية، كما شهد السوق 
تداوالت نشطة على األسهم الثقيلة والتي 
انعكس����ت إيجابا على أداء الس����وق، حيث 
ارتفعت جميع املؤش����رات املالية للس����وق 
خالل الش����هر نفس����ه. كما انصب اهتمام 
املس����تثمرين خالل شهر فبراير على أسهم 
الشركات الثقيلة حيث ارتفع مؤشر كويت 
15 بنسبة 4.1% لينهي تعامالت شهر فبراير 
عند مستوى 1.116.86 نقطة. وفي نظرة على 
أرباح الشركات املدرجة حتت مؤشر كويت 
15 حاليا فقد بلغت أرباح 11 شركة من أصل 

15 شركة حوالي 835 مليون دينار بارتفاع 
قدره 11.5% مقارنة مع أرباح عام 2013 والتي 
بلغت 748 مليون دينار. ومن ناحية أخرى، 
ارتفع املؤشر الوزني لسوق الكويت لألوراق 
املالية بنسبة 3.6% بينما ارتفع مؤشر كامكو 
الوزني للعائد الكلي بنسبة 2.4% في حني 
سجل املؤشر السعري لسوق الكويت ارتفاعا 
هامش����يا بنس����بة 0.4% خالل شهر فبراير 
2015. تراجعت أنشطة التداول خالل شهر 
فبراير نظ����را لقلة أيام عدد التداول، حيث 
تراجعت الكمية لألسهم املتداولة لتصل إلى 
3.9 مليارات سهم باملقارنة مع 5.5 مليارات 
سهم خالل شهر يناير 2015 والتي أسفرت 
أيضا عن تراجع في القيمة املتداولة خالل 
الفترة نفس����ها والتي بلغت 460.4 مليون 
دينار مقارنة م����ع 501.5 مليون دينار في 

شهر يناير 2015.
٭ الس����عودية: واصل الس����وق السعودي 
بتحقيق عوائد إيجابية للشهر الثاني على 
التوالي خالل شهر فبراير 2015 حيث أنهى 
 )TASI( املؤش����ر العام للسوق الس����عودي
تعامالته لش����هر فبراي����ر باللون األخضر 
وبنسبة ارتفاع شهرية بلغت 4.9% ليدعم 
بذلك ارتفاع املؤش����ر منذ بداية عام بنسبة 
11.8% وبذلك يكون أفضل األسواق اخلليجية 
أداء من����ذ بداية ع����ام 2015. بعد أن تخطى 
مؤشر الس����وق السعودي حاجز ال� 9.000 
نقط����ة خالل اليوم األول من ش����هر فبراير 
2015 متكن من أن يس����جل ارتفاع بنس����بة 
27% مقارنة مع أدنى نقطة وصل إليها في 

شهر ديسمبر من عام 2014. 
٭ اإلمارات: متكن س����وق أبوظبي لألوراق 
املالية من تسجيل ثاني أعلى عوائد شهرية 
مقارنة باألسواق اخلليجية األخرى حيث 
ارتفع املؤشر العام بنسبة 5.1% لينهي تداوالت 
شهر فبراير عند مستوى 4، 686.19 نقطة. إن 
األداء اإليجابي لسوق أبوظبي لألوراق املالية 
خالل شهر فبراير 2015 قد فاق اخلسائر التي 
حلقت بالسوق خالل شهر يناير 2015 حيث 
بلغ العائد من بداية عام 2015 وحتى نهاية 
شهر فبراير حوالي 3.5%. وعلى الرغم من 
هذا األداء اإليجابي، إال أن السوق شهد نسبة 
تذبذب مرتفعة نتيجة بعض املخاوف من 
االستمرار في تراجع أسعار النفط باإلضافة 
إلى بعض عمليات جني األرباح التي شهدها 

السوق خالل شهر فبراير 2015.
من جهة أخرى، وبعد اخلسائر التي مني 
بها مؤشر س����وق دبي املالي خلمسة أشهر 
عل����ى التوالي، متكن س����وق دبي املالي من 
حتقيق أعلى العوائد الش����هرية خالل شهر 
فبراير 2015 باملقارنة مع أس����واق األسهم 
اخلليجية األخرى، حيث ارتفع املؤشر العام 
لسوق دبي املالي بنسبة 5.2% بفارق بسيط 
عن أداء س����وق أبوظبي لألوراق املالية. إن 
هذا األداء اإليجابي جاء بدعم كبير من األداء 
القوي لشركات القطاع املالي واالستثماري 

وشركات القطاع العقاري.
٭ قطر: بالتزامن مع االرتفاع الذي شهدته 
جميع أسواق األسهم اخلليجية خالل شهر 
فبراير 2015، ارتفع مؤشر بورصة قطر20 
بنس����بة 4.6% وذلك بعد أربعة أش����هر من 
التراج����ع على التوال����ي نتيجة االنخفاض 
الذي طرأ على أس����واق النفط العاملية وما 
تبعها من تأثيرات س����لبية على التوقعات 
االقتصادية املستقبلية للمنطقة. كما سجل 
املؤشر العام ارتفاعا كبيرا وصل إلى %6.0 
لينهي تداوالت ش����هر فبراير عند مستوى 

3.244.9 نقطة.

لقطات من الندوة
أكد املشاركون في الندوة أن هناك تالعبا في االفصاح   ٭

والشفافية في الشركات حيث يستغل الكبار املعلومات 
للحصول على ربحية على حساب الصغار الذي أصبحوا 

ضحية وكبش فداء في السوق.
قال األكادميي واحمللل السياسي د.عايد املناع: ان صغار   ٭

املساهمني يتم طحنهم لصالح الكبار، وهو األمر الذي يتطلب 
تدخل الدولة حلمايتهم، مشددا على ضرورة الضغط عبر ان 

تتولى الكفاءات مجالس االدارات.
أثنى مؤسس كتلة صغار املساهمني أمير املنصور على   ٭

اجلهود أعضاء الكتلة الذين بلغوا نحو 1700 عضو ميتلكون 
ما يربو على 3 مليارات سهم، مشيرا الى ضرورة تعزيز 
الشفافة واالفصاح لتشمل أكبر قدر ممكن من املعلومات 

املستجدة واملؤثرة لعموم املساهمني وخاصة الصغار الذين 
يعانون من سوء ادارة وسيطرة هذه الفئة على هذه الشركات.

أكد مؤسس كتلة صغار املساهمني خالد املنيع ان   ٭
اجلهات الرقابية عليها القيام بدور فعال لوقف الفساد 

والتجاوز، مشيرا الى أن هناك ملفات لعدد من الشركات مت 

رصد جتاوزاتها وسوف تتخذ حيالها االجراءات القانونية 
ملساءلتهم.

قال املساهم عبد الهادي يعقوب الوزان: اننا تقابلنا مع   ٭
عدد من نواب مجلس األمة واثبتنا لهم باملستندات ان وزارة 
التجارة غير مؤهلة للقيام بعملها وحماية صغار املساهمني 

وذلك باألدلة الن أغلبية املوظفني غير مؤهلني بل ان بعضهم 
ال يعرف جدول الضرب.

قالت املستشار بالفتوى والتشريع والناشطة جنالء النقي:   ٭
اننا ال نحتاج الى جلان للحفاظ على أموال الصغار بل البد من 
التكاتف لنكون يدا واحدة لنعمل خاصة ان املتضرر األول هو 

الطبقة املتوسطة املسحوقة بني الكبار.
ذكر احمللل الفني نواف العون ان هذه الندوات أصبحت   ٭

مبنزلة منارة تثقيفية وتوعوية للصغار املساهمني ملعرفة 
حقوقهم وعدم اهمال اموالهم ومدخراتهم، وال يجوز االتكال 
على الغير، مشيرا الى انه البد من التفاعل ومتابعة مع الكتلة 
في االجراءات القانونية واملالية لشركات املتعثرة والتي على 

وشك االفالس.
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استمرت 56 يوماً بكلفة 4 ماليني دينار

ً العازمي: »مصفاة األحمدي« تنتهي من صيانة وحدات بطاقة 270 ألف برميل يوميا
األولى له وقد تعرف خاللها على 
كيفية تطبيق إجراءات السالمة 
على أرض الواقع وإلزام جميع 

العاملني باتباعها.
وأوض����ح أن احلفاظ على 
سالمة العاملني واملعدات يأتي 
على رأس أولويات العمل أثناء 
عملية الصيان����ة، الفتا إلى أن 
فريق العمل ق����ام خالل فترة 
الصيانة بتنفيذ جميع مراحل 
الصيان����ة اخلاص����ة بالوحدة 
التابع����ة للفريق بأعلى جودة 
في ظل اجلدول الزمني احملدد 

سلفا.
م����ن ناحيته، أك����د مراقب 
عملي����ات فاي����ز املطي����ري أن 
الفري����ق الواحد  العمل بروح 
كان أه����م عوامل جناح عملية 
الصيانة الشاملة بنجاح ودون 
خس����ائر، الفتا إلى ان هذه هي 
التي يشارك فيها  املرة األولى 
في الصيانة الدورية الشاملة 

كمراقب عمليات.
وقال املطيري ان الصيانة 
الش����املة متت بكل سالس����ة 
ويس����ر نتيجة اإلعداد اجليد 
»ولم تصادفنا أي مشاكل كبيرة 
صعب علينا حلها«.جتدر اإلشارة 
الى ان مصفاة ميناء األحمدي 
البترول  إحدى مصافي شركة 
الوطنية الكويتية وتعتبر من 
أكبر املصافي في الشرق األوسط 
حيث تقدر طاقتها التكريرية 
بنحو 470 ألف برميل يوميا، 
وتقس����م وحداته����ا إلى ثالث 
أقس����ام: RMP وFUP ومصنع 

إسالة الغاز.

الت����ي خضعت ضم����ن أعمال 
الصيانة الشاملة ملصفاة ميناء 
األحمدي بلغ أكثر من ألف معدة 
وآلة منها 224 وعاء و241 مبادال 
حراريا و25 مضخة و313 صمام 
أمان للحماية من الضغط و33 

فرنا.
وأكد العازمي أن للصيانة 
الشاملة أهمية كبيرة للعاملني 
في املصف����اة فهي تتيح املجال 
لتعلم الكثير حول خصائص كل 
مهمة من املهام وأدوار العاملني 
اليومية ومسؤولياتهم، واصفا 
إياها بفرص����ة ذهبية خاصة 
للمهندس����ني والفني����ني اجلدد 
تتاح مرة كل أربع سنوات لرؤية 
املعدات من الداخل واالحتكاك مع 
أصحاب اخلبرة لصقل املهارة 

وكسب املعرفة.
ولفت إلى أن إدارة املصفاة 
استغلت فرصة الصيانة الشاملة 
لتنفيذ املرحلة الثانية من مشروع 
وحدة التكسير الهيدروجيني، 
مشيرا إلى أن هذا املشروع يهدف 
إلى رفع كفاءة التشغيل واإلنتاج 
وحتس����ني معايير الس����المة 
للمفاعل بتكلفة بلغت 2.2 مليون 
دينار ومت تنفيذه خالل 32 يوما.

من جهته، قال مهندس الصيانة 
سلمان باقر إن عمليات الصيانة 
في املصف����اة يتم التركيز فيها 
على س����المة العاملني وحماية 
املعدات واألصول والتأكيد من 
تطبيق جميع إجراءات السالمة 
اخلاصة بشركة البترول الوطنية 
الكويتية، مشيرا إلى أن مشاركته 
في الصيان����ة األخيرة تعتبر 

أحمد مغربي

كشف نائب الرئيس التنفيذي 
ملصفاة ميناء األحمدي في شركة 
البترول الوطنية الكويتية مطلق 
العازمي أن املصفاة انتهت مؤخرا 
من تنفيذ عمليات صيانة شاملة 
لوحدات FUP والتي استمرت ملدة 
56 يوما بكلفة تقديرية بل�غت 
4 ماليني دينار، مبينا أن الطاقة 
اإلنتاجية لوحدات FUP تبلغ 
تقريبا 270 ألف برميل يوميا.

وأوضح العازمي خالل مؤمتر 
إدارة املصفاة  صحافي عقدته 
مبناسبة انتهاء أعمال الصيانة 
الشاملة لوحدات مصفاة األحمدي 
أن ه����ذه الصيانة تدخل ضمن 
اخلطة اخلمسية للصيانة في 

مصفاة ميناء األحمدي.
وبني أن الصيانة الش����املة 
للوحدات تعتب����ر أكثر أنواع 
الصيانة أهمية نظرا لعدد اآلالت 
املشمولة في الصيانة وحجم 
العمالة املشاركة، الفتا إلى أن 
عدد العاملني في الصيانة الشاملة 
وصل وقت الذروة إلى أكثر من 

900 مهندس وفني وعامل.
ولف����ت إلى ان����ه مت توزيع 
وحدات/مصانع )FUP( والتي 
بلغت 25 وحدة على 5 فرق عمل 
باإلضافة إلى فريق عمل الورشة 
باملصفاة، مش����يرا إلى أن فرق 
العمل أدارها منس����ق الصيانة 
م.أحمد إسماعيل رئيس فريق 
املعدات ال����دوارة في حني كان 
رأس كل فري����ق عمل مهندس 
صيانة.وذك����ر أن عدد املعدات 

وحدة تقطير النفط اخلام اخلامسة

لقطة جماعية خالل وضع حجر األساس للمشروع 

مطلق العازمي

3.6% و0.4% منو املؤشرين الوزني والسعري على التوالي

»املركز«: حتسن أسواق املنطقة مع انتعاش أسعار النفط
درجتي تصني���ف أبوظبي 
إلى هوامش  وقطر، مشيرة 
األم���ان اخلارجي���ة واملالية 
القوية ف���ي ظل التراجع في 
عوامل احلماية من انخفاض 

أسعار النفط.
حصل���ت 7 من 9 من دول 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا على تصنيف بدرجة 
استثمارية، بينما مت تصنيف 
مصر واألردن )وهما دولتان 
للمنتج���ات  مس���توردتان 
الهيدروكربوني���ة( بدرج���ة 
تصنيف مضاربة. ووفقا ملا 
أورده صندوق النقد الدولي، 
ستشهد جميع دول اخلليج 
العربي، عدا الكويت، عجزا ماليا 
هذه السنة. وقد قدر الصندوق 
خسائر دول مجلس التعاون 
اخلليجي الست مجتمعة من 
اإليرادات النفطية ب� 300 مليار 
دوالر. وسيؤدي خفض درجة 
التصنيف االئتماني لسلطنة 
عمان ومملك���ة البحرين إلى 
زيادة تكلفة حصولهما على 
قروض وصعوب���ة تضييق 
فجوة العجز املالي اآلخذة في 

االتساع في الدولتني.

كبيرا منذ شهر يونيو بسبب 
الزي���ادة في حج���م اإلنتاج 
العاملي والت���ي تزامنت مع 
تراج���ع في حج���م الطلب، 
عل���ى الرغم م���ن االنتعاش 
اجلزئي لألسعار في األسابيع 
القليلة األخيرة. وقامت هيئة 
التصنيف االئتماني بخفض 
توقعاتها ملتوسط سعر خام 
برنت إلى 55 دوالرا للبرميل 
للعام 2015، مقارنة بتوقعاتها 
الت���ي بلغت 105  الس���ابقة 
دوالرات للبرميل. كما خفضت 
س���تاندرد آند ب���ورز درجة 
تصنيف البحرين بالعمالت 
األجنبية والعملة احمللية على 
إلى  الطويل والقصير  املدى 
 ،2-BBB/A م���ن BBB-/A3
وتصنيف سلطنة عمان إلى 
A-/A-2 م���ن A/A-1، وذلك 
افتراضات أسعار  بناء على 
املدى املتوسط.  النفط على 
كذلك قام���ت الهيئة بتغيير 
نظرته���ا للمملك���ة العربية 
السعودية إلى »سلبي«، بينما 
أك���دت تصنيفها ألكبر دولة 
مصدرة للنفط في العالم. كما 
أكدت هيئة التصنيف أيضا 

العربية  القابضة )اململك���ة 
الس���عودية( بنسبة 17% في 
فبراير مع إعالن الشركة عن 
خططها لبيع أس���هم في عدد 
كبير من الشركات اخلاصة من 
خالل إصدار طروحات أولية 
العام في األسواق  لالكتتاب 
احمللية والعاملية. كما ارتفعت 
أسهم شركة زين )الكويت( 
بنسبة 11.5% في شهر فبراير 
بعد دخول الكويت والسودان 
في مباحثات للمساعدة على 
إعادة توطني مبلغ 280 مليون 
دوالر من السودان خالل العام 

.2015
وقامت ستاندرد آند بورز، 
فيما يعتبر من أكبر التغييرات 
التي جتريها أي هيئة تصنيف 
ائتماني في منطقة اخلليج، 
بخفض درج���ات تصنيفها 
ونظرته���ا لعدد م���ن الدول 
املنتجة للنف���ط في منطقة 
الشرق األوسط، ومنها اململكة 
العربية السعودية ومملكة 
البحرين، مبررة ذلك بالتراجع 
احلاد في أس���عار النفط في 
الفترة األخيرة. وكانت أسعار 
النفط اخلام قد شهدت تراجعا 

النف����ط آخذ في النمو، بينما 
استمر سعر النفط فوق 60 
دوالرا للبرمي����ل على مدى 
معظم الشهر. وارتفع الطلب 
الواليات  ف����ي  البنزين  على 
املتحدة األميركي����ة وحدها 
بحوالي 500.000 برميل في 
اليوم تقريبا في يناير نتيجة 
انخفاض األسعار. وأدى تزايد 
الطلب من املصافي األوروبية 
وتوقف اإلنت����اج الليبي إلى 
تس����ريع ارتفاع س����عر خام 

برنت. 
وأض���اف تقرير »املركز« 
أن أسهم الشركات املمتازة قد 
شهدت أداء إيجابيا لهذا الشهر 
حيث أنه���ت جميعها تقريبا 
الش���هر على ارتفاع. وكانت 
الشركة السعودية للكهرباء 
)اململكة العربية السعودية( 
األفضل أداء بني أسهم الشركات 
ف���ي املنطقة، حيث  املمتازة 
سجلت مكاسب بنسبة %22 
بع���د صدور مرس���وم ملكي 
باإلعالن عن سداد دفعة عالوة 
بقيمة تتراوح  بني 150 مليون 
و200 ملي���ون دوالر. وكذلك 
ارتفعت أسهم شركة اململكة 

القوي  السابقة، بفعل األداء 
للعمليات احمللية واالستحواذ 
الناجح على حصة بنسبة %53 

في شركة املغرب تليكوم. 
وعلى صعيد آخر، أعلنت 
هيئة السوق املالية السعودية 
أنها تس���ير وفق���ا للجدول 
الزمني احملدد لفتح أسواقها 
أمام املستثمرين األجانب في 
النصف األول من هذه السنة، 
وهي خطوة م���ن املتوقع أن 
إلى تضمني س���وق  ت���ؤدي 
األسهم الس���عودية )تداول( 
في مؤش���ر مورغان ستانلي 
كابيتال إنترناشونال لألسواق 
الناشئة. وإلى ذلك، تراجعت 
سوق األس���هم املصرية في 
فبراي���ر في ظ���ل الضبابية 
السياسية والنتائج املتدنية 
للربع الرابع من السنة والتي 
أدت إلى اإلقبال على البيع في 

األسواق.
وذكر التقرير أن سعر خام 
برنت ارتفع بنسبة 18% في 
فبراير ليغلق عند 63 دوالرا 
للبرميل. ووفقا ملا صرح به 
الس����عودي،  البترول  وزير 
ف����إن الطل����ب العامل����ي على 

العربية الس���عودية )%4.9( 
الش���هر.  أداء لهذا  األفض���ل 
وأغلق مؤش���ر ستاندرد آند 
بورز ألسواق مجلس التعاون 
اخلليجي الشهر عند 124 نقطة، 
ارتفاعا في فبراير  مس���جال 
بنس���بة 4.4% وحتسنا منذ 
بداية السنة حتى اآلن بنسبة 

.%7.3
وأضاف التقرير أن أسواق 
اإلمارات قد حققت انتعاش���ا 
لتتحول من اجتاهها الهبوطي 
إلى »املسار الطبيعي اجلديد« 
لفترة ما بع���د األزمة املالية 
العاملية، حيث سجل سوق دبي 
املالي ارتفاعا بنسبة 5.2% في 
فبراير بفعل انتعاش أسعار 
النفط واألداء اجليد ألس���هم 
القط���اع العق���اري. وارتفع 
أداء بورصة أبوظبي بنسبة 
5.2% بعد أن أعلنت اتصاالت، 
وهي أكبر شركة اتصاالت في 
اإلمارات، عن زيادة في أرباحها 
بنس���بة 9% لش���هر فبراير، 
وأرباح صافية للربع الرابع من 
العام 2014 بلغت 572 مليون 
دوالر، أي بزيادة بنسبة %45 
مقارنة بنفس الفترة من السنة 

أصدرت شركة املركز املالي 
الكويت���ي )املرك���ز( مؤخرا 
تقريره���ا الش���هري ح���ول 
األس���واق، الذي تقوم خالله 
بتحلي���ل أداء البورصات في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا وأسواق األسهم العاملية 

لشهر فبراير. 
وأش���ار التقري���ر إلى أن 
املؤشرين الوزني والسعري في 
الكويت قد ارتفعا بنسبة %3.6 
و0.4% على التوالي، يعززهما 
ارتفاع أس���عار النفط اخلام. 
وكانت البورصة الكويتية قد 
شهدت إقباال متزايدا في فبراير، 
واستطاعت بعض الشركات 
املمتازة اجتذاب املستثمرين 
بإعالنها عن توزيعات أرباح 

نقدية كبيرة.
وذكر التقرير أن أس���واق 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 
قد أنهت ش���هر فبراير على 
ارتفاع مع صعود سعر خام 
برنت بنس���بة 18%. واقتصر 
الش���هر على  التراجع خالل 
املؤش���ر املصري )-%5.2(، 
بينما كانت أسواق دبي )%5.2( 
وأبوظب���ي )5.2%( واململكة 

بدء األعمال اعتباراً من الشهر اجلاري وتسليم املشروع في الربع األول من 2016

»نفط اخلليج« تطور منفذ النويصيب البري
أقامت الشركة الكويتية لنفط 

اخلليج حفل وضع حجر 
األساس ملشروع تطوير 

منفذ النويصيب البري وهو 
املشروع الذي ترعى الشركة 

تنفيذه، وذلك بحضور 
رئيسها التنفيذي علي دغيم 
الشمري، ومحافظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد، ووكيل 

وزارة الداخلية الفريق 
سليمان الفهد، وممثلي 

اإلدارة العامة للجمارك، وعدد 
من قيادات الوزارة، واإلدارة 

التنفيذية بالشركة.
وفي كلمته االفتتاحية خالل 

حفل وضع حجر أساس 
املشروع أكد علي الشمري 

أن الشركة تقوم بتنفيذ 
هذا املشروع كجزء من 

مسؤولياتها كشركة نفطية، 
وانطالقا من إميانها بدورها 

بأن تكون عونا للحكومة 
لتقدمي خدمات تسهل أمور 
املواطنني السيما أن منفذ 

النويصيب البري يعد مركزا 
حيويا مير به آالف املسافرين 

سنويا ومنهم موظفو 
الشركة.

وأوضح خالل كلمته أن 
الهدف من هذا املشروع 

احليوي هو تيسير عبور 
السيارات واحلافالت العامة 
والشاحنات وحتسني بيئة 
العمل واخلدمات األخرى 

باملنفذ، باإلضافة إلى تطوير 
منشآته مبا يعكس الصورة 

احلضارية ألهم املنافذ البرية 
في دولتنا احلبيبة، وميثل 

نقلة نوعية في تسهيل 
حركة املرور البري لضيوف 

الدولة. وأضاف قائال »إن 
تطوير منفذ النويصيب ما 

هو إال ثمرة جهود متواصلة 
مع قيادات وزارة الداخلية 

لتنفيذ املشروع في هذا املنفذ 
احلدودي احليوي الذي يعتبر 

واجهة حضارية للكويت«. 
كما أشاد خالل كلمته 

بالتعاون املثمر الذي ملسته 
الشركة منذ بداية فكرة 

املشروع من مختلف جهات 
الدولة املعنية وعلى رأسها 
وزارة الداخلية، واإلدارة 

العامة للجمارك، األمر الذي 
أسهم كثيرا في تسهيل مهمة 

الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
وبرهن على مدى تفاني تلك 

اجلهات في القيام بدورها 
الوطني.

كما أعلن الرئيس التنفيذي 
للشركة الكويتية لنفط 

اخلليج خالل كلمته أنه سيتم 
بدء األعمال باملنفذ اعتبارا 

من الشهر اجلاري، على أن 
يتم االنتهاء منها وتسليم 

املشروع في الربع األول من 
عام 2016. 

وتوجه الشمري بالشكر إلى 
كل من الفريق سليمان فهد 
الفهد، واللواء أنور الياسني 

وخالد السيف، ولرجال 
اإلدارة العامة للجمارك 
األوفياء على جهودهم 

احلثيثة وتعاونهم البناء مع 
فريق عمل الشركة املنفذة ـ 

شركة الغامن الدولية ـ في هذا 
املشروع.

كما شهدت مراسم احلفل 
كلمة للفريق سليمان الفهد 
وكيل وزارة الداخلية أشاد 

خاللها بتعاون الشركة 
الكويتية لنفط اخلليج وما 

ميثله هذا التعاون من معنى 

عميق ملفهوم الشراكة 
املجتمعية، وما كان لها من 
سبق دائم في دعم مختلف 
قطاعات اخلدمات األمنية. 
وأعرب عن عميق شكره 

وتقديره للمساهمة النبيلة من 
الشركة الكويتية لنفط اخلليج 

في هذا املشروع احليوي 
الذي يعطي املثل والقدوة 

ملا يجب أن تكون عليه 
املشاركة املجتمعية الفعالة 

في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو األمير، قائد 
العمل اإلنساني، وسمو ولي 
العهد، وسمو رئيس مجلس 

الوزراء ملواصلة مسيرة البناء 
والعطاء.

كما تضمنت فعاليات 
احلفل كذلك تقدمي محمد 

خليل مدير دائرة املساندة 
الهندسية شرح عن مراحل 

املشروع واخلطة الزمنية 
لتنفيذه والنتائج املتوقعة 

منه. وتوقيع عقد املشروع 
بني الشركة الكويتية لنفط 

اخلليج وشركة الغامن الدولية، 
ثم تنفيذ مراسم وضع حجر 

أساس املشروع، وتكرمي 
اجلهات املشاركة في املشروع 
والتي شملت كال من محافظة 

األحمدي، ووزارة الداخلية، 
واإلدارة العامة للجمارك، 

وشركة الغامن الدولية.

العودة: 52 مليون دينار حجم أعمال  »كي دي دي بي« 
أحمد مغربي

قال املدير العام لشركة »كي دي دي بي« 
لإلنشاءات واملقاوالت التابعة لشركة بيت الطاقة 

القابضة زياد العودة ان حجم أعمال الشركة 
حاليا يقدر بقيمة 52 مليون دينار، متوقعا ان 

يصل حجم أعمال الشركة إلى 200 مليون دينار 
مطلع 2016، مبينا ان الشركة تعمل في أكثر من 

6 مشروعات مختلفة مع شركة البترول الوطنية 
ونفط الكويت ونفط اخلليج.

وأوضح العودة في تصريح للصحافيني على 
هامش مشاركة الشركة في مؤمتر ومعرض النفط 

والغاز الذي تنظمه شركة نفط الكويت حاليا في 

ارض املعارض في مشرف، أن الشركة قامت 
مؤخرا بزيادة رأسمالها من مليون الى 3 ماليني 

دينار، باإلضافة الى تغير في االسم والعالمة 
التجارية، مشيرا الى ان أعمال »كي دي دي بي« 
مع نفط الكويت تتركز في أعمال صيانة خطوط 

األنابيب واستقدام العمالة الفنية املتخصصة 
ملشروعاتها املختلفة، الفتا الى أن الشركة تنفذ 
مشروع مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة 

لتركيب األنابيب في محطة الزور الشمالية 
اجلديدة.

ولفت العودة الى ان املرحلة املقبلة ستشهد توقيع 
عدد من املشاريع مع نفط الكويت بقيمة تتجاوز 

12 مليون دينار.

زياد العودة

900 مهندس وفني 
وعامل شاركوا 

في عمليات
 الصيانة الدورية 

لـ 25 وحدة
جانب من قص شريط مشروع تطوير منفذ النويصيب البري

الشمري: املشروع 
يهدف إلى تيسير 

عبور السيارات 
واحلافالت العامة 

والشاحنات 
وحتسني بيئة 
العمل باملنفذ

300 مليار دوالر 
انخفاض إيرادات 
دول »التعاون« 

مجتمعة من هبوط 
أسعار النفط

عجز مالي لدول 
اخلليج باستثناء 

الكويت خالل 2015
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الغامن يترأس وفد »الغرفة« 

في مؤمتر دعم وتنمية االقتصاد املصري
يتجه وفد رفيع املستوى من غرفة جتارة 
وصناعة الكويت برئاس����ة عل����ي الغامن الى 
جمهورية مصر العربية للمشاركة في »مؤمتر 
دعم وتنمية االقتصاد املصري« الذي سيكون 
برعاية الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي، 
والذي سيعقد خالل الفترة من 13 إلى 15 مارس 

2015 في مدينة شرم الشيخ.
ويض����م الوفد عددا م����ن أعضاء مجلس 
ادارة الغرف����ة ونخبة م����ن أصحاب األعمال 
الكويتيني وهم: النائب األول لرئيس الغرفة 
خالد عبداهلل الصقر، النائب الثاني لرئيس 
الغرفة عبدالوهاب محمد الوزان، عضو املكتب 
الغرفة أسامة محمد النصف، وعضوية كل من 
طارق بدر سالم املطوع، طالل جاسم محمد 
اخلرافي، محمد عبدالرضا كاكولي، وفاء أحمد 
القطامي، وكل من الرئيس التنفيذي � ملجموعة 

بنك الكويت الوطني عصام جاس����م الصقر، 
نائب رئيس قطاع املقاوالت � مجموعة شركات 
محمد عبداحملسن اخلرافي وأوالده لؤي جاسم 
اخلرافي، رئيس مجلس اإلدارة � شركة كويت 
إينرجي د.منصور أحمد بوخمس����ني، نائب 
الرئي����س التنفيذي � املرك����ز املالي الكويتي 
بسام ناصر العثمان، مدير عام الغرفة رباح 
عبدالرحمن الرباح، مساعد مدير إدارة العالقات 
العامة واإلعالم بالغرفة خالد يوسف املانع. 
ويأتي هذا املؤمتر في إطار انطالق البرنامج 
االستثماري الطموح جلمهورية مصر العربية 
الذي يهدف إلى استغالل كل اإلمكانات واملوارد 
املصرية وتوظيفها بالشكل الصحيح ما يؤدي 
الى حتقيق التنمية الشاملة، ومن املتوقع أن 
يشارك فيه عدة مسؤولني بارزين من مختلف 

دول العالم.

وفد »زين« مع مسؤولي »إس إيه بي« خالل توقيع االتفاقية

في واحدة من كبرى صفقات االتصاالت باملؤمتر الدولي لالتصاالت

»SAP« زين« تعزز حتليل بياناتها ببرمجيات«

في كل م����ن الكويت والبحرين 
واألردن.

التعاون،  وكجزء من ه����ذا 
ستقوم مجموعة زين أيضا بنشر 
منص����ات SAP HANA، منصة 
التحليل الف����وري املبتكرة من 
»إس إيه بي«، باإلضافة إلى حلول 
 Data الكبيرة البيانات  حتليل 
Mining، والشبكات االجتماعية، 
واس����تقصاء األعمال والعمالء 

واحللول البرمجية التنبؤية.
وكجزء من هذه الش����راكة، 
ستقوم مجموعة زين أيضا بنشر 
منص����ات SAP HANA، منصة 
التحليل الف����وري املبتكرة من 
»إس إيه بي«، باإلضافة إلى حلول 
 Data الكبيرة البيانات  حتليل 

Mining، والشبكات االجتماعية، 
واس����تقصاء األعمال والعمالء 

واحللول البرمجية التنبؤية.
م����ن جانبه، قال س����كوت 
جيجنهامير، الرئيس التنفيذي 
ملجموعة زين: »حتتاج جهود 
مجموعة زين الرامية إلى التحول 
إلى مشغل رقمي عصري متكامل 
إلى احلد من التعقيدات في بنيتها 
التقنية احلالية،  التش����غيلية 
وتعزي����ز جتربة االس����تخدام 
الكلي����ة عبر منص����ة حتليلية 
بالزمن احلقيق����ي، كما حتتاج 
إلى معرفة أكبر بالسوق لفتح 
مصادر جديدة للدخل«. وقال عمر 
العمر، الرئيس التنفيذي لشركة 
زين الكويت: »باعتبارنا املشغل 
األكب����ر في الكويت والش����ركة 
األولى في تقدمي خدمات اجليل 
الرابع في كل أنحاء الدولة، ندرك 
أهمية املرونة لتلبية املتطلبات 
املتزايدة لعمالئنا من اخلدمات 
الرقمية. وتعاوننا اليوم مع اس 
ايه بي يهدف إلى تعميق فهمنا 
لعمالئنا من ش����أنه أن يضمن 
بقاء زي����ن الكويت في صدارة 
التقنيات وتزويد العمالء بتجربة 
اتصاالت متميزة«. وتوصف كل 
من الكويت والبحرين واألردن 
بأنها أس����واق »النمو السريع« 
وفقا لتقرير استقصاء املعلومات 
الص����ادر عن االحت����اد العاملي 

 .GSMA للهواتف املتحركة

2014 و2020، في حني سترتفع 
االتصاالت بش����بكات اإلنترنت 
 3G اجلوالة م����ن اجليل الثالث
واجليل الرابع 4G من 20% من 
احلصة اإلجمالية في العام 2014 
إلى 85% ف����ي العام 2020 وفقا 
التنقلي����ة الصادر عن  لتقرير 

شركة إريكسون.
وبهدف تلبي����ة احتياجات 
العمالء م����ن خدمات اإلنترنت 
اجلوال، ستقوم زين، املجموعة 
امل����زودة خلدم����ات  الرائ����دة 
االتصاالت في الشرق األوسط 
وافريقيا والتي توفر خدماتها 
ألكث����ر من 44 مليون عميل في 
ثماني دول مختلفة، بنشر حلول 
التحليل وإدارة البيانات الكبيرة 

دخلت مجموع����ة زين في 
 SAP »ش����راكة مع »إس إيه بي
التحليل  لتزويده����ا بحل����ول 
والتعامل مع البيانات الكبيرة 
بهدف تعزي����ز جتربة املاليني 
من عمالئها في منطقة الشرق 
األوس����ط واالرتقاء بها. وذلك 
في واحدة م����ن كبرى صفقات 
االتصاالت التي شهدها املعرض 
الدول����ي لالتصاالت  واملؤمتر 

اجلوالة 2015.
ومن املرتقب أن تتضاعف 
معدالت االتصال العاملية اجلوالة 
بش����بكة اإلنترنت ثالث مرات 
بحلول العام 2020، حيث ان 6 
مليارات من االتصاالت العاملية 
اجلوالة البالغ عددها 9 مليارات 
اتصال س����تكون باس����تخدام 
األجه����زة الذكية وف����ق تقرير 
اس����تقصاء املعلومات الصادر 
العامل����ي للهواتف  عن االحتاد 
املتحركة GSMA. وبحلول العام 
2020، فإن 80% من االتصاالت 
الذكية  العاملية عبر األجه����زة 
س����تأتي من املناط����ق النامية، 
حيث سترتفع عمليات االتصال 
بشبكة اإلنترنت عبر األجهزة 
اجلوالة من ثلث االتصاالت في 
العام 2014 لتبلغ نس����بة %70 
العام 2020. وفي  منها بحلول 
منطقة الشرق األوسط وافريقيا، 
سترتفع االشتراكات بالتقنيات 
اجلوالة بنسبة 55% بني عامي 

متيم مصطفى فهد العنزي  عمرو اجلمال إيهاب عالم 

4 شركات جديدة تعرض مشاريعها في معرض العقارات الكويتية

من نوعه، علم����ا أننا قد قمنا 
باالنتهاء من املشروعني األول 
والثاني بنجاح فاق التوقعات 
وبفترة قصيرة جدا. وكش����ف 
املدير العام لشركة مسلك اخلير 
العقارية ايهاب عالم عن طرح 
مجموعة مميزة من املشاريع 
العقارية منها مشروع »منتجع 
الصفوة« في سراييڤو والذي مت 
بيع 35% منه في فترة قصيرة 
من����ذ بداية طرح����ه. واجلدير 
بالذكر أن منتجع الصفوة ملكية 
خاصة لشركة وإدارة كويتية 
وهي شركة إجنازات املستقبل 
العقاري����ة وأن����ه مت اختي����ار 
املوقع بعناية حتى يتناس����ب 
العربي  ال����ذوق  مع متطلبات 
واخلليج����ي. حيث يتكون من 
مسجد وعدد 3 ديوانيات للرجال 
والنساء، مطاعم، كوفي شوب، 
س����وبر ماركت، غرف����ة ألعاب 
لألطفال، مالعب كرة قدم وسلة 
باإلضافة إلى مكتب س����ياحة 
ملساعدة املالك، وحديقة زهور 

وبحيرات وجندول مائي.
ومن ناحية أخرى أشار عالم 
إلى أن الشركة ستطرح مشاريع 
عقارية جدي����دة قريبا بعوائد 
استثمارية حصرية ومميزة، 
حيث تسعى مسلك اخلير دائما 
إلى إرضاء جميع أذواق عمالئها 
وتلبية احتياجاتهم في مجال 

االستثمار العقاري. 
كما قال مدير عام ش����ركة 
العقاري����ة عمرو اجلمال  برج 
مبناسبة املشاركة في املعرض 
إن أسباب جناح الشركة عديدة، 
ولكن من أهمها اختيارها ملواقع 
طبيعية غنية وغير مستثمرة 
ليتم تطويرها لتصبح وجهات 
سياحية فخمة جذابة محققة 
رؤيتها في إبداع الرقي وتقدمي 
العديد من املرافق التي توفرها.  
وتابع: »لذا تقوم ش����ركة برج 
العاملي����ة بتحدي����د وتقيي����م 
املواقع الطبيعية الغنية وغير 
املس����تثمرة إلقامة مشاريعها 
عليها، وذلك من خالل التعاون 
اإلس����تراتيجي مع السلطات 
احمللية واملستثمرين، وتعتمد 
في كافة املشاريع التي تندرج 
أعل����ى املعايير  حتت مظلتها 
واملقاييس العاملية في احلفاظ 
على البيئة الطبيعية مع مراعاة 
الثقافات احمللية بشكل خاص 
وترويجها، مشكلة بذلك حافزا 
قويا لنمو وتطور اقتصادات 
هذه املناطق املختارة لكي تعود 
عليها وعلى مجتمعاتها احمللية 
باملنفعة والفائدة وعلى العميل 
بتحقيق عوائد مالية ضخمة ال 

توفرها املشروعات األخرى«.
وأشار اجلمال إلى أن الشركة 
قامت بإطالق أول مش����اريعها 
حتت اسم مشروع »برج الباباز« 
والذي يعتبر من أكثر املشاريع 
فخامة ويجري إنشاؤه حاليا 
في تركيا. ويأتي هذا املشروع 
على ش����كل مدينة مقامة حول 

مقربة من مطار فارنا، ويتكون 
املشروع من ڤلل وشقق سكنية 
تقع وس����ط الطبيعة اخلالبة، 
ويحتوي على حمامات سباحة 
ومطاعم وس����اونا وجاكوزي 

وجيم وملعب تنس.
املبيعات  قال نائب مدي����ر 
العقارية فهد  إنفينتي  لشركة 
العنزي إنه وبناء على االقبال 
الكبير على املناطق السياحية 
التركي����ة  مث����ل اجلمهوري����ة 
وجمهورية البوسنة والهرسك، 
وم����ن منطلق اس����تراتيجية 
التسويق واالستثمار ومتابعتنا 
للسوق العقاري اخلارجي فقد 
قامت شركة انفينتي العقارية 
بطرح مشاريع الشركة في كلتا 
اجلمهوريتني. وأش����ار إلى أن 
الشركة ستكون موجودة في 
املعرض بش����كل كبير ومميز 
لش����رح مميزات ومواصفات 
ف����ي جمهوري����ة  مش����اريعها 
البوس����نة والهرسك وحتديدا 
في عاصمتها سراييڤو والتي 
تطرح من خاللها أراضي وڤلال 
تلب����ي احتياج����ات ورغبات 
املس����تثمر اخلليج����ي الراغب 
في االستثمار الرابح والصاعد 
في السوق العقاري البوسني 
ويعد هذا املشروع هو الثالث 

أعلنت 4 ش����ركات جديدة 
ف����ي معرض  عن مش����اركتها 
العق����ارات الكويتية والدولية 
احلدث العقاري األكبر واألبرز 
في الكويت على اإلطالق ومن 
تنظيم ش����ركة اكسبو سيتي 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
خالل الفترة من 9 إلى 12 مارس 

اجلاري في الريجنسي.
التنفيذي  املدي����ر  وصرح 
العاملية متيم  لش����ركة بيوت 
مصطفى بأن شركته ستطرح 
من خالل مشاركتها في املعرض 
مجموعة من مشاريعها املميزة 
ف����ي تركي����ا ومنها مش����روع 
)كوستال سيتى 1(، وهو مشروع 
فاخر يقع في منطقة بيلك دوزو 
في اسطنبول األوروبية على 

مسافة 100 متر من البحر.
وتابع »يتمي����ز باطالالت 
مباش����رة عل����ى بح����ر مرمرة 
وبحي����رة بيوتش����كموجيه، 
واملشروع عبارة عن كمبوند 
سكني يحتوي على 208 شقق 
س����كنية يتوافر ب����ه حمامات 
س����باحة داخلي����ة وخارجية 
وساونا وجاكوزي وقاعة سينما 

وحضانة الستقبال األطفال. 
وبنينّ مصطفى باالضافة الى 
أن مش����روع »انلوجو« والذي 
يعد احد أضخم املشاريع املقامة 
حاليا في اسطنبول االوروبية 
في منطقة ايسنيورت ويحتوي 
على مول جتاري والعديد من 
اخلدمات مثل حمامات السباحة 
واملقاه����ي وقاعات الس����ينما، 
وكذلك مش����روع »صن سيت

Sun Set« والذي يقع في مدينة 
البلغارية والتي  كوشاريتسا 
تبعد 6 كيلومترات عن الشاطئ 
املشمس Sunny Beach والذي 
يعد احد أشهر الشواطئ بالعالم. 
وتاب����ع: يقع املش����روع على 

عمر العمر: ندرك 
أهمية املرونة 

لتلبية املتطلبات 
املتزايدة لعمالئنا 

من اخلدمات 
الرقمية

املعرض ينطلق
9 اجلاري مبشاريع 

عقارية محلية 
وخليجية 
وإقليميه

العديد من البحيرات الطبيعية 
في وس����ط الغاب����ات واملناظر 
اخلالبة، وبكلفة إجمالية تبلغ 

مليارا ومائة ألف دوالر. 
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خالل احلدث األهم في عالم السيارات الفخمة والكالسيكية »كونكورز دي إليغانس«

»دايناميكس« ممثل رسمي لسيارات »باغاني أوتوموبيلي« في الكويت

هوراسيو باغاني وأحمد صقر املعوشرجي

ف���ي فبراير املنصرم بدأت ش���ركة 
العاملية الشهيرة  السيارات اإليطالية 
»باغاني أوتوموبيلي« جولتها الشرق 
أوس���طية بعرض خاص هو األول من 
نوعه للسيارة املميزة »باغاني هيوايرا«، 
وحضر العرض الذي أقيم في حلبة ياس 
في أبوظبي مجموعة من كبار الشخصيات 
والضيوف والزوار والصحافيني املهتمني 

بالسيارات احلديثة.
الش���ركة اإليطالية تابعت جولتها 
وحطت رحاله���ا في الكويت، حيث مت 
اإلعالن عن متثيل ش���ركة دايناميكس 
لسيارات »باغاني أوتوموبيلي«، تاله 
الكش���ف عن ط���راز باغان���ي هيوايرا 
وذلك خالل فعاليات مسابقة كونكورز 
دي إليغانس وبحضور س���مو الشيخ 
ناصر احملمد الصباح الذي أبدى إعجابه 
الشديد بالسيارة اجلديدة ومبالمحها 
ومزاياها الرائعة. وبهذه املناسبة، عقدت 
ش���ركة دايناميكس مؤمت���را صحافيا 
بحضور مديرها التنفيذي أحمد صقر 
املعوشرجي، ومؤسس شركة باغاني 
أوتوموبيلي وكبير مصممي سياراتها 

هوراسيو باغاني.
وفي كلمة له قال هوراسيو باغاني: 
لقد ظل الشرق االوسط سوقا رئيسية 
بالنسبة لنا. كما ان لنا فيه الكثير من 
املعجبني املهتم���ني بإجنازاتنا. وتابع: 
من خالل س���يارتنا اجلديدة »باغاني 
هيوايرا« الت���ي تعتبر أبرز إجنازاتنا 
واكثرها طموحا حتى اآلن اس���تطعنا 
تطوير س���يارة متفوق���ة عالية األداء 
استطاعت ان جتذب أنظار العمالء في 
مختلف أنحاء العالم. يذكر ان هوراسيو 
باغاني قد صمم بنفس���ه سيارة وايرا 
كوبي���ه ذات البابني، وقد صنعت هذه 

السيارة في مدينة مودينا اإليطالية.
ويدعم هيكل السيارة محرك توربو 
Mercedes- مزدوج من طراز مرسيدس

AMG V12 بسعة 6 ليترات توازي قوته 
730 حصانا ويبلغ عزم دورانه 1000 
نيوتن متر، وقد متت مزاوجته مع ناقل 
حركة ب� 7 سرعات متتابعة متكن السيارة 
الفائقة ذات الوزن البالغ 1350 كجم من 
التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة خالل 
3.3 ثوان وصوال إلى سرعتها القصوى 

ه���ذا احل���دث الكبير ال���ذي يعتبر 
أكبر وأرقى جتمع لنخبة السيارات 
الكالسيكية، وعلى  الفخمة  العاملية 
الرغم من ان الكويت دولة صغيرة 
جغرافيا وسوقها محدود نسبيا إال 
انها تزخر بالكثير من عشاق السيارة 
باغاني � والسيارات الفاخرة بصفة 
عامة، وتتمثل قيمة هذه السيارة في 
جمالها وروع���ة تصميمها والكفاءة 
العالية للم���واد التي صنعت منها، 

التي تبلغ 370 كلم/ ساعة. ويبلغ ثمن 
السيارة 1.250.000 يورو باإلضافة إلى 

الضرائب احمللية.
من جانبه، قال املعوشرجي: انه 
مع انتعاش سوق مبيعات السيارات 
الفاخرة ووفرة القوة الشرائية نرى 
أن الكويت هي أحد أهم األسواق في 
املنطقة للسيارات العاملية الفاخرة.

وأض���اف املعوش���رجي: انه من 
دواع���ي الفخر مش���اركتنا في مثل 

وإذا نظرنا الى عملية املزج املاهرة 
بني الفن والعلم ف���إن املثال األعلى 
لذلك هو الس���يارة باغاني. وأعرب 
املعوشرجي عن بالغ شكره لرئيس 
اللجنة املنظمة ملسابقة »كونكورز دي 
إليغانس« عبدالعزيز اسحق الذي قام 
بدور مهم وفعال في اإلعداد للمعرض 
وما تعلق به من جتهيزات وتوجيه 
دعوات واستضافة كرمية، حيث كان 
جوهر جناحه باملستوى الالئق الذي 

يضع الكويت بجانب الدول الكبرى 
في هذا املجال.

باغاني أوتوموبيلي 

ان شركة سيارات باغاني اوتوموبيلي 
الرياضية شركة خاصة اسسها هوراشيو 
باغاني عام 1991 في سان سيساريو سول 
بانارو بالق����رب من مودين����ا � إيطاليا، 
وتتمتع شركة باغاني بخبرة كبيرة في 
مجال املواد املميزة التي تس����تخدم في 
صناعة وتصميم السيارات املطورة، ومت 
اجلمع بني العلم والفن في سيارة تعتبر 
من أرقى وأفخم الس����يارات املتميزة في 
العالم، وتلقت السيارة باغاني هيوايرا 
أهم اجلوائز املمنوحة للسيارات األوروبية 
املتفوق����ة خالل عام 2012 وأطلقت عليها 
مجلة »ايفو« EVO البريطانية لقب »أفضل 
سيارة عاملية« عام 2013 وأفضل سيارة 
عملية من مجلة »كار« Car عام 2013 ايضا، 
وأفضل السيارات الفخمة في العام ذاته من 
مجلة »توب جير« Top Gear، وخالل العام 
2013 استطاعت السيارة باغاني هيوايرا 
ان تؤكد سمعتها الطيبة كواحدة من أفضل 
السيارات املتميزة على املستوى العاملي 
كأسرع سيارة في العالم، حيث حطمت 
الرقم القياسي السابق على حلبة سباق 

توب جير وهو دقيقة و13.8 ثانية.

Dynamics co شركة دايناميكس

متثل شركة ديناميكس مجموعة من 
الشركات الفخمة العاملية من بينها سيارات 
باغاني Pagani التي تعتبر واحدة من أرقى 
السيارات في العالم، وهي من الشركات 
املتخصص����ة في تقدمي أفخ����م املنتجات 
واخلدمات لكل م����ن يبحث عن الفخامة 

واجلودة في السوق الكويتي.

هوراسيو باغاني مقدما عرضا موجزا لسمو الشيخ ناصر احملمد الصباح

ضمن إطار االلتزام باملسؤولية االجتماعية وفي خطوة نوعية، أعلنت مجموعة 
 )H-1( هيونداي موتور استعدادها لوهب 21 مركبة إسعاف مرتكزة على طراز
إلى منظمة األمم املتحدة للمساعدة في تعزيز أنشطة االستجابة الدولية جتاه 
مرض إيبوال في منطقة غرب أفريقيا، وخصوصا ليبيريا. وسيجري تسليم هذه 
املركبات املزودة بأجهزة التنفس االصطناعي، وعبوات األوكسجني وغيرها من 
املعدات الطبية األخرى إلى احلكومة الليبيرية عبر منظمة األمم املتحدة بهدف 
دعم األنشطة الطبية هناك. عن هذه املبادرة، قال الرئيس التنفيذي لشركة شمال 
اخلليج التجارية رائد ترجمان: إن قيام هيونداي بهذه املساهمة اإلنسانية إلى 
جانب األمم املتحدة يعتبر فخرا كبيرا لنا، ونأمل أن تؤدي س����يارات اإلسعاف 
دورها املطلوب في توفير املتطلبات الطبية اخلاصة والدعم الالزم لعالج هذا 
املرض واحلد من انتش����اره، كما أكد التزام هيونداي وإصرارها الدائم على أداء 

مسؤوليتها االجتماعية بشكل فعال كلما دعت احلاجة.
بدوره، قال نائب الرئيس ومدير املكتب اإلقليمي لشركة هيونداي في أفريقيا 
والش����رق األوس����ط توم لي: نحن فخورون لتمكننا من االنضمام إلى اجلهود 
الدولية الضرورية ملكافحة مرض ايبوال ونأمل أن تسهم مشاركتنا في توفير 

بعض الدعم ملنظمة األمم املتحدة وفريقها اخلاص بهذا األمر.
وحاليا ينتش����ر ڤيروس إيبوال املميت، الذي ظهر في غينيا السنة املاضية، 
ف����ي العديد من دول غرب أفريقيا مثل ليبيريا، س����احل العاج، نيجيريا، مالي 
والسنغال، مع ظهور بعض احلاالت في الواليات املتحدة األميركية وإسبانيا. 
ووفق����ا ملنظمة الصحة العاملية )WHO(، حصل����ت 7.645 حالة وفاة من أصل 

19.648 إصابة مت اإلبالغ عنها )حتى 23 ديسمبر 2014(.
وبشكل منفصل، تنشط شركة هيونداي موتور، التي تقود »مجموعة هيونداي 
موتور«، في توفير فرص العمل والدراسة في املناطق غير النامية ومن ضمنها 
أفريقيا. فقد قامت الشركة في العام 2013 بافتتاح مركز أحالم هيونداي � كويكا 
في غانا والذي يعد جزءا من برنامج املس����ؤولية االجتماعية املؤسساتية لدى 

الشركة. وهذا املركز هو عبارة عن مدرسة ثانوية تقنية موافق عليها من قبل 
احلكومة قامت هيونداي بتأسيسها بالتعاون مع »كويكا« التي هي وكالة حكومية 
كورية، ومنظمة »ب����الن كوريا« التي تعتبر فرعا من بالن الدولية، واحدة من 

أقدم وأضخم املنظمات املتخصصة بالتنمية بني أوساط األطفال.
كما أقامت شركة هيونداي موتور حفال بارزا إلطالق مركز أحالم هيونداي 
� كويكا الثالث في كمبوديا خالل ش����هر أبري����ل 2014، وذلك بعد افتتاح مراكز 

مشابهة في غانا )يناير 2013( وإندونيسيا )يناير 2014(.
وإضافة لهذا، أطلقت شركة هيونداي موتور أيضا مركز تعليم وتدريب 

مهني في رواندا ف����ي العام 2013، وهو يهدف إل����ى تعزيز إمكانيات 
الس����كان احملليني للتمتع باملهارات الت����ي متكنهم من احلصول 

على وظيفة وتعزيز قدراتهم الريادية في العمل للمس����اعدة 
في حل مشكلة البطالة في الدولة. وإلى جانب تأديتها 

مسؤوليتها االجتماعية من خالل مبادراتها اإلنسانية، 
تطرح هيونداي »شمال اخلليج« بشكل دوري 

باقة متجددة من العروض التجارية بهدف 
إرضاء العمالء ومنحهم فرصة المتالك 
هيونداي بأس����عار مميزة وس����هلة، 
وأيضا بهدف املس����اهمة في تعزيز 
صورة وسمعة »هيونداي« كسيارة 
ناجحة وكعالمة جتارية استطاعت 
بوقت قصير منافسة أقدم شركات 
الس����يارات وأكثرها عراقة، ووفاء 

لفلسفة »هيونداي« التي تضع حاجات 
العمالء عل����ى رأس قائمة أولوياتها 

سواء قبل البيع أو بعده.

تشارك في محاربة مرض إيبوال هيونداي
في غرب أفريقيا
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خالل مشاركتها في معرض جنيڤ للسيارات

عميل من الشرق األوسط اشترى لنفسه السيارة 
»La Finale«رقم 450 وهي غراند سبورت فيتيس

بوغاتي 

بعد عام من النجاح في األسواق حول 
العال����م واالحتف����االت بالذك����رى املئوية 
لتأسيس����ها التي نظمت مؤخ����را، تتطلع 
مازيراتي إلى مزيد من التألق في عام 2015 
وتعتبره عاما لتعزيز اجنازاتها قبل تدشني 

طرازاتها اجلديدة.
ويتأتى تعزيز اإلجن����ازات من ناحية 
املنتجات أوال عبر تقوية الشراكة االيطالية 
بني العالمة التجارية وإرمنيجيلدو زينيا 
)دار تريفيرو(، وستس����تخدم مازيراتي 
معرض جنيڤ للس����يارات لتؤكد تدشني 
إنتاج نسخة جديدة من املقصورة الداخلية 
ستتوافر بشكل اختياري، ومن املتوقع أن 

يبدأ إنتاجها في اخلريف املقبل. 
وجتمع نسخة املقصورة الداخلية من 
إرمنيجيلدو زينيا جلد بولترونا فراو مع 
احلش����وات من األلياف الطبيعية حلرير 
»زينيا الت����وت« 100% في املقاعد وألواح 
األبواب وبطانة الس����قف وحاجب أشعة 
الشمس وأضواء السقف. وتتوافر املقصورة 
بثالث����ة خيارات من األل����وان للمقصورة 
الداخلية لسيارات السيدان: كواتروبورتي 
وجيبلي، وستكون هذه امليزة احلصرية 
األكثر روعة بني جميع باقات التخصيص 
من مازيراتي. وسيشمل جناح مازيراتي في 
املعرض طراز جيبلي إرمنيجيلدو زينيا، 
السيارة التجريبية التي تشتمل على عدد 
م����ن املزايا املتواف����رة لتلبية طلب عمالء 

سيارات مازيراتي من فئة السيدان.

كما ستعرض في جناح مازيراتي طرازات 
من مجموعة مازيراتي، تشمل كواتروبورتي 
GTS الفاخرة ونسخة الديزل. وستتواجد 
جيبلي بطرازي S Q4 والديزل، مع الطرازات 
اخلاصة بالذكرى املئوية لتأسيس مازيراتي 
من جران توريزمو ام سي ستراديل وجران 

كابريو ام سي.

المقصورات الداخلية من إرمنيجيلدو زينيا 

صممت مازيراتي وإرمنيجيلدو زينيا 
مقصورات داخلية في غاية الروعة لطرازات 
جيبلي وكواتروبورتي، وهي مفعمة باملواد 
الفاخرة ومتميزة باألناقة املتقدمة وتتوافر 
بثالث مجموعات من األلوان التي ستسعد 

العمالء املتميزين.
ويتماش����ى املفهوم اجلوهري لعرض 
املنت����ج اجلديد مع ما تعرضه الس����يارة 
التجريبي����ة جيبل����ي إرمنيجيلدو زينيا، 
وهو التناغم بني األضداد حيث تقدم تآلف 
األسلوب الرفيع اجلامع للتصميم املتقدم 
والديناميكية التقنية مقصورة داخلية ذات 

طابع عصري واضح.
صمم املفهوم املؤلف من لونني ومادتني 
لتناسب املقصورة، تتألف من جلد بولترونا 
فراو مع احلشوات من األلياف الطبيعية 
حلرير »زينيا التوت« 100% والتي متنح 

السيارة شخصية متميزة وأنيقة.
يتعزز استخدام احلرير، وهو في األصل 
مادة ثمينة ومتميزة، من خالل املاكرو-

ش����فرون ب����درزات يدوي����ة، 
ألواح األبواب أيضا،  وعلى 
جند حريرا متطابقا »ملح 
وفلفل« بتطريز على طبقات 

متناوبة.
أما بالنسبة للمقاعد، فنجد 

جلد بولترونا فراو الناعم للغاية 
الرمادي  املقابلة باللون  والدرزات 

الفاحت، مقابل احلشوات احلريرية في 
الوس����ط مع نس����يج مايكر-شفرون 
بلفات عمودية على املقعد الوس����طي 
ومنطقة مس����اند الظهر بينما تشمل 
اللفات املركزية باألش����رطة اجللدية 
على اجلانبني نسيج مايكرو-شيفرون 
اخلاص الذي يضيف اجلمال والروعة 
للشعور ثالثي األبعاد والشكل التقني 

املتقدم.
وعلى ألواح األبواب، متت تغطية 

اجلزء املركزي بحرير زينيا جيرس����ي 
وجتميله بلفات قطرية ودرزات تزيينية 
وتطريز بطبقات متناوبة. ومت استخدام 
نفس النسيج لتغطية بطانة السقف السيارة 
وحاجب الشمس الذي يشمل قماش مضلع 
يحمل العالمة التجارية »إرمنيجيلدو زينيا 
حصريا ملازيراتي« م����ن الداخل. وتتأتى 
اللمس����ات الفخمة في املقصورة الداخلية 
للسيارة من خالل مساند الرأس مع شعار 
الرمح ثالثي الش����عب املط����رز والدرزات 

املتغايرة.

تشعل اإلثارة في مهرجان دبي للسيارات

»إلهام األضواء من إنفينيتي«
.. تجربة بصرية ولوحة ضوئية

باعت بوغاتي مؤخرا النس���خة رق���م 450 وهي آخر 

نس���خة من س���يارتها فيرون املزودة مبحرك 16 سلندر، 

الذي يولد قوة مقدارها 1200 حصان، وأقصى عزم دوران 

يصل الى 1500 نيوتن/ متر، وبتسارع من 0 الى 100 كلم/ 

ساعة خالل 2.5 ثانية فقط، أما سرعتها فتصل الى الرقم 

القياسي العاملي 431.072 كلم/ساعة، هذه هي األرقام التي 

تصف س���حر ومتيز هذه السيارة الرياضية في عصرنا 
احلديث.

وقد أثارت فيرون ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم منذ 

اطالقها قبل عشر سنوات، حيث مت انتاج عدد 450 سيارة 

منها فقط، وقد بيعت منها 300 نس���خة كوبيه - فيرون 

16.4 بقوة 1001 حصان وفيرون 16.4 سوبر سبورت بقوة 

1200 حصان، و150 نسخة مكشوفة - فيرون 16.4 غراند 

سبورت بقوة 1001 حصان وفيرون 16.4 غراند سبورت 

فيتيس بقوة 1200 حصان، وقد مت بيع النسخة املكشوفة 

األخيرة منها، وستعرض بوغاتي فيرون التي حتمل شاسيه 

رقم 450، وغراند سبورت فيتيس »La Finale« في معرض 

جنيڤ للسيارات املقام خالل الفترة من 5 وحتى 15 مارس 

2015 باعتبارها السيارة الرائدة عامليا.

ولفجاجن دورهيمر رئيس بوغاتي قال بهذه املناسبة: 

»بالنس���بة لفيرون فقد قدمت بوغات���ي أيقونة في عالم 

السيارات العريقة لتضع هذه السيارة من بني العالمات 

األكثر متيزا في فئة الس���يارات اخلارقة في العالم، ولم 

يتمكن أي صانع سيارات آخر حتى اآلن من تسويق ناجح 

لس���يارة تربعت على قمة عالم األداء والفخامة املتفردة 

مقارنة بالس���عر في فئتها، ومبا ميث���ل فصال جديدا في 

تاريخ السيارات لم يسبق له مثيل«.

ان تطوير بوغاتي فيرون كان أكثر من أي وقت مضى 

واحدا من أعظم التحديات التقنية في صناعة السيارات، 

مطوري بوغاتي منحوا أربعة أهداف يجب عليهم حتقيقها 

في مواصفات السيارة اخلارقة: انه يجب أن تكون بقوة 

أكثر من 1000 حصان على الطريق، ومحرك أسرع من 400 

كلم/ س���اعة، وتس���ارع من 0 الى 100 كلم/ ساعة في أقل 

من ثالث ثوان، والتحدي األهم واألكبر هو احملافظة على 

منتهى الراحة في قيادتها واألناقة في شكلها.

ومت تقدمي فيرون 16.4 في عام 2005 - والباقي أصبح 

قصة جناح تاريخية، وجاءت بنس���خة مكشوفة فيرون 

16.4 غراند سبورت في عام 2008، وفي عام 2010 فيرون 

16.4 أطلقت سوبر سبورت مع زيادة في القوة ثم انضمت 

اليها النسخة املكشوفة فيرون 16.4 غراند سبورت فيتيس 
في عام 2012.

»ان فيرون هي فريدة من نوعها في كثير من النواحي 

حتى بعد مرور عشر سنوات على اطالقها« كما يقول 
ولفجاجن دورهيمر.

باالضافة الى اخلصائص التقنية والديناميكية التي 

ال تضاهى، فيرون تتميز بالتصميم الراقي، فالسيارة 

اخلارقة هي تفسير حديث لقيم عالمة بوغاتي »الفن، 

الشكل، التقنية« اخلطوط والتفاصيل الدقيقة تستمر 

امتدادا ملورثات تصميم العالمة الفرنسية الفاخرة 

ومن دون أي تنازالت، ويؤكد دورهيمر: »إن فيرون 

ليس���ت فقط قطعة فنية من تصميم السيارات 

احلديث���ة، امنا هي حتفة فني���ة نادرة في عالم 
السيارات«.

ويتاب���ع دورهيمر: باالضافة الى التأكد من 

امتالك أسرع السيارات الرياضية الفائقة التي 

مت انتاجها في العالم مع وجود درجة عالية من 

التفرد والتميز، عمالء بوغاتي يقدرون أنه عند 

ش���راء فيرون فانهم سيصبحون جزءا من تاريخ 

عالمة السيارات املتمسكة بالتقاليد وأضاف: »العديد 

من السيارات جتد مكانها في مجموعات وتشكيالت خاصة 

ويتم شراؤها من قبل خبراء السيارات كاستثمارات السعر 

املتوس���ط للس���يارات التي بيعت في اآلونة األخيرة مع 

االضافات بلغ مايقارب 2.3 مليون يورو«.

باعت النسخة األخيرة من 

فيرون

مازيراتي تستعرض مقصورات داخلية 
حصرية لسيارتي جيبلي وكواتروبورتي

تواصل إنفينيتي تقدمي عروض اس���تثنائية لعمالئها 
وعشاق العالمة التجارية عندما تقدم أول عرض من نوعه 
في العالم »إلهام األضواء من إنفينيتي« في مهرجان دبي 
للس���يارات، والذي يبدأ عند الساعة السادسة مساء يوم 

28 نوفمبر القادم في مضمار ميدان بدبي.
وللمرة األولى، تقدم س���يارات إنفينيتي، بدمجها بني 
الدقة واالبت���كار على نحو مثالي، جتارب بصرية مذهلة 
وصورا مدهشة تشحذ مخيلة اجلمهور. وسيقوم باتريك 
روشون، املخرج الشهير عامليا، بإدارة اخلطوات والرقصات 

في لوحة ضوئية مبدعة.
ولتصميم مشاهد تكسر حواجز املألوف، كان البد من 
س���يارة تتش���ابه في مواصفاتها مع العرض في حتطيم 
احلواجز، ولذلك اختار باتريك روشون سيارة إنفينيتي 
QX70S ايليت س���بورت - التي تنتمي لفئة الس���يارات 
الرياضية متعددة االستخدامات واملعروفة بأدائها ودقتها 
التي تناس���ب بش���كل مثالي جتربة »إله���ام األضواء من 

إنفينيتي«.
وقالت فرانشسكا تشاودانو، نائبة املدير العام للتسويق 
والعالقات العامة في ش���ركة إنفينيتي الشرق األوسط: 
»تعني إنفينيتي حتدي املألوف، ومع »إلهام األضواء من 
إنفينيتي«، نبرز ذلك املعنى مرة أخرى. ومتثل إنفينيتي 
QX70، الشهيرة بكسر القوالب وتغيير املفاهيم، االختيار 
املثالي لتكون في قلب هذا العرض الذي يحبس األنفاس 

ويلهم املشاهدين.
وقال باتريك روشون،: »يأتي اإللهام احلقيقي للوحة 
الضوئية عندما تكتش���ف أن الضوء هو وسيلة بصفات 
غير متناهية - عندما ترس���م بالضوء، تصنع مفاجآت 
حقيقية، وبعض تلك املفاجآت تبهر فعال. طوال مسيرتي، 
حتديت املألوف وحطمت احلواجز واحلدود ملا هو ممكن، 
وتتش���ارك إنفينيتي معي في هذا الشغف لتقدمي جتارب 
جدي���دة ومثيرة. ويطور عرض جترب���ة »إلهام األضواء 
من إنفينيتي«، باستخدام السيارات للمرة األولى، الرسم 
بالضوء إلى مستوى أعلى بكونه شكال من أشكال الفنون 

وجتربة ملهمة أيضا«.
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10 طائرات بدون طيار جديدة حتلق في سماء باريسعربية وعالمية
باريس ـ أ.ف.پ: قالت الشرطة الفرنسية انها تلقت بالغات عن مشاهدة نحو عشر طائرات بدون 
طيار جديدة في سماء باريس، مشيرة الى أنها تعمل على التحقق من األمر. وقال مصدر في الشرطة 
امس انه لم يتم استجواب أحد بشأن هذه احلوادث اجلديدة التي حدثت بالقرب من نهر السني وساحة 
الكونكورد ومتحف ليزانفاليد العسكري وبالقرب من طريق باريس الدائري، الفتا الى أن أول البالغات 
وصلت في العاشرة مساء امس االول. ورغم انه مينع حتليق طائرات بدون طيار بدون ترخيص، مت 
االبالغ عن مشاهدة هذه الطائرات في مناطق مختلفة في سماء باريس خالل االسبوع املاضي.

اسرائيل اآلن. ولكن عدا ذلك 
فإنن���ي ال ارى اي اجن���ازات 

حقيقية بل ارى العكس«.
وق���ال ليف���ي ان خطاب 
نتنياه���و ميكن ف���ي افضل 
االح���وال – م���ن زاوية نظر 
اس���رائيل - ان يضعف ثقة 
االيرانيني في احتمال استقرار 

اي اتفاق مستقبال.
وتابع »لقد وجه نتنياهو 
الى  خطاب���ه لي���س فق���ط 
االميركي���ني والى املتعاطفني 
مع اس���رائيل ف���ي الواليات 
املتحدة ولكن ايضا الى ايران. 
انه يسعى الى ابالغ االيرانيني 
برسالة مختصرة هي ان من 
يتخذ القرار في واشنطن ليس 
هو الرئيس وحده لذا ال ينبغي 
التعويل كثيرا على اتفاق يوقع 
مع ادارته. اال انني ال اعتقد ان 
ذلك سيؤدي الى اي اثر حقيقي 

على مسار املفاوضات«.
وردا عل���ى س���ؤال حول 
ما اذا كانت االدارة س���تتأثر 
انها  او  بخط���اب نتنياه���و 
ستضع في حسبانها املعارضة 
االسرائيلية لالتفاق قال ليفي، 
الذي سبق أن عمل مستشارا 
الوزراء  سياس���يا لرئي���س 
االسرائيلي االسبق آيهود باراك 
»اخلطاب ل���ن يؤثر على اي 
قرار تتخذه االدارة األميركية 
في س���ياق املفاوضات ولكن 
على طريقة عرضها لالتفاق 
اذا م���ا مت التوصل الى اتفاق 
محتمل. ان على ادارة اوباما 

أكد أن خطابه بالكونغرس لن يؤثر على مسار املفاوضات

باحث أميركي لـ»األنباء«: رسالة نتنياهو لإليرانيني 
أن أوباما ليس صاحب القرار وحده في واشنطن

اآلن ان تفند في اتفاقها احملتمل 
العرض الذي قدمه نتنياهو« 

امام الكونغرس.
واوضح قائال »لقد سمع 
االميركي���ون حج���ج رئيس 
ال���وزراء االس���رائيلي. ومن 
انها لن تؤثر.  اخلطأ تصور 
ولكن املتطلبات التي ادرجها 
نتنياهو في اي اتفاق محتمل، 
لذا فان  التحقيق.  مستحيلة 
االتفاق عل���ى نحو ما يريده 
نتنياهو لن يكون له وجود. 
ما ميكن ان يوقع هو اتفاق اقل 
مدى مما حدده. وسيتعني على 
ادارة اوباما ان متأل املساحة 
الشاغرة بني احلد الذي وضعه 
نتنياهو واالتفاق على نحو 

ما سيوقع«.

واشنطن – أحمد عبداهلل

الباح���ث األميركي  ق���ال 
ف���ي معهد امي���ركا اجلديدة 
في واش���نطن، دانييل ليفي، 
ان خط���اب رئي���س الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
أمام الكونغ���رس »جنح في 
 � العالق���ات االميركية  ه���ز 
االس���رائيلية، لكنه فشل في 
اقن���اع اي عاقل بإنه ال مبرر 
اتفاق جيد مع  الى  للتوصل 

االيرانيني«. 
وأوض���ح ليف���ي حديث 
ل�»األنب���اء« ان كل م���ا قاله 
نتنياهو في خطابه قيل من 
قب���ل، مبينا انه ه���دف الى 
إبالغ رس���الة لاليرانيني بأن 
من يتخذ القرار في واشنطن 
ليس الرئيس ب���اراك اوباما 
أال يؤثر هذا  وحده، متوقعا 
اخلطاب على مسار املفاوضات 
احلالية، لكنه سيفرض على 
البيت االبيض تغيير طريقة 
عرض���ه ألي اتف���اق محتمل 
مع طه���ران، على نحو يفند 
فيه االنتق���ادات التي اوردها 
رئيس الوزراء االسرائيلي في 

خطابه.
واعتبر أن نتنياهو »حقق 
اجنازا شخصيا فحسب بهذا 
اذ ان اس���تقبال  اخلط���اب، 
الكونغرس الدافئ له سيساعده 
في االنتخاب���ات العامة التي 
ستجري نهاية مارس اجلاري 
دانييل ليفيوالتي تش���تعل حمالتها في 

دعا إلى مراجعة وظائف السلطة الفلسطينية

واشنطن تعلّق قرارها بتدريب القوات األوكرانية

عباس: االعتراف الدولي بفلسطني
ليس بديال عن املفاوضات مع إسرائيل

الغرب يهدد موسكو برد »قوي«
 في حال انتهاك خطير للهدنة شرق أوكرانيا

عواصم- وكاالت: أكد الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس أن االعتراف الدولي بدولة فلسطني 
يعد خطوة مهمة، لكنها ال تعد بديال عن خيار 

املفاوضات الثنائية للحل مع إسرائيل.
وطالب عباس، في افتتاح اجتماعات املجلس 
املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية في رام اهلل 
امس، مبراجعة وظائف السلطة الفلسطينية، 
قائال »لم تعد للسلطة سلطة، وعلى املجلس 
دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة وضمان 

ذلك«.
وهدد مس���ؤولون فلس���طينيون مؤخرا 
ببحث وقف التعاون األمني مع إس���رائيل في 
ظل استمرار تعثر عملية السالم معها وحجزها 
ألموال الضرائب املستحقة للسلطة الفلسطينية 

منذ مطلع العام احلالي.
وك���رر عباس التزامه بخي���ار املفاوضات 
الثنائية مع إسرائيل واستعداده للعودة إليها 
في حال أوقفت إس���رائيل البناء االستيطاني 
القدامى،  الفلسطينيني  وافرجت عن األسرى 

مشددا على أن »حل القضية الفلسطينية يساهم 
في إنهاء العنف والتطرف في املنطقة«.

وعل���ق الرئيس الفلس���طيني على حجز 
إسرائيل ألموال الضرائب الفلسطينية، بالقول 

»نحن نتعامل مع دولة أم بلطجي«.
وفي الوضع الفلس���طيني الداخلي، طالب 
عباس حرك���ة حماس من دون أن يس���ميها 
بإعالن موافقتها الرسمية على إجراء انتخابات 
فلس���طينية عامة حتى يصدر فورا مرسوما 

بتحديد موعد لذلك.
وكان القيادي في حماس، موسى أبو مرزوق، 
طالب في تصريح نشره على صفحته في موقع 
فيسبوك، عباس بإصدار مرسوم رئاسي يحدد 
موعد االنتخابات، وأن تعمل حكومة التوافق 

مبا بقي لها من وقت لتنفيذ هذا املرسوم.
من جانب آخر، هدم اجليش اإلس���رائيلي 
امس، 3 خيام لعائالت فلسطينية في األغوار 
الشمالية شمال شرق الضفة الغربية، بحجة 

البناء بدون ترخيص، بحسب شهود عيان.

عواص����م � أ.ف.پ � د.ب.أ: ه����ددت الواليات 
املتحدة ودول أوروبية موسكو برد »قوي« في 
حال حصول انتهاك خطير لوقف إطالق النار في 
شرق أوكرانيا ودعوا إلى تعزيز دور منظمة األمن 

والتعاون في أوروبا في اإلشراف على الهدنة.
وصدر هذا التهديد اثر اتصال هاتفي مت خالله 
بحث النزاع في أوكرانيا بني الرؤساء: األميركي 
باراك أوباما، والفرنسي فرنسوا هوالند، إضافة 
إلى املستش����ارة األملانية اجنيال ميركل ورئيس 
الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي ورئيس االحتاد 

األوروبي دونالد توسك.
واتف����ق القادة الغربيون عل����ى ان »رد فعل 
قوي����ا من املجموعة الدولية س����يكون ضروريا 
في حال حصول انتهاك بارز في تطبيق »اتفاق 
السالم املوقع في مينسك«، وفقا لبيان الرئاسة 
الفرنس����ية. ودون ان يذكروها باالسم، بدا هذا 
التهديد موجها صراحة الى روسيا التي تتهمها 
كييڤ والغرب بتسليح االنفصاليني وبنشر قوات 
في أوكرانيا رغم نفي موسكو الدائم لذلك«. ولكن 
بيان االليزيه يعني كذلك غياب عقوبات جديدة 
على روسيا في الوقت الراهن رغم اتهامها بانها 
وراء سيطرة االنفصاليني على مدينة ديبالتسيفي 

االستراتيجية بعد توقيع الهدنة.
وأعرب القادة ال� 6 كذلك عن رغبتهم في »تعزيز 
وسائل منظمة األمن والتعاون في أوروبا« لكي 
تتمكن من ضمان احترام وقف إطالق النار وسحب 

األسلحة الثقيلة من خط اجلبهة.
وقالت كييڤ، امس األول: انها حصلت على 
موافقة برلني وباريس وموسكو لنشر مراقبي 
املنظمة على النقاط الساخنة للنزاع الذي أوقع 

أكثر من 6 آالف قتيل منذ 11 شهرا.
من جهة أخرى، قال قائد القوات البرية األميركية 
في أوروبا اجلنرال، بن هودجز: إن حكومة بالده 
علقت قرار تدريب القوات األوكرانية، عقب توقيع 
اتفاق وقف إطالق النار بني االنفصاليني املوالني 
لروسيا والقوات احلكومية، فيمينسك في الثاني 

عشر من فبراير املاضي.
وأوضح هودجز ملراسل األناضول أنهم كانوا 
يخطط����ون لبدء التدريب ف����ي منتصف مارس 
احلالي، إال أن احلكومة األميركية فضلت التريث 
لترى تطبيق اتفاق وقف إطالق النار، املوقع في 
مينسك أوال، مضيفا: »القوات املسلحة األميركية 
جاهزة ألداء املهمة فورا إذا طلبت احلكومة منها 

ذلك«.
وحمل هودجز روسيا مسؤولية االشتباكات 
في ش����رقي أوكرانيا، متهما الرئيس الروس����ي 
فالدميير بوتني بالعمل على زعزعة االس����تقرار 
في املنطقة، ملنع أوكرانيا من االندماج مع الغرب، 
فضال عن سعيه إلى بث اخلالفات وسط حلف 

شمال األطلسي.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية ان 
قافلة جديدة من املساعدات اإلنسانية الروسية 
وصلت شرق أوكرانيا امس، بحسب وكالة األبناء 
األملانية. ونقلت وكالة »سبوتنيك« الروسية عن 
الوزارة أن هذه القافل����ة هي ال� 17 منذ أن بدأت 
روسيا بإرسال مس����اعدات إنسانية إلى سكان 
مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك االنفصاليتني في 
أغسطس املاضي. وتتضمن هذه القافلة املكونة من 
160 شاحنة كبيرة مختلف أنواع املواد الغذائية 

والطبية واإلنشائية.

االحتاد األوروبي يدعم مقترح هادي بنقل احلوار إلى الرياض

غياب احلل السياسي.
من جهته، حث االحتاد 
األوروب���ي جميع األطراف 
اليمنية عل���ى دعم جهود 
الرئيس هادي في اقتراحه 
لنقل محادث���ات املصاحلة 
التي جترى بوساطة األمم 
املتحدة الى اململكة العربية 
السعودية إذا تعذر التوصل 
الى اتفاق على مكان إجرائها 

داخل اليمن.
وق���ال متحدث باس���م 

االحتاد األوروبي للشؤون 
اخلارجية لم يشأ الكشف عن 
هويته في تصريح لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( ان 
»االحتاد دعا جميع األطراف 
إلى املشاركة بشكل بناء مع 
هادي بشأن هذه املسألة«، 
الفتا الى أن »االحتاد األوروبي 
ال يفكر في نقل موقع بعثته 

من صنعاء«.
من جانبه، رفض حزب 
الرئيس اليمني السابق علي 
عبداهلل صالح واحلوثيون، 
دعوة الرئيس هادي إلى نقل 
احلوار ملقر مجلس التعاون 

اخلليجي في الرياض.
وأكد مصدر في احلكومة 
اليمنية لصحيفة »الشرق 
األوسط« اللندنية امس أن 
الدعوة،  الفصيلني رفض���ا 
ل���م يوض���ح كيفية  لكنه 
تعامل الرئي���س هادي مع 

هذا الرفض.
الى ذل���ك، نفى املتحدث 
باس���م وزارة اخلارجي���ة 
ب���در  الس���فير  املصري���ة 
عبدالعاطي، صحة ما تناولته 
بعض وسائل اإلعالم حول 
قيام وف���د ميث���ل جماعة 
احلوثي���ني اليمني���ة بعقد 
لق���اءات مع مس���ئولني في 

الوزارة.

وآليته���ا التنفيذية، منوها 
الى سعي بعض »األطراف 
املتطرفة« من عدة جهات لم 

يسمها، إلفشال احلوار.
وكان مجل���س األمن قد 
اس���تمع إلحاطة من بنعمر 
خالل جلسة خاصة عقدها 

أمس االول، حيث 
اع���رب عن القل���ق إزاء 
تدهور الوضع السياس���ي 
واألمني في اليمن وتصاعد 
التهديد »اإلرهابي« في ظل 

أكد  � وكاالت:  صنع���اء 
مبعوث األمم املتحدة لليمن 
جمال بنعم���ر إنه ال ميكن 
ألي طرف ميني أن يفرض 
البالد بقوة  سيطرته على 
أنه  السالح، مش���ددا على 
»واهم من يعتقد أنه سيفرض 
توجهه عل���ى اآلخرين، أو 
سيحكم اليمن بالقوة«، في 

إشارة إلى احلوثيني.
جاء ذلك خ���الل مؤمتر 
صحاف���ي عق���ده املبعوث 
األممي في عدن أمس، حيث 
اطلع الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي، عن إحاطته 
التي قدمه���ا ملجلس األمن 

الدولي بشأن اليمن.
أنه  وأوض���ح بنعم���ر 
أبلغ مجل���س األمن الدولي 
عن خيبة أمله لعدم التزام 
احلوثي���ني بتنفيذ قرارات 
املجلس اخلاصة بانسحابهم 
التي  الدولة  من مؤسسات 
سيطروا عليها، ورفع اإلقامة 
اجلبرية التي فرضوها على 
رئيس احلكومة املستقيلة 
خالد بحاح وعدد من الوزراء 

واملسؤولني.
وأضاف أنه يعمل في إطار 
التي أحرزت  املشاورات - 
تقدما- مع األطراف السياسية 
وفقا للمب���ادرة اخلليجية 

مينيون يرفعون الفتات مؤيدة للرئيس هادي ومناهضة للحوثيني خالل مظاهرة في تعز أمس              )رويترز( 

مصر تنفي عقد 
لقاءات مع 

احلوثيني

الكونغرس يضع 
على جدول 

أعماله اقتراحًا 
بقانون ملنع رفع 

العقوبات عن 
طهران

بيروت: كان لرئيس وزراء إسرائيل بنيامني 
نتنياهو ما أراد: حتدى الرئيس باراك 

أوباما في عقر داره. ألقى خطابا ناريا في 
الكونغرس. حصد تصفيقا حارا. أوصل 

رسالته االعتراضية على االتفاق السيئ مع 
إيران، وذهب الى أبعد من ذلك بأن حدد إيران 

مصدر خطر على إسرائيل واملنطقة برمتها 
ووجها آخر من وجوه التطرف واإلرهاب. 

هدف نتنياهو الى فرملة اندفاعة أوباما باجتاه 
إبرام اتفاق وشيك مع إيران. وإذا كان جناحه 

في هذا املضمار غير مؤكد، فإنه جنح بالتأكيد 
في تعزيز وضعه السياسي والشعبي عشية 
انتخابات عامة في إسرائيل، وفي استخدام 

منصة الكونغرس في منافسته مع خصومه 
السياسيني في الداخل اإلسرائيلي. وإذا كان 

نتنياهو يتكلم أكثر مما يفعل فإنه على 
األقل خطيب مفوه يعرف كيف يلهب حماس 
الكونغرس األميركي ويستثير عاطفته جتاه 

إسرائيل، وأجاد في استخدام لغة العاطفة أكثر 
من لغة اإلقناع.

أما أوباما فإنه بعد إخفاقه في منع وصول نتنياهو 
الى مبنى الكابيتول، لم يعد أمامه إال حتجيم 

خطابه والتقليل من شأنه واملضي في إرسال 
إشارات االستياء مما حصل: قال إنه لم يشاهد 

نتنياهو ولكنه قرأ النص ولم يجد فيه جديدا.
وكان أوعز الى نائبه جو بايدن مبغادرة واشنطن 

ومقاطعة حفل الكونغرس.
واما اإلشارة العملية األبلغ فكانت عقد جولة 

مفاوضات مع إيران في الوقت الذي كان نتنياهو 
يلقي خطابه ضد إيران.

ردة فعل الدميوقراطيني اختصرتها زعيمة األقلية 
الدميوقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، 

واعتبرت خطاب نتنياهو »إهانة« للواليات 
املتحدة، قائلة إن تقديرها للعالقات األميركية 
ـ اإلسرائيلية دفعها إلى أن تكون »قريبة من 

البكاء أثناء اخلطاب«. وأضافت: »لقد غضبت من 

إهانة االستخبارات األميركية، ومن التعالي بشأن 
معرفتنا باخلطر الذي متثله إيران، والتزامنا مبنع 

انتشار السالح النووي«.
أما ردة فعل اجلمهوريني فقد اختصرها الرئيس 

السابق ملجلس النواب اجلمهوري نوت غينغرتش، 
الذي حضر اخلطاب في القاعة، وعبر عن دعمه 

ملا قاله نتنياهو، ملقيا باللوم على أوباما لتصرفه 
بحدة في األسبوعني املاضيني في موضوع 

الزيارة، ومشيرا إلى أن األكثرية في الكونغرس 
ضد هذا االتفاق، وأن هذا موقف يتشارك فيه 

أعضاء من احلزبني.
وقال غينغريتش: »أنا مع تشديد العقوبات، ونحن 

في الكونغرس نستطيع ذلك، ومع سعر النفط 
املنخفض ستجبر إيران على القبول بأشياء لم 

تكن لتقبل بها سابقا وتتخلى عن نياتها النووية«، 
وهو ما يلتقي مع ما طلبه نتنياهو برفض االتفاق 
واإلبقاء على العقوبات، معتبرا أن إيران في حاجة 

إلى االتفاق أكثر من الواليات املتحدة.

نتنياهو جنح في استخدام »منصة الكونغرس« وسجل هدفاً في مرمى أوباما
تقرير إخباري

يقوم بجولة في املنطقة لطمأنة حلفاء واشنطن

ً كيري: االتفاق مع إيران لن ميكنها من حيازة السالح النووي قريبا
عواصم وكاالت: جتاهلت 
املتح����دة وايران  الوالي����ات 
حتذي����رات رئي����س الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
من ابرام اتفاق حول برنامج 
الن����ووي، وأعلنتا  طه����ران 
مواصلة مفاوضاتهما الثنائية 
بجني����ڤ منتص����ف مارس 
ف����ي ختام  اجل����اري، وذلك 
محادثات قادها وزيرا خارجية 
البلدين واستمرت 3 ايام في 

مونترو بسويسرا أمس.
وأك����د وزي����ر اخلارجية 
األميركي ج����ون كيري عقب 
مباحثاته مع نظيره االيراني 
محمد ج����واد ظريف، أن اي 
اتفاق مع طهران سيتضمن 
فتح منش����آتها النووية أمام 
التفتيش، مشيرا إلى أنه يجب 
ان يحظى مث����ل هذا االتفاق 

بقبول املجتمع الدولي.
وأوض����ح كي����ري ان اي 
اتفاق سيتضمن وصوال حرا 
واجراءات للتحقق وسيزيد 
من الوقت الذي س����تحتاجه 
إي����ران لتخصيب م����ا يكفي 
من اليورانيوم النتاج سالح 

نووي.
ونوه ال����ى إن احملادثات 
التزال تنطوي على فجوات 
كبيرة وخيارات مهمة، الفتا 
الى ان مطالبة طهران باإلذعان 

ليست خطة في حد ذاتها.
وعل����ى اجلانب اإليراني، 
الدوائر املطلعة  قالت بعض 
على سير املفاوضات لوكالة 
االنب����اء الكويتية )كونا( ان 
»طهران جددت متسكها بحقها 
في احلصول عل����ى تقنيات 
الطاقة النووية لالستخدامات 
السلمية وفق املعايير الدولية 
والضمان����ات التي تش����رف 
عليها الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية«.
واضافت ان »ايران متسكت 

االوسط حتى ان مت التوصل 
الى اتفاق حول امللف النووي، 

بحسب »فرانس برس«.
ال����ى ذلك، قل����ل املتحدث 
البيت األبيض جوش  باسم 
ارنست من االنتقادات احلادة 
التي وجهه����ا نتنياهو خالل 
خطابه عل����ى املفاوضات مع 
طهران: كانت هناك شكوك من 
نتنياهو وبعض اجلمهوريني 
في الكونغ����رس حول اتفاق 
جنيڤ املؤقت، لكن هذا االتفاق 
تضمن الوص����ول يوميا الى 
املنش����آت النووية االيرانية، 
فضال عن ضم����ان أال متتلك 
القدرة على العمل س����را في 
مفاعل ال يعل����م به املجتمع 

الدولي.
غي����ر أنه بعي����د خطاب 
نتنياهو بالكونغرس، أعلن 
رئيس األغلبية اجلمهورية 
مبجلس الشيوخ السيناتور 
ميتش ماكونيل انه سيدرج 
على جدول اعم����ال املجلس 
االسبوع املقبل، اقتراح قانون 
مينع الرئيس أوباما من تعليق 
اي م����ن العقوبات املفروضة 
على ايران، ملدة 60 يوما من 
تاري����خ ابرام اتف����اق نووي 

محتمل معها.
وق����د ن����ددت اي����ران مبا 
وصفته����ا ب����� »االكاذي����ب« 
الوزراء  التي يطلقها رئيس 
االس����رائيلي خ����الل خطابه 
الكونغ����رس. ونقلت  ام����ام 
وكالة االنباء الرس����مية عن 
املتحدثة باسم وزارة اخلارجية 
االيرانية مرضية افخم أن هذا 
اخلطاب »مؤشر على الضعف 
والعزلة القصوى للمتطرفني 
الذين  اولئ����ك  حتى داخ����ل 
يدعمون اسرائيل«. ووصف 
البرمل����ان االيراني  رئي����س 
علي الريجاني اخلطاب بأنه 

»مسرحية سياسية«.

الى منطقة الش����رق األوسط 
لطمأنة حلفاء واشنطن بشأن 

االتفاق النووي مع إيران.
والهدف األساس����ي لهذه 
الزيارة هو »توضيح أن احلل 
الديبلوماس����ي لألزمة بشأن 
برنامج ايران النووي سيجعل 
املنطقة اكثر أمنا«، بحس����ب 

»رويترز«.
وكان مسؤول كبير بوزارة 
اخلارجية االميركية قد اعلن 
م����ن مونت����رو، ان الواليات 
املتحدة ستواصل »التصدي 
بحزم« ألي محاولة من ايران 
لتوسيع نفوذها في الشرق 

الى  التوصل  كذلك بضرورة 
اتفاق موحد وش����امل ينص 
على ضمانات لفك العقوبات 
االقتصادية املفروضة عليها 
وفق آلية تتوافق عليها جميع 

االطراف«.
وقال مسؤول أميركي كبير: 
إن »احملادثات بني واشنطن 
وطهران حققت تقدما، لكن ال 
تزال هناك حتديات صعبة«، 
متوقعا استئناف املفاوضات 
م����ع االيراني����ني - بحضور 
االحتاد االوروبي- في جنيڤ 
منتص����ف م����ارس اجلاري. 
ويقوم كيري بجولة سريعة 

كرج
يضم بعض 

معدات التخصيب

طهران
مركز االبحاث 

النووية الرئييس

افغانستان

باكستان

الخليج
خليج عمان

السعودية

العراق

بارتش�
قاعدة عسكرية

ساغند

اردكان
مصنع النتاج

”الكعكة الصفراء“
انارك

للتخلص
من النفايات

بوشهرالنووية
محطة نووية لتوليد

الكهرباء، وتبلغ قدرتها 
االنتاجية نحو

000 1 ميغاواط.
افتتحت يف سبتمرب 2011

اصفهان
مفاعالت لالبحاث،
وتحويل اليورانيوم

منشأة للتخصيب
يتع� ان تصبح موقع

التخصيب الوحيد

مفاعل قيد االنشاء
ال يسمح بإنتاج البلوتونيوم لتطوير

االسلحة يف هذا املفاعل

مجهز لتخصيب اليورانيوم
يتع� عىل ايران االمتناع

عن استخدام هذه املنشأة

امللف النووي االيراين

اراك

نطنز
فوردو

بحر قزوين

احتياطي اليورانيوم
 (تقدير)

400 4 طن
غاش�

المصادر� الوكالة الدولية للطاقة الذرية� مبادرة التهديد النووي� معهد العلوم والامن الدولي  

منجم لليورانيوممفاعلموقع نووي
املنشآت النووية الرئيسية

�المواقع التقريبية�

�تلك ايران 000 19 جهاز طرد مركزي، 200 10 منها يف الخدمة الفعلية.
غ� ان واشنطن تسعى اىل تخفيض عددها اىل 500 6 - 7000 جهاز
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القاهرة ـ رويترز: أقرت احلكومة املصرية امس مشروع 
قانون االستثمار املوحد املنتظر الذي يتضمن تعديالت 
حتمي املستثمرين وتقدم لهم ضمانات وتسهيالت مبا 

يعزز ثقتهم قبيل القمة االقتصادية التي تعقد في منتصف 
مارس.

وقال مجلس الوزراء في بيان صحافي إن مشروع القانون 
الذي أحاله إلى رئيس اجلمهورية للتصديق عليه يشمل 
»حزمة من التعديالت احملفزة لالستثمار« أبرزها حماية 

املستثمر من اخلضوع للعقوبات اجلنائية عن أي مخالفات 
يرتكبها فرد في الشركة.

وذكر البيان أن هذا التعديل يوفر »حماية للمستثمر 
املسؤول عن اإلدارة الفعلية من اخلضوع للعقوبات اجلنائية 

املقيدة للحرية عن األفعال املرتكبة باسم الشركة أو 
املنشأة«.

وقال محسن عادل نائب رئيس اجلمعية املصرية 
للتمويل »القانون اجلديد يعني عدم اتخاذ أحكام جنائية 

ضد املستثمرين حسني النية ما لم يرتكبوا مخالفات 
بأشخاصهم. قبل ذلك كان رئيس الشركة يتحمل املسؤولية 
عن أي مخالفة يرتكبها أي فرد في الشركة. أما اآلن ستكون 
املسؤولية على الشركة )في صورة غرامة أو إيقاف أو إلغاء 

ترخيص مزاولة النشاط( ومرتكب املخالفة نفسه«.
ووفقا للبيان فإن مشروع القانون يوسع نطاق الضمانات 

التي يتمتع بها املستثمر »مبا يكفل له إنشاء مشروعه 
االستثماري ومتويله ومتلكه وإدارته والتصرف فيه 

وتصفيته دون قيود عليه في ذلك واحترام نفاذ العقود 
املبرمة بني الدولة واملستثمر«.

وينص املشروع على براءة ذمة املستثمر من أي التزامات 
جتاه اجلهة اإلدارية بعد فوات 120 يوما فقط من تاريخ 

تقدميه لطلب تصفية الشركة أو التخارج منها دون موافاته 
ببيان لهذه االلتزامات وهو ما اعتبره من مزايا القانون 

اجلديد.

تسهيالت وحوافز

تتيح التعديالت اجلديدة للدولة إمكانية منح حوافز إضافية 
غير ضريبية لتشجيع االستثمار في املشروعات ذات 

التشغيل الكثيف العمالة وتلك التي تعمل على زيادة نسبة 
املكون احمللي في املنتج النهائي والتي تستثمر في مجال 
اخلدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة الداخلية أو الطاقة 

التقليدية أو اجلديدة أو املتجددة فضال عن تلك التي 
تستثمر في املناطق النائية واحملرومة.

ومن بني التسهيالت التي يتضمنها مشروع القانون إضافة 
فقرة جديدة مؤداها االكتفاء بصدور الترخيص للتعامل 

مع أجهزة الدولة للحصول على اخلدمات والتيسيرات 
للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي.

وفي هذا اإلطار يقدم املشروع نظاما جديدا مبقتضاه تقوم 
الهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة باستيفاء كافة 

التراخيص واملوافقات اخلاصة نيابة عن املستثمرين في 
املشروعات التي تستثمر في مجاالت حتدد بقرار من رئيس 

اجلمهورية.
وقال بيان مجلس الوزراء إن من أهم اختصاصات الهيئة 
التي يحددها املشروع تفعيل »نظام الشباك الواحد« الذي 

يعني إصدار كل التراخيص واملوافقات الالزمة ألي مشروع 
استثماري من مكان واحد.

ضريبة اآلالت والمعدات وتخصيص األراضي

حدد مشروع القانون سعر الضريبة على اآلالت واملعدات 
املستخدمة في اإلنتاج بنسبة خمسة % كما ينص على 

رد الضريبة على اآلالت واملعدات التي تستخدم في إنتاج 
سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقدمي أول إقرار 

ضريبي.
كما يتيح املشروع للجهة املختصة خصم نسبة 30% من 
تكلفة اآلالت واملعدات املستخدمة في االستثمار بناء على 

طلب املمول عن الفترة الضريبية األولى.
واستحدث القانون نظاما جديدا لضبط آلية تخصيص 

األراضي والعقارات اململوكة للدولة »تلتزم كافة اجلهات 
احلكومية باتباعه عند التصرف في تلك األراضي والعقارات 

لصالح املستثمرين«.
وأشاد عادل باآلليات اجلديدة قائال إنها »تعطي بعض املزايا 

للمشروعات الصغيرة واملتوسطة بنظام التأجير وحق 
االنتفاع«.

وقال بيان مجلس الوزراء إن مشروع القانون يتضمن 
بابا جديدا لتسوية منازعات االستثمار ينظم عمل جلان 

التظلمات من القرارات الصادرة عن الهيئة وعمل اللجنة 
الوزارية لفض منازعات االستثمار التي تفصل في الشكاوى 

والطلبات واملنازعات.

المؤتمر االقتصادي

ويتوقع عادل أن ينعكس القانون بشكل إيجابي على القمة 
االقتصادية في شرم الشيخ التي تأمل احلكومة أن جتتذب 

استثمارات محلية وخارجية تتراوح قيمتها بني 10 و12 
مليار دوالر.

وقال »ألول مرة في تاريخ مصر تطرح احلكومة مشروعات 
محددة بعينها وقابلة للتنفيذ وليس كما يحدث دائما من 

طرح سياسات عامة« في إشارة إلى املشروعات التي تعتزم 
مصر طرحها في القمة.

وأضاف »لوال هذا القانون لم يكن هناك مؤمتر شرم 
الشيخ.. فهو احملور الرئيسي للمؤمتر.. وسيعطي املناخ 
االستثماري العام الذي ستحاول الدولة من خالله تغيير 

الفكر واملنهج واآللية التي تدير بها عملية االستثمار«.
وعزا ذلك إلى أن »القانون يتحدث ألول مرة عن خريطة 

اقتصادية ملصر.. وألول مرة عن طريقة تخصيص 
األراضي ومسألة العملية اخلاصة مبقاضاة املستثمرين 

وهذه حلت مشكلة ليست بالهينة«.
وأشار عادل إلى أن القانون صدر بطريقة متوافقة مع 

الدستور املصري والقوانني املصرية ومع أفضل النظم 
واملعايير العاملية في إعداد قوانني االستثمار.

قبل أيام من املؤمتر االقتصادي احلكومة املصرية تقّر قانونًا جديدًا 
يوفر ضمانات وتسهيالت للمستثمرين

الس���بب احلقيقي  ملعرفة 
وراء هذا احلريق ومحاسبة 
املقصرين أو املتسببني في 
حدوثه«، وفق ما نقلت عنه 

الوكالة املصرية.
وأشار إلى أن احلريق لم 
يتسبب سوى في سقوط 
جزء من الس���قف اخلاص 
بقاعة خفرع الرئيسية، جراء 
تأثره باحلرارة، نافيا تأثر 
صاالت العرض نظرا لبعد 
املسافة بني موقع احلريق 

وصاالت العرض.
وفي بيان سابق لوزارة 
الصحة املصرية، قالت إن 
أكثر من  16 أصيبوا جراء 
احلريق، ومت إس���عاف 10 
منهم مبوقع احلادث، بينما 

مت نقل الباقني الى مستشفى 
قريب.

وأوضح املتحدث باسم 
الوزارة، حسام عبد الغفار، 
في البي���ان إن »اإلصابات 
تتراوح بني حاالت اختناق 
وكدمات واشتباه كسور، وال 

يوجد حاالت حرجة«.
الدولي  القاهرة  ومركز 
للمؤمترات، هو أكبر مركز 
للمؤمت���رات ف���ي مص���ر، 
ويس���تضيف العديد منها 
سنويا سواء كانت محلية أو 
عاملية. ويدار املركز من قبل 
الهيئ���ة العامة للمؤمترات 
واملعارض، إحدى الهيئات 
التابعة ل���وزارة الصناعة 

والتجارة املصرية.

بالتبريد ملكان احلادث، وهي 
املرحلة األخيرة لإلطفاء«.

وأضاف أن »أجهزة البحث 
اجلنائي قامت مبعاينة املكان 
ملعرفة أسباب احلادث« التي 

لم تعرف بعد.
ونقل التلفزيون املصري 
ام���س، صورا  الرس���مي، 
للحري���ق، أظهرت تصاعد 
املكان،  اللهب من  ألس���نة 
وسط مش���اركة لطائرات 
عس���كرية، ف���ي عمليات 

اإلطفاء.
ق���ال منير  من جانبه، 
فخ���ري عبدالن���ور، وزير 
إنه  الصناعة والتج���ارة، 
»سيتم إجراء حتقيق موسع 
من قبل األجه���زة املعنية 

القاه���رة � األناض���ول: 
س���يطرت قوات احلماية 
املدنية على حريق نشب، 
امس، في مركز املؤمترات 
الكبرى، الكائن بحي مدينة 
مصر، شرقي القاهرة، وهو 
أكبر مركز للمؤمترات في 
مصر، ويدار من قبل وزارة 

التجارة والصناعة.
وق���ال اللواء هاني عبد 
اللطيف، املتحدث باسم وزارة 
الداخلية، في تصريح لوكالة 
الرسمية املصرية،  األنباء 
املدنية  إن »قوات احلماية 
جنحت في السيطرة على 
احلريق الذي نشب بإحدى 
القاعات مبركز املؤمترات 
مبدين���ه نصر، ث���م قامت 

)رويترز( رجال اإلطفاء يحاولون إطفاء حريق في مركز القاهرة الدولي للمؤمترات أمس  

أكثر من 16 إصابة بحريق 
في أكبر مركز للمؤمترات في مصر

»إفتاء مصر« ردًا على »داعش«:
زواج »الڤيديو كونفرانس« باطل

القاهرة � أ.ش.أ: حّذرت دار اإلفتاء املصرية، 
الفتيات من االستجابة للدعوات املخالفة للشريعة 
والتي أطلقها تنظيم »منشقي القاعدة« اإلرهابي 
املعروف ب� »داعش«، عبر مواقعهم اإللكترونية 
ومواقع التواصل االجتماعي، ووجهوها للفتيات 
للزواج من عناصر متطرفة بالتنظيم عن طريق 
»الڤيديو كونفرانس« متهيدا لسفرهم إلى مناطق 

تواجد التنظيم اإلرهابي. 
وأكدت دار اإلفتاء � في فتوى لها امس � أن 
ال���زواج ال ينعقد بطريق الڤيديو كونفرانس، 
ملا يكتنفه الكثير من أوجه العيوب التي يعاب 
به���ا العقد مما يتصل مببدأ الرضا على وجهه 
احلقيقي الذي دلت عليه نصوص الشرع، فضال 
عن حضور الش���هود ومعاينتهم لكل مقومات 
العقد. وأوضحت الدار � في أحدث فتاويها عقب 
رصد مرصد فتاوى التكفير واآلراء الشاذة بالدار 
لدعوة »داعش« تلك � أن لعقد الزواج الصحيح 
ش���روطا يجب أن تتوافر عند عقده، واألصل 
في عقد الزواج أنه يتم بالصورة املعتادة من 
حضور طرفي العقد أو من يوكل عنهما، وإجراء 
الصيغة في حضور شاهدين في مجلس واحد، 
لقول النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم »ال نكاح 
إال بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على 

غير ذلك فهو باطل«. 
وأضافت أن ما يتم من سماع الشهود لصيغة 
العق���د بني طرفيه في هذه الوس���ائل احلديثة 
كالهاتف وبرامج احملادثة عبر شبكة املعلومات 
الدولية »اإلنترنت« فال عبرة به، ألن األصوات 
قد تختلط، وهذا ال يكتفى به في عقد النكاح، 
ألن القاعدة الفقهية تقول »يحتاط في الفروج 

ما ال يحتاط في األموال«. 
وذك���رت الفتوى أن الس���ادة الش���افعية 
يش���ترطون � في معتمد مذهبهم � في شاهدي 
النكاح أن يكونا صحيحي النظر مبصرين وال 
يكتفون بس���ماعهما فقط.. وهذا ما أقره اإلمام 
الن���ووي في كتابه »منه���اج الطالبني«، فقال: 
»وال يصح إال بحضرة ش���اهدين، وشرطهما 
حرية، وذكورة، وعدالة، وسمع، وبصر«.. وعلق 
الش���يخ اخلطيب الش���ربيني في الشرح على 
قوله »وبصر« بالق���ول: »ألن األقوال ال تثبت 

إال باملعاينة والسماع«. 
وشددت على أنه ال يعتد كذلك مبا يحصل 
من مشاهدة الصور مع الصوت � والذي صار 
أمرا ممكنا � س���واء عن طريق الهواتف أو عبر 
برامج احملادثة عبر شبكة املعلومات الدولية 
)االنترنت(، ويتحقق به ما اشترطه الشافعية، 
ألن حتقق هذا األمر قائم على الظن وليس أمرا 
قطعيا، كما أنه قد يدخله التزييف والتدليس 
عبر البرامج املختلفة التي تس���طيع التغيير 
والتحريف في األص���وات والصور والڤيديو، 
والقاعدة الفقهية تق���ول »يحتاط في الفروج 
ما ال يحتاط في غيرها، فال يجوز لنا أن نحل 
شيئا منها بالظن«، وذلك سدا للذرائع، وما قد 

يحدث من مفاسد جراء إباحة هذا األمر. 
وح���ذرت دار اإلفتاء � في فتواها � الفتيات 
من االستجابة لتلك الدعوات املخالفة للشريعة، 
والتي ستجر عليهم الكثير من الويالت، وتدخلهم 
في دائرة التطرف واإلره���اب عبر زواج غير 
ش���رعي ال يرضاه اهلل وال رسوله صلى اهلل 

عليه وآله وسلم.

مصر تؤكد من جنيڤ التزامها بإقامة دولة القانون
وتطالب بدعم املجتمع الدولي لدحر اإلرهاب

القاهرة � جنيڤ � أ.ش.أ: 
التزامها  ج���ددت مص���ر 
بالتعاون مع آليات منظومة 
الدولية  حقوق اإلنس���ان 
وعلى رأسها مجلس األمم 
المتحدة لحقوق اإلنسان 
من أجل العمل على تعزيز 
احترام حقوق اإلنسان في 

جميع أنحاء العالم.
 جاء ذلك في بيان مصر 
ألقاه السفير هشام  الذي 
بدر مساعد وزير الخارجية 
للشؤون متعددة األطراف 
أمام الشق  الدولي  واألمن 
رفيع المستوى من الدورة 
الثامنة والعشرين لمجلس 
األم���م المتح���دة لحقوق 
اإلنسان والمنعقدة حاليا 

في جنيڤ.
 وأشار بدر إلى أن هذه 
الرؤية تأتي لتتزامن مع 
اتخاذ السلطات المصرية 

للعديد من اإلجراءات المهمة 
الوطني  المس���توى  على 
لتدعيم وحماية الحقوق 
األساس���ية  والحري���ات 
للمواطني���ن، والس���عي 
إلقامة دولة القانون، وأن 
التي  التحدي���ات  أخط���ر 
تواجه الش���عب المصري 
خ���الل الفترة الحالية هو 
تحدي اإلره���اب، والذي 
لم يعد يقتصر فقط على 
حدود الدول���ة المصرية، 
وإنما أصب���ح يمتد أيضا 
المصريين  أرواح  ليشمل 
المتواجدين خارج مصر.

 وأكد أنه على المجتمع 
الدولي أن يقدم المساندة 
والدعم الواجبين لمصر في 
الذي  حربها ضد اإلرهاب 
يهدف إل���ى عرقلة عملية 
الديموقراط���ي  التح���ول 
الفوضى  وخلق مناخ من 

وعدم االستقرار.
كما نوه مساعد وزير 
الخارجي���ة باتخ���اذ عدة 
خط���وات محوري���ة على 
المستوى الوطني على مدى 
الفترة الماضية من بينها 
تشكيل وعمل اللجنة العليا 
لإلصالح التشريعي في إطار 
السعي الستكمال البنيان 
التش���ريعي للضمان���ات 
القانونية واآلليات الالزمة 
لتعزيز احت���رام وحماية 
حقوق اإلنس���ان، وإقرار 
إنشاء لجنة وطنية دائمة 
لحقوق اإلنسان، والعمل 
الحثي���ث ال���ذي يج���ري 
لتعزيز الحقوق االقتصادية 
واالجتماعي���ة ومكافحة 
العنف ضد المرأة، وتدعيم 
دور المجالس المتخصصة 
العامل���ة في مجال حقوق 
اإلنسان إضافة للتواصل 

المس���تمر م���ع منظمات 
المجتمع المدني.

وأش���ار إل���ى أن مصر 
مس���تمرة ف���ي التفاع���ل 
اإليجابي مع عمل مجلس 
األم���م المتح���دة لحقوق 
آليات  اإلنس���ان وبقي���ة 
منظومة حقوق اإلنس���ان 
الدولية، وهو ما يتجسد 
في مبادرتها بطرح عدد من 
المهمة  القضايا والملفات 
في مجلس حقوق اإلنسان 
على غ���رار تلك المتعلقة 
بحماية األس���رة، وإعادة 
رؤوس األموال المنهوبة إلى 
الدول التي نهبت منها هذه 
األموال، وأثر اإلرهاب على 

أوضاع حقوق اإلنسان.
وتضم���ن البيان رؤية 
مصر تجاه عدد من القضايا 
اإلقليمية والدولية المرتبطة 
بحقوق اإلنسان على غرار 

االنتهاكات اإلس���رائيلية 
أبناء  المس���تمرة لحقوق 
الفلس���طيني،  الش���عب 
والتدهور الخطير لألوضاع 
ف���ي ليبيا في ظل تصاعد 
خطر اإلرهاب، واستمرار 
عدم االستقرار في الساحة 

السورية.
 إضاف���ة لإلعراب عن 
إزاء  الكبير  انزعاج مصر 
ما تتع���رض له الجاليات 
المس���لمة م���ن اعتداءات 
وانتهاكات في بعض الدول 
الغربية، وإدانتها لإلساءات 
الموجهة لإلسالم وللرموز 
اإلس���المية بحجة حرية 
التعبي���ر، مع التنويه في 
هذا الصدد بدعوة السيد 
رئيس الجمهورية لتحديث 
الديني لمواجهة  الخطاب 
المتنامي للخطاب  الخطر 

المتطرف.

روسيا ومصر توقعان ثالث اتفاقيات
لدعم التعاون العسكري والتكنولوجي

حكم نهائي بالسجن 10 سنوات
بحق شرطيني أدينا بقتل خالد سعيد

موسكو � وكاالت: وقعت روسيا ومصر امس 
ث����الث اتفاقيات لتدعيم التع����اون في املجاالت 
العس����كرية والتكنولوجية في مسعى لتعزيز 

العالقات الثنائية بني البلدين. 
وذكرت وزارة الدفاع الروس����ية في بيان ان 
االتفاقيات الت����ي وقعت في ختام أعمال اللجنة 
الثنائية املشتركة للتعاون العسكري والتكنولوجي 
تشمل بروتوكوال حول التعاون الثنائي في املجاالت 
العسكرية والتكنولوجية وميثاقا للجنة املشتركة 
وبروتوكول الدورة األولى للجنة دون ان يعطي 
مزيدا من التفاصيل حول االتفاقيات. وبهذا الشأن 
شدد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 
البيان على ان بالده تولي أهمية كبيرة لتطوير 
التعاون العسكري والتكنولوجي مع مصر. وأكد 
شويغو ان عالقات التعاون الثنائي في املجاالت 
العسكرية والتكنولوجية تتطور بصورة ايجابية 
بفضل اجلهود التي يبذلها اجلانبان، مشيرا الى 
ان لهذا التعاون تاريخا طويال بدأ في عام 1955 
عندما زود االحتاد السوفييتي مصر باألسلحة 

واملعدات احلربية. 
ب����دوه وصف وزير الدف����اع املصري صدقي 
صبحي االتفاقيات الثنائية بأنها »مهمة« معربا 
عن أمله بان يحقق التعاون الثنائي في املجاالت 

العسكرية والتكنولوجية النتائج املرجوة. 
وأضاف ان التعاون مع روسيا يهدف للحفاظ 
على األمن والسلم في الشرق األوسط والعالم.

وتابع ان »مصر تقدر موقف روس����يا الداعم 
لها واملساند جلهودها في مكافحة اإلرهاب، وأن 
التع����اون بني البلدين يهدف للحفاظ على األمن 

والسلم في الشرق األوسط والعالم«.
وأوضح في بيان للجيش املصري، أن »مصر 
تقدر موقف روسيا الداعم لها واملساند جلهودها 
في مكافحة اإلره����اب وأن التعاون بني البلدين 
يهدف للحفاظ على األمن والس����لم في الشرق 
األوس����ط والعالم«.وبحسب البيان، »قال وزير 
الدفاع الروس����ي إن الوضع في الشرق األوسط 
والعالم يدفع موس����كو والقاهرة للتعاون معا 
ضد اإلرهاب، وإن مصر من أهم شركاء روسيا 
في الشرق األوس����ط، وإن مصر من الدول التي 
كانت وال تزال حت����ارب اإلرهاب باعتبارها من 
أهم دول املنطقة في احلفاظ على األمن والسلم 

العاملي«.
وتابع وزير الدفاع الروسي بحسب البيان: 
»تصدي مصر لإلره����اب لن يصب في مصلحة 
املصريني وحدهم، وإمنا في مصلحة جميع دول 

املنطقة«.

القاهرة � أ.ف.پ: أيدت محكمة النقض املصرية 
امس نهائيا حكما بالس����جن عشر سنوات على 
شرطيني أدينا بقتل الناشط خالد سعيد عام 2010، 
والذي أثار مقتله غضبا واسعا مهد الطريق لثورة 
2011 التي أطاحت بالرئيس األسبق حسني مبارك، 

بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.
وقتل خالد سعيد على يد الشرطيني في عرض 
الطريق في حي سيدي بشر في مدينة اإلسكندرية 
الساحلية على البحر املتوسط في يونيو 2010، 
وصدر حكم بسجن الشرطيني عشر سنوات في 
مارس 2014. وقام الشرطيان بالطعن فيه الحقا أمام 

محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في مصر.
وقال مسؤول قضائي في محكمة النقض: ان 
»محكمة النقض رفضت الطعن املقدم من كل من 
املتهمني )اميني الشرطة( محمود صالح محمود 
غزالة وعوض إسماعيل عبداملجيد، على احلكم 
الصادر من محكمة جنايات اإلسكندرية بالسجن 
10 سنوات لكل منهما التهامهما بقتل خالد سعيد 
مبنطقة سيدي بشر في اإلسكندرية قبل اندالع 
ثورة 25 يناير«.وأفاد املسؤول بأن »حكم احملكمة 
يعد نهائيا وباتا واجب التنفيذ، وال يجوز الطعن 

فيه مرة أخرى«.
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التنظيم يرد بتسجيالت مصورة جلثث قال إنها لقتلى املهاجمني

احلراك السياسي في لبنان حتت سقف املفاوضات األميركية ـ اإليرانية

بغداد تتحدث عن »فرار جماعي« لـ »الدواعش« من تكريت

مصادر لـ »األنباء«: الرئاسة اللبنانية ضحية األولويات اخلارجية 
ومجلس الوزراء يخوض اختبار النوايا والتفاهمات اليوم 

ونقل عناصره ومحاصرة املدن 
بش����كل تام وخانق كي يتم 

االنقضاض عليهم«.
وأش����ار ال����ى ان القوات 
املهاجمة »متكنت من تدمير 
خط الصد االول ل� »داعش«، 
وهو نقطة انطالق لهجماتهم 
على مناط����ق ديالى، ما ادى 
الى ف����رار عصاب����ات داعش 
وانسحابهم الى داخل املدن«.

وقال ضاب����ط برتبة لواء 
في اجليش من قيادة عمليات 
صالح الدين، ومقرها سامراء، 
لفرانس برس: ان »العمليات 
مستمرة حسب اخلطة التي مت 
االعداد لها مسبقا، فقطع االمداد 
وتطويق امل����دن من مقومات 
النصر لتالفي وقوع خسائر 
ومنع التنظيم من شن هجمات 

جديدة«.
وأوضح ان القوات »تتقدم 
تدريجا وببطء بسبب تفجيرات 
القنابل عل����ى جانب الطرق 
ونيران القناصة، لكننا نحقق 

االهداف وفق اخلطة«.
ب����دوره، اعل����ن املتحدث 
باسم الشرطة العقيد محمد 

تصريف االعمال يشكل عامل 
ضغط متواصل على انتخاب 
الرئيس، لكن الرئيس سليمان 
متسك بضرورة وجود حكومة 
توافقية ميكن ان تسد غيبة 
رئيس اجلمهورية حال تعذر 
انتخاب خلف ل���ه، وهذا ما 
حص���ل. ويذك���ر ان اللواء 
السيد، يقوم بدور استشاري 
لدى الرئيس السوري بشار 

االسد في هذه املرحلة.
وحت���ى على املس���توى 
الداخلي يالحظ ان العقبات في 
طريق الرئاسة الزالت قائمة 
بل ومتجذرة ايضا بدليل ما 
حصل داخل جلسة احلوار 
السابقة بني تيار املستقبل 
وحزب اهلل في مقر رئاسة 

مجلس النواب.
حيث طرح احلزب مجددا 
دعمه ترشيح العماد ميشال 
عون لرئاس���ة اجلمهورية، 
»أو أي شخص ينال بركته« 
فرد فريق املس���تقبل مبديا 
النقاش،  عدم تفاؤله به���ذا 
إال أنه جتنب طرح أس���ماء 

املرشحني.
وردت »كتلة املستقبل«، 
على كالم رئي���س املجلس 
السياسي في احلزب السيد 

ابراهيم لفران����س برس: ان 
»عمليات القصف على مواقع 
داع����ش اجبرتهم على الفرار 
من مواقعهم«، مشيرا الى ان 
التنظيم »يعتمد على العبوات 
الناسفة والسيارات املفخخة 
املدرعة، وال يعتمد اس����لوب 

املواجهة«.
هذا، وقد قال����ت مصادر 
أمني����ة ومحلي����ة عراقية إن 
القوات املشتركة متكنت في 
إطار عمليات »لبيك يا رسول 
اهلل« من حترير قرى ش����يخ 
محمد والسيفونة والطرويشة 
شرقي محافظة صالح الدين 
من قبضة التنظيم ومتكنت من 
قتل 60 من مقاتليه بينهم من 

يحملون جنسيات عربية.
وأش����ارت املصادر إلى أن 
القوات العراقية متكنت من 
حترير 200 كم شرقي قضاء 
سامراء ضمن املرحلة األولى 
لعملي����ات حتري����ر محافظة 
صالح الدين من »داعش«.. وأن 
القوات األمنية استقرت بالقرب 

من حقل عجيل النفطي.

إبراهيم أمني السيد خالل زيارة 
الطاش���ناق  التهنئة حلزب 
واعتبر فيه أن احلزب ملتزم 

أخالقيا بالعماد عون.
من جهته، رئيس حزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع 
قال في لقاء مع صحافيني انه 
ش���خصيا ال يرى أي مخرج 
الرئاس���ي حاليا.  للمل���ف 
وأضاف أن طهران هي التي 
اقترحت تدخل املوفد الفرنسي 
جان فرانسوا جيرو، وبعد 
امتام اتصاالته تبلغ من حزب 
اهلل االلتزام بترشيح العماد 
ميشال عون، وبالتالي انهم ال 

يستطيعون فعل شيء.
لكن رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، بقي على تفاؤله 
بحوار احلزب - املستقبل، 
وقد الحظ أمام زواره أمس 
أن جلس���ة احلوار السابقة 
تناولت االستحقاق الرئاسي 
واالس���تراتيجية األمني���ة 
الدفاعية، وسيتابع الطرفان 
البحث في هذين املوضوعني 
في اجللس���ات املقبلة. وفي 
معلوم���ات ل���� »األنباء« ان 
البحث املقبل سيشمل اخلطة 
األمنية في بيروت والضاحية 

اجلنوبية.

في سياق متصل إلى قصف 
مس����تودع يحتوي على 40 
صاروخا موجه����ا من صنع 
أميركي مبنطقة الروشية قرب 
س����دة الفلوجة، ما أسفر عن 
قتل 35 عنصرا من »داعش« 

وتدمير الصواريخ.
في املقابل، نشرت حسابات 
إلكترونية مقربة من »داعش« 
تس����جيالت مصورة تظهر 
عشرات اجلثث التي قالت إنها 
عائدة لقوات حكومية عراقية 

بتكريت.
أما التلفزي����ون العراقي، 
فنقل ع����ن مصدر أمني قوله 
في تصريح صحافي: إن القوات 
األمنية واحلشد الشعبي املكون 
من مليشيات شيعية مؤيدة 
للحكومة »متكنت من الدخول 

باجتاه شمال تكريت«.
م����ن جهته، ق����ال الفريق 
الركن عبد االمير الزيدي، قائد 
عمليات دجلة التي تشرف على 
ديالى، لوكالة فرانس برس 
»الهدف من عملياتنا هو منع 
داعش من تنفي����ذ الهجمات 
وقطع طرق االمداد والتواصل 

الي���وم اخلميس  ال���وزراء 
س���تكون اختب���ارا لنوايا 
االطراف السياسية القابضة 
على مواقف وزراء احلكومة 
مع استبعاد مصادر سياسية 
وسطية ل� »األنباء« حتريكا 
الرئاسي،  مللف االستحقاق 
الذي مازال ضحية األولويات 
اخلارجية، اقليمية كانت او 

دولية.
وتضي���ف املص���ادر ان 
ال���ذي  التالق���ي االقليم���ي 
انت���ج التوافق على حكومة 
متام س���الم ال يبدو قريبا، 
مبقياس االوضاع االقليمية 
املشدودة بحبل امللف النووي 

االيراني.
وفي هذا الس���ياق يقول 
اللواء جميل الس���يد املدير 
العام  الس���ابق لألمن  العام 
لقناة OTV الناطقة بلس���ان 
التيار الوطني احلر انه كان 
ارس���ل الى الرئيس ميشال 
سليمان ناصحا بعدم تشكيل 
حكومة سالم واالبقاء على 
حكوم���ة جني���ب ميقات���ي 
كمصرفة لألعمال، ألن تشكيل 
احلكومة السالمية، سيبعد 
اولوية االستحقاق الرئاسي، 
فيم���ا االبقاء عل���ى حكومة 

عواصم � وكاالت: واصلت 
الق����وات العراقي����ة العملية 
العسكرية األوسع الستعادة 
مدينة تكريت ومحيطها من 
س����يطرة »داعش«، وحاولت 
أمس »محاصرة« هذه املناطق 
قبل مهاجمتها، بحسب ما افاد 

مسؤولون عسكريون.
وتزامنا مع ذلك، قالت وزارة 
الدفاع العراقية: إن مصادرها 
االستخبارية أشارت إلى أن 
تنظيم داعش يعيش »حالة 
من القلق والتوتر واالنكسار«، 
مؤكدة رصد »هروب جماعي 
لعناصر داعش م����ن مدينة 
الفلوجة خاصة بني شريحة 
الش����باب منهم، وق����د بلغت 
النسبة املئوية ألعداد الهاربني 
حلد اآلن 30%« بحسب ما نقلت 

شبكة »سي ان ان«. 
وتابعت الوزارة بالقول: 
»أما في مدين����ة تكريت فإن 
التقارير األولية تش����ير إلى 
أن ع����دد الهارب����ني منهم بلغ 
140 إرهابيا بسبب العمليات 
العسكرية الناجحة التي تشنها 
قواتنا ضدهم«. كما أش����ارت 

بيروت ـ عمر حبنجر

احلراك السياسي في لبنان 
مستمر حتت سقف املفاوضات 
� االيرانية وعلى  االميركية 
ايقاعها، ولبنان ليس متفردا 
في ه���ذا املنح���ى فاملنطقة 
كله���ا تعيش ه���ذا احلاجز، 
امنا الوض���ع اللبناني يبدو 
محميا على املستوى االمني 
برعاية دولية خاصة، تفضل 
ابقاء هذه املساحة اجلغرافية 
الواقعة عند اخلاصرة الغربية 
لس���ورية، اقل ح���رارة من 

املناطق االخرى.
ومن ضمن »االمتيازات« 
الش���كلية الت���ي يتمتع بها 
الس���ماح باالفراج  لبن���ان 
ع���ن مجلس ال���وزراء الذي 
سيستأنف جلساته اعتبارا 
اليوم اخلميس، بدعوة  من 
من رئيسه متام سالم حتت 
عن���وان التمس���ك بروحية 
التوافق وطبق���ا آللية عمل 
لم تتبدل، بيد أنها مشحونة 
بوقود م���ن النوايا الطيبة، 
كما س���ماها سالم، ما يعني 
استبعاد العرقلة، واملناكفات 
والكيدي���ات وبالتالي كتابة 
عمر جديد حلكومة املصلحة 

الوطنية.
في ه���ذه األثن���اء اللقاء 
الذي  التش���اوري  الوزاري 
الرئيس  انطلق من من���زل 
س���ليمان حتدث عن ذهنية 
جدي���دة، والوزير الكتائبي 
االن عون حتدث عن التوافق 
بالبنية والتعاطي مبسؤولية 
الوزراء ال  واعتراض اح���د 
يشكل عائقا، وتكتل التغيير 
واإلصالح استبعد ان يسير 
مجلس الوزراء وكأن رئيس 
اجلمهورية غي���ر موجود، 
حيث يق���ول الوزير الياس 
بوصعب عضو هذا التكتل، 
ان هذه احلكومة هي حكومة 
الضرورة ونحن ضد تعطيل 
املراس���يم والقرارات بإرادة 

وزير او اثنني.
وواضح ان جلسة مجلس 
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تقدم القوات العراقية

رئيس احلكومة متام سالم مستقبال مسؤولة االغاثة االممية فاليري آموس ونائب ممثل االمني العام لالمم املتحدة روس ماوننت  )محمود الطويل(  

كواالملبور تكشف عن فرع ماليزي 
لـ»داعش« يدعى »مجموعة األرخبيل«

جبهة النصرة تتجه لالنفصال عن »القاعدة« 
وتشكيل كيان جديد بشمال سورية

ظهور علي عيد وجنله رفعت 
في تشييع بدر عيد في حكر الضاهري

كواالملبور� كونا: كشفت الشرطة املاليزية 
أم���س عن جن���اح يض���م أعض���اء ماليزيني 
وإندونيسيني مرتبط بتنظيم الدولة اإلسالمية 
»داعش« يعرف باسم »مجموعة األرخبيل«. 
وقال مساعد مدير قسم مكافحة اإلرهاب في 
الشرطة املاليزية أيوب خان مايدين في مؤمتر 
صحافي ان الشرطة كشفت عن هذه املجموعة 
التي تعرف ايضا باسم »كتيبة نصرة الدولة 
اإلس���المية« بعد ظهور ش���ابني ماليزيني في 
مقطع مصور مدته 30 ثانية منشور على موقع 
»فيسبوك« االلكتروني للتواصل االجتماعي 
يظهر قطع رأس رجل س���وري يزعم مقاتلو 

»داعش« أنه جاسوس للنظام السوري. 
وأضاف مايدين أن الشرطة املاليزية كانت 
على علم بانضمام هذين الشابني إلى »مجموعة 
األرخبيل« في السنوات األخيرة، مشيرا الى ان 
املجموعة تضم حوالي مائة عضو في أرخبيل 
املاليو وال تزال الش���رطة حتقق مع عدد من 

بيروت � رويترز: قالت مصادر إن قادة جبهة 
النصرة في سورية يدرسون قطع ارتباطهم بتنظيم 
القاعدة لتكوين كيان جديد تدعمه بعض الدول 
العربية. وقالت مصادر من داخل اجلبهة ومصادر 
مقربة منها إن إحدى الدول التي تتمتع بعالقات 
طيبة مع اجلماعة تعمل على تشجيعها للمضي 
قدما في هذه اخلطوة التي ستيسر لها احلصول 
على التمويل. وقد يحول ذلك جبهة النصرة من 
فصيل مسلح أصابه الضعف إلى قوة قادرة على 
التصدي لتنظيم الدولة اإلسالمية في وقت يتعرض 
فيه لضغوط من غارات القصف اجلوي ومن تقدم 

القوات الكردية وقوات اجليش العراقي.
ورغم أن جبهة النصرة ال تنتظر قرارا نهائيا 
بهذا اخلصوص من مجلس الشورى اخلاص بها 
إال أنها ال تضيع وقتا. فقد انقلبت على جماعات 
صغيرة غير جهادية واس����تولت على أراضيها 
وأرغمتها على التخلي عن الس����الح في محاولة 
لتدعيم نفوذها في شمال سورية ومتهيد السبيل 

للكيان اجلديد.
وقالت املصادر إن مسؤولني من أجهزة املخابرات 
من دول عربية اجتمعوا مع أبو محمد اجلوالني 
زعيم جبهة النصرة عدة مرات في األشهر القليلة 
املاضية لتشجيعه على التخلي عن تنظيم القاعدة 
ومناقشة الدعم الذي ميكن لهذه األجهزة تقدميه. 
ووعد املسؤولون بالتمويل مبجرد حتقق االنفصال. 
وقال مزمجر الشام وهو شخصية جهادية بارزة 
على صلة وثيقة بجماعات إسالمية من بينها جبهة 
النصرة في سورية »الكيان اجلديد سيرى النور 
قريبا وسيضم جبهة النصرة وجيش املجاهدين 

واألنصار وكتائب صغيرة أخرى«.

بيروت: ظهر رئيس احلزب العربي الدميوقراطي 
في جبل محسن علي عيد وجنله رفعت، املطلوبان 
في أحداث العنف التي س����بق أن شهدتها مدينة 
طرابلس، في تشييع بدر عيد، شقيق علي وعمر 
رفع����ت في بلدة حكر الضاه����ري احلدودية مع 

سورية.
وهذا الظه����ور لهما هو األول منذ خروجهما 
من طرابلس مبوجب اخلطة األمنية. وقد طلب 
قاضي التحقيق العسكري رياض ابو غيدا اإلعدام 
لرفعت عيد بجرم القتل واإلرهاب، وأصدر مذكرة 
توقيف بحق وال����ده علي بجرم تأمني فرار أحد 
منفذي التفجير املزدوج ملسجدي التقوى والسالم 

املنضمني إليها. 
وأفاد بأن املاليزيني اللذين ظهرا في املقطع 
املصور هما محمد فارس أنور البالغ من العمر 
20 عاما وتوجه إلى سورية في سبتمبر املاضي 
ومحمد واندي محمد البالغ من العمر 26 عاما 
والذي ذهب مع زوجته نور محمدة إلى سورية 

في يناير املاضي. 
وأشار إلى أن التحريات التي أجرتها الشرطة 
أكدت أن الش���خص الذي كان يشير بسبابته 
نح���و الكاميرا في املقطع ه���و محمد فارس، 
فيم���ا كان محمد واندي الش���خص الذي قام 
بالتصوير، حيث تعرفت الش���رطة عليه من 

خالل صوته. 
وكانت الش���رطة املاليزية قد ذكرت أمس 
األول انها اعتقلت موظفني حكوميني في والية 
بيراك الش���مالية ومعلمة في مدرسة دينية 
في والية جوهور اجلنوبية بتهمة ارتباطهم 

بتنظيم داعش. 

وأضاف: »س����يتم التخلي عن اسم النصرة. 
وستنفصل اجلبهة عن القاعدة. لكن ليس كل أمراء 

النصرة موافقني ولهذا السبب تأجل اإلعالن«.
ومن احملتمل أن تؤدي احملاولة هذه إلبراز جبهة 
النصرة في ثوب جديد وتزويدها بالدعم إلى تعقيد 
احلرب في سورية، حيث تستعد الواليات املتحدة 
لتسليح مقاتلي املعارضة غير اجلهادية وتدريبهم 

من أجل محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية.
وتعتبر الواليات املتحدة جبهة النصرة من 
املنظمات اإلرهابية، كما فرض مجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة عقوبات عليها. وسيكون من أهداف 
الكيان اجلديد محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية 
»داعش« الذي يتزعمه العراقي أبوبكر البغدادي 
الذي ساعد على تأسيس جبهة النصرة قبل أن 
يختلف مع اجلوالني. وتقول مصادر جهادية إن 
اجلوالني اقترح على مجلس شورى اجلماعة أن 
تندمج اجلبهة مع جي����ش املجاهدين واألنصار 
وهو جماعة جهادي����ة أصغر تتألف من مقاتلني 
محليني وأجانب حتت قيادة قائد شيشاني. وتأجل 
اإلعالن بسبب اعتراضات بعض قادة جبهة النصرة 
الذين يرفضون فكرة االنفصال عن القاعدة. غير 
أن البعض يرى أن من املس����تبعد أن يوقف ذلك 

اجلوالني عن املضي في خطته.
وقال مصدر في النصرة يؤيد خطوة االنفصال 
»سينفذ اخلطة فليس لديه خيار. اجلبهة بحاجة 
إلى ذخيرة ومتويل. ومن ال يرض بذلك فبوسعه 
الرحيل«. وتريد جبهة النصرة استخدام شمال 
سورية كقاعدة للجماعة اجلديدة. وقد شنت هجمات 
على جماعات يدعمها الغرب كانت الواليات املتحدة 

قررت أنها مؤهلة للحصول على دعم عسكري.

في طرابلس.
وقال رفعت عي����د للصحافيني، نتمنى درءا 
للفتنة القبض على اجلناة، ووجه الشكر لسورية 
التي سمحت له برؤية عمه في سورية، ألننا لم 
نستطع رؤيته في لبنان، ليس ألننا ال نستطيع 
النزول الى لبنان، بل احتراما جليشنا ولقضائنا، 
وبالنتيجة سنرجع. وكان بدر عيد غادر أحد مقاهي 
حلب����ا واجته الى »حكر الضاهري« القرية التي 
يقع جزء منها داخل األراضي الس����ورية، ولدى 
وصوله الى »الكويخات« خفف سرعته عند مطب 
على الطري����ق فأطلقت عليه 3 رصاصات قاتلة 

من مسدسني كامتني للصوت.

بري عن نتنياهو: توقف الرئيس نبيه بري أمام 
زواره عند خطاب نتنياهو، ووصفه بأنه 

»اجتياح سياسي للواليات املتحدة األميركية، بل 
انه 11 سبتمبر سياسي«.

املشنوق مرتاح للمخرج احلكومي: الوزير نهاد 
املشنوق مرتاح للمخرج الذي اعتمد الستئناف 

جلسات مجلس الوزراء، ويقول: »هي صيغة 
مشرفة للجميع وال اشكال فيها، وعمليا 

يجب أن تعقد اجللسات وأن تناقش املشاريع 
وأن تتخذ القرارات بالتوافق، واذا أراد أحد 

االعتراض يستطيع أن يفعل، لكن ال أن يعطل 
اجللسة وال يعطل القرار، فالقرار يستمر«. 

ويقول مصدر مقرب من الرئيس متام سالم 
ان آلية العمل هذه قد ال ترضي بعض األطراف 

السيما »حركة أمل« التي تدعو الى اعتماد 
اآللية التي ينص عليها الدستور لكنها متنع 

التعطيل الكيدي والسياسي وان سمحت للقوى 
السياسية باالعتراض والتحفظ.

وهي جاءت بعدما أكدت القوى السياسية 
للرئيس سالم التزامها بالتوافق وعدم التعطيل، 

وفي هذا جزء أساسي من املادة 65 من 
الدستور التي تنص على التوافق كخيار أول.

فتور العالقة بني احلريري وسليمان: ويقال ان العالقة 
بني الرئيس ميشال سليمان والرئيس سعد 
احلريري سجلت تراجعا ملحوظا في اآلونة 

األخيرة والسبب: ـ أن سليمان خرج منزعجا 
من احتفال البيال ألن احلريري لم يلحظ 

وجوده ولم يخصه بالتفاتة في خطابه كما 
فعل جتاه بري وجنبالط وسالم، كما جتاهل 
احلريري اعالن بعبدا الذي يعتبره سليمان 

أبرز اجناز سياسي في عهده.
ـ ان احلريري لم يكن راضيا ومرتاحا ازاء 

احلركة السياسية التي قام بها سليمان ونسقها 
مع الرئيس أمني اجلميل في خلق حالة وزارية 

اعتراضية )اللقاء التشاوري( ضد آلية لعمل 
احلكومة كان احلريري قطع شوطا متقدما في 

بلورتها باالتفاق مع بري ومن دون ڤيتو من 
عون.

ارتياح مستقبلي في العالقة مع كرامي: يبدي مصدر 
بارز في تيار املستقبل ارتياحه ملسار العالقة 
مع الوزير السابق فيصل عمر كرامي ونتائج 

لقائه مع الرئيس سعد احلريري في السعودية، 
ومما يقوله هذا املصدر: نحن ال نريد كرامي 
حليفا لتيار املستقبل وال نتوقع ذلك، وامنا 

ال نريد أن نراه حليفا للرئيس جنيب ميقاتي، 
وتقاربنا معه سيؤدي الى تعطيله سياسيا 

وهذا كاف، هذا املصدر يوحي في كالمه بأن 
محاصرة الرئيس ميقاتي هي الهدف السياسي 

األول لتيار املستقبل ألن ميقاتي هو املنافس 
األول واألكثر جدية.

القطبة املخفية في زيارتي جيرو لبيروت: تقول 
مصادر مطلعة على املوقف الفرنسي ان 

باريس تعتبر أن من يراهن على تغير في 
املقاربة االيرانية لألزمة الرئاسية من خالل 

ضغوط من طهران على حزب اهلل للتخلي عن 
العماد عون امنا يجافي الصواب، ألن الرد 

االيراني هو أنه ال سبب يدعونا ألن نفرض 
عليه التخلي عن أحالفه أو القبول مبرشح ما.

وفي احملصلة فإن طهران تقول لباريس 
ان تفاهمها مع حزب اهلل هو قبول مرشح 
املسيحيني اذا قبل عون بالتراجع،  ويقول 

مصدر سياسي ان املوفد الفرنسي جان 
فرنسوا جيرو يعيش تعقيدات املرحلة األخيرة 

قبل والدة االتفاق األميركي ـ االيراني، لذلك 
حاول تليني املواقف الداخلية بشأن االستحقاق 
الرئاسي بال جدوى، لكن جيرو، الديبلوماسي 

اخلبير واحملنك، لم يزر لبنان مرتني أمال 
بظهور حل لم يحسن اللبنانيون يوما اجنازه 

وحدهم، اذ يعتقد البعض أن القطبة املخفية 
في زيارتي املوفد الفرنسي هي فتح حوار 

مباشر مع حزب اهلل حتت ستار حل األزمة 
الرئاسية.

أخبار وأسرار لبنانية

معلومات »األنباء«: 
اجللسة التالية بني 

املستقبل
وحزب اهلل ستبحث 

مد اخلطة األمنية 
إلى بيروت
والضاحية

القوات املشتركة 
تعلن حترير 3 قرى 

في صالح الدين
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الرياضية
ٍ دي ماريا باق
نفى أنخيل دي ماريا جنم مان يونايتد اإلجنليزي، كل التكهنات التي تشير إلى 
إمكانية رحيله عن قلعة األولد ترافورد خالل الفترة املقبلة. وصرح دي ماريا 
لصحيفة الديلي ستار البريطانية قائال: »أنا سعيد منذ وصولي إلى اليونايتد، 
وأمتنى أن أبقى هنا لسنوات عديدة«. وقد طالب الهولندي لويس فان غال املدير 
الفني ملان يونايتد، اجلماهير بالصبر على الدولي األرجنتيني، من أجل أن يعتاد 
على أجواء الدوري اإلجنليزي. بينما أفاد القائد واين روني بأنه واثق من قدرة 
دي ماريا على استعادة مستواه.

)رويترز( ماني يعيد االبتسامة إلى جماهير ساوثمبتون  

استعاد ساوثمبتون نغمة 
االنتصارات بفوزه الصعب 
على ضيفه كريستال باالس 
افتت���اح املرحلة  ف���ي   0-1
الثامن���ة والعش���رين م���ن 
ال���دوري االجنليزي املمتاز 

لكرة القدم.
الس���نغالي سادو  وكان 
ماني صاحب هدف الفوز قبل 

النهاية ب� 7 دقائق.
ورفع فريق »القديسني« 

رصيده الى 49 نقطة.
وكان ساوثمتبون أهدر 
العديد من النقاط في املراحل 
ال� 3 السابقة التي خسر فيها 
الثالث، حيث تعادل  مركزه 
فيها مع وست هام سلبا ثم 
خس���ر أم���ام ليڤربول 2-0 
وكوينز بارك رينجرز 1-0.

وفاز أس���تون ڤيال على 
وس���ت بروميت���ش البيون 
بهدفني لغابريل اغبونالهور 
)23( والبلجيكي كريستيان 
بينتيكي )90 من ركلة جزاء( 
مقابل هدف لسايدو بيراهينو 

.)67(
وتعادل هال س���يتي مع 
سندرالند بهدف للسنغالي 
دامي ندوي )15( مقابل هدف 

جلاك رودويل )77(.

الدور ثمن النهائي.
ويدين بوروسيا بفوزه 
الى مهاجمه الدولي اإليطالي 
تشيرو اميوبيلي الذي سجل 

كأس ألمانيا

بلغ بوروسيا دورمتوند 
وصيف بطل املوسم املاضي 

الدور ربع النهائي ملس���ابقة 
أملانيا بفوزه الصعب  كأس 
على مضيفه دينامو دريسدن 
من الدرجة الثالثة 2-0 في 

الهدف���ني ف���ي الدقيقتني 50 
و90.

واستغل اميوبيلي جيدا 
التي منحت له في  الفرصة 
الدولي  املهاج����م  ظل غياب 
الغابوني بيار اوباميانغ الذي 
أراحه املدرب يورغن كلوب 
ترقبا للمواجهة احلاسمة أمام 
ضيفه يوڤنتوس اإليطالي 
إياب  ف����ي  املقبل  األربع����اء 
النهائي ملسابقة  الدور ثمن 
دوري إبط����ال أوروبا )2-1 
ذهابا(، فقاد فريقه الى ربع 

النهائي.
وواص����ل رج����ال كلوب 
تألقهم محليا وحققوا الفوز 
اخلامس عل����ى التوالي بعد 
الرباعية في الدوري احمللي 
والتي قادتهم من املركز األخير 
الذي كانوا يحتلونه مطلع 
العاشر.  الى  فبراير املاضي 
وبدوره، عانى باير ليڤركوزن 
حلجز بطاقته الى الدور ذاته 
بفوزه الصعب على ضيفه 
الدرجة  كايزرسالوترن من 
الثاني����ة 2-0 بعد التمديد. 
وانتظر باير ليڤركوزن الدقيقة 
التسجيل عبر  102 الفتتاح 
التركي هاكان  العب وسطه 
اوغلو من ركلة حرة مباشرة 
من 20 مترا س����ددها بيمناه 

الزاوية اليسرى  واس����كنها 
للحارس ماري����وس مولر، 
وطمأن ستيفان كيسلينغ، 
بديل السويس����ري جوزيب 
درميتش، جماهير ليڤركوزن 
بتسجيله الهدف الثاني )113(. 
وثأر باير ليڤركوزن خلروجه 
من الدور ربع النهائي املوسم 
املاضي على يد كايزرسالوترن 

1-0 بعد التمديد.
وبل����غ هوفنه����امي الدور 
ربع النهائي بفوزه الس����هل 
على مضيفه الني من الدرجة 

الثانية 0-2.
الپولندي اوجني  وسجل 
بوالنسكي من تسديدة قوية 
من داخل املنطقة )16( وكيفن 
فوالن����د من مس����افة قريبة 
)56(. وحسم فرايبورغ القمة 
الوحيدة بني فريقي الدرجة 
االولى ف����ي صاحله بتغلبه 

على ضيفه كولن 1-2.
وسجل فرايبورغ هدفني 
مبكرا، األول من نيران صديقة 
عندما سجل مهاجمه النيجيري 
انطوني اوجاه برأسه خطأ 
في مرمى فريقه اثر محاولته 
إبعاد ركني����ة، والثاني عبر 
التشيكي فالدميير داريدا من 
داخل املنطق����ة )18(، والذي 

أهدر ركلة جزاء فيما بعد.

وجنح كولن في تقليص 
البرازيل���ي  الف���ارق عب���ر 
ديفرسون في الدقيقة 89 من 

تسديدة من داخل املنطقة.

كأس فرنسا

بات س���انت اتي���ان اول 
الدور نصف  ال���ى  املتأهلني 
النهائي ملسابقة كأس فرنسا 
النفس على  بتغلبه بش���ق 
مضيفه بولوني من الدرجة 
الوطنية 4-3 بركالت الترجيح 
)الوقتان األصلي واإلضافي 
1-1( على ملعب التحرير في 

الدور ربع النهائي.
وكان بولون���ي الب���ادئ 
بالتس���جيل عب���ر انطوني 
سوبيرفي في الدقيقة 80 من 
ركلة جزاء، وأدرك بنجامني 
كورنييه التعادل بعد 5 دقائق 
بضربة رأس���ية من مسافة 
قريب���ة. وكان بولون���ي في 
طريقه ال���ى تفجير املفاجأة 
وإزاحة س���انت اتيان كونه 
حص���ل عل���ى األفضلية في 
ركالت الترجيح عندما تصدى 
حارس مرماه جودي فيفايني 
التي سددها  الثانية  للركلة 
لويك بيران، لكن بايدي ديا 
وكزافييه ميرس���ييه اهدرا 
الركلتني الرابعة واخلامسة.

»القديسني« يعبرون باالس.. و دورمتوند وليڤركوزن إلى ربع نهائي كأس أملانيا

كلوب: ارحموا ريوس

هوكس أول املتأهلني إلى »البالي أوف«

بيل تغير لألفضل

ال شك أن غاريث بيل واحد من أبرز جنوم كرة 
القدم العاملية وقد ازداد بريقا وصخبا منذ وصوله 
الى ريال مدريد في صيف 2013 ليتوج بعدها مع 

الفريق بأربعة ألقاب في أول أعوامه مع الفريق.
وتعرض بيل للعديد من النقد في وسائل اإلعالم 
ولصافرات االستهجان من قبل جماهير البرنابيو 
التي اتهمته باألنانية ومحاولة التسديد على املرمى 
دون النظر لزمالئه رونالدو وبنزمية ورودريغيز 
ولكن بلغة األرقام س����نجد أن بيل قد غير طريقة 

لعبه متاما بعد تلك الصافرات.
ونقال عن صحيفة »أس« فإن بيل س����دد على 
املرمى 12 مرة فقط في آخر 540 دقيقة خاضها مع 
الفريق امللكي أي إنه يسدد الكرة كل 45 دقيقة بعكس 
رقمه السابق، حيث كان يسدد كل 22 دقيقة هذا قلل 
بالطبع مردوده التهديفي في 2015 حيث لم يحرز 
سوى 3 أهداف فقط مع الفريق في 2015 ولم يحرز 
أهدافا في آخر سبعة مباريات مع الريال منذ 630 
دقيقة وقد يرى الكثيرون أن أرقام بيل التهديفية 
قد تراجعت، ولكن من ينظر لبواطن األمور يرى 

أن هذا سيفيد الريال في الفترة املقبلة.

حتدث مدرب بوروسيا دورمتوند عن إصابة 
جنم الفريق األول مارك���و ريوس، الذي خرج 

مصابا من مباراة الكأس أمام درسدن.
وانتش���رت حالة من الرعب وسط جماهير 
بوروسيا، حيث بات احلديث عن تعرض الالعب 
لكسر في الس���اق، ما يعني غيابه حتى نهاية 
املوسم، خصوصا أن الالعب غادر امللعب مبساعدة 
الفريق الطبي وليس واقفا على قدميه. وحتدث 
املدرب يورغن كلوب ع���ن اإلصابة قائال »إنها 
مجرد كدمة تعرض لها ماركو رويس، لقد كانت 
ليلة طيبة لنا« وأضاف: »شعرت بالغضب ألن 
الكثيرين نظروا لي وكأنه تعرض لكس���ر في 
الرجل، فأنا إنسان غير مختص، وعندما رأيت 
كيف ينظر اجلميع، صدقت اعتقادهم«. وطالب 
كلوب فريقه الطبي بإعالمه بش���كل أسرع عن 
حالة العبيه، لكن���ه انتقد بعض التدخالت في 
الدوري األملاني عل���ى رويس، مطالبا بحمايته 

بشكل أفضل.

حسم االس����باني تشافي هيرنانديز العب 
خط وسط برشلونة االسباني وصيف متصدر 
ترتيب الدوري االسباني لكرة القدم مستقبله 
مع الفريق، مشيرا الى وجهته التي يريد اللعب 

معها املوسم املقبل.
ومن املتوقع أن يرحل مايسترو برشلونة عن 

الفريق مع نهاية املوسم، وهو ما كان مقررا في 
الصيف املاضي، لوال تدخل املدرب االسباني لويس 

إنريكي وإقناعه له بالبقاء ملوسم اخر.
إذاعة )كادينا سير( االسبانية، أكدت في تقرير لها 

أن تشافي هرنانديز سيكون زميال لفرانك المبارد 
في فريق نيويورك س����يتي األميركي، 

حيث اشار التقرير إلى أن املفاوضات 
متت، وأن الالعب البالغ من العمر 

)35 عاما( مرتاح لهذا القرار.
ولم يتبني بعد إن كان مان 
سيتي سيستخدم تشافي املوسم 
املقبل كما فعل مع فرانك المبارد، 
خصوصا جللب املزيد من اخلبرة 
األوروبية إلى غرفة مالبس الفريق 

الذي يعاني على هذا املستوى.
انتقال تش����افي إلى نيويورك 

سيتي، يعني أنه سيزامل مواطنه 
ديڤيد فيا من جديد، حيث كانت لهم 
أيام جميل����ة بالفوز في لقب دوري 
أبطال أوروبا مع برشلونة، وألقاب 
أمم أوروبا وكأس العالم مع منتخب 

اسبانيا.
من جهته أعلن وكيل 

أعمال النجم البرازيلي 
داني ألڤيس ديننورا 
قبل حلظات عبر محطة 
الراك 1 أنهم على مقربة 
من التوصل التفاق مع 
ناد آخر س����ينتقل إليه 
عقب انتهاء هذا املوسم.

تشاڤي وألڤيس 
خارج »الكامب نو«

صيف ساخن 
ينتظر »امللكي«
كش����فت تقاري����ر صحافية عن 
الصفقات الثالث التي يسعى فريق 
ريال مدريد متصدر ترتيب الدوري 
اإلسباني لكرة القدم وبطل اوروبا، 
إلمتامها الصي����ف املقبل، حتى يطور من 

صفوفه.
وحسب صحيفة »أس«، فإن الظهير 
األمين البرازيلي دانيلو، اصبح قريبا 
من االنتقال للفريق امللكي رغم وجود 
منافسة شرس����ة مع غرميه برشلونة، 
وم����ن املتوقع أن يوقع الريال مع العب 
بورتو مقابل 30 مليون يورو في امليركاتو 

الصيفي املقبل، لتعزيز جبهته اليمنى.
أما الصفقة الثانية التي أشارت لها الصحيفة، 
فإنه اإلس����باني ديڤي����د دي خيا حارس مان 
يونايتد صاحب املركز الرابع على سلم ترتيب 
اندية ال����دوري االجنليزي، ولم يتضح بعد 
كيف ستجري األمور، خصوصا أن حارس 
أتلتيكو مدريد الس����ابق لم يوقع على عقد 
جديد مع الش����ياطني احلمر، مما يزيد من 
صعوبة موقف يونايتد بالتفاوض، حتى 
ال يخسروا احلارس املتألق مجانا صيف 

العام 2016 مع انتهاء عقده.
ويبق����ى النجم املتأل����ق والعب مركز 
الظهير األيس����ر في ڤالنس����يا غايا أحد 
أهم املطلوبني حلامل لقب أوروبا، ورغم 
محاوالت ڤالنسيا جعل الالعب يوقع على 
عقد جديد يرفع مبوجبه قيمة فسخ عقده، 
فإنه من املتوقع أال يفعل ذلك في حال تأكد 
من سعي املرينغي لدفع قيمة فسخ عقده 

احلالية والتي تقارب 18 مليون يورو.
تألق الظهير األيس����ر في ڤالنسيا هذا 
املوسم بشكل مذهل، جعله يدخل في تصنيف 
البعض على أنه أفضل موهبة إسبانية صاعدة 

املوسم احلالي.

في املباراة وارتقى الى املركز 
ال� 21 في الئحة أفضل الهدافني 
في تاريخ املسابقة بعدما رفع 
رصيده ال���ى 24508 نقاط 
السابق  متقدما على زميله 

في ميامي هيت راي الن.
وهو الفوز ال� 38 لكليفالند 
كافالييرز في 62 مباراة فعزز 
موقعه في املركز الرابع في 
املنطقة الشرقية، فيما مني 
بوسطن سلتيكس باخلسارة 
ال� 35 ف���ي 58 مباراة وبقي 
حاديا عش���ر ف���ي املنطقة 

ذاتها.
وعزز شيكاغو بولز موقعه 
في املرك���ز الثالث للمنطقة 
الشرقية بفوزه على ضيفه 
واشنطن ويزاردز 92-97 
على ملعب »يونايتد سنتر« 
بفضل عمالقه االسباني باو 
غاسول صاحب »دابل دابل« 
بتس���جيله 20 نقطة مع 10 

متابعات.

في املقابل، أهدر هيوسنت 
روكتس ف���وزا في املتناول 
بعدما ف���رض أفضليته في 
األرباع الثالثة االولى بيد انه 
افتقد الى خبرة وفنيات جنمه 
جيمس هاردن أفضل هداف 
بالبطول���ة والذي غاب عن 

املباراة بسبب االيقاف.
وع���وض جيمس خيبة 
أمله ف���ي مباراة االحد وقاد 
فريق���ه كليفالند الى الفوز 
على بوسطن سلتيكس 110-

79 على ملعب »كويكن لونز 
ارينا«.

وكان جيمس سجل 33 
نقطة في س���لة هيوس���نت 
روكت���س لكنه فش���ل في 
حسم النتيجة في مصلحة 
فريقه بعد ان اهدر رميتني 
حرتني قب���ل اربع ثوان من 
نهاية الوقت االضافي، علما 
انه أهدر 8 رميات حرة من 

أصل 11 في املباراة.
وسجل جيمس 27 نقطة 

اتالنتا هوكس أول  بات 
املتأهلني الى البالي اوف بعد 
تغلبه على ضيفه هيوسنت 
روكتس 104-96 على ملعب 
ارين���ا« ضمن  »فيليب���س 
دوري كرة السلة االميركي 

للمحترفني.
وهو الفوز ال� 48 التالنتا 
هوكس في 60 مباراة حتى 
اآلن فعزز موقعه في صدارة 
الدوري، فيما مني هيوسنت 
روكتس بخسارته التاسعة 
عشرة في 60 مباراة وبقي 
في املرك���ز الثالث للمنطقة 
الغربية والرابع في الترتيب 

العام. 
كما ه���و الفوز اخلامس 
على التوالي التالنتا هوكس 
الذي جنح في حتويل تخلفه 
بفارق 18 نقط���ة في الربع 
الثالث الى فوز بفضل تألق 
العبه جف تيغ أفضل مسجل 
في املباراة برصيد 25 نقطة 

مع 6 متريرات حاسمة.
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يوڤنتوس وفيورنتينا
صراع حلجز مقعد في »نهائي الكأس«

أليغري: بوغبا جاهز لـ»الفيوال« رودجرز: باالس كان نقطة حتولبواتينغ: رفضت عرضاً من برشلونةتغرمي بيكيه إلساءته إلى الشرطة
أكد مدرب يوڤنتوس ماسيماليانو اليغري ان الفرنسي 
الدولي بول بوغبا ب����ات جاهزا ملواجهة فيورنتينا بكأس 
ايطاليا. وأضاف في تصريحات ينقلها احلس����اب الرسمي 
للنادي على تويتر: »لم أضع الطريقة والالعبني حتى االن 

وسأنتظر حتى اليوم وقبل موعد املباراة«.
وتابع: »ان املباراة على جولتني وسنعمل على اخلروج 
منها فائزين ومتأهلني الى املباراة النهائية في تلك البطولة 

الستعادة لقبها«.
وأوضح: »بوغبا سيش����ارك في املباراة اساسيا خاصة 
انه س����يعد اضافة كبيرة لنا في مواجهة ناد قوي دائما ما 

يؤدي جيدا امامنا«.
وتطرق الى ان االس����تحواذ في ملعب املباراة ال يؤدي 
دائما الى النتيجة اجليدة ولذلك فإن الفوز امام فيورنتينا 

سيدفعنا لالمام في املباريات املقبلة.

حكم قاض اسباني على مدافع برشلونة الدولي االسباني 
جيرار بيكيه بدفع غرامة مالية قدرها 10500 يورو بسبب 
إهانة شرطيني عندما كانا يسجالن محضر مخالفة وقوف 

بحقه.
وكانت احملكم����ة غرمت بيكيه مببلغ 900 يورو، إال أن 
القاض����ي أخذ بعني االعتبار الرات����ب املرتفع لالعب وحدد 
الغرامة ب� 10500 يورو، متهما اياه بإهانة رجل األمن حسب 

ما أعلنت احملكمة العليا في كاتالونيا.
وكان بيكيه ترجل من السيارة التي ركنها في مكان ممنوع 
في احد شوارع برشلونة في 13 أكتوبر املاضي وحاول منع 
الشرطيني من كتابة محضر مخالفة بحقه، لكنه لم يتمكن 

من إقناعهما فأخذ احملضر ومزقه ثم رماه أمامهما.
ولم يحضر بيكيه جلسة احملاكمة التي مثله فيها محاميه، 

وأمامه 5 أيام فقط لتقدمي طلب االستئناف.

أكد مدافع نادي بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ أنه 
تلقى عرضا للعب بصفوف العمالق االسباني برشلونة 
في الصيف املاضي بعدما توج مع املنتخب األملاني بلقب 

بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.
وصرح بواتينغ )26 عاما( ملجلة »ش���بورت بيلد« 
قائال: »عندما يبدي نادي مثل برش���لونة اهتمامه بك، 
فمن الطبيعي أن تش���عر بالفخ���ر. ولكنني لم أكترث 

كثيرا باألمر حقا«.
وأضاف: »فهذه األي���ام، لم تعد بحاجة لالنتقال من 
بايرن ميونيخ إلى برش���لونة من أج���ل الفوز بدوري 

أبطال أوروبا«.
وقال بواتينغ: »يسعدني أن أواصل مشواري الرياضي 
مع هذا النادي ملدة طويلة، وإنهاء مسيرتي في وقت ما 

بني صفوفه بعدما أكون حصدت العديد من األلقاب«.

كش���ف مدرب ليڤربول بريندان رودجرز عن سبب 
التغيير الكبير في مسيرة الفريق الذي يقدم مستويات 

جيدة في األسابيع املاضية.
ونشر موقع ESPN تصريحات رودجرز التي كشف 
فيها عن س���بب تطور الفريق بهذه الصورة في الفترة 
املاضيةو مشيرا إلى انه قام بتعديل حساباته بعد الهزمية 
من فريق كريستال باالس 3-1 في الدوري اإلجنليزي.

وقال: »بعد اخلس���ارة من كريس���تال باالس أعدت 
حس���اباتي وفكرت أن أغير من تكتيكات الفريق، وأنا 
شخص دائما أحارب وال أستس���لم أبدا وأريد أن أثبت 

نفسي وأجنح هنا«.
وأضاف: »ما تعلمته هو انه ال يهم مدى التأييد الذي 
حتظى به من اإلدارة والتنفيذيني والقائمني على الفريق 

مادامت ال تتحقق النتائج اجليدة«.

أكد مدرب بوروسيا 
دورمتوند يورغن كلوب 
انه مهتم بإبقاء فريقه في 

دوري الدرجة االولى االملاني 
لكرة القدم أكثر من اهتمامه 
بقيادته الى حجز مكان في مسابقة 

دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.
وقال كلوب »في الوضع احلالي، نحن غير 

مهتمني على اإلطالق باملراكز املؤهلة الى املسابقات 
األوروبية املوسم املقبل«، مضيفا »يجب أن نركز على 

األمور املهمة واألساسية )البقاء في البوندسليغا(«.
وحقق بوروسيا دورمتوند انتفاضة قوية في اآلونة االخيرة، 

حيث حقق 4 انتصارات متتالية في الدوري احمللي قادته من املركز 
األخير الذي كان يحتله مطلع فبراير املاضي الى العاشر.

وبات بوروسيا دورمتوند وصيف بطل مسابقة دوري أبطال 
أوروبا العام قبل املاضي عندما خسر أمام مواطنه وغرميه 

التقليدي بايرن ميونيخ، على بعد 6 نقاط فقط من املركز الرابع 
املؤهل الى الدور التمهيدي للمسابقة القارية العريقة املوسم املقبل.

ولكن كلوب أكد انه مهتم فقط بالنقاط اخلمس التي تفصله عن 
املراكز الثالثة االخيرة وحتديدا املركز السادس عشر الذي يجبر 
صاحبه على خوض دور فاصل مع ثالث الدرجة الثانية من اجل 

البقاء في البوندسليغا.
وحقق بوروسيا دورمتوند فوزا كبيرا على جاره شالكه اخلامس 

في دربي الرور وبثالثية نظيفة.
وعلق كلوب على الفوز قائال: »ضربنا عصفورين بحجر واحد، 

وصلنا الى النقطة 28 وكسبنا الدربي«.
وحتدث كلوب عن إصابة مهاجمه ماركو ريوس قائال »إنها مجرد 

كدمة تعرض لها ماركو رويس، شعرت بالغضب ألن الكثيرين 
نظروا لي وكأنه تعرض لكسر في الرجل«.

وميلك رجال املدرب كلوب فرصة حتسني موقعهم في الترتيب 
كونهم يخوضون مباراتني سهلتني نسبيا أمام مضيفهم هامبورغ 

اخلامس عشر، ثم ضيفهم كولن الثالث عشر.
وعلى الرغم من املعاناة في البوندسليغا، حجز بوروسيا 

دزورمتوند بطاقته الى الدور ثمن النهائي ملسابقة دوري أبطال 
أوروبا هذا املوسم، حيث خسر أمام مضيفه يوڤنتوس االيطالي 

1-2 ذهابا قبل أسبوعني.

غوارديوال ينفي شائعات تدريب مان سيتيكلوب غير مهتم بقيادة دورمتوند إلى »األبطال«

أكد االسباني خوسيب غوارديوال مدرب بايرن ميونيخ 
بطل أملانيا لكرة القدم انه سيقرر مصيره بشأن عقده مع 

فريقه في نهاية املوسم، رافضا الشائعات التي تتحدث 
عن احتمال انتقاله لتدريب مان سيتي االجنليزي.

وقد ذكرت تقارير صحافية عدة ان 
غوارديوال مرشح خلالفة التشيلي مانويل 

بلليغريني في مانشستر سيتي.
وقال غوارديوال )44 عاما( في مؤمتر 

صحافي »لم أتلق أي عروض وال انتظر 
أي عرض أيضا«، مضيفا »أنا سعيد جدا 

هنا، فبايرن فريق رائع«.
وتابع »أريد إكمال عقدي والقيام بعمل جيد، 

هذا كل ما افكر فيه حاليا، فيبقى عام ونصف 
العام من عقدي، وسأناقش مع النادي األمر في الصيف 

وعندها سنرى كيف تسير األمور«.
وأضاف املدرب اإلسباني: »أتطلع للبقاء هنا خمس أو 
ست سنوات، إال إذا كانت إدارة النادي لها رأي آخر«.

كما تابع غوارديوال: »نواصل العمل من أجل هذا النادي 
املتميز، هذه هي فكرتي الوحيدة في هذه اآلونة. لدي 

تعاقد مع هذا النادي الرائع، وأنا أفي به واحترمه. سنرى 
ما سيحدث بعد العام املقبل، أنا سعيد جدا داخل بايرن 

ميونخ«.
من جانبها، ذكرت صحيفة »ميرور« أن هذه التصريحات 
تغلق الباب أمام إمكانية تولي بيب غوارديوال تدريب مان 
سيتي الذي يتعثر هذا املوسم بشدة مع مدربه التشيلي 

مانويل بلليغريني، باخلروج من كأس االحتاد اإلجنليزي 
أمام ميدلزبره، ووضع قدمه األولى خارج دوري األبطال 
باخلسارة أمام برشلونة 1-2 في ملعب »االحتاد« إضافة 

إلى اتساع الفارق بينه وبني تشلسي متصدر الدوري 
اإلجنليزي بعد خسارته األخيرة أمام ليڤربول .

وقاد املدرب االسباني بايرن ميونيخ الى إحراز أربعة 
ألقاب في املوسم املاضي، في عامه األول معه، ويتجه 
الفريق لالحتفاظ بلقبه بطال للدوري، حيث يتصدر 

برصيد 58 نقطة بفارق 8 نقاط عن ڤولفسبورغ الثاني.

رمبا يكون اإلرهاق وافتقاد الالعبني ظاهرا عندما 
يس���تضيف يوڤنتوس في معقله يوڤنتوس آرينا 
ضيفه فيورنتينا في ذه���اب الدور قبل النهائي من 

مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم.
وس���تكون املباراة بالغ���ة األهمية لفيورنتينا 
للخروج بلقب هذا املوسم حتت قيادة مدربه مونتيال، 
إذ تبدو حظوظه باملنافسة على لقب »الكالتشيو« 
بعيدة جدا اذ يحتل املركز اخلامس برصيد 42 نقطة 

بفارق 16 نقطة عن مضيفه يوڤنتوس املتصدر.
وبلغت معنويات فيورنتينا عنان الس���ماء بعد 
ف���وزه على إنتر مي���الن 1-0 ف���ي مباراته األخيرة 
بالدوري اإليطالي حيث تقدم للمركز اخلامس بترتيب 
املسابقة رغم إنهائه املباراة بتسعة العبني فقط بسبب 
إصابات خوما باباكار ونيناد توموفيتش وستيفان 

سافيتش.
وقال أندريا ديلال فالي رئيس فيورنتينا: »إنهم 
العبون رائعون. ولكننا علينا اآلن أن نعود إلى أرض 

الواقع وأن نفكر في يوڤنتوس«.
ويعول مدرب فيورنتنيا فيتش���نزو مونتيال 
كثيرا على مهاجمه املص���ري محمد صالح املعار 
من تشلسي والذي استطاع تسجيل 4 أهداف في 
6 مباريات له مع الفيوال، منذ انتقاله له في يناير 

املاضي.
وأبدى مونتيال سعادته بانسجام محمد صالح مع 
صفوف الفريق س���ريعا، بعد انتقاله إليه من دوري 

قوي كالدوري االجنليزي.
وق���ال مونتيال، في املؤمت���ر الصحافي قبل لقاء 

يوڤنتوس: »نحن سعداء للغاية بأداء محمد صالح، 
لقد اندمج بش���كل كبير مع الفري���ق وهو دائما في 

حتسن«.
وأض���اف: »علينا أن نكون مس���تعدين ملواجهة 
يوڤنتوس بدون خوف، سنواجه فريقا قويا وخارج 
ملعبن���ا، وقد نعتمد على الهجمات املرتدة حلس���م 

اللقاء«.
ويواجه يوڤنتوس، متصدر الدوري اإليطالي، نفسه 
مشكلة في استرداد عافيته سريعا بعدما استضاف 
وصيفه روما في مواجهة كالسيكية بالدوري اإليطالي 

االثنني املاضي.
ويغيب صانع األلعاب املخضرم أندريا بيرلو عن 
صفوف يوڤنتوس ملدة أسبوعني على األقل لإلصابة، 
فيما يعاني العبا الوسط بول بوغبا وأرتورو فيدال 
من إصابات خفيفة ولكن يتوقع مش���اركتهما في 

مباراة فيورنتينا.
وقال ماسيميليانو أليغري مدرب يوڤنتوس: 
»كالهما بحالة ليست سيئة، فقد تعرض فيدال 

لضربة قوية ولكنه يس����ير بخطى ثابتة نحو 
استعادة لياقته البدنية. بينما يشكو بوغبا من 
مشكلة عضلية وبسبب أهمية املرحلة احلالية من 
املوس����م، فال ميكنني أن أسمح لنفسي باملجازفة 

بخسارة العب مثله ألكثر من شهر«.
ويحل يوڤنتوس ضيفا على فيورنتينا في السابع 
من أبريل املقبل في إي���اب قبل نهائي كأس إيطاليا، 
أم���ا نهائي البطولة فقد حتدد له موعد الس���ابع من 

يونيو.

beIN 3HD 10:45 فيورنتينايوڤنتوس
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اجلراح وبوخمسني يشيدان بأهميته في تطوير اللعبة بالكويت

العطية يصل اليوم حلضور اجتماع االحتاد الدولي للسيارات
التعاون مع االحتاد الدولي 
للسيارات والتنسيق املباشر 
مع أندية املنطقة من خالل 
تبادل تلك اخلبرات العربية 
إلى جانب اخلبرات األجنبية. 
وبني العطية أن الكويت ومن 
خالل وزارة الشباب والهيئة 
العامة للشباب والرياضة 
س���تكون من أوليات الدول 
التوجه  الت���ي تدعم ه���ذا 
وبشكل مباش���ر من خالل 
العمل بروح الفريق الواحد 
إلى جانب العمل نحو إعادة 
الروح لرياضة الس���يارات 
أقامة  الكويتية من خ���الل 
أنشطة وفعاليات رياضية 
مبختلف محافظات الكويت 
بالتعاون مع الهيئة العامة 

للشباب والرياضة.
من جانب���ه، تقدم عماد 
بوخمس���ني رئيس مجلس 
إدارة النادي الدولي الكويتي 
للس���يارات KT بالش���كر 
والتقدي���ر لوزي���ر االعالم 
الدولة لش���ؤون  ووزي���ر 
الش���يخ سلمان  الش���باب 
احلمود على مبادرته املتمثلة 
برعايته لهذا االجتماع ودعمه 
املتواصل للشباب الكويتي 

مبختلف توجهاتهم.

وفق قواعد األمن والسالمة 
للحفاظ على أرواحهم. 

ب���دوره، أك���د الش���يخ 
محمد خالد اجلراح رئيس 
جلنة احللبات بنادي باسل 
الصباح لسباق السيارات 
والدراج���ات أن طبيعة هذا 
االجتماع ما هو إال مؤش���ر 
ايجابي إلى أن دور الكويت 
كان ومازال وسيستمر داعما 
وبشدة للجهود املبذولة من 
قبل نائ���ب رئيس االحتاد 
الدولي للسيارات ناصر بن 
خليفة العطية اليجاد فلسفة 
جديدة لرياضة السيارات 
عبر منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، مبنية على 

في مدينة جونيه.
امللفات  أب���رز  وح���ول 
املطروح���ة عل���ى طاول���ة 
االجتماع���ات أك���د العطية 
األهمي���ة الت���ي يحظى بها 
االجتم���اع مش���يدا ب���دور 
الكوي���ت في دعم مس���يرة 
رياضة السيارات بالشرق 
األوسط وش���مال أفريقيا 
وأف���اد العطية بأن الكويت 
من الدول املؤثرة في االحتاد 
بل وتعد من الدول الرائدة في 
هذا املجال، حيث متتلك ثقافة 
خاصة نستطيع من خاللها 
أن نقوم بنشر أكبر ملفاهيم 
رياضة السيارات بني الشباب 
بل وحثهم على ممارستها 

يصل الساعة اخلامسة 
مساء اليوم اخلميس نائب 
رئي���س االحت���اد الدول���ي 
للسيارات ناصر بن خليفة 
العطية حلضور االجتماع 
الدولي  اخلاص باالحت���اد 
للس���يارات )مين���ا(، الذي 
يبدأ صباح يوم غد اجلمعة 
في فندق )ك���راون بالزا(، 
ويستمر حتى مساء األحد 
القادم مبشاركة أكثر من 20 
دولة ميثلون احتادات وأندية 
السيارات بالشرق األوسط 
وش���مال أفريقي���ا )املينا( 
بحض���ور رئي���س االحتاد 
الدول���ي للس���يارات جون 
تود وحضور ورعاية وزير 
االعالم ووزير الدولة لشؤون 
الش���يخ سلمان  الش���باب 
احلم���ود ورئي���س الهيئة 
العامة للشباب والرياضة 

الشيخ أحمد املنصور.
الدولي  الن���ادي  وأع���د 
 )KT( الكويتي للس���يارات
برئاس���ة عماد بوخمسني 
الالزمة إلجناح  الترتيبات 
هذا االجتم���اع وهو الثالث 
من نوعه، حيث سبق وأن 
عق���د االجتماع األول بقطر 
وأما االجتم���اع الثاني عقد 

ناصر بن خليفة العطية الشيخ محمد خالد اجلراح عماد بوخمسني 

»املسابقات« توافق رسميًا على تأجيل
مواجهة كاظمة مع اجلهراء في الدوري

نادي الشباب.
جلن���ة  وارت���أت 
املسابقات املوافقة على 
طلب كاظم���ة واجلهراء 
على التأجي���ل لتحقيق 
مب���دأ تكافؤ الفرص بني 
املتنافس���ة في  الف���رق 

الدوري. 

الذي رفض ع���ودة العبي 
اجلهراء وكاظمة إلى فريقيهما 
باألمس مصرا على عودتهما 
كما كان مقررا في وقت سابق 
اليوم، حيث يدخل األزرق في 
معسكر في فندق كراون بالزا 
منذ األحد املاضي ويتدرب 
بصفة يومي���ة على ملعب 

مشاركة كاظمة واجلهراء في 
دوري ابطال اخلليج يومي 

االثنني والثالثاء املقبلني.
وجاء ه���ذا التأجيل بعد 
طل���ب الفريق���ني من جلنة 
املسابقات لعدم موافقة اجلهاز 
الفني ملنتخبنا الوطني، األول 
بقيادة املدرب نبيل معلول 

عبدالعزيز جاسم

قررت جلنة املسابقات 
باحتاد الكرة تأجيل مواجهة 
كاظمة واجلهراء في اجلولة 
ال� 18 بدوري VIVA إلى يوم 
غد بعد ان كان من املقرر 
لها أن تقام اليوم بس���بب 

ضمن فعاليات »كن في قلب احلدث مع حساب Tijari@ ومان سيتي«

التجاري يتواجد في جامعة الكويت

مش����اركة واس����عة وإعجابا 
من الطالب مبميزات حساب 
Tijari@ املخصص لفئة الشباب 
من عمر 15 س����نة ولغاية 21 
إلى فعاليات  سنة باإلضافة 
التي  التس����ويقية  احلمل����ة 
قام البن����ك بإطالقها، خاصة 
وإن البن����ك قد ق����ام بوضع 
التلقائي،  جهاز للتصوي����ر 
بالتقاط  الط����الب  حيث قام 
صور سلفي »selfie« مميزة 
حتمل شعارات البنك ونادي 

مانشستر ومش����اركتهم مع 
بعضهم البعض مباشرة عبر 
التواصل االجتماعي  وسائل 

املختلفة.
وع����ن تفاصي����ل احلملة 
والتأهل للفوز، أوضح البنك 
 @Tijari أن عم����الء حس����اب
احلاليني س����وف يحصلون 
عل����ى فرصة واح����دة مقابل 
كل 10 دناني����ر يت����م إنفاقها 
باس����تخدام بطاقات السحب 
اآلل����ي املصمم����ة خصيصا 
للحساب خالل فترة احلملة من 
4 يناير وحتى 31 مارس. كما 
سيحصل العمالء اجلدد على 
فرصة واحدة إضافية عند فتح 
حساب Tijari@ باإلضافة إلى 
الفرص التي يحصلون عليها 
باستخدام بطاقة السحب اآللي 
اخلاصة باحلساب عند الشراء 
والتس����وق، وسيتم السحب 

بتاريخ 5 ابريل. 
وتأتي ه����ذه احلملة في 
سياق حرص البنك على تقدمي 
العروض املمي����زة والفريدة 
لعمالئ����ه تقدي����را لهم على 
ثقتهم في املنتجات واخلدمات 
املصرفية التي يقدمها البنك 

التجاري.

سوف يستمتع الفائزون في 
السحب بتناول عشاء فاخر 
مع مدي����ري الفريقني باملكان 
املخصص لرؤس����اء مجلس 
اإلدارة للفريقني والتعرف على 
العبني سابقني من الفريقني. 
إضافة إلى ذلك، فسوف يتم 
اصطحاب الفائزين في جولة 
إلى ستاد االحتاد وكذلك إجراء 
زيارة خاصة إلى متحف مان 

يونايتد.
وقد ش����هد جن����اح البنك 

في إط����ار الفعاليات التي 
ينظمه����ا البن����ك التج����اري 
لعرض وتسويق حملة »كن 
في قلب احلدث مع حس����اب 
Tijari@ وفريق مان سيتي« 
ف����ي العديد م����ن اجلامعات 
في الكويت، أعلن البنك عن 
تواجده في جامعة الكويت – 
كلية العلوم اإلدارية لتعريف 
طلبة اجلامعة بهذه احلملة 
املخصصة لعمالء حس����اب 
الش����باب Tijari@، والتي مت 
إطالقها في بداية السنة بهدف 
حتقيق أحالم عشاق رياضة 
كرة القدم وذلك بإجراء سحب 
حصري مقدم لعمالء حساب 
Tijari@ يحصل من  الشباب 
خالله أربعة فائزين من سعداء 
احلظ على فرصة العمر للسفر 
إلى مانشس����تر واملش����اركة 
في فعالي����ات افتتاح مباراة 
مانشستر سيتي واستون فيال 
على إس����تاد االحتاد وتقدمي 
الكرة إلى قائدي الفريقني قبل 
انطالق املباراة وذلك في 25 
أبريل املقبل، حيث ميكنهم بعد 
ذلك مشاهدة املباراة باجللوس 
في مقصورة كبار الشخصيات 
املقابلة ملنتصف امللعب. وكذلك 

البنك التجاري حريص على التواصل مع الطلبة

وزراء الشباب والرياضة اخلليجيون يوافقون 
على مقترح الكويت باستضافة »خليج النور«

وافق وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس 
التعاون لدول اخللي���ج على مقترح طرحته 
الكويت الستضافة مهرجان الشباب اخلليجي 
)خليج النور( على ان تقوم الكويت بتحديد 

موعد اقامة املهرجان. 
وأكد الوزراء خالل اجتماعهم ال�29 أهمية 
تفعيل برامج التواصل االجتماعي مع الشباب 
فيما ق���رروا دمج وتطوير بعض االنش���طة 
والبرام���ج والفعاليات لتتواكب مع تطورات 
احلاضر واحتياجات املستقبل للشباب اخلليجي 
اضافة ال���ى تنظيم االمانة العامة ورش عمل 

خاصة بشباب دول املجلس. 
وتناول االجتماع الذي ترأس وفد الكويت 
به وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود عددا من املوضوعات 
والقرارات الثنائية مبا يسهم في تطوير مفهوم 
الرعاية الش���بابية ومتكني الشباب وتعزيز 

العمل الرياضي اخلليجي املشترك. 
وجرى خ���الل االجتماع مناقش���ة جدول 
االعمال واقرار بن���وده باإلضافة إلى متابعة 
تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة واالطالع 
عل���ى التقرير املعد من االمان���ة العامة حول 
متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن االجتماع 

ال�28 للوزراء بالكويت. 
وقرر الوزراء بعد االطالع على التوصيات 
الصادرة من اجتماع وكالء الشباب قيام االمانة 
العامة بعرض االنش���طة والبرامج املشتركة 
املعدة بالدراسة واملعتمدة في االجتماع ال�28 
لوزراء الشباب والرياضة بدول املجلس على 
املجلس الوزاري التخاذ القرار بش���أن توفير 

املوارد املالية لتنفيذها. 
واس���تعرض االجتماع مقترحني لسلطنة 
عمان بش���أن إقامة ملتقى لالدارات الرياضية 
والشبابية بدول املجلس على ان تقوم االمانة 
العامة بتعميم االطار العام للملتقى على الدول 
االعضاء إلب���داء الرأي واملالحظات في مدة ال 

تتجاوز نهاية مايو املقبل. 
كما اس���تعرض ال���وزراء ورقة مقدمة من 
الرئاسة العامة للشباب والرياضة السعودية 
بشأن اقتراح االنشطة والبرامج اخلليجية كما 
استعرضوا االطر التنفيذية ألنشطة وفعاليات 
اللجنة الشبابية )القدمية - اجلديدة( واملوافقة 
على دمج اصحاب ذوي االحتياجات اخلاصة 
)البس���يطة( بالبرامج والفعاليات الشبابية 

اخلليجية املشتركة. 
وعن لقاء شباب دول املجلس مع اقرانهم 
في دول العالم )س���فراء شباب دول اخلليج( 
تقدم االجتماع بالشكر للهيئة العامة للشباب 
والرياضة بالكويت واملؤسسة العامة للشباب 
والرياضة بالبحرين على تقدمي مقترح لبعض 
الدول التي من املمكن تنفيذ الفعالية وتصور 
يشتمل على اهم املعالم االقتصادية واالثرية 

والعلمية بها. 
كما متت املوافقة على اختيار ايطاليا إلقامة 

أكد رئيس جلن����ة ال� )دراغ.ريس( في نادي 
باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات 
النارية الشيخ دعيج الفهد ان متسابقي النادي 
جاهزون لتسجيل مشاركة إيجابية في اجلولة 
األخيرة من بطولة البحرين لس����باق الس����رعة 
للسيارات والدراجات اآللية. وقال الفهد إن البطولة 
التي حتظى مبشاركة واسعة باعتبارها إحدى 
أقوى البطوالت في املنطقة وبحضور جماهيري 
كثيف تقام للموس����م ال� 11 على التوالي بتنظيم 
مش����ترك بني حلبة البحرين الدولية واالحتاد 
البحريني للسيارات ونادي البحرين لسباقات 

السرعة )بي.دي.آر.سي(.
وأوضح ان جتارب السرعة ستقام اليوم على 
أن يقام السباق النهائي لل� )دراغ.ريس( غدا في 
حلبة البحرين متوقعا أن يتمكن املتس����ابقون 
الكويتيون من تسجيل مشاركة إيجابية تكون 
تتويجا جلهودهم طوال املوسم. وشدد على ثقته 
الكبيرة »بقدرات هؤالء املتسابقني على تسجيل 
مشاركة إيجابية في هذا احملفل اإلقليمي الكبير 
وتشريف سمعة رياضة احملركات الكويتية وتقدمي 
ما يعكس املستوى احلقيقي الذي وصلت إليه 

هذه الرياضة في الكويت«.

فعالية لقاء ش���باب دول املجلس مع اقرانهم 
من شباب دول العالم وتكليف رئيس اللجنة 
الشبابية باإلعداد والتنسيق مع سفير الكويت 

لدى ايطاليا للزيارة التحضيرية. 
ووافق الوزراء على خط���ة العمل للجنة 
الشبابية لألعوام خالل الفترة )2015 - 2020( 
معربني عن شكرهم للمؤسسة العامة للشباب 
والرياض���ة بالبحرين على اعداد خطة العمل 
املقترح���ة للبرامج والفعاليات واالنش���طة 

الشبابية خالل تلك الفترة. 

لجنة التدريب 

وعن خطة عمل جلنة التدريب واعداد القادة 
للشباب والرياضة بدول املجلس، اطلع الوزراء 
على التوصيات الصادرة من االجتماع ال� 32 
لوكالء وزارات الشباب والرياضة بدول املجلس 
واعتماد التوصيات الواردة في محضر االجتماع 
ال� 24 للجنة التدريب واعداد القادة للشباب 
والرياضة بدول املجلس واملوافقة على خطط 

عمل جلنة اعداد القادة 2015. 
واطلع الوزراء على خطة عمل جلنة بيوت 
الشباب بدول املجلس حيث مت اعتماد التوصيات 
الواردة في محضر االجتم���اع الثامن للجنة 

واملوافقة على خطة عمل 2016. 

ساعة رياضية 

ووافق الوزراء على مقترح مقدم من الهيئة 
العامة لرعاية الش���باب والرياضة باإلمارات 
بشأن مبادرة )ساعة رياضية( ورفع توصية 
الى املجلس االعلى للتوجيه بشأن اعتماد حصة 
دراسية رياضية يومية ملزمة جلميع املراحل 
التعليمية ملدارس مجلس التعاون، وذلك إلثراء 
اجلانب الصحي والبدن���ي واالجتماعي على 

النشء بدول املجلس. 

المؤتمر الدولي للشباب 

واطلع املجلس على مقترح لوزارة الدولة 
لشؤون الشباب بالكويت بشأن مشروع »املؤمتر 
الدولي للشباب« وقرروا دراسة جتربة املؤمتر 
االول ومدى امكانية تعميم املؤمتر وتنظيمه 
دوريا بني وزارات الش���باب والرياضة بدول 
املجلس.  كما اطلع الوزراء على ورقة مقدمة 
من وزارة الشباب والرياضة بقطر بشأن »معهد 
جسور« املتخصص في تطوير االفراد والفرق 
املتميزة، مؤكدين على تقدمي الدعم لدولة قطر 

إلجناح استضافتها لكأس العالم 2022. 
واطلع الوزراء على مقترح مقدم من وزارة 
الش���باب والرياضة بقطر حول نشاط جلنة 
الرياضة للجميع، وقرروا ان تقوم وزارة الشباب 
والرياضة القطرية بتقدمي تصور بخصوص 
الرياضة للجمي���ع الى االمانة العامة على ان 
تقوم االمانة العامة بتعميم التصور على الدول 
االعضاء إلبداء الرأي قبل مناقشة املوضوع في 

االجتماع القادم للوكالء.

الشيخ سلمان احلمود يتوسط وزراء الشباب والرياضة اخلليجيني

املنشأة وذلك بدعم من الهيئة 
العامة للشباب والرياضة والتي 
ال تتأخر ف����ي دعم االحتاد من 

جميع النواحي.
العنزي بالش����كر  وتوجه 
اجلزيل لكل من ساهم في هذا 
املوضوع ونقل ملكية االحتاد 
التربية  وخص بالشكر وزير 
والتعليم العالي د.بدر العيسى 
ال����ذي تفه����م دواف����ع االحتاد 
ومراسالته املتكررة التي متت 
بهذا الشأن بني االحتاد والهيئة 
العامة للشباب والرياضة ووزارة 
التربية والشكر موصول لوزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الش����يخ  الش����باب والرياضة 
سلمان احلمود وال ننسى الدور 
الكبير الذي بذله الشيخ احمد 
إدارة  املنصور رئيس مجلس 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
والشيخ حمود احلمود نائب 

املدير العام لشؤون املنشآت.
وبارك رئيس مجلس إدارة 

العنزي: »التربية« وافقت على نقل ملكية
ميدان ثانوية الرجيب إلى الهيئة

االحتاد بالوكالة سيار العنزي 
ألسرة ألعاب القوى الكويتية 
من العبني ومدربني ومشرفني 
التوفيق  وإداريني متمنيا لهم 
وتقدمي األفض����ل ألم األلعاب 

الكويتية في املستقبل.

كشف رئيس مجلس ادارة 
احتاد الع����اب القوى بالوكالة 
سيار العنزي ان وزارة التربية 
وافقت على طلب االحتاد والهيئة 
العامة للشباب والرياضة بنقل 
ملكية مضمار وميدان ثانوية 
حمد الرجيب الى الهيئة ليتم 
تخصيصه����ا لالحت����اد وقال 
العنزي في تصريح صحافي 
ان هذه اخلطوة تأتي بعد معاناة 
دامت طويال لعدم وجود منشأة 
خاص����ة باالحت����اد بالرغم من 
اإلجنازات املشرفة التي يحققها 
الالعبون في جميع املشاركات 
اخلارجية على جميع األصعدة 

واملستويات.
العن����زي ان نقل  وأضاف 
ملكية االحتاد سيساهم في نشر 
وتطوير اللعبة واالستمرار في 
حتقيق نتائ����ج إيجابية حيث 
ان مضم����ار كيفان هو الوحيد 
لالحت����اد ونقوم بعمل صيانة 
سيار العنزيسنوية ش����املة جلميع مرافق 

دعيج الفهد: متسابقونا جاهزون لبطولة البحرين
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اجلنفاوي ينفي إعارة 
زايد وملفي إلى العربي

»يد« اليرموك جتتاز برقان

»طائرة« كاظمة تعبر الكويت

االجتماع الـ 20 لفروسية األحمدي اليوم

أحمد السالمي

نفى املنسق اإلعالمي لفريق الكرة بنادي اجلهراء صالح 
اجلنفاوي الشائعات التي مت تداولها خالل األربعة والعشرين 
س����اعة املاضية حول موافقة إدارة النادي على إعارة جنمي 
الفريق فيصل زايد وحمود ملفي إلى نظيره اجلهراء قائال: 
ال صحة ملا مت تداوله حول 
إعارة الالعب����ن إلى النادي 
العرب����ي، ولم تك����ن هناك 
مفاوضات حت����ى يتم البت 
فيها أو مناقش����تها من قبل 
مجل����س اإلدارة الذي يعمل 
بكل ج����د واجتهاد من أجل 
تطوير مستوى أداء الفريق 
لضمان استمراره في املنافسة 
على الدوري، إذ يقف الفريق 
في املركز اخلامس بواقع 37 
نقطة متساويا مع الساملية 
صاحب املركز الرابع بالنقاط 
وبفارق نقط����ة واحدة عن 
القادسية صاحب املركز الثالث، وبفارق نقطتن عن الكويت 

صاحب املركز الثاني.
وأضاف: األخبار التي يتم تداولها الهدف منها هو التأثير 
بشكل مباشر على الفريق ومشاركاته احمللية واخلارجية، 
وال تعدو أكثر من ش����ائعات ال قيمة له����ا، خاصة وأن باب 
االنتقاالت الش����توية قد أغلق في 31 يناير املاضي، مش����يرا 
إلى أن الفريق س����يخوض 3 لقاءات مهمة أمام فرق كاظمة 

والساملية والقادسية.
ولفت اجلنفاوي إلى أن الفريق سيغادر البالد يوم السبت 
متوجها إلى مملكة البحرين ملالقاة فريق الرفاع الشرقي ضمن 
منافس����ات بطولة األندية اخلليجية أبطال الدوري والكأس 
في نس����ختها الثالثن، ونتطلع إلى أن نواصل مشوارنا في 

البطولة بثبات واتزان طامحن أن نحقق لقبا خليجيا.

تغل����ب اليرموك على نظيره برقان بنتيجة 30 - 27 في ختام 
مباريات األسبوع ال� 13 لبطولة دوري كرة اليد ال� 49. 

وبهذا الفوز يرفع اليرموك رصيده الى 12 نقطة ليبقي آماله في 
املنافسة على مقعد في الدوري املمتاز فيما جتمد رصيد برقان عند 
النقاط اخلمس.  وفي مباراة أخرى تغلب الشباب على التضامن 
بنتيجة 29 - 18 ليرفع رصيده الى 11 نقطة فيما ظل التضامن بال 
رصيد من النقاط خلسارته مبارياته جميعا.  ومن املقرر ان تقسم 
الفرق بعد ختام الدور التمهيدي للبطولة الى قسمن حيث تلعب 

ثمانية فرق في الدوري املمتاز وستة في دوري الدرجة األولى.

تغلب كاظمة على نظيره الكويت بنتيجة ثالثة أش���واط 
مقابل ال شيء في افتتاح مباريات )املجموعة األولى( لبطولة 
الدوري املمتاز للكرة الطائرة ال� 49 في مباراة لم يواجه الفائز 

صعوبة في إنهائها لصاحله. 
وجاءت نتائج أشواط املباراة )25 - 17( و)25 - 23( و)25 
- 15( بعد تألق معظم العبي كاظمة بقيادة عبدالعزيز شاكر 

وناصر الرفاعي وعبداهلل بوفتن ومشعل العمر. 

 يقام في الس���اعة الثالثة من عصر اليوم سباق االجتماع 
العشرين على مضمار املغفور له الشيخ عبداهلل اجلابر بفروسية 
االحمدي والذي يش���تمل على خمسة أشواط قيد فيها اربعة 
وخمسون جوادا من مختلف الدرجات للمنافسة على كؤوس 

مهرجان املرحوم عبدالعزيز جالي غامن اجلريد.
وستنطلق في الشوط االول املخصص جلياد الدرجة االولى 
مبسافة 1٦00 متر وقيد فيه خمسة رؤوس وخصص الشوط 

الثاني جلياد الدرجة الثالثة مبسافة 1٦00 متر.
ويعتبر الش���وط الثالث املخصص جلياد الدرجة الثالثة 
مبس���افة 1800 متر أقواها على اإلطالق حيث يضم نخبة من 

األبطال التي لها سجل سباقي مميز.

صالح اجلنفاوي

يستضيف البرنامج الرياضي االذاعي اليومي »عاملكشوف« 
في حلقته اخلاصة مساء اليوم اخلميس املدرب الوطني والعب 

نادي القادسية ومنتخبنا الوطني السابق لكرة القدم راشد 
بديح.  ودلك للحديث عن مشواره الكروي مع » األصفر« و» 
األزرق« ومشاركاته على صعيد النادي واملنتخب، ومشواره 

التدريبي أيضا.
كما سيتطرق ضيف 

»عاملكشوف« للحديث 
عن املسابقات احمللية، 

واملنافسة املشتعلة 
في املوسم احلالي، 
ومشاركات أنديتنا 
اخلارجية، اضافة 

للحديث عن مشاركات 
منتخبنا الوطني األخيرة، 

واستعداداته األخيرة 
بقيادة املدرب نبيل 

معلول.

بديح ضيف »عاملكشوف« اليوم

راشد بديح

لبنان يحتضن أول ألعاب شتوية لألوملبياد اخلاص
)محمود الطويل( أعضاء اللجنة العليا املنظمة لأللعاب اإلقليمية الشتوية األولى لألوملبياد اخلاص اللبناني ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في فندق »جفينور ـ روتانا« احلمرا  

س���كرتيرته دين���ا جالل 
م���ن ذوي االعاقة الفكرية 
)التوصيف املعتمد(، والتي 
الرئيس املصري  اختارها 
عبدالفتاح السيسي للعمل 
في فري���ق عمله في قصر 

االحتادية.
الدمج   وش���دد عل���ى 
ب���ن ذوي االعاقة الفكرية 
واألس���وياء، مش���يرا الى 
قدرة اجلميع على االنتاج. 
الوزير مرهج  ثم تن���اول 
جتربت���ه وزوجت���ه م���ع 
االوملبياد اخلاص، فرئيس 
مركز رعاية اليتيم في صيدا 
د.سعيد مكاوي عن »فتاة من 
ذوي اإلعاقة الفكرية تعمل 
في املرك���ز، وباتت املعيلة 
الرئيسية لعائلتها اثر توقف 
والدها عن العمل«. كما شرح 
مصمم شعار البطولة جميل 
حشاش الفكرة التي ترجمها، 
وختاما وثائقي عن االوملبياد 

اخلاص اللبناني.

على االشتراك في االلعاب 
هي: االردن، العراق، سورية، 
فلس���طن، مصر، تونس، 
املغرب، ليبي���ا، اجلزائر، 
البحرين، قطر، السعودية، 

ايران، االمارات، لبنان. 
ويبلغ عدد الالعبن 370 
العبا والعب���ة، و70 مدربا 
و30 إداريا و٦0 من أصحاب 
املبادرات. وتتضمن البطولة 
4 ألعاب شتوية هي: التزلج 
األلبي وس���باق الضاحية 
وهوكي ارض���ي واجلري 
على الثلج. وأش���ارت الى 
عمل اللجنة الذي يتضمن 
التحضي���ر للح���دث الذي 
الفن���ان عاصي  يفتتح���ه 
احلالني. وتالها عبدالوهاب، 
متحدثا »عن أهمية احتضان 
بيروت باك���ورة االلعاب 
الشتوية في منطقتنا، بعد 
جناح االلعاب الصيفية التي 

انطلقت في 199٦«. 
لتجرب���ة  وع���رض 

املنظمة لاللعاب ورؤساء 
جمعيات تعنى باالوملبياد 

اخلاص وإعالمين.
وقالت احلسيني ان 15 
دولة أعطت موافقة مبدئية 

ايلي ش����اهن،  والرياضة 
وبطلتا السباحة والبوتشي 
في االوملبياد اخلاص سارة 
خليف����ة وه����ال عبدوني، 
وأعض����اء اللجن����ة العليا 

بيروت ـ ناجي شربل 

اعلنت مديرة االوملبياد 
اخل����اص اللبنان����ي ه����ال 
احلسيني في مؤمتر صحافي 
عقد في فن����دق »جفينور 
روتانا« احلمرا، استضافة 
لبنان االلع����اب االقليمية 
الش����توية االولى ملنطقة 
الشرق االوس����ط وشمال 
أفريقيا في االوملبياد اخلاص 
الدول����ي بن 30 يناير201٦ 
و5 فبراير في فاريا ومدينة 

كميل شمعون الرياضية.
وحضر رئيس االوملبياد 
اخل����اص ملنطقة الش����رق 
أفريقيا  االوسط وش����مال 
م.أمين عبدالوهاب، والوزير 
الس����ابق بش����ارة مره����ج 
الرئيس السابق لالوملبياد 
اخل����اص اللبناني، رئيس 
اللبناني للتزلج  االحت����اد 
على الثلج ش����ربل سالمة، 
املستشار في وزارة الشباب 

قال املدير الفني لكرة الطاولة بنادي الس���احل إسحاق 
الكن���دري ب���أن أداء الالعبن باملب���اراة النهائية مع نادي 
الفحيحيل والفوز بنتيج���ة 3 � 1 يعد إجنازا عظيما لكرة 
الطاولة بالنادي ألن هذا الفوز باختصار س���اهم بتحقيق 
الس���احل بطولة الدوري بعد غي���اب 12 عاما عن منصات 

التتويج في الدوري.
وأثنى الكندري على جهود الالعبن والتزامهم بالتدريبات 
األمر الذي س���اهم بتحقيق هذا اإلجناز، معربا عن شكره 
لنجوم الفريق الذي���ن حصلوا على اللقب، وهم: منصور 

العنزي وأحمد مندني وفهد مجري.
م���ن جهته، أعرب مدرب الفريق أحمد مس���لم عن بالغ 
سعادته بهذا اإلجناز الذي لم يأت من فراغ إمنا جاء بتعب 
الالعبن وحضورهم والتزامهم في التدريبات وأيضا من 
خالل متابعة اجلهاز الفني واإلداري وأعضاء مجلس اإلدارة، 
مشيرا الى ان هذا اإلجناز سيكون بداية املشوار إلجنازات 

قادمة للنادي في كرة الطاولة.

م.أمين عبدالوهاب خالل االجتماع 

فريق الساحل نال لقب الطاولة عن جدارة واستحقاق

اسحاق: اللقب جاء بعد غياب 12 عاماً

طاولة الساحل يحرز لقب الدوري

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تعاقد مجلس إدارة احتاد كرة القدم املصري 
م����ع األرجنتيني هيكتور كوب����ر لتولي مهام 
املدير الفني ملنتخب الفراعنة ملدة عامن خلفا 
للمدرب السابق شوقي غريب الذي متت إقالته 
عقب اإلخفاق في بل����وغ نهائيات كأس األمم 
األفريقية التي أقيمت مؤخرا بغينيا 
االس����توائية وتوج منتخب كوت 

ديڤوار بلقبها.
وس����بق لألرجنتيني هيكتور 
كوبر البالغ من العمر 58 عاما أن 
قاد فريق ڤالنسيا اإلسباني للوصول 
إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتن 
ولكن فريقه أخف����ق في احلصول على 

اللقب.
وفي شأن منفصل، يواصل العبو األهلي 
تدريباتهم بقيادة اإلسباني جاريدو استعدادا 
ألولى مباريات الفريق في بطولة أفريقيا لألندية 
األبطال أمام اجليش الرواندي أحد أيام 14 و15 
و1٦ مارس في العاصم����ة كيجالي، حيث من 
املتوقع ان يسبق البعثة مدير الكرة وائل جمعة 
لالطمئنان على كل ترتيبات اقامة وتدريبات 
الفريق، حيث يسعى األهلي للعودة من كيجالي 

بنتيجة إيجابية قبل مباراة اإلياب في مصر، 
والتي لم يتحدد لها ملعب حتى اآلن.

واستقر مجلس إدارة النادي األهلي، برئاسة 
محمود طاهر، على س����فر عماد وحيد عضو 

املجلس رئيسا لبعثة الفريق.
وشهد املران مشاركة الثنائي محمود حسن 
»تريزجيه« وحسام غالي بتدريبات تأهيلية 

متهيدا للدخول في تدريبات الفريق.
وأعلن اجلهاز الطب����ي للفريق األول لكرة 
القدم بقيادة الدكت����ور خالد محمود جاهزية 
محمد ناجي »ج����دو« مهاجم الفريق خلوض 
لقاء اجليش الرواندي بعد تعافيه من اإلصابة 
التي تعرض لها بقط����ع في الرباط الصليبي 
وأجرى على اثرها جراحة في أملانيا وان كان 
من الصعب ان يشارك في هذه املباراة، حيث 
يفضل اجلهاز الفني ان تكون مشاركته تدريجية 

في مباريات الدوري.
وفي ش����أن منفصل، تلقى ن����ادي الزمالك 
املصري خطابا رس����ميا من االحتاد األفريقي 
لكرة القدم، يعلن فيه املوافقة على نقل مباراة 
الذهاب لدور ال� 32 في كأس االحتاد األفريقي، 
املقرر لها يوم 13 اجل����اري أمام فريق رايون 
سبورت الرواندي من ستاد اجلونة لتقام على 

ستاد اجليش الثالث بالسويس.

األرجنتيني كوبر 
مديراً فنياً ملصر

األهلي يستعد للجيش الرواندي 
والزمالك يلعب في السويس

نقلت مباراة االياب احلادية والعشرين من كأس »دل 
مونتي« الثالثني لالندية اخلليجية لفريق كاظمة مع 

حامل اللقب النصر االماراتي من الكويت الى االمارات 
في نفس التاريخ والتوقيت، حيث كان مقررا لها يوم 
الثالثاء في السابع من ابريل املقبل على ستاد كاظمة 

في الكويت ولكنها ستجري على ستاد املكتوم في دبي.
وأفرز نقل املباراة تكبد إدارة نادي كاظمة تكاليف 
السفر والسكن باالضافة الى مصاريف احلكام في 

االمارات طبقا للقرار الرسمي الذي سبق وتلقته 
إدارة األندية الكويتية املشاركة من اللجنة التنظيمية 
اخلليجية لكرة القدم بدول مجلس التعاون اخلليجي.

ينظم نادي الكويت لأللعاب الذهنية 
بطولة الكويت السادسة للشطرجن 

السريع )الرابيد( بعد غد مبقر النادي 
في منطقة القادسية ومبشاركة 

واسعة تضم فئات الرجال والسيدات 
والناشئني.

وقال احلكم واملنظم الدولي للبطولة 
خلف العازمي لـ »كونا« إن البطولة التي 

تقام يوم واحد تشمل 7 جوالت زمن 
كل منها 15 دقيقة مع زيادة 5 ثوان لكل 
نقلة حسب لوائح االحتاد الدولي للعبة.

وأضاف العازمي انه مت رصد جوائز 
مالية ألصحاب املراكز الـ 5 األولى 

إضافة الى جائزة مالية ألفضل العب 
ناشئ وأفضل العبة بينما ستمنح 

امليداليات ألصحاب املراكز من السادس 
وحتى العاشر في الترتيب.

من جانبه، قال نائب رئيس النادي 
فواز اخلطيب في تصريح مماثل إن 
هناك إقباال كبيرا تشهده الرياضات 

الذهنية ومنها الشطرجن على وجه خاص 
بسبب تكثيف النادي أنشطته وبرامجه 

التدريبية لهواة اللعبة.
وأضاف اخلطيب ان املنتخب الكويتي 

للعبة ميتلك العديد من الالعبني 
املصنفني عامليا ويحتاجون الى املزيد 
من املشاركات في البطوالت اخلارجية 

الكتساب االحتكاك واخلبرة وصقل 
مهاراتهم مع أبطال العالم في البطوالت 

القارية والعاملية.

أعلن نادي كورفيت الكويتي حتقيق أبطاله 5 
كؤوس في بطولة احتاد أندية كورفيت اخلليج 

الثانية التي عقدت في الرياض مؤخرا ونظمها نادي 
كورفيت الساحل الشرقي على حلبة ميدان ديراب 

بالرياض.
وقال نادي كورفيت الكويتي في بيان صحافي ان 
فريق النادي شارك في البطولة التي أقيمت يوم 

اجلمعة املاضي بـ 15 سيارة وهو أقل من ربع عدد 
سيارات املشاركني بالبطولة الذي جتاوز 60 سيارة 

كورفيت خليجية.
وأضاف البيان ان اغلب املتسابقني الكويتيني 
خاضوا في تلك البطولة جتربتهم االولى في 

مضمار حقيقي إذ لم يتلقوا التدريب املناسب 
ملثل هذه البطوالت لعدم توافر حلبة سباق خاصة 

في الكويت. وذكر ان املتسابق قاسم التركماني 

حقق املركز األول في فئة 350 حصانا وأقل في 
حني حقق املتسابق محمد بوعباس املركز األول 

واملتسابق فهد خدادة املركز الثاني في فئة 400 الى 
450 حصانا وفاز املتسابق إسماعيل العطار باملركز 

الثالث في فئة )الستريت( وحصل املتسابق خالد 
الشطي على املركز الثالث في فئة )السوبر ستريت(.

وأفاد بأن سيارة كورفيت اخلاصة باملتسابق بدر 
احلبيل حصلت على كاس اجمل صوت كورفيت من 

بني املشاركني.
يذكر ان البطولة التي أقيمت للمرة األولى بالدوحة 

عام 2014 تقام للهواة واحملترفني من أصحاب 
السيارات الرياضية كورفيت وكانت من تنظيم 
النادي الكويتي عام 2014 بعد اتفاقية تأسيس 
االحتاد اخلليجي ألندية كورفيت بالكويت عام 

.2013

متفرقات رياضية

نقل مباراة كاظمة والنصر 
اإلماراتي إلى دبي

بطولة الكويت للشطرجن السريع في القادسية 5 كؤوس للكويت في بطولة احتاد أندية كورڤيت اخلليج الثانية
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كارديشيان تعمل كمساعدة
لـ »پاريس هيلتون«

ويليامز: األمومة أهم من النجومية

مباحث اجلهراء حتّل لغز مقتل شاب بطلق 
ناري.. وتقرير »األدلة« حسم القضية إلى قتل

وكاالت: نشرت النجمة كيم كارديشيان عبر حسابها 
اخلاص على موقع التواصل االجتماعي، صورة جمعتها 
بالنجمة پاريس هيلتون، عندما كانت كيم مس���اعدة 
لباريس. والصورة تعود إل���ى العام 2006، وفي هذا 
الوقت لم تكن كيم كارديش���يان ش���خصية مشهورة 
بل كان���ت تظهر فقط بجانب باريس في املناس���بات 
االجتماعية، حيث كانت تعمل كمساعدة لها، وعلقت 

كيم على الصورة »بتهنئة باريس بعيد ميالدها«.

لندن � وكاالت: قامت النجمة ميشيل ويليامز بجلسة 
تصوير جديدة مخصصة ملجلة ELLE بنسختها البريطانية 

في عددها لشهر أبريل. 
املمثل����ة البالغة من العمر 34 عاما، وصفت نفس����ها 
بأنها أوال أم وثانيا ممثلة، وذلك خالل حديثها عن تربية 
ابنتها البالغة من العمر 8 س����نوات، ف����ي مهنة تتطلب 

الكثير من اجلهد. 
وترى ميش����يل أنها جيدة جدا في تربية طفل حني ال 
تعمل فهي ال تنسى أي أمر، مضيفة ان األمومة اهم عندها 

من النجومية. 

عبداهلل قنيص 

أبلغ مصدر أمني »األنباء« بأن الشاب الكويتي 
الذي زعم صديقه انه اطلق النار على نفسه باخلطأ 
خالل رحلة صيد بالعبدلي تراجع عن أقواله وقال 

انه أطلق النار باخلطأ على صديقه. 
وكان رجال مباحث اجلهراء أعادوا التحقيق مع 
الش����اب وهو ميت بصلة قرابة للقتيل بعد ان أكد 
الطب الش����رعي ان الطلقة من املستحيل ان يكون 
املجني عليه أطلقها على نفس����ه سواء من ناحية 

زاوية الطلقة أو من جهة املسافة. 
ه����ذا ونفى القاتل وج����ود دوافع وراء ما صدر 
عنه، مؤكدا انه اطلق النار على ابن خالته باخلطأ 
حسب قوله، ولم يعرف ما اذا كانت النيابة ستسجل 

القضية كقتل باخلطأ او قتل عمد.

كارديشيان وقت أن كانت مساعدة لهيلتون قبل الشهرة

السالح املستخدم في اجلرمية

كينيا تتلف 15 طنًا من العاج 
بقيمة 30 مليون دوالر

افتتاح نفق مطلي
بألوان قوس قزح في الصني

دعوى قضائية ملنع قتل الذئاب

علماء يحاولون ابتكار
»كائن افتراضي غريب«

نيويورك � وكاالت: رفعت جماعات للحفاظ على البيئة 
دعوى قضائية على أحد فروع وزارة الزراعة األميركية، 
متهمة مسؤوليها بانتهاك قانون احتادي حلماية البيئة، 
بعد أن قتلوا أنثى ذئب، في والية واش���نطن.وتطالب 
جماعات احلف���اظ على البيئة قاضي���ا احتاديا مبنع 
الهيئات االحتادي���ة من القيام مبهام جديدة، مثل تلك 
التي قامت بها العام املاضي في والية واشنطن، عندما 
أطلق مسؤولوها على سبيل اخلطأ الرصاص على قطيع 
من الذئاب، ما أس���فر عن قتل أنثى ذئب، بعد أن ظنوا 
أنها ذئب آخر تقرر قتله، ألنه هاجم قطعان املاش���ية. 
وتقول هذه اجلماعات إن وكالة هيئات احلياة البرية 
األميركية تقتل وحتبس وتسمم، بصورة عشوائية، 

احليوانات، من أجل خدمة الصناعات الزراعية.
والذئبة التي قتلت ش���رقي والية واشنطن واحدة 
من ثالث إناث فق���ط في الوالية تنجب صغارا، حيث 

يوجد 13 قطيعا مؤكدا.

يحاول علماء من جامعة كورنيل األميركية تس����خير 
االكتش����اف الذي أظهر وجود بعض أشكال احلياة على 
كوكب يفتقر للماء، البتكار »مخلوق غريب« انطالقا من 

ابتكار خلية ال تدخل املياه في تكوينها.
وتوصل الباحث����ون إلى هذه النتيجة على الرغم من 
احلقيقة التي تفيد باستحالة احلياة في بيئة خالية من 
املاء، إال أنهم أش����اروا إلى نظرية تظهر بقاء خاليا حية 

منسجمة مع غاز امليثان على قمر تيتان.
وعلى الرغم من أن احلياة مرتبطة بعنصر املياه، إال أن 
دراسة حديثة أجراها باحثون في اجلامعة أظهرت احتمال 
توافر بعض أشكال احلياة على قمر تيتان البارد التابع 
 Science Advances لكوكب زحل، وفقا ملا نش����رته مجلة

العلمية.

نيروبي � أ.ف.پ: أضرم الرئيس الكيني، اوهورو 
كينياتا، النار في 15 طنا من العاج، وهي أكبر كمية من 
العاج تتلف في أفريقيا، متعهدا بإتالف املخزون املتبقي 
في البالد املقدر مبائة طن بحلول نهاية العام احلالي، 
ويباع الكيلوغرام الواحد من العاج بنحو 2100 دوالر، 
ويتركز الطلب عليه خصوصا في الصني، وعلى ذلك 

فإن القيمة املتلفة تبلغ 30 مليون دوالر.
وتعد كينيا من أكثر البلدان التي تتركز فيها ظاهرة 
الصيد غير الش���رعي للفيلة التي بات���ت على حافة 

االنقراض، وأيضا تتركز فيها جتارة العاج.
وقال الرئيس الكيني قبل إش���عال النار في العاج 
املكدس في احلديق���ة الوطنية في نيروبي »علينا أن 

جنعل العاج غير قابل لالستخدام في كل العالم«.
وأضاف »ما يبذل من جهود حلماية التنوع البيئي 
مازال غير كاف، نظرا للمخاطر احملدقة بالبيئة. لقد بات 
من امللح مضاعفة اجلهود للتصدي للجرائم املرتكبة 
بحق الطبيعة«. وتشير األرقام الرسمية في كينيا إلى 
قت���ل 300 فيل و59 حيوان وحيد قرن في العام 2013، 

لكن اخلبراء يقدرون أن يكون العدد أكبر بكثير.
ويؤدي الصيد غير الشرعي لتلبية الطلب على شراء 
العاج إلى قتل 20 - 30 ألف فيل سنويا في أفريقيا، ما 

يضع هذا النوع احليواني على حافة االندثار.

بكني � أ.ش.أ: افتتح في الصني أول نفق من نوعه في 
البالد، حيث إن ألوانه الداخلية مطلية بطريقة متدرجة 
لتماثل ألوان قوس قزح، ليعطى السائقني الفرصة إلراحة 
أعينهم عند املرور خالله. وميتد النقق الواقع في منطقة 
»زهومو« في مقاطعة »هنان« بوس����ط الصني، ملس����افة 
400 مت����ر، وتكلف بناؤه ما يق����رب من 100 مليون يوان 
)16 مليون دوالر(. وبحس����ب املس����ؤولني عن املشروع، 
فإن بناء النفق ينقس����م إلى ثالثة أجزاء، اجلزء األوسط 
منه مبني بأسمنت عادي، أما اجلزآن اآلخران أي املدخل 
واملخ����رج فهما عبارة عن كتل مطلية بألوان قوس قزح، 
حيث يالحظ من مير بالنف����ق أن اللون يتغير تدريجيا 

بادئا بالبنفسجي ومنتهيا باألزرق.

إحراق العاج في كينيا

النفق مطلي بقوس قزح

كلوني وعلم الدين

كلوني وزوجته يحصنان بيتهما ضد احلرائق والقنابل
لندن � إيالف: قام جورج 
كلوني وزوجته امل علم الدين 
ببعض التجديدات في قصرهما 
الواقع في بيركشاير بإجنلترا، 
حيث قاما بعزله ضد احلريق 
وحتصينه ضد القنابل وعززاه 
أمنيا، حيث أكدت املصادر أن 
علم الدي���ن أرادت ملنزلها أن 
يك���ون آمنا نظ���را خلطورة 
القضايا الت���ي تتابعها على 

الصعيد الدولي.
ه���ذا وغابت »علم الدين« 
عن حفل األوسكار يوم اإلثنني 
املاضي بسبب جدول أعمالها 
املكتظ باملواعيد واستقرارها 

في لندن، علما أنها سبق ان 
حضرت مع زوجها حفل توزيع 
جوائ���ز »غولدن غلوب« في 
يناير املاضي، حيث التقطتها 
الكاميرات هناك وكان واضحا 
عليها بعض امللل والضجر من 
احلفل، علما أنها تألقت آنذاك 

بفستان من تصميم ديور. 
وتلع���ب زوجة »كلوني« 
احملامية »الدور املؤثر والعقل 
املدبر في زواجهما وحياتهما 
االجتماعي���ة لكونها محامية 
دولية بارعة وناشطة، علما 
أن أحدث زبائنها هو مؤسس 
منظمة »ويكيليكس« جوليان 

أس���اجن، وهي متث���ل حاليا 
»أرمينيا« في قضية رفيعة 
املستوى ضد »دوجوبرينجيك« 
التركي  العمال  رئيس حزب 
ال���ذي أنكر ف���ي العام 2007 
وقائع املذبحة اجلماعية التي 
حدثت ضد األرمن، حيث إن 
تركيا قالت إن عدد الوفيات 
مبالغ في���ه وأنكرت جرمية 
اإلبادة اجلماعية خالل احلرب 
العاملية األولى، ونفت أن يكون 
االتراك العثمانيون قد قاموا 
بقتل مليون ونصف املليون 
ش���خص في الفترة من 1915 

حتى 1923.

 سم العناكب »أقوى« مسكن لأللم
لندن � رويترز: قال علماء 
قاموا بتحليل أعداد ال حتصى 
من املواد الكيمياوية املوجودة 
في سم العناكب إنهم وضعوا 
أيديهم على 7 مركبات تتميز 
بقدرتها عل���ى وقف خطوة 
رئيسية متنع اجلسم من نقل 

إشارات األلم إلى املخ.
وفي البحث الذي قالوا إنه 
قد يفضي يوما ما إلى إنتاج 
طائفة جديدة من مس���كنات 
األلم القوية ركزوا على 206 
العناكب، وبحثوا  أنواع من 
في السم عن جزيئات ميكنها 
أن توقف نشاط األعصاب عبر 

قنوات معينة.
وتشير تقديرات اخلبراء 
إلى أن واح���دا من بني كل 5 
أشخاص في شتى أرجاء العالم 
أل���م مزمن، فيما  يعاني من 
أخفقت عالجات األلم املتوافرة 
في التخل���ص من اآلالم على 

املدى القصير أو البعيد.
كما أن العبء االقتصادي 
للتخلص من األلم هائل، إذ إن 

اآلالم املزمنة تكلف الواليات 
املتحدة وحده���ا 600 مليار 

دوالر في العام.
املرء باأللم في  ويش���عر 
ج���زء م���ن جس���مه عندما 
ترس���ل األعصاب ف���ي هذه 
املنطقة إشارات إلى املخ عبر 
مسارات األلم، وهذه املسارات 
هي التي يسعى العلماء إلى 
البحث  تثبيط وظائفها عند 
عن عقاقير جديدة للتخلص 

من األلم.
الذي  وقال جل���ني كينج 
أش���رف على هذه الدراس���ة 
بجامعة كوينزالند األسترالية 
»نهتم على نحو خاص مبركب 

يغلق مسارات األلم«.
وأضاف ان دراسات سابقة 
أوضحت عدم اإلحساس باأللم 
لدى من يفتقدون هذه املسارات 
� بسبب طفرات وراثية حتدث 
لذا فإن   � بصورة طبيعي���ة 
إغ���الق هذه املم���رات ميكنه 
وقف اإلحس���اس باأللم لدى 
أشخاص لديهم هذه املسارات 

الطبيعية.
وركز جان���ب من البحث 
عن عقاقير جديدة مس���كنة 
لأللم على أنواع العناكب في 
العالم التي يصل عددها إلى 
45 ألفا، والتي تقتل فرائسها 
بسمها الزعاف الذي يحتوي 
على مئات إن لم يكن آالف من 
جزيئات البروتني التي يوقف 

بعضها نشاط األعصاب.
العلماء فحصوا س���موما 
العناكب،  أنواع من  من 206 
ووجدوا أن 40 % منها حتتوي 
عل���ى مركب واحد على األقل 
يغلق املسارات العصبية لدى 

البشر.
وفيما يتعلق ب� 7 مركبات 
واعدة وضعوا أيديهم عليها 
ق���ال العلم���اء إن أحدها ذو 
فاعلية عالية ويتميز بتركيب 
كيمي���اوي يش���ير إل���ى أنه 
مستقر من الوجهة الكيماوية 
واحلرارية والبيولوجية على 
نحو يصلح ألن يكون عقارا 

فاعال.

جورج: أمل هي 
العقل املدبر 

واملؤثر في حياتنا 
لكونها محامية 

رائعة

جلني كينج: دراسات 
سابقة أوضحت عدم 

اإلحساس باأللم لدى 
من يفتقدون هذه 
املسارات بسبب 

طفرات وراثية
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جامعـة الكويـت: نقص عدد اعضـاء هيئة 
التدريس مشكلة أزلية بكل دول العالم.

دراسة حديثة: أسماك القرش
متتلك ذاكرة حديدية.

٭ يعني هذا حلكم للمشكلة؟! ٭ اما الذاكرة العربية فهي كذاكرة السمكة
العادية .. 5 ثواٍن وتنسى!

سوري إلى أمن الدولة حليازة علم »داعش«

محمد الجالهمة ـ  محمد الدشيش ـ هاني الظفيري

أمر وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمن العام الل����واء عبدالفتاح العلي بإحالة 
سوري 20 عاما الى جهاز امن الدولة لالشتباه 
في انتمائه الى تنظيم داعش اإلرهابي، وجاءت 
أوامر اللواء العلي الى مدير امن اجلهراء اللواء 
ابراهي����م الطراح عقب إبالغه من قبل األخير 
بأن حملة تفتيشية وخالل تفقدها األوضاع 

األمنية في صناعية اجلهراء أوقفت وافدا سوريا 
لالشتباه، حيث بدا عليه االرتباك، وبتفتيش 
سيارته عثر بداخلها على علم لتنظيم داعش 
اإلرهابي، وبفحص جه����ازه النقال عثر فيه 
على خط����ب للتنظيم، ومقاطع ذبح التنظيم 
ألشخاص، وأشار املصدر الى ان الوافد السوري 
سيخضع لتحقيقات مكثفة في جهاز امن الدولة، 
ملعرف����ة ما اذ كان مرتبطا بخاليا نائمة تؤيد 

او تتعاطف مع التنظيم.

علم »داعش«الوافد السوري في قبضة أمن الدولة

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 4.51
الشروق 6.10 
الظهر 12.00

العصر 3.20
املغرب 5.50
العشاء 7.06

مش���مس والرياح جنوبية شرقية 
سرعتها من 12 � 35 كم/س

أعلى مد: 12.48 صباحا � 11.57 مساء
أدنى جزر: 6.38 صباحا � 6.25 مساء

العظمى: 26 - الصغرى: 11
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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي إلى ربك  راضية 

مرضية  فادخلي  في عبادي  
وادخلي جنتي

شيخة محمد عبداهلل املنيس، زوجة فيصل بدر 

سليمان القناعي ـ 70 عاما ـ الرجال: ديوان 
املنيس ـ كيفان ـ ت: 24816247 ـ 99896411 
ـ النساء: اجلابرية ـ ق5 ـ ش1 ـ م52 ـ ت: 

.25315916
عوض سعد عوض فالح املسيلم ـ 19 عاما ـ 

الرجال: العمرية ـ ق5 ـ ش4 ـ م29 ـ ديوان 
عوض املسيلم ـ ت: 97303331 ـ النساء: 

العمرية ـ ق5 ـ ش4 ـ م29 ـ ت: 99020524.
هيا عليج نصار املطيري، زوجة الفي كميخ 

املطيري ـ 81 عاما ـ الرجال: الرابية ـ ق4 ـ 
ش10 ـ م35 ـ ت: 25223738 ـ النساء: حطني 

ـ ق1 ـ ش106 ـ م4 ـ ت: 99073009.
شيخة محمد نهار دخنني العدواني ـ 44 عاما ـ 

الرجال: العمرية ـ ديوان العداوين ـ ت: 
99448055 ـ النساء: الفردوس ـ ق7 ـ ش1 ـ 

جادة 9 ـ م16 ـ ت: 24892635.
داود سليمان عبدالرزاق العبدالكرمي ـ 76 عاما ـ 

الرجال: ضاحية عبداهلل السالم ـ ق1 ـ شارع 
نصف اليوسف النصف ـ ج15 ـ م16 ـ ت: 
99393988 ـ النساء: الفيحاء ـ ق1 ـ ش10 
ـ )منصور األنبعي( ـ م9 ـ مقابل الدائري 

الثاني ـ ت: 99690450 ـ الدفن التاسعة 
صباحا.

د. بدر الزمانان

د.بدر الزمانان ضيف ألو »األنباء« األحد

يحل وكيل وزارة العدل املس���اعد لشؤون 
الزمانان  العقاري والتوثيق د.بدر  التسجيل 
ضيف���ا على قراء »األنب���اء« وذلك يوم األحد 
القادم املوافق 8 مارس من الساعة 7 الى الساعة 

9 مساء.
وسيجيب د.الزمانان على استفسارات القراء 
عن قضايا التسجيل العقاري والتوثيق وكل ما 
هو جديد لدى وزارة العدل فيما يخص توثيق 
العقارية ونقل األمالك والتصديق  الشهادات 
على إشهار الشركات وقضايا الزواج والطالق 
وغيرها من األمور املهمة، وميكن للقراء األعزاء 

االتصال على رقم: 22272888 .

تعرض النائب د.احمد مطيع العازمي حلادث 
تصادم مروري صباح أمس على الدائري اخلامس 
السريع مقابل قصر بيان، حيث حدث ارتطام بني 
مركبة على الطريق ومركبته، وأسفر احلادث عن 

بعض التلفيات واألضرار في املركبتني.. و»األنباء« 
تتحمد اهلل على سالمته ومعافاته و»خطاك السو يا 

بوعبداهلل«.

خطاك السو بوعبداهلل .. »سالمات«

د.أحمد مطيع

Vــ

يتقدم  بجزيــل �ل�شكـــر وعظيـــم �المتـنـــان �إىل

 أمير قبــيــلــة العجــمــان

  سلطــــــــــــــان ســــلــمـــــــــان بــــــــن حثـــليــــــــــن 

و�إىل �ل�شـادة �ل�شيـوخ و�لــوزر�ء وروؤ�شاء جمل�س �الأمــة �ل�شابقني و�أع�شاء جمل�شي �الأمة و�لبلدي �حلاليني و�ل�شابقني 

و�ملحافظني و�ل�شفر�ء و�أع�شاء �ل�شلكني �لديبلوما�شي و�لق�شائي و�شيوخ ووجهاء �لقبائل

ولكل من تف�شل مبو��شاته فـي وفاة فقيده �لغايل �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل

شقيقه/ راگــــان سلــــمــــان بن حثـــليـــن 
�صواء باحل�صور �صخ�صيًا اأو باالت�صال هاتفيًا اأو برقيًا اأو بالن�صر يف ال�صحف من داخل وخارج دولة الكويـت

�صائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

�ل�شيخ/ �شباح �الأحمد �لجابر �ل�شبـاح

�ل�شيخ/ نو�ف �الأحمد �لجابر �ل�شبــاح

�ل�شيد/ مــــــرزوق عـلــــي �لـــغــــانـــــــم

�ل�شيخ/ �شــالـم �لعلــي �ل�شــالــم �ل�شباح

�ل�شيخ/ نا�شـر �لمحمد �الأحمد �ل�شباح

�ل�شيخ/ جابـر �لمبارك �لحمد �ل�شبـاح

مقام ح�شرة �شاحب �ل�شمو �أمري �لبالد

و�شمـــــــــو ولــــــي �لــــعــــهـــــد �الأمــــني

ــس �الأمـــــة ــ� ــل ـــادة رئـــيـــ�ـــس جم ـــع ـــش و�

ــي ــن ــوط و�ــشــمــو رئــيــ�ــس �حلـــر�ـــس �ل

ــو ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــش و�

و�شمو رئــيـــ�س مـــجـلــ�س �لـــوزر�ء
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