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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد واألمني العام لألمم املتحدة بان كي مون والشيخ صباح اخلالد خالل افتتاح املؤمتر الدولي الثالث لدعم الوضع اإلنساني في سورية    )محمد هاشم(

بيان عاكوم ـ هناء السيد

أعلن صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد عن تعهد 
الكوي����ت بتقدمي 500 مليون 
دوالر لدعم الوضع اإلنساني 

في سورية.
وقال صاحب السمو األمير 
ف����ي كلمة افتت����ح بها أعمال 
الثالث لدعم  الدولي  املؤمتر 
الوضع االنساني في سورية 
ام����س: إن الكوي����ت حكومة 
وشعبا لم تدخر جهدا في تقدمي 
املساعدات اإلنسانية للشعب 
الش����قيق منذ بدء  السوري 
األزمة وذلك عبر مؤسساتها 
الرسمية والشعبية في ظل 
املأساوية  استمرار األوضاع 
الت����ي يعاني منه����ا إخوتنا 
في سورية. وأضاف سموه 
»إميانا منا بأهمية وضرورة 
إيصال رسالة إلى هذا الشعب 

بأن املجتمع الدولي يقف إلى 
جانب����ه ويش����عر مبعاناته 
وأنه ل����ن يتخل����ى عنه في 
محنته فإنه يسرني أن أعلن 
الكويت مببلغ  عن مساهمة 

500 مليون دوالر أميركي من 
القطاعني احلكومي واألهلي 
لدعم الوضع االنساني للشعب 
السوري الش����قيق، آمال من 
اجلميع وضع هذه املأساة أمام 
أعينهم والعمل على تضميد 
جراح هذا الشعب الذي عانى 

الكثير«.
يأتي ذلك فيما أعلن االمني 
العام ل����المم املتحدة بان كي 
التعهدات  مون ان اجمال����ي 
املقدمة ال����ى املؤمتر الدولي 
الثالث للمانحني لدعم الوضع 
االنساني في سورية من الدول 
املانح����ة بل����غ 3.8 مليارات 

دوالر.
وق����ال بان ك����ي مون في 

كلمته اخلتامية للمؤمتر إن 
هذه القيمة االجمالية تفوق ما 
سجله املؤمتر االول للمانحني 
عندما بلغ مجموع التعهدات 
نحو 1.5 مليار دوالر وتخطى 
كذل����ك مجموع التعهدات في 
املؤمتر الثاني عندما بلغ 2.4 

مليار دوالر.
وأعرب عن خالص شكره 
وامتنانه لصاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح االحمد على 
استضافة الكويت هذا احلدث 
املهم للمرة الثالثة على التوالي 
وس����رعة اس����تجابة سموه 

وتلبيته النداء االنساني.
وأكد انه على علم تام بأن 
تنظيم مثل هذا احلدث ثالث 
مرات متتالية »صعب جدا« 
وان قيادة صاحب السمو األمير 
احلكيمة »مكنتنا من حتقيق 

ذلك وبأفضل النتائج«.
التفاصيل ص 42 - 45 ٭

أعلن مقرر اللجنة اإلسكانية 
النائ���ب راكان النص���ف عن 
توزيع 12030 وحدة سكنية 
خالل السنة املالية 2015/2014 
التي انتهت أمس، كما وعدت 
اللجنة بذل���ك املواطنني قبل 

عام من تاريخه.
وق���ال النصف في مؤمتر 
صحافي عقده مبجلس األمة 
أم���س »اليوم ه���و آخر يوم 
املالية 2015/2014،  بالس���نة 
وكنت قد عقدت مؤمترا صحافيا 
العام املاضي في املكان نفسه 
مع وزير اإلسكان ياسر أبل، 

النصف عن اإلسكان: وعدنا ووفّينا
توزيع 12030 وحدة واإلعالن عن املناطق اجلديدة خالل أسبوعني

وأعلنا خالل املؤمتر الصحافي 
آنذاك عن توزيع 12700 وحدة 
سكنية خالل هذا العام، وأؤكد 
اليوم أن���ه مت توزيع 12030 
وحدة سكنية، وكان هناك عدم 
إقبال من قبل املواطنني على 

723 وحدة«.
أنه خالل  النص���ف  وبنينّ 
أسبوعني من تاريخه سيتم 
اإلعالن عن املناطق اجلديدة 
الوحدات  التي سيتم توزيع 
اإلسكانية بها للعام اجلديد 

.2016/2015
بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة التفاصيل ص10 ٭
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3.8 مليارات دوالر إجمالي تعهدات »املانحني 3«

األمير: 500 مليون دوالر لدعم الوضع اإلنساني في سورية

راكان النصف

 بان كي مون:
قيادة صاحب 
السمو األمير 

احلكيمة مكنتنا 
من تنظيم مؤمتر 

للمانحني ثالث 
مرات متتالية

عبدالهادي العجمي

كشفت مصادر عسكرية 
مطلعة في احلرس الوطني 
ل� »األنب����اء« عن اعتماد 
كشف بأس����ماء الضباط 
وضباط الصف واألفراد 
املستحقني ملكافأة األعمال 
املمتازة. وقالت املصادر 
ان مكافأة األعمال املمتازة 
للضباط ستكون الضعف 
هذا العام، حيث تتراوح 
بني 1000 و3000 دينار، 
كل حسب رتبته. وأضافت 
املصادر أن مكافأة ضباط 
الصف واألفراد تتراوح 

بني  350 و400 دينار. 
ولفتت املصادر الى انه 
سيتم إيداع مكافأة األعمال 
املمت����ازة في حس����ابات 
مستحقيها منتصف الشهر 

اجلاري. 

»األعمال املمتازة« في 
حسابات منتسبي احلرس 

منتصف الشهر اجلاري

منوعات محلية

قوافل ناصر اخلرافي إلغاثة النازحني السوريني

اجلاراهلل: نتمنى التوقيع على االتفاق النووي

العربي: التنسيق للقوة العربية األسبوع املقبل

رد وكي���ل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل - على هامش 
املؤمتر - على سؤال عن مدى اطمئنانهم لالتفاق النووي بني 
ايران والدول الست وما اذا مت التوقيع عليه، قال: ال منلك اال 

ان نتمنى ان يتم التوقيع على هذا االتفاق .

رد االمني العام جلامعة الدول العربية نبيل العربي على سؤال 
عن موعد بدئه التنسيق بخصوص القوة العربية العسكرية 

املشتركة بأنه سيبدأ التنسيق االسبوع املقبل.

٭ السعودية: 60 مليون دوالر
٭ اإلمارات: 100 مليون دوالر

٭ أميركا: 507 ماليني دوالر
٭ بريطانيا: 150 مليون دوالر

٭ أملانيا: 161 مليون دوالر
٭ النرويج: 93 مليون دوالر

٭ االحتاد األوروبي: 537 
مليون دوالر

٭ سويسرا: 51 مليون دوالر

٭ فرنسا: 21.5 مليون دوالر
٭ هولندا: 35 مليون دوالر

٭ السويد: 40 مليون دوالر
٭ الدمنارك: 36 مليون دوالر

٭ أستراليا: 20 مليون دوالر
٭ فنلندا: 16 مليون دوالر

٭ بلجيكا : 11 مليون دوالر
٭ كوريا اجلنوبيـة : 10 ماليني   

دوالر

أبرز املتبرعني في املؤمتر

غير مخصص للبيع



محليات
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هدية تذكارية لصاحب السمو األمير من مؤسسة اجليل اجلديد يتسلمها د.بدر العيسى   )هاني عبداهلل(

تكرمي املخرج يعرب بورحمة 

تكرمي اإلعالمية فاطمة حسني 

فوزية الفالح تتسلم درعا تكرميية من العيسى نيابة عن الراحلة نورة الفالح
وتبدو عادلة الساير 

مشهد متثيلي الول بعثة دراسية نسائية ملصر 

خالل أوبريت »جنوم العلم« الذي أقامته مؤسسة اجليل اجلديد التعليمية

العيسى: دراسة لتحويل »التعليم اخلاص« إلى هيئة مستقلة

هالة عمران 

أكد وزي����ر التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
ان قرار ايقاف دراس����ة الطلبة 
الكويتيني للحقوق في اجلامعات 
األردنية واملصرية يعود لتضخم 
اعداد الطلبة الدارسني في هذا 
التخصص، مشيرا الى ان القرار 
يشمل ايضا دراسة »الويك اند«، 
موضحا ان وزارة التعليم العالي 
تشترط لقبول شهادات الطلبة 
الدارسني في اخلارج بان يكونوا 
منتظمني في الدراسة طوال ايام 

األسبوع.

واشار العيسى في تصريح 
للصحافي����ني خ����ال حضوره 
أوبريت »جن����وم العلم« الذي 
اقامته مؤسسة اجليل اجلديد 
التعليمية مبناسبة مرور خمسني 
عاما على تأسيسها صباح امس، 
الى ان هناك فائضا من خريجي 
احلقوق الكويتيني بنسبة %600، 
وع����ن حتوي����ل االدارة العامة 
للتعلي����م اخلاص ال����ى هيئة 
مستقلة، قال إن الوزارة تقوم 
حاليا بإعداد دراسة خاصة بهذا 
املوضوع الى جانب إعداد الهيكل 

التنظيمي اخلاص بها.
وعن موعد انتقال موظفي 
ال����وزارة الى مبناه����م اجلديد 
في جنوب الس����رة، أوضح ان 
وزارة األش����غال حددت موعد 
تس����لم املبنى في مايو املقبل، 
مس����تبعدا ان يكون هذا املوعد 
النهائي جلاهزية املبنى، حيث 
ان مرحلة التأثيث حتتاج الى 
وقت زمني، معربا عن امله ان 
ينتهي العمل ف����ي املبنى قبل 
مطلع العام املقبل. وعلى صعيد 
متصل، قالت املدير العام ملؤسسة 
اجليل اجلديد خالدة املضف ان 
املؤسسة ارتأت ان يكون االحتفال 
مبرور 50 عاما على تأسيسها 
من خ����ال عمل أوبريت وطني 
يحكي تفاصيل تطور ونهضة 
التعليم في الكويت من مراحله 
االولى مرورا ببداية االبتعاث 
ال����ى املرحلة  للخارج وصوال 
احلالية، الفتا الى ان مؤسسة 
اجليل اجلديد أخذت على عاتقها 
ومنذ نشأتها، االهتمام باألبناء 
ورعايتهم تربويا وتعليميا من 
خال غرس القيم فيهم وتنمية 

القدرات العلمية.
وتابعت املضف: ان االبريت مت 
بتضافر اجلهود من قبل القائمني 
على العمل الجناحه وخروجه 
بش����كل مميز، ومبساهمة من 
الشاعر بدر بورسلي واملخرج 
يعرب بورحم����ة اللذين ابدعا 
في حتقيق ه����ذا العمل الرائع، 
مشيرة الى ان العمل جسد مرحلة 
تأسيس املدارس في الكويت، كما 
مت إعداد تكرمي للتجار األوائل 
املساهمني في نش����أة التعليم 
ومن ينوب عنهم وكذلك تكرمي 
األوليات الاتي ابتعثن للدراسة 
في اخلارج، وذلك للدور الكبير 
الذي بذلوه في س����بيل رفعة 
ونهضة الكويت والذي نلمس 

نتائجه وثماره اليوم.
بدورها، بينت مديرة مدرسة 
اجليل اجلديد االبتدائية سعاد 
السعيد ان العمل كان اكثر من رائع 
وقد تكفل به اصحاب املؤسسة 
لاحتفال باليوبيل الذهبي لنشأة 
املدرسة، مشيرة الى ان ما ميز 
احلفل هو وجود الرواد األوائل 
وحضوره����م لاحتف����ال الذي 
أعطى دافعا للمنظمني.واضافت 
السعيد ان اإلعداد للحفل استمر 
على مدى أربعة أش����هر حيث 
مت تدريب الط����اب وإعدادهم 
بشكل جيد لتأدية فقرات تعبر 
عن مراح����ل تطور التعليم في 
الكويت وبداية إرسال البعثات 
الطابية الى اخلارج لنهل العلم 
والعودة الى الوطن للمشاركة في 
نهضته، مبينة ان العمل متيز 
كذلك بفقرات رائعة تصاحبها 
مؤثرات صوتية تعكس البيئة 

الكويتية القدمية.

600% نسبة الفائض 
من خريجي احلقوق 

الكويتيني

إيقاف دراسة احلقوق 
في األردن ومصر 

لتضخم أعداد الدارسني 
في هذا التخصص
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اليمن على طاولة »املجلس«
سامح عبد الحفيظ ـ بدر السهيل 

خالد الجفيل

أعل����ن رئيس مجل����س األمة 
مرزوق الغامن عن اجتماع مغلق 
يعقد في مكتب املجلس اليوم بهدف 
بحث آخر التطورات اإلقليمية مبا 
فيها الوض����ع الراهن في اليمن، 
ومش����اركة قواتنا الباس����لة في 
العمليات العسكرية الدفاعية عن 

اململكة العربية السعودية.
وأوضح الغ����امن في تصريح 
ان����ه مت توجيه  إلى الصحافيني 
الدع����وة الى الن����واب كافة، كما 
أبلغته احلكومة بحضور كل من 
النائب األول لرئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد،  
ونائ����ب رئيس ال����وزراء ووزير 
الداخلية الش����يخ محمد اخلالد، 
ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ خالد اجلراح، ووزير الدولة 
لش����ؤون مجلس الوزراء الشيخ 
محمد العب����داهلل، ووزير النفط 
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 

د.علي العمير.
من جانب آخر، أرجأت جلنة 
التشريعية والقانونية  الشؤون 
البرملانية أمس البت في االقتراحات 
املتعلقة بتعديل قانون اإليجارات 
ومشروع القانون احلكومي املماثل 
ال����ى اجتماعها املقب����ل ملزيد من 

الدراسة.
وق����ال مقرر اللجن����ة النائب 
د.عبداحلميد دشتي في تصريح 
صحافي مبجلس األمة إن اجتماع 
اللجنة خصص ملناقش����ة ثالثة 
اقتراحات تتعلق بالتنظيم اإلداري 

وحتديد االختصاصات.

»اللجان« تتصدى لهجوم حوثي على عدن
عدن ـ إياد أحمد

تصدت اللجان الش���عبية اجلنوبية 
املوالية للرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي أمس لهجم���ات عنيفة ومحاولة 
مس���تميتة من االنقالبي���ني احلوثيني 
والقوات املوالية للرئيس السابق علي 
عبداهلل صال���ح مبدينة عدن العاصمة 

املؤقتة للبالد.
وردا على ذلك، أكدت مصادر ل� »األنباء« 
ان صالح واحلوثيني أرسلوا مئات املسلحني 
والعسكريني واآلليات الثقيلة الى مشارف 

عدن لشن هجوم جديد. وفي السياق نفسه، 
ارتكبت الق���وات املهاجمة أمس مجازر 
بحق املدنيني مبديرية خور مكسر بعدن 
ومحافظتي حلج والضالع وقصفت بشكل 
عشوائي وعنيف منازل املدنيني وأصابت 
إحدى القذائف حافلة للنقل الداخلي بحي 

السعادة وقتلت 13 مدنيا.
ونتيجة لتصاعد املواجهات، شهدت عدن 
العاصمة االقتصادية لليمن انقطاعا كامال 
للكهرباء في عموم مديريات احملافظة منذ 

ساعة مبكرة من فجر أمس.
التفاصيل ص38 ٭

صورة أولية مأخوذة عن تسجيل فيديو بثته »العربية« إلحدى طائرات  حتالف دعم الشرعية في اليمن خالل 
اقالعها وعودتها من تنفيذ إحدى الغارات 

انقطاع الكهرباء عن العاصمة اليمنية املؤقتة

هالة عمران

كشف وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى، 
ان الوزارة تقوم حاليا باعداد 
دراسة لتحويل اإلدارة العامة 
الى هيئة  للتعليم اخل���اص 
الهيكل  مس���تقلة، مع إعداد 

التنظيمي اخلاص بها.
العيس���ى خالل  واعل���ن 
حض���وره أوبري���ت »جنوم 
أقامته مؤسسة  الذي  العلم« 
التعليمية  اجلي���ل اجلدي���د 
مبناسبة مرور خمسني عاما 
على تأسيسها أمس، ان هناك 
فائضا من خريجي احلقوق 
الكويتيني تبلغ نسبته %600، 
مشيرا الى ان قرار ايقاف دراسة 
الطلبة الكويتيني للحقوق في 
اجلامعات األردنية واملصرية 
يعود لتضخم اعداد الدارسني 
بهذا التخصص، الفتا الى ان 
القرار يش���مل أيضا دراسة 
»الويك اند«، كما ان »التعليم 
العالي« تشترط لقبول شهادات 
الطلبة الدارسني في اخلارج أن 
يكونوا منتظمني في الدراسة 

طوال أيام األسبوع.

التفاصيل ص2 ٭

العيسى: %600 
فائض خريجي 

احلقوق الكويتيني

»اإلجنليزية« شرط لتولي املناصب القيادية

تعديالت على قطاع بلديات احملافظات

مريم بندق 

اعتمد مجلس الوزراء مش����روع مرس����وم بشأن شروط 
وضوابط ش����غل الوظائف القيادية وقواعد وأس����س تقييم 
املوظفني والقياديني.  وتضمنت ضوابط وشروط شغل الوظائف 
القيادية توافر وظيفة ش����اغرة في الهيكل املعتمد، احلصول 
على مؤهل جامعي، 22 سنة خبرة للتعيني في الدرجة املمتازة، 
و20 سنة خبرة لدرجة وكيل وزارة، و16 سنة للوكيل املساعد.  
وبحسب مشروع املرسوم الذي حصلت »األنباء« على نسخة 
منه- الذي ينص على تعديل بعض أحكام املرس����وم رقم 15 
لس����نة 1979 في ش����أن اخلدمة املدنية - يشترط في تعيني 
القياديني احلصول على تقرير كفاءة امتياز أو التقدير الذي 
يضعه مجلس اخلدمة املدنية حسب األحوال في كل سنة من 
السنتني األخيرتني بالنسبة للخاضعني لنظام التقييم، اإلملام 
باللغة االجنليزية واحلاسب اآللي واجتياز الدورات التدريبية. 
ونصت الضوابط على أن األولوية في االختيار تكون للمرشح 
من اجلهة األساسية التي توجد بها الوظيفة الشاغرة ثم من 

جهة حكومية أخرى تليهما اجلهات غير احلكومية. 

بداح العنزي

توقعت مصادر مطلعة في البلدية أن يكون هناك توجه 
إلجراء تعدي���الت فيما يتعلق بقط���اع بلديات احملافظات، 
حيث سيتم دمج بلديتي مبارك الكبير والعاصمة في قطاع 
واحد وسيكون بإشراف م.فيصل اجلمعة، فيما سيتم دمج 
بلديتي حولي واألحمدي في قطاع واحد ويس���ند الى فهد 
دغيم، كما سيتم دمج بلديتي اجلهراء والفروانية في قطاع 

واحد بإشراف م.أحمد الهزمي.
من جانب آخر، تباشر فرق الطوارئ في بلديات احملافظات 
أعمال إزالة املخيمات الربيعية في املناطق البرية اعتبارا من 
اليوم نظرا النتهاء املدة القانونية التي سبق أن مت حتديدها 

من بداية شهر نوفمبر حتى نهاية مارس من كل عام.

اقتصاد

35

عادل الرومي 

عماد الثاقب

»VIVA« الثانية بحصة سوقية 
من اإليرادات بـ %32

وقاعدة العمالء بلغت
 2.4 مليون عميل 

الثاقب: »وربة« يتحول إلى الربحية 
بإستراتيجية ثالثية حتى 2017 

وأصول البنك منت  47 % 

املدير العام لهيئة القوى 
العاملة جمال الدوسري 

لـ »األنباء«: بدء العمل 
بتفعيل قرار الضمان البنكي 

للعمالة اجلديدة بالقطاع 
جمال الدوسري 1415اخلاص اليوم

36
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ترغب جمعية �ساحية �سباح ال�سامل يف التعاقد 

الفارغ  ال��ك��رت��ون  ���س��راء  يف  متخ�س�سة  �سركة  م��ع 

والتالف على اأن يتم التقدمي باأظرف مغلقة من 

يوم الأربعاء تاريخ 2015/4/1 اإىل نهاية دوام يوم 

اجلمعية  اإدارة  مبقر   2015/4/7 ت��اري��خ  ال��ث��اث��اء 

�سباح ال�سامل ق 4  - من 8 �سباحًا حتى 3 ع�سرًا

جمعية �ساحية �سباح ال�سالـم التعاونية

جملــ�س الإدارة

للشركات املتخصصة في
شراء الكرتون الفارغ

إعــــــــــــــــــــــــــالن

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

آل اسبيته الگــــرام
وإلى أبناء املرحوم

محمود العبد اسبيته
لوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل �أخيهم

أحمد محمود العبد اسبيته
 تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

بن خوجة: فحوصات جديدة لتقليص أعداد 
الوافدين املصابني بأمراض مزمنة ونفسية

األمراض املعدية واألمراض 
النفسية واألمراض املزمنة، 
باإلضافة الى سالمة العقل 

واإلبصار.

في اجتماعهم األخير أرادوا 
ضبطا أكثر لهذه العملية، 
وتخفيض ع���دد الوافدين 
املصابني بأمراض معينة، 
الوافدين  علما أن نس���بة 
إلى دول املجلس  القادمني 
املصابني باألمراض املعدية 
كان���ت في الس���ابق %25، 
إلى  النسبة  واآلن وصلت 
5% فق���ط، وقد عزم وزراء 
الصحة على خفض النسبة 
إلى 3%، وسنسعى لتحقيق 
ذلك، حفاظ���ا على صحة 
املواطن اخلليجي وحفاظا 
عل���ى اقتصاديات وزارات 

الصحة بدول املجلس. 
وأعلن ب���ن خوجة أنه 
س���يتم اعتماد فحوصات 
يخ���ص  فيم���ا  جدي���دة 

حنان عبدالمعبود

كش���ف مدي���ر املكتب 
التنفي���ذي لوزراء الصحة 
التعاون  ل���دول مجل���س 
اخلليج���ي د.توفي���ق بن 
خوجة عن إجراءات جديدة 
حددها وزراء الصحة بدول 
التعاون اخلليجي  مجلس 
لتخفي���ض أعداد الوافدين 
املصابني ببعض األمراض. 
وقال بن خوجة في تصريح 
اللجن���ة اخلليجية  له: ان 
املتخصصة بفحص الوافدين 
التعاون،  في دول مجلس 
سبق ان حددت في عام 2012 
آلية فحص الوافدين القادمني 
إل���ى دول املجل���س، إال أن 
توفيق بن خوجةوزراء الصحة بدول املجلس 

عايد الفضلييوسف الصميعي

بدء التصفيات النهائية للمسابقة يوم األحد املقبل

الصميعي: مسابقة احلساوي هي امليدان للتنافس في حفظ القرآن الكرمي
الفضلي: املسابقة تشمل جميع الشرائح ترفع شعار »ال ريب فيه«

صرح رئيس مجلس إدارة 
مبرة املتميزين خلدمة القرآن 
الكرمي والعلوم الشرعية يوسف 
الصميعي، بأن فكرة املسابقة 
أتت عندما أراد ورثة املرحوم 
بإذن اهلل مب����ارك عبدالعزيز 
احلس����اوي أن يقيموا مسابقة 
سنوية تشجيعا ألبناء الكويت 
للعناية بحفظ وتالوة وترتيل 
كت����اب اهلل وااللت����زام بآدابه 
وأحكامه وشغل فراغهم مبا يعود 

عليهم باخلير والفائدة.
وأش����ار الصميعي إلى أن 
التس����جيل في املس����ابقة لهذا 
العام كان كبي����را من مختلف 
األعمار من الذكور واإلناث وذوي 
االحتياجات اخلاصة، مضيفا انها 
ميدان للتنافس على حفظ القرآن 
الكرمي والتي تنظمها املبرة كل 
عام برعاية كرمي����ة من أبناء 
املرحوم بإذن اهلل تعالى مبارك 
احلساوي وهذه السنة التاسعة 
على التوالي يزداد اإلقبال على 
التسجيل واملشاركة، وأن مبرة 
املتميزين خلدمة القرآن الكرمي 
والعلوم الشرعية ال تألو جهدا 
في حتقيق رسالتها التي قامت 
عليها وه����ي »فلنمأل الكويت، 

بحافظ في كل بيت«.
من جهته، قال املنسق العام 

للمسابقة عايد الفضلي إن ما 
مييز مس����ابقة احلساوي انها 
تشمل جميع شرائح املجتمع 
الكويتي وجلميع األعمار، كما 
أنها حتمل رسالة سنوية من 
خالل شعار تتخذه للمسابقة 
وكان شعار هذا العام »ال ريب 
في����ه« لكي تغ����رس قيمة في 
نفوس املش����اركني جت����اه هذا 
الكتاب الكرمي، وأضاف أيضا 
ان اإلقبال هذا العام كبير، حيث 
بلغ عدد املشاركني 2400 تقريبا 
وأنه وللسنه الثامنة على التوالي 
يس����تمر النجاح بفضل اهلل، 
مبشاركة فئة ذوي االحتياجات 
اخلاصة من خالل التنسيق مع 
إدارة التربي����ة اخلاصة وإدارة 
التعليم اخلاص. وأشار الفضلي 
الى ان تصفيات املسابقة ستكون 
بإذن اهلل يوم����ي 4 و5 ابريل 
اجلاري للبن����ني ويومي 6 و7 
من الش����هر نفسه، للبنات في 
الفترة املسائية من الساعة 7-4 
أما تصفيات ذوي االحتياجات 
اخلاصة فستكون يومي 5 و6 
اجلاري في الفترة الصباحية، 
سائال املولى عز وجل التوفيق 
للجميع واألجر واملثوبة لكل من 
عمل على جناح هذه املسابقة 

املباركة.
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فلورنسا )إيطاليا(ـ  كونا: ناقش سفيرنا لدى إيطاليا 
الشيخ علي اخلالد وسفراء دول »التعاون« هناك، مع 
عمدة مدينة »فلورنســـا« سبل توثيق أوجه التعاون 
اخلليجي اإليطالي انطالقا من املدينة التاريخية السياحية 

والثقافية والصناعية الرئيسية.
وذكرت ســـفارتنا في بيان لـ »كونا« أن الســـفير 
اخلالد، عميد سفراء »التعاون« في إيطاليا، نظم زيارة 
رسمية لوفد ســـفراء ورؤساء بعثات خمس من دول 
اخلليج العربي إلى مدينة فلورنسا مهد عصر النهضة 
واحلضارة األوروبية وعاصمة إقليم توسكانا اإليطالي 

الرئيسي.
وقال البيان إن عمدة فلورنسا داريو نارديلال استقبل 
في قاعة »كليمنتى السابع« بقصر السيادة التاريخي 
الوفد الديبلوماسي اخلليجي الذي ضم سفراء الكويت 
الشـــيخ علي اخلالد واململكة السعودية رائد بن خالد 
قرملي وقطر عبدالعزيز أحمد املالكي اجلهني ونائب 
سفير سلطنة املستشار عبدالغفار عيسى البلوشي وممثل 

سفير اإلمارات السكرتير الثالث حمد النعيمي.
وأشار البيان إلى أن ممثلي الديبلوماسية اخلليجية 
بحثـــوا مع العمدة نارديلال القيادي البارز في احلزب 
الدميوقراطي الذي انتخب عمدة لفلورنسا خلفا لرئيس 
الوزراء ماتيو رينتسي تنظيم فعاليات مشتركة أبرزها 
ملتقى ملدة ثالثة أيام مع كبرى الشركات اخلليجية في 
املدينة التي تضم مقرات مجموعة من كبرى الشركات 

العاملية الشهيرة.

السفراء الشيخ علي اخلالد ورائد بن خالد قرملي وعبدالعزيز اجلهني 
واملستشار عبدالغفار البلوشي وحمد النعيمي مع داريو نارديلال

علي اخلالد وسفراء »التعاون« 
بحثوا مع عمدة فلورنسا توطيد 
العالقات اخلليجية ـ اإليطالية

محافظ األحمدي: تنامي عدد 
السكان يستلزم تطوير اخلدمات 

وتذليل املعوقات

أعرب محافظ األحمدي الشـــيخ فـــواز اخلالد عن 
تطلعه الى حتقيق املزيد من تكامل اجلهود الرسمية 
واالهلية خلدمة املواطنني في احملافظة، وتذليل املعوقات 
حرصا على راحتهم وسعيا الى تقدمي افضل اخلدمات 
للجميع خاصة في ظل تنامي عدد الســـكان وانشـــاء 
املدن اجلديدة التي حتتاج الى خدمات بشـــكل عاجل، 
الفتا الى ضرورة التعاون والتنسيق املستمر بني كافة 
القطاعات الرسمية وفي مقدمتها بلدية الكويت للقضاء 
على الظواهر الســـلبية، سواء املتعلقة بظاهرة سكن 
العزاب في مناطق السكن اخلاص او مبخالفات البناء 
بوجـــه عام، معربا عن اعتزازه مبســـتوى اداء بلدية 
االحمدي وارتياحه للتحرك اجلاد من قبل مســـؤولي 

البلدية للتصدي لهذه الظاهرة.
وخالل اســـتقباله نائب مدير عام البلدية لشؤون 
محافظتي االحمدي والفروانية م.فيصل اجلمعة ومدير 
فرع بلدية االحمدي م.ياسني الياسني الذي تسلم عمله 
مؤخرا، اوضح احملافظ ان محافظة االحمدي باعتبارها 
الوجهة االولى للتخييم في البالد فقد شـــهدت خالل 
السنوات االخيرة معدالت متزايدة من رواد املخيمات 
واالقبال الالفت من املواطنني للتمتع مبوسم التخييم، 
ما استدعى التنســـيق مع اجلهات املعنية مثل بلدية 
الكويت ووزارة الداخلية للحفاظ على ســـالمة رواد 
البر وااللتزام بالشروط املسبقة التي وضعتها البلدية 

لتنظيم التخييم واحلفاظ على البيئة.

الشيخ فواز اخلالد مستقبال م.فيصل اجلمعة وم.ياسني الياسني

احلشاش: ضرورة توفير أرضية 
خصبة ملشاريع احملتوى 

اإللكتروني بالكويت
أكدت األمني العام جلائزة الكويت للمحتوى اإللكتروني 
في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي م.منار احلشاش، 
أهمية توفير أرضية خصبة ملشاريع احملتوى اإللكتروني 
في البالد وتشجيعها ودعمها بصفتها مشاريع مهمة 

كبقية أنواع املشاريع العلمية والفنية األخرى.
جاء ذلـــك خالل 
لقاء عقدته املؤسسة 
للفريـــق املؤســـس 
ملشـــروع »طلبـــات 
دوت كـــوم« الليلـــة 
قبل املاضية لعرض 
قصة جناحه كمشروع 
كويتي محلي وصل 
إلـــى العاملية بفضل 
وجهـــود  ســـواعد 
أدنى  كويتيـــة دون 
دعم وفوزه بجوائز 
أرباحـــا  وحتقيقـــه 
عالية بفضل الطموح 
واإلصرار والتحدي. وأوضحت احلشاش ان الهدف من 
اللقاء التأكيد ألصحاب املشـــاريع اإللكترونية بشكل 
عام وأصحاب مشاريع التجارة اإللكترونية بالتحديد 
أنه مهما وجدت عقبات فال شـــيء مستحيال لتحقيق 
النجاح إضافة الى إتاحة الفرصة إلكسابهم معلومات 

من أصحاب املشاريع الفائزة والرائدة.

م.منار احلشاش
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 يعقوب الصانع مستقبال السفير الهولندي لدى الكويت

د.محمد األحمد متحدثا                                        )محمد خلوصي(

التقى وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
يعق����وب الصانع في مكتبه 
العام����ة لألوقاف  باألمان����ة 
الهولن����دي لدى  بالس����فير 
الكويت نيك����والس بيتس، 
حيث تطرقت املباحثات إلى 
جهود الكوي����ت في مكافحة 
اإلرهاب ومتويله والتصدي 

جلرائم غسيل األموال.
وأكد الصانع أن الكويت 
بذل����ت جه����ودا إيجابية في 
مواجهة اإلرهاب فكريا وعمليا 
عبر تطوير اخلطاب الديني 
ودحض األفكار اخلاطئة خاصة 
لدى الشباب، كما مت وضع كل 
س����بل املراقبة فيما يختص 
بتمويل اإلرهاب وفرض قيود 
شديدة حول عمليات حتويل 
األموال للخ����ارج ورصدها 
ملن تذهب وأن تس����ليم هذه 
األموال مقص����ور فقط على 
األعمال اخليرية واإلنسانية 

دارين العلي 

ق����ال نائب املدي����ر العام 
لش����ؤون الرقابة البيئية في 
الهيئة العامة للبيئة د.محمد 
االحمد ان قانون البيئة اجلديدة 
يحتاج إلى بيئة عمل مناسبة 
ومرونة من خالل التعاون مع 
اجله����ات املختلفة في الدولة 

واملجتمع املدني.
كالم األحمد جاء في كلمة 
ألقاها نيابة ع����ن مدير عام 
العامة للبيئة الشيخ  الهيئة 
عبداهلل االحمد في افتتاح ندوة 
حول قان����ون حماية البيئة، 
حيث لفت الى أن الهيئة ارتأت 
أن تكون كل مؤسسات الدولة 
وذوي االختصاص في مجال 
حماية البيئة شركاء حقيقيني 
ف����ي تطبيق م����واد القانون 
وش����ركاء في وضع خارطة 
التعاون  الطري����ق وآلي����ات 
النجاح خاصة  ومتطلب����ات 
القانون مره����ون بآليات  أن 

واإلغاثية.
وأضاف: ان قضية اإلرهاب 
ومكافح����ة متويله ال تخص 
الكويت بعينها، بل هي قضية 
تتطل����ب تضافر دول العالم 
أجمع ومش����اركة من جميع 
األجهزة املعنية بذلك الصدد، 
مشيرا إلى القانون رقم 106 
لسنة 2013 بش����أن مكافحة 
غس����يل األم����وال ومتويل 

واضحة وفترات زمنية محددة 
ومسؤوليات مباشرة.

وأك����د أن املش����رع أدرك 
أن اإلدارة البيئي����ة ف����ي ظل 
االتفاقيات الدولية والتغيرات 
االقتصادي����ة واالجتماعي����ة 
والتطور التكنولوجي تتطلب 
مرون����ة بالعم����ل واإلجن����از 
فكان����ت مس����احة التعدي����ل 
والتطوي����ر ملزيد من االجناز 
متاحة في ظل االختصاصات 
التي منحت لكل من املجلس 

اإلرهاب الذي أصدرته أخيرا 
الكويت وأن هذا القانون مت 
تفعيله بصورة إيجابية منذ 

صدوره.
من جانبه، شكر السفير 
الهولندي، الصانع على تلك 
اجلهود وآفاق التعاون الرحب 
وعمق الروابط التاريخية على 
صعيد كل املجاالت بني الكويت 
الس����فير  وهولن����دا، مثمنا 
الهولن����دي حفاوة اللقاء مع 
الوزير الصانع واملوضوعات 
التي مت التطرق إليها حول كل 
ما يخدم املصالح املشتركة 
بني الدولتني وشعبيهما، آمال 
تعاونا أفضل على صعيد كل 
املستويات، وقد حضر اللقاء 
م����ع الوزي����ر الصانع وكيل 
وزارة العدل املساعد لشؤون 
التطوي����ر اإلداري واإلعالم 
عبدالعزيز العبداهلل ووكيل 
وزارة العدل املساعد للشؤون 
القانونية زكريا األنصاري.

األعلى للبيئة ومجلس اإلدارة 
ومن خالل الالئحة التنفيذية 
املقرر إصدارها بتوافق جميع 
املؤسسات بالدولة، معلنا أن 
التنفيذية اخلاصة  الالئح����ة 
بالقانون اجلديد تسابق الزمن 
للصدور لكن الهيئة آثرت عدم 
أفراد  إصدارها دون مشاركة 
متخصصني ومؤسسات معنية 
القانون  لتطبيق افضل ملواد 
املختلفة. وعن أهداف الندوة، 
قالت مدي����ر املكتب الفني في 
الهيئة العامة للبيئة فاتن املسلم 
إن هناك أهدافا عديدة لتنظيم 
الندوة يتقدمها االستماع جلميع 
النظ����ر واملالحظات  وجهات 
املختلف����ة واالقتراحات حول 
هذا القانون اجلديد لالستفادة 
منها واتخاذ ما يلزم بشأن ما 
قد يكون مفي����دا من بني هذه 
املالحظات واملقترحات، خاصة 
أن الهيئة بصدد إعداد اللوائح 
التنفيذية  والقرارات والنظم 

لهذا القانون.

استقبل السفير الهولندي لدى الكويت

»البيئة« نظمت ندوة حول القانون اجلديد مبشاركة جهات حكومية وخاصة

الصانع: الكويت بذلت جهوداً مضنية في مكافحة اإلرهاب

األحمد: نسابق الزمن إلصدار الئحة قانون البيئة اجلديد
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د.محمد احلويلة

احلويلة يشيد بدور صاحب السمو  في لمّ الصف العربي
النائ����ب د.محمد  أش����اد 
احلويلة عضو مجلس األمة 
وعضو البرملان العربي بالدور 
الكبير واملؤثر لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
القمة  أثناء ترؤس س����موه 
العربية طوال السنة املاضية 
في لم الصف العربي والعمل 
على تفعيل التضامن العربي 
جتاه كثير من القضايا التي 
تهم األمة العربية، وأن صاحب 
السمو األمير لم يتأخر يوما 
عن نصرة القضايا العربية 
واإلس����امية وتقدمي العون 
مادي����ا وعس����كريا، وكذلك 
لم يتأخر يوم����ا عن نصرة 
القضايا اإلنسانية واإلسهام 
في إيج����اد احللول الناجعة 
للتصدي للتطرف والعنف.

وأكد احلويل����ة ان كلمة 
القمة  صاحب الس����مو ف����ي 
العربية بشرم الشيخ اتسمت 
باملصارحة واملكاش����فة، كما 
انها اشتملت على عدة أبعاد 
سياسية واقتصادية وإنسانية 
وشخصت الواقع العربي بكل 
دقة وجت����رد ودون مجاملة، 

وشخصت األسباب احلقيقية 
التي ساهمت في تدهور العديد 
من امللفات والقضايا العربية 
ومنها الفوضى التي يعيشها 
العربي واإلس����امي  عاملن����ا 
التنمية في  وكذل����ك تأخ����ر 
الباد وانتشار اإلرهاب. وأشاد 
احلويلة باحلرص البالغ من 
الزعماء العرب على تواجدهم 
بصفة شخصية، وذلك يدل 
على أن هذه املرحلة بحاجة 
للتفاعل البناء ووحدة الصف 
العربي ملواجهة كل التحديات 
اإلقليمية واألخطار احملدقة 
باملنطقة وتوحي����د اجلهود 
القضايا  العربي����ة لنص����رة 
اإلنسانية امللحة وخاصة في 
اليمن وسورية وليبيا وكل 
ال����دول الت����ي طالتها أصابع 
اإلرهاب الوحشي والتطرف.

كما أشاد احلويلة بالبيان 
اخلتام���ي للقم���ة العربي���ة 
القمة  بشرم الشيخ، واصفا 
التي عكس���ت  بالتاريخية، 
العربي في وقت  التماس���ك 
األزمة، مشيرا الى ان الظروف 
التي متر به���ا األمة العربية 

في الوقت احلالي تستوجب 
التضامن احلقيقي  ضرورة 
ملواجهة التحديات التي باتت 
ته���دد األمن القومي العربي، 
البيان  وهذا ما ش���دد عليه 
اخلتامي لهذه القمة التاريخية 
التي استضافتها مصر، وأن 
أهم ما جاء بها االتفاق العربي 
على قوة عربية مشتركة والتي 
أصبحت ضرورة في املرحلة 
احلالية للتص���دي لإلرهاب 
والعنف، وأشاد باملبادرة التي 
أثمره���ا التكاتف العربي في 
ضرب معاقل اخلطر احلوثي 
وتقويض امتداداته اإلرهابية 
التي زعزعت استقرار اليمن 
الشقيق وبدأت حتاول التوغل 
للعبث بأمن اململكة العربية 
الس���عودية، ما دع���ا الدول 
الى  العربي���ة واخلليجي���ة 
مفاجأة العالم أجمع بضربة 
حاس���مة في عاصفة حازمة 
ليثبت���وا ان األم���ة العربية 
واإلسامية متتلك من املقومات 
التي تستطيع من  واألدوات 
خالها ضبط األمن والتصدي 

للتطرف.

سيف العازمي

محمد راتب

العازمي  النائب سيف  أكد 
أن مجلس األمة منوط به تأمني 
الكوي����ت من الداخ����ل، وعلى 
النواب مناقشة االحداث الداخلية 
كمشرعني، أما األمن اخلارجي 
للباد فهو بيد ولي األمر صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وقادة اخلليج، األحرص 
على مصلحة أبناء الش����عوب 

العربية واإلسامية.
وأشار في تصريح خاص 
ل� »االنب����اء« على هامش حفل 
نظمته جمعية العدان والقصور 

للس����حب على السيارة وعلى 
جوائز أخ����رى، إلى أن أحداث 
الوثيق  الترابط  اليمن كشفت 
التع����اون ودعمها  ب����ني دول 
املباشر ووقوفها ضد من يهدد 
أمنها واستقرارها، معلنا دعمه 
وتأيي����ده ووقوفه مع أي قرار 
يتخذه القادة باعتبارهم األعلم 

واألدرى باألوضاع الدولية.
 وردا عل����ى س����ؤال حول 
القرار املتخذ من قبل  مخالفة 
الكويت باملشاركة للدستور قال 
إن الذي يحمي الكويت يحمي 
اخلليج، واليمن كدولة محسوبة 
على جميع الدول العربية ومنها 

اخلليجية، ولم يكن قرار الكويت 
منفردا فهناك الكثير من الدول 
العربي����ة واالس����امية الت����ي 
أعلنت موافقتها على احلملة، 
ومنها تركيا، ونحن نتمنى أن 
يعم الس����ام جميع الدول با 

استثناء.
وأكد العازمي تأييده حللف 
»عاصفة احلزم« الذي أطلقته 
اململك����ة العربية الس����عودية 
مبشاركة دول اخلليج حلماية 
اليمن الشقيق وإعادة االستقرار 
إليه، مبينا ان املصلحة العليا 
للكوي����ت ودول التعاون فوق 

أي اعتبار.

أكد أن أمن البالد من اخلارج منوط بصاحب السمو األمير

سيتم اإلعالن عن املناطق اجلديدة خالل أسبوعني

العازمي لـ »األنباء«: مصلحة الكويت فوق أي اعتبار
و»عاصفة احلزم« رسالة ملن يهدد أمن واستقرار دول اخلليج

دشتي ينتقد  الهجوم على »التشريعية« بشأن انتخابات »الطلبة«

»التشريعية« ترجئ البت في تعديالت قانون اإليجارات

انتقد مقرر اللجنة التشريعية 
النائب د.عبداحلميد دشتي ما 
أس���ماها »الهجمة الشرس���ة« 
اللجنة بعد  التي تعرضت لها 
موافقتها عل���ى مقترح النائب 
نبيل الفضل في ش���أن قانون 

»االحتادات الطابية«.

وأكد دش���تي في تصريح 
اللجنة ال  أن  الى الصحافيني 
تقبل املساس بحقوق املواطن 
الدستورية، الفتا الى أن اقتراح 
الفضل مبادرة منه فاتت على 
الكثير من املشرعني طوال 50 
عاما مضت. وطالب منتقدي 

اللجنة  الفضل وقرار  مقترح 
التش���ريعية بالكش���ف عن 
العلن، ومناظرة  أنفسهم في 
الفض���ل، رغ���م قناعتي بأنه 
»حرام على األخ نبيل أن يضيع 

وقته مع هؤالء«.
وشدد دشتي على ضرورة 

احترام طابنا ألنظمة الدول 
التي يتواجدون فيها، مؤكدا 
أن تعديل الفضل الذي أقرته 
»التش����ريعية« ينظم الكثير 
املثالب  من األمور ويتاب����ع 
الت����ي كانت تعت����ري العمل 

الطابي.

راكان النصف ومبارك احلريص ود.عبداحلميد دشتي ونبيل الفضل خالل االجتماع

الش����ؤون  أرجأت جلنة 
التش����ريعية والقانوني����ة 
الب����ت  أم����س  البرملاني����ة 
باالقتراحات املتعلقة بتعديل 
قانون اإليجارات ومشروع 
املماثل  القانون احلكوم����ي 
املقبل ملزيد  الى اجتماعه����ا 

من الدراسة.
وقال مقرر اللجنة النائب 
د.عبداحلمي����د دش����تي في 
تصريح صحافي مبجلس األمة 
إن اجتم����اع اللجنة خصص 
ملناقش����ة ثاث����ة اقتراحات 
تتعلق بإضافة مادة جديدة 
برقم )11 مكرر( الى املرسوم 
بالقانون رقم 116 لسنة 1992 
التنظيم اإلداري  في ش����أن 
وحتديد االختصاصات، حيث 
أشار مقدمو االقتراحات الى 
»وجود جت����اوزات تتم من 
غير املختصني بإصدار بعض 
القرارات اإلدارية أو صدورها 
من مختصني من غير تسبيب 

تلك القرارات«.
أن  دش����تي  وأوض����ح 

راكان النصف

النصف: أوفينا بوعدنا بعد توزيع 
12030 وحدة سكنية خالل السنة املالية املاضية

كشف مقرر اللجنة اإلسكانية 
النص����ف عن  النائ����ب راكان 
توزيع 12030 وحدة س����كنية 
خال السنة املالية 2014/2015 
الت����ي انتهت أمس، كما وعدت 
اللجنة بذلك املواطنني قبل عام 

من تاريخه.
النص����ف في مؤمتر  وقال 
صحافي عق����ده مبجلس األمة 
أمس »ان اليوم )أمس( هو آخر 
يوم بالسنة املالية 2014/2015، 
وكنت قد عقدت مؤمترا صحافيا 
في العام املاضي بذات املكان مع 
وزير اإلسكان ياسر أبل، وأعلنا 

آنذاك  خال املؤمتر الصحافي 
عن توزيع 12700 وحدة سكنية 
خال هذا العام، وأؤكد اليوم أنه 
مت توزيع 12030 وحدة سكنية، 
وكان هناك عدم إقبال من قبل 

املواطنني على 723 وحدة«.
النص����ف: كن����ا  وأض����اف 
حريصني من اليوم األول على 
عدم املبالغ����ة واحلديث بلغة 
القضية  األرقام فيما يخ����ص 
اإلس����كانية وعندم����ا حتدينا 
خصومن����ا السياس����يني بلغة 
األرقام اختفوا ولم يردوا علينا 

حتى هذه اللحظة.

وتابع النصف: ان خصومنا 
السياسيني لم يردوا علينا الى 
اليوم مبا هي املادة التي وردت 
في قانون اإلسكان واستباحت 
ادعوا، كما  الدولة كما  أراضي 
أنهم لم يردوا على مطالبنا لهم 
أيضا بإجراء مقارنة بني ما مت 
توزيعه في السنوات املاضية 

وما مت توزيعه هذا العام.
وب���نينّ النصف أن���ه خال 
أس���بوعني من تاريخه سيتم 
اإلعان عن املناطق اجلديدة التي 
سيتم توزيع الوحدات اإلسكانية 

بها للعام اجلديد 2015/2016.

النصوص والقواعد احلالية 
حتقق م����ا ذهب إليه النواب 
في اقتراحاتهم املقدمة، حيث 
القضاء اإلداري يس����بغ  ان 
القرارات  رقابته على ه����ذه 
وينظر ف����ي التظلمات التي 
تع����رض علي����ه ويتصدى 
له����ا وعليه ارت����أت اللجنة 
بالتباحث مع مستش����اري 
احلكومة ان هذه االقتراحات 
ال تتوافر لها املقومات الفنية 

والعملي����ة الازمة إلقرارها 
واالكتفاء بالنصوص احملكمة 
املعمول بها حاليا كونها تفي 

بالغرض.
وقال إن خشية النواب من 
ذلك ان تتم معاجلتها من خال 
إسباغ رقابة ديوان اخلدمة 
املدني����ة عل����ى كل القرارات 
التي تصدر وقبل أن يتظلم 
منها املوظفون العامون أمام 

القضاء.



مجلس األمة
االربعاء 1 ابريل 2015

11
بحضور الوزراء صباح اخلالد ومحمد اخلالد واجلراح والعبداهلل والعمير

الغامن: اجتماع في مكتب املجلس اليوم لبحث آخر التطورات اإلقليمية

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
عـــن اجتمـاع مغلـق يعقــــد فــي مكـتب 
املجلس الـيوم بهـدف بحـث آخر التطورات 
اإلقليمية مبـا فيهـا اليمـن، ومشاركة قواتنا 
الباسلة في العمليات العسكرية الدفاعية 

عن اململكة العربية السعودية.
وأوضــــح الغـانـم فـــي تصريح إلى 
الصحافيـــن انه مت توجيـــه الدعوة الى 
النواب كافة، كما ابلغته احلكومة بحضور 

كل من النـائب األول لرئيس الوزراء ووزير 
اخلـارجية الشيخ صباح اخلالد، ونائب 
رئيس الـــوزراء ووزير الدفاع الشـــيخ 
خالد اجلــــراح، ونائـب رئيـس الـوزراء 
ووزير الداخلية الشـــيـخ محمد اخلالد، 
ووزيـر الدولة لشـؤون مجـلس الوزراء 
الشيخ محمد الـعبداهلل، ووزيـر الـنفط 
وزيـر الدولة لشؤون مجلس األمة د.علي 

العمير.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متوسطا رئيسة جلنة الصداقة األرجنتينية ـ الكويتية وأعضاء الوفد بحضور جمال العمر ونبيل الفضل

رئيس مجلس األمة يستقبل رئيسة جلنة 
الصداقة األرجنتينيةـ  الكويتية

استقبل رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن رئيسة جلنة الصداقة 
األرجنتينيةـ  الكويتية في البرملان 
األرجنتيني النائبة ساندرا دانييال 
كاسترو والوفد املرافق لها. وقد 

حضر اللقاء رئيس جلنة الصداقة 
الكويتية- األرجنتينية النائب جمال 
العمر والنائب نبيل الفضل وسفير 

األرجنتني لدى الكويت خورخي 
بيجا.
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املوسى والكندري وكمال: ضرورة تطوير 
البنية التحتية ملنطقة كبد الصناعية

تقدم أعضاء املجلس البلدي م.علي املوسى 
وعبداهلل الكندري ود.حسن كمال باقتراح لتطوير 

البنية التحتية في منطقة كبد الصناعية.
وقال األعضاء في اقتراحهم: تعتبر صناعة 
التشييد والبناء ثاني أكبر صناعة في الكويت 
بعد صناعة النفط، وحيث ان الدولة لديها خطة 
تنموي����ة طموحة فإن تنفيذ هذه اخلطة يحتاج 

الى تهيئة الظروف للشركاء في اخلطة.
ومت إنشاء منطقة كبد الصناعية قبل 30 عاما 
تقريبا وحتتوي على مصانع اخلرسانة اجلاهزة 

واألس����فلت، إال أنها تفتقر إل����ى البنية التحتية 
الشاملة والتي تعرقل أداء هذه املصانع.

وألهمية توفير اخلرس����انة واألس����فلت في 
مشاريع الدولة باإلضافة إلى التوسع العمراني 

الكبير خالل السنوات القليلة القادمة. 
لذا نقترح: تطوير البنية التحتية في منطقة كبد 
الصناعية وذلك بإنشاء طرق داخلية وخارجية، 
وشبكة للصرف الصحي، وشبكة املياه والكهرباء 
ومراعاة االشتراطات البيئية، وذلك بالتنسيق 

مع اجلهات احلكومية املختلفة.

د.حسن كمال  عبداهلل الكندري  م.علي املوسى

تكلفة املرحلة األولى ملشروع األكياس القابلة للتحلل تصل إلى 100 ألف دينار

املنفوحي: ال تخصيص ملواقع حكومية جديدة في »العارضية«
ضمن هذه املنطقة.

٭ أما عن تكليف استشاري 
عاملي لدراسة شبكة الطرق 
وتطويرها حتى ال حتدث 
كارثة مرورية في املستقبل 
فقد مت إعداد شروط مرجعية 
للمخط���ط الهيكلي ومتت 
مخاطبة إدارة املستشارين 
للمجلس األعلى للتخطيط 
انتظار بدء املشروع  وفي 
وسيتم األخذ بعني االعتبار 
اقت���راح العض���و ناي���ف 

السور.
من جانب آخر، أوضح 
املنفوحي في رده على سؤال 
العضو عبداهلل الكندري:

افتتاح  بشأن إجراءات 
مشروع استخدام األكياس 
البالستيكية القابلة للتحلل 

الطبيعي.
بأنه قد مت طرح مشروع 
دراسة األكياس البالستيكية 
القابل���ة للتحل���ل حت���ت 
الظروف البيئية واملناخية 
الكويتية عن طريق جلنة 
اختيار البيوت االستشارية، 
إدارة املستش���ارين على 
املكاتب االستشارية البيئية 
املتخصص���ة، بأن���ه جار 
استكمال بقية اإلجراءات 
الالزم���ة ملرحل���ة جتهيز 
العقد للتوقيع مع »معهد 
الكويت لألبحاث العلمية« 

بقيمة 99.595 د.ك. وملدة 
18 شهرا.

وف���ي رده على اقتراح 
الغريب  العضو يوس���ف 
بش���أن تخصيص موقع 
ملركز خدمة املواطن التابع 
لوزارة الداخلية في منطقة 

سلوى.
فقد أشار املنفوحي إلى 
أنه مت���ت مخاطبة وزارة 
بالتأكيد  الداخلية وأفادت 
بعدم املوافقة على االقتراح 
لوج���ود مرك���زي خدمة 
)الرميثية وبيان( يقومان 
بتوفير كل اخلدمات املقدمة 
للمواطنني ساكني منطقة 

سلوى.
كما أشار في رده على 
اقت���راح آخر بش���أن عمل 
مواقف إضافي���ة جانبية 
الترابية  الساحة  من جهة 
ملدرسة عثمان عبداللطيف 
العثمان ف���ي منطقة بيان 

قطعة )5(.
مواق���ف  موق���ع  ان 
السيارات املشار إليها أعاله 

مثبتة وقائمة.
وأوضح املنفوحي في 
رده عل���ى اقتراح العضو 
يوسف الغريب، بشأن عمل 
ممشى رياضي في منطقة 
سلوى، أنه ال يوجد مسافات 
كافية الستحداث املمشى.

النص���ر الرياضي � مواقع 
الهيئ���ة العام���ة للتعليم 
التطبيق���ي � موقع لبلدية 
الكويت � احتاد الش���رطة 
الرياضي � موقع فحص فني 
لوزارة الداخلية � اجلامعة 
العربية املفتوحة � وزارة 
التعلي���م العالي � مخازن 
للهيئ���ة العام���ة للزراعة 
والثروة السمكية � مواقع 
لوزارة العدل � موقع لوزارة 

األشغال العامة«.
٭ املواقع املخصصة مبنطقة 
العارضية احلكومية مقررة 
ق���رارات مجلس  مبوجب 
بلدي جلهات حكومية ومت 
تثبيتها وتسليمها للجهات 
املعنية وقراراتها لم حتدد 
مدة لتنفيذه���ا ويصعب 
توفير مناطق جديدة لنقل 
هذه املواقع، كما ان تنفيذ 
املواقع غير القائمة يخضع 
لبرنامج وميزانية كل وزارة 

او هيئة.
٭ منطقة االس���تعماالت 
احلكومية بالعارضية هي 
املنطق���ة الوحيدة ضمن 
التي  الفروانية  محافظ���ة 
ميكن تخصي���ص مواقع 
جلهات حكومية ضمنها، 
إال انه نظرا الزدحام املنطقة 
سيراعى بقدر املستطاع عدم 
تخصي���ص مواقع جديدة 

أكد مدير ع���ام البلدية 
بالوكالة م.أحمد املنفوحي 
صعوب���ة توفي���ر مناطق 
املواق���ع  جدي���دة لنق���ل 
احلكومي���ة املخصص���ة 
العارضي���ة  مبنطق���ة 

احلكومية.
وقال املنفوحي في رده 
على اقتراح العضو نايف 
السور بشأن إيقاف البناء 
في منطقة العارضية، ونقل 
املواقع احلكومية التي لم 
يتم طرحه���ا للتنفيذ الى 
خارج املنطق���ة وتكليف 
استش���اري عاملي لدراسة 
شبكة الطرق وتطويرها.

نفيدكم باآلتي:
٭ منطقة االس���تعماالت 
احلكومي���ة بالعارضي���ة 
تقع شمال طريق الدائري 
الس���ادس ويحده���ا من 
العارضية  الشمال منطقة 
تخزين والعارضية احلرفية 
الدائري  وجنوب طري���ق 
الس���ادس وش���رق شارع 
محمد بن القاس���م وغرب 
منطقتي العارضية السكنية 
وصباح الناصر.. حتتوي 
هذه املنطقة على العديد من 
املواقع املخصصة جلهات 
حكومية منها على سبيل 
املث���ال ال احلصر »مدينة 
جاب���ر الرياضي���ة � نادي 

م.أحمد املنفوحي

الئحة جديدة للسيارات املتنقلة
أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.أحمد املنفوحي أن البلدية 

بصدد عمل الئحة للسيارات املتنقلة والعربات املقطورة.
وقال املنفوحي في رده على اقتراح رئيس املجلس البلدي 

مهلهل اخلالد: بشأن الئحة الشروط الصحية لوحدات 
بيع املواد الغذائية املتنقلة، فان اجلهاز التنفيذي التابع 

لبلدية الكويت حاليا بصدد عمل الئحة للسيارات املتنقلة 
والعربات املقطورة، لذا نرى تأجيل البت في دراسة هذا 
االقتراح املذكور أعاله حلني االنتهاء من دراسة الالئحة 

واعتمادها من املجلس البلدي ثم تطبيق الالئحة ودراسة 
السلبيات وااليجابيات التي تواجهنا.

مواقف سيارات تخزينية على الطرق السريعة
قال املنفوحي في رده على اقتراح العضو 

يوسف الغريب بشأن عمل مواقف 
مخصصة جانبية لكل محطات إيقاف 

الباصات على طريق التعاون املمتد من 
دوار البدع الى جسر املسيلة، والذي مت 

إحالته بناء على طلب جلنة محافظة حولي 
باجتماعه رقم 17/2014.

بأنه قد متت مخاطبة وزارة األشغال 
العامة لإلفادة نحو إمكانية استحداث 

مواقف سيارات تخزينية حملطات الباصات 
بصفة عامة والواقعة على الطرق السريعة 

والرئيسية بدولة الكويت والتي من ضمنها 
طريق التعاون املمتد من دوار البدع حتى 
جسر املسيلة، كما يرجى العلم أنه قد مت 

مخاطبة شركة النقل العام الكويتية وشركة 
سيتي قروب وشركة رابطة الكويت 

واخلليج للنقل، وذلك للتزود باملعلومات 
الالزمة للبت باملوضوع.

أكد مدي����ر إدارة العالقات العام����ة بالبلدية 
راش����د احلش����ان ان األجهزة الرقابية ستباشر 
إزالة املخيمات املخالفة اعتبارا من صباح اليوم 
وفق الشروط التي حددتها البلدية لفترة إقامتها 
التي تبدأ من األول من نوفمبر حتى نهاية مارس 
من كل عام طبقا للتعميم اإلداري رقم 2014/21، 
مشيرا إلى ان عمليات اإلزالة ستتم فورا ودون 
س����ابق إنذار ملن لم يتقيد بالفترة املسموح بها 

في التخييم.
وقال احلش����ان في تصريح صحافي ان فرق 
الطوارئ والنظافة العامة وإشغاالت الطرق في 
البلدية أمتت كل استعداداتها لتباشر اليوم إزالة 
التخييم  الربيعية املخالف����ة لقوانني  املخيمات 
السنوية وتنظيف مواقعها، وذلك في محافظات 
األحمدي واجلهراء والفروانية، الفتا إلى ان اإلدارة 
جهزت ثالثة فرق لتغطية عمليات اإلزالة إعالميا 
في احملافظات ال�����3، كما أنه����ا زودت القنوات 
التلفزيونية بجدول عمليات اإلزالة الذي يتضمن 
مواقع اإلزالة باحملافظ����ات وأرقام هواتف فرق 

اإلدارة بهدف التواصل معهم.

ودعا أصحاب املخيمات الى تنظيف وتسوية 
مواقع مخيماتهم بعد إزالتها، مؤكدا ان مسامهتم 
وتعاونهم مع البلدية ف����ي هذا اجلانب يعكس 
الصورة احلضارية للمجتمع ويحافظ على مواقع 
التخييم الرتيادها في األعوام املقبلة، الفتا إلى ان 
احملافظة على البيئة الكويتية مسؤولية جماعية 

ودليل على الوعي البيئي لدى اجلمهور.
وشدد على أهمية مراعاة الشروط التي تقضي 
بضرورة تنظيف مواقع املخيمات وتسويتها بعد 
إزالتها، مشيرا إلى ان البلدية ستكثف حمالتها 
امليدانية على مختلف مواقع املخيمات الربيعية 
باحملافظات حتى يتم تنظيفها بالكامل بواسطة 
آليات وعمال البلدية حتت إش����راف مس����ؤولي 

النظافة وفرق الطوارئ باحملافظات.
وثمن جهود املواطنني واملقيمني الذين قاموا 
بإزالة مخيماتهم قبل انتهاء الفترة احملددة، وذلك 
من تلقاء أنفسهم واحملافظة على نظافة مواقعها، 
مؤكدا ان تعاونهم في هذا اجلانب يعكس مدى 
وعيهم ودورهم اإليجابي في احملافظة على البيئة 

البرية.

البلدية: إزالة املخيمات الربيعية اليوم

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

> 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

مبيعات التگييف
66645882- 22443764 

تگييف دايگن

الصيــانـــة 22444598
عقــود �صيـانــة �صنـــويـة

ا�صتبدال اأجهزة التكييف

خ��������ز�ن �ص�����ح��������ي 

وم��������ع��������ت��������م��������د يف 

ت������خ������زي������ن م����ي����اه 

�صد  �ل���������������ص�������رب, 

�ل���������ط���������ح���������ال���������ب 

خايل  و�لبكترييا 

ناعم  �ل���ف���وم  م���ن 

م�����������ن �ل���������د�خ���������ل 

خز�ن  و�خل���������ارج, 

ق����ط����ع����ة و�ح����������دة 

ب������������دون و�����ص����ل����ة, 

و4  3ط��������ب��������ق��������ات 

ط�����ب�����ق�����ات ع�������ازل 

حر�ري

ت: 65556079 - 23905655معرض الفنطاس

معزول حراري

4 طبقات

كفالة 10 �صنو�ت

خزانات مياه 
بولي ايثيلني 
وفيبرجالس 
مصنوعة من 
مادة معتمدة 

عـــــــــامليـــــــــــــًا.
تصليح 

جميع أنواع 
اخلزانات

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

تلفون : 24831971 - 24832561 - 24833046  

أحــــــواض
منذ1982

> تركيب و�صيانة �أحو��س �ل�صباحة و�جلاكوزي و�لنو�فري بجميع �أنو�عها.
> توفري جميع �ملعد�ت وقطع غيارها.

> �إ�صالح جميع �لأعطال باملعد�ت �مليكانيكية و�لكهربائية.
> توفري �لكيماويات ملعادلة �مللوحة و�حلمو�صة يف �ملياه وتنقيتها.

> ت�صاميم ع�صرية لأحو��س �ل�صباحة/�جلاكوزي/�لنو�فري.
> موزعون معتمدون لأ�صهر �ملاركات �لأمريكية و�لأوروبية.

> لدينا طاقم فني متخ�ص�س وحمرتف.

عقود
صيانة سنوية

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

الرحاب املعمارية
للمقاوالت العامة للمباني

�صركة متخ�ص�صة 

بالت�صطيبات و�لت�صاميم 

�لد�خلية للفلل

و�لق�صائم �جلديدة

96008921 - 22620300
96008923
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أسامة أبوالسعود

أكد وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود أن اإلعالم الكويتي له دور كبير في بث الوسطية وثقافة 
التسامح والسالم والتعايش التي جبل عليها املجتمع الكويتي، 
مشددا على ضرورة العمل على تعزيز القيم اإلسالمية التي تدعو 
إلى التسامح والسالم والتعايش مع اآلخر في عاملنا العربي والعالم 
أجمع. ولفت خالل ملتقى منظمة التسامح والسالم مساء أول من 
أمس لتكرمي مجموعة من الشخصيات الدولية والكويتية ومنحهم 
شهادات س����فراء التسامح والسالم حتت شعار »كويت التسامح 
والسالم« والذي أقيم بفندق راديسون ساس، إلى أننا في حاجة 
إلى بث ثقافة التسامح والسالم ملواجهة الغلو والتشدد والتطرف 

الدخيل علي املجتمعات العربية.
من جانبه، قال وزير األوقاف املصري د.محمد جمعة إن اهلل 
تعالى كرم اإلنسان بغض النظر عن جنسه أو دينه أو عرقه وحرم 
قتل النفس في جميع الشرائع السماوية، مؤكدا ضرورة نشر ثقافة 
التسامح والسالم، وان من توصيات القمة العربية األخيرة احلث 
على نشر ثقافة التسامح والوسطية واملواطنة ومواجهة اإلرهاب. 
وشدد على أن كل ما يحدث من تخريب وقتل ودمار باسم اإلسالم 
هو ظلم ينسب إلى اإلسالم وال عالقة له باإلسالم أو جميع األديان، 
وهذا يحتاج منا في املؤسسات الدينية واإلعالمية واالجتماعية الى 
أن نضاعف اجلهد لصد هذه اجلماعات التي تستخدم ضد ديننا 

ومجتمعاتنا لتفتيتها ومتزيقها لصالح أجندات أجنبية.
من جانبها، قالت رئيس����ة اجلمعية الكويتية لألسرة املثالية 
الشيخة فريحة األحمد إن ثقافة التسامح تعني االحترام والقبول 
والتقدير للتنوع بني الثقافات في عاملنا وجلميع أشكال التعبير 
والصفات اإلنس����انية لدينا، وأن يتعزز هذا التس����امح باملعرفة 
واالنفتاح واالتصال وحرية الفك����ر والضمير، وهو ليس واجبا 
أخالقيا فحسب، وإمنا هو أيضا واجب اجتماعي وسياسي وقانوني 
أيضا، فالتسامح هو الفضيلة التي تيسر احملبة والبعد عن العنف 
بكل أش����كاله ويس����هم في إحالل ثقافة السالم ويجنب الشعوب 

ويالت احلروب.
وبينت أن التسامح يعني اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق 
اآلخرين في التمتع بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية املعترف 

بها عامليا.
وأشارت إلى أن الكويت لعبت دورا بارزا في تكريس التسامح 
ونبذ العنف من خالل إميانها بحق البشرية في التعايش السلمي 
من خالل دس����تورها، ومن هنا نال صاحب السمو األمير، حفظه 
اهلل ورعاه، لقب قائد اإلنسانية والذي جاء متوافقا مع دوره في 
تعزيز قيم التسامح واحملبة ونبذ العنف، الذي يقوم به سموه ومن 
خالل دعمه للعمل اإلنساني عبر مبادرات للتخفيف عن الشعوب 

التي تعاني الفقر واحلروب والكوارث الطبيعية«.
وذكرت أن سمو األمير استطاع جمع كل دول العالم حتت راية 
اإلنسانية والسالم واحملبة، ولذلك فإن تكرمي األمم املتحدة يأتي 
متوافقا مع دور الكويت وإميان س����موه بقيم التسامح واحملبة، 
ولم يأت التك����رمي من فراغ، وإمنا هي جه����ود حثيثة على مدى 
سنوات طويلة من العطاء وهو مبنزلة وسام شرف لكل الكويتيني 

والعرب.
م����ن جانبه، قال رئيس املنظمة د.حمدي قنديل انه مت اختيار 
الكويت من جانب منظمة التسامح والسالم لتكون »ارض التسامح 
لعام 2015« وتقدمي »شعلة التسامح« لتستقر على ارضها وأتشرف 
أن أسلم الشعلة إلى الشيخة فريحة األحمد، مضيفا انه مت إطالق 

لقب »أم العرب« على الشيخة فريحة.
وأطل����ق في نهاية احلفل 21 حمام����ة بيضاء حتمل كل واحدة 
منها اس����ما من أس����ماء من نحرت رقابهم على يد اإلرهاب الغادر 
على شواطئ ليبيا وراح ضحيته اخوة في اإلنسانية من الديانة 
املس����يحية السماوية، لنؤكد أن ما قصده اإلرهاب من وقيعة بني 

املسلمني واملسيحيني إمنا زادنا تالحما وارتباطا.

الشيخة فريحة األحمد حتمل شعار »كويت التسامح والسالم« خالل صورة مع املشاركني في امللتقى       )محمد هاشم( الشيخ سلمان احلمود ود.محمد جمعة والشيخة فريحة األحمد ود.حمدي قنديل والشيخ خليفة بن حمد في مقدمة احلضور

احلمود افتتح ملتقى التسامح والسالم
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مخاطبة »التجارة« 
لعدم منح أي صاحب 
عمل يستقدم عمالة 

وال يوفر لهم عماًل 
أي ترخيص جديد

متت مناقشة 
امليزانية في 

جلنة امليزانيات 
في مجلس األمة 
ومتوقع االعتماد 

اليوم

مدير عام »القوى العاملة« أكد منح ثالثة أشهر للشركات ذات العقود املنتهية لتعديل أوضاعها

جمال الدوسري لـ »األنباء«: بدء العمل 
بتفعيل قرار الضمان البنكي للعمالة 

اجلديدة بالقطاع اخلاص اليوم

بشرى شعبان - كريم طارق

كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة 
جمال الدوسري عن انتهاء جلنة امليزانيات من 
مناقشة ميزانية الهيئة، متوقعا أن يتم اعتمادها 

اليوم بعد االستماع لبعض الردود. 
وقال الدوسري في لقاء مع »األنباء« إن فتح 
البوابة االلكترونية إلجناز معامالت الشركات 
من أهم إجنازات الهيئة، حيث خففت الكثير 
عن أصحاب األعمال ومنحت كل الصالحيات 
املمنوحة ملوظفي الهيئة إلى الشركات إلجناز 

معامالتها من داخل الشركة. 
وكشف عن السماح للمسجلني على العقود 
احلكوميـة بالتحويل على عقـد آخر مبوافقة 
اجلهات املالكـة عبر كتاب موجـه من هذه 
اجلهـات الى صاحب العمل اآلخر شـرط ان 

يكون عقدا حكوميا. 
وأشار إلى قيام الهيئة بإعداد دراسة تسمح 
مبوجبهـا للعمالة الفنية املسـجلة على عقد 
حكومي بالتحويل إلى صاحب عمل آخر شرط 
انتهاء العقد ان يكون على العمل اجلديد أيضا 
عقد حكومي ومتوقع صدور ذلك في قرار وزاري 

خالل األيام القليلة املقبلة. 
وأكد أنه بعد جتاوب أصحاب األعمال الذين 
لديهم عقود حكومية منتهية مع قرارات الهيئة 
واملبادرة في تعديل أوضاعها منحتهم الهيئة 
فترة ثالثة شهور للتعديل ورفعت الرمز عن ملف 
الشركة الرئيسية وبعد مرور الثالثة شهور يتم 
إحالة الشركات التي لم تعدل أوضاع عمالتها إلى 
التحقيقات ويتم وضع رمز على امللف الرئيسي 
للشركة وتتوقف جميع إجراءاتها باستثناء اإللغاء 

النهائي للسفر. 
وبني الدوسري أنه على الشركات التي تنجز 
معامالتها عبـر البوابـة االلكترونية االحتفاظ 
باملسـتندات كافة العائدة إلـى إذن العمل 
ثالث سنوات واخلاصة بتصاريح العمل خمس 

سنوات. 
وأوضح ان اي شـركة لديهـا عمالة وطنية 
مسـجلة ولم تبادر السـتصدار إذن عمل لها 
سيوقف عنها دعم العمالة الوطنية ويتم وضع 
رمز على ملفها ومت التسهيل على أصحاب األعمال 
عبر إصدار اذن العمل للعمالة الوطنية أسـوة 
بالوافدة عبر البوابة االلكترونية، موضحا أن عدد 
العمالة املسجلة على الباب الثالث وصل إلى 

ما يقارب 65 ألف مواطن. 
وأشار الدوسري إلى ان قرار النسب اجلديد 
وفق التصنيف املهني بدأ العمل فيه من تاريخ 
24 فبراير وعلى اجلميع التزام النسب احملددة 
في القرار أو دفع الغرامة احملددة 100 دينار عن 

كل عامل وافد مسجل على ملف الشركة.
وكشـف ان عدد العمالة املسـجلة على 
العقود احلكوميـة وصل إلى 330 ألف عامل 
وعدد العقود املنتهية يتعدى الـ 580 عقدا 
وأمور أخرى تطرق لها مديـر عام هيئة القوى 
العاملة خالل لقائه مع »األنباء«، وفيما يلي تفاصيل 

اللقاء:

عمل الى أي مواطن مسجل على 
ملفه س����يتم إيقاف الدعم عنه 
ووضع رمز على ملفه واعتباره 

يقوم بتوظيف وهمي.
وعلى أصحاب االعمال االلتزام 
بالنسب احملددة في القرار الذي 
طبق في 2422015 ويسري عليهم 
دفع الغرامة املالية البالغة 100 
دينار عن كل عامل وافد مسجل 
على املؤسسة وبالطبع يحرم من 

املشاركة في اي مناقصة.

البعض يقول ان قرار 
فرض الضمان البنكي 

على عمالة القطاع 
اخلاص غير واضح، 

نرجو تفسير آلية عمله؟ 
وعلى أي عمالة يسري؟

٭ ان الق����رار اخلاص بفرض 
ضمان بنكي عن كل عامل يدخل 
البالد مبوجب تصريح بدأ من 
اليوم ويسري على العمالة التي 
ستدخل البالد بعد هذا التاريخ 
وهو يهدف حلفظ حقوق العمالة 
وهم اجلانب الضعيف في عقد 
العمل وهو عبر قيام الشركة 
بتزويد هيئة العمل متمثلة في 
اإلدارة املسجل فيها ملف الشركة 
بخطاب ضمان مالي يتضمن رقم 
احلساب وكتاب تفويض للهيئة 
املبلغ عند الضرورة  لتسييل 
الرواتب وفي  مثل عدم دف����ع 
حاالت عدم دفع نفقات السفر 

عليها ان حتتفظ بكل املستندات 
ملدة 5 س����نوات وبالنسبة الى 
إجراء جتديد إذن العمل حتتفظ 

باملستندات ملدة 3 سنوات.

إذن عمل »الباب الثالث«

مت االعالن عن صدور 
اذن عمل للعمالة الوطنية 

املسجلة على الباب 
الثالث ملاذا؟

٭ إن العمالة الوطنية في القطاع 
اخلاص تعامل في القانون مثل 
العمال����ة الوافدة وفق القانون 
باألخص بعد ان بلغ عددها 65 
ألف مواطن مسجل على الباب 
الثالث ويتم صرف دعم عمالة 
وطنية لهم من قبل برنامج اعادة 
الهيكلة، ومؤخرا قمنا في الهيئة 
بالرب����ط اآللي م����ع التأمينات 
الهيكلة  االجتماعية وبرنامج 
ومت من تاريخ 24 تطبيق النسب 
الوطنية اجلديدة الصادرة عن 
التسهيل  الوزراء ومت  مجلس 
على أصحاب االعمال في فتح 
البواب����ة االلكترونية إلصدار 
إذن عمل للعمالة الوطنية آليا 
من الشركة وال حاجة ملراجعة 
إدارة دعم العمالة الوطنية في 
الهيئة اال في حالة تعديل الراتب 
أو املسمى الوظيفي وال يوجد 
ما مينع م����ن تطبيق القانون 
وصدوره، وال بد من التوضيح 
أن أي صاحب عمل ال يصدر إذن 

للسفر للمتواجدين داخل البالد 
في اإلدارة وهذا اإلجراء خفف 
الكثير من الوقت على أصحاب 
االعمال، الس����يما املش����اريع 
التنموية الكبرى. وبعد جناح 
جتربة العقود احلكومية ارتأت 
الهيئة فتح البوابة أمام جهات 
اخرى ومنها جتديد اذن العمل 
القطاع اخلاص  للشركات في 
وص����دور اذن عم����ل للعمالة 
الوطنية من داخل الش����ركات 
وهذا خفف الكثير من الضغط 
عل����ى االدارات وعلى أصحاب 
االعمال وس����اهم في س����رعة 
اإلجناز وان ش����اء اهلل توجه 
الهيئة لفتح البوابة االلكترونية 
لكل اإلجراءات ولكل القطاعات 

دون استثناء.

حتدثت عن إجراءات 
صدور تصاريح العمل 
من الشركات باالضافة 

الى إجراءات التجديد 
في القطاع اخلاص هل 
مطلوب من الشركات 
االحتفاظ باملستندات 

لفترة محددة لتسهيل 
إجراءات التفتيش؟

الش����ركات  ٭ صحي����ح على 
ان حتتف����ظ بكل املس����تندات 
العائدة ملعامالتها في الشركة 
أي أرشفة املستندات وبالنسبة 
الى معام����الت تصاريح العمل 

امليزانيات ومتت مناقش����تها 
بالكامل وباق ردود بسيطة من 
املتوقع ان يتم اليوم اعتمادها 

من جلنة امليزانيات.

أعلنت عن فتح البوابة 
االلكترونية وإجناز 
املعامالت عبر هذه 
البوابة، هل هناك 
إجراءات محددة؟

الهيئ����ة منذ ما يزيد على ال� 6 
شهور فتحت البوابة االلكترونية 
مبوجب رقم سري الى أصحاب 
العقود احلكومية بهدف تسهيل 
اإلج����راءات على أصحاب هذه 
املش����اريع وبعد التسجيل في 
إدارة العقود احلكومية للضمان 
املال����ي يصب����ح باس����تطاعة 
صاح����ب االعمال اس����تخدام 
البواب����ة االلكترونية مبوجب 
الرقم الذي ت����زوده به اإلدارة 
املختص����ة ويس����تخدم جميع 
الصالحيات املمنوحة ملوظف 
الهيئة داخل الشركة وبإمكانه 
إصدار تصاريح العمل وجتديد 
النهائي  العمل واإللغ����اء  إذن 
البالد من  للمتواجدين خارج 
الشركة دون العودة الى اإلدارة 
الى جانب دفع الرسوم عبر الكي 

نت في الشركة.
اذن  االبقاء عل����ى صدور  ومت 
العم����ل اول م����رة وإجراءات 
النهائي  التحوي����ل واإللغ����اء 

مر ما يقارب العام على 
انطالق العمل في الهيئة، 
ما أبرز القرارات التي مت 

اتخاذها إلطالق العمل 
الفعلي؟

٭ أوال تشكيل مجلس اإلدارة 
وعقده العديد من االجتماعات 
التنظيمي����ة ون����دب املوظفني 
واعتماد عدد من املباني للهيئة 
منها مبنى اجلابري����ة، اتخاذ 
العديد من القرارات التنظيمية 
لتنظيم سوق العمل الى جانب 
إجراء العديد من ورش العمل 
الهادفة ال����ى تعريف أصحاب 
األعمال والعمال بتش����ريعات 
قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 
وما يتبعه من تشريعات خاصة 
املهنية،  في الصحة والسالمة 
الى جانب تش����كيل العديد من 
اللجان ملتابعة االعمال السيما 
جلنة خاصة بشؤون التوظيف 
في الهيئة وجلان عديدة ملعاجلة 
أوضاع العمالة وملفات أصحاب 
القرارات  العمل وغيرها م����ن 

التنظيمية. 
كم����ا مت تخصي����ص إدارة 
مبارك الكبير ألصحاب املشاريع 
الصغي����رة، وفت����ح البواب����ة 
أم����ام أصحاب  االلكتروني����ة 
املش����اريع احلكومية السيما 
التنموي����ة إلنه����اء إجراءاتهم 
وأصحاب الشركات في القطاع 
اخلاص إلجناز إجراءات التجديد 
اذن  الوافدة، وصدور  للعمالة 
الوطنية من  العمالة  الى  عمل 
داخل الشركات وربط توظيف 
العمالة الوطنية بالعمالة املقدرة 
من إدارة تقدير االحتياج وأيضا 
توفير مبان تناسب طبيعة عمل 
اإلدارات ومنها مبنى إدارة عمل 
الفروانية وإدارة عمل العاصمة 
وتخصيص مبنى مستقل إلدارة 
العمل والتوس����ع في  عالقات 
التفتيش، هذا بعض ما أجنزته 
الهيئة منذ بدء العمل فيها كهيئة 

مستقلة.

مت ربط فصل الهيئة 
نهائيا عن الشؤون 

باعتماد ميزانية مستقلة 
متى تعتمد؟

٭ الهيئة بالتعاون مع وزارة 
الشؤون تعمل على استكمال 
الفصل بينهم����ا وخالل فترة 
وجيزة ستنتهي من إجراءات 
الفصل، أما بالنسبة للميزانية 
اخلاص����ة بالهيئة فت����م إعداد 
ميزاني����ة ورفعت الى اجلهات 
املختصة، وحاليا جار مناقشتها 
في مجل����س األمة ف����ي جلنة 

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد والزميلة بشرى شعبان مع جمال الدوسري وأحمد السريع

الزميالن بشرى شعبان وكرمي طارق مع مدير الهيئة العامة للقوى العاملة خالل اللقاء

السماح بتحويل عمالة العقود احلكومية إلى صاحب عمل آخر وفق كتاب 
من اجلهة املالكة وعلى عقد حكومي 

تكثيف حمالت التفتيش على الشركات واملؤسسات وعدم التهاون 
في تطبيق القانون على الشركات التي ال يوجد لها مقر وعنوان

آلية جديدة لبالغات التغيب واحلرص على أن يتبلغ العامل وحتويل 
البالغ إلى »الداخلية« في مدة أقصاها 3 أشهر
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الثواب والعقاب 
مبدأ معتمد في 

كل إدارات الهيئة 
وسد النقص في 
أعداد املوظفني 

بعد اعتماد امليزانية 
وتوفير درجات

مؤمتر منظمة 
العمل العربية 

يعقد ألول مرة 
في الكويت

)فريال حماد( رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق والزمالء رئيسة قسم احملليات عفاف مختار وبشرى شعبان وكرمي طارق مع جمال الدوسري خالل اللقاء  

املرزوق: دور كبير 
لـ »القوى العاملة« في تسهيل 

اإلجراءات على أصحاب األعمال

الوزيرة تتابع أعمال الهيئة يوميًا

الرسوم اجلديدة إلجراءات العمل 
حتتاج إلى مزيد من الدراسة

آلية جديدة لبالغات التغيب 

شكر ملوظفي الهيئة 

أشاد رئيس حترير »األنباء« الزميل يوسف 
خالد املرزوق بعمل الهيئة العامة للقوى العاملة 

وتسهيل إجراءاتها على أصحاب األعمال واعتماد 
البوابة االلكترونية في إجناز املعامالت، متمنيا 

ملدير عام الهيئة ونوابه وجميع العاملني املزيد من 
النجاح للنهوض بدولتنا احلبيبة الكويت.

أكد مدير عام الهيئة جمال الدوسري على حرص 
وزيرة الشؤون هند الصبيح ومتابعتها اليومية 

لكل أعمال الهيئة وتقدمي التوجيهات الدائمة 
بضرورة تبسيط كل اإلجراءات وتسهيل العمل 
على أصحاب األعمال، السيما أصحاب املشاريع 

اخلاصة بخطة التنمية وأصحاب املشاريع 
الصغيرة من الشباب الكويتي وتشجيعهم الدائم 

على اإلجناز. 

عن الرسوم اجلديدة إلجراءات العمل، قال 
الدوسري خالل اللقاء إنها حتتاج الى مزيد من 
الدراسة في مجلس إدارة الهيئة قبل االعتماد 

وبعدها تقوم الوزيرة برفعها الى مجلس الوزراء. 

أكد الدوسري أن هناك آلية جديدة لبالغات 
التغيب، حيث يتم تسجيل البالغ عبر اعتماد 
منوذج خاص يتسلمه صاحب العمل، على ان 

يسلمه لوزارة الداخلية خالل 15 يوما من تسلمه 
ومت متديد فترة اإلعالن عن بالغ التغيب الى 

90 يوما قبل إحالته الى الداخلية، ووضع خط 
ساخن لالستفسار عن بالغات التغيب وجلسات 

الشكاوى العمالية جار العمل عليها مع دراسة آلية 
متكاملة.

توجه الدوسري بالشكر جلميع موظفي الهيئة 
العامة للقوى العاملة على ما أجنزوه خالل العام 
االول من عمر الهيئة وعلى رأسهم نواب املدير 
العام للقطاعات الثالثة، أحمد املوسى وعبداهلل 

املطوطح وبدرية املكيمي وجميع املديرين 
واملراقبني ورؤساء األقسام واملوظفني الذين 

لوال اجلهود التي بذلوها جميعا ملا حققت الهيئة 
ما أجنزته خالل العام األول من عمرها، للجميع 
الشكر والتقدير واننا جميعا فريق عمل واحد 

ونعمل يدا واحدة في خدمة وطننا الكويت.

ما جديد القطاعات 
املختلفة؟

الهيئة، قطاع  ٭ كل قطاعات 
االستقدام واالستخدام، وقطاع 
حماية القوى العاملة، وقطاع 
املوارد البشرية واملالية، متارس 
اختصاصاتها دون أي عوائق، 
بل وف���ق تطور ملموس يوما 
بعد يوم ومت استحداث العديد 
من اإلج���راءات الت���ي تؤدي 
الى تبس���يط العمل وتسهيل 
اإلجراءات على املراجعني، ومت 
وضع خطط عمل لكل قطاع من 
القطاعات وتتم متابعتها شهريا 
وسوف نعلن عن إجنازات كل 

قطاع على حدة في وقته.

هناك مشكلة مزمنة في 
ادارات العمل وانتقلت 
من الشؤون الى الهيئة 

مع االنتقال وهي 
نقص املوظفني وإهمال 

البعض، ما اإلجراءات 
للمعاجلة؟

٭ بالنسبة لنقص املوظفني في 
اإلدارات وبعد اعتماد امليزانية 
واالنتهاء من إجراءات الفصل 
عن وزارة الش���ؤون واعتماد 
درجات للهيئة س���يتم ردف 
اإلدارات باألع���داد الكافية من 
املوظفني، علما ان املتابع إلدارات 
العمل يتأكد ان اكثر من ال� %80 
من املشاكل التي كانت تواجه 
العم���ل حل���ت واملتواجدون 
على رأس عملهم رغم النقص 
يقومون بالعمل دون تأخير، 
الهيئة  أننا اعتمدن���ا في  كما 
تطبيق مبدأ الثواب والعقاب 
على املوظفني، ومت تش���كيل 
جلنة ملعاجلة خلل التوظيف 
ومعاجلة أي مش���كلة تواجه 

املوظفني.

ماذا عن االستعداد 
الستضافة مؤمتر 

منظمة العمل العربية؟
الكويت للمرة  ٭ تستضيف 
األولى اجتماعات منظمة العمل 
العربية ومبشاركة جميع الدول 
العربي���ة، وعن أطراف العمل 
الثالث���ة، احلكومات والعمال 
وأصحاب األعمال، وس���يتم 
خالل مؤمتر العمل العربي الذي 
يصادف م���ع اليوبيل الفضي 
العربية تكرمي  العمل  ملنظمة 
أمني عام املنظمة على جهوده 
الطويلة في قيادة املنظمة وهناك 
اكثر من 350 شخصية مشاركة 
في هذا املؤمتر والوزيرة تتابع 

التحضيرات بشكل يومي.

يك���ن، حيث يلغى مباش���رة 
وهذا أيض���ا لصالح العامل، 
اننا نحرص على ان يأخذ كل 

ذي حق حقه.

القضاء على تجار اإلقامات

أعلنت اكثر من مرة عن 
خطوات للقضاء على 

ما يطلق عليه جتار 
االقامات ما اخلطوات 
الفعلية التي اتخذتها 

الهيئة في ذلك؟
٭ الهيئ����ة أخ����دت الكثير من 
اخلطوات ف����ي مجال مكافحة 
ما يسمى بتجار االقامات منها 
تكثيف اجلوالت التفتيش����ية 
وف����ي كل احملافظ����ات وف����ي 
أوقات مختلفة على املنش����أة، 
وإحالة املنشأة املغلقة أو غير 
القائمة بالعنوان واإلدارة الى 
التحقيقات وخالل الشهر األخير 
من عام 2014 بينت الهيئة في 
إحصائية عن إحالة 6332 ملفا 
الى التحقيقات منها 4021 ملفا 
مت إيقافها إيقافا نهائيا وإحالة 
امللفات  أصحاب أعمال ه����ذه 
القضاء التخاذ اإلجراءات  الى 
القانونية، والهيئة متشددة في 
تطبيق القانون، السيما املواد 
اخلاص بالعقوبات ومنها عدم 
السماح لصاحب العمل بفتح 
ملف جديد قبل مرور 5 سنوات 
وتغرميه بني 1000 و5000 دينار 
أو الس����جن لثالث سنوات أو 
العقوبتان معا أو تغرمي ما بني 
100 و200 دينار عن كل عامل 
وحتريك الدعوى اجلزائية وفق 
أحكام املادة 138 من قانون العمل 
في القطاع األهلي رقم 62010.

ولكن معظم الشركات 
تقول لديها إشكالية في 
إجراءات التفتيش، هل 
من  آلية عمل جديدة؟

٭ قطاع حماية القوى العاملة 
ومن خالل مفتشي إدارة تفتيش 
العم����ل والذي����ن يتمتع����ون 
بالضبطية القضائية يقومون 
بالتفتيش على املنشآت وفق 
العمل ومينح  أحكام قان����ون 
العم����ل مهلة لتالفي  صاحب 
املخالفة لفترة محددة حسب 
املخالفة وفي حال عدم تالفي 
الفترة احملددة  املخالفة خالل 
يتخ����ذ بش����أنه اإلج����راءات 
القانونية وفق القانون أحكام 
القانون، والقانون فوق اجلميع، 
وبالتالي نؤكد عدم وجود أي 
ظلم وال توجد أي إشكالية بشأن 

التفتيش.

خالل 3 أشهر وبعد هذا التاريخ 
يحول بالغ التغيب الى وزارة 
العامل  الداخلية ونطلب من 
البوابة  حتديث بياناته عبر 
الهيئة  االلكترونية أو موقع 
في كتابة عنوان الشركة ورقم 
العامل وعندها يكون  هاتف 
لدينا قاعدة بيانات نخاطب 
فيما بعد العامل مباشرة عبر 
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وهنا ال بد من التوضيح انه 
في حال ع���دم وجود عنوان 
للشركة وال يوجد مقر لها يتم 
اتخ���اذ إجراءات ضد صاحب 
العمل عبر حتويل امللف الى 
التحقيقات وإقفال امللف في 
رمز 71 إلغاء نهائي ومخاطبة 
التج���ارة وتزويدها ببيانات 
صاحب العمل لعدم منحه أي 
ترخيص نهائيا ومتنح العمالة 
فترة 3 أشهر ملراجعة الهيئة 
والقيام بالتحويل وفي حال 
عدم املراجعة من قبل العامل 
يح���ول الى ش���ؤون اإلقامة 
إلصدار بالغ إلقاء القبض على 
العامل. والهيئة على استعداد 
لتحويل اي عامل يدخل البالد 
وال يجد عنوانا للش���ركة أو 
عمال لدى صاحب العمل، كل 
ما عليه مراجعة إدارة عالقات 
العمل وه���ي تتولى حتويل 
إقامته على صاحب عمل آخر 
وال احد يقول ان جواز السفر 
التحويل،  محجوز وال ميكن 
هناك قرار يقول على احملكمة 
ان تعمل على تسليم العامل 
جواز السفر خالل أسبوعني 
من تاريخ الشكوى. وهنا ال بد 
من االشارة الى ان قطاع حماية 
القوى العاملة لم يأل جهدا في 
تسوية املنازعات في شكل ودي 
وفي حال تعذر احلل الودي تتم 
احالة املنازعة الى القضاء طبقا 
ألحكام قانون العمل في القطاع 
األهلي ويعمل أيضا على وضع 
آلية كم ذكرت سالفا ملعاجلة 

بالغات التغيب. 
والهيئة في نهاية 2014 وبعد 
اجتماع عقد مع وزارة الداخلية 
تبني لها ان هناك 10000 بالغ 
تغيب مسجل في الهيئة بينما 
مسجل في الداخلية 2000 فقط 
إلغاء 8000  وبناء علي���ه مت 
بالغ تغيب ومت إبالغ أصحاب 
األعمال بانه بعد تقدمي بالغ 
التغيب ومن لم يراجع الداخلية 
النم���وذج اخلاص  ويس���لم 
في بالغ التغي���ب بعد مرور 
15 يوما على تسلم النموذج 
يعتبر ب���الغ التغيب كأن لم 

أشهر لتعديل االوضاع للعقود 
املنتهية من تاريخ صدور القرار 
والباقي من تاريخ انتهى العقد 
الرمز عن  الى رفع  باإلضافة 
امللف الرئيس���ي وبعد انتهاء 
الفترة احملددة تتم احالة امللف 
الى إدارة التحقيقات ووضع 
رمز إيقاف على امللف الرئيسي 
وتس���جيل ضب���ط وإحضار 
للعمالة املسجلة على العقود 
املنتهية. وهذه اإلجراءات من 
اجل حماية العامل، الس���يما 
عمالة العقود احلكومية والبالغ 

عددها 330 ألف عامل.

نقلة نوعية

هناك نقلة نوعية 
في عمل إدارة العمل 
السيما ذات الكثافة 
في أعداد املراجعني 
وهذا يسجل للهيئة 

ولكن هناك خلل 
مازال حاصال في 

بعض اإلدارات السيما 
اخلاصة في القضايا 
العمالة، ما إجراءات 
املعاجلة لهذا اخللل؟

٭ صحيح، واحلمد هلل، وبفضل 
همة الشباب الكويتي إدارات 
العمل في املناطق نس���تطيع 
القول انه���ا عاجلت اكثر من 
80% من املش���اكل التي كانت 
تواجه العمل وصحيح هناك 
خلل وليس في اإلدارة بل في 
بالغ���ات التغيب وفي الهيئة 
نعمل على معاجلة هذا اخللل 
ومت التوجيه الى اإلدارة املعنية 
بأنه فور تقدمي بالغ التغيب 
يتم توجيه كت���اب الى إدارة 
التفتيش للقيام بثالث جوالت 
تفتيشية وفي أوقات مختلفة 
والتأكد من ان املنشأة قائمة 
وان العامل متغيب فعال وان 
بالغ التغيب معلق في مكان 
بارز في املنشأة معمول به. 

ولكن هناك بعض القطاعات ال 
يوجد مكان للشركة ويصعب 
الوص���ول ال���ى العامل وهو 
املزارع  الزراع���ي في  العامل 
والرعي واملشاريع احلكومية، 
العمل غير مقر  حيث مواقع 
الشركة، نعمل على ايجاد آلية 
إلبالغ العامل في وجود بالغ 
تغيب عليه وهناك دراسة حول  
آلية الوصول الى العامل عبر 
البواب���ة االلكترونية وتنزل 
املعلوم���ات م���ن تاريخ فتح 
الش���كاوى ويعلم العامل ان 
العمل  إدارة  عليه مراجع���ة 

أو نهاية اخلدمة وهذا الضمان 
يبقى جامدا في البنك طيلة فترة 
عقد العمل وبعد انتهاء العقد 
وحصول الش����ركة على براءة 
الذمة م����ن الهيئة يرجع املبلغ 

الى صاحب العمل.

أين اصبح قرار التعديل 
اخلاص بتحويل العقود 

احلكومية؟
٭ الهيئة حاليا تسمح بالتحويل 
للمسجلني على العقود احلكومية 
أو على  الى االلتح����اق بعائل 
وزارة م����ن وزارات الدولة أو 
أي جهة حكومية أو الى عمالة 
منزلي����ة، ومؤخ����را س����محت 
الهيئة ف����ي التحويل مبوجب 
كتاب صادر عن اجلهة املالكة 
للمشروع الى صاحب عمل آخر 
شرط أن يكون على عقد حكومي 
آخر، كما جرى إعداد دراس����ة 
تسمح مبوجبها للعمالة الفنية 
املختصة املسجلة على عقود 
حكومية بالتحويل الى صاحب 
عمل آخر وفق شرط انتهاء العقد 
االول وموافقة صاحب العمل، 
وعلى عقد حكومي لدى صاحب 
العمل املراد التحويل إليه، وهذا 
مازال مشروع قرار ان شاء اهلل 
تصدره وزيرة الشؤون قريبا، 
أما بالنسبة للتحويل الى قطاع 
اخلاص فهذا موقوف نهائيا وال 

يوجد أي استثناء. 

أعلنت قبل أسابيع عن 
إيقاف ملفات أصحاب 

األعمال التي لديها عقود 
حكومية منتهية ولم 

تبادر الى تسوية أوضاع 
عمالتها، هل مت تنفيذ 

القرار؟
العقود  ٭ صحيح مت حصر 
احلكومي���ة املنتهية ولم تتم 
تسوية أوضاع عمالتها ولديها 
عمالة مسجلة على ملفات هذه 
العقود وعددها 580 عقدا، ومت 
إغالق ملفات هذه العقود إغالقا 
نهائيا ووضع رمز على ملفات 
الش���ركات الرئيس���ية وفور 
اإلع���الن ألصح���اب األعمال 
املبادرة ف���ي إجراءات تعديل 
أوضاع العمالة بادر عدد كبير 
من أصحاب األعمال ملراجعة 
إدارة العقود احلكومية لتسوية 
أوضاع العمالة املسجلة على 
هذه امللفات سواء بالتحويل 
الى عقد آخر أو اإللغاء النهائي 
للس���فر ونتيج���ة التجاوب 
الكبير م���ن أصحاب األعمال 
مت اعتماد منحهم فترة ثالثة 

بيانات إحصائية خاصة بالقوى العاملة في 2014
1527068إجمالي العمالة حتى 31/ 12/ 2014
عدد التصاريح الصادرة من 1/ 6/ 2014 – 

2014 /12  /31
126121

أذونات العمل الصادرة ألول مرة على 
األنشطة االقتصادية

79278

جتديد إذن عمل من 1/ 6/ 2014 – 31/ 
2014 /12

408445

حتويل إلى خارج القطاع إلى القطاع 
األهلي

25057

حتويل من القطاع األهلي إلى خارج 
القطاع

3751

109916إلغاء وحتويل

37731اإللغاء النهائي

النسب اجلديدة التي طبقت
نسب العمالة الوطنية حسب النشاط االقتصادي

النسبةالنشاط االقتصاديةم
64%البنوك1
40%التمويل واالستثمار2
13%الصرافة3
20%العقار4
18%التأمني5
5%خدمات األعمال6
60%االتصال7
30%بتروكيماويات والتكرير8
3%صناعة حتويلية9
3%الزراعة والصيد والرعي10
10%مدارس خاصة عربية11
5%مدارس خاصة أجنبية12
30%دور احلضانة13

يطبق هذا القرار على الشركات التي يعمل بها 25 عامال فأكثر.
يستثنى من التطبيق احليازات الفردية في قطاع الزراعة والصيد والرعي.

يتم تطبيق القرار على دور احلضانة وعلى جميع العمالة دون شرط احلد األدنى.
تلتزم اجلهات غير احلكومية بالنسبة املبينة في اجلدول لالستفادة من الدعم العيني أو املالي أو احلصول على 

قسيمة أو أي ميزة عينية أو مالية أخرى أو عند التعاقد املباشر وإرساء املمارسات واملناقصات.

نسب العمالة الوطنية حسب النشاط االقتصادي واملهن

مقدمو اخلدماتبالعونكتبة وتنفيذيونمديرونعلميون وفنيوناألنشطة االقتصاديةم

5%12%20%17%5%نشاط الفنادق1

2%12%12%20%4%مكاتب السياحة والسفر2

5%10%20%30%15%شركات الطيران والشحن3

5%1%56%60%7%قطاع املناجم واحملاجر4

5%13%35%35%10%قطاع التشييد والبناء5

10%15%35%40%18%قطاع النقل والتخزين6

5%10%35%35%3%نشاط املستشفيات7

15%20%35%24%9%قطاع الكهرباء والغاز8

5%10%19%24%9%قطاع التجارة واملطاعم9

5%13%25%30%10%قطاع اخلدمات االجتماعية10

5%10%5%15%8%نشاط الصحف11

20%6%17%50%15%نشاط اجلمعيات التعاونية12

إدارات العمل عاجلت أكثر من 80٪ من املشاكل

فتح البوابة اإللكترونية إلجناز كل إجراءات العمل
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الشرف: الشعم أماكنه الصخر والطينة 
 و»سبيطي اجلنوب« يكثر في الشتاء   

البحر له أحلان تهب مع نسماته الهادئة بالليالي املقمرة لتجذب كل من يقف 
على ش�اطئيه، فيتغنى بأجمل القصائد ويكون ط�راده وخيوطه عنوان قصيدته، 
واليوم صفحة »بح�ري« كان لها لقاء مع احلداق علي الش�رف الذي عزف لنا من 
أسرار البحر وخبرته بالصيد الشيء الكثير، فتعال أخي القارئ لنتعرف على ضيفنا 

هذا األسبوع في هذا احلوار:

فيم يجتمع حب البحر لديك؟ ومتى عرفته؟
٭ حب البحر يجتمع في كلمتني »س���مكة« و»خيط« وقد عرفت حب 
البحر منذ الصغر عندما كنت أنا وأخي الكبير فهد الشرف نذهب لصيد 
األسماك على طرادنا الصغير األملنيوم 12 قدما للمسيلة وكنا نستمتع 
بأج���واء البحر ومع مرور الوق���ت زادت خبرتي حتى وصلت الى فن 
الصيد ومعرفة أماكن األسماك ومتى تتواجد والى أين ستنتقل، بالعربي 
مواسم األسماك بعد اخلبرة أصبحت »بجيبي« وقد جلست أحدق على 
األسياف لوقت طويل وكنت أصطاد من أسماك الشعري والشعم الشيء 

الكثير الطيب وطبعا أسيافي هي الزور والفحيحيل.

ما أفضل األسماك لديك؟
٭ بحرنا خيره وعطاؤه ال يتوقف على مدار العام، ويبقى كرمي معنا 
لألبد، ولكن ماذا أقول للدم���ار احلاصل به، يا أخي أصبح الواحد منا 
يستحيي وهو قاط خيطه ويبي سمكة من البحر، يعني تخيل انك كل 
يوم تأتي ملنزل شخص وجتلس تكسر وتخرب وترمي به من املخلفات 
ما يعجز اللس���ان عن ذكره وفي النهاي���ة تأتي لصاحب البيت تطلب 
منه إكرامك، هل تعتقد إجابته لك تكون أهال وسهال ويا مرحبا؟! فهذا 
حالنا الي���وم مع البحر جنلس نخرب وندمر وفي النهاية نقول ليش 
البحر نش���ف وما فيه صيد؟! يا أخي املطلوب القليل من اإلحس���اس 
واالهتمام هذا من جانب، ومن جانب آخر أفضل األس���ماك عندي هي 
الشعم والسبيطي ملك األسماك، فال يعلى على هذين النوعني وجميع 

رحالت صيدي تكون للفوز بهما دائما.

ما رأيك في أسماك الشعم والسبيطي؟ وهل تعرف أماكن 
صيدهما؟

٭ أوال اخي العزيز الش���عم من األس���ماك التي لها مكانة عند حداقة 
الكويت، وذلك بس���بب طعمها الطيب وشكلها اجلميل، أما أماكن صيد 
الش���عم فعادة ما تكون في فصل الصيف على الشريب، والشعم من 
األس���ماك الباحثة عن األماكن الصخرية العميقة مثل الركسة، وايضا 
تبح���ث عن األماكن الضحل���ة الطينية التي يك���ون عمقها قليال مثل 
احليش���ان والرش���دان وقطعة الفنطاس وفي فصل الشتاء اي ما بعد 
املربعانية جتد الش���عم باخليوسة وبشهر مارس حتصله بالغزر من 
األبراج حتى مدخل احليش���ان وخل ييمك بهذا الوقت مصير وربيانة 
وترى الش���عم ما يحتاج الى خيط سميك ويفضل استخدام خيط من 
30 حتى 45 وماية الش���عم الفس���اد أو دورة الس���جي واخر الثبر أما 
السبيطي »ملك األسماك« فهو من األس���ماك التي تعتبر فائقة الذكاء 
وس���بب ذكائها هو حذرها الشديد، وهي تطبق املثل القائل »من خاف 
سلم«، نعم »الس���بيطي« حذر وذكي وصيده يحتاج الى هدوء شديد 
وأماكن تواجد الس���بيطي تكون عادة في األماكن الصخرية الضحلة 
مثل عوهة واحليش���ان وقطعة الرشدان وأفضل ييمة حق السبيطي 
هي احملاياة وتكون من أس���ماك الزوري أو الس���لس ويا احلبيب خل 
خيوط���ك من 35 الى 50 ويفضل ان تكون ركة طويلة وغالبا ما تكون 

ماية السبيطي الفساد ألنه يبي تيارات خفيفة.

أطول رحلة صيد؟
٭ أذكر في احدى رحالت صيدي في العام 2011 وفي أواخر شهر سبتمبر 
وكنت طالع مع الربع وقد جلس���نا بالبحر ملدة يومني كاملني والسبب 
في هذا الوقت هو اننا جلسنا نبحث عن األسماك من عوهة الى طبعانة 
نكلس، وطبعا مرينا على فيلكا ومسكان وبر أغضي، وكانت حصيلتنا 

من الصيد هي نقارير وشعوم وينم.

رحالت صيد قمت بها ورجعت للمسن فرحا؟
٭ افضل وامتع رحلة صيد قمت بها ورجعت للمسنة فرحان ومستانس 
على اآلخر كانت بس���بب صيدنا خالل اربع ايام متتالية من اس���ماك 
الشعم الش���يء الطيب واحلصيلة طبعا هي تقريبا 200 سمكة شعم، 
وهذه الرحلة كانت في الع���ام 2009 وكنا جنلس بالبحر من الصباح 
حتى وقت غروب الش���مس وايضا هناك رحلة اخرى كانت طيبة جدا 
في العام 2012 ويومها صدنا س���بيطي ومزيزي وشعم وكان املزيزي 

هو املسيطر على كل الرحلة الن صيده كان اكثر من الچم.

مبا انك حتدق بالشمال واجلنوب فهل حتدثنا عن اسماك النهاش 
والفسكر؟

٭اس���ماك النهاش من االنواع الطيبة وطعمها ممتاز ويلقبها احلداقة 
بسبيطي اجلنوب وتكثر في فصل الشتاء ما بني شهر نوفمبر وسبتمبر، 
افضل اماكن تواجدها باالري���اق واقواع قاروه وافضل ييم حق صيد 
النهاش اخلثاق واليميام والربيان، اما اسماك الفسكر وهي بنت النوخذه 
وسميت بهذا االسم جلمال الوانها، واماكن تواجد اسماك الفسكر تكون 
باالرياق وحول اجلزر والس���بب تواجدها عند اجلزر وجود الشعاب 

املرجانية طبعا الييم املفضل لصيد الفسكر هو الربيان والشريب.

ما الذي جعل الصيد يقل من وجهة نظرك وماذا يريد احلداقة؟
٭ اهمالنا هو الذي جعل اس���ماكنا تقل ويصبح الصيد ش���به معدوم 
واذا اس���تمر رمي العلب واالكياس والتلوث والقراقير وشباك الصيد 
»العديد« فسوف يأتي يوم ال نأكل سوى »الچم«، نعم القراقير والتلوث 
واملش���ابك لها تأثير قوي على شح االسماك واختفاء بعضها حتى ان 
هناك دراسة تقول ان اسماك النقرور مهددة باالنقراض والسبب طبعا 
كثرة صيدها والتلوث ناهيك عن باقي االنواع امثال السبيطي والشعم 
والنويبي وغيرها التي اصبح صيدها شبه حلم لدى البعض، وايضا 
قلة املسنات واملراس���ي اتعبتنا حتى اننا اطلقنا حملة لتوفيرها وقد 
القت استحس���ان اهل الطراريد ولكن مع االسف لم نر حتركا ملموسا 
من قبل املسؤولني وأخص  املشروعات السياحية، نعم ان مطلب اهل 
الطراريد هو االحساس مبعاناتهم حتى ان اغلب كبار السن من احلداقة 
كان البحر والصيد متنفس���ه الوحيد، ولكن بعد التعب الذي يعانونه 
على املسنات وسحبة الطراريد للبيت تركوا البحر مبا حمل وجعلوا 
طراريدهم تشبع غبارا، فاملطلوب فقط شيئ صغير وهو توفير مسنات 
ومراس جديدة وحتل كل مش���اكل اهل البحر وال اعتقد ان هذا املطلب 

صعب ابدا خصوصا اننا بالكويت!!

أمنيك لك؟
٭ أمتنى من اخواني احلداقة ان يحافظوا على بحرنا وعدم رمي العلب 
واألكياس الفارغة به، كما أدعوهم احلذر هذه األيام من الدخول للبحر 
وان يكونوا قريبني من األس���ياف وعدم االبتعاد وذلك بسبب تقلبات 
اجلو، كما أمتنى من املسؤولني االهتمام مبوضوع إنشاء مسنات ومراس 
جديدة حتى يتسنى للكثيرين ممارسة هواياتهم دون هم او تعب. وفي 

اخلتام أمتنى السالمة والتوفيق بالصيد.

يا سالم عليك يا ولد.. خووش بواليل 

علي الشرف 
مع شعم احليشان

وأحلى مزيزي للشباب

شعومك طيبة.. يعطيك العافية

شعم خيااااااااااااااااالخوووووش سبيطي

سبيطي الرشدان

بالول مچكنم 

موسم الصيد يبيله خبرة »سبيطي« 
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samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

سامي عبداللطيف النصف 

»سايكس- بيكو« 
املفترى عليهما!

متر علينا هذا العام الذكرى 
املئوية لبدء مشروع 

سايكس- بيكو )نوفمبر 
1915 ـ مايو 1916( الذي 

ادعي عليه زورا وبهتانا 
أنه سبب تقسيم العرب 

وسلب أراضيهم واإلضرار 
بهم، واحلقيقة كالعادة هي 

أبعد ما يكون عما أشاعه 
الثوريون العرب! 

 >>>
فاالتفاقية لم متس إال 

اقل من 10% من األراضي 
والشعوب العربية، 

وقد زادت االتفاقية من 
مساحة األرض العربية 

ولم تنقصها كما يشاع، 
لذا فالواجب شكر االثنني 
ال لومهما، ففي البدء لم 

متس االتفاقية دول شمال 
أفريقيا )املغرب واجلزائر 
وتونس وليبيا( وال دول 

حوض النيل )مصر 
والسودان( وال اليمنني 
وال عمان وال اجلزيرة 

العربية او دول اخلليج، 
فكل ما قامت به االتفاقية 

هو االنتداب على دول 
الشام والعراق مبوافقة 

عصبة األمم لتأهيلها 
لالستقالل، ولم يكن األمر 
غريبا، فأغلب دول املنطقة 
آنذاك وقبل االتفاقية كانت 

مستعمرة من قبل اإلجنليز 
والفرنسيني واإلسبان 

والطليان. 

 >>>
وقد نتج عن اتفاقية 

سايكس- بيكو ضم قضاء 
املوصل )91 ألف كلم2( 

للعراق رغم أن اإلجنليز 
قد احتلوه بعد سريان 

اتفاقية الهدنة بينهم وبني 
األتراك، وفيما بعد، أي في 

أواخر الثالثينيات، وبعد 
ترك االثنني ملناصبهما 

بوقت طويل، قامت فرنسا 
بترضية تركيا عبر التنازل 
لها عن لواء االسكندرونة 

)4600 كلم2(. 

 >>>
كذلك لم تتسبب االتفاقية 

في فقدنا لفلسطني 
)27 ألف كلم2( كونها 

غير معنية بوعد وزير 
اخلارجية بلفور عام 1917، 

وقد قام اإلجنليز الحقا 
وعبر جلنة »بيل« امللكية 

عام 1937 مبنح العرب 
90% من أرض فلسطني 
أي حوالي 25 ألف كلم2 
واليهود فقط 10% أي ما 

يقارب 2.5 ألف كلم2، وقد 
قام األمني على القضية 
الفلسطينية آنذاك أمني 
احلسيني برفض تلك 

االتفاقية والرهان على دول 
احملور، ثم الحقا رفض 

اتفاقية التقسيم عام 1947.

 >>>
آخر محطة: 1 ـ للحقيقة 

وللتاريخ حتى لو لم تكن 
هناك اتفاقية سايكس- 
بيكو ملا توحد العرب، 

بداللة ما حدث بعد 
االستقالل، حيث انفصلت 
السودان عن مصر واحلال 

كذلك مع سورية، ثم 
انفصل جنوب السودان، 
وكردستان على الطريق.

 2 ـ محزن ما سمعته 
من حفيدة بطل الثورة 
السورية الكبرى األمير 
سلطان األطرش من أن 

هناك من بات يلوم األمير 
وثورته التي منعت تقسيم 
سورية وخلق دول سنية 

ودرزية وعلوية دون حرب 
آنذاك.  

Nermin-alhoti@hotmail.com

aboabd1975@hotmail.com

محطات

د.نرمين يوسف الحوطي 

إبراهيم مطر

في مقالتي السابقة قمت بالتنويه 
إلى أننا سنكمل اليوم اجلزء الثاني 

من محاورتي مع أستاذي حول عالم 
التكنولوجيا، ففي املرة السابقة 
اختصت سطورنا عالم الفنون 

واملوسيقي وسلطنا الضوء على 
أغنية »ست احلبايب« وتاريخها من 

حيث أحداث كتابتها وكيفية خروجها 
للجمهور، وبعد انتهائنا من الشق 
الثقافي والذي كان مربوطا بالشق 

التكنولوجي، قام معلمي وطلب مني 
قبل أن يروي لي قصة األغنية أن 
أبحث عنها في برامج التكنولوجيا 

احململة على جهازي )معلومة: أستاذي 
من القلة الذين يحملون جهاز النقال 
الذي ال يحتوي على شيء من علوم 
التنكولوجيا فقط رسائل واالتصال 
والرد، أجهزة الزمان األول(، وعندما 

طلب مني هذا الشيء قلت له: أنت 
تعلم بأنني ال أستقطب معلوماتي إال 
من الكتب. وطلبت منه أن يروي لي 

القصة، وبعد االنتهاء من قصة األغنية 
توجه إلّي متسائال: كم تدفعني شهريا 

خلاصية النت؟ فأجبته باملبلغ، وإذا 
به يضحك ويقول: »وتقولون نتكلم 

ببالش!«.
وهنا قلت له: ماذا تقصد؟ فأجابني 
بطريقة حسابية كما لو أنني أجلس 

أمام عالم رياضيات وبالفعل بعد 
احلسابات والضرب والتقسيم كانت 

حصيلة احلديث- وأخص األناس 
الذين يستخدمون االستخدام العادي 

للهاتف- أن التنكولوجيا املتقدمة 
والنت لهم مكلف أكثر من املسجات، 

فإذا دققنا مبا نقوم بدفعه شهريا 
فسنجد أننا عندما نقوم بإرسال 

رسائل تكون تكلفتها املادية ربع قيمة 
ما ندفعه للنت ومخرجات البرامج 

التابعة له للتواصل، بجانب هذا لفت 
انتباهي أستاذنا لنقطة غابت عن 

أغلبية من يقوم باستخدام الوسائل 
احلديثة للتواصل وهي أنه في املاضي 

عندما كانت الدولة العظمي- ونقصد 
الواليات املتحدة األميركية- تريد 

املعرفة وحتصيل املعلومات عن دولة 
ما تبعث بباحثني ودارسني وموظفني 

ملعرفة تربة ونوعية تلك املجتمعات، 
أما اليوم وهي تسيطر بأجهزتها 

وبرامجها على جميع املجتمعات فال 
حتتاج الى أن ترسل من يستقطب لها 
اجلو العام واخلاص لتلك الفئات، بل 
أصبحت متتلك جميع األحداث أوال 

بأول من خالل وسائل االتصاالت من 
شركاتها التي متتلك أغلبية وسائل 
االتصال املستحدثة، وهذا يعني أن 

مجتمعاتنا أصبحت مكشوفة وال 
متتلك من السرية شيئا أمام اجلانب 
اآلخر، أي عالم االستخبارات، الذي 
اتخذ هوية جديدة من خالل وسائل 

االتصاالت التي من خاللها سيطر 
على أغلبية املجتمعات، بل أصبح أداة 
لتحريكها أيضا كما حدث في الربيع 

العربي.. وهنا سكت أستاذي عن 
الكالم مستأذنا الرتباطه بأعمال وهو 
يودعني قائال: »يال عطيتك موضعني 

للكتابة«. 
٭ مسك اخلتام: قال اإلمام الشافعي 

»ومن لم يذق مر التعلم ساعة.. جترع 
ذل اجلهل طول حياته«.

انتشرت في اآلونة األخيرة خاصة 
على مواقع التواصل االجتماعي ظاهرة 
الدعوة لإلحلاد واملجاهرة به والترويج 

له، وليس ذلك فقط بل أصبحت 
الفضائيات تتسابق في استضافة 

أناس أعلنوا صراحة أنهم »ملحدون«، 
وتعقد املناظرات بينهم وبني رجال دين 

سواء كانوا مسلمون أو مسيحيني، 
ويظل البرنامج طوال الوقت يعرض 

ألفكارهم، فقط ملجرد اإلثارة، في 
تناول سطحي للقضية دون الوقوف 

على أسبابها وكيفية التصدي لها 
وعالجها.

والسؤال: ملاذا يركز اإلعالم »بقصد 
أو من دون قصد« على هذه القضية 
ويثيرها ومينح الفرصة لهؤالء بأن 

يظهروا ويثيروا الشبه، ويبثوا البلبلة 
وينشروا ضاللهم في أوساط الناس 

خاصة الشباب؟!
ففي أحد البرامج طردت مقدمة 

البرنامج ملحدة على الهواء مباشرة، 
وبعدها في حلقة أخرى استضافت 

ملحدا آخر، كما استضافت قناة أخرى 
عددا من هؤالء، وناقشت دوافعهم 
لإلحلاد وأفكارهم، ومن بني ما قاله 

أحدهم إن ديانته هي »ال دين«، وان 
طريق إحلاده يرتبط بعدم حتقق العدالة 
على األرض. وأيضا استضاف إعالمي 

معروف شابا كان متدينا لكنه أحلد 

وكفر باهلل ورسوله والقرآن، وقال 
إنه ال يعير اهتماما ال لألديان وال هلل 

سبحانه وتعالى. وآخر ادعى أنه ميثل 
املاليني غيره، مطالبا بحذف خانة 

الديانة من بطاقات الهوية، ومتثيل 
امللحدين في نص دستوري يضمن 
لهم حرية احلركة وعرض أفكارهم 
دون مالحقة، والعيش بحرية، وفقا 

ملبدأ حرية الفكر واالعتقاد. 
املفجع واملؤلم أن الظاهرة بدأت تنتشر، 

كما أن هؤالء يتواصلون بعضهم مع 
بعض ويعقدون اجتماعات وينشئون 

صفحات ومواقع وروابط يروجون من 
خاللها ألفكارهم! 

وقد قرأت على أحد املواقع أن هناك 
دراسة أجراها معهد جالوب الدولي 

نشرتها صحيفة »الواشنطن بوست« 
كشفت ارتفاع نسبة اإلحلاد في العالم 
العربي. وذكرت الدراسة أن األسبوعني 

األخيرين من ديسمبر 2012 شهدا 
التحاق 350 شابا من إحدى الدول 

العربية بأحد املواقع العربية اإلحلادية.
باختصار، اإلحلاد يعني عدم االعتراف 

بوجود اهلل، وهو غير الكفر، فالكافر 
يعترف بوجود اهلل لكنه ينكر الشريعة.

ولكن ما األسباب وراء تفشي هذه 
الظاهرة؟

إن اجلهل بإسالمنا وسوء فهم نصوص 
القرآن وأحاديث النبي ژ، هما ما 

يدفع إلى اإلحلاد، ألن اإلسالم يتوافق 
في مبادئه مع الفطرة السليمة. ورمبا 

يعود سبب هذه الظاهرة إلى عدم 
الوعي بالدين وقلة الوسائل والبرامج 
التي تعمل على توعية الشباب بدينهم 

وسط كم كبير في املقابل لبرامج 
ووسائل تعمل على متييع شخصية 

الشاب املسلم واالنسالخ من دينه دون 
أن يشعر، حتى إذا عرض عليه فكر 
كهذا الفكر اإلحلادي كان من السهل 
أن يقبله، ألنه ببساطة ال يعلم شيئا 
عن دينه سوى أنه مدون في بطاقته 

أنه »مسلم«. ومن األسباب غياب دور 
األسرة، فلم يعد من هّم لألب واألم 

سوى توفير امللبس واملأكل واملشرب.
وزارة األوقاف املصرية أطلقت حملة 
بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة 

ملكافحة انتشار هذه الظاهرة بني الشباب، 
وما ذلك إال دليل على انتشار هؤالء 

امللحدين وشيوع الظاهرة. وهنا البد من 
التصدي بجدية على كل املستويات الرسمية 

والشعبية ملثل هذه األفكار من خالل عقد 
مؤمترات علمية وحوارات ولقاءات في 

املدارس الثانوية وفي اجلامعات.
أخيرا: القضية حتتاج الى وقفة جادة، 

ونحن بحاجة الى محاكمة قضائية 
لهؤالء الذين يسيئون إلسالمنا، 

لردعهم ووقفهم عن اإلساءة لثوابت 
ومبادئ الدين.

حسبة 
وما تنحسب

موجة إحلاد 
جديدة

محلك سر

همسة

احلمد هلل وكفى، والصالة والسالم على النبي 
املصطفى، محمد بن عبداهلل، وعلى آله وصحبه 

ومن ألثره اقتفى.
أما بعد:

فإن الكالم سالح ذو حدين، فرمبا زاد في صحيفة 
حسنات اإلنسان، ورمبا زاد في صحيفة سيئاته، 
)ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد(، وها نحن 

نستقبل شهر ابريل من التاريخ امليالدي، ومن 
مظاهر الغزو الفكري على بالدنا اإلسالمية: تقليد 

الغرب فيما يسمى بـ »كذبة ابريل«.
وهذه العادة املستوردة اسمها يدل على مخالفتها 
لشريعتنا الغراء، فإن الكذب داء عظيم، وهو من 

قبائح الذنوب، وكبائر العيوب، وقد حذر اهلل ـ 
جل وعال ـ منه في كتابه الكرمي، قال تعالى: )إن 

اهلل ال يهدي من هو مسرف كذاب(، وأمر بالصدق 
فقال تعالى: )يأيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وكونوا مع 

الصادقني(. 
وقال النبي ژ آمرا بالصدق محذرا من الكذب: 

»عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن 
البر يهدي إلى اجلنة، وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اهلل صديقا، 

وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن 
الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب 

ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهلل كذابا« رواه 
البخاري ومسلم. 

وقال ژ: »فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة« 
رواه الترمذي وصححه األلباني.

وعد النبي ژ الكذب من عالمات النفاق فقال: 
»أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت 

فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق: إذا حدث 
كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم 

فجر« رواه البخاري ومسلم.
وقال ژ مبينا عقوبة الكاذب الذي ينتشر كذبه: 

»رأيت رجلني أتياني، قاال: الذي رأيته يشق شدقه 
فكذاب، يكذب بالكذبة حتمل عنه حتى تبلغ اآلفاق، 

فيصنع به إلى يوم القيامة« رواه البخاري.
وفي املقابل بني النبي ژ عظم أجر من ترك الكذب 

فقال: »أنا زعيم بيت في وسط اجلنة ملن ترك 
الكذب وإن كان مازحا«، رواه أبوداود وحسنه 

األلباني.
والكذب من أبغض األخالق إلى رسول اهلل ژ، 

تقول أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها: »ما كان 
خلق أبغض إلى رسول اهلل ژ من الكذب« رواه 

الترمذي وصححه األلباني.
ومن تعود الكذب في هذه املواسم هان عليه في 

غيرها.
فيجب احلذر من هذه العادات الدخيلة واالبتعاد 

عنها، واالعتزاز بقيم وأخالق اإلسالم وتطبيقها، 
قال اهلل تعالى: )وما آتاكم الرسول فخذوه وما 

نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اهلل إن اهلل شديد 
العقاب(.

وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعني.

جنح مؤمتر املانحني 3 قبل أن يبدأ، فقد عادت 
مأساة الشعب السوري للواجهة بعد أن غطتها 

األحداث الدولية وأخذت منها األضواء حتى كاد 
ينساها العالم.

فمن أحداث حرب أوكرانيا التي اقتربت أن تتحول 
إلى كونية في حالة تدخل روسيا وحلف الناتو 

فيها إلى مرض إيبوال الذي يفتك بالقارة األفريقية 
إلى الضربات اجلوية ضد داعش في سورية 

والعراق. ولكن هذه األيام وبفضل حنكة وحكمة 
صاحب السمو األمير، حفظه اهلل ورعاه، ها هي 
وسائل اإلعالم الدولية تتداول خبر عقد مؤمتر 

املانحني ملساعدة الالجئني السوريني في الكويت 
 BBC ففي نشرة أخبار هيئة اإلذاعة البريطانية الـ
كان خبر عقد مؤمتر املانحني للشعب السوري في 

الكويت هو ثاني خبر في نشراتها طوال اليوم. 
وهو إجناز عظيم يحسب للكويت ولقائدها احلكيم 

صاحب السمو األمير.
تسليط األضواء على أي قضية يكسبها زخم كبير 
من االهتمام ويوفر لها قاعدة واسعة من املهتمني 

بها، وهذا هو بالضبط أحد أكبر أهداف مؤمتر 
املانحني وهو إعادة تسليط األضواء على مأساة 

شعب ابتلي بحرب دمرت بلده وهدمت كل أركان 
احلياة فيه، فستالحظون هذا األسبوع بفضل 

هذا املؤمتر تداول نشط ومحموم لقضية سورية 
في مختلف وسائل اإلعالم العاملية التي تواجدت 

لتغطية أخبار املؤمتر وسترسل مئات التقارير 
والڤيديوهات من مندوبي ومراسلي تلك الوسائل 

إلى محطات التلفزة العاملية لتصبح القضية 
السورية املوضوع األكثر تداوال في اإلعالم 

العاملي.
٭ نقطة أخيرة: سيذكر التاريخ لصاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، 
أنه من أكثر القادة العامليني انشغاال ودعما للعمل 
اإلنساني، وسيذكر للكويت أنها في عهد سموه 
جاءت في مقدمة الدول الداعمة للعمل اإلنساني. 

Twitter: Dr_Aljarman

www.leeesh.com

د.عبدالرحمن عبداهلل 
الجرمان  -  أستاذ أكاديمي

م.غنيم الزعبي

كذبة أبريل.. 
حتت املجهر

صاحب السمو يواصل لفت 
أنظار العالم إلى مأساة 

الالجئني السوريني

رأي

في الصميم

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

يقولون إن أغلى ما عند اإلنسان 
كرامته، وهذا بال شك قول صحيح، 

ألن اهلل عز وجل ملا ذكر اإلنسان 
في كتابه الكرمي قال: )ولقد كرمنا 
بني آدم( اإلسراء، والكرامة تورث 
االحترام والرقي واملهابة وتهذب 

األقوال واألفعال وتعني على احلق 
ونصرة املظلوم، فكلما كان اإلنسان 

ذا كرامة ال جتد منه إال خيرا والسبب 
أنه إذا ضاعت الكرامة ضاعت األخالق 

والشهامة وارتقى اخلبث والعبث 
واجلنب والغنب على سمات اإلنسان.. 

وأصبح حيوانا ذا عقل عقيم أو إنسانا 
يغلب عليه اخللق السقيم.

إن الناظر ملا حولنا واملتابع لألحداث 
التي أملت باألمة العربية واإلسالمية 

خالل القرن املاضي يجد أن األمة 
لم جتتمع على أمر واحد حتى في 

قضيتها الرئيسية وهي قضية 
فلسطني، حيث جند شتاتا لآلراء 

والتوجهات يزيد في بعض األحيان 
على عدد الدول، مما يعني صعوبة 
وجود اتفاق على القضية فما بالك 

بالتي دونها؟!
إن كرامة األمة ال بد أن تقوم على 

عدة ركائز منها االعتصام بحبل اهلل 
والتوكل عليه واإلجماع في الرأي 

والتضحية للصالح العام، كما أن من 
مقومات الكرامة احلزم والشجاعة 

وحسن التدبير والتعمير واستخدام 
جميع اإلمكانيات وتفعيل كل القدرات، 

فإن الكرامة قالب األمم في ازدهارها 

وعمود الدول في ارتقائها.
٭ وقفة اعتزاز: »عاصفة احلزم«، شرارة 
انطالق في مسيرة األمة نحو التأكيد 

على كرامتها، فما ان اتخذ القرار 
بانطالقها حتى استوعب العالم بأسره 

أن وجود هذه األمة هو امتداد تاريخها 
وحضارتها وكرامتها.

لقد القت هذه العاصفة إجماعا من 
الدول العربية واإلسالمية والغربية 

إضافة إلى احلركات واجلماعات 
واألفراد، وإن دل ذلك فإمنا يدل على 

حسن القرار وصحة اإلصدار، فإن 
اهلل عز وجل ال يجمع أمة اإلسالم على 

ضاللة.
شكرا ملن بادر وشكرا ملن ساند، فما 

ترتقي الكرامة إال بهذا اإلجناز.

»عاصفة احلزم«.. 
وكرامة األمة

وقفات
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»ساعة األرض - ساعة

بدون طاقة« في »سفير الفنطاس«

كعادة فندق وريزيدنس سفير الكويت – الفنطاس 
أن يش���ارك في مبادرة ساعة االرض ملستقبل مشرق 
دائما، احتفل الفندق للمرة الرابعة على التوالي بهذه 
املناس���بة من خالل اطفاء األنوار لدعم نشاط مبادرة 
س���اعة األرض التي أنشأها الصندوق العاملي حلماية 
احلياة البرية )WWF( وذلك يوم الس���بت 28 مارس 
2015، ومت تكرار هذه املبادرة العاملية من قبل العديد 
في جميع أنحاء العالم إلثبات كيف ميكن للجميع أن 

يتحدوا للمساعدة في خلق مستقبل أفضل.
واس���تخدمت الش���موع وغيرها من اإلضاءة غير 
الكهربائي���ة وإيقاف اإلضاءات املنتق���اة، مبا في ذلك 
الديكورات املضاءة، املطاعم، الواجهات اخلارجية واألماكن 
العامة األخرى، وقد مت إبالغ الضيوف عن فعاليات هذا 
احلدث العاملي في الغرف من خالل الرس���ائل املتلفزة 
أو املباشرة، وبالتالي اتيحت لهم فرصة املشاركة في 

احتفاالت ساعة األرض حسب ميولهم.
وفي هذا الصدد، قال املدير العام للفندق سيف الدين 
محمد: » إن التزام فندق وريزيدنس سفير الكويت – 
الفنطاس بالبيئة ينبع من الدعم اإليجابي الذي يقدمه 
الفندق للقضايا البيئية، سعيا لتطوير الفنادق املستدامة 
والصديقة للبيئة، وتبقى هذه املبادرة واحدة من بني 

العديد من املبادرات الراقية«.

»األهلي الكويتي« يختتم بنجاح الكرنڤال الوطني »قائد العمل اإلنساني«
املتواص����ل جله����ود اإلغاثة 
واملساعدات اإلنسانية على 
مستوى الكويت والعالم، إن 
املبادرات  املشاركة في هذه 
تأت����ي ضم����ن املس����ؤولية 
االجتماعي����ة للبنك األهلي 
الدعم  الكويتي والتي تقدم 
املهمة من  الش����ريحة  لتلك 
املجتمع وغيرها من شرائح 
املجتمع كما يش����جع البنك 
أي مبادرة وطنية تركز على 
العمل اإلنساني ودوره في 

خدمة املجتمع«.
وأضاف قائ����ال ان البنك 
سيستمر في دعم املبادرات 
الوطنية والعطاء للمجتمع 
الذي يعم����ل من خالله على 
ال����روح  تعزي����ز وتقوي����ة 

والوحدة الوطنية.

خالل تقدميها لعرض عسكري 
موس����يقي للجيش وعرض 
للدراجات واملواكب وغيرها 
من األنشطة خللق جو من 
املتعة والترفيه للمشاركني.

ف����ي تعقيبه عل����ى هذه 
الرعاية، ص����رح مدير عام 
شؤون مجلس اإلدارة لدى 
البنك األهلي الكويتي فوزي 
الثنيان، قائال: »يتشرف البنك 
األهلي الكويتي باملشاركة في 
هذه الفعالية الوطنية املهمة 
مبناسبة االحتفال بلقب »قائد 
العمل اإلنساني« الذي منحته 
األمم املتحدة تكرميا لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل ورعاه، 
وتقدي����را جله����ود س����موه 
وإسهاماته املتعددة ودعمه 

وباإلضاف����ة إل����ى وزارة 
التربية، فقد شاركت وزارة 
الدفاع في هذا الكرنڤال من 

وأعضاء هيئة التدريس من 
مختلف املدارس املشاركة من 

أنحاء الكويت. 

أعلن البنك األهلي الكويتي 
الي����وم عن جن����اح رعايته 
احلصرية لفعاليات كرنڤال 
»قائد العمل اإلنساني« الوطني 
التعليمي لذوي االحتياجات 
الكرنڤال  أقي����م  اخلاص����ة. 
حتت ش����عار »قائ����د العمل 
اإلنساني« تكرميا لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد حفظ����ه اهلل ورعاه، 
مبناس����بة منحه هذا اللقب 
من قبل األمم املتحدة. وقام 
د.هيثم األثري، وكيل وزارة 
الكرنڤال  التربية بافتت����اح 
الذي أقيم في مدارس حولي 
لذوي االحتياجات اخلاصة، 
مبش����اركة ما يزيد على 15 
مدرسة بإجمالي 1700 طالب 
وطالبة و800 مدرس ومدرسة 

من الطلبة املشاركني في الكرنڤال

جانب من العرض العسكري درع تكرميية 

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
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 The Rado HyperChrome السفر بكبسة إصبع مع

Ceramic Touch Dual Timer
يظهر بطل Rado للعام 2014 روح 
الريادة للعالمة، واحلرفية في استخدام 
 The .امل���واد والتكنولوجيا الثورية
 Rado HyperChrome Ceramic Touch
Dual Timer ليست ساعة تستوفي كل 
احتياجاتك فقط، بل تقدم لك املزيد، 
أكثر مما ميكنك التفكير به أو تخيله 
في الس���اعة السيراميكية. تكنولوجيا 
اللمس في ساعة السيراميك تعود بخمسة 

الساعة   .HyperChrome مناذج من عائلة
الرئيسية ُتظهر لك الفترة الزمنية احلالية، 
حيث تتواجد اآلن، بينما الوقت في اإلطار 
الصغير عند الس���اعة 6 ُيظهر لك الوقت 
في منطقة زمنية ثانية، فهي ساعة مالئمة 

لألشخاص كثيري السفر والتجول.
يتم حتديد الوقت الرئيسي من خالل 
تشغيل الس���اعة باستخدام املجسات في 
أعلى اإلطار، ويتم تشغيل الفترة الزمنية 

الثانية من خالل املجسات املوجودة أسفل 
الساعة. لدى مترير إصبعك طوال اجلهة 
اليس���رى من اإلطار، تس���تطيع تغيير 
الساعات، ولدى مترير إصبعك طوال اجلهة 
اليمنى، تستطيع تغيير الدقائق. يتم توازن 
الزمنيتني لضمان  الدقائق في املنطقتني 
الدقة وسيتحرك مؤشرا الدقائق اليدوية 
خالل تعديل الوقت  على اإلطار الرئيسي. 
وكما يعرف املسافرون املوسميون جيدا، 

فت���رة 15 دقيقة هي أصغ���ر فارق زمني 
بني املناط���ق الزمنية في العالم واحلركة 
األوتوماتيكية لتحديد الوقت في س���اعة 
Rado اجلديدة هذه تس���مح بتغيير هذه 
الفوارق الزمنية ببساطة وسرعة كبيرتني. 
التكنولوجيا سّهلت وحولت املستحيل الى 
ممكن في هذه الساعة امليكانيكية: ميكن 
تقدمي الساعة أو تأخيرها حتى فارق 15 

دقيقة زمنية ما بني املناطق الزمنية.

عر�ص خا�ص  جداً  جداً  جداً

ولفرتة حمدودة

amana_clinic
25335216 - 25335215 - 25335214
Email: amanadentalclinic@gmail.com

35 K.D 100 K.D
توريد اللثة

للفك الواحد

تقومي الأ�سنان ال�سريع
 ا�ست�ساري كندي )دفعة اأوىل(

35 K.D85 K.D
تبيي�ض منزيل

ابت�سامة هوليود
لل�سن الواحد

اجلابرية - ق11 - بناية 55 - بجانب تراخي�ض مرور حويل - الدور اخلام�ض

Hot Line 60332914 - 60334873
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السبل املستخدمة في عالج 
وجتميل األسنان. 

 وقد القت الندوة وورشة 
العمل استحسانا وجناحا كبيرا 
من احلضور، وذلك لعرضها 
أحدث منتجات طب األسنان 
من شركة كير العاملية وكونها 
فرصة للتجربة العملية على 
استخدام أحدث التقنيات في 

عالج وجتميل األسنان. 
وبدوره قال د.حسام عفيفي 
مدي����ر عام الس����اير الطبية: 
»نحن فخورون بتمثيل شركة 

كير العاملية إحدى أهم وأبرز 
الشركات العاملية في مجال طب 
األسنان والتي تتميز باجلودة 
الفائقة جلمي����ع منتجاتها، 
وأضاف: إننا في الساير الطبية 
حريصون كل احلرص على 
تقدمي أحدث وأجود املنتجات 
الطبية للسوق الكويتي كعهد 
القابضة،  الس����اير  مجموعة 
وكذلك تق����دمي الدعم العلمي 
الالزم لألطباء عن طريق ورش 
العمل لتقدمي خدمات طبية 

مميزة للمرضى«.

د.جاتينو باولوني وهو أحد 
أعضاء ومؤسس����ي جمعية 
ستايلو اتاليانو وهي إحدى 
أشهر جمعيات طب األسنان 
في أوروبا والعالم والتي تعنى 
بالبح����ث والتطوير ألحدث 

أقامت شركة الساير الطبية 
الوكيل الرسمي الوحيد لشركة 
كير العاملية لألس����نان ندوة 
علمية وورش����ة عمل ألطباء 
األسنان عن أحدث التقنيات 
في مجال طب األسنان العالجي 
والتجميلي بحضور الفت لعدد 
كبير من أطباء األس����نان في 
الكويت من القطاعني احلكومي 

واخلاص.
وألقى احملاضرة وأشرف 
على ورش����ة العم����ل طبيب 
األس����نان اإليطالي الش����هير 

جانب من احلضور واملشاركنيلقطة للذكرى

»الساير الطبية« الوكيل الرسمي لشركة كير العاملية لألسنان

الى عضوية جمعية  انتسبت 
الفنون التشكيلية في الكويت 
وعضو الرابطة الدولية للفنون 
وعضو احتاد جمعيات الفنون 
التشكيلية اخلليجية وعضو 
العرب  التش����كيليني  احت����اد 
وحاصل����ة عل����ى العدي����د من 
اجلوائز احمللي����ة واخلليجية 

والعاملية،
التشكيلي  الكويتي  الفنان 
القدير عبدالعزيز أرتي، حيث 
أنهى دراسته في كلية الفنون 
اجلميلة وحصل على ش����هادة 
البكالوريوس في الفنون اجلميلة 
الكويت، وعضو  من جامع����ة 
الكويتية  جمعية الصحافيني 
واجلمعية اآلس����يوية للحرف 
وهو ايضا فنان كاريكاتوري 
العربي، ش����ارك  خاص ملجلة 
في العديد من املعارض احمللية 
والدولية وحاصل على العديد 
من اجلوائز احمللية واخلليجية 
والعاملية.. وحصل على الدرع 
الذهبية على مس����توى العالم 
العربي في املسابقة السنوية 
التي تقام ف����ي دولة االمارات 
التش����كيلي  العربية، والفنان 
العنزي،  الكرمي  الكويتي عبد 

بحضور وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب

االحتفال بختام مسابقة الطلبة للرسم 
حتت شعار »الكويت جميلة خضراء«

احلاصل على االجازة اجلامعية 
من جامعة الكويت � كلية التربية 
� عل����م نفس، عض����و جمعية 
الكويتية ورئيس  الصحافيني 
الكويت����ي لالعالن.  االحت����اد 
ش����ارك في معارض للجمعية 
الكويتية للفنون التش����كيلية 
وش����ارك في معارض محلية 
واقليمية ودولية. فاز بالعديد 
من اجلوائز احمللية والدولية 
واخلليجية، وسفتالنا آرندت 
خريج����ة كلي����ة الفن����ون من 
جامعة كي����ف، وحصلت على 
دورات تدريبي����ة خاص����ة في 
التربية للتعليم الثانوي، وهي 
مدرسة معتمدة للتعليم والفن 
الثانوي من جامعة اوكرانيا، 
وهي رئيسة اجلمعية الكويتية 
األوكرانية، وشاركت في العديد 

من املسابقات الفنية.

س����تحتفل جري����دة كويت 
تامي����ز بقرب ختام مس����ابقة 
التي أطلقتها  الرس����م للطلبة 
ف����ي 28 يناي����ر املاضي حتت 
شعار الكويت جميلة خضراء 
برعاية الش����ركة الس����عودية 
شيفرون كراع رئيسي وشركة 
زي����ن الرائدة ف����ي االتصاالت 
وتس����تضيفها جامعة اخلليج 
الراعي  للعلوم والتكنولوجيا 
املضيف بحضور وزير االعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 

الشيخ سلمان احلمود.
وقدمت مسابقة الرسم الكثير 
من األفكار واحللول التي تسهم 
في احلد من آثار التلوث البيئي 
وأن هذه املسابقة البيئية أدت 
الى تنفيذ وحتقيق العديد من 
املثال  السامية وعلى  األهداف 
البيئة  غرس مفهوم حماي����ة 
ف����ي نفوس الطلب����ة وتوعية 
آفاقهم بأهمية احملافظة عليها 
أكبر مع  وحتقي����ق تواص����ل 
املؤسسات املختلفة املهتمة بهذا 
اجلانب وتابع لقد أبدع الطالب 
والطالبات باظه����ار مواهبهم 
الفنية وعبر كل من هبة وبراءة 
وحنان وعمر ويوسف وامين 
ووجيد وسميث وماريا وجنود 
وجاسم وآخرين وصل عددهم 
الى أكثر من عشرة آالف طالب 
وطالبة لم يتجاوزوا السابعة 
عشرة من عمرهم حني أبدعوا 
برسم لوحات فنية زينوها مبا 
يحلمون به من صحراء خضراء 
نبت����ت فيها اش����جار النخيل 
ويتوسطها بستان زهور وورود 
أو علم الكويت محاطا باالزهار 
أو خارط����ة الكويت متش����حة 
بخمار من األزه����ار امللونة أو 
األبراج شامخة في علوها تطل 
بشموخ على مياه بحر اخلليج 
فكانت فكرة لوحة بل عش����رة 
آالف لوحة رسمها فنانون بعمر 
الزهور وأبدعوا في تعبيرهم 
باأللوان ومبقدرتهم على رسم 
ما يؤمنون به في عقلهم وفكرهم 
وثقافتهم وأسلوبهم حتت شعار 

»الكويت جميلة خضراء«.
الفائزين فهم  وعن اختيار 
كل من: أميرة علي اش����كناني 
الفنانة الكويتية التش����كيلية 
أنهت دراستها في كلية  حيث 
الفن����ون اجلميل����ة وحصلت 
عل����ى ش����هادة البكالوريوس 
ف����ي الفنون اجلميل����ة، والتي 

لألمه���ات ع���ن طري���ق هذه 
الندوات والدورات التدريبية 
والتي تقام داخل املستشفى.
الندوات  حي���ث تغط���ي 
مواضيع مختلفة مثل مراحل 
احلمل ومنو الطفل، العادات 
الصحية خالل فترة احلمل، 
السفر أثناء احلمل، ممارسة 
الرياضة وتقنية االسترخاء 
أثناء احلمل، اخليارات املناسبة 
لتخفي���ف اآلالم خالل احلمل 
والوالدة، تعلم كيفية الرضاعة 
التغذية السليمة  الطبيعية، 
أثناء احلمل والوالدة، وكيفية 
العناية باملولود خالل األشهر 
األولى بعد الوالدة. تقام هذه 
الندوات حتت إشراف طاقم 
طبي متمرس ومعتمد، وهم 
على أمت االستعداد للرد على 
جميع األسئلة واالستفسارات. 
كما هو جدير بالذكر أن هذه 
الدورات ستكون بشكل شهري 
والتي س���تبدأ في األسبوع 
األول م���ن ش���هر أبريل، كما 

أنها مجانية.
وجدير بالذكر أن مستشفى 
طيبة يحت���وي على وحدة 
حديث���ة للرعاي���ة املركزية 
لألطفال اخلدج وحديثي الوالدة 
باإلضافة إلى قسم التطعيمات، 
كم���ا تتوافر غ���رف حديثة 
وأجنحة صغي���رة وأجنحة 
ملكية حتتوي جميعها على 
أفضل سبل الراحة للمقيمني 
بها، والتي مت بناؤها من ضمن 

مستشفى طيبة يطلق ندوات تثقيفية 
أثناء احلمل وبعد الوالدة

اخلطة املستقبلية للتوسعة 
الكبرى ملستشفى طيبة والتي 
تنته���ي بحلول 2017، كما أن 
مستشفى طيبة حصل على 
 JCIA شهادة االعتماد الدولية
من اللجنة األميركية الدولية 
املش���تركة في مجال الرعاية 
الثانية على  الصحية للمرة 
التوالي وذل���ك بعد تطبيق 
املستشفى جلميع متطلبات 
اللجنة فيما يتعلق باجلودة 
واملعايي���ر الدولية في مجال 
الرعاي���ة الصحي���ة وبذلك 
يعتبر مستش���فى طيبة أول 
مستشفى في الكويت يحصد 

هذه الشهادة للمرة الثانية.

في إطار خطته التوعوية 
الثقافة الصحية في  لنش���ر 
املجتمع، والتي تتضمن تنظيم 
دورات تدريبي���ة وتثقيفية 
متنوعة حول أبرز اجلوانب 
الصحية التي يحتاج املجتمع 
التوعي���ة بخصوصها،  إلى 
أعل���ن مستش���فى طيبة عن 
بداية انطالق ندوات ودورات 
أثناء فترة  تثقيفية لألمهات 
احلمل وبعد الوالدة بش���كل 
دوري، حي���ث تش���مل هذه 
الندوات عدة مواضيع تهتم 
بصحة األم والطفل بش���كل 
عام مث���ل مراحل منو الطفل 
والتغذي���ة الس���ليمة للمرأة 
احلامل والع���ادات الصحية 
لألم والتشجيع على الرضاعة 

الطبيعية وطرقها.
وحول هذا املوضوع صرحت 
رئيسة قطاع التمريض لدى 
مستشفى طيبة سندس علي 
قائلة: إن واجبنا كمستشفى 
طيبة أن نقدم الوعي الصحي 
ملراجعينا باإلضافة إلى الرعاية 
الصحية الكاملة، حيث حتتم 
علينا مسؤوليتنا االجتماعية 
ذلك األم���ر، ومن هنا تولدت 
لدين���ا فكرة إقام���ة الندوات 
الطبية لألمهات حيث حتتاج 
ش���ريحة كبيرة من املجتمع 
إلى أساسيات احلمل والوالدة، 
باإلضافة إلى فت���رة ما بعد 
احلمل والوالدة، فقمنا بالعمل 
سندس عليعلى توفير ه���ذه املعلومات 

»هيلتون الكويت« يشارك في احتفاالت ساعة األرض
شارك منتجع هيلتون الكويت في احتفالية 
»ساعة األرض« لعام 2015، بإطفاء االنوار 

مساء 28 مارس من الساعة 8:30 وحتى 9:30 
للحفاظ على البيئة واملساهمة في التوعية 

بضرورة حماية كوكب األرض من خالل احلد 
من استهالك الطاقة الكهربائية، وأقام الفندق 

ماراثون لإلدارة واملوظفني والضيوف للمشي 
في ساعة األرض على أضواء الشموع.

وقال املدير العام للفندق زياد طنطاوي: »تأتي 
مشاركتنا هذه إحياء لالحتفال بساعة األرض 

التي تعكس مستوى االهتمام والوعي العاملي 
بالقضايا البيئية وظاهرة تغير املناخ، مشيرا 
إلى أن إدارة الفندق وجهت بإضاءة الشموع 

فقط في مداخل الفندق وفي داخله احتفاء بهذه 
املناسبة العاملية«.

واشار الى ان الفندق يحرص على توفير الطاقة 
ويعمل على تطبيق ممارسات صديقة للبيئة 
ويسعى للحد من استهالك الطاقة الكهربائية 
وذلك ضمن حرص منتجع هيلتون الكويت 

على استخدام التقنيات اخلضراء، حلماية البيئة 

الطبيعية بالكويت.
يذكر ان »ساعة األرض« مبادرة عاملية حتث 
الناس على إطفاء كافة األنوار واألجهزة غير 

الضرورية ملدة ساعة واحدة٬ كتعبير عن 
التزامهم ومسؤوليتهم نحو كوكب األرض. 
وتسعى املبادرة لرفع درجة الوعي بظاهرة 

االحتباس احلراري٬ وتشجيع األفراد 
واملؤسسات واحلكومات على اتخاذ خطوات 

عملية والتخطيط للتقليل من انبعاثات غاز ثاني 
جانب من احتفاالت منتجع وفندق هيلتون الكويت بساعة األرضأوكسيد الكربون.

معرض الشايع املكان املثالي لكل من يسعى 
إلى بناء منزل األحالم بأروع املميزات

توفر حلوال كالسيكية أنيقة 
ملنازلكم، من أفضل املصانع في 
إيطاليا وأجود أنواع اخلشب 
حول العال����م، كما يوفر لكم 
املعرض خيارات ال مثيل لها 

من األرضيات الفاخرة.
وضمن العروض املتكاملة 
للمطاب����خ، يق����دم املعرض 
تش����كيلة واس����عة مصممة 
بأعلى معايير الهندسة األملانية 
عالية اجلودة واملصنعة من 

قبل Nobilia بأعلى مستويات 
من احلرفية والدقة لضمان 
اجلودة العالية وأفضل معايير 
اجلمال واإلبداع ضمن ميزانية 
معقولة. ومع ضمان توفير 
التصاميم  الالزم من  التنوع 
املميزة، ينفرد املعرض بكونه 
املكان األمثل ألفضل العالمات 
التجارية حول العالم، والوجهة 
األولى لكل من يبحث اجلودة 

العالية املبتكرة.

ف����ي معرض ش����ارع تونس 
بتنوع غي����ر محدود يضمن 
لك جتهيز منزلك باألرضية 

املثالية من اخلطوة األولى.
ويق����دم املعرض عالمات 
جتارية رائدة بأفكار مبتكرة 
 Juncker، Dune، كتشكيالت
إل����ى   ،Eggerو Imola، ABK
الواسعة  التش����كيلة  جانب 
و  Lea Ceramiche، Caesar
La Faenza Ceramica، والتي 

معرض ش����ركة الشايع 
للتجارة في ش����ارع تونس، 
الوجه����ة األكث����ر فخامة في 
الكويت واملع����رض املتميز 
مبفهومه األوروبي العصري 

الفريد من نوعه.
يقدم معرض الشايع حملبي 
املنازل الراقي����ة في الكويت 
مجموعة من أروع اخليارات 
ذات اجلودة العالية، باإلضافة 
إلى العديد من حلول األرضيات 
والسيراميك األنيقة، املطابخ 
املتكاملة، األدوات الصحية، 
اإلكسس����وارات، وجتهيزات 

احلمامات الفاخرة.
ومن خ����الل نخب����ة من 
التجارية املرموقة  العالمات 
من أوروبا والواليات املتحدة، 
يقدم معرض ش����ارع تونس 
خيارات رائعة من احلمامات 
التي تضفي جوا من االسترخاء 
بفضل إمكانية وضع اللمسات 
الشخصية واحللول املناسبة 

ألي متطلبات.
هذا الشعور بالراحة يعززه 
تصميم أنيق وسهولة تامة في 
االستخدام، األمر الذي تضمنه 
مختل����ف العالمات التجارية 

املتوافرة لدى الشايع.
وتأت����ي عالمات Teuco و
KEUCO إل����ى جان����ب أطقم 
احلمامات الراقية من تشكيلة 
Ideal Standard ضمن العالمات 
التجارية املتعارف عليها والتي 
متيز تشكيلة األدوات الصحية 

في املعرض الرائع.
وتتسم خيارات األرضيات 

احملاضرة جزء من املسؤولية االجتماعية للمستشفى

»الوضعيات اآلمنة والعادات السليمة للجسم« في »دار الشفاء«

مالئمة للوق����وف واجللوس 
لفترات طويلة.

وقد مت اختتام اجللس����ة 
بإعط����اء بع����ض النصائح 
والتعليمات والتي من شأنها 

املساهمة في تعزيز نشاطنا 
ومنط احلي����اة الصحية مع 
بع����ض التمارين الس����ليمة 
التي ميكننا ممارستها يوميا 

بسهولة.

وحياتنا اليومية، ومنها مثال: 
الوضعيات السليمة في الركوع، 
القرفصاء، االنحناء عند حمل 
األوزان، سحب ودفع األشياء 
الثقيل����ة، وحت����ى وضعيات 

في مبادرة للمساهمة في 
اخلدمات االجتماعية، قام قسم 
العالج الطبيعي في مستشفى 
دار الشفاء، بإلقاء محاضرة 
مجانية عن »الوضعيات اآلمنة 
والعادات السليمة للجسم«، 
وتضمن احلضور مجموعة 
من عم����الء مستش����فى دار 
الش����فاء وزائريه وموظفيه. 
وتركز احملور األساسي لهذه 
احملاضرة على كيفية جتنب 
الوضعيات والعادات السلبية 
على اجلسم، وكيفية التعامل 
مع آالم الرقبة وأسفل الظهر. 
عالوة على مقدمة في كيفية 
إجراء تغييرات بسيطة وعملية 
على حياتنا الروتينية اليومية 
والتي من شأنها حتسني عاداتنا 

متابعة من احلضورجانب من احملاضرة

 الوجهة األمثل 
ألفضل العالمات 

التجارية حول 
العالم
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هل تعلم؟!

بحر املعرفة

72
82

519
6278

26841
18379

8679
913

17356

51934
8396

4381
253
97136

36925
6953

81
9352

1259
531
3645

5497
7412

9
8

67
914

أفقياً:

عمودياً:

مصباح
مشرق
وجميل
االنتباه
بستان
وردة

املنارة
املضيئة

بني

القصرين
جنيب

محفوظ
جبال
األلب

ساطع
سر
فل

جمل

عمر
الزهر
شمس

البعيدة
خبر

االمنية
حسن

متى صنع اخلبز ألول مرة؟

٭ ف��ي كل من األقطار وفي 
كل جزء من أجزاء العالم هناك 
طعام مقتصر على ذلك القطر، 
ولكن هناك أنواعا من الطعام 
يؤكل في كل مكان يعيش فيه 
اإلنسان وهذا يشمل نوعا أو 

آخر من أنواع اخلبز.
وسبب هذا أن اإلنسان قد 
أدرك قيمة احلبوب الغذائية 
منذ أق��دم األزمنة واحلقيقة 
أن اإلنسان األول كان ميضغ 
ب��ذور القمح للحصول على 
الطاقة من القمح، وفيما بعد 
أصبح يطحن القمح ليصبح 
طحينا وذلك ب��ن حجرين 
وذلك كما فع��ل املصريون 
قبل حوال��ي ثالثة آالف عام 

من ميالد املسيح.
وبعده��ا كانوا يضيفون 
املاء لصنع العجن ويشكلون 
العجن بشكل كعك مستطيل 
ثم خبزوا الكعك إما في فرن 
موجود داخل األرض بشكل 
جتويف مبط��ن بالفخار أو 
خارج بعض اجلرار الفخارية 
التي تسخن من الداخل وكان 
هذا اخلبز خشنا وثقيال ولم 
يحتو على أي خميرة جتعل 
اخلبز خفيف��ا وغضا ولقد 
القدماء  العبرانيون  استعمل 
العجن احلامض كخميرة، فقد 
اس��تطاعوا عزل هذا النبات 
وبهذا أصبحوا أول ش��عب 
أنتج )اخلميرة( وقد وجدت 
عينات من اخلبز في األضرحة 

املصرية القدمية.
العبرانيون  وق��د خب��ز 
خبزهم بشكل صفائح رقيقة 
وكس��روه بدال من تقطيعه، 
ويصن��ع اخلبز في مختلف 
أجزاء العالم من عدة أصناف 
من األش��ياء مبا فيها الفول 
والبطاطا واألعشاب، وحلاء 
األش��جار واألرز والبازيالء 
وف��ي بعض أجزاء الش��رق 
البلوط  األقصى يس��تعمل 
وثمرة خشب الزان كطحن 

لصنع اخلبز.

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- س���عاد الصب���اح، 2- ع���د - 
مالم���ح،3- ا ا ا ا - ي���رى، 4- 
الفرائد )معكوسة( - دم، 5- النو 
)معكوس���ة(، 6- سادية - قهرا، 
7- نبلله - دراق، 8- ينام - مرج، 

9- هواية، 10- سئما - هيام.

عموديًا:
1- سعاد حس���ني، 2- عداء - أبناء، 3- 
الدماء )معكوسة(، 4- دمار - يلمها، 5- ال 
- فوهه، 6- ال - لن - أم )معكوس���ة(، 
7- صم - القدرية، 8- يحب )معكوسة( 
- يهجره���ا )معكوس���ة(، 9- رد - أر 

)معكوسة(، 10- حسام - أقالم.

حل عينك .. عينك

1- ش���اعرة كويتية، 2- أحصى - سمات، 3 - 
متشابهة - يشاهد، 4- النفائس )معكوسة( - في 
العروق، 5- العاصفة البحرية )معكوسة(، 6- 
مرض نفسي - غلبا، 7- نرطبه - من الفاكهة، 
8- يرقد - سهل أخضر، 9- متارس في اوقات 

الفراغ، 10- ضجرا - عشق.

1- ممثلة عربية راحلة، 2- بغض - اوالد، 3- في 
العروق )معكوسة(، 4- خراب - يجمعها، 5- 
للتعريف - أعلى البركان، 6- للنفي - للنصب 
- والدة )معكوس���ة(، 7- ال يسمعون - احدى 
الفرق الدينية، 8- يود )معكوس���ة( - يتركها 
)معكوسة(، 9- جواب - للمساحة )معكوسة(، 

10- سيف - للكتابة.

احلل  أسفل الصفحة

حل اعرف الشخصية:
كندة علوش

حل كلمة السر:
البرق

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: ظاهرة 
طبيعية تسبق الرعد

من 5 أحرف

قنجيبحابصم
ومحفوظبابا

جالالبيلسل
مجعطاسنمتا

يمسمشرلضان
للرهـزلاينت
جبالرمعءسب

القصرينةرا
المنارةلفهـ

بمشرقةدروا
خبرةديعبلا

الامنيةنسح

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

مـا أفضل السـبل لتجنـب إصابة 
األطفال باحلساسية؟

٭ يجب أن تبدأ عملية حماية 
الطفل من اإلصابة باحلساسية 
وهو ال يزال رضيعا، وتكون 
املثالي��ة عن طريق  احلماية 
الرضاع��ة الطبيعي��ة الت��ي 
يجب ان تس��تمر ملدة أربعة 
شهور على األقل »فتركيبة 
اللنب البقري بها مواد مثيرة 
للحساسية اكثر من لنب األم 
وذلك الن جزيئات البروتن 
املوجودة فيه اكبر بكثير من 
تلك املوج��ودة في لنب األم، 
ولذلك يعتبرها اجلهاز املناعي 
اجساما ضارة«، ويجب أال يبدأ 
الفطام اال بعد اربعة اش��هر 
على األقل، ويفضل س��نة، 
وذل��ك الن اجلهاز الهضمي 
للطفل في تلك الفترة يكون 
غير مكتمل النمو فال يستطيع 
التعامل مع االطعمة اجلامدة، 
ولذلك ميك��ن ألي طعام ان 
يصيبه باحلساسية، ويجب 
اعطاء الطفل في بداية الفطام 
طعاما س��هل الهضم - مثل 
اخلضراوات والفاكهة املطبوخة 
واملهروسة، كما يفضل تقدمي 
كل ن��وع على ح��دة ملعرفة 
ما اذا كان س��يصيب الطفل 
باحلساسية ام ال، ومن آثار 
تلك احلساسية االصابة بطفح 
جل��دي او االكزميا او النوم 
لفترات طويلة او زيادة املخاط 
او االصابة بعدوى في االذن 
او وجود هاالت سوداء حتت 
العينن او زيادة العطش او 
النش��اط املفرط او التنفس 
الربوي، فاذا الحظت األم ايا 
من االمور الس��ابق ذكرها، 
يج��ب ان تتوقف عن اعطاء 
الطف��ل هذا الطع��ام وتقدمي 
نوع آخر عندما تختفي هذه 
التأكد  األع��راض، وميك��ن 
من تلك املالحظات بعد عدة 
اشهر عندما تختفي اعراض 
احلساسية نتيجة لنمو اجلهاز 

الهضمي للطفل.

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

ف�اك�س 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي

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

)من كتاب:   هل تعلم لـ وفاء يوسف(
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مركز الراشد لالستشارات 7 / 6 / 22666205

د. عبداهلل غلوم »استشاري« 
25634400/25635500

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

22650050/22650051
الطيف لالستشارات النفسية واالجتماعية 

22541807
مركز الرجيب 25660704/5

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

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

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

24755940
د. عبدالعزيز الظفيري »استشاري« 27455941

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

شكاوى  املستهلكني:24820281 ـ 25720252
مؤسسة التأمينات االجتماعية: 114

WWW.PIFSS.GOV.KW

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

من الساعة 8 صباحا وحتى أذان الظهر ومن الساعة 4 عصرا وحتى 8 ليال )أيام العمل الرسمية(
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سالم احلمر: املساعدات شملت الالجئني في لبنان
تستمر قوافل وحمالت اخلير اإلغاثية الكويتية للشعب السوري 
النازح دون انقطاع في مختلف الدول العربية، س����واء على 
املستوى الرسمي او على صعيد املجتمع األهلي واجلمعيات 
ورجال اخلير بهدف مد يد العون الخوة أعزاء تركوا 
بالدهم وأمالكهم بسبب األحداث واحلرب اجلارية 
منذ سنوات، وفي هذا املجال تابعت قوافل ناصر 
محمد عبداحملسن اخلرافي اإلغاثية مسيرتها 
اإلغاثية ملبية احتياجات مئات اآلالف الالجئني 
على امتداد احلدود السورية مع الدول العربية 

لبنان واألردن وتركيا.
وقد تضمنت املساعدات كسوة الشتاء، 
وبطانيات ومدافئ ومواد نظافة شخصية 
ومس����تلزمات أطفال كما شملت الطرود 

الغذائية.
وقال منس����ق قوافل املرح����وم ناصر 
اخلرافي الش����يخ سالم احلمر: وزعنا أول 
قافلة من املتبرع الكرمي بدر ناصر اخلرافي 
عن روح والده وهي من سلسلة القوافل ال� 
18 التي نقوم بها، وتش����مل بطانيات ومدافئ 
وكسوة الشتاء وحصصا غذائية، وهذا العمل 
يهدف الى بلسمة جراح إخوتنا السوريني الذين 
تركوا ديارهم، والتخفيف قدر املستطاع من معاناتهم 
في هذه الظروف االقتصادية الصعبة، السيما في فصل 
الش����تاء وما يحمله من برد قارس واحتياجات ضرورية 

للطعام والدواء والكساء.
وأضاف: قمنا بالتنس����يق مع اجلمعي����ات اإلغاثية في لبنان 
وبإش����راف جمعية الشيخ عبداهلل النوري اخليرية بتوزيع تلك 
املس����اعدات على األشقاء الس����وريني املنتشرين في مناطق عكار 
والبق����اع وإقليم اخلروب بلبنان، وأض����اف: قمنا أيضا بزيارات 
للمخيمات العشوائية التي تقيم فيها األسر النازحة ألسر مكفوفني 
ومعاقني الذين ال يستطيعون احلضور الى أماكن تسليم وتوزيع 
املس����اعدات، فوجدنا األوضاع مأساوية وصعبة جدا في مختلف 
النواحي االجتماعية واخلدماتية واملعيش����ية، ونحن نستهدف 
ش����رائح متعددة بعد دراس����ة وافية في كترمايا، الفتا الى انه مت 
توزيع مساعدات أخرى في عدة مناطق لبنانية في اجلنوب وصيدا 
وغيرهما، مؤكدا االستمرار في تقدمي املساعدات للنازحني حتى تلبية 
حاجات الناس عبر هذه القوافل، مش����يرا الى ان قوافل مساعدات 

اخلرافي شملت نازحني سوريني في األردن وتركيا.
وأكد احلمر ان الكويت تتميز بقائدها صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد قائد اإلنسانية، الذي رفع اسم الكويت بني 
كبريات الدول املشهورة بالعطاء اخليري واإلنساني، وهو الراعي 
ملؤمتر املانحني لدعم النازحني الس����وريني، وه����ذا فخر للكويت 
والكويتيني ولم يعد بخاف ان الكويت متميزة بالعطاء اإلنساني 
واخليري واإلغاثي. وشكر احلمر احلكومة اللبنانية على تسهيلها 
ومساعدتها في تذليل الصعوبات لوصول هذه القوافل الى النازحني، 
كما شكر وزارة اخلارجية وسفيرنا في بيروت عبدالعال القناعي 
والقنصل احمد السبتي ملساعدتهم والتنسيق مع اجلهات األمنية، 

مؤكدا اننا ملسنا منهم كل حفاوة ورعاية واهتمام.

انزال املساعدات من الشاحنات والالجئات يتجمعن للحصول عليها

قوافــل ناصـــر الخرافــــي
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قال جمال عبدالرحم����ن النامي مدير إدارة 
املشاريع بجمعية الشيخ عبداهلل النوري اخليرية 
)رئيس الوفد( اننا نتطلع باعتزاز وتقدير الى 
الدور املثمر واملتميز الذي ميارسه ورثة املرحوم 
بإذن اهلل تعالى ناصر اخلرافي في مجال العمل 
اخليري، كما نعتز دائما بالدعم الذي تقدمه لنا 
في أنشطتنا اخليرية املتنوعة والثقة املمنوحة 

لنا لتنفيذ مشاريعهم اخليرية.
آملني استمرار هذا الدعم والتواصل والتعاون 
معكم في كل ما من شأنه أن يؤدي الى دعم التقدم 
فيما من شأنه خدمة احملتاج وتقدمي يد العون 
له وخاصة إخواننا األشقاء السوريني الالجئني 

في بالد اجلوار بتركيا واألردن ولبنان.
وأكد النامي ان احلملة اإلغاثية آتت ثمارها 
بفضل اهلل تعالى، وقد شملت 16 قافلة إغاثية، 
بتكلفة ما يعادل 270 ألف دوالر، وبني ان عدد 
املستفيدين وصل الى اكثر من 26 الف فرد في 
ظروف بالغ����ة الدقة وحتتاج الى حترك فاعل 
وس����ريع، وجمعية عبداهلل النوري في سباق 
مع الزمن كي حتقق رسالتها اخليرية وتقوم 
بواجباتها اخليرية املنوطة بها خاصة في األزمة 

السورية وما جنم عنها من ماليني الالجئني.
وعن مجاالت املساعدات اوضح النامي ان 
حزم املساعدات ش����ملت كسوة أيتام وأطفال، 
سلة غذائية، بطانيات، دفايات ووقودا، حقيبة 

منظفات ومواد صحية ودعما نفسيا.
وع����ن أماكن التنفيذ بلبنان، بني النامي ان 
القوافل اإلغاثية نفذت في مناطق البقاع وعكار 
وجبل لبن����ان. أما بخصوص ع����دد الوحدات 
والكميات املوزعة فشملت مواد التدفئة ومنها 
2116 بطانية، و360 دفاية، 7200 ليتر وقود، في 
مناطق البقاع وعكار، والطرود الغذائية 1744 
طردا وزعت مبناطق جبل لبنان والبقاع، وكسوة 
أيتام وأطفال: 1032 وزعت في مناطق جبل لبنان 
والبقاع وعكار، ومستلزمات النظافة الشخصية: 
820 طردا وزعت في مناطق عكار وجبل لبنان، 
والدعم النفسي 600 في منطقة البقاع. وثمن 
النامي جهود احلكومة الكويتية في تيس����ير 
اإلجراءات، وتذليل الصعوبات والتنسيق مع 
اجلهات األمنية، وخص بالشكر الدور الكبير 
الذي يضطلع به سمو األمير ووزارة اخلارجية 
وسفاراتنا في اجلوار السوري وشكر النامي 
عائلة اخلرافي على كرمي تبرعهم وأشار الى ان 
األزمة الس����ورية شردت 12 مليون الجئ و120 
أل����ف قتيل عدا وجود أكث����ر من مليوني طفل 
دون تعليم او رعاية مما يستلزم همة اجلميع 

توزيع املساعدات على االسر املنكوبة في لبنانللقيام بهذه املسؤوليات اجلسام.

النامي واحلمر بني اطفال الالجئني

الشيخ سالم احلمر وجمال النامي ومداعبة الحد اطفال اسرة تتسلم املساعدة

حوار في الفضاء

قافلة »ناصر« اخلير 
للمنكوبني السوريني

يوسف عبدالرحمن
y.abdul@alanba.com.kw

إلغاثة النازحين السوريين

املتابع للعمل اخلي���ري الكويتي في 
هذه األيام شاهد كيف استضافت الكويت 
اخلّيرة املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
لدعم الوضع اإلنساني لالجئني السوريني 
بقيادة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد استجابة لالحتياجات اإلنسانية 
امللحة لهؤالء املنكوبني جراء استمرار األزمة 

السورية التي دخلت عامها اخلامس.
الكويت بلد ُطبع عل���ى اخلير حتى 
قب���ل احلقبة النفطي���ة وأهلها أصحاب 
األي���ادي البيضاء واملكرمات التي غطت 
مشارق األرض ومغاربها حتدثا بنعمة 
اهلل، وأداء حلق اهلل سبحانه في مساعدة 
الفقراء واملنكوبني من الكوارث واحلروب 
وبتس���يير القوافل اخليرية وهنا بيت 
القصيد، هل سمعتم عن »قوافل ناصر 
محمد عبداحملسن اخلرافي اإلغاثية لصالح 
الشعب السوري«؟ إنها صدقة من نفس 
طيبة.. ».. وما تنفقوا من خير فإن اهلل 

به عليم« البقرة - 273.
إن فكرة هذه القوافل اخليرية املباركة 
يق���ف وراءها ورثة الع���م ناصر محمد 
عبداحملس���ن اخلرافي - طّيب اهلل ثراه  
ومث���واه - وهي 16 قافل���ة بتكلفة 270 
ألف دوالر استفاد منها أكثر من 26 ألف 
منكوب في املأساة السورية، واهلل إني ما 
إن قرأت تقرير جمعية عبداهلل النوري 
اخليرية وشاهدت الصور وامللف الكامل 
القوافل اخليري���ة اإلغاثية ألهلنا  لهذه 
في س���ورية حتى حم���دت اهلل وأثنيت 
عليه وترّحمت على العم ناصر اخلرافي 
ودعوت له وأنت مع���ي للورثة جميعا 
الذين التفت���وا ألهمية مثل هذه األعمال 

الطيبة مليتهم - رحمه اهلل.
رحل العم ناصر اخلرافي وهو رجل 
االقتصاد بعد مسيرة جناح مرموقة في 
عالم املال واألعمال على مستوى الشرق 
األوسط وهي برأيي املتواضع قصة جناح 
الكويت في العصر احلديث من خالل هذه 
الشخصية القيادية التي كونت نحو 17 
ش���ركة كبيرة محلية في الكويت تولى 
هو قيادتها - رحمه اهلل - بكل احلكمة 
واالقتدار وليسجل اسمه كرجل األعمال 
األول في الش���رق األوسط وليوضع في 
قائمة فوربس ف���ي املركز الثالث عربيا 
والسابع والس���بعني عامليا بثروة تقدر 

ب�8.7 مليارات دوالر.
كعاملني في الوسط اخليري واإلعالمي 
واهلل نفرح أن يظهر اسم هذا العلم الكويتي 
الذي بنى مجموعة اخلرافي ونال أعلى 
الش���هادات وامليداليات والدروع خاصة 
في العمل اخليري من املنظمات اخليرية 

العاملية والعربية واإلسالمية.
لق���د عاينت ما تضمنته هذه القوافل 
من مساعدات عينية ومنها كسوة الشتاء 
والدفايات وغيره���ا خاصة في الطقس 

الذي مر على منطقة الشام وما 
جاوره���ا من ش���تاء بارد 

زمهرير قارس، واهلل إنهم 
وفقوا في توقيت القافلة 
واهلل تعالى القائل: ).. 
وافعلوا اخلير لعلكم 
تفلحون( احلج - 

.77
ُينظ�������ر في 
ي����ت  لكو ا

إلى عائلة اخلرافي الكرمية على انها من 
أرباب املال واألعمال وليس في الكويت 
وحس���ب بل في منطقة اخلليج العربي 
والوطن العربي وخيرهم امتد للمسلمني 
في أماكن تواجد األقليات وخدمة اإلسالم 
واملس���لمني. قال تعالى: ).. ويسارعون 
ف���ي اخليرات وأولئك من الصاحلني( آل 

عمران - 114.
هكذا هي س���فينة الكويت عطاؤها ال 
ينضب ومنها قافلة - املرحوم بإذن اهلل 
- العم ناصر محمد عبداحملسن اخلرافي 
- رحمه اهلل - والتي تقف وراءها أسرته 
الكرمية احملبة لفعل اخليرات ابتغاء ثواب 
اهلل تعالى وتبقى خطوة خيرية كرمية 
لكل أجيالنا يتعلمون منها ملن س���بقهم 
إلى الدار اآلخرة امتثاال لقول رس���ولنا 

ژ: »بادروا باألعمال الصاحلة«.
لقد امت���د عطاء »ناصر اخلير« حتى 
بعد وفاته من أسرته تخفيفا من مآسي 
احلرب الس���ورية وما جادت به األسرة 
الكرمي���ة عن »الغائ���ب احلاضر« واهلل 
يجزي احملس���نني من أجر وثواب وألن 
أسرته وأبناءه الكرام يعلمون علم اليقني 
أنه بالش���كر تدوم النعم واهلل سيجزي 
الشاكرين ألن شعارهم اليوم )وأما بنعمة 

ربك فحدث( وزينة الغنى الشكر.
شكرا كبيرة جلمعية عبداهلل النوري 
العريقة بالعمل  اخليرية هذه اجلمعية 
اخليري املؤسس���ي عل���ى جناحهم في 
تس���يير هذه القوافل اخليرية املباركة 
املقدمة واملدعومة من أسرة العم ناصر 
محمد عبداحملس���ن اخلرافي في املجال 
اإلغاثي العاجل لصالح الشعب السوري 

املظلوم واملنكوب.
والشكر موصول إلى احلكومة اللبنانية 
التي سهلت مهمة قادة القافلة اخليرية من 
رجال اخلير العاملني في جمعية عبداهلل 
الن���وري ولوزارة اخلارجي���ة وأعضاء 
س���فارتنا في بيروت س���عادة السفير 
عبدالعال القناعي والقنصل أحمد سبتي 
وأيضا ف���ي األردن وتركيا وكل من قدم 
جهدا من أجل إجناح هذه القافلة اخليرية 

الكويتية املباركة.
شكر خاص للشيخ املنسق سالم احلمر 
واألخ جمال النامي على جهودهما اجلبارة 
إلجناح املهمة ولالخ وليد السيف املدير 

العام على جهوده اخليرية.
رحمك اهلل يا ناصر اخلير، ففي رحيلك 
فقدت الكوي���ت أحد رجاالتها املخلصني 
والذي لعب دورا كبيرا في مجاالت مختلفة 
رفع خاللها اسم الكويت عاليا متمسكا 
باملبادئ والقيم والش���جاعة وكان على 

الدوام ذا حس وطني وقومي وخيري.
باس���م آالف آالف آالف املهجري���ن 
واملنكوبني في مخيمات الشتات في لبنان 
واألردن وتركيا نشكر »عائلة اخلرافي« 
الكرمي���ة ونق���ول لها: 
جزاك���م اهلل خيرا 
ويام���ال اجلنة 
ناصر  الع���م 
اللهم  اخلرافي 
قبره  اجع���ل 
روض���ة م���ن 
اجلنة  رياض 
لت���ه  منز و
س  و د لف�����ر ا
ادعوا  األعل���ى.. 
ل���ه فلق���د خدم 
الكويت بكل هّمة 
وفي  وإخ���الص 
صمت عجيب، اللهم 
اغفر له وارحمه وانت 

خير الراحمني.

النامي: 16 قافلة بتكلفة 270 ألف دوالر
نوعية املساعدات

تضمنت قوافل ناصر محمد عبداحملسن اخلرافي اإلغاثية
 لصالح الشعب السوري املنكوب ما يلي:

٭ طرود غذائية.
٭ بطانيات.
٭ دفايات.
٭ وقود.

٭ كسوة أطفال وأيتام.

٭ حقيبة مواد صحية.
٭ دعم نفسي.

الفئات املستفيدة
٭ األطفال.
٭ األمهات.
٭ الذكور.
٭ اإلناث.

إجمالي التكلفة
تكلفة قوافل ناصر اخلرافي 270 ألف دوالر.
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بحضور وزير اإلعالم و»الشباب« وعدد من السفراء والديبلوماسيني

»أمل« النصار .. »أبكت« احلضور في مسرح »عبداحلسني عبد الرضا«

مفرح الشمري
@Mefrehs

بحضور وزير االعالم 
ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان 

احلمود الصباح ووزير 
اإلعالم األسبق محمد 
السنعوسي وعدد من 

السفراء والديبلوماسيني، 
عرض املخرج نصار 

النصار مسرحيته 

نبذه حقيقية عن معاناة 
الشعب السوري ودور 

الكويت وأهلها في العمل 
اخليري الذي وصل الى 

بقاع العالم، حيث استطاع 
مؤلف املسرحية ومخرجها 

نصار النصار توصيل فكرة 
املسرحية البسيطة من خالل 
أبطالها سماح والطفلة شهد 
العميري وإبراهيم الشيخلي 

وعثمان الصفي وسارة 
رشاد وميثم احلسيني وفهد 

اإلنسانية »أمل« على 
خشبة مسرح عبداحلسني 

عبدالرضا مبنطقة الساملية، 
وذلك مبناسبة انعقاد املؤمتر 
الدولي الثالث للمانحني لدعم 
الوضع اإلنساني في سورية 
الذي عقد صباح امس االول.
مسرحية »أمل« هي مبنزلة 

لوحة جميلة حتمل بني 
طياتها أرقى وأسمى معاني 
االنسانية من خالل أحداثها 

التي أعطت للحضور 

شهد العميري والتي ال تعرف 
في هذه احلياة غير احملبة 

والبراءة والتسامح بني الناس، 
وقد ساعد شهد لتوصيل هذا 
االحساس املؤثرات الصوتية 
احلية واإلضاءة اجلميلة التي 

كانت متماشية مع أجواء 
العرض املسرحي الذي كانت 
موسيقاه »اليف« من خالل 

الفرقة املوسيقية املكونة 
من علي عبدالرضا »بيانو«، 

عبداهلل شريف »جيتار«، 

شيخة الوتيد »كمان«، فاطمة 
الوتيد »درامز«.

حلظات الصمت الطويلة 
املوجودة في املسرحية 

لم تؤثر على أحداثها ألنها 
كانت تعبر عن احلالة التي 

وصلنا إليها في ظل املآسي 
التي نسمعها ونشاهدها هنا 
وهناك دون ان نتحرك فعليا 

للقضاء عليها حيث كانت 
تلك اللحظات الصامتة إشارة 

لها، لعل وعسى أن تتحرك 

قلوب أهل اخلير ملساعدة 
الشعوب الضعيفة في هذه 
الدنيا في ترتيب أوضاعهم 

املعيشية.
يذكر أن الفنان القدير 

جاسم النبهان شارك في 
هذه املسرحية بصوته 

الذي أعطى ثقال لهذا العمل 
اإلنساني الذي بحاجة الى 
دعم كبير ليبقى حاضرا 
في مسارحنا حتى انتهاء 
مشكلة اخواننا السوريني.

الصفي ووضحة الرومي 
وهاني الهزاع وقاسم املطوع 
وعبدالعزيز العيسى وسالم 

فاروق ومحمد الصفي، 
الذين جنحوا في جتسيد 

أدوارهم التمثيلية بكل 
جدارة خصوصا الطفلة شهد 

العميري وسماح وإبراهيم 
الشيخلي.

شخصية »أمل« في املسرحية 
أبكت اجلميع لإلحساس 

الصادق الذي كانت تقدمه 

أسرة املسرحية في لقطة جماعية مع الشيخ سلمان احلمود واإلعالمي املخضرم محمد السنعوسي بعد نهاية العرضالطفلة شهد العميري أبكت اجلميع بإحساسها العاليسماح وإبراهيم الشيخلي في املسرحية  )محمد خلوصي(

راغب عالمة جنم »24 قيراط«
وقعت شركة »Eagle Films« عقدا مع راغب 
عالمة مت مبوجبه االتفاق على أن يغني تتر 
املسلس���ل الرمضاني اجلديد »24 قيراط«، 
علما ان الش���ركة تعاقدت مع الفنان مروان 
خوري لكتابة وتلحني هذه األغنية اخلاصة.
وقد أعرب عالمة عن سعادته وحماسه لهذا 
التعاقد بحيث ستكون هذه األغنية التعاون 

األول بني خوري وعالمة.
يذكر ان املسلسل من إخراج الليث حجو، 
وكتاب���ة رمي حن���ا وي���ؤدي بطولته جنوم 
مصريون وسوريون ولبنانيون من بينهم: 
سيرين عبدالنور، عابد فهد، ماغي بوغصن، 

راغب عالمة تقال شمعون، باسم مغنية، دميا قندلفت.

سهى سبيتة

ممثلة هاأليام طايحتله 
مدح بأحد املنتجني بعدما 
اختارها لعمله اخلليجي 

واملصيبة انه هاملنتج 
يدري انه مدحها نفاق في 

نفاق وساكت عنها..
الريحة فاحت!

ممثلة عبرت لزميلتها عن 
استيائها من تصرفات 

أحد املخرجني معاها 
مع انه هالشي ما صار 
بس كله علشان تكسر 

خاطرها وتشغل معاها في 
عملها اليديد.. احلمد هلل 

والشكر!

ممثل مقزرها هاأليام 
قز في املوالت ويوزع 

ابتساماته على اللي رايح 
واللي ياي ألنه يحس في 
قرارة نفسه انه مشهور 
مع انه محد درى بهوى 

داره.. اهلل ال يبالنا!

مصيبة

شغل

مشهور

عظم اهلل أجرچ 
يا سهى سبيتة

تتقدم صفحة »فنون األنباء« بأصدق 
التعازي الى املذيعة في تلفزيون الكويت 

سهى سبيتة لوفاة ابن عمها أحمد سبيتة، 
سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن 
يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

عبدالفتاح اجلريني 

ص����رح الفن����ان املغرب����ي 
عبدالفت����اح اجلريني بأنه لم 
يكن موهوبا منذ صغره، على 

عكس الكثير من الفنانني.
وقال اجلريني، في تصريحات 
له: »أن����ا عك����س كل الفنانني 
واملطربني الذين يقولون لك إنهم 
كانوا موهوبني منذ صغرهم، 
فالغناء جاء معي كهواية ولم 
أكن أتوقع في يوم من األيام أن 

أكون مطربا مشهورا«.
وكش����ف أنه حت����ى اآلن ال 
يس����تطيع الغناء أمام أسرته 
وخاصة والدته، وقال: »حتى 
اليوم ال أستطيع أن أغني أمام 
أسرتي، إذ أشعر بالقلق والرهبة 
رغم وفاة والدي منذ سنوات 
قليلة، وإذا أردت أن تفسد لي 
حفلة، أحضر والدتي إليها، فلن 

أستطيع الغناء أمامها«.
يذكر أن عبدالفتاح اجلريني 
بدأ مش����واره الفني باملشاركة 
ف����ي العدي����د من املس����ابقات 
أكادميي«  منها برنامج »ستار 
بنسخته الثانية والرابعة، حيث 
متكن من الوصول إلى مراحل 
متقدمة، ثم شارك في برنامج 
»ألبوم جنوم العرب« على قناة 
»إم بي س����ي« الذي متكن من 
خالله من حتقيق الفوز وإثبات 

موهبته الفنية.

اجلريني: ال أستطيع 
الغناء أمام والدتي

مصطفى قمر نيللي كرمي 

تعطيل زواج نيللي من مصطفى قمر!

راض���ي، حس���ب موق���ع 
»نواعم«، إن تصوير العمل 
ابريل  س���يكون مع نهاية 

إنه من  اجل���اري، حي���ث 
املفترض أن يعرض الفيلم 
في املوسم الصيفي أو في 
موسم العيد املقبل، ولكنه 
في انتظار انتهاء نيللي من 
تصوير معظم مشاهدها من 
مسلسل »حتت السيطرة« 
وذلك لتتفرغ للفيلم، وتابع 
ان العمل ي���دور في قالب 
رومانسي اجتماعي ولكن 

بشكل جديد.
الى ذلك، ينتظر مصطفى 
قمر البدء مبسلسله اجلديد 
الذي من  »سلطان زمانه« 
املفترض أن يشارك به في 

املوسم الرمضاني املقبل.

تعي���ش معه قصة حب 
كبيرة ولكن بسبب أزماتها 
احلياتي���ة التي تقف عائقا 
ضد هذه العالقة ال ميكنها ان 
تتزوج الشخص الذي أحبته، 
بهذه القصة تعود نيللي كرمي 
للس���ينما بعد آخر جتربة 
لها في »الفيل األزرق« مع 
كرمي عبدالعزيز ولكن هذه 
أمام  البطولة  املرة تشارك 
مصطفى قمر الذي يستعد 
لدخول التصوير قريبا مع 
إيه���اب راضي في  املخرج 
فيلم »ملا حت���ب حد« وهو 

اسم مبدئي للعمل.
إيهاب  ويقول املخ���رج 
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»عمر« املهندس في »مايك« القايلة طويل!
بشار جاسم 

يتميز برنامج »القايلة« بانفراداته االعالمية من خالل 
الضيوف املميزين، حيث متكن املعدان النشطان 

نايف النعمة وصالح الدويخ من تسجيل حلقة مميزة 
واستثنائية مع النجم البرنس ماجد املهندس، رغم 

ارتباطاته الفنية الكثيرة.
 وكعادتهما مايك مبلتع وعمر العثمان، اللذين لهما 

تقدميهما املميز واخلفيف الظل لدى املستمع، طرحا عليه 
اسئلتهما بأسلوبهما اخلاص الذي سيتابعه املستمعون 

غدا »اخلميس«، حيث مت تسجيل هذه احللقة حتت قيادة 
املخرج خالد ملك.

استضافة املهندس في البرنامج االذاعي »القايلة« تعتبر 
اول إطاللة له عبر اثير محطة »كويت اف ام« وهذا االمر 
يحسب ألسرة البرنامج التي استطاعت ان تقنع املهندس 

بهذا اللقاء الذي يعتبر طويال نوعا ما مع جنم بحجمه. 
مت تسجيل حلقة املهندس بعد جناح مشاركته مؤخرا في 
مهرجان فبراير الكويت مع كل من الفنانني إليسا وأمين 

االعتر ومطرف املطرف.
وسيتحدث املهندس في العديد من املواضيع الفنية التي 

تتناول اهم محطات مسيرته املميزة والثرية جدا سواء في 
الغناء او التلحني، اضافة الى العروض التي تلقاها خلوض 

جتربة التمثيل في السينما املصرية. 
كما سيرد على ما تردد قبل فترة فيما يخص اختياره 
بدال من الفنان راغب عالمة في برنامج »أراب آيدول«، 

ورأيه بعدد من النجوم في اخلليج والوطن العربي. 
وأكد املهندس في اللقاء على عمق العالقة الطيبة التي 

جتمعه مبطربي الكويت، مشيرا الى شغفه لرؤية ولقاء 
الفنان القدير عبدالكرمي عبدالقادر الذي يعشق أعماله، 

حيث سبق ان غنى له »يطري عليه الوله« في ليلة املوعد 
الثاني امام سمو االمير امللكي بدر بن عبداحملسن، كما لم 
ينس اجلمهور الكويتي والدعم الذي يقدمه لشخص ماجد 

املهندس وحبه لفنه منذ بدايته الفنية. 
يذكر أن »القايلة« يبث يوميا عند الساعة الواحدة ظهرا 

وهو من إعداد نايف النعمة وصالح الدويخ وتقدمي مايك 
املهندس يتوسط مايك مبلتع وعمر العثمان وخالد ملك وصالح الدويخمبلتع وعمر العثمان. وإخراج خالد ملك وجاسم محمد. ماجد املهندس

بعد تسجيل حلقة استثنائية تبث غداً اخلميس

يطرح »أبسط األشياء« في ثاني تعاون له مع عبدالعزيز الويس

عاصي احلالني ينشّط السياحة في شرم الشيخ
كش���ف الفن���ان عاصي 
الحالني عن س���بب غنائه 
الت���ي أطلقها  »الخوال���ك« 
حديثا، إذ أكد إلذاعة »شام إف 
إم« أنها أغنية قديمة للفنان 
رجا ب���در، وهو يحبها جدا 
وكان يغنيها ف���ي بداياته، 
فأراد أن يعرف الجيل الجديد 
إلى هذا العمل بعدما حصل 
على تنازل من شاعر األغنية 

إلياس ناصر.
من ناحية أخرى، يستعد 
اللبنان���ي إلحياء  الفن���ان 
احتفاالت »ش���م النس���يم« 
في حف���ل جماهيري ضخم 
يرمي إلى تنشيط السياحة 
وتطوير العش���وائيات في 
الحاالني  مصر، وس���يقدم 
أمسية في فن���دق »كونكورد 
السالم« ف�ي شرم الشيخ 11 

عاصي احلالني الجاري.

محمد كرمي: 3 شخصيات غيرت حياتي!

حاالت إغماء وإصابات تعطل تصوير مسلسالت رمضان

فيفي عبده وسمية اخلشاب 
البطول����ة والذي ميثل  دور 
الشاش����ة بعد  إلى  عودتهما 
جناح »كيد النسا« في جزءيه، 
موضحا أن ش����خصيته في 
العمل جديدة متاما عليه ولم 
يقدمها سابقا في جميع أعماله. 
هذا، ويعود محمد إلى مسلسل 
»مولد وصاحبه غايب«، في 
شخصية ضابط الشرطة الذي 
يحارب احملسوبيات ويشاء 
الق����در أن يلتق����ي دائما مع 
»نوسة«، أي هيفاء وهبي، رغم 
كل التشكيالت. وقال إنه سعيد 
جدا بالوقوف أمام وهبي في 
ثانية جتاربهما معا بعد فيلم 
»دكان شحاته« وحققا جناحا 

أن يعرض في رمضان.
أما الفنان خالد النبوي، فقد 
اضطر للحصول على إجازة من 
مسلسل »مرمي« الذي يشارك 
بطولته مع هيفاء وهبي في 
أول عمل يجمع بينهما، حيث 
أصيب بنزلة برد نتيجة تقلب 
اجلو، ونصحه الطبيب بالراحة 
لفترة، وبالفعل وافق املخرج 
محمد علي على منحه إجازة 
قبل أن يعود االسبوع املقبل 

الستئناف التصوير.
فيم���ا تعرض���ت درة هي 
األخرى حلادث بسيارتها، أثناء 
عودتها من تصوير دورها في 
مسلسل »بعد البداية«، حيث 
جنت بأعجوب���ة، وروت هذه 

كبيرا كثنائي متثيلي، ويتمنى 
أن يكون العمل عند حسن ظن 
العمل  انتظر  الذي  اجلمهور 

حاله حال أبطاله.
هذا، وينتظر املنتج محمد 
فوزي عرض مسلسله »مولد 
وصاحبه غايب« الذي تأجل 
منذ عام 2013 حتى رمضان 
2015 بعد سلس����لة مطبات 
واجهها. ويتناول العمل قصة 
شابة فقيرة تنقلب حياتها بعد 
دخوله����ا عالم رجال األعمال 
خالل نظام الرئيس املخلوع 
حس����ني مبارك، ويكش����ف 
املسلسل أسرارا وخبايا عن 
فساد األنظمة في تلك الفترة 

من احلكم.

احلادثة ملعجبيها الذين هنأوها 
بالسالمة على مواقع التواصل 
االجتماعي. كذلك تعرض الفنان 
أحمد زاهر حلادث سيارة وذلك 
في منطقة املقطم، حيث كان 
في طريقه لتصوير دوره في 
مسلسل »أرض النعام«، حيث 
فقد التحكم في السيارة التي 

غاصت في الرمال.
وأخيرا تعرضت الفنانة لقاء 
اخلميسي حلالة إغماء أثناء 
تصويرها مسلس���ل »ألوان 
الطيف« وذلك نتيجة اإلجهاد 
الش���ديد وضغط العمل الذي 
تعيش حتت وطأته في الفترة 
األخيرة إلجناز مشاهدها في 

أسرع وقت ممكن.

مرورا باملمثل����ن واإلنتاج، 
إلى كونه سيعرض  وصوال 
في شهر رمضان املبارك. وعن 
العروض  املزيد م����ن  تلقيه 
الفترة،  التمثيلية في ه����ذه 
قال كرمي في تصريحات له: 
»أنا اآلن في قمة التركيز على 
أعمالي حتى أنهيها في الوقت 
املطلوب، وبعد ذلك أفكر في 
كل ما يعرض علي، وعملي مع 
الكوميديا،  إمام، زعيم  عادل 
جديد من نواح عديدة وهذا 

سر النجاح«.
وعن أعماله األخرى، قال 
محمد كرمي إنه يصور مسلسال 
بعنوان »يانا يانتي« من إنتاج 
مها سليم وتؤدي فيه املمثلتان 

إلى تصوير مشاهده اخلاصة، 
والسيما أنه بطل املسلسل أمام 
منة شلبي وكان من الصعب 
تأجيل العمل حيث من املفترض 

يتابع املمثل املصري محمد 
كرمي تصوير مشاهد أعماله 
الرمضاني����ة املختلفة، حيث 
سيطل من خالل 3 شخصيات 

جديدة.
وأعرب كرمي عن سعادته 
الكبيرة بالوقوف أمام النجم 
عادل إمام في مسلسله اجلديد 
»أستاذ ورئيس قسم«، حيث 
يؤدي دور جنل رئيس وزراء 
مصر ضمن إط����ار كوميدي 
ج����ذاب والفت، ويق����ول إن 
الكوميديا املوجودة في العمل 
مختلفة عن كل األعمال التي 
الفئة، وفيه  إلى هذه  تنتمي 
النجاح  كل عوامل وعناصر 
بدءا من السيناريو واحلبكة، 

وس���ط محاوالت صناع 
الدرام���ا ه���ذا الع���ام، إنهاء 
تصوير أعمالهم في أقرب وقت، 
خاصة أن شهر رمضان بات 
على األب���واب، إال أن تصوير 
املسلسالت الرمضانية شهد 
العديد م���ن إصابات النجوم 
التي عطلت التصوير بشكل 

أو بآخر.
بداية من إصاب���ة الفنان 
األردني إياد نصار بكسر في 
ذراعه، أثناء تصويره مشاهد 
مسلسله »حارة اليهود«، الذي 
يش���هد على أزمات متتالية، 
فاضطر املخرج لتصوير مشاهد 
مختلفة، غير التي يظهر بها 
نصار حت���ى يتعافى، ليعود 

محمد كرمي

لقاء اخلميسيخالد النبوي 

ما الذي دفع جنوى كرم إلى إصدار »كلمة حق«؟
أكد امللحن اللبناني وسام األمير ان أغنية 

الفنانة جنوى كرم اجلديدة »كلمة حق« قد 
مت إصدارها في أقل من شهر بعد اتصال 
ورده من جنوى، وطالبته باالستماع إلى 
كلمات صديقه نزار فرنسيس وتلحينها.
وأكد وسام، في تصريحات له، انه عمل 

على تلحني األغنية حتى سجلت األسبوع 
املاضي في استديوهات طوني سابا، دون 

ان يعرف ما املناسبة من وراء هذه األغنية، 
لكنه فهم ان جنوى كرم قررت ان تقول 

»كلمة حق« من خالل األحداث املسيطرة 
على عاملنا العربي بصوتها هذه املرة ال 

مبواقف تشهد لها.
كالم األمير جعل البعض يتساءل: ما 

املناسبة التي أجبرت كرم على إصدار 
أغنية جديدة هي وطنية، بعد تسريبات 

تؤكد انها سجلت أغنيات عادية »عاطفية«، 
ويترقب جمهورها إصدار هذه األغنيات 

بعد تقطع في اإلصدارات او اجلديد الغنائي 
بالنسبة لكرم؟

جنوى كرم

دياب وحس���ني إلى أنهم يد 
واحدة، وأنهم يهدفون دائما 

إلى نبذ العنف.

جماهير عمرو وتامر تنظم يوماً إلسعاد اليتيم
اتفق���ت رابط���ة محب���ي 
املطرب عمرو دياب مع احتاد 
محب���ي تامر حس���ني على 
مواق���ع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك«، على تنظيم يوم 
بعنوان »اسعد يتيم« جلمع 
تبرعات وتوزيعها على دور 

األيتام.
ويق���ام احلف���ل بعد غد 
»اجلمعة«، بحضانة »فانكي 
املقرر  بيبي« باجليزة، ومن 
أن يحضره���ا ع���دد كبي���ر 
م���ن الش���خصيات العام���ة 

والنجوم.
ويه���دف القائم���ون على 
تامر حسني تنظيم اليوم من جانب جمهور  عمرو دياب

زفاف رانيا يوسف وزوجها للمرة الثانية!
الفنان���ة املصرية  ظهرت 
رانيا يوسف بصحبة زوجها 
رجل األعمال طارق عزب في 
»الكوشة«، وهي ترتدي فستان 

الزفاف.
وكانت رانيا سعيدة وهي 
متسك بوكيه الورد، وتساءل 
اجلمهور عن سر التقاط هذه 
الصورة وإن كانت أقامت زفافا 
ثانيا لها، ولكنه تبن أن رانيا 
كانت تصور أحد املشاهد وكان 
معها زوجه���ا، فقرر الثنائي 
أن يعيش���ا هذه اللحظة مرة 

ثانية.
وتزوجت رانيا من طارق 
ع���زب بعد زواج فاش���ل من 
كرمي الشبراوي، والذي سبقه 
انفص���ال عن املنت���ج محمد 

رانيا وزوجها طارق عزبمختار.

سماح جمال 

يستعد الفنان الشاب علي عبداهلل لطرح سنغل 
جديد بعنوان »ابسط األشياء« كلمات وأحلان 

عبدالعزيز الويس، توزيع جراح الصايغ، مكس 
وماستر ماجد صالح، ومت تسجيلها وتنفيذها 

بني الكويت والقاهرة وتركيا، واالغنية بها جانب 
كالسيكي مودرن وإيقاع حركي بسيط.

وأشار عبداهلل الى ان الفترة القادمة هي املناسبة 
لطرح السنغل بغض النظر عن اذا كانت األغنية 

تتناسب مع اجواء فصل الشتاء التي تتماشى 
مع األغنيات احلزينة والهادئة او فصل الصيف 

والتي تغلب على االغاني التي تطرح فيه اجلانب 
احلركي.  وعن سبب تكرار تعاونه مع الفنان 

عبدالعزيز الويس قال: العمل ال يوجد فيه 
مجاملة او محاباة كوننا اصدقاء، وهو فنان 

موهوب ولديه مجموعة واسعة من التعامالت 
الناجحة.

وحول توقفه عن طرح األلبومات واالكتفاء 
بالسينغل، قال: األلبومات لم يعد من ورائها 

ربح وبحكم ان عدد األغنيات فيه أكثر فتحتاج 
لوقت اطول حتى تأخذ صدى مع اجلمهور، اما 

السينغل فالتفاعل يكون معها أسرع، وحتى 
الفنانني الكبار اليوم اجتهوا  لطرح األغاني 

املنفردة او »املني البوم«، وشركات االنتاج التي 
تعتمد على احلفالت هي املستمرة لآلن.

اما عن مشاركته في اوبريت »البيت العود« الذي 
يحضره سمو أمير البالد حفظه اهلل فاعتبرها 

علي عبداهلل مبثابة وسام على صدره في 
مسيرته الفنية، كونها شرفا كبيرا.

ونفى علي عبداهلل أن يكون لديه نية مشاركة 
في أعمال درامية، خاصة انه رفض عمال قدمه 
له الفنان الكبير محمد املنصور، وقال: عندما 
اقوم بتصوير ڤيديو كليب »اجننهم« فما بالنا 
مبسلسل كامل، ومن األفضل »اعطي اخلباز 

خبزه«.

علي عبداهلل لـ »األنباء«:
ال مجاملة في العمل.. 

واأللبومات لم يعد من ورائها ربح

أحمد الفضلي 

الكوميدي  الفن����ان  انضم 
الش����اب خالد مظفر الى طاقم 
الفنان  عمل احدث مسلسالت 
القدير طارق العلي »الفصلة« 
والذي من املقرر تصويره في 
األيام القليلة القادمة في عدد 
الكويت مبشاركة  من مناطق 
العديد من جن����وم الكوميديا، 
حي����ث يحمل العم����ل الطابع 

الكوميدي. 
وتسجل مش����اركة مظفر 
في املسلسل ثاني املشاركات 
في اعمال العلي الذي ش����اركه 
مؤخرا في املسرحية االجتماعية 
الكوميدية »الصيدة بلندن« التي 
عرضت على مسرح نقابة العمال 
وحققت جناحا كبيرا وشكلت 
البطاقة التعريفية للفنان خالد 

مظفر كممثل كوميدي قادم. 
ويلعب الفنان الشاب دور 

خالد مظفر ينضم إلى طاقم عمل »الفصلة«
احد افراد اس����رة النجم طارق 
العل����ي وهي أس����رة تتعرض 
للعديد م����ن املواقف واملقالب 
الكوميدية على امتداد حلقات 
املسلسل الثالثن، ومن املنتظر 
ان يشهد العمل مشاركة عدد من 
النجوم منهم طارق العلي ومرام 

ونورة العميري وغيرهم، ومن 
املقرر ان يعرض في رمضان 

املقبل.

خالد مظفر
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الرياضية

جولة »األنباء« في الصحف العاملية

ديلي ستار:
بيل ليس للبيع.. 

قالها بيريز

ليكيب:
باريس والرهان 

املجنون

سبورت: 
التجديد 

ألنريكي

»بي أس جي« يعوض »املان«

»األتليتي« يصفع »البارسا«

يواصل نادي باريس س����ان جرمان الفرنس����ي 
محاوالته إلقن����اع إدارة مان يونايتد ببيع اجلناح 
األرجنتيني آنخي����ل دي ماريا العب الفريق عقب 
نهاية املوس����م احلالي. وذكرت صحيفة »ميرور« 
اإلجنليزية أن مس����ؤولي اليونايتد لديهم تخوف 
شديد من اخلس����ارة في بيع الالعب، بعدما كلفت 
صفقة انضمامه من ريال مدريد مطلع املوسم احلالي 
خزينة »املانيو« رقما قياس����يا قيمته 57.3 مليون 
جنيه استرليني، وانخفاض مستواه بشدة خاصة 

بعد تعرض منزله حملاولة سرقة.
إال أن أحد وكالء الالعبني ش����ديدي 

الصلة بالنادي الباريسي أكد أن إدارة 
»بي أس جي« لديها استعداد قوي 
لش����راء دي ماريا بنفس السعر، 
واستغالل تأكيد لويس ڤان غال 

املدير الفني للش����ياطني احلمر 
بأنه لن يقف أمام رغبة الالعب 
إذا أراد الرحي����ل. وأضاف����ت 
الصحيفة أن س����ان جرمان 
سيضمن لدي ماريا اللعب في 

دوري أبطال أوروبا، 
في الوقت الذي يصارع 
فيه مان يونايتد على 

احتالل أحد املراكز 
األربع����ة املؤهلة 

للمسابقة.

أكدت تقارير صحافية أن فريق تشلسي قد أعطي 
الضوء األخضر من أجل التحرك للحصول على النجم 

اإلسباني من فريق أتلتيكو مدريد خورخي كوكي.
وذكر موقع صحيف���ة »أس« أن األتليتي قد أعطى 
الضوء األخض���ر للبلوز من أجل التحرك لضم العبه 
املتألق، وبذلك سيكون هذا اخلبر مبنزلة صدمة على 
فريق برش���لونة الذي يضع كوكي ف���ي قائمة أهدافه 
كي يحل بديال لقائد الفريق تش���اڤي هيرنانديز الذي 

سيغادر الفريق في نهاية املوسم احلالي.
وأضافت الصحيفة اإلس���بانية أن تشلسي سيقدم 
مبلغ 60 مليون يورو لألتليتي للحصول على كوكي 
الذي يقدم فترة رائعة مع »بطل الليغا« في خلق الفرص 

وصناعة األهداف وخلق الترابط بوسط امللعب.

كوكي بني تشلسي وبرشلونة

ديوكوڤيتش يتألق في ميامي.. وجناح الشقيقتني وليامس
سفتالنا كوزنتسوفا الرابعة 
والعشرين 6-2 و6-3 في 

الدور الرابع.
وكانت سيرينا وليامس 
احتفظت باللقب املوس���م 
املاض���ي اث���ر تغلبها على 
الصينية نا لي 7-5 و6-
1، بعدما نال���ت لقب العام 
قبل املاضي على حس���اب 
البولندية انييسكا رادفانسكا 

6-0 و3-6.
وتشارك سيرينا للمرة 
اخلامس���ة عشرة في دورة 
ميامي ونالت 7 القاب في 9 

مباريات نهائية.
وتس���عى س���يرينا الى 
الثالث على  الظفر باللقب 
التوالي ف���ي الدورة للمرة 
الثانية بع���د االولى اعوام 

2002 و2003 و2004.
وبلغت الدور ذاته أيضا 
ش���قيقتها الكبرى فينوس 
السادسة عش���رة بفوزها 
الدمناركي���ة كارولني  على 
فوزنياك���ي الرابع���ة 3-6 

و6-7 )1-7(.

الثاني والثالثني 6-2 و2-6 
في 63 دقيقة.

الثان���ي  الف���وز  وه���و 
لنيشيكوري على ترويسكي 

مقابل خسارة واحدة.
ويلتقي نيشيكوري في 
البلجيكي  املقبل مع  الدور 
دافيد غوفان الثامن عش���ر 
والذي تغلب على الپولندي 
ييري يانوفيتش 6-4 و6-

.3
كما تأهل الكندي ميلوش 
راونيتش اخلامس بتغلبه 
عل���ى الفرنس���ي جيرميي 
شاردي احلادي والثالثني 
6-1 و5-7 و7-6 )7-3( في 

ساعتني و10 دقائق.
وه���و الفوز الس���ادس 
لراونيتش في 6 مباريات 

بني الالعبني.
ولدى السيدات، تابعت 
االميركية سيرينا وليامس 
املصنفة أولى حملة الدفاع 
عن لقبه���ا بنجاح وبلغت 
اثر  النهائ���ي  الدور رب���ع 
فوزها السهل على الروسية 

تاب���ع الصرب���ي نوفاك 
ديوكوڤيتش املصنف أول 
عامليا زحفه نح���و إحراز 
الرابعة في  اللقب للم���رة 
مسيرته بفوزه السهل على 
البلجيكي ستيف دارسيس 
6-0 و7-5، ضم���ن الدور 
الرابع من دورة ميامي إحدى 
دورات األلف نقطة للماسترز 

للرجال والسيدات.
ويأم���ل ديوكوڤيت���ش 
بإح���راز ثاني لقب له على 
التوالي على األراضي الصلبة 
في الواليات املتحدة بعد ان 
انديان  توج بطال لدورتي 

ويلز األسبوع املاضي.
النج���م  وس���يلتقي 
الصربي في مباراته املقبلة 
الكس���ندر  م���ع االوكراني 
الفائز على  دولغوبولوف 
البرازيلي توماش بيلوتشي 

7-5 و4-6.
اليابان���ي ك���ي  وبل���غ 
نيش���يكوري الرابع الدور 
ثم���ن النهائي بتغلبه على 
الصربي فيكتور ترويسكي 

الصربي نوفاك ديوكوڤيتش يصد احدى الكرات

كن جنماً في.. 1 أبريل

جتديد عقد اليغري
يفكر نادي يوڤنتوس في جتديد عقد ماسيماليانو اليغري املدير الفني للفريق بعد النتائج الرائعة التي حققها 
خالل املوسم احلالي. وقالت صحيفة »توتو ميركاتو« ان هناك تفكيرا في التجديد ملدة موسمني لتنتهي الفترة 
في نهاية موسم 2017/2016. وبعيدا عن السيدة العجوز، بينت الصحيفة ذاتها ان املدرب لوتشيانو سباليتي هو 
املرشح الرسمي واالقوى لتدريب فريق نابولي في املوسم املقبل في حالة رحيل املدرب احلالي رافا بينيتيز. 
وتابعت أنها ليست املرة األولى التي يسعى فيها »فقراء اجلنوب« الى التعاقد مع سباليتي، حيث فتحت االدارة 
مفاوضات مع املدرب في عام 2009 ووضعت اسمه على رأس قائمة املدربني لتدريب اجلهاز الفني للسماوي.

عبدالمحسن األيوبي

مع مطلع أبريل من كل عام يفاجأ الناس بترويج 
شائعات أو أخبار ومعلومات غير صحيحة، فيما 

تعارفوا عليه فيما بينهم بأنه »كذبة أبريل«. 
هذا الس���لوك الذي أصبح تقليدا لدى البعض 
اختلف في منش���ئه وتوقيته وأس���بابه، فأغلبية 
اآلراء ترى أنه بدأ في أوروبا وحتديدا فرنس���ا في 
النصف الثاني من القرن الس���ادس عشر في حني 
يرى البعض أن نش���أته كانت أوروبية ولكن في 
القرون الوسطى، كذلك ربط البعض بني كذبة أبريل 
وأحد األعياد الهندية، وقال آخرون إن انتشار هذا 
األمر بني شعوب العالم أو نسبة كبيرة منها مت في 

القرن التاسع عشر. 
والطريف في هذه الكذبة أنها تساوي بني العظماء 
والبس���طاء وبني األغنياء    والفق���راء، لكن الكذب 

بصفة عامة من األم���ور التي قد تورد 
املهالك وتهوي بالشخص إلى حيث ال 

يحب كما تقلل من ثقة احمليطني به، 
ورغم أن كذبة أبريل قد تبدأ على 
أنها مزاح لكن األمر قد يتحول إلى 
مأس���اة وهو ما حصل بالفعل في 

بعض احلاالت.
وبعيدا عن املجاالت السياسية 
واالقتصادي���ة والثقافي���ة، فنحن 

سنسلط الضوء على أبرز »الكذبات 
الرياضية«.

الى قلعة  البداية نذه���ب  في 
»أولد ترافورد« حيث أورد 

موقع صحيفة »ميرور« 
البريطانية أن فريق 

م�����ان يونايت�����د 
ق���رر تغيير لون 
قميصه، ليصبح 
باألزرق السماوي. 
اخلبر أثار حفيظة 
جمهوره خاصة أن 

القميص اجلديد، كما ظهر على الفيديو، هو نفس 
لون قميص الغرمي املجاور مان سيتي.

في حني شهدت هذه العبارة » أسافر إلى أميركا 
غدا للتوقي���ع مع لوس أجنليس جاالكس���ي ملدة 
موسمني.. دعواتكم لي بالتوفيق« ضجة في مصر، 
وكان مطلقها عمرو زكي مهاجم منتخب مصر عبر 
حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي 
»تويتر« مؤكدا أنه لن يخضع الختبارات بل سيوقع 

مباشرة.
وقبل أن مير وقت طويل عاد وكتب قائال: »كل 
س���نة وأنا وأنتم طيبني..وكل أبريل وأنتم بخير.. 

دي كانت كذبة أبريل«.
في حني لن ينسى األشقاء في سورية ما ذكرته 
صحيف���ة »الغازيتا ديلي س���بورت« عندما قالت: 
بعد إقالته من تدريب املنتخب السوري تسلم فجر 
ابراهي���م زمام األمور في نادي الش���مال اإليطالي 
ميالن وانصاعت إدارة الروزونيري جلميع 
طلباته،  ما أثار استغراب اجلميع في 

دمشق من هذا اخلبر.
وبعيدا عن عالم الساحرة املستديرة، 
قام الكاتب جورج بليمبتون بتأليف 
 Sidd قصة عن العب بيسبول يدعى
Finch تبلغ سرعة رميته 168 ميال 
في الساعة في حني ان اسرع رمية 
مسجلة هي 65 ميال في الساعة.. وأن 
ه���ذا الالعب موجود حاليا في جبال 
التيبت وس���يلعب لنادي ميتس في 

القريب العاجل.. 
فما كان من جماهير ميتس إال أن 
الكذبة لتغمرهم  يصدقوا هذه 

السعادة.
انهال���ت  كم������ا 
االتص���االت عل���ى 
الكات���ب ملعرف���ه 
معلوم���ات اكث���ر 
عن ه���ذا الالعب 

اخلارق.

كونتي.. لست األول واألخير

السابق أندريس سكوبار 
على يد ثالثة مسلحني 

بسبب هدفه الذي سجله 
باخلطأ في مرماه أمام 

الواليات املتحدة األميركية.

كرة القدم السلطات الى 
االهتمام الشديد مبوضوع 

التهديدات لتفادي تكرار 
مأساة مونديال 1994 حني 

قتل املدافع الكولومبي 

والشك أن تعصب اجلماهير 
أثر ومازال يؤثر بشكل كبير 

على جمالية وروح كرة 
القدم، وهو ما دعا كثير من 
متابعي ومحللي وصحافيي 

السلطات عن التهديد، 
وصرح قائال: »االلتحام كان 

واقعا ال محالة. اصطدمت 
به بقدمي اليسرى وسقط 

أرضا«.
اضف إلى ذلك تهديد 
اجلماهير الكولومبية 

لسونير إرتيك مدافع نادي 
مونتس أور أزيغريس 

الفرنسي بسبب تدخله 
العنيف على جنم موناكو 

رادميل فالكاو والتي منعت 
»النمر الكولومبي« من 

اللحاق بكأس العالم.
كذلك التهديد األشهر من 
اجلماهير البرازيلية ضد 

مدافع كولومبيا كاميلو 
زونيغا بعد تدخله العنيف 

على جنم السيليساو نيمار 
في القمة الالتينية للدور 
ربع النهائي لكأس العالم 

2014، وهو ما حدا برئيسة 
البرازيل ديلما روسيف 
إلعطاء تعليمات مشددة 

بحماية البعثة الكولومبية 
بوجه عام وزونيغا بوجه 

خاص خوفا عليه من غضب 
اجلماهير البرازيلية.

العجوز عام 2011 لبطولة 
)االسكوديتو( من دون أي 
خسارة كسابقة تاريخية 

واحتفظ بلقب الدوري في 
موسم 2012 وفي 2013 
حافظ كونتي على لقبه 
ايضا لكن برقم قياسي 
من النقاط بلغ الـ 102 

نقطة كأعلى رقم في تاريخ 
الدوريات األوروبية اخلمس 

الكبرى، والعزاء الوحيد 
للنجم االيطالي أنه ليس أول 

من تعرض لتهديد بالقتل 
بسبب خطأ لم يرتكبه 

وليس له ذنب فيه، ففي 
مباراة نيوكاسل يونايتد 
ضد ضيفه ليڤربول قام 
مدافع األول بول دوميت 

بتدخل قوي على جنم 
»الريدز« السابق لويس 

سواريز، ما دعا مشجعي 
منتخب أوروغواي لتهديد 

دوميت بالقتل خلوفهم 
من عدم مشاركة جنم 

أوروغواي في نهائيات كأس 
العالم 2014 في البرازيل، 

وهو ما دفع العب نيوكاسل 
ومنتخب ويلز الى ابالغ 

سامي الحسن 

»شاهدته )كونتي( صباح 
اليوم وقد كان مهزوزا 

وتلقى تهديدات بالقتل على 
االنترنت عقب املشكلة 

التي وقعت أمس، التقيته 
لفترة طويلة ولم يكن في 

هدوئه املعتاد وكل هذه 
األمور ذكرت على شبكات 

التواصل االجتماعي وشعر 
بأنه قد مت احلط من قدره 

بسبب خطأ لم يرتكبه حيث 
يقف االحتاد االيطالي إلى 

جانبه«. 
بهذه الكلمات وصف رئيس 
االحتاد االيطالي لكرة القدم 
كارلو تافيكيو وضع مدرب 
»اآلزوري« انطونيو كونتي 

بعد تلقيه تهديدات بالقتل 
من جماهير يوڤنتوس 

بسبب إصابة العب السيدة 
العجوز كالوديو ماركيزيو.

كونتي الالعب السابق 
ليوڤنتوس منذ 1992 إلى 

2004، وشارك في 419 
مباراة وسجل 44 هدفا، 

واملدرب الذي قاد السيدة 

.. بااليطالية »أكرهك«

»اليونايتد« يغير لونه.. 

وعمرو زكي في جاالكسي
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ختام بطولة »سبيد ماكس« لسباق الكارت

اختتمت بطولة »سبيد ماكس« إحدى بطوالت 
الكويت املفتوحة لسباقات الكارت التي ينظمها 
نشاط الكارت بالنادي الكويتي الرياضي للسيارات 
والدراج����ات اآللية على حلبة بروكارت الدولية 
بحضور عدد من الشباب الهاوي لهذه الرياضة، 
كما سجل هذا احلدث حضور إعالمي جاء ملواكبة 
هذا احلدث. وكانت اإلثارة والندية السمة البارزة 
لفعاليات البطولة منذ انطالق فعالياتها، نظرا 
للعدد الكبير من املتسابقني الذين تقدموا للمشاركة 
ومت إجراء تصفيات بني املتسابقني، وبعد تنافس 
شديد متكن تسعة متسابقني من التأهل للسباق 
النهائي حيث احتل املتس����ابق عبدالرحمن بن 
مس����عود املركز االول وجاء عم����ر عادل باملركز 
الثاني، أما املركز الثالث فحققه املتسابق العائد 
محمد اخلالدهذا وحضر الس����باق الشيخ احمد 
داوود الصب����اح رئيس مجلس االدارة، وفيصل 
ذكير امني السر وعدد من أعضاء مجلس االدارة، 
وأعض����اء النادي، الذين قاموا بتوزيع الكؤوس 

والهدايا على الفائزين. 
وأعلن رئيس النادي خالل استعراض قام به 
عدد من الدراجني في حلبة جابر األحمد الدولية 

على إشهار جلنة جديدة تختص بتنظيم التجمعات 
والسباقات على األسفلت تسمى بلجنة السباقات 
على االسفلت والتجمعات السياحية ويترأس هذه 
اللجنة محمد القحطاني الذي  سيتولى اإلشراف 
على هذه اللجنة والتي ستكون من ضمن اللجان 
الفعالة ضمن جلان النادي الكويتي للسيارات 

والدراجات اآللية.
 كما س����تضطلع هذه اللجنة بدور توعوي 
يتعلق باحلماية م����ن حوادث الطرقات وكيفية 
توعية الشباب الكويتي لتجنب القيادة املتهورة 

التي تتسبب في مخاطر كبيرة على الطرقات.
وفي اخلتام ش����كر الداوود احلضور ووزير 
الشباب واإلعالم الشيخ سلمان صباح احلمود 
على العناية الكبيرة املوصولة التي يحظى بها 
كل رياضيي الكويت في جميع االختصاصات. 

كما شكر الشيخ أحمد املنصور املدير العام 
للهيئة العامة للش����باب والرياضة على حرصه 
ودعمه لكل النوادي واالحتادات الرياضية وحرصه 
الكبير على توفير كل س����بل النجاح لرفع راية 
الكويت عاليا ف����ي جميع التظاهرات الرياضية 

الوطنية والدولية.

األبطال على منصة التتويج في ختام السباق

نظمها نادي السيارات والدراجات اآللية
الزمالك يبتعد في الصدارة

العماني أحمد مبارك »كانو« يحاول قطع الكرة
من اجلزائري نبيل بن طالب )أ.ف.پ(

اجلزائر تقسو على عمان
مني املنتخب العماني لكرة القدم بخس����ارة ثقيلة 
امام نظيره اجلزائري 1-4 في املباراة الدولية الودية 
التي أقيمت في الدوحة في إطار استعدادات الطرفني 

لالستحقاقات املقبلة قاريا ودوليا.
وأنهت اجلزائر التي خس����رت اخلميس امام قطر 
0-1، الشوط االول متقدمة بهدفني نظيفني افتتحهما 
مهاجم بارما اإليطالي اسحاق بلفوضيل في وقت مبكر 
بعدما خطف الكرة من أمام أحد املدافعني ودفعها في 
الشباك )2(. وأضاف س����فيان فيغولي، العب وسط 

ڤالنسيا اإلس����باني، الهدف الثاني 
بعدما تابع في املرمى كرة عرضية 
اليسرى )24(.  أرسلت من اجلهة 
وفي الشوط الثاني، تبادل الالعبان 
األدوار ف����كان فيغولي املبادر الى 
التسجيل أوال بكرة من داخل املنطقة 
أرس����لها زاحفة في أسفل الزاوية 
اليمن����ى )61(، وأضاف بلفوضيل 

الهدف الرابع بعد أقل من دقيقة بتس����ديدة من خارج 
املنطقة )62(. وقلصت عمان الفارق بعدما انفرد علي 
سليمان البوسعيدي في اجلهة اليمنى واطلق كرة قوية 
حاول احلارس اجلزائري أبعدها فأدخلها بيده اليسرى 
في مرماه )74(. وفي مواجهة أخرى، واصل املنتخب 
القطري نتائجه اجليدة في مبارياته الدولية الودية 
وحقق الفوز على ضيفه السلوڤيني 1-0 على ستاد 

عبداهلل بن خليفة بنادي خلويا في الدوحة.
وسجل الظهير األيسر عبدالكرمي حسن هدف املباراة 
الوحيد من تسديدة قوية من خارج املنطقة )46(. وتأتي 

مباراتا اجلزائر وسلوڤينيا في إطار استعدادات قطر 
للتصفيات املش����تركة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا 
2019 والتي تنطلق في 11 يونيو املقبل، فيما تستعد 
س����لوڤينيا لتصفيات كأس أوروبا 2016 املقررة في 
فرنسا. وثارت قطر خلسارتها أمام سلوڤينيا 1-4 في 
مباراته����ا الودية األولى في مارس 2010 في ماريبور. 
وقدم املنتخب القطري مباراة جيدة وجنح في مجاراة 
منافسه القوي وتفوق عليه في بعض فترات اللقاء. 
وكانت البداية لصالح سلوڤينيا التي سيطرت على 
مجريات اللعب وأضاعت أكثر من 
فرصة، ومبرور الوقت جنح املنتخب 
القطري في امتصاص حماس وتفوق 
السلوفيني وبدأ الوصول  نظيره 
الى مرماه. وجاء الش����وط الثاني 
جيدا م����ن املنتخب����ني، حيث كان 
اللع����ب مفتوحا وهجوميا وأهدرا 
أكثر من فرصة محققة أمام املرميني 
الى جانب تفوق حارسي املرمى في التصدي لبعض 

احملاوالت اجلادة.

فوز البحرين
هذا وحقق املنتخ����ب البحريني فوزا صعبا على 
ضيفه الفلبيني عندما تغل����ب عليه 2-1 في املنامة. 
وسجل فوزي عايش )29( وعبداهلل عمر )31( هدفي 
البحرين، ومانوي����ل اوت )61( هدف الفلبني. وكانت 
البحرين خسرت أمام ضيفتها كولومبيا 0-6 اخلميس 

املاضي.

فوز رائع لقطر
على سلوڤينيا.. 

والبحرين تهزم الفلبني

ضمن سلسلة من املباريات 
الدولية الودية

مبارك الخالدي

تعادل منتخبنا األولمبي 
لكرة القدم مع فريق الساحل 
3-3 ، ف���ي المباراة الودية 
التي جمعتهما مس���اء امس 
األول على ملعب الس���احل 
في إطار استعدادات األزرق 
لخوض التصفيات اآلسيوية 
للمجموعة الثانية والمؤهلة 
ألولمبي���اد ريودي جانيرو 

.2016
وكان الجهاز الفني لألزرق 
الهولن���دي وليام  بقي���ادة 
اللعب  ق���رر  لوبييتش قد 
أمام األندية خالل فترة توقف 
الماضية تعويضا  الدوري 
عن المعسكر الذي كان مقررا 
قبل انطالق التصفيات، حيث 
الفوز على  سبق للمنتخب 

الصليبخات 1-4.
أن  بالذك���ر،  الجدي���ر 
التصفيات التي تم ترحيلها 
بقرار االتحاد اآلسيوي من 
26 الماضي إلى موعد يحدد 
الحقا بسبب األوضاع األمنية 
غير المستقرة بمدينة الهور 
الباكستانية حيث تم اختيار 

دبي اإلماراتية مقرا.

األوملبي يتعادل
 مع الساحل

فريق »KSR« يغادر اليوم إلى دبي  للمشاركة
 في بطولة اإلمارات للدراجات املائية

يتوجه صباح اليوم فريق KSR للدراجات املائية الى دبي للمشاركة في اجلولة 
الرابعة من بطولة موسم اإلمارات للدراجات املائية 2015 والتي ستقام يوم 

اجلمعة املقبل.
وأكد املتسابق حمد الداللي ان هدف الفريق هو مواصلة حتقيق اإلجنازات 

الكويتية في هذا احملفل الدولي السيما ان الفريق يتصدر الترتيب العام لفئتني 
من الفئات اخلمس في البطولة وهم الستوك للمحترفني والستوك للهواة، حيث 

انه يحتل املركز الثاني في الترتيب العام في األولى.
وبني ان جميع متسابقي الفريق سيشاركون في اجلولة وهم: يوسف 

العبدالرزاق وعبداهلل الفاضل وعبدالعزيز النجدي وراشد الدواس ومبارك 

السلطان وخالد املاجد وإبراهيم رمضان وبدر القناعي وعبداهلل التركيت، 
موضحا أن املتسابق الوحيد الذي لن يشارك هو احمد الدواس، حيث سيشارك 
في بطولة قطر لسباقات السرعة للدراجات املائية )دراغ ريس( والتي ستقام في 

نفس يوم بطولة اإلمارات حيث انه يتصدر ترتيبها العام في النقاط.
وأثنى الداللي على تعاون كل أعضاء الفريق برئاسة الشيخة مشاعل الدعيج 

الصباح إضافة إلى جهود واهتمام كل من الهيئة العامة للشباب والرياضة 
واللجنة األوملبية الكويتية في توفير كل التسهيالت الالزمة.

يذكر أن املتسابق حمد الداللي قد حقق كأس املركز األول في اجلولة املاضية 
حمد الداللي ووالده)الثالثة( التي أقيمت في أبوظبي.

يحيى حميدان

أصدر اتحاد كرة السلة 
مساء أول من أمس جدول 
مباريات الدور نصف النهائي 
من بطول����ة الدوري والتي 

ستنطلق الجمعة.
وستقام الجولة األولى 
بع����د غد، حيث س����يلتقي 
كاظمة م����ع الكويت في ال� 
6:30 مساء، ثم القادسية مع 
الجهراء في ال� 8:30، وتقام 
الثانية يوم األحد  الجولة 
المقبل ويلعب الجهراء مع 
القادسية في ال� 6:30، يعقبها 
لقاء كاظمة مع الكويت في 
ال� 8:30، وستلعب الجولة 
الثالثة واألخيرة )في حال 
دعت الحاجة( يوم األحد 12 

الجاري.
 ويلتقي خاللها، حسب 
الجدول، الجهراء مع القادسية 
في ال� 6:30، ثم الكويت مع 
كاظمة في ال� 8:30، وستقام 
جمي����ع مباريات هذا الدور 
على صالة الشهيد قشيعان 

المطيري بنادي النصر.
الى أن  تجدر اإلش����ارة 
الفرق األربعة قد تأهلت الى 
الدور نص����ف النهائي بعد 
حلولها في المراكز من األول 
الى الرابع في دوري الستة 
القادس����ية  والذي تصدره 

برصيد 19 نقطة.
 وجاء كاظمة ثانيا ب� 18 
نقطة، والكويت ثالثا ب� 17 
نقطة، والجه����راء رابعا ب� 
13 نقطة، ليلعب األول مع 
الراب����ع والثاني مع الثالث 
حس����ب النظ����ام المعمول 
ب����ه، على أن يتأهل الفريق 
الفائز في مباراتين من أصل 
3 ممكنة الى الدور النهائي 
والذي سيقام بذات الطريقة 
لتحديد هوية بطل الدوري 

هذا الموسم.
 ال����ى ذلك، حددت لجنة 
المسابقات وشؤون الالعبين 
المقبل موعدا  يوم السبت 
للقاء الش����باب والس����احل 
في ال� 5 مس����اء، وذلك في 
الساحل، علما  صالة نادي 
بأن المباراة قد تم تأجيلها 
بداعي مش����اركة األول في 
بطولة دولية لمنافسات »3 
ضد 3« التي أقيمت في قطر 

خالل الفترة الماضية.

»السلة« يصدر جدول 
نصف نهائي الدوري

القاهرةـ  سامي عبدالفتاح

 بعد توقف دام 51 يوما، عادت مسابقة الدوري املصري 
لكرة القدم بأربع مواجهات خرجت منها فرق الزمالك 
واحتاد الش����رطة واملقاولون وسموحة بالفوز، بينما 
تعادل إنبي مع ضيفه االحتاد السكندري باجلولة ال� 23 
للمسابقة، لتتأكد صدارة الزمالك جلدول الترتيب، بينما 
تراجع انبى وخسر نقطتني ثمينتني، ليصل الفارق الى 
5 نقاط.وقد فاز الزمالك على الداخلية بهدفني نظيفني 
باملباراة التي جمعت الفريقني بستاد السويس اجلديد.
وأحرز هدفي الزمالك حمادة طلبة بالدقيقة 60 وأحمد 

عيد عبد امللك بالدقيقة 72 من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 ليحلق 

في صدارة الدوري املمتاز.
ورغم الف����وز والصدارة الى ان أداء العبي الزمالك 
لم يكن على املستوى املقنع للبرتغالي فيريرا املدير 
الفني للزمالك، وال����ذي خاض أول مباراة للفريق في 

الدوري.
وفي مب����اراة أخ����رى، جاءت 

نتيجته����ا 
لصالح 

الزمالك ايضا، فش����ل فريق إنبي في هز شباك ضيفه 
االحتاد الس����كندري 0-0 على ملعب بتروس����بورت، 
ليرتف����ع رصيد الفريق البترولي إلى 43 نقطة محتال 
املركز الثاني، بينما أصب����ح رصيد االحتاد 30 نقطة 
باملركز الثامن، فيما خس����ر وادي دجلة أمام مضيفه 
احتاد الشرطة بهدف سجله عمر كمال.وجتمد رصيد 
دجلة عند 32 نقطة ويتقهقر للمركز اخلامس بقيادة 
مديره الفني حماده صدقي، بينما ارتفع رصيد الشرطة 

إلى 30 نقطة باملركز العاشر.
وفاز املقاولون العرب على املصري البورسعيدي 
في ستاد اإلسماعيلية بهدف نظيف ليتقدم الى املربع 
الذهبي بعد أن رفع رصيده إلى 33 نقطة، بينما جتمد 

رصيد املصري عند 28 نقطة باملركز الثالث عشر.
واستعاد سموحة انتصاراته بقيادة مديره الفني 
حلمي طوالن بالفوز على طالئع اجليش بهدفني نظيفني 
على ستاد االس����كندرية.وارتفع رصيد سموحة إلى 
28 نقطة متقدما الى املركز الثاني عش����ر، بينما جتمد 
رصيد الطالئع عند 31 نقطة باملركز الس����ابع، وسجل 

هدف����ي س����موحة إبراهيم عبد 
اخلالق واإليفواري هيرمان 

كواكو.

إعالن للسادة أعضاء اجلمعية العمومية
لنـــــادي فتــــيــــات العــــيـــــون الــــريــــاضــــي

بشأن الدعوة النتخاب عضوين مگملني ملجلس إدارة النادي  للدورة 2018/2014

جمل�س الإدارة

مالحظـــة:  
يجب إحضار البطاقة املدنية األصلية أو شهادة اجلنسية األصلية حلضور االجتماع. 

نادي فتيات العيون الريا�ضي

يسر مجلس إدارة نادي فتيات العيون الرياضي دعوة السادة أعضاء 
اجلمعية العمومية للنادي حلضور اجتماع اجلمعية العمومية املقرر 
املــــوافـــق  االثنني  يوم  مساء  من  السادسة  الساعة  متام  في  عقده 
2015/5/18 مبــقر الــنـادي باجلهراء مبنطقة العيون وذلك النتخاب 
وذلك   2018/2014 للدورة  النادي  إدارة  ملجلس  مگملني  عضوين 
بالنظام األساسي  اإلدارة  الترشيح لعضوية مجلس  حسب شروط 
للنادي وحسب اللوائح واالجراءات املعمول بها طبقًا في هذا الشأن، 
علمًا بأن فتح باب الترشيح لهذه االنتخابات سيگون خالل الفترة 
من األحد املوافق 2015/4/5 حتى يوم الثالثاء املوافق 2015/4/14 
من الساعة اخلامسة مساًء حتى التاسعة مساًء، علمًا بأن آخر موعد 
لسحب طلبات الترشيح سيگون يوم اخلميس املوافق 2015/5/14 

حتى الساعة التاسعة مساًء.
گما ينوه مجلس اإلدارة بأن أحگام املادة )27( من النظام األساسي 
األعضـــاء  تتگــون من  للنــادي  العمومـيــة  أن اجلمعية  تنص على 
فأگثر  ميالديتان  سنتان  عضويتهم  على  مضت  الذين  العاملني 
واألحگام  وبالشروط  املواعيد  خالل  املالية  اللتزاماتهم  املسددين 

املنصوص عليها في املادة )51( من النظام األساسي للنادي.
والله ولي التوفيق،،،
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نتمنى حل مشكلة 
الالعب فهد العنزي 

قريباً

حسام الصالح مع الفريق الفائز باللقب 

)أ ف پ( مدافع األزرق مساعد ندا سجل هدفا في مرمى كولومبيا 

وعل���ى هام���ش البطولة 
باشرت اللجنة الفنية املنبثقة 
عن اللجنة املنظمة للبطولة 
حتدي���د برنامج املس���ابقات 
حيث تشتمل على كل صنوف 
الرمايات األوملبية )س���كيت 
تراب دبل ت���راب بندقية 50 
مترا راقدا واملس���دس احلر 
50م املسدس 25م، واملسدس 
الهواء  والبندقي���ة ضغ���ط 
القوس  أمت���ار ورماي���ة   10
العمومي،  والس���هم( لفئات 
كم���ا قامت اللجن���ة اإلدارية 
بتوجيه الدعوة جلميع رماة 
النادي واالحتادات  وراميات 
الرياضية العسكرية لتسجيل 

أسمائهم.
وفي ه���ذا الصدد أش���اد 
العتيب���ي رئيس  م.دعي���ج 
الكويتي والعربي  االحتادين 
وعضو االحتاد الدولي للرماية 
بالرعاي���ة الكرمي���ة والدعم 
الكبي���ر واملس���تمر من لدن 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد لرياضة الرماية 

الكويتية. 
انتهز  العتيب���ي:  وق���ال 
مناسبة تنظيم النادي ألغلى 
بطوالته احمللية والتي تأتي 
مس���ك ختام ملوسم رياضي 
مميز وناج���ح ليتقدم نيابة 
عن إخوان���ه أعضاء مجلس 

العتيبي: سعادتنا كبيرة بتنظيم 
أغلى بطوالت الرماية

مهرجان »املالك« في اجلهراء

إدارة ن���ادي الرماية وجميع 
منتسبي الرماية الكويتية إلى 
القيادة السياس���ية احلكيمة 
ممثلة بصاحب السمو األمير 
وس���مو ولي العهد وس���مو 
ال���وزراء  رئي���س مجل���س 
بالشكر والتقدير واالمتنان 
لدعمهم الكبير لرياضة الرماية 

الكويتية.

أعلن نادي الرماية الرياضي 
أن مسك ختام بطوالته احمللية 
لهذا املوس���م بطولة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد - حفظه اهلل ورعاه 
- ستقام على مجمع ميادين 
الشيخ صباح األحمد األوملبي 
للرماية ابتداء من يوم غدا إلى 
السبت بحضور الشيخ سلمان 
احلمود وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب ممثال 

لصاحب السمو. 
وتأتي هذه البطولة الغالية 
في ختام موس���م حافل سواء 
على املستوى احمللي أو اإلقليمي 
واآلسيوي والدولي، حقق من 
خالله أبطال الرماية الكويتية 
إجنازات مش���هود لها بفضل 
الدعم املتواصل وغير احملدود 
الذي تتمتع به الرماية الكويتية 
من لدن صاحب السمو، ويأتي 
ختام املوس���م احمللي لنادي 
الرماية في وقت تنتظر أبطال 
الكويت استحقاقات دولية منها 
املؤهل إل���ى أوملبياد البرازيل 
التي  2016، وهي من األهداف 
عم���ل عل���ى حتقيقها مجلس 
إدارة الن���ادي منذ وقت مبكر 
لضمان املشاركة املشرفة ورفع 
علم الكويت عاليا خفاقا مرة 
أخرى ف���ي هذا احملفل الدولي 

دعيج العتيبيالعريق.

»امللقب« للنشاما اقتنص سيارة املرسيدس 
في سباقات الصيد والفروسية

برعاي���ة ورثة املغفور له الش���يخ حمود 
املالك الصباح يش���هد مضمار صباح الناصر 
لس���باق اخليل باجلهراء في الرابعة والربع 
من بعد عصر اليوم املهرجان الكبير لسباقات 
اخليل على السيارة واجلوائز املقدمة من عميد 
اسطبل العرين وكأس الشيخ مالك احلمود، 
باالضافة الى كأس املغفور له الش���يخ حمود 

املالك والس���يارة املقدمة من الشيخ عبداهلل 
احلمود املالك واملخصصة جلياد املناطق.

وقد قيد في املهرجان 54 جوادا وفرسا من 
مختلف الدرجات، 17 جوادا وفرسا من أبطال 
مناطق اجلهراء واألحمدي والفروانية تتنافس 
من اجل الفوز بالس���يارة املقدمة من الشيخ 

عبداهلل احلمود عميد اسطبل العرين.

محمد عبدالرحمن البشر يسلم مفتاح املرسيدس للبطل 

الشيخ ناصر فهد اجلابر يسلم الكأس للبطل 

»مضف« و»سمو« فازا بكأسي اجلابر و»األوملبية«

ً الظفيري مسرورعبداهلل السلمان فرحا
كانت فرحة الشيخ عبداهلل السلمان 

عميد اسطبل النشاما ال توصف بفوز 
مهول حيث قال: احلمد هلل على هذا 
اإلجناز، مهديا الفوز للشيخ صباح 
املبارك وكل عشاق اسطبل النشاما.

بانت الفرحة العارمة على سالم الظفيري 
احد منسوبي اسطبل النشاما بعد فوز 

البطل مهول، واشكر الشيخ عبداهلل الذي 
جعلني اطلق االسم على البطل مهول 

وبإذن اهلل اخلير قدام.

»الكهرباء« بطل كأس الوزارات

على جتهيز منتخب متكامل 
للتصفيات املوحدة لتحقيق 

األهداف املنشودة. 

مواجهة ممتعة

م���ن جهته، ق���ال مدرب 
األزرق التونسي نبيل معلول 
الذي  في املؤمتر الصحافي 
املواجهة  ان  املب���اراة  عقب 
كان���ت ممتعة م���ن طرفي 
املواجه���ة، مش���يرا إلى أن 
األزرق كان ندا قويا لثالث 
العالم ولعب مواجهة على 
مستوى عال وخلق فرص 

محققة للتسجيل.
وبني معلول أن االنضباط 
التكتيكي كان حاضرا بقوة 
في املواجهة، األمر الذي مكننا 
من إيقاف مكامن اخلطورة في 
كولومبيا، ما تسبب في عزل 
املهاجمني عن العبي الوسط 
لقيام العبي األزرق بدورهم 
على أكمل وجه، مشيرا إلى 
أن فارق النتيجة جاء بسبب 
الفارق البدني للمنافس الذي 
يش���ارك العبوه ف���ي أكبر 

األندية األوروبية.
وأضاف معلول أن األزرق 
كان يركز عل���ى إيقاف كل 
العب���ي كولومبي���ا وليس 
فالكاو لوح���ده الذي متكنا 
من ايق���اف خطورته كثيرا 
من خالل احلد من خطورة 
صانع األلع���اب كونتيرو، 
مشيرا إلى ان مدرب كولومبيا 
األرجنتين���ي بيكرمان قام 
بتغيير خطته في الش���وط 
الثاني من 4 -3-3 إلى 4-4-

2 بسبب عدم إيجاد حلول 
ولكي يكون هناك توازن لديه 
في اجلهتني اليمنى واليسرى 

إليجاد احللول.
وأش���ار معلول الى أنه 
حاول قدر املستطاع حتسني 
األداء إال أنن���ا بحاجة لعدة 
أمور من أجل الوصول ملرحلة 
جيدة وه���ي ارتفاع اللياقة 
البدنية وع���ودة املصابني 
والغائبني، الفتا إلى ان مثل 
هذه املباريات تساهم كثيرا 
في ارتف���اع األداء ونوعية 

الالعب.
ومتنى معلول في نهاية 
الالعب  املؤمتر حل مشكلة 
فهد العنزي قريبا خصوصا 
وأن املسؤولني وعدوه بحلها 

في قادم األيام.

ندا: استفدنا فنيا 

قال جنم األزرق والعب 
العروبة السعودي مساعد 
ندا أن املنتخب استفاد من 
االحتكاك بنج���وم منتخب 
الودي  اللقاء  كولومبيا في 
الذي جم���ع الفريقني أمس 

األول.
وغرد ندا عبر حس���ابه 
الشخصي في »تويتر« بعد 
املباراة قائال: »شكرا للجميع 
على ما قدموه خالل مواجهة 

كولومبيا«.
وتاب���ع: »مث���ل ه���ذه 
النتيجة  املباريات ال ته���م 
ولكن األهم االستفادة الفنية 
والبدنية واالحتكاك بنجوم 

عامليني«.

األول ملنتخبن���ا في الفترة 
املقبلة سيكون هو التغلب 
البدني  على عامل الضعف 
الذي يتسبب بتراجع األداء 
والتركيز في فترات كثيرة 
في املباراة، ما يؤدي إلى عدم 
القدرة على شن هجمات على 
الفريق املنافس في منتصف 
انتهاء  الثاني حتى  الشوط 

املباراة.
وفي النهاي���ة لم يقصر 
العبو األزرق واملدرب معلول 
في املواجهة، خصوصا في 
خط الدفاع والوسط ورمبا 
الوحيد هو  يكون اخلط���أ 
إخراج بدر املطوع الذي كان 
الكولومبي،  مزعجا للدفاع 
لكن ارت���أى املدرب معلول 
أن يشاهد األزرق بال املطوع 
حتسبا ألي ظرف قد مينعه 
من املش���اركة مستقبال في 
حالة اإلصاب���ة أو اإليقاف. 
وبعيدا عن املباراة علينا من 
اآلن طي هذه الصفحة والعمل 

عبدالعزيز جاسم

»خسارة بفايدة« هذا هو 
العنوان األبرز ملواجهة األزرق 
الودي���ة أمام ثال���ث العالم 
كولومبيا والتي خس���رها 
منتخبنا 1-3 في مدينة زايد 
الرياضية في أبوظبي أول 
من أمس ضمن استعدادات 
األزرق لتصفي���ات آس���يا 
املوحدة لنهائيات كأس العالم 
في روسيا 2018 ونهائيات 

آسيا في اإلمارات 2019.
وتوقع الكثيرون قبل بدء 
الفارق  املواجهة بأن يظهر 
سريعا بني املنتخبني للفوارق 
الكبيرة من الناحية البدنية 
واملهارية واالحترافية وكذلك 
على مس���توى األسماء، إال 
أن العبي األزرق خالفوا كل 
التوقع���ات خصوصا  تلك 
في الش���وط األول، وحدوا 
كثيرا من خط���ورة العبي 
كولومبي���ا، ما تس���بب في 
إلى مرمى  عدم وصوله���م 
احلارس حمي���د القالف إال 
من خالل التسديد والكرات 
العرضي���ة، وخير دليل أن 
األهداف الثالثة دخلوا مرمانا 
من خالل تسديدتني من خارج 
منطقة اجلزاء والثالث من 
ركل���ة جزاء، م���ا يعني أن 
الالعبني طبقوا معظم األمور 
التكتيكية التي طلبها املدرب 

معلول.

اللياقة خلل مزمن

ومن الواضح أن املنافس 

عودة العبي املنتخب إلى أنديتهم
يعود العبو األزرق الى أنديتهم اعتبارا من مساء اليوم 

استعدادا خلوض اجلولة الـ 21 لدوري VIVA، وكان 
الالعبون قد انضموا إلى معسكر املنتخب قبل نحو 10 

أيام.
ومن املقرر أن تنطلق اجلولة املقبلة للدوري مساء اجلمعة 

وتستكمل السبت الذي يليه.

من منتسبي الوزارتني.
اللقاء مثيرا على  وجاء 
م���دار األش���واط األربع���ة 
اإلثارة  الكثي���ر من  تخلله 
والندية تقدم األوقاف بهدف 
لعبداللطيف يوس���ف )17( 
وأدرك صالح احمد التعادل 
للكهرباء )20( وعقب املباراة 
قام الصالح والفالح والدبوس 
واألذينة بتتويج الفائزين.

أدار اللقاء احلكم عبداهلل 
الكن���دري وعاون���ه عل���ى 
اخلطوط كل من يوس���ف 
العن���زي ومحم���د العطار 
الراب���ع عبداهلل  واحلك���م 
الهن���دال، كما قامت اللجنة 

العلي���ا بتك���رمي اجله���ات 
املشاركة في البطولة لدورها 
الفاع���ل طوال املنافس���ات 
وهم وزارة الداخلية وإدارة 
الطبية ومجالس  الطوارئ 
إدارات أندية النصر وكاظمة 
والس���احل وحصل فريق 
وزارة املالي���ة على جائزة 
الفريق املثالي، ونال جائزة 
افضل إداري خالد هليل من 
احلرس الوطني كما حصل 
مدرب فريق الكهرباء فاروق 
الكندري على جائزة افضل 
مدرب وحصل حارس مرمى 
وزارة األوقاف فرحان الداوود 
على جائزة أفضل حارس.

وامليداليات الفضية بتغلبه 
على وزارة املالية 0-3. 

وش���هد احلفل اخلتامي 
عددا من املسؤولني بوزارة 
الدول���ة املختلف���ة تقدمهم 
نائب املدي���ر العام بالهيئة 
العامة للشباب والرياضة 
حسام الصالح ووكيل وزارة 
الفالح  األوق���اف د.ع���ادل 
والوكيل املساعد بالوزارة 
خليف االذينة ومن وزارة 
الكهرباء الوكيل باإلنابة نايف 
الدبوس والوكيل املس���اعد 
الهاجري ورئيس  عبداللة 
اللجن���ة املنظمة  وأعضاء 
العلي���ا للبطولة وجمهور 

توج فريق وزارة الكهرباء 
ال���وزارات  ل���كأس  بط���ال 
والهيئ���ات واملؤسس���ات 
احلكومية للموسم اجلاري 
بعد فوزه على فريق وزارة 
األوق���اف بركالت الترجيح 
5-3 بع���د أن انتهى الوقت 
األصلي واإلضافي للمباراة 
1-1 ليحص���د  بالتع���ادل 
فري���ق الكهرباء عن جدارة 
البطولة  واستحقاق كأس 
الذهبية فيما  وامليدالي���ات 
حصل األوقاف على امليدالية 

البرونزية.
وج���اء فري���ق احلرس 
الثالث  الوطن���ي باملرك���ز 

حامد الهزمي يتسلم درعا تذكارية من سعد الفضلي أعضاء اللجنة العليا املنظمة للبطولة 

معلول: لعبنا بندية أمام كولومبيا.. وتراجع اللياقة مشكلتنا احلقيقية

األزرق.. »خسارة بفايدة«

النش����اما بقيادة دو بالشوط 
الثاني املخصص للمبتدئات على 
مسافة 1400م بزمن 9-27-1ق 
وفاز اجلواد حد النظر السطبل 
األبرق بقي����ادة على الفرماوي 
بالشوط األول املخصص جلياد 
الدرج����ة الثالثة على مس����افة 

1600م بزمن 4-40-1ق.

األنصاري وهنأه بالفوز.
وفاز اجلواد سمو السطبل 
العتيبي بقيادة فيصل  غازي 
الفرماوي بال����كأس املقدم من 
اللجن����ة األوملبية واملخصص 
جلياد الدرجة األولى على مسافة 
السرعة 1000م بزمن 6-58ث.

وقام الش����يخ صباح الفهد 
أمني السر العام بتقدمي الكأس 
إلى غ����ازي العتيبي وتهنئته 

بالفوز.
وف����از اجلواد رج����وان تو 
جلاسم سفاح بقيادة جوفندر 

بجائزة املكرمة األميرية.
وقام الش����يخ صباح الفهد 
بتقدمي الكأس إلى جاسم سفاح 

وتهنئته بالفوز.
وفاز اجلواد معلول السطبل 

أكثر مهرجانات سباق  في 
اخلي����ل اث����ارة جن����ح اجلواد 
مهول السطبل النشاما بقيادة 
توفيق في اقتناص الس����يارة 
املرس����يدس املقدمة من شركة 
البشر والكاظمي واملخصصة 
للجياد سن 4 و5 سنوات على 
مسافة 1800م بعد سباق ساخن 
وتنافس قوي لم يعرف البطل 
خالله إال ف����ي األمتار األخيرة 
بتفوق اجلواد مه����ول بقيادة 
الذي قطع املسافة في  توفيق 
زمن 8-54-1ق وبفارق طولني 
ونص����ف عن اجل����واد غطفان 

للسيحان بقيادة ستيف.
وج����اء اجلواد عني س����ارة 
لألبرق بقيادة لويس في املركز 
الثالث وامللقب املرشح القوي 
للنشاما ايضا بقيادة مورغن 

في املركز الرابع.
وق����ام محم����د عبدالرحمن 
البشر بتقدمي مفتاح السيارة الى 
عمداء اسطبل النشاما وهنأهم 

بالفوز.
الس����باقات فاز  وفي بقية 
اجلواد مضف إلسطبل األنصاري 
بقيادة توفيق بكأس الش����يخ 
فهد اجلابر عميد اسطبل بيان 
العربية  واملخصص للخي����ل 
األصيلة على مس����افة 1600م 

بزمن 8-56-1ق.
وق����ام الش����يخ ناصر فهد 
اجلابر بتقدمي الكأس إلى عماد 
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أسعار ال مثيل لها على موديالت مختارة

»فولكس واجن« تطلق عروض »الضربة القاضية«
أعلنت شركة بهبهاني للسيارات، الوكيل 

الحصري لسيارات فولكس واجن في الكويت عن 
عروضها الجديدة على مجموعة من الموديالت، 
بأسعار رائعة تبدأ من 7.555 دينارا في معرض 

فولكس واجن في الري.
ويسري العرض على سيارات طوارق الجديدة، 
بيتل، تيغوان، وشيروكو، ويتميز بتقديم كفالة 
المصنع لمدة 3 سنوات دون تحديد المسافة، 

وصيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 45 ألف 
كم، وتأمين مجاني ضد الغير لمدة 3 سنوات، 

باإلضافة إلى سيارة بديلة عند الخدمة مع بطاقة 
VIP.وتأتي السيارة األسطورية بيتل بسعر مذهل 
يبدأ من 7.999 دينارا، والسيارة الشبابية الجذابة 

شيروكو ابتداء من 8.999 دينارا، باإلضافة إلى 
 SUV سيارة طوارق المتربعة على قمة فئتها

ابتداء من 12.999 دينارا، وسيارة تيغوان األنيقة 
والمتجددة ابتداء من 7.555 دينارا.

وتعليقا على العرض الحصري الرائع، صرح 
عبداهلل علي، المدير العام لفولكس واجن في 

شركة بهبهاني للسيارات، قائال: »تشتهر فولكس 

واجن بتقديمها أفضل المعايير العالمية للهندسة 
األلمانية بمجموعة مميزة من الموديالت التي 
توفر الكثير على العمالء، وذلك بفضل فترات 

الصيانة الدورية الطويلة األمد لـ 15.000 
كم. وتمثل عروض حملة »الضربة القاضية« 

بأسعارها المميزة التزام فولكس واجن بتقديم 
تجربة مميزة للعمالء، مع حرصها على توفير 

أعلى معايير الهندسة األلمانية للجميع وبأسعار 
ال مثيل لها، شاملة أفضل الخدمات والباقات 

المميزة«.

»بوبيان« راعٍ رئيسي لـ »مصنع املبادرين«

واصل بنك بوبيان دعمه ملختلف قطاعات الشباب 
من خالل رعايته الرئيس���ية ملبادرة مصنع املبادرين 
التي اطلقها احتاد الصناعات الكويتية بدعم من وزارة 
الدولة لشؤون الشباب والتي تهدف الى اختيار افضل 
األف���كار التي ميكن ان متثل قيمة مضافة للمنش���آت 

الصناعية الكويتية. 
وقال مدير عام مجموعة الشؤون االدارية في البنك 
وليد خالد الياقوت ان رعاية البنك للمش���روع تأتي 
انطالقا من حرصه على تقدمي كل انواع الدعم والرعاية 
للشباب الكويتي في مختلف املجاالت مساهمة منه في 
تخفيف العبء عن اجلهات احلكومية وتوجيه الشباب 

نحو العمل اخلاص.
وأضاف ان القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات 
التي ميكن للشباب االستثمار فيها خاصة اذا ما وجدوا 
الدعم املطلوب، مشيرا الى ان مستقبل اي دولة اصبح 
مرهونا مبدى قدرتها على توزيع مصادر دخلها دومنا 

االعتماد على مصدر وحيد للدخل. 
وكانت مبادرة مصنع املبادرين قد انطلقت في مطلع 
العام احلالي حيث شملت املرحلة االولى تسجيل األفكار 
واملبادرات الصناعية من قبل الشباب الكويتي، حيث مت 
فرز جميع املسجلني في املشروع الختيار أفضل األفكار 
التي بإمكانها أن متثل قيمة مضافة بالنسبة للمنشآت 

الصناعية الكبرى باختالف نشاطاتها.

جانب من ورشة عمل مصنع املبادرين

60 % ارتفاعاً في كلفة النقل البري عقب رفع الدعم عن الديزل والكيروسني

الى أن »أس����يكو« تسعى نحو 
تطوير قطاعاتها املختلفة سواء 
على صعيد عملياتها التشغيلية 
أو عملياتها اللوجس����تية من 
خالل إضافة اآلليات املتطورة 
املختلفة والتي نسعى من خاللها 
الى تعزي����ز رضا العمالء على 
كل املس����تويات، الفتا إلى قيام 
أسيكو مؤخرا بإضافة عدد كبير 
من ناقالت األسمنت املتطورة 

إلى أسطولها.

املشاريع احلكومية أو مشاريع 
القطاع اخلاص.وأوضح انه مت 
بناء خط����وط اإلنتاج اجلديدة 
وفق أحدث م����ا توصلت إليه 
التكنولوجيا احلديثة في عالم 
صناعة املواد اإلنشائية، حيث أكد 
أن أسيكو لألسمنت حريصة كل 
احلرص على إرضاء عمالئها من 
خالل تكاملية وتنوع املنتجات 
مع احلفاظ على اجلودة العالية 
التي تتمتع بها.وأش����ار اخلالد 

املتداخل واالس����منت األبيض، 
الفتا الى ان هذه اخلطوة جاءت 
ضمن اخلطة اإلس����تراتيجية 
املوضوعة والتي تس����عى من 
خاللها أسيكو الى أن تكون في 
صدارة الشركات املصنعة للمواد 
اإلنشائية املختلفة.وأضاف أن 
خطوط اإلنتاج اجلديدة جاءت 
بعد أن تلمست أسيكو احلاجة 
الكبي����رة له����ذه املنتجات في 
السوق احمللى سواء على صعيد 

رف����ع الدعم عن الدي����زل اال ان 
الشركة التزمت بأسعارها ولم 
تسع الى رفع أسعار املنتجات، 
موضحا ان هذا القرار سيؤثر 
على أسعار السوق على املدى 
الطويل، داعيا الى ضرورة دعم 
الشركات الصناعية ومنحها كامل 
احتياجاتها من الديزل. واشار الى 
ان أسيكو لألسمنت قررت تدشني 
خطوط إنتاج جديدة ملنتجات 
إنشائية حيوية تتضمن الطابوق 

عبدالرحمن فوزي

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
أسيكو لألسمنت أحمد غسان 
اخلالد ان الشركة تعاقدت على 
توريد اخلرسانة اجلاهزة لعدد 
14 مشروعا حكوميا من بينها 
مشروع إنش����اء محطة الزور، 
مؤكدا ان الطلب على اخلرسانة 
واألسمنت بجميع أنواعها يشهد 
منوا على صعيد السوق احمللي 
سواء من املشاريع احلكومية او 

اخلاصة. 
وب����ني اخلالد ف����ي مؤمتر 
صحافي عقده امس مبناس����بة 
إطالق الشركة ملنتجات األسمنت 
األبيض والب����الط املتداخل ان 
تراجع أسعار النفط لم يؤثر على 
سوق مواد البناء بينما ساهم في 
تخفيض أسعار النقل البحري 
مما قلل من تكلفة املواد اخلام 
التي يتم استيرادها عبر النقل 
البحري، مشيرا الى ان قرار رفع 
الدعم عن الديزل والكيروسني 
في الكويت كان له تأثير سلبي 
على س����وق مواد البناء، حيث 
ساهم في رفع كلفة النقل البري 

بنسبة %60. 

رفع الدعم

ولفتال����ى انه عل����ى الرغم 
من ارتفاع الكلفة الناجتة عن 

أحمد غسان اخلالد خالل املؤمتر الصحافي لشركة أسيكو 

تعد س���يارة S 63 AMG كوبيه اجلديدة أحدث سيارات 
األحالم من طرازات »مرس���يدس- إي���ه إم جي«. وتتباهى 
هذه السيارة الكوبيه ذات البابني بتصميم جذاب وخطوط 
انسيابية أنيقة، وبقدرات فائقة ومقومات مذهلة جتسد نقاء 
التصميم احلسي في أبهى صوره، مما مينحها حضورا الفتا 
ومظهرا رياضيا يعبر عن قمة الفخامة والرفاهية. وكذلك، 
فهي جتمع بني ديناميكيات القيادة املضاعفة، وخفة الوزن 
بنظرة تصنيع طموحة، وكفاءة متناهية ال مثيل لها. وألنها 
السيارة األقوى ضمن عائلة محركات Blue DIRECT، فقد مت 
جتهيزها مبحرك توربو مزدوج من 8 إسطوانات وبسعة 5.5 
ليترات، لتصبح منوذجا مثاليا للهيمنة والطمأنينة في آن 
واحد. وتفتخر سيارة S 63 AMG كوبيه بأدائها الفائق، حيث 
تولد طاقة قدرها 430 كليوواط )ما يعادل 585 حصانا(، 
مع عزم مقداره 900 نيوتن مت���ر، ما يجعلها تقدم أداء ال 

يضاهى مع معدل منخفض وملفت الستهالك الوقود.
عالوة على ذلك، وألول مرة على مس���توى العالم تأتي 
وظيفة اإلمالة عند املنعطفات كجزء من نظام التعليق »للتحكم 
السحري بهيكل السيارة« MAGIC BODAY CONTROL، مما 

يعزز من جوانب الراحة والرفاهية أثناء القيادة.

وزن خفيف

وتعد س���يارة S 63 AMG كوبيه أحدث الطرازات التي 
تستفيد من التطبيق املنهجي إلستراتيجية AMG ألداء الوزن 
اخلفيف. وبفضل ذلك، فقد مت تخفيض وزن السيارة بنحو 
65 كيلوغراما، مما أدى إلى حتس���ني ديناميكيات القيادة 
 S 63 وتقنني معدالت اس���تهالك الوقود. وميكن لس���يارة
AMG كوبيه اجلديدة بلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة 
انطالقا من الس���كون في غضون 3.9 إلى 4.2 ثوان، وذلك 

 S 63 AMG 4MATIC كوبيه وس���يارة S 63 AMG لس���يارة
كوبيه على التوالي.

أداء انفعالي ورياضي أم قيادة بانضباط وهدوء

يتواف���ر في س���يارة S 63 AMG كوبيه خيارا مخصصا 
 AMG لصوت احملرك حسب الطلب، فنظام العادم في طرز
الرياضية يلبي املتطلبات الفردية للسائق، حيث يتضمن 
متحكم إلكتروني لتعديل صمام العادم بشكل أوتوماتيكي 

في وحدتي كامت الصوت في اخللف.
وعلى غرار جميع محركات AMG V8 وV12، يتم جتميع 
محرك التوربو املزدوج ذي ال� 8 اسطوانات واخلاص بسيارة 
 AMG كوبيه يدويا، وذلك في ورش���ة محركات S 63 AMG
مبدينة أفالترباخ، وفقا ألدق معايير اجلودة التي تستند إلى 
فلسفة »شخص واحد، محرك واحد«. وإلى جانب السمات 
املميزة وما تعبر عنه من دقة متناهية وجودة في اإلنتاج. 
تصور مح���ركات AMG مدى اإلبداع املذهل خلبراء تصنيع 
احملركات، بل وجتس���د البصم���ة الوراثية املتفردة لعالمة 

مرسيدس-بنز التجارية، وما تتصف به من أداء فائق.

أمان أثناء القيادة

ويتوافر طرازان اثنان لسيارة S 63 AMG كوبيه، األول بنظام 
الدفع اخللف���ي، واآلخر وألول مرة بنظام الدفع الرباعي فائق 
األداء AMG 4MATIC. ومع اختيار وضعية الدفع الرباعي الدائم، 
يتم حتميل %33 من عزم احملرك على محور العجالت األمامي، 
و%67 على احملور اخللفي، وذلك لتحسني جوانب األمان أثناء 

القيادة على الطرقات الرطبة أو خالل فصل الشتاء.
أما بالنسبة إلى وحدة نقل احلركة، فيحظى الزبائن بفرصة 
 S 63 فسيارة ،AMG لالختيار مع نظام التعليق الرياضي من

AMG كوبيه بنظام الدفع اخللفي تأتي مجهزة بخاصية »التحكم 
السحري بهيكل السيارة« MAGIC BODAY CONTROL، في حني 
يتضمن طراز الدف���ع الرباعي نظام التعليق الهوائي املتكامل 

.ADS PLUS »مع »نظام التخميد املتكيف AIRMATIC

وظيفة اإلمالة عند المنعطفات.. األولى من نوعها في العالم

تتضمن سيارة S 63 AMG كوبيه ذات الدفع اخللفي نظام 
التعليق الرياضي من AMG، والذي يستند إلى خاصية »التحكم 
السحري بهيكل السيارة« MAGIC BODAY CONTROL، كما تتوافر 
وألول مرة في صناعة السيارات وعلى مستوى العالم وظيفة 
 S 63 اإلمالة عند املنعطفات. وتس���مح هذه الوظيفة لسيارة
AMG كوبيه باالنحناء إلى الداخل أثناء القيادة على املنعطفات، 
وبطريقة مماثلة لسائق الدراجة النارية أو املتزلج على اجلليد. 
وتعزز هذه الوظيفة اجلديدة لإلمالة على املنعطفات من متعة 
القيادة ومن مس���تويات الراحة، وخصوص���ا على الطرقات 

الريفية خارج املدينة.
وباإلضافة إل���ى وظيفة اإلمالة عن���د املنعطفات، يتضمن 
نظام التعليق MAGIC BODAY CONTROL تقنية »فحص سطح 
الطريق« والتي تسمح بالكش���ف املسبق على أي عوائق في 
الطريق، وذلك مبساعدة كاميرا مجسمة ونظام »التحكم النشط 
بالهيكل« Active Body Control )ABC(، الذي ميكنه الكش���ف 
عن املنحنيات باستخدام كاميرا مثبتة خلف الزجاج األمامي 
تسجل انحناءات الطريق ملسافة 15 مترا أمام السيارة، ومجس 

جانبي إضافي للتسارع.

فخامة رياضية مطلقة

تتس���م سيارة S 63 AMG كوبيه بإطاللة مثيرة تعكس 
أداءه���ا الرياضي األنيق، وتعبر عن الصفات املميزة لنقاء 

التصميم احلسي لعالمة مرسيدس- بنز التجارية. ويشكل 
هذا التصميم مرحل���ة واعدة للتقنيات املبتكرة التي متثل 

جوهر سيارة احللم اجلديدة.
وتزخر الس���يارة مبجموعة من العناصر املبتكرة تبرز 
بشكل الفت مزايا القيادة الديناميكية، ففي الطرف األمامي 
تتجلى بوضوح ش���بكة املبرد ثالثية األبعاد من AMG ذات 
الشفرة املزدوجة، واملطلية بالكروم الفضي. وسواء كانت 
السيارة تتحرك أم ال، فإن حروف AMG املميزة على الطرف 
اجلانبي بني الفتحات س���تجعلك مطمئنا متاما.. إنه طراز 

فائق األداء قادم من أفالترباخ.
ومن الس���مات املميزة للتصميم وامللفتة لالنتباه أيضا 
على اجلانبني، تأتي عجالت AMG الكبيرة، فضال عن عبارة 
V8 BITURBO املكتوبة بنمط عصري وجديد على األجنحة 
األمامية، لتعبر عن اللمسات الفنية التي يتصف بها تصميم 

AMG الرائع.

رفاهية جذابة.. جودة وأناقة حصرية

مبجرد ان تفتح باب سيارة S 63 AMG كوبيه، ستلمس 
مستويات ال توصف من الفخامة والرفاهية في مقصورتها 
الداخلية. وتتناغم لوحة مؤشرات القياس بسالسة كبيرة 
مع األبواب وبتصميم انسيابي ملتف لألنظار، في حني تبرز 
جمالية التصميم احلصري واألنيق مع استخدام أفخم املواد 

وأرفع درجات التصنيع.
ومتتاز املقصورة الداخلية بأجواء اس���تثنائية وملسات 
مبدعة، السيما مع املقاعد املكسوة بجلد النابا الفاخر وتصميم 
AMG V8 بدرزات فنية ملفتة، وش���ارات AMG على مساند 
املقاعد األربعة مع ش���عار AMG املنقوش على مسند ذراع 

الكونسول الوسطي.

S 63 AMG كوبيه..
 سيارة األحالم

1.8 مليون متر مربع الطاقة اإلنتاجية 
السنوية للبالط املتداخل 

ذكر اخلالد ان الطاقة اإلنتاجية للبالط املتداخل في الشركة 
تبلغ 1.8 مليون متر مربع سنويا، فيما ميثل األسمنت األبيض 

ما نسبته 25% من إجمالي إنتاج الشركة من األسمنت، مؤكدا 
ان الشركة تستطيع التحكم في إنتاج األسمنت األبيض على 

حسب حاجة السوق احمللي الذي تسعى الشركة الى تلبية 
احتياجاته. وبني ان 90% من مبيعات الشركة توجه الى السوق 

احمللي، مشيرا الى ان اسيكو لالسمنت تنتج اخلرسانة 
اجلاهزة ولديها أسطول من سيارات اخللط اجلاهز يبلغ 120 

سيارة خلط وهناك نحو 30 سيارة خلط اخرى ستدخل العمل 
قريبا ليصبح بذلك أسطول الشركة من سيارات اخللط اجلاهز 

اكبر أسطول في الكويت، وبني ان الشركة لديها مصنع في 
منطقة الصليبية ومصنع في اجلنوب في منطقة الشعيبة، 

حيث تستطيع تلبية متطلبات مختلف مناطق البالد. 

تدشني خطوط 
إنتاج جديدة 

للطابوق املتداخل 
واألسمنت 

األبيض

ً اخلالد: »أسيكو« تعاقدت لتوريد اخلرسانة اجلاهزة لـ 14 مشروعاً حكوميا
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عنوان رئيسي عامود رئيسي

تتميز طوارق براحة وثبات 
وه���دوء منقط���ع النظي���ر 
إلى  والفضل في ذلك يعود 
النوابض  حتس���ن معدات 
الت���ي منح���ت  القياس���ية 
استجابة قيادة أكثر مرونة، 
وزيادة في الراحة، األمر الذي 
يبعث في نفس سائقها املزيد 
من الثق���ة للمضي قدما في 

طريقه.

خش���بية جميلة، ووظيفة 
الفتح واإلغ���اق الكهربائي 
الس���يارة،  لغطاء صندوق 
وإنذار منع السرقة ونظام 
دخول السيارة واخلروج منها 
بدون مفت���اح، ونظام إقاع 

احملرك.

راحة وثبات
الوعرة  الطرق���ات  على 

التحكم اإللكتروني  ونظام 
بالسرعة ESC مع وظيفة ثبات 
املقطورة. وتتوافر العديد من 
القياسية اإلضافية  امليزات 
مع احملرك V8، مثل أقراص 
العجات 18 بوصة املصنوعة 
من سبائك معدنية، وحزمة 
تصميم »الكروم واألسلوب 
املعاص���ر«، ومقاعد مريحة 
من »جلد ڤيينا«، وملس���ات 

قي���ادة متع���ددة الوظائف، 
الترفيهي  ونظام املعلومات 
RCD550 مع شاش���ة تعمل 
باللمس، ونظ���ام التوقف � 
اإلقاع، والكبح الذي يعمل 
الطاقة،  إعادة تولي���د  على 
احمل���رك  دوران  ومي���زة 
االنس���يابي، ونظام التحكم 
باملن���اخ )كليماتروني���ك(، 
املؤازر  التوجي���ه  ونظ���ام 

الطري���ق يتع���رج هنا 
ويتجه صع���ودا وهبوطا، 
طرقات رملي���ة صخرية ال 
يهم، فأمام هذه الطوارق كل 

الطرقات الوعرة ستمهد.

مجموعة محركات
ميكانيكيا تزود طوارق 
اجلديدة بنوعن من محركات 
البنزين اجلبارة، األول منها 
ينتمي إل���ى نادي محركات 
 V6 االس���طوانات الس���ت
سعة 3.6 ليترات يولد قوة 
280 حصانا ويوفر انطاقة 
من السكون إلى سرعة 100 
كلم/س في غضون 7.8 ثوان، 
وس���رعة قص���وى محددة 

إلكترونيا 228 كلم/س.
الثاني فهو  أما احمل���رك 
ثماني االسطوانات V8 سعة 
4.2 ليترات، يولد قوة تقدر 
ب� 360 حصان���ا، وينطلق 
بالسيارة من السكون إلى 100 
كلم/س في غضون 7.5 ثوان، 
أما الس���رعة القصوى فهي 

محددة ب 250 كلم/س.
س���ابقة  احمل���ركات 
الذكر تتص���ل بناقل حركة 
أوتوماتيكي تيبترونيك من 
ثمان سرعات، ينقل احلركة 

إلى العجات األربع.

طوارق مروضة الصحاري
ف���ي منتص���ف الطريق 
قبل أن نسلك طريق العودة 
نستريح قليا في أحضان 
الطبيعة البكر لتناول بعض 
القهوة والبسكويت، جميع 
السيارات هنا تكتسي الغبار 
في مش���هد يذكرنا باألسفار 
الدائمة لقبائل الطوارق التي 
القاسية  روضت الصحاري 
العربي،  املمتدة في املغرب 
هم دائما ما يتغنون بترانيم 
أثن���اء ترحالهم،  يرددونها 
ومنه���ا تل���ك الت���ي تقول: 
»الصح���راء ال تنتهي وأنا 
كذلك«، نعم إنه حال سيارة 
طوارق بقدراتها التي ال نهاية 
لها. هذه التجربة تركت في 
نفسي انطباعا إيجابيا للغاية، 
فولكس واجن اس���تطاعت 
أن جتمع مبهارة بن فخامة 
التصمي���م وجبروت األداء، 
لتقدم لن���ا طوارق رياضية 
متعددة األغراض وفاخرة في 
آن واحد، مريحة على الطرق 
الوع���رة متاما كما هي على 

الطرق السريعة. 
أعتق���د أن جناح طوارق 
سيستمر في املنطقة، والفضل 
يعود بكل تأكيد إلى جناحات 
فولكس واجن في ترس���يخ 
صورته���ا وجماهيريته���ا 
الت���ي رافقتها طيلة العقود 

املاضية.

سلطنة عمان  ـ طالل بارا

منذ إطاقها عام 2002 
كانت طوارق وال تزال من 
أفضل ط���رازات الصانع 
األملان���ي فولكس واجن، 
الرياضية  هذه السيارة 
متعددة االستخدامات التي 
تعد األكب���ر في خطوط 
انت���اج فولك���س واجن 
القت استحسان السائقن 
املميزين خاصة في منطقة 
الشرق األوسط، لتصبح 
واحدة من أكثر السيارات 
النخبوي���ة جناح���ا في 

العالم.
مؤخرا قامت فولكس 
واجن بإع���ادة تصميم 
الس���يارة، لتخرج  هذه 
لن���ا ط���وارق بتصميم 
جدي���د ط���ال األقس���ام 
األمامي���ة واخللفية، مع 
ميزات تقنية جديدة إلى 
جانب مجموعة واسعة من 
األلوان وإبداعات التصميم 

الداخلي.
إل���ى س���لطنة عمان 
توجهنا هذه املرة بدعوة 
من شركة بهبهاني الوكيل 
احلصري لسيارات فولكس 
واجن في الكويت، حيث 
سنخضع سيارة طوارق 

اجلديدة الختبارات 
وتقدم طوارق اجلديدة 
مجموعة واسعة من مواد 
التنجي���د م���ع إضافات 
خش���بية � »جلد ڤيينا«: 
يتواف���ر ل���ون رابع هو 
»بونانزا براون« )البني 
الداكن( باإلضافة إلى ألوان 
»تيتان األسود« و»لون 
ال���ذرة البيج احلريري« 

و»البني الطبيعي«.
وباإلضاف���ة إلى هذه 
األلوان األربع���ة، هناك 
»جل���د ناب���ا« األني���ق 
وال���ذي ميكن طلبه اآلن 
بلون »س���انت تروبيه« 
اجلدي���د )درج���ة لون 
الرم���ال اخلفيفة( ولون 
»بونانكا البني«. ويشمل 
جديد هذه السيارة أيضا 
اثنن من ملسات »سابلي 
ماهاغوني« اخلش���بية 
اجلميلة، أال وهي »خشب 
اجلوز« و»األبنوس ذات 

التصميم الهندسي«.
مت جتهي���ز س���يارة 
طوارق اجلديدة مبيزات 
قياس���ية مثل املصابيح 
الزينون، والدفع  ثنائية 
وأق���راص  الرباع���ي، 
عج���ات مصنوعة من 
س���بيكة معدنية قياس 
17 بوصة، ونظام التحكم 
في التط���واف مع عجلة 

رحلة في جبال مسقط

.. بأسلوب الطوارق
سعة احملرك 3.6 ليترات 

القوة احلصانية: 280 حصانا
التسارع: من صفر إلى 100 كلم/س في 7.8 ثوان

السرعة القصوى: 228 كلم/س

سعة احملرك 4.2 ليترات
القوة احلصانية: 360 حصانا

التسارع: من صفر إلى 100 كلم/س في 7.5 ثوان
السرعة القصوى: 250 كلم/س قيادة صعبة، حيث 
ستساعدنا الطبيعة اجلغرافية التي تتميز بها مدينة 
مس���قط من اجلبال الصخرية والوديان والطرقات 
الوعرة، ومما ال ش���ك فيه أن اختيار فولكس واجن  
الشرق األوسط ملس���قط هو اختيار صائب وموفق 

إلظهار قدرات طوارق اجلديدة.

سننطلق في قافلة واحدة باجتاه منطقة »يتي« املمتدة 
بن ساسل اجلبال الصخرية، سنقود طوارق على 
طرقات معبدة، ممهدة، متعرجة، وعرة، وش���ديدة 
الوعورة، وسنكتشف الوجه الشرس اآلخر للفخامة 

الباڤارية.

بداية، لنتحدث قليا عن التصميم اخلارجي الذي 
بات يتمتع بشكل متجدد، حيث متت إعادة تصميم 
الواجهة األمامية بشكل كامل والتي أصبحت أكبر 
اآلن، باإلضافة إلى املصابيح األمامية ثنائية الزينون 
والتي أصبحت ميزة قياسية، وصوال إلى مصابيح 

LED املصممة حديثا والتي تعمل خال النهار.
وتشكل املصابيح ذات الشكل شبه املنحرف خطا 
باجتاه شبكة املبرد التي أعيد تصميمها لتوضع 
في منتصف السيارة. وعلى النقيض من النموذج 
السابق، فقد مت تشذيب الشبكة مع أربعة أجنحة 
الكروم بدال  تبريد عرضية من 
من اثن���ن. وامت���د جناحا 
التبريد السفليان بصريا 
إل���ى داخ���ل املصابيح 
األمامية. ويشكل كل من 
شبكة املبرد واملصابيح 
األمامية مع���ا نطاقا 

عريضا بارزا.
م���ن اخلل���ف يتميز 
التصمي���م األكثر دقة 
باملصد اجلدي���د والذي 
يؤك���د على ع���رض هذه 
الرياضية متعددة  الس���يارة 

األغراض.
ويندمج الناشر الذي 
أعي���د تصميم���ه 
مداخ���ن  ب���ن 
وقد  الع���ادم. 
قام املصممون 
موضع  بنقل 
بي���ح  مصا
ب  لضب���ا ا
اخللفي���ة ذات 
مصابيح LED إلى 
الذي يضم  املصد 
العواك���س اخللفية 
أيضا، وتتضمن امليزات 
البصرية في منطقة غطاء صندوق السيارة شارة 
VW الت���ي أعيد تصميمها وخط زوبعة مدبب بن 

املصابيح اخللفية.

من الداخل يعكس التصميم الداخلي للمقصورة اجلديدة 
متازجا غير عادي بن عناصر السيارات الرياضية متعددة 
األغراض املتينة وعناصر السيارات الفاخرة املتطورة مبا في 

ذلك مقابض األلومنيوم الدوارة اخلاصة بنظام كليماترونيك، 
وضبط علبة السرعة، والتعليق الهوائي، ونظام املاحة الاسلكية، 

وتعديل املرآة ومقابض فتحات التهوية التي مت استبدالها بنمط 
جديد من املقابض الدوارة.

وباإلضافة إلى ملسات الكروم حول وحدات لوحة التحكم 
ومعدات التحكم بعلبة السرعة، أصبحت اإلضاءة احلمراء 

جلميع معدات التحكم بيضاء اآلن.

مقصورة طوارق

V6 طوارق

V8 طوارق

عملية تجميل
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آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
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5 أبريل.. »الدولي« يبدأ االقتصادية
في توزيع األرباح النقدية
قال بنك الكويت الدولي )الدولي( انه سوف يتم البدء بتوزيع 
األرباح النقدية بواقع 9% للمساهمني املسجلني بسجالت 
البنك بتاريخ اجلمعية العامة املنعقدة في 28 مارس 2015 
وذلك لدى الشركة الكويتية للمقاصة - برج أحمد اعتبارا 
من يوم األحد املوافق 5 أبريل 2015.

ساعد الش���ركة في تنفيذ 
هذا البرنامج، معتبرا انه 
من أحدث قوانني الشركات 
في املنطقة حاليا حيث أتاح 
فرصة للجزيرة بأن تنفذ 

هذا البرنامج. 
وفي س���ؤاله من قناة 
العربية عما اذا كان التوزيع 
ان  ل���كل االرب���اح يعني 
الشركة ال تتطلع الى النمو 
في الفت���رة املقبلة، أجاب 
بان هناك خططا توسعية 
للشركة س���واء بخطوط 
جديدة إقليميا أو باستهداف 
أس���واق أخرى في أوروبا 

والشرق األوسط. 
وتوقع ب���ودي أن يزيد 
عدد أس���طول الشركة من 
الطائرات املس���تأجرة من 
7 إل���ى 10 طائ���رات، مؤكدا 
التركيز على السوق الكويتي 
الذي وصفه بأنه سوق نشط 

وبنمو متواص���ل. كما قال 
ان من اخلطط التوس���عية 
إنشاء مطار الشركة اخلاص 
الذي يتم تشييده بأسلوب 
البناء السريع، متوقعا أن 
يتم االنتهاء منه خالل عام 

ونصف العام.

أسعار النفط

وتطرق إلى مدى تأثير 
تراجع أسعار النفط على 
الش���ركة، قائال ان طيران 
اجلزي���رة تتبع سياس���ة 
حتوطية ف���ي هذا اإلطار، 
وأنها لم تدخل في مضاربات 
على الوقود بشراء طويل 
األجل، الفتا إلى أن تكلفة 
الوقود متثل نحو 35% من 
إجمالي مصروفات الشركة، 
وتقليص هذه املصروفات 
ساعد الشركة على زيادة 

األرباح.

في قطاع البنوك الذي لم 
يتجاوز %3.5.

ويتوق���ع أن حتق���ق 
الش���ركة نتائج جيدة في 
الربع األول من 2015 حسب 
تصريحات رئيس مجلس 
إدارة مجموع���ة طي���ران 
اجلزيرة م���روان بودي، 
الرصيد  ق���ال ان  حي���ث 
 النق���دي للش���ركة يقدر

ب� 80 مليون دينار بعد بيع 
أسطول الشركة، متوقعا 
أن يكون لديه���ا فوائض 
مالية بعد توزيع االرباح 
النقدية وش���راء األس���هم 
من املساهمني تقدر ب� 35 
مليون دينار وهي تزيد عن 
أنه  حاجتها احلالية، كما 
مبقدورها االقتراض حتى 

100 مليون دينار.
 وأوض���ح ب���ودي أن 
قانون الش���ركات اجلديد 

شريف حمدي

تفاع���ل املس���تثمرون 
الكويت لألوراق  بس���وق 
التوزيعات  املالي���ة م���ع 
النقدية املرتقبة عند 47.6 
فلسا لسهم طيران اجلزيرة 
في جلسة تعامالت أمس. 
وكان مجلس اإلدارة أوصى 
بتوزيع اجمالي 50 مليون 
دينار على املساهمني بواقع 
20 مليون دينار )47.6 فلسا 
للس���هم الواحد( في مايو 
املقبل كأرباح نقدية موزعة 
بعد موافقة العمومية الشهر 
املقبل، و30 مليون دينار 
عبارة ع���ن دفعات ضمن 
برنامج إعادة شراء األسهم 

في أغسطس املقبل.
وحقق السهم ارتفاعا 
باحلد األعلى مع حلظات 
االفتتاح األولى بجلس���ة 
تعام���الت أم���س ببلوغه 
570 فلسا محققا 50 فلسا 
مكاسب سوقية، ومع مرور 
الوقت تقلصت هذه املكاسب 
تدريجيا حتى اإلقفال إلى 
20 فلسا بنسبة 3.7% لينهي 
السهم تعامالته عند سعر 
540 فلسا بعد تداول 2.7 
ملي���ون س���هم بقيمة 1.5 
مليون دينار تعادل %8.5 
من إجمالي السيولة البالغة 

17.8 مليون دينار. 
التي  املكاس���ب  وبهذه 
الس���هم ملكاسبه  أضافها 
الس���ابقة يكون قد ارتفع 
خالل 2015 بنس���بة %18 
محقق���ا 100 فلس، حيث 
استهل العام احلالي بسعر 

440 فلسا.
وبتوصية مجلس إدارة 
الشركة بتوزيع 47.6 فلسا 
نقدا يكون عائد االستثمار 
عل���ى الس���هم 9.2% وهو 
معدل جيد إذا ما قورن مع 
متوس���ط عائد االستثمار 

ارتفع باحلد األعلى عند االفتتاح.. وجني األرباح قلص مكاسبه

سهم »اجلزيرة« يحلق في سماء البورصة
»NBK Capital« تدعم خطة »اجلزيرة«

توصية بشراء السهم بقيمة عادلة عند 580 فلساً

مدحت فاخوري

أصدرت ش��ركة »NBK كابيتال« تقريرا قيمت 
فيه سهم طيران اجلزيرة، حيث كررت الشركة 
توصيتها بشراء الس��هم وقيمت القيمة العادلة 
للسهم عند 580 فلسا، بنمو 15%، وذكر التقرير ان 
شركة طيران اجلزيرة حققت زيادة في اإليرادات 
خالل الربع الرابع م��ن 2014 بلغت قيمته 16.4 
مليون دينار بارتفاع معدله 11% على أساس سنوي 
بزيادة بلغت 1% عن التوقعات، حيث حققت الشركة 
زيادة في أعداد املسافرين مبعدل 7% على أساس 

سنوي خالل الربع الرابع من 2014. 
وبلغ��ت قيمة األرب��اح التش��غيلية 4.4 ماليني 
دينار بارتفاع بلغ معدله 30% على أساس سنوي 
متماشية مع التوقعات ل� NBK كابيتال. وارجح 
التقرير الس��بب الرئيسي وراء هذه األرباح إلى 
االنخفاض في أس��عار الوقود الذي كان له دور 
رئيسي في حتسني هوامش األرباح التشغيلية، 
وحققت الشركة صافي أرباح )قبل تأثير صفقة 
بيع الطائ��رات( بلغ 3.8 مالي��ني دينار بارتفاع 
بنم��و بلغ 47% مقارنة بالعام املاضي وبنحو %6 
عن توقعات NBK كابيتال. وفي حال األخذ ببيع 
صفقة الطائرات في االعتبار فان الشركة تكبدت 
صافي خسارة بلغ 16.5 مليون دينار خالل الربع 

الرابع من 2014.
وأشار التقرير الى ان هناك الكثير من العوامل 
احملفزة التي سيكون لها دور جتاه النظرة التفاؤلية 

املستقبلية للشركة.
وأثن��ى التقرير على قرار إدارة ش��ركة طيران 
اجلزيرة االحت��رازي بإعادة الفائ��ض النقدي 
للمس��اهمني، مما سيكون له انعكاسات إيجابية 
على سعر سهم الش��ركة، مستندا في ذلك الى 
النتائج التش��غيلية القوية للشركة خالل الربع 

الرابع من 2014.
وذكر التقرير ان مجلس إدارة مجموعة طيران 
اجلزي��رة أوصى بتوزيعات أرباح للمس��اهمني 
بقيمة 50 مليون دينار، حيث من املتوقع ان يبلغ 
الرصيد النقدي املق��در للجزيرة ومبا في ذلك 
توقعات الشركة لعام 2015 هو 80 مليون دينار 
)قبل توزيعات لألرباح(، وباإلضافة إلى ذلك، فإن 

الش��ركة لن يكون لديها أي ديون في امليزانية 
العمومية بعد تسديد التزاماتها من الديون. ووفقا 
لذلك فإن الشركة اختارت ان تعيد الفائض النقدي 
إلى املساهمني على شكل توزيعات أرباح نقدية 
وإعادة ش��راء األسهم، ومجموعهما معا يشكل 

23% من القيمة السوقية للشركة. 
وأعلن��ت اجلزي��رة عن توزيعات أرب��اح نقدية 
بقيمة 20 مليون دينار، بواقع 48 فلس��ا للسهم 
الواحد، وبعائد 9%. وتظل توزيعات األرباح النقدية 
مقيدة برصيد األرب��اح املدورة والتي بلغت 20 
مليون دينار بسبب اخلسارة ملرة واحدة جراء 
صفقة بيع الطائرات، حيث ستخضع التوزيعات 
ملوافق��ة اجلمعية العامة العادي��ة يوم ال� 17 من 

مايو 2015.
كما أعلنت اجلزيرة ع��ن برنامج خلفض رأس 
امل��ال بقيمة 30 مليون دين��ار )من خالل إعادة 
ش��راء األسهم( حيث تنوي ش��راء 220 مليون 
سهم بالقيمة االسمية )100 فلس( باإلضافة إلى 
تخفيض كامل حص��ص األرباح واالحتياطيات 

عن طريق توزيعها. 
ول��دى اجلزيرة حالي��ا 420 مليون س��هم في 
رأس��مالها، وبعد برنامج إعادة ش��راء األسهم 
س��ينخفض إلى 200 مليون سهم، ذلك في حال 
وافقت اجلمعية العامة غير العادية )املتوقع عقدها 
بتاريخ 16 أغس��طس 2015( على تخفيض رأس 
املال بنسبة 52%، حيث س��يكون برنامج إعادة 
شراء األسهم إلزاميا من جميع املساهمني على 

أساس تناسبي.
وكانت شركة طيران اجلزيرة أعلنت امس على 
موقع البورصة انها تكبدت خسائر بحجم 15.8 
مليون دينار بالربع الرابع من 2014 مقابل أرباح 

2.6 مليون دينار في الفترة املقابلة من 2013. 
وعلى مدار العام، سجلت الشركة خسارة بحجم 
2.8 ملي��ون دينار مقابل أرب��اح ب� 16.6 مليون 

دينار.
وأرجعت الشركة هذه اخلسائر الى بيعها أسطول 
طائراتها بالكامل الذي نتج عنه خسائر ب� 16.8 
مليون دينار بالربع الرابع بس��بب مصروفات 
الصفقة والفرق بني القيمة الدفترية وقيمة البيع. 

وهذه اخلسائر استثنائية وغير متكررة.

توقعات بنمو أرباح الشركات الكويتية مبعدل %7.4

»املركز«: 71 مليار دوالر األرباح املتوقعة
 للشركات اخلليجية في 2015

3%. وقد منت أرباح الشركات 
اخلليجي���ة املدرجة مبعدل 
6% ف���ي النصف الثاني من 

عام 2014.
وخالل الفترة نفس���ها، 
البحرين املس���تفيد  كانت 
األكبر بنمو أرباح بلغ %57 
في النصف الثاني من عام 
2014، بينما انكمشت األرباح 
في اململكة العربية السعودية 
وعمان مبعدل 10% و1% على 

التوالي.
كم���ا ش���هدت اإلمارات 
العربية املتحدة والكويت 
وقطر أيض���ا تضاعفا في 
معدل منو األرباح بالنصف 

الثاني من 2014.

أرباح عام 2014
 وأش���ار ال���ى ان قطاع 
امللكي���ة العقارية والقطاع 
املصرفي كانا هما األفضل 
من حيث األداء باملنطقة في 
العام املالي 2014، حيث حققا 
منوا مبعدل 22% و16% على 

التوالي.
الرغم من وجود  وعلى 
مؤشرات على تباطؤ معدل 
النمو في نهاية العام بقطاع 
امللكية العقارية، إال أنه حقق 

انطالقة في مطلع العام.
وقد تأثر قطاع الس���لع 
الذي يعد ثاني  األساسية، 
أكب���ر قطاع فيم���ا يتعلق 
بصافي األرباح، إلى حد كبير 

بانخفاض أسعار النفط.
كما تأثر قطاع االتصاالت، 
الذي يعد ثالث أكبر قطاع فيما 
يتعلق بصافي األرباح، إلى 
حد كبير بانخفاض متوسط 
العائد لكل مستخدم، فضال 

عن خسائر الشركات.
وقد حقق قطاع اخلدمات 
املالية أعلى معدل منو بنسبة 
الثاني  بلغت 99% للنصف 
من عام 2014، وتاله قطاع 
امللكية العقارية الذي زادت 
أرباحه مبع���دل 29% خالل 

الفترة نفسها.
وأدى ازده���ار قط���اع 
ف���ي  العقاري���ة  امللكي���ة 
األس���واق الرئيس���ية مثل 
العربية املتحدة  اإلم���ارات 
)دب���ي وأبوظب���ي( وقطر، 
ف���ي مجال  واإلصالح���ات 
العقاري في  الرهن  إقراض 
العربية السعودية  اململكة 

إلى منو أرباح القطاع.
وتأث���رت أرب���اح قطاع 
االتصاالت بتغير معدل أرباح 
شركة موبايلي، األمر الذي 
أدى إلى خسارة 381 مليون 

دوالر من إجمالي أرباحها.
وكان انخفاض متوسط 
 )ARPU( العائد لكل مستخدم
أيضا أحد األس���باب وراء 

هبوط صافي األرباح.

ثالث أعلى منو بني القطاعات 
مبعدل 20%، وبالتالي كان له 
التأثير األكبر على إجمالي 
األرباح محققا منوا مبعدل 
6% على مدار النصف الثاني 

من عام 2014.
وق���ال ان دولة اإلمارات 
العربية املتحدة والبحرين 
حققتا أعلى منو لألرباح على 
مدار الع���ام بأكمله في عام 
2014 مبعدل 32% و11% على 
التوال���ي، وتلتهما الكويت 
مبع���دل 8% ثم قطر مبعدل 
6%. وكانت أس���عار النفط 
مسؤولة بشكل جزئي عن 
األداء املتوس���ط للمملك���ة 
العربية الس���عودية البالغ 

توقع تقرير شركة املركز 
الكويت���ي ان ترتفع  املالي 
أرباح شركات دول مجلس 
التعاون اخلليجي بنس���بة 
5% في عام 2015، لتصل هذه 
األرباح إلى 71 مليار دوالر 
بنهاية 2015، وقد بلغت أرباح 
النص���ف الثاني لعام 2014 
حوالي 32 مليار دوالر مبعدل 
النصف  منو 6% على مدار 

الثاني لعام 2014.
وبوجه ع���ام، فإنه من 
املتوق���ع منو أرب���اح دولة 
اإلمارات العربية املتحدة بقوة 
مبع���دل 10.4% للعام 2015 
بأكمله مقارنة بعام 2014، 
وفي دولة قطر مبعدل %7.8، 
بينما من املتوقع منو أرباح 
دولتي الكويت وعمان مبعدل 
7.4% و4.6% عل���ى التوالي 
خالل الفترة نفس���ها، وفي 
العربية  البحرين واململكة 
الس���عودية مبع���دل %2.7 

و1.6% على التوالي.
وذكر التقرير ان شركات 
التع���اون  مجل���س  دول 
اخلليجي ق���د أعلنت خالل 
النصف الثاني من عام 2014 
عن منو مبعدل 6% على مدار 
النصف الثاني من عام 2013، 
وبلغ إجمالي األرباح احملققة 
الفت���رة 32 مليار  في هذه 
دوالر، حي���ث كانت أرباح 
املنطقة مدفوعة باألداء القوي 
املالية  لقطاعي اخلدم���ات 

وامللكية العقارية.
وبني ان صافي إجمالي 
األرب���اح احملققة من قطاع 
اخلدمات املالية في النصف 
الثاني من عام 2014 بلغ 1.2 
مليار دوالر، حيث بلغ النمو 
99% على مدار النصف الثاني 
من ع���ام 2013، كما بلغت 
أرباح قطاع امللكية العقارية 
2.7 مليار دوالر محققا منوا 
مبعدل 29% ع���ن النصف 

الثاني من عام 2014.
وحقق القطاع املصرفي 
أرباح، وكان  أعلى نس���بة 

قالت الشركة الكويتية لالستثمار في بيان نشر 
على موقع »البورصة« أمس، انها وبصفتها مصفي 
صندوق الهالل اإلسالمي � أحد دائني شركة »دار 

االستثمار« � قد رفضت مقترح تسوية املديونية 
املقدم من األخيرة، والذي عرض في اجتماع الشركة 

مع الدائنني باإلمارات في 21 يناير 2015.

قالت »الوطنية الدولية القابضة« ان »شركة 
العال الوطنية العقارية« إحدى الشركات اململوكة 
لها بنسبة 100% قامت ببيع 4 وحدات مبشروع 

مزايا بزنس أڤنيو )MBA( في إمارة دبي.
وقالت الش���ركة ان قيمة الوحدات املبيعة 

بلغ���ت 4.52 ماليني درهم إماراتي تقريبا )ما 
يعادل 1.23 ملي���ون دوالر � حوالي 369 ألف 
دينار(. وحققت »وطنية د ق« بحسب البيان 
املنشور على موقع البورصة من عملية البيع 

صافي أرباح بقيمة 10.63 ماليني دينار.

رويترز: للمرة األولى منذ بدء اس����تطالعها 
الشهري حول استثمارات مديري الصناديق في 
الشرق األوسط، أظهر املسح األخير ل� »رويترز« أن 
نسبة املتشائمني حيال أسواق األسهم والسندات 
في الشرق األوسط فاقت نسبة املتفائلني، وذلك 
لفترة األش����هر ال� 3 املقبل����ة. ويعتزم 20% من 
املديرين خفض استثمارات األسهم مقابل %13، 

فقط من املديرين الذين يرغبون في زيادتها.
وبخصوص السوق الكويتية قال 80% من 
مديري االستثمار )وعددهم 12( انهم سيبقون 
على اس���تثماراتهم في السوق الكويتية كما 
هي، بينما فقط 6% منهم سيخفضون، و%14 

سيرفعون استثماراتهم.
وبحسب مسح »رويترز« تتعدد األسباب 

وراء ذلك لتتضمن عودة الضعف إلى أسواق 
النفط إلى جانب التطورات اجليوسياس���ية 

في املنطقة.
الس���عودية،  أما بخص���وص األس���هم 
فتتساوى نس���بة املديرين الذين يرغبون 
في زيادة ملكيتهم مع هؤالء الذين يرغبون 
في تخفيضها، حيث تبلغ هذه النسبة %20 

لكل من الطرفني.
وألقت التوقعات بقيام االحتياطي الفيدرالي 
برفع معدالت الفائدة بظاللها على خطط املديرين 
لرفع استثماراتهم في أسواق الدخل الثابت في 
الشرق األوسط، حيث يتوقع 7% من املديرين 
زيادة حصصهم في أس���واق السندات مقابل 

13%، يتوقعون تقليصها.

قالت شركة املدينة للتمويل واالستثمار 
إن خسائرها ارتفعت خالل عام 2014 بنسبة 
69.8%، وأوضح البيان املنشور على موقع 
البورصة، أن خسائر الشركة في 2014 بلغت 
13.94 مليون دينار مقابل خسائر بلغت 8.21 

ماليني دينار في عام 2013.
وشهدت خسائر الشركة خالل الربع األخير 
من 2014 تراجعا نسبته 46.5%، حيث بلغت 
2.09 مليون دينار في مقابل خس���ائر 3.91 

ماليني دينار خ���الل الفترة املماثلة من عام 
.2013

وقالت »الشركة« في البيان إن السبب في 
ارتفاع اخلسائر السنوية يعود إلى خسائر 
استثمارات مببلغ 7.03 ماليني دينار، وخسائر 
اس���تثمارات في شركات زميلة مببلغ 3.33 
ماليني دينار، باإلضافة إلى احتساب تدعيم 
مخصصات وانخفاض في القيمة مببلغ 3.17 

ماليني دينار.

»الكويتية لالستثمار« ترفض مقترح التسوية مع »الدار«

مملوكة لـ »الوطنية القابضة« 
تبيع وحدات سكنية في دبي

»مديرو االستثمار«: ال تغير لالستثمارات
 في السوق الكويتي خالل 3 أشهر

13.9 مليون دينار خسائر »املدينة«

اإلمارات والبحرين 
حققتا أعلى منو 

لألرباح خالل 
2014

السهم ارتفع خالل 
2015 بنسبة %18 
ومعدل العائد على 

االستثمار 9.2% أعلى 
من البنوك

 
بودي: وزعنا األرباح 

الضخمة لعدم احلاجة 

إليها حالياً
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معرض العقار واالستثمار يستقطب 250 مشروعاً من 15 دولة
أعلنت مجموعة توب اكسبو لتنظيم املعارض واملؤمترات 

عن اكتمال استعداداتها إلطالق فعاليات معرض العقار 
واالستثمار »معرض املعارض العقارية في الكويت« والذي 

تنظمه املجموعة بأرض املعارض مبشرف في القاعة 8 خالل 

الفترة 6 -11 أبريل وبرعاية سعادة وكيل وزارة التجارة 
املساعد لشؤون املنظمات الدولية والتجارة اخلارجية الشيخ 
منر فهد الصباح ووسط مشاركة 74 شركة عقارية ومالية 
واستثمارية تعرض اكثر من 250 مشروعا بحوالي 15 دولة 

خليجية وعربية وعاملية، وقد استعرض عدد من املشاركني 
املشاريع التي سيتم طرحها في املعرض والتي تتوزع بني 
عدة دول من الكويت السعودية واإلمارات وسلطنة عمان 

ومصر وتركيا والبوسنة واسبانيا.

حمدي عالم

فهد املطوع

محمد الفيلكاوي

علي اجلهوري

نائلة جميل

غنيمة خضر

علي الفرارجي

محمود شهاب

جديدة ومنافس����ة توفر مناخا 
جيدا وآمنا لالستثمار، حيث ان 
املشروعات التي تقدمها الشركة 
القت إقب����اال كبيرا من العمالء، 
وعلى وجه اخلصوص مشروع 
»في����ا بارك« الذي بيع 95% من 
وحداته خالل النصف األول من 
عام 2014 وجار تسليمه ونقل 
امللكية للمشترين حاليا، وينتهي 
تسليم آخر مرحلة منة بحلول 

صيف 2015.
وأضاف أنه سعيا منا لتقوية 
إمكانات الشركة فقد كونا حتالفا 
جديدا حتت مظلة فوربوينتس 
أكبر الشركات  يضم ثالثة من 
العاملة في سوق العقارات بتركيا 
وأوروب����ا في مج����ال التطوير 
والبناء وكذلك التسويق العقاري 
داخل وخ����ارج تركيا األعضاء 
واحلائزين على جوائز دولية 
عدة في مجال التسويق العقاري 
التركية وأوروبا،  باجلمهورية 
التحالف اجلديد  ويعمل ه����ذا 
الش����ركة  إمكانات  على تدعيم 

اليوس����في 8« والذي يقع في 
منطقة ضاحية صباح السالم 
التي تعد إح����دى أهم املناطق 
االس����تثمارية الت����ي حتظ����ى 
باهتم����ام ش����ريحة كبيرة من 
الكويتيني، متوقعة  املواطنني 
ان يشهد املش����روع إقباال من 
قبل املستثمرين بفضل موقعه 
املميز، حيث يحظى املشروع 

بإطاللة بحرية رائعة.
وقالت إن »أبراج اليوسفي« 
متيزت خالل س����نوات عملها 
السابقة بالتشطيبات السوبر 
ديلوك����س، واملصداقي����ة في 
مواعيد التنفيذ والتسليم، فضال 
التي  املميزة  عن املواصف����ات 
تتوافق مع شروط ومتطلبات 
بيت التس����ليف واالدخار، هذا 
باإلضافة إلى خدمات الصيانة 
واألم����ن وم����ا تتضمنه����ا من 

خدمات ما بع����د البيع، وباقي 
اخلدمات األخرى املتعلقة بإدارة 
أمالك الغير وتأجير الوحدات 
الس����كنية للمالك الراغبني في 

استثمارها.

احلي السادس، عش�ر دقائق 
فقط واملسافة بني تقسيم درمي 
جاردنز وجامعة السادس من 
اكتوبر ال تتعدى خمس عشرة 
دقيقة فقط، كما كشفت خضر 
عن مشروع شقق سكنية في 
التوسعات الشمالية اجلديدة 
التي القت العديد من اهتمام 
املستثمرين الراغبني في السكن 
العم���ودي والتابع���ة ملدينة 
الس���ادس من أكتوبر والتي 

سيتم طرحها في املعرض.

وضواحي العاصمة سراييڤو، 
ويتميز موقع املشروع بقربه 
من اخلدمات الرئيسية ومراكز 
التسوق ونبع البوسنة الشهير، 

وكذلك قربه من املطار.
وبنينّ أن الشركة تطرح أيضا 
مشاريع أخرى مثل: )أراضي 
منازل سراييڤو(، حيث تقع في 
منطقة فوغوتشيا وهي إحدى 
املناطق الراقية في العاصمة 
البوسنية وتتميز بقربها من 
اخلدمات الرئيسية وإطالالتها 
اخلالبة، وكذلك احتواؤها على 
البنية التحتية الكاملة )كهرباء 
� ماء � صرف صحي � شوارع 
وإنارة( ومتتاز بأس���عارها 
التنافسية، إذ تبدأ األسعار ب� 
7500 د.ك وبنظام األقس���اط 
املريح���ة ومبق���دم 1900 د.ك 

فقط.
وذك���ر أن الش���ركة بدأت 
بتسويق مشروع في إسطنبول 
في منطقة ايزينيورت القريبة 
من املطار. وه���و عبارة عن 
مجمع كبي���ر ويحتوي على 

صرح محمود شهاب مدير 
التسويق واالستثمار نائب املدير 
العقارية  العام لشركة األمانة 
بأن الشركة تعد عمالءها الكرام 
وكما عودتهم دائما مبش���اريع 
غاية في الرقي ومكفولة العائد 
السنوي بعقود استثمارية موثقة 
وبقيمة مغرية تبدأ عوائدها مع 
التعاقد مباشرة. وأضاف: كما 
تقوم بالعمل على تلبية الطلب 
املتنامي للشراء في عدة مناطق 
مختلفة في تركيا مثل اسطنبول، 
بورصة، كوشاداسي وطرابزون، 
كما توفر لعمالئها الكرام فرصا 
استثمارية عظيمة في كل من 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

خالل الفترة من 6 إلى 11 أبريل اجلاري

»اجلمال« تسوّق عقارات محلية»فوربوينتس«: خبرتنا العقارية متتد لعقد من الزمان

»االحتاد اخلليجية« تسوق عقارات في 6 أكتوبر

»الديار«: بيع 70% من املنتزه إليجا بالبوسنة

ق مشاريع مبصر وتركيا وسراييڤو »جرين سيتي« تسوِّ
تطرح شركة جرين سيتي العقارية العديد 
من العقارات السكنية والسياحية والتجارية 
الفاخرة التي تتمتع مبزايا احلياة العصرية 
ورفاهية اخلدمات والعوائد االستثمارية التي 
جتعل من هذا العقار أفضل وجهة استثمارية 

مالئمة جلميع العمالء.
وحرصا منها على تنوع األسواق وتلبية 
احتياجات عمالئها تقدم جرين سيتي العقارية 
مش���روعات مختلفة مبدينة دبي، سراييڤو، 
باإلضافة الى مشروعاتنا املتعددة. بجمهورية 
مصر العربية وتركيا وقد دأبت شركة جرين 
س���يتي العقارية على تقدمي كل ماهو جديد 
ومتنوع بدءا من وحدات سكنية تشطيب فاخر 
وتسليم فوري مبدينة بودروم بتركيا بأسعار 

تبدأ من 27700 دينار كويتي.
وتطرح أيضا أراضي سكنية كاملة املرافق 
والتراخيص مبنطقة فيسوكوا التي تبعد عن 
مركز مدينة سراييڤو 25كم مبساحة تبدأ من 
455 م2 وبأسعار تبدأ من 8800 دينار وتسليم 
فوري. وأيضا مشروعات سكنية مختلفة )ڤيالت 
وشقق( تسليم فوري بالتجمع اخلامس ومدينة 
6 اكتوبر باإلضافة الى عيادات طبية ومحالت 

جتارية باملعادي ومدينة 6 أكتوبر.
كما يسعدنا أن نعلن ألول مرة عن منتجع 
تاهيتي بالساحل الشمالي على البحر املتوسط 
بالقرب من االس���كندرية بخدماته السياحية 
املتكاملة من حمامات سباحة وبحيرات صناعية 

وإدارة فندقية متكاملة ومول جتاري.

»األمانة« توفر فرصاً استثمارية مجزية

من حي����ث التطوي����ر العقاري 
لتوفير فرص التملك للوحدات 
اجلاهزة للتس����ليم الفوري مع 
توفر أنظمة السداد السهلة والتي 
تصل إلى 48 شهرا بدون فوائد 
وكذلك حتويل ملكية العقار فورا 
بعد سداد مبلغ التعاقد واستالم 
التحالف  الوحدة، كما يعم����ل 
اجلديد والذي ولد حتت اس����م 
إنترتورك لإلنشاءات على توفير 
فرص التمل����ك في جميع املدن 
التملك  التركية بنفس سياسة 
مع التقسيط بدون فوائد بدون 

ضمانات بنكية.
من جانبه، قال رئيس مجلس 
إدارة الشركة أحمد جنكيز: »كان 
لنا السبق في تقدمي مشروعات 
متميزة في مدينة كوشاداسي، 
واس����تمرارا منا في ذلك نأخذ 
عل����ى عاتقنا دائم����ا توفير كل 
سبل االس����تثمار اجليد واآلمن 
والذي يتمثل في كل مشاريعنا 
املطروح����ة للبي����ع  اجلاهزة 

للتسليم الفوري«.

أكثر من 14 ألف شقة ووحدة 
سكنية، ومتتاز بتشطيباتها 
العالية اجلودة وبأس���عارها 
التنافسية حيث تبدأ أسعارها 

من 62.680 دوالر. سلطنة عمان، اململكة العربية 
الس���عودية واململكة األردنية 
الهاش���مية. وتبش���ر عمالءها 
من املقيمني بالكويت مبفاجآت 
ضخمة تنفرد بها شركة األمانة 
العقارية إن شاء اهلل وستكون 

تلك املفاجآت قريبا جدا.
م���ن جانبه أض���اف محمد 
حمدان صاب���ر، مدير املبيعات 
بالش���ركة أن هن���اك فرص���ا 
استثمارية عظيمة أيضا في دول 
مجلس التعاون، وخصوصا في 
السعودية، اإلمارات، وسلطنة 
عمان، وتلك الفرص تلبي رغبات 
كل املس���تويات للراغب���ني في 

االستثمار العقاري اآلمن.

ذكر مدير عام فوربوينتس 
جروب - الكويت حمدي عالم 
أن الشركة احتفلت مبرور عشر 
سنوات على بداية نشاطها في 
السوق الكويتي والتركي، وقال 
إن الشركة متضى قدما في تقدمي 
اجلديد م����ن اخلدمات العقارية 
لعمالئها من خالل خلق فرص 

ق����ال مدي����رة املبيعات في 
شركة اجلمال العقارية )املسوق 
احلص����ري ألبراج اليوس����في 
الس����كنية( نائل����ة جميل إن 
ق مجموعة من  الشركة تس����ونّ
املشاريع السكنية في الكويت 
منها مناطق »صباح الس����الم، 
املهبولة، والس����املية«، حيث 
س����يتم اإلعالن عن تس����ويق 
التمليك  أبراج سكنية للشقق 
مبس����احات مختلفة وتناسب 
احتياج����ات مختل����ف العمالء 
واملستثمرين، ومبساحات تبدأ 
من 80 مت����را وتصل إلى 200 
متر مربع، باإلضافة إلى تقدمي 
مجموعة من العروض احلصرية 

خالل فترة املعرض.
وأكدت أن املشاريع املطروحة 
في املعرض ستتضمن مشروعا 
جديدا وهو مش����روع »أبراج 

قالت رئيس مجلس إدارة 
ش���ركة االحت���اد اخلليجية 
غنيم���ة خضر ان الش���ركة 
تطرح حزمة م���ن األراضي 
الس���كنية للبيع في تقسيم 
درمي جاردنز التابع حملافظة 
6 أكتوب���ر. وقالت ان املدينة 
السكنية املطروحة للبيع قد 
مت تقسيم أراضيها مبساحات 
مختلفة ترضي جميع األذواق، 
وأضاف���ت: اجلدير بالذكر أن 
تقسيم درمي جاردنز يبعد عن 

صرح املدير العام لشركة 
العقاري���ة م.عل���ي  الدي���ار 
الفرارجي بأن الشركة أصبحت 
ضمن كبرى الشركات العقارية 
التي تقوم بتسويق وتطوير 
املشاريع اخلارجية وخصوصا 
البوس���نة وتركيا،  مشاريع 
وذلك بفضل اإلمكانيات اإلدارية 
املتطورة التي متتلكها من خالل 
فريق تس���ويقي وتطويري 
مؤهل بشكل كبير واختيارها 
ألفضل املشاريع املتميزة في 
مواقعها وتصاميمها وأسعارها. 
إضاف���ة إلى مش���اركاتها في 
املع���ارض العقاري���ة املقامة 
ف���ي الكوي���ت وكذل���ك دول 
املنطقة، واستخدامها لألدوات 

التسويقية الفاعلة. 
وأكد ان املشروع الذي تقوم 
الشركة بتسويقه وتطويره 
� وه���ي املالكة له � حاليا هو 
»منتجع املنتزه � إليجا« وهو 
مبساحة إجمالية تقدر ب� 120 
ألف مت���ر مربع وهو يقع في 
منطقة إليج���ا إحدى مناطق 

»دار العز« تعرض مشاريع في تركيا

»بيوتي كويت« تقدم مشاريع 
سياحية بتركيا

»املسيلة« تقدم خدمات 
االستثمار العقاري

ق���ال مدي���ر املبيعات في ش���ركة دار العز 
العقارية فهد املطوع ان الش���ركة جنحت في 
تكريس حضورها في السوق خالل السنوات 
املاضية عن طريق إطالق حزمة من املشاريع 
في تركيا، مش���يرا الى ان دار العز س���تكون 
متواجدة في املعرض بشكل مميز وكبير بعرض 
مجموعة من املشاريع في اسطنبول وبورصة 
وطرابزون خصوصا بعد التركيز على مشروع 
دار العز في يلوا جنارجك الذي يتميز باملوقع 
اإلس���تيراتيجي الذي يبعد 200 متر من بحر 
مرمرة وكيلومت���ر من ميناء ومركز جنارجك 
فضال عن انها تغطي جميع احتياجات العمالء، 
وسنطرح مش���روعا جديدا في مركز بورصة 
ويتميز باملوقع اإلستراتيجي، واملشروع عبارة 
عن مبنى عدد 2 وعدد األدوار أرضي و3 طوابق 
ومتوافر مبساحات مختلفة ومميزات املشروع 

مدخل خاص وحدائق وألعاب أطفال.

ص���رح محم���د الفيلكاوي رئي���س مجلس 
إدارة ش���ركة بيوتي كويت للتجارة العامة بأن 
الشركة ستطرح مجموعة متميزة من املشروعات 
الس���ياحية مبدينة كوشاداسي التركية، حيث 
حرصت الشركة على اجلمع بني الرفاهية والعائد 
االستثماري املضمون في اختياراتها ملشروعاتها، 
حيث نقدم في معرض العقار واالستثمار مشروع 
ڤل���ل Cypress Valley املتميز وه���و عبارة عن 
كومباوند متكامل اخلدمات والڤلل مس���احتها 
240 مترا دورين ونصف تتكون من 4 غرف نوم 
و4 حمامات إطالل���ة بديعة على مزارع اخلوخ 
والرمان وقريبة من البحر والڤلل تسليم فوري 
بأس���عار خارج املنافسة وتسهيالت في السداد 
 Orion Konaklari هذا باإلضافة الى مشروع شقق
بتصميمه املعماري املتميز وموقعه الفريد، حيث 

إنه يبعد عن البحر.

أكد املدير العام في شركة املسيلة املتحدة علي 
اجلهوري ان الشركة تركز جهودها حاليا من 
أجل تقدمي خدمات جتارية على مستوى ثابت 
ومبتكر في جميع األسواق احمللية، مشيرا إلى 
أن الشركة تعمل كمستشار موثوق به لعمالئها 

ميدهم باألفكار واحللول املبتكرة واملربحة. 
وأض���اف أن العميل ومصاحله هما محور 
اهتمام كل عضو في مكتب ش���ركة املس���يلة 
املتخصص في تقدمي خدمات االستثمار العقاري، 
حيث تقدم الشركة مجموعة متكاملة من اخلدمات 
العقارية للمالك واملس���تثمرين واملستخدمني 
للمكاتب اإلدارية تتنوع بني دراس���ة السوق 
والتخطيط االس���تراتيجي من أجل التطبيق 
والتوجيه املستمر.  وأشار إلى أن هذه اخلدمات 
ميكن أن تش���مل مختلف أنواع العقارات التي 
من بينها املكاتب، احملالت، األراضي الصناعية، 
األراضي الس���كنية والتجارية والس���ياحية، 

األراضي االستثمارية والشقق السكنية.

يوسف النجار

نعط����ي لعمالئنا قدرا كبيرا 
م����ن الرفاهية واالس����تمتاع 
والتمت����ع بالطبيعة اخلالبة 

ملنطقة ابنت.
وفي اسطنبول االوروبية 
وحتديدا منطقة بتشاشهير 
الراقي����ة تط����رح مش����روع 
لؤلؤة البس����تان والذي يعد 
التي  من اضخم املشروعات 
تقام في منطقة بتشاشهير، 
حيث مت انشاء املشروع على 
مس����احة 26 الف متر مربع 
وه����و يعتبر مدينة مصغرة 
متكاملة اخلدمات من حيث 
وجود بحيرات صناعية داخل 
املشروع ووجود مول جتاري 
عاملي محيط باملش����روع من 
اخل����ارج، وأضاف هذا ليس 
كل شيء، فاإلبداع االنشائي 
للمشروع من حيث التصميم 
الذكي للبناي����ات التي توفر 
اكبر قدر من الرؤية للمناظر 
الطبيعية للمنطقة والتمتع 
مبش����اهدة مناطق اخلدمات 
الداخلية من حيث حمامات 
السباحة واملالعب والنادي 

ق مشاريع بإسبانيا وإسطنبول »البستان« تسوِّ
الصحي واملناطق املخصصة 
لألطفال واملساحات اخلضراء 
الت����ي تتكون م����ن 62% من 
مساحة املشروع كل ذلك ولم 
ينس املصم����م توفير جميع 
املساحات االنشائية للشقق 
فتبدأ املساحات من 66 مترا 

الى مساحة 190 مترا.

التنفيذي  الرئي����س  قال 
لش����ركة البس����تان الدولية 
للعقارات ابراهيم البس����تان 
س����تعرض  الش����ركة  ان 
مشاريع في اسبانيا بعوائد 
استثمارية تبلغ نسبتها %15 

في كستليون.
ق����ال رئيس  من جانبه، 
مجلس االدارة يوسف النجار 
الش����ركة تقدم لعمالئها  ان 
الريف  املتميزين مش����روع 
االوروبي داخل تركيا، وهو 
مشروع مكون من مجموعة 
التصميم في  ڤيالت راقي����ة 
انش����ائها والت����ي روعي في 
انش����ائها اس����تخدام افضل 
التي  الطبيعية  البناء  انواع 
ارقى متطلبات  تتناسب مع 
الكويتي وبجانب  املجتم����ع 
اجلمال االنش����ائي للڤيالت 
يأخذك سحر الغابات واجلبال 
اخلضراء احمليطة بك، وأهم 
ما مييز هذا املنتجع الساحر 
هو وج����ود مهب����ط طيران 
»هيليوكبت����ر« لنقل املالك 
من املطار الى الڤيالت حتى 
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احملفظة التمويلية قفزت لـ 388 مليون دينار بنمو 80%.. ومنو أصول البنك  47 % لتصل إلى  595   مليون دينار

الثاقب: »وربة« يتحول إلى الربحية بإستراتيجية ثالثية حتى 2017
تخارجنا من أحد استثماراتنا 
في اململكة املتح����دة عبر بيع 
عقار تابع للبنك في ويس����ت 
بروميتش، وسيستمر وربة في 
البحث عن التنويع اجلغرافي 
حملفظت����ه التمويلية من خالل 
اقتناص الفرص الواعدة وحسن 
اختيار الشركاء املناسبني وانشاء 
تعامالت وصفقات ناجحة عابرة 
للحدود من شأنها أن حتقق عوائد 
قوية للبنك على املديني القصير 
واملتوسط تنعكس ايجابا على 

املودعني واملساهمني.
يذكر أن بنك وربة انتقل الى 
حتقيق أرباح بلغت 115 ألف دينار 
في 2014، بزيادة 103% مقارنة 
بالعام 2013، كما أظهرت نتائج 
البنك من����وا واضحا في جميع 
املؤش����رات مدعوما بنمو كبير 
في ايراداته التشغيلية بلغت 
نس����بته 79% لتصل الى  18.53  
مليون دينار باملقارنة مع ايرادات 
تش����غيلية بلغت 10.32 ماليني 
دينار للعام السابق، وزيادة في 
محفظته التمويلية بلغت نسبتها 
78% لتبلغ 388 مليون دينار. 
وارتفع اجمالي حجم األصول 
ليصل الى 594.8 مليون دينار 
في نهاية ديسمبر 2014 مقارنة 
مع 405.5 ماليني دينار في نهاية 

العام 2013.

الجمعية العمومية

 ومن جانبها أقرت عمومية 
وربة جدول اعم����ال اجلمعية 
واملصادقة على تقريري مجلس 
االدارة ومراقبي احلسابات عن 
الس����نة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2014، واقرار البيانات 
املالية للسنة ذاتها، الى جانب 
ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة 
م����ن املس����ؤولية عن الس����نة 

املذكورة.

منا م����ن 246 مليون دينار الى 
346 مليون دينار، مؤكدا على ان 
البنك مستمر في تعزيز الربحية 
واألعمال التشغيلية، مبينا ان 
البنك انتهى من استراتيجيته  
للسنوات الثالث املقبلة، وبشكل 
ع����ام البنك مس����تمر في نفس 
النهج الذي اتخ����ذه بالتركيز 
على االستثمار ومتويل الشركات 
واالفراد، مشيرا الى ان التمويالت 
التي شارك فيها البنك او قادها 
تعكس قدرته على تعزيز عمليات 

النمو املستقبلية.
وحول إصدار الصكوك أوضح 
اجلس����ار ان البنك س����اهم في 
عمليات متويل صكوك معظمها 
في دول اخلليج، وحول متويل 
املشاريع التنموية أكد اجلسار أن 
البنك يساهم في متويل مشاريع 
التنمية بالكويت، مستدركا: ان 
ما يحصل عليه وربة من متويل 
مشاريع تابعة خلطة التنمية 
يعود بالنف����ع في النهاية على 
الشعب الكويتي الذي ميلك حصة 

76% من رأسمال البنك.

نتائج وربة

وقال اجلسار ان نتائج وربة 
املالية لعام 2014 تعكس منوا 
واضح����ا في كافة املؤش����رات، 
مما يدل عل����ى اخلطى الثابتة 
والصحيحة التي يس����ير فيها 
البنك والتي أدت الى استمرار 
في منو األصول حيث منا اجمالي 
حجم األصول بنسبة  47 % لتصل 
الى  595   مليون دينار مقارنة ب� 
 405 ماليني دينار في نهاية العام 
2013، فضال عن االستمرار في 
منو احملفظة التمويلية بنسبة 
78% لتص����ل ال����ى 388 مليون 

دينار«.
وزاد أن البنك جنح مؤخرا 
في قيادة صفقات متعددة، كما 

دون تلبيته����م لدعوة البنك ما 
يعطل محاوالت البنك للتوسع 
بزي����ادة رأس امل����ال أو توزيع 
األرباح على املساهمني، مشيرا 
الى ان البنك بصدد إنهاء هذه 
االشكالية من خالل جتميع أكبر 
قدر ممكن من املساهمني للوصول 

الى النصاب القانوني.

 مؤشرات البنك

وأوض����ح الثاقب في كلمته 
للمساهمني، أن مؤشرات أعمال 
البنك عكس����ت خالل عام 2014 
حتس����نا في أدائ����ه والكفاءة 
التشغيلية ألصوله مع جناح 
االستراتيجية التي ينتهجها وربة 
خالل  السنوات الثالث املاضية 
في اطار ممارس����ات احلوكمة 
السليمة وادارة املخاطر واملتمثلة 
ف����ي البحث عن ف����رص النمو 
بأصول ذات جودة عالية، فجاءت 
األرباح نتيجة ارتفاع ايرادات 
النشاط التشغيلي بالتزامن مع 
انخفاض املصروفات، كما بلغ 
معدل كفاية رأس املال معدالت 
جتاوزت احلد املقرر حس����ب 
تعليمات بازل 3 والبنك املركزي، 
مما أسهم في تعزيز مكانة البنك 
في السوق احمللية ودفعه الى 

حتقيق أهدافه.

ارتفاع األصول

 وم����ن جانبه، ق����ال نائب 
رئيس مجلس االدارة والرئيس 
التنفيذي في بنك وربة جسار 
دخي����ل اجلس����ار ان االصول 
ارتفعت بنسبة 47% لتصل الى 
ما قيمته 595 مليون دينار، كما 
ارتفع حجم الودائع بنسبة %40، 
وقفزت احملفظة التمويلية من 
218 مليون دينار الى 388 مليونا 

بنسبة تتجاوز %80.
وأشار الى ان حجم الودائع 

في كل منطقة ثالثة أفرع للبنوك 
جميعا وهو ما استحوذت عليه 

اغلب البنوك القدمية.

تحديات وربة 

وحول التحديات التي تواجه 
أعمال البنك، أكد ان هناك عائقا 
رئيسيا يتمثل في اكتمال النصاب 
القانوني الالزم النعقاد اجلمعية 
العمومية غير العادية وذلك نظرا 
لكثرة عدد املساهمني ما يحول 

لتحقيق االرباح وكذلك استقطاب 
الكفاءات الوطنية وغير الوطنية 
لترسيخ جودة أعمال وأنشطة 

البنك.
وأشار الثاقب الى ان البنك 
ميتلك 7 أفرع في الوقت الراهن 
ال����ى افتت����اح فرعني  ويطمح 
جديدين خالل العام احلالي، الفتا 
الى ان هناك عوائق قانونية تقف 
حائال دون التوسع في املناطق 
الداخلية حيث يشترط أن يكون 

القانوني لعقدها. 
وقال الثاقب ان ارباح البنك 
في 2014 جاءت مدفوعة بالقفزة 
التي حدثت في صفقات التمويل، 
موضحا ان مالمح استراتيجية 
البنك اجلديد تركز على ثالثة 
عناصر رئيسية تتمثل في متويل 
الشركات واالفراد والتوسع في 
الف����روع، مس����تهدفا من خالل 
االس����تراتيجية تعزيز أصول 
البنك عبر رفع حجم االيداعات 

محمود فاروق 

 كشف رئيس مجلس ادارة 
بنك وربة عماد الثاقب عن انتهاء 
البنك من اعداد اس����تراتيجية 
جديدة للسنوات الثالث املقبلة 
حتى 2017، مبينا انها تعد مبنزلة 
خارطة طريق طموحة لالرتقاء 
ببنك وربة وتطوير أدائه وقدرته 
التنافسية من خالل تطبيق أفضل 
املمارسات املعتمدة في القطاع 
واالبتكار في املنتجات واخلدمات 
املصرفية، وتعزيز دوره على 
الصعيد احمللي واحلفاظ على 
مركز مالي متني يوفر احلماية 
ملساهمي البنك، وكذلك السعي 
الى التوس����ع م����ن خالل خلق 
حتالفات استراتيجية مع بنوك 
ومؤسسات مالية على املستوى 
االقليمي والعاملي والدخول في 
أسواق جديدة جغرافيا وتوفير 
فرص استثمارية أكبر ومالئمة 
لتطلع����ات البن����ك ومصلحة 
مس����اهميه وعمالئه.جاء ذلك 
خالل اجلمعية العمومية العادية 
املؤجلة التي عقدت امس بنسبة 
حضور 38.3%، التي وافقت على 
جميع بنود جدول اعمالها، فيما 
تأجلت اجلمعية العمومية غير 
العادي����ة لعدم اكتمال النصاب 

)قاسم باشا(  جسار دخيل اجلسار وعماد الثاقب وعصام العنزي وخالد حافظ  خالل عمومية البنك 

بربحية 66.42 فلساً للسهم.. وعموميتها تقرّ توزيع أرباح نقدية بـ %33

12 مليون دينار أرباح »اخلليج للتأمني« في 2014

خالد احلسن خالل عمومية اخلليج للتأمني 

عبدالرحمن فوزي 

أعلنت مجموعة اخلليج للتأم����ني عن حتقيقها أرباحا صافية 
بقيمة 12 مليون دينار مبا يعادل 66.42 فلسا للسهم الواحد، وذلك 
ف����ي جمعيتها العادية ال� 53 أمس عن الس����نة املالية املنتهية في 
ديسمبر 2014 وارتفعت بأرقام مزدوجة ومبا نسبته 17.6% مقارنة 
مع ربح بقيمة 10.2 ماليني دينار عن نفس الفترة من العام املاضي، 
وقد جنحت املجموعة في تأسيس شركة لتأمينات احلياة باجلزائر 
بنسبة مش����اركة 42.5%.وقدمت املجموعة خالل منتدى الشفافية 
استعراضا لنتائجها في عام 2014 وتوجهاتها لعام 2015 للمساهمني 
واحملللني املاليني واملؤسسات املستثمرة.وكان املنتدى قد عقد عقب 
اجلمعية العمومية والتي أقر خاللها مساهمو الشركة توزيع أرباح 
نقدية بنسبة 33% )33 فلسا للسهم الواحد( عن السنة املنتهية في 
31 ديسمبر 2014.وصرح الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد احلسن 
في معرض تعليقه على نتائج املجموعة خالل العام 2014 قائال: »إن 
مجموع����ة اخلليج التزال حتافظ وبقوة على مكانتها الرائدة على 
املستوى احمللي واإلقليمي. فهي حتتل موقع الصدارة محليا للسنة 
الرابعة عش����رة على التوالي من حيث إجمالي األقساط املكتتبة. 
وتتمتع بتصنيف ائتماني A- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة 
التقييم االئتمانية العاملية س����تاندرد آند بورز وتصنيف ائتماني 
A- مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة التقييم العاملية أيه إم 
بست«. وأضاف احلسن: »أما على املستوى اإلقليمي فإن مجموعة 
اخلليج للتأمني حتتل مرتبة متقدمة من حيث إجمالي األقس����اط 
املكتتبة واألرباح الفنية. وقد حافظت على موقعها الريادي في كل 
من أسواق البحرين من خالل شركتنا التابعة البحرينية الكويتية 
للتأمني وفي األردن من خالل شركتنا الشرق العربي للتأمني وذلك 
من حيث إجمالي األقس����اط املكتتبة وفي مصر من حيث األرباح 
التشغيلية من خالل املجموعة العربية املصرية للتأمني )أميج(. 
كما حافظت شركاتنا التابعة على التصنيف االئتماني املمنوح لهم 

من قبل شركة التقييم العاملية أي ام بست«.
وق����ال: »خالل 2014 جنحت مجموعة اخلليج للتأمني في إعادة 
هيكلة شركتنا التابعة بالكويت )شركة اخلليج لتأمينات احلياة( 
لتتمكن من مزاولة أعمال التأمينات العامة باإلضافة إلى أعمال التأمني 
على احلياة والتأمني الصحي كما مت تعديل اس����م الشركة لتصبح 
شركة اخلليج للتأمني وإعادة التأمني وجنحت املجموعة في جتديد 
اتفاقية إعادة التأمني املجمعة لكل من الشركة األم والشركات التابعة 
كما جنحت في زيادة حصة متلكها في شركة الشرق العربي للتأمني 
باألردن لتصل إلى 90.2%. كما زادت املجموعة من نسبة متلكها في 
الش����ركة السورية الكويتية للتأمني لتصبح 54.3% وزيادة نسبة 
املشاركة في شركتنا الزميلة الش����ركة املصرية للتأمني التكافلي 

)ممتلكات ومسؤوليات( لتصبح %25«. 
وبني ان صافي االحتياطيات الفنية للمجموعة حققت ارتفاعا 
بقيمة 8.9 ماليني دينار وبنسبة 9.1% لتصل إلى 106.8 ماليني دينار 
كما في نهاية العام 2014 باملقارنة مع 97.9 مليون دينار كما في 31 
ديسمبر 2013 وهو ما يدعم األنشطة التشغيلية للمجموعة ويحمي 
حقوق حملة وثائقها بهدف تعزيز قدرة املجموعة على حتمل املخاطر 
الطارئة التي قد تطرأ في املستقبل.وبالنسبة لتطلعات املجموعة 
لعام 2015، قال احلسن: »ستستمر املجموعة في سعيها نحو اغتنام 
الفرص االستثمارية اجليدة للتوسع في تواجدها اإلقليمي وذلك 
بدعم من كبار مساهمي الشركة، شركة مشاريع الكويت القابضة 

وشركة فيرفاكس فايننشال هولدينغز الكندية«.

خدمات ومنتجات مصرفية جديدة لـ »وربة« »وربة« نحو زيادة حصته السوقية 
 قال جسار اجلسار: نسعى وفق االستراتيجية اجلديدة للسنوات الثالث 

املقبلة الى زيادة حصتنا في السوق احمللي من خالل استقطاب عمالء 
جدد، وأطلقنا مؤخرا سلسلة من احلمالت الترويجية الطالع عمالء 
البنك والعمالء املستهدفني على آخر اخلدمات املبتكرة واملزايا التي 

متنحها لهم، وآخرها حملة »حول راتبك« التي تقدم للعميل قيمة مضافة 
حقيقية عن طريق العروض املميزة الستخدام حسابات وربة املخصصة 
جلميع الفئات والشرائح املجتمعية واحلصول على بطاقات الدفع املسبق 
والبطاقات االئتمانية واالستفادة من مزاياها العديدة التي توفر حلاملها 

الراحة والرفاهية في التسوق والسفر«.
 

 ذكر جسار اجلسار ان البنك حريص على ان يكون أول املبادرين في طرح 
اخلدمات واملنتجات الفريدة واجلديدة على السوق ومواصلة تلبية احتياجات 

عمالئنا التمويلية واالستثمارية وتقدميها وفق أعلى معايير اجلودة، حيث قمنا 
باستكمال اطالق العديد من املنتجات واخلدمات املصرفية التي تتوافق مع أحكام 
الشريعة االسالمية، وقمنا كذلك بتطوير وتعزيز خدمات قائمة كحساب التوفير 

االستثماري الذي مننح العميل من خالله أرباحا على أساس ربع سنوي، هي 
األعلى في السوق احمللي. كما قمنا بتعزيز خدمة القرض احلسن واتاحتها أمام 

الشرائح لغير عمالء وربة، مع اعطاء أهمية كبرى لدعم ومتويل املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة حرصا منا على املساهمة في تنمية االقتصاد احمللي وخلق 

فرص عمل للكويتيني.

اجلسار: استحواذات 
احملافظ والصناديق 
على أسهم »وربة« 
حترره من إشكالية 

توزيع امللكية
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66% منواً في األرباح وقاعدة العمالء بلغت 2.4 مليون عميل و63 فرعاً.. و239 مليون دينار إيرادات الشركة مسجلة نسبة ارتفاع %31

»VIVA« الثانية بحصة سوقية من اإليرادات بـ %32

الكليب: 32 مليون دينار أرباح »املطاحن« في 2014 بنمو %16
أكد رئيس مجلس إدارة 
الدقيق  ش����ركة مطاح����ن 
واملخاب����ز الكويتية صالح 
الش����ركة  ان  الكليب، على 
حقق����ت خ����الل 2014 منوا 
وتطورا ملحوظا، وال شك 
ان ه����ذا االزده����ار في ظل 
هذه الظ����روف يعد مصدر 
فخ����ر واعتزاز للش����ركة، 
فعلى الرغ����م من الظروف 
السياسية التي شهدها عاملنا 
إال أن شركة مطاحن الدقيق 
الكويتية متكنت  واملخابز 
من حتقيق إجنازات واضحة 
على كل األصعدة اإلنتاجية 
واإلدارية واملالية لهذا العام، 
لتؤكد مقدرتها على مواصلة 
مسيرتها الوطنية في حتقيق 
جزء من األمن الغذائي نحو 
األفضل، ولتبقى على عهدكم 
بها صرحا صناعيا شامخا 
يس����عى دائما نحو الريادة 

والتميز.

والفقر، ورفع كفاءة استخدام 
امل����وارد الطبيعية كاملياه، 
والتكي����ف م����ع املتغيرات 
والتقلبات املناخية من أهم 
التحديات املستقبلية التي 

تواجه حكومات العالم.
وأك����د الكليب ان اجتاه 
األسعار العاملية للغذاء في 
2014 كانت مرضية، حيث 
وصل اإلنت����اج العاملي من 
احلبوب إل����ى أكثر من 2.5 

مليار طن.
وأوضح الكليب ان القمح 
يعد م����ن أه����م احملاصيل 
العالم، ولهذا  الزراعية في 
بلغ القمح منزلة إستراتيجية 
الكثير من  مهمة تناف����س 
السلع اإلستراتيجية املنتجة 
في العالم سواء الزراعية أو 
الصناعية األخرى، وتكمن 
أهمية القمح في استخدامه 
غذاء أساسيا لإلنسان في 

كثير من بلدان العالم.

املبيعات  الى حجم  وأشار 
خالل العام املاضي التي بلغت 
441.987.489 دينارا، باملقارنة 
317.010.020 دين����ارا في 2013 
وبزيادة مقدارها 39%، وبلغت 
تكلفة املبيعات 413.280.953 
دينارا، مقاب����ل 292.505.723 

دينارا ف����ي العام 2013 بزيادة 
41%، وارتفع صافي ربح العام 
2014 ليصل ال����ى 31.901.329 
دينارا، مقابل 27.426.234 دينارا 
لعام 2013 بزيادة 16%، أما صافي 
األصول فق����د بلغ 55.920.188 
دينارا، مقابل 50.581.184 دينارا 

لعام 2013 بزيادة %11.

األمن الغذائي
وأكد الرئيس التنفيذي في 
شركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتي����ة مطل����ق الزايد، ان 
الش����ركة حتمل عل����ى أكتافها 
مس����ؤولية وطنية تتمثل في 
تغطية احتياج����ات البالد من 
امل����واد الغذائي����ة األساس����ية 
والنهوض بالصناعات القائمة 
وتطويرها لدعم عجلة الصناعة 
الوطنية واحملافظة على األمن 
الغذائي للبالد من حيث رؤيتها 
ومهامه����ا. وعن أهم التحديات 
التي تواجه )املطاحن( قال الزايد 
ان املنتجات الوطنية معروفة 
باجلودة العالية ولكنها ال تلقى 
احلماية والدع����م الكافيني في 
الس����وق »اذ ان سوقنا مفتوح 
لسياس����ة اإلغ����راق م����ن قبل 
املنتج����ني في ال����دول العربية 
الذين يس����تغلون  واألجنبية 

عدم وجود قي����ود متنع مثل 
هذه املمارسات«.

وأع����رب الزايد ع����ن األمل 
بتع����اون أكب����ر للمطاحن مع 
اجلمعيات التعاونية واجلهات 
احلكومي����ة لتق����دمي مصلحة 
الكويتية  الشركات الصناعية 
»ونأمل م����ن احلكومة توفير 
املزيد م����ن األراض����ي لزيادة 
طاقتنا اإلنتاجية والتخزينية 
مبا يتناسب مع النمو السكاني 
واالس����تهالكي وهذا يعد على 
التي تواجهها  التحديات  رأس 
الش����ركة لتنفيذ مش����اريعها 
الرغم من  التطويرية«. وعلى 
ارتفاع أس����عار املواد الغذائية 
خالل السنوات األخيرة إال أن 
الشركة حافظت على استقرار 
أسعارها قدر املستطاع للتمكن 
من توفيرها للمستهلك بأسعار 
مناس����بة وتنافسية على مدار 
العام ون����وه الكليب مبوافقة 
الكويتية على طلب  احلكومة 

الشركة بتخصيص أراض جديدة 
إلنشاء مخابز آلية في منطقة 
الرقة وسعد العبداهلل وجليب 
الش����يوخ بانتظ����ار املوافقات 
اخلاص����ة عل����ى املواصف����ات 
الهندس����ية التي تتطلبها تلك 
املخابز ليتسنى للشركة البدء 
في تنفيذ هذه املش����اريع. إن 
األم����ن الغذائي م����ن القضايا 
اجلوهرية الت����ي متثل حتديا 
عامليا متناميا ف����ي ظل تزايد 
عدد سكان العالم بأكثر من 75 
مليون شخص كل عام، ليصل 
إلى أكثر من 9 مليارات نسمة 
بحلول العام 2050، األمر الذي 
يتطلب تنمية زراعية وزيادة 
إنتاج الغذاء العاملي بنسبة %70 
عما هو عليه اآلن، وال شك ان 
هذا النمو الس����كاني مع زيادة 
الدخل املتوقعة في الدول النامية 
ستزيد حتما من الطلب العاملي 
على الغذاء ليجعل ضمان األمن 
الغذائي من خالل مكافحة اجلوع 

السوق وكانت حصتها األكبر 
من هذه العملية. 

األداء المالي 
من جهته قال نائب الرئيس 
التنفي����ذي للقط����اع املالي في 
شركة VIVA، عبدالعزيز عبداهلل 
القطعي: »لقد فاق أداء VIVA جميع 
التوقعات من حيث استقطابها 
للعمالء والعائدات، مما عزز االداء 
املالي والتشغيلي للشركة والذي 
بدوره انعكس بشكل إيجابي على 
منو إيرادات الشركة وتصاعد 
أرباحها بشكل قياسي وحتسن 
في مستويات السيولة والتدفقات 
النقدية. فقد حققت VIVA منوا 
في صاف����ي الربح بلغ 66% في 
عام 2014 مقارنة بعام 2013، « 
وأضاف: »س����نواصل جهودنا 
لتحقيق املزيد من النمو في العام 
املقبل«. وفي هذا السياق أوضح 
ممثل الهيئة الشرعية أنه بعد 
دراسة البيانات املالية للشركة 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 
2014 فإن مس����اهمي الشركة ال 

تستحق عليهم زكاة شرعية.

مجلة تكنوتل للتقنية، وجائزة 
»أفضل مشغل خلدمات الهاتف 
النقال« من »سيرفيس هيرو«، 
وجائزة »اختيار احملرر« خالل 
حفل توزيع جوائز »نيتورك 
ورلد الش���رق األوسط«، إلى 
جانب جائزة »أفضل مشغل 
لالتصاالت في الشرق األوسط« 
وذلك خالل حفل توزيع جوائز 
 Telecom Review قمة مجل���ة
2014« وردا عن س���ؤال خالل 
املؤمتر الصحفي بخصوص 
حصة VIVA من نقل األرقام قال 
البدران: أن عملية نقل األرقام 
منحت الشركة ثقة كبير في 

 VIVA وتابع قائال: »عززت
أيضا وجوده���ا التجاري في 
مختل���ف أنحاء الكويت حتى 
أصبحت تشمل 63 فرعا بنهاية 
عام 2014، وذلك لنكون على 
مقرب���ة من عمالئن���ا وتلبية 
املتزايد على خدماتنا  الطلب 
ومنتجاتنا. واعترافا بنجاحات 
شركتنا وإجنازاتها املتميزة 
 VIVA خ���الل 2014، حظي���ت
بتك���رمي وتقدي���ر أقرانها في 
قطاع االتصاالت حيث فازت 
بجوائز عديدة منها على جائزة 
»أفضل حزمة جيل رابع« خالل 
احلفل السنوي الثاني جلوائز 

كما بلغ عدد عمالء الش���ركة 
2.4 ملي���ون عميل وش���بكة 
متطورة تغطي أكثر من %99 
من املناطق السكنية واملأهولة 

جغرافيا«. 
ومع مواصلة االس���تثمار 
ف���ي تعزيز البني���ة التحتية 
 VIVA والتقنيات الت���ي متيز
 VIVA عن منافس���يها، متكنت
من حتقيق منوا قياسي بنسبة 
72% في اإليرادات التشغيلية 
قبل خصم تكلف���ة الضريبة 
واالستهالك واإلطفاء ومصاريف 
التموي���ل  EBITDA في 2014 

مقارنة بعام 2013. 

النتائج املتميزة التي سجلتها 
VIVA منعطفا مهما في مسيرة 
تقدمها وتعكس جملة اإلجنازات 
القياسية األخرى التي حققتها 

بانتظام خالل العام«.

المركز الثاني 
الرئيس  من جانبه ق���ال 
التنفيذي في VIVA، م.سلمان بن 
عبدالعزيز البدران: »استطاعت 
VIVA بجدارة واستحقاق ان 
تستحوذ على املركز الثاني من 
حيث االيرادات بحصة بلغت 
32% من إجمالي إيرادات سوق 
االتصاالت الكويتي في 2014، 

دينار ما ميثل منوا قويا بنسبة 
31% مقارنة بالعام املاضي. وقد 
أس���فر عن هذا صافي أرباح 
بقيم���ة 40.3 ملي���ون دينار 
)ربحية السهم 81 فلسا( مقارنة 
بصافي أرباح وصلت إلى 24.2 
مليون دينار في 2013 )ربحية 

السهم 49 فلسا(. 
وأشار الى ان هذه النتائج 
تظهر اجتاه الشركة التصاعدي 
املتواصل الذي مكن في حتقيق 
منو ف���ي العوائد على حقوق 
املس���اهمني بلغ���ت بنس���بة 

.%421
واختتم بالق���ول: »متثل 

منى الدغيمي 

قال رئي���س مجلس إدارة 
ش���ركة VIVA ع���ادل محم���د 
الش���ركة تخطت  ان  الرومي 
مرحلة اخلسائر بنجاح وأعادت 
الى  بالكامل مشيرا  راسمالها 
ان الش���ركة وصل���ت الى بر 

االمان.
وأض���اف خ���الل مؤمتر 
صحاف���ي على هام���ش عقد 
عمومية الشركة العادية بنسبة 
حضور 55.37% امس ان عام 
2014 شكل نقلة نوعية أخرى 
للشركة بعد إدراج اسهم الشركة 
الكويت لألوراق  في س���وق 
املالي���ة بنجاح كبي���ر، وثقة 
غير مسبوقة من املستثمرين 
انعكس على س���عر الس���هم 
ونتج عن���ه عوائد للمكتتبني 
عند تأسيس الشركة بأكثر من 
600%، وبع���د االدراج أكملت 
التأسيسية  الشركة مرحلتها 
ومت اجن���از م���ا مت الوعد به 

للمكتتبني االوائل.
ولفت الى ان تطور االرباح 
في 2014 كان غير مس���بوق 
ان  الش���ركة  واس���تطاعت 
حتافظ على مدخرات املكتتبني 
الكويتيني، مشيرا الى ان سهم 
الشركة الوحيد الذي وصلت 
قيمته الى 800 فلس في ضوء 
السنوات الصعبة للبورصة 
وذل���ك بتضاع���ف مدخرات 

الكويتيتني 8 مرات.

نمو قوي 
أمام  وأضاف ف���ي كلمته 
عمومي���ة الش���ركة: »يعكس 
أداؤنا القوي في 2014 جهودنا 
الدؤوب���ة وتفانينا في عملنا 
في ظل املنافسة احملتدمة التي 
يشهدها قطاع االتصاالت في 
الكويت. فخالل العام، سجلت 
VIVA إيرادات بقيمة 239 مليون 

عادل الرومي وسلمان بن عبدالعزيز البدران خالل عمومية الشركة                                                                                                     )أحمد علي(

انتخاب مجلس 
إدارة للفترة املقبلة

»نابيسكو«: 100 مليون دينار
حجم أعمالنا مع القطاع النفطي

التنمية البشرية 

مت انتخاب مجلس إدارة خالل 
انعق��اد اجلمعي��ة العمومي��ة، 
يتك��ون املجل��س م��ن أعضاء 
التالية: شركة  ميثلون اجلهات 
الهيئة  الس��عودية،  االتصاالت 
املؤسس��ة  العامة لالس��تثمار، 
العامة للتأمينات االجتماعية، بيت 
الزكاة، وثالثة أعضاء من شركة 
اس تي س��ي اخلليج القابضة 

لالستثمار. 

أحمد مغربي

قال نائب رئي���س مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في 
الشركة الوطنية للخدمات البترولية )نابيسكو( خالد السيف 
ان حجم أعمال الشركة مع القطاع النفطي يقارب 100 مليون 
دينار في مختلف الشركات النفطية التابعة ملؤسسة البترول 
الكويتية، مشيرا الى ان الشركة تسير في خطى جادة لتنفيذ 
كل العقود املرتبطة بها مع الشركات النفطية في مواعيدها 
احملددة.  وأضاف السيف في تصريحات صحافية على هامش 
عمومية الشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت %89.6، 
ان حصة أعمال الش���ركة مع القطاع النفطي تقارب حصص 
الشركات العاملية األخري، مشيرا الى ان العمل الذي تقوم به 
نابيسكو مع شركات القطاع يتطلب كفاءة وخبرات متراكمة، 
مقدرا تلك احلصة ب� 25% في جميع شركات القطاع النفطي. 
وأوضح السيف ان الشركة تنفذ عددا من املشاريع مع شركة 
نفط الكويت، أبرزها عقد »تس���ميت اآلبار« بقيمة تقارب 34 
مليون دينار، باإلضافة الى عقد حتفيز اآلبار وحتفيز عمليات 
اإلنتاج بقيمة 31 مليون دينار، مشيرا الى ان عقود الشركة مع 
الشركة الكويتية لنفط اخلليج � العمليات املشتركة تتركز على 
عمليات التسميت لآلبار والتحفيز بقيمة تقارب 15 مليون دينار. 
وذكر السيف ان نابيسكو تعد للدخول في السوق السعودي 
للعمل في القطاع النفطي مع ش���ركة ارامكو، مشيرا الى ان 
االج���راءات في طور التأهيل للعمل وان اخلطوة وصلت الى 
مراحل متقدمة، متوقعا العمل بشكل كبير في السعودية حال 
إنهاء االجراءات. وفيما يخص مشاريع الشركة في العراق، أفاد 
السيف بان مشروعات الشركة وتوسعها في إقليم كردستان 
متوقف في الوقت الراهن نظرا لعدم االس���تقرار الذي يسود 
األجواء هناك، بيد ان السيف عاد واكد على ان السوق العراقى 
من األسواق الواعدة التي تبشر باخلير الكثير في حال االستقرار 

ووضوح الرؤية للشركات اخلارجية للعمل هناك.
هذا، وقد وافقت اجلمعية العمومية على كل البنود الواردة 
في جدول االعمال والتي  أبرزها تقريرا مجلس اإلدارة ومراقبي 
احلسابات عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر، كما وافقت 
العمومي���ة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 

بواقع 45 فلسا للسهم الواحد مببلغ 2.5 مليون دينار.

قال البدران: »تعد التنمية البشرية جانبا مهما من جوانب 
عملنا كما أننا ال نزال ملتزمني بدعم برنامج إحالل العمالة 
الكويتية الذي وضعته احلكومة الكويتية، والذي نعتبره 
إحدى الركائز األساس��ية التي تقوم عليها استراتيجيتنا 
في مجال املوارد البشرية، حيث متثل حاليا نسبة العمالة 
الوطنية في الشركة 66% من إجمالي العاملني في الشركة، 
وهو معدل أعلى من أي معدل آخر حققته كبريات الشركات 
ف��ي القطاع اخلاص في الكوي��ت. باإلضافة إلى عملياتنا 
التجارية، تلتزم VIVA التزاما راسخا بدعم املجتمع احمللي، 
حيث تشارك الشركة بش��كل منتظم في تطوير املجتمع 
الكويتي على املس��توى االجتماعي والصحي والرياضي 

والتعليمي«.

الرومي: تطور 
األرباح في 2014 

غير مسبوق 
وحافظنا على 

مدخرات املكتتبني 
الكويتيني 

صالح الكليب مترئسا عمومية الشركة

عموميتها وافقت على توزيع 5% نقداً

»العقارات املتحدة«: 7% عائد سنوي متوقع من »العبدلي مول«
الربح يرجع إلى احتواء أرباح 
العام املاضي ألرباح ناجتة عن 
اعادة تقييم بعض أصول الشركة 

أعلى منها في عام 2014.

مشاريع وإنجازات 
وتابع على صعيد مشاريع 
الش���ركة واجنازاتها في عام 
2014، استمرت عمليات اإلنشاء 
في مشروع »العبدلي مول« في 
منطق���ة العبدلي في عاصمة 
الهاش���مية  اململكة األردنية 
وسيمثل املشروع نقلة نوعية 
متميزة في معايير املجمعات 
التجارية لكونه أحدث وأكبر 
مراكز التسوق في املنطقة. أما 
في جمهورية مصر العربية، 
فتواص���ل الش���ركة األعمال 
النهائية في مشروع »أسوار 
رزيدنس���ز« وال���ذي يتكون 
م���ن مجتمع س���كني خاص 
في منطق���ة القاهرة اجلديدة 
ويش���مل 75 ڤيال مبساحات 
مختلفة، وأض���اف أن هناك 
العديد من اخلدمات واملرافق 
الترفيهية وكذلك تس���ارعت 
أنش���طة عملي���ات البيع في 
مشروع »روشة فيو 1090« 
والكائن امام صخور الروشة 
الشهيرة في مدينة بيروت، 
املش���روع عبارة عن وحدات 
سكنية فاخرة تتمتع مبوقع 

استراتيجي وتصميم راق.

الشركة األم لتبلغ 198 مليون 
دينار في نهاية 2014.

توازن في الدخل 
وأضاف عبدالس���الم في 
عام 2014 سعينا إلى حتقيق 
الدخل  التوازن في مص���ادر 
وتطوير األصول املتنوعة لدى 
الشركة والذي يعزز حتقيق 
عوائ���د متوازنة ملس���اهمينا 
والنتائج اإليجابية، كما عملنا 
على تقليص األصول غير املدرة 
الوفرة  للدخل وذلك لضمان 
املالي���ة للتوس���ع والتطوير 
وتقييم الدخول في استثمارات 
جدي���دة، وع���الوة على ذلك، 
تضمنت استراتيجية الشركة 
التركيز على تسريع عمليات 
التطوير  البي���ع مبش���اريع 
الس���كنية وكذل���ك تطوي���ر 
التابعة املتخصصة  شركاتنا 
ف���ي إدارة املرافق واملقاوالت 
وإدارة املش���اريع، حيث تبني 
إيرادات  ذلك من خالل من���و 
تلك الشركات التابعة بنسبة 

تتخطى %70.

إعادة تقييم 
وقال حققت الشركة صافي 
ربح قدره 7.9 ماليني دينار في 
عام 2014، مقارنة مع 11.2 مليون 
دينار بالعام املاضي، واجلدير 
بالذكر أن سبب انخفاض صافي 

قطاع العقار.

نمو حقوق المساهمين 
وتابع: لقد شهدت الشركة 
ارتفاعا ملحوظا في اإليرادات 
اإلجمالية بنسبة 23% وارتفع 
الربح للشركة بنسبة  مجمل 
2.5% في عام 2014 ليصل الى 
20 ملي���ون دينار، كما ارتفع 
اجمالي األصول بنس���بة %10 
مقارنة مع ع���ام 2013، ليبلغ 
521 مليون دين���ار في نهاية 
عام 2014، باإلضافة إلى ذلك، 
ارتفع���ت حقوق مس���اهمي 

بتطوير مشروع املستودعات 
اجلمركية وقامت الدولة بسحب 
املشروع بدون سبب واضح 
وقامت الش���ركة برفع قضية 
السترجاع املشروع ولم يتم 

احلكم فيه حتى اآلن.
وفي رده على احد املساهمني 
حول صغ���ر نش���اط اعمال 
الشركة في الكويت، اشار الى 
ان شح الفرص في الكويت دفع 
الش���ركة إلى النظر لألسواق 
اخلارجية، مبينا ان الشركة 
تعمل على تنويع املشاريع في 
االسواق التي تشهد منوا في 

محمود فاروق

كشف رئيس مجلس إدارة 
شركة العقارات املتحدة طارق 
عبدالسالم عن العائد السنوي 
املتوقع من مشروع »العبدلي 
م���ول« في اململك���ة األردنية 
الذي يتجاوز 7%، الذي سيتم 
افتتاحه بنهاية العام احلالي، 
مبينا ان املشروع يعد من اكبر 
التي قامت الشركة  املشاريع 
بتطويرها منذ إنشائها، حيث 
ميثل املش���روع نقلة نوعية 
متميزة في معايير املجمعات 
التجارية لكونه أحدث وأكبر 

مراكز التسوق في املنطقة.
وأش���ار عبدالسالم خالل 
اجلمعي���ة العمومية العادية 
التي عقدت امس بنسبة حضور 
76.8%، التي وافقت على جميع 
بنودها من أبرزها املوافقة على 
توزيع 5% من األرباح نقدا على 
مساهمي الشركة، إلى تعافي 
بعض أصول الشركة في الدول 
التي شهدت توترات سياسية 
خالل السنوات املاضية منها 
مص���ر، وهو ما ينعكس على 
نتائج املالية للش���ركة خالل 
الربع األول من العام احلالي، 
مبينا أن إجمالي استثمارات 
الشركة في مصر متثل 23% من 

إجمالي أصول الشركة.
وق���ال إن الش���ركة فازت 

طارق عبدالسالم مترئسا وبجانبه عمرو سلطان خالل اجلمعية العمومية                                           )قاسم باشا(

الزايد: الشركة حافظت 
على استقرار أسعارها 

رغم ارتفاع املواد 
الغذائية عاملياً

عبدالسالم: إجمالي 
استثماراتنا في 

مصر ميثل %23 
من إجمالي أصول 

الشركة 
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»زين«: وائل غنامي يعود لعمليات 

املجموعة األم ضمن فريقها التنفيذي

»هارفارد« تقدم برنامجًا لتطوير 
القيادات في البنوك 9 مايو

أعلنت مجموعة زين ان الرئيس التنفيذي للعمليات 
والشؤون املالية في شركة زين العراق وائل غنامي سيعود 
لتسلم مهام ومس���ؤوليات عمل جديدة في عملياتها 
التشغيلية، باعتباره من القيادات التنفيذية للمجموعة 
األم، وم���ع هذه املهام التي م���ن املنتظر ان يقدم فيها 
املزيد من اإلسهامات 
فإنه  والنجاح���ات، 
س���يواصل تق���دمي 
لعملي���ات  دعم���ه 
العراق  ش���ركة زين 
كمستش���ار ملجلس 

إدارة الشركة.
وذكرت املجموعة � 
التي تتواجد عملياتها 
في 8 بلدان في منطقة 
األوس���ط  الش���رق 
وأفريقيا - ان غنامي 
الذي ش���غل منصب 
التنفيذي  الرئي���س 
للشؤون املالية ومن بعدها العمليات، كانت له بصمات 
مؤثرة في مسيرة الشركة في العراق، حيث أسهم ومعه 
فريق العمل في عبور زين مرحلة انتقالية استثنائية 

في غاية األهمية.
وذكرت املجموعة ان رئيس مجلس إدارة ش���ركة 
زين العراق ورئيس���ها التنفي���ذي محمد اجلرجفجي 
قام بتش���كيل منصبني لنائب الرئيس التنفيذي بعد 
هذا التغيير بتعيني قياديني من داخل الش���ركة، وهما 
فيليب حنا كنائب للرئيس التنفيذي للشؤون التجارية 
واالستراتيجية ود.حيدر راضي كنائب للرئيس التنفيذي 

للشؤون الفنية والتنظيمية.
وأفادت املجموعة في بيان صحافي بأن الشركة قامت 
بتعيني سامر مصلح كرئيس لإلدارة املالية لزين العراق 

بعد ترقيته من منصبه كمدير لإلدارة املالية.

صرح محافظ بنك الكويت املركزي، رئيس مجلس إدارة 
معهد الدراس����ات املصرفية، د.محمد يوسف الهاشل، بأن 
املعهد سيقوم، وللسنة السادسة على التوالي، بالتعاون 
مع كلي����ة هارفارد إلدارة األعمال بتق����دمي برنامج خاص 
لتطوير القيادات التنفيذية في البنوك واملؤسسات املالية 
في دول مجلس التعاون ل����دول اخلليج العربية وبعض 
دول الشرق األوسط، وذلك خالل الفترة من 9 إلى 14 مايو 
2015، وقد أوضح احملافظ أن البرنامج هو أحد املش����اريع 
التنموية االستراتيجية التي يتولى تنظيمها معهد الدراسات 
املصرفية، وذلك بهدف تطوي����ر الكوادر الوطنية، والتي 
متثل القيادات التنفيذية عصبها احليوي. وأضاف أن هذا 
البرنامج قد عقد للمرة األولى في العام 2010 في الكويت، 
حيث اقتصرت املشاركة في حينه على بنك الكويت املركزي 
والبنوك الكويتية األعضاء في معهد الدراسات املصرفية، 
ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه البرنامج، وبغية تعزيز 
أوجه االستفادة من هذه التجربة املتميزة، فقد مت االستمرار 
في تقدميه سنويا منذ عام 2011 على مستوى دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، وقد عزز هذا التوجه نحو 
تقدمي البرنامج على مستوى دول مجلس التعاون رغبة 
مماثلة من كلية هارفارد إلدارة األعمال، وذلك لتوسيع نطاق 
البرنامج ليكون برنامجا إقليميا. وذكر احملافظ أن البرنامج 
عقد للم����رة الثانية في العام 2011 في دبي بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، وعقد للم����رة الثالثة في العام 2012 في 
الدوحة بدولة قطر، أما املرة الرابعة فقد كانت في العام 2013 
في مسقط بسلطنة عمان، ثم عقد في دبي للمرة اخلامسة 
في العام املاضي 2014. وقد شارك في هذه البرامج - إلى 
جانب بنك الكويت املركزي والبنوك الكويتية - مجموعة 
من البنوك واملؤسسات املالية اخلليجية، أما برنامج هذا 

العام فسيعقد في الكويت. 
وق����د بني احملافظ أن التواصل مع كلية هارفارد إلدارة 
األعم����ال قد بدأ منذ عام 2009، موضحا أن البرنامج الذي 
تقدمه كلية هارفارد للعام الس����ادس على التوالي يعتبر 
أول برنامج خاص تقدمه الكلية على مستوى دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، حيث إن الكلية تنتقي، بعناية 
وبناء على اعتبارات عديدة، املشاريع التي تنفذها خارج 
مقرها في مدينة بوسطن في الواليات املتحدة األميركية. 
وذكر احملافظ أن رغبة الكلية في مواصلة العمل مع معهد 
الدراسات املصرفية في الكويت هي دليل على جناح هذا 

التعاون املتميز بني اجلهتني. 
وفيما يخص تصميم البرنامج، أفاد د.الهاشل بأن محتوى 
البرنامج الذي ستنفذه كلية هارفارد في العام احلالي يختلف 
عن األعوام السابقة حيث سيقدم حتت عنوان »قيادة تنفيذ 
 Leading Strategy( »االستراتيجية في مجال اخلدمات املالية
Execution in Financial Services(، ويتك����ون من محورين 
مهمني هما »اإلدارة اإلستراتيجية« و»القيادة«، وفيما يخص 
مدة البرنامج فهي س����تة أيام تعقد خالل الفترة من 9 إلى 
14 مايو 2015، ويس����تهدف املدراء التنفيذيني من مستوى 

مديري اإلدارات أو ما يعادله على األقل. 
وأكد احملافظ على أن تنفيذ البرنامج سيتم وفق املعايير 
العالية التي تطبقها كلية هارفارد إلدارة األعمال ووفقا ملا 
هو متبع عند تقدمي مثل هذه البرامج في مقرها في الواليات 
املتحدة األميركية، وذلك لضمان حصول املشاركني وبنوكهم 
ومؤسساتهم على أعلى مستويات اجلودة التي تتصف بها 
برامج الكلية، كما سيحصل املشاركون في نهاية البرنامج 
على شهادة من كلية هارفارد إلدارة األعمال على مشاركتهم 

في البرنامج. 

وائل غنامي 
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عاصفة 

ضد الحوثيين

الكهرباء تنقطع في عدن.. واللجان الشعبية تصد هجوماً لالنقالبيني عنها

»التحالف« يكثّف غاراته على احلوثيني ومحاوالت فرار من اللواء 33
طيران التحالف مساء أمس 
األول مقر اللواء 22 للحرس 
اجلمه���وري املوالي لصالح 
واملطار احلربي الذي سيطر 

عليه احلوثيون مؤخرا.
ورد االنقالبيون مبضادات 
الطي���ران التي وزعوها بني 
منازل املدنيني بشكل عشوائي 
في أكثر من منطقة وتسبب 
راج���ع طلق���ات مض���ادات 
الطيران في وفاة وجرح عدد 

من املدنيني.
وفي السياق ذاته، أكدت 
مصادر محلية ان ميليشيات 
احلوثي جنحت في تهريب 
كميات كبيرة من األسلحة 
املتوس���طة واخلفيف���ة إلى 
داخل مدينة تعز. ووزعتها 
في األحياء وبدأت تس���ليح 
العش���رات من املناصرين 
للحوثي في مخطط إلشاعة 
الفوضى وأعمال عنف داخل 
مدينة تعز التي اش���تهرت 

باملدنية والسلمية.
وش���هدت مدين���ة رداع 
مبحافظ���ة البيضاء جنوب 
العاصم���ة صنع���اء، أمس 
االول مع���ارك عنيف���ة بني 
مسلحي القبائل وميليشيات 
احلوث���ي وحقق���ت فيه���ا 
القبائل انتص���ارات كبيرة 
على ميليش���يات احلوثي، 
حيث أكدت مصادر قبلية ل� 
»األنباء« ان القبائل متكنت 
من السيطرة على منطقة ذي 
ناعم االستراتيجية والتي من 
خاللها ينقطع اإلمداد بشكل 
كلي عن ميليشيات احلوثي 
مبدينة البيضاء والتي كانت 
مت���ر عبرها إلم���داد جبهة 
البيض���اء واجلبهة األخرى 
على احلدود م���ع محافظة 

مأرب شرق اليمن.
وقال���ت املص���ادر »إن 
القبائل متكنت بعد معارك 
الس���يطرة على  عنيفة من 
4 مواق���ع للحوثيني في ذي 
ناعم وإحكام السيطرة على 
املدينة واقتحام مبنى املديرية 
وسقوط اكثر من 20 قتيال من 

ميليشيات احلوثي«.

إلى خارج املعسكر  يفرون 
عقب الغارات اجلوية.

وفي مدينة عدن أكد شهود 
عيان، ان طي���ران التحالف 
قصف مدرج مطار عدن الدولي 
واستهدف منطقة قريبة من 
صالة التش���ريفات باملطار، 
املوالية  القوات  مس���تهدفة 
التي متكنت من  للحوثيني 
الوصول إلى الصالة واملدرج 
بعد أن كانت اللجان الشعبية 
اجلنوبية قد طهرت املطار 

منها.
وفي هذا الصدد، كشفت 
اللجان الشعبية أنها وخالل 
س���يطرتها على مطار عدن 
عثرت على أنفاق من داخل 
املطار الى معس���كر النصر 
القري���ب من املط���ار، وذلك 
للتهريب او التسلل من وإلى 

املطار وإدخال األسلحة.
وفي محافظة تعز قصف 

للمتمردين احلوثيني وقوات 
صالح في الضالع وصنعاء 
وعدن وتعز. وطال القصف 
العنيف مخازن األسلحة في 
فج عطان وس���ط العاصمة 
صنعاء. وهو يعد من أكبر 
مخازن األسلحة التي يسيطر 
عليه���ا االنقالبيون وكذلك 
قاعدة للصواريخ باملنطقة.

وأكد شهود عيان بصنعاء 
أن انفجارات عنيفة ومدوية 
وقعت جراء تفجير األسلحة 
والقذائ���ف املخزنة في تلك 
املخازن واستمرت لساعات 
عقب قصف طيران التحالف 

لها.
كما نفذت قوات التحالف 
خمس غارات جوية استهدفت 
معسكر اجلرباء التابع للواء 
33 مدرع مبحافظة الضالع، 
وأكد شهود عيان أنهم شاهدوا 
العش���رات من اجلنود وهم 

للقصف مخلف���ا الكثير من 
األض���رار والضحاي���ا، وان 
محاوالت مكثفة جرت إلنقاذ 
اجلرح���ى وإس���عافهم إلى 

املستشفيات املجاورة«.
البيان »أن املصنع  وأكد 
املدنيني  العمال  يضم مئات 
العزل. وانه منشأة صناعية 
وليست عس���كرية. وليس 
للمصنع أي عالقة بالصراع 
الدائر حاليا في تلك املنطقة 
او غيرها. وأن���ه ال يحوي 
أي مس���لحني أو مع���دات 
عس���كرية تابعة ألي طرف 

من األطراف«.

غارات التحالف

في غضون ذلك، واصل 
طيران حتالف دعم الشرعية 
الذي تقوده السعودية فجر 
أمس، غاراته املكثفة على عدة 
مواقع عسكرية وجتمعات 

احملطات لعطب تسبب في 
خروجها جميعا عن اخلدمة«، 
متعه���دا بإع���ادة محطات 

الكهرباء الى اخلدمة.

قصف مصنع

وفي محافظة حلج جنوب 
اليمن، أكدت مصادر محلية 
ل���� »األنب���اء«، أن دباب���ات 
االنقالبي���ني قصف���ت أمس 
مصنعا محليا لألسمنت تابع 
التجارية  ألسرة بيت هائل 
اليمن وقتل  ف���ي  املعروفة 
وجرح في القصف العشرات 
من العمال داخل املصنع، فيما 
أحدث القصف أيضا أضرارا 

مادية كبيرة.
وأوضح بيان صادر عن 
إدارة اإلعالم مبجموعة هائل، 
تلقت األنباء نسخة منه، أن 
الوطنية  »مصنع أس���منت 
مبحافظ���ة حل���ج تعرض 

صال���ح واحلوث���ي قصفت 
بشكل عشوائي وعنيف منازل 
املواطنني وعدد من الشوارع 
ودمرت إحدى القذائف حافلة 
للنقل الداخلي بحي السعادة 
وقتلت 13 مدنيا كان أغلبهم 

داخل احلافلة.
لتصاع���د  ونتيج���ة 
املواجه���ات، ش���هدت عدن 
العاصمة االقتصادية لليمن 
انقطاعا كامال للكهرباء في 
عموم مديريات احملافظة منذ 

ساعة مبكرة فجر أمس.
وق���ال أهالي في عدد من 
املديريات ان التيار الكهربائي 
انقطع عن مس���اكنهم منذ 
الساعات األولى من يوم امس 

واستمر طوال النهار.
وأكد مدي���ر كهرباء عدن 
م.خليل عبدامللك في تصريح 
التيار  انقطاع  صحافي »ان 
الكهربائي كان بسبب تعرض 

عدن ـ إياد أحمد

تصدت اللجان الشعبية 
املوالية للرئيس  اجلنوبية 
اليمني عبدربه منصور هادي 
أمس لهجمات عنيفة ومحاولة 
مس���تميتة من االنقالبيني 
احلوثيني والقوات املوالية 
للرئيس السابق علي عبداهلل 
صالح مبدينة عدن جنوب 

اليمن.
وأكدت مص���ادر محلية 
وأخرى في اللجان الشعبية 
املتمردين  ل� »االنب���اء« ان 
قصفوا بالدبابات واألسلحة 
الثقيلة أمس منطقة العريش 
مبدينة خور مكسر جنوب 
ش���رق محافظة عدن، خالل 
محاولته���م اقتحام املنطقة 

قادمني من محافظة ابني.
وع���ززت ق���وات صالح 
التابعني  املقاتلني  احلوثيني 
لها واملتواجدين على مشارف 
عدن من جهة الشمال بقوة 
جديدة ضمت مئات املسلحني 
واجلنود وعتادا عس���كريا 
ثقي���ال وذل���ك بع���د احلاق 
اللج���ان اجلنوبي���ة هزائم 
كبيرة بالقوات املتمردة داخل 

وأطراف مدينة عدن.
مصادر محلية وأخرى في 
اللجان اجلنوبية حتدثت ل� 
»األنباء« عن حاجة مسلحي 
اللجان للذخائر، مؤكدين أنها 
بدأت تنف���د منهم، واتضح 
ذلك جليا بع���د ان متكنت 
ميليشيات احلوثي وقوات 
الس���يطرة على  صالح من 
أجزاء من مديرية خور مكسر 
جن���وب العاصم���ة املؤقتة 

عدن.

انقطاع الكهرباء

الس���ياق، ارتكبت  وفي 
القوات املهاجمة أمس مجازر 
بحق املدنيني مبديرية خور 
مكسر وأيضا في محافظات 
حل���ج والضال���ع جن���وب 

اليمن.
ففي مديرية خور مكسر 
أكدت مصادر محلية ان قوات 

وزير اخلارجية اليمني يدعو إلى تدخل بري سريع
هادي يقدم طلباً رسمياً باالنضمام إلى مجلس التعاون

لم تتوقع فيه مثل هذا اإلجماع 
العربي«.

وسبق لوزير اخلارجية 
ف���ي  كش���ف  أن  اليمن���ي 
تصريحات صحافية وجود 
مجموعات كبيرة من احلرس 
الثوري اإليراني كانت تعمل 
في السابق متخفية في اليمن. 
ب���دأوا بالظهور  إنهم  وقال 
العلني، كما أش���ار  والعمل 
ياس���ني إلى وج���ود خبراء 

مدعومني من إيران وعناصر 
دع���م للحوثيني م���ن لبنان 

وسورية ومناطق أخرى.
وكش���ف أن احلوثي���ني 
حاول���وا إدخ���ال مضادات 
طائرات إلى أحد الس���جون، 
وأنهم يحاولون اقتحام عدن 
بأي وسيلة. كما أوضح أن 
صالح يرتب لدخول عدن منذ 
فترة طويلة، وأنهم يريدون 

أن يدمروا اليمن مبن فيه.

اخلارجية اليمني ما مت تداوله 
حول دور قائد احلرس الثوري 
اإليراني في اليمن، قائال إن 
»قاسم سليماني موجود فعليا 

في اليمن«.
واعتبر وزير اخلارجية 
التدخل اإليراني  اليمني أن 
في اليم���ن »ورطنا بالكثير 
من املشاكل«. وقال إن »إيران 
أحبطت م���ن القوة العربية 
اجلبارة التي بدأت في وقت 

� وكاالت: طالب  عواصم 
اليمني  وزي���ر اخلارجي���ة 
املكلف رياض ياسني »بدعم 
بري عربي في أس���رع وقت 
ممكن«، مؤك���دا أن حكومته 
حصل���ت عل���ى رد إيجابي 
من ق���وات التحالف العربي 
الذي تقوده اململكة العربية 
الس���عودية حول طلب بهذا 

الشأن.
وكشف وزير اخلارجية 
اليمني ف���ي حديث مع قناة 
العربي���ة احلدث الفضائية، 
أن »الرئي���س اليمن���ي عبد 
ربه منصور هادي، سيقدم 
رس���ميا خ���الل أي���ام طلبا 
بانضمام اليمن لدول مجلس 
التعاون اخلليجي«. وقال إن 
»طلب انضمامنا إلى مجلس 
التعاون اخلليجي هو ملواجهة 
التم���دد اإليراني«، وأضاف: 
»سنشكل فريق عمل مشتركا 
من الرياض مع الرئيس هادي 

وعدد من الوزراء«.
كم���ا اتهم ياس���ني قوات 
الرئيس السابق علي عبداهلل 
صال���ح حلي���ف االنقالبيني 
احلوثي���ني بقص���ف مخيم 
الالجئني شمال صنعاء الذي 
راح ضحيته العشرات، مؤكدا 
أن »معظ���م الضربات التي 
تصي���ب املدني���ني تأتي من 

احلوثيني وقوات صالح«.
من ناحية أخرى، أكد وزير 
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مخاوف مينية من مغامرة إريترية حتركها 
إيران الحتالل أرخبيل حنيش

تقارير استخباراتية عن وجود عسكري للحرس الثوري

صنع����اء � العربية: أبدت مصادر سياس����ية 
وعس����كرية مينية مخاوفها من قي����ام إريتريا 
باستغالل الظروف التي يعيشه اليمن في الوقت 
الراهن وتكرار احتاللها ألرخبيل جزر حنيش، 
بعد أن كانت قد فعلت ذلك في 1995 واس����تعاد 
اليم����ن حقه عبر اللجوء ال����ى التحكيم الدولي 

واحلصول على حكم ناجز في 1998.
وحتدثت املصادر التي فضلت عدم الكش����ف 
عن هويتها ل� »العربية.نت« قائلة: »هناك عالقات 
مش����بوهة بني إيران وإرتيريا وتعاون عسكري 
بينهما وميكن أن تلتقي األطماع اإلريترية التي 
التزال قائمة بشأن جزر حنيش الكبرى وحنيش 
الصغرى وزقر، رغم امتثال أسمرة لقرار هيئة 
التحكيم الدولية، مع النوايا اإليرانية املتربصة 
واملتحفزة للرد على التحالف العربي بأي طريقة 

دعما حللفائها احلوثيني«.
وكانت إريتريا قد قامت باحتالل جزر أرخبيل 
حنيش في 15 ديسمبر 1995 مستغلة خروج اليمن 
من أزمة سياسية عميقة وحرب طاحنة انتهت في 
السابع من يوليو 1994، بانتصار قوات الرئيس 
اليمني السابق علي عبداهلل صالح وحلفائه على 
القوات التي كانت تتبع الرئيس اجلنوبي السابق 

علي سالم البيض.
ويضم أرخبيل حنيش43 جزيرة، أهمها جزر 
حنيش الكبرى وحنيش الصغرى وجبل زقر. 
ويعد األرخبيل أقرب اجلزر اليمنية إلى املمرات 
البحرية في البحر األحمر، للسفن املتجهة إلى 

مضيق ب����اب املندب، أو القادمة مباش����رة منه. 
وفي السبعينيات سمح اليمن للثوار اإلريتريني 
بتخزين األسلحة في هذه اجلزيرة الستخدامها 

في صراعهم ضد النظام اإلثيوبي.
وحينها فضل اليمن خيار التفاوض السلمي 
واللجوء الى التحكيم الدولي الذي اس����تغرق 3 

سنوات وصدر لصالح اليمن في عام 1998.
وكانت تقاري����ر دولية واس����تخباراتية قد 
كشفت في وقت سابق عن وجود عسكري إيراني 
ومعسكرات تدريب للحرس الثوري اإليراني في 
األراضي اإلريترية وعلى طول الشريط الساحلي 
اإلريتري، وخصوصا في ميناء عصب اإلريتري، 
احدى املناطق القريبة من الس����واحل اليمنية، 
وهو ما اعتبره مراقبون تهديدا للدول العربية 
املطلة على البحر األحمر وإسنادا جلماعة احلوثي 

الشيعية املسلحة املدعومة من طهران.
وقبل سنوات قليلة، كشف تقرير استخباراتي 
غربي أن إيران قامت بإرسال املئات من عناصر 
فيلق القدس وضباط البحرية واخلبراء العسكريني 
في احلرس الثوري إلى إريتريا، وقامت بنصب 
عدد من بطاريات الصواريخ متوسطة وقصيرة 
املدى واملضادة للطائرات والصواريخ الساحلية 
في مين����اء عصب، وذلك في تع����اون وثيق مع 
السلطات اإلريترية وحتت غطاء اتفاقية تعاون 
رسمية عقدت بني البلدين إثر محادثات أجراها 
الرئيس اإلريتري مع أحمدي جناد أثناء زيارة 

األول لطهران في مايو 2008.

اللجان الشعبية 
تكتشف أنفاقًا 

لتهريب األسلحة 
إلى مطار عدن

دعم دولي ملشروع قرار خليجي يدين احلوثيني مبجلس األمن
العربي���ة: أكدت  دبي- 
مصادر مطلعة بحسب قناة 
»العربية« ف���ي نيويورك 
أن املش���اورات بني مجلس 
التعاون اخلليجي والدول 
اخلمس دائم���ة العضوية 
ف���ي مجل���س األمن جتري 
على قدم وساق، وأن الدول 
الغربية دائمة العضوية في 

مجلس األمن تقف وراء نص 
مشروع القرار اخلليجي الذي 

ستصدره رئاسة املجلس.
وينص مش���روع القرار 
الرئيس عبدربه  على دعم 
منص���ور ه���ادي وإدان���ة 
العبارات،  احلوثيني بأشد 
كما ين���ص عل���ى مطالبة 
احلوثيني بتنفيذ بنود القرار 

2201 خ���الل ثالثة أيام من 
استصدار القرار.

التزام  وفي حال ع���دم 
القرار،  احلوثيني بتطبيق 
فسوف يصنفون كجماعة 
واحدة توضع أسماؤها على 
قائمة العقوبات تبعا للقرار 

.2140
وينص القرار كذلك على 

وض���ع اليمن حتت الفصل 
السابع وفرض حظر على 
األس���لحة ومنع وصولها 
للميليش���يات احلوثي���ة، 
إدراج اسمي  إلى  باإلضافة 
أحمد علي عبداهلل صالح، 
وكذلك عبدامللك احلوثي على 

الئحة العقوبات.
وينص القرار على الطلب 

من فريق اخلبراء التابع إلى 
مجلس األم���ن التحقق من 
العالقة ما بني علي عبداهلل 

صالح وتنظيم القاعدة.
ويؤكد النص أيضا على 
أن كل االتفاقات التي أبرمتها 
دول أخرى »مثل إيران على 
سبيل املثال« مع احلوثيني 

ستكون باطلة.
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بري يدعو ملبادرة عمانية حلل األزمة اليمنية
بيروت ـ أحمد عز الدين

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري على 
العام  الدس���تور واالس���تقرار  أولوية حفظ 
وانتخاب رئيس للجمهورية، وتناول الوضع 
العربي، مش���ددا على ضرورة إطالق مبادرة 

جتمع األطياف اليمنية.
كالم الرئيس بري جاء خالل عرضه لتقرير 
املؤمتر الثالث عشر حلركة »أمل« الذي جدد له 

رئاسة احلركة ولهيئة الرئاسة.
وقال ان حركة امل تركز على حفظ الدستور 
وتس����عى دائما الى إجناز االستحقاق الرئاسي، 
وترفض محاولة تعطيل مؤسس����ات الدولة، و 

تؤكد على ضرورة استمرار احلوار بني املستقبل 
وحزب اهلل من خ����الل تدوير الزوايا في جميع 
القضايا الوطنية وخصوصا تشكيل احلكومات 
واستمرارها وحفظ النظام العام في كل امللمات 
وما يتهدد الوطن من توترات، ودعم اجليش في 

مواجهة اإلرهاب.
ودعا الى ضرورة إطالق مبادرة عمانية جلمع 
األطياف اليمنية حول املسألة سياسيا وكذلك حل 
القضايا الضاغطة على األقطار العربية سياسيا 
إلفشال املؤامرة اجلارية في إطار الشرق األوسط 
اجلديد والتي تس����تعمل إستراتيجية الفوضى 
البناءة كأسلوب للسيطرة على املوارد البشرية 

والطبيعية.
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خادم احلرمني: حدود بالدنا من كل جهة أمانة في أعناقنا كلنا

ولكنه����ا مس����ؤولية علينا 
نحن جميع����ا، احلمد هلل، 
ودولتكم كما قلت لكم قامت 

على العقيدة وجمعتنا الذين 
في هذا املجلس كلنا من كل 
إقلي����م وكل قبيلة، إخوان 

وعلى احلق أعوان ونسأل 
اهلل عز وجل أن يدمي علينا 
نعمه وأن يحفظ بالدنا من 

كل مك����روه. ومثل ما قلت 
لكم ت����رى حدودها من كل 
جهة ومع كل اجتاه أمانة في 
أعناقنا كلنا، واحلمد هلل كما 
ترون االضطرابات في بعض 
األماكن، ونرى وترون األمن 
واالطمئنان في بلدنا، وقلت 
لكم ان الدول����ة األولى كان 
محمد بن سعود أقامها على 
كتاب اهلل وسنة رسوله صلى 
اهلل عليع وسلم، وانتشرت 
ف����ي اجلزي����رة العربية، ثم 
بعد ذلك بعدما انتهى العهد 
األول قام تركي بن عبداهلل بن 
محمد بن سعود، كما قام جده، 
أبونا عبدالعزيز  بعدها قام 
وبعده عمل أبناؤه كلهم، من 
سعود إلى فيصل إلى خالد 
إلى فهد إلى عبداهلل واحلمد 
التي كلفهم  هلل، بأمانته����م 
بها والدهم، وكلنا اآلن خدام 
لوطننا وخدام لديننا، ويسمى 
ملكنا في هذه البالد بخادم 
احلرمني الشريفني هذا شرف 
لنا، وه����ذا الواقع، ألن بيت 
اهلل يجيئه احلاج واملعتمر 
والزائر، ومهبط الوحي املدينة 
املنورة غير مكة املكرمة كذلك، 
آمن مطمئن. نحمد اهلل على 
كل هذا ونشكره، وأقول لكم: 
أبوابنا مفتوحة، وآذاننا  إن 
مفتوحة، وهواتفنا مفتوحة، 
ملن له منك����م رأي أو حاجة 
فاهلل يحييه، ونس����أل اهلل 
عز وجل أن يهدينا الى شكر 
نعمت����ه ويوفقن����ا ملا يحب 
ويرض����ى ويحفظ بلدنا من 
كل مكروه، واحلمد هلل رب 

العاملني«.

التي  العربية  من اجلزيرة 
متثل اململكة اجلزء األكبر 
منها. هذه نعم����ة من اهلل 

اهلل عليه وس����لم، من هذه 
الراشدون  البالد، واخللفاء 
العروبة  ايضا، ومنطل����ق 

الرياض � واس: استقبل 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
س���لمان بن عبدالعزيز في 
قصر اليمامة أمس، الوزراء 
والقادة العسكريني السابقني 
وأم���راء األفواج ومش���ايخ 
القبائل وع���ددا من األعيان 
واملواطنني، بحس���ب وكالة 

األنباء السعودية »واس«.
ثم ألق����ى خادم احلرمني 
الش����ريفني كلمة فيما يلي 
نصها: »أنا سعيد أن ألتقي 
بكم، وأراكم احلمد هلل وأنتم 
بخي����ر وبلدكم واحلمد هلل 
بخير ونعمة وأمن واستقرار، 
ونس����أل اهلل عز وجل أن 
يرزقنا ش����كر نعمته، وأن 
نحافظ على ما ورثناه من 
عبدالعزي����ز وأبنائ����ه، في 
دولتن����ا احلالية التي نحن 
فيها. واحلمد هلل هذه البالد 
أمنها واستقرارها جاء ألنها 
قامت وتعمل على كتاب اهلل 
وسنة رسوله صلى اهلل عليه 
الذي جمعكم  وسلم، وهذا 
كلكم، من كل البلدان من كل 
القبائل، يدا واحدة احلمد هلل، 
على اخلير واحلق، احلمد 
هلل، قواتك����م كلها، القوات 
املس����لحة كلها من أبنائكم 
وإخوانكم، وكلهم واحلمد 
هلل يد واحدة، واحلمد هلل 
هذا مثل ما قلت لكم يجعل 
بلدك����م أمام الن����اس كلهم، 
ويرون واحلمد هلل أن هذه 
البالد الت����ي كرمها اهلل عز 
الوحي فيها،  وجل بهبوط 
وجعلها منطلق اإلس����الم، 
ورس����ول اهلل ونبيه صلى 

خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبال الوزراء والقادة العسكريني السابقني وأمراء األفواج وشيوخ القبائل                                                                                                                                                  )واس(

»أمن اليمن جزء ال يتجزأ من أمن اململكة واخلليج«

سعود الفيصل: لسنا دعاة حرب
ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها

واستقالله وسيادته.
ومن ه����ذا املنطق حظي 
التحالف للدفاع عن الشرعية 
في اليمن، مبباركة واس����عة 
وتأيي����د ش����امل م����ن ل����دن 
العربية واإلس����المية  أمتنا 

والعالم«.
وفيم����ا يتعل����ق مبل����ف 
العالقات مع إيران قال سعود 
الفيص����ل »كن����ا نتوقع عند 
قيام الث����ورة اإليرانية التي 
سررنا أن تطلق على نفسها 
اإلس����المية،أن تكون نصيرا 
لقضايانا العربية واإلسالمية، 
وعون����ا لنا ف����ي خدمة األمة 
اإلس����المية، وترسيخ األمن 

واالس����تقرار في املنطقة، إال 
أننا فوجئنا بسياسة تصدير 
الثورة، وزعزعة األمن والسلم 
السافر في شؤون  والتدخل 
الفنت  املنطق����ة، وإثارة  دول 
والش����قاق بني أبناء العقيدة 
الواحدة، هذا التوجه أثار لدينا 
التساؤالت حول  العديد من 
ماهية املصلحة التي ستجنيها 
إيران من تقسيم العالم العربي 
واإلسالمي، ومحاوالت الدفع 
بهما إلى الهاوية التي ال صعود 

منها«.
وأضاف »إنن����ا اليوم لن 
ندي����ن إي����ران أو نبرأها من 
االتهامات امللقاة على عاتقها، 
ولكننا س����نختبر نواياها، 
بأن مند لها أيدينا كبلد جار 
مسلم، لفتح صفحة جديدة، 
وإذا كان لنا أن نعتبر إيران 
بلد حضارة، ونحن نعتبرها 
وش����عبها كذلك، فإن واجبها 
يحت����م عليها أن تكون بانية 
حضارة ترتقي باألمن والسلم 

في املنطقة ال تزعزعه.
كما أنها كبلد مسلم، فإن 
كتاب اهلل وس����نة رس����وله 
املصطفى ژ يفرض عليها 
خدمة قضايانا اإلسالمية ال 
تش����تيتها وتفريقها، وعلى 
ت����درك أن دعوة  أن  إي����ران 
التضامن اإلس����المي وجدت 
لتبقى، وس����تبقى مبشيئة 

اهلل تعالى.
واألجدى إليران أن تشارك 
في هذا التوجه بدال مما تسميه 

بتصدير الثورة.

السالح املنهوب، في سياسة 
جرفت اليمن إلى فنت عظيمة 
وتن����ذر مبخاط����ر ال حتمد 

عقباها.
وأض����اف »لس����نا دعاة 
حرب، ولكن إذا قرعت طبولها 
فنحن جاه����زون لها، وأمن 
اليمن جزء ال يتجزأ من أمن 
اململكة واخلليج واألمن القومي 

العربي.
فكيف إذا جاءت االستغاثة 
من بلد جار وشعب مكلوم، 
وقيادة شرعية، تستنجد وقف 
العبث مبقدرات اليمن، وتروم 
احلفاظ على شرعيته ووحدته 
الوطنية وسالمته اإلقليمية 

أك����د  � أ.ش.أ:  الري����اض 
صاحب السمو امللكي األمير 
سعود الفيصل وزير اخلارجية 
السعودي أن اململكة العربية 
الس����عودية ل����م تدخر جهدا 
مع أشقائها في دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
واألطراف الدولية الفاعلة، في 
العمل املخل����ص اجلاد بغية 
الوصول للحل السلمي لدحر 
املؤامرة على اليمن الشقيق، 
وحل مش����اكله والعودة إلى 
مرحلة البناء والنماء بدال من 

سفك الدماء.
مشيرا الى استمرار عاصفة 
احلزم للدفاع عن الش����رعية 
في اليمن حتى حتقق أهدافها 
ويعود اليمن آمنا مس����تقرا 

وموحدا.
جاء ذل����ك في كلمة وزير 
الس����عودي لدى  اخلارجية 
حض����وره جلس����ة مجلس 
الش����ورى العادية السادسة 
والعشرين التي عقدها املجلس 
امس برئاسة رئيس املجلس 
الشيخ د.عبداهلل بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ، وذلك بناء 

على طلب من املجلس.
وقال األمير سعود الفيصل 
إن ميليشيا احلوثي وأعوان 
الرئيس السابق علي عبداهلل 
صالح، وبدعم إيران، أبت إال 
وأن تعبث في اليمن، وتعيد 
خلط األوراق وتسلب اإلرادة 
اليمنية، وتنقلب على الشرعية 
الدس����تورية، وترف����ض كل 
احللول الس����لمية حتت قوة 

صاحب السمو امللكي األمير سعود الفيصل خالل جلسة مجلس الشورى العادية الـ»26« أمس                                 )واس(

معهد بريطاني: العرب قوة عسكرية مهمة 
»ال تخشى التدخل حلماية مصاحلها«

لندن ـ عاصم علي

رأى املعهد امللكي للخدمات 
املتح����دة )روس����ي(، وه����و 
أب����رز مركز دراس����ات أمنية 
واستراتيجية في بريطانيا، 
أن الدول العربية املش����اركة 
في »عاصفة احلزم« أظهرت 
خالل السنوات املاضية عدم 
القوة  ترددها في اس����تخدام 

العسكرية حلماية مصاحلها، 
الواليات  ف����ي ح����ني تب����دو 
املتح����دة وحلفائها الغربيني 
أكثر ترددا من أي وقت مضى 
نتيجة »جتاربها املؤملة« في 
أفغانستان والعراق.  وأوضح 
»روسي« الذي تأسس مببادرة 
ملكية من دوق ولنغتون عام 
1831، ما يجعله أحد أقدم مراكز 
الدراسات في العالم، أن دوال 

عربية تقودها السعودية باتت 
تتدخل عس����كريا، ليس فقط 
في حمالت تقودها دول غربية 
حليفة، بل أيضا بشكل مستقل، 
مبا يؤشر الى مرحلة جديدة 
تلوح في األفق منذ سنوات. 
وأشار املعهد إلى أن الواليات 
املتح����دة وحلفاءها الغربيني 
يقودون االئتالف الدولي ضد 
»داعش« في العراق وسورية، 

والذي تشارك فيه دول عربية، 
إال أن املسؤولني الغربيني من 
إلى باريس ولندن  واشنطن 
وبرلني ال يوفرون مناس����بة 
للتأكيد على »عدم املش����اركة 
البرية«. وعلى رغم االلتزام 
الغربي بأمن اخلليج العربي، لن 
يكون هناك أي تدخل عسكري 
غربي محتم����ل في صراعات 
القريب  املنطقة على األمدين 

واملتوس����ط على األقل. لكن 
»السعودية وباقي دول اخلليج 
واألردن ومصر واملغرب أثبتوا 
أنه����م أقل ترددا ف����ي اللجوء 
القوة … وأظهروا خالل  الى 
السنوات األربعة املاضية أنهم 
مستعدون الستخدام قواتهم 
الكبي����رة واملهمة  املس����لحة 
لضمان مصاحلهم في أنحاء 

املنطقة«.

مفتي السعودية يدعو اإلعالميني لتعزيز اللحمة 
الوطنية ودعم اجليش في »عاصفة احلزم«

الهبر لـ »األنباء«: لبنان استفاد من »عاصفة احلزم«
بيروت ـ ناجي يونس

يرى عضو كتلة الكتائب النائب فادي الهبر 
ان العالم كله ش���هد وقفة غير مسبوقة من 
دول اخلليج بقيادة اململكة العربية السعودية 
ملواجهة حالة مستجدة على احلدود اليمنية 

� السعودية حتديدا مع القبائل احلوثية.
ويش���ير الهبر الى أن هناك تاريخا من 
الصدامات أدى الى اتخاذ قرار مماثل خوفا من 
تصاعد هذه احلالة املتفلتة من قبل احلوثيني 
واملدعومة من إيران والتي تسهم في توسيع 
املدى االستراتيجي ملا أسماه باالمبراطورية 

اإليرانية.
ويقول الهب���ر ل� »األنباء«: إن احملاوالت 
اإليرانية صبت في السعي الستتباع اليمن 
مثلما هي احلال في العراق وسورية ولبنان 
على قاعدة انه بقدر ما يتعاظم الدور اإليراني 

بقدر ما يتسع مجاله االستراتيجي.
من هن���ا يتوافق قرار خ���ادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز بشن 
»عاصفة احلزم« مع عودة التوازن الى منطقة 
اخلليج العربي ومع بسط السيطرة الكاملة 
على باب املندب لئال تتعرض التجارة العاملية 

ألي خطر من أي جهة أتى.
ف���ي نظره ان هذه الوقفة ال تنحصر في 
اليمن ألن مفاعيلها س���تمتد على مستوى 
املنطق���ة، وقد نتج منه���ا تكاتف عربي في 
تشكيل القوة العربية املشتركة التي باشرت 
مهامها بتنفيذ عاصفة احلزم والتي حتظى 

بدعم أوروبي وأميركي.
وهو يستبعد وقوع انزالقات كبيرة على 
مستوى املنطقة متوقعا عودة احلقوق الى 
أصحابها واألمور الى نصابها في إطار التوازن 
االس���تراتيجي الذي حتقق وغير املسبوق 
والذي س���يفرض البحث في مرحلة ما بعد 
عاصفة احلزم. ويرى الهبر أن الس���عودية 
رائدة العم���ل العربي من خالل تكاملها مع 
الدول األساسية وفي طليعتها مصر، ال بل 
فإن هذه الريادة السعودية قد أعادت القاهرة 

الى واجهة العالم العربي واملنطقة.
وع���ن تداعيات مجري���ات األحداث على 
لبنان يقول الهبر: لبنان مس���تفيد من هذه 
العملية التي ستضمن أمن اخلليج واستقراره 
وستؤدي الى ازدهار اقتصاده واستثماراته 
والتي ستثمر إيجابا عراقيا وسوريا كذلك 

على سائر الدول العربية.

الرياض � كونا: دع���ا مفتي عام اململكة 
العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البح���وث العلمية واإلفتاء الش���يخ 
عبدالعزيز آل الشيخ اإلعالميني إلى تعزيز دور 
اللحمة الوطنية والتواصي باحلق والصدق 
واملوضوعية في نق���ل املعلومات وتبادلها 
عبر وس���ائل اإلعالم أو ش���بكات التواصل 

االجتماعي.
كما دعا آل الش���يخ ف���ي كلمة توجيهية 
أوردت مضامينها وكالة األنباء السعودية 
الليلة قبل املاضية اإلعالميني الى »الوقوف 
خلف القيادة الرشيدة في مثل هذه الظروف 
التي تعيشها بالدنا من خالل التعاطي بالكلمة 
احلسنة والتناصح على اخلير وقطع اخلط 
على من يحاول النيل أو العبث بأمن وحلمة 

مجتمعنا«.
وجاءت كلمة آل الشيخ لدى استقباله في 
منزله بالرياض أعضاء ملتقى إعالميي الرياض 
)إعالميون( وتناول فيها العديد من مرتكزات 
العمل اإلعالم���ي وأهمية دوره في املجتمع، 
مؤكدا ان اإلعالميني عليهم مسؤولية كبرى 
وهي إبراز مكانة اململكة التي تعد بالد اإلسالم 
واملسلمني وبالد احلرمني الشريفني والدفاع 

عنها بالكلمة الطيبة والردود املؤثرة.
وشدد على ضرورة أن يكون اإلعالميون 
سالحا منيعا ضد األعداء والتناصح فيما بينهم 
ملنع كل مفسد أو ضال من كتابة شيء سيئ 
والتعاون والسعي إلى تثبيت األمة والبعد 
عن نقل األراجيف واألقاويل الكاذبة وتعزيز 
صف املجتمع سواء عبر وسائل اإلعالم أو 

عبر شبكات التواصل االجتماعي.

وحثهم عل����ى توضيح حقيقة احلمالت 
املغرضة الت����ي يقودها األعداء ضد اململكة 
خاصة في ه����ذا الوقت ال����ذي يحتم على 
اجلميع التكاتف بكل املستطاع لتأييد القيادة 
فيم����ا تقوم به من أجل ال����ذود عن اململكة 
وحتقي����ق األمن لها فضال عن إنقاذ االخوة 

في اليمن«.
ووصف املفتي القرار الذي وجه به خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
للبدء في عملية »عاصفة احلزم« مبساعدة 
عدد من الدول العربية واإلسالمية باخلطوة 
املباركة والعمل الصالح الذي قصد فيه امللك 
سلمان بن عبدالعزيز مساعدة اليمن من ظلم 

مليشيات احلوثي.
وأكد املفتي ان اإلعالم شريك حقيقي فيما 
يقوم به اجلنود البواسل من جهود مضنية 
من أجل الدفاع عن الوطن في جبهة القتال من 
خالل املشاركة في كتابة ونقل معلومات تخدم 
جهودهم في اجلبهة والس���عي لنشر اخلير 
والصالح في املجتمع والبعد عن إثارة الفتنة 
خاصة بني أبناء اجلاليات العربية واإلسالمية 
الذين يعيشون في اململكة منذ سنوات وخاصة 
اليمنيني، مشيرا إلى أنه »من سلك الطريق 
احلسن املستقيم في بالدنا سيعيش مطمئنا 
ولن يتعرض له أحد بالسؤال«. وشدد على 
وجوب دعم اجلنود البواس���ل في اجلبهة 
ألنه���م يقومون بعمل صال���ح من أجل أمن 
واستقرار البالد واملنطقة وينبغي الدعاء لهم 
بأن يوفقهم اهلل فيما يقومون وبالثبات في 
العمل ألنهم على خير ومن مات منهم مات 

شهيدا � بإذن اهلل.
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الهدف منها 
»املساهمة في 

حتقيق االستقرار 
واحلفاظ على وحدة 
األمة العربية وصون 

مقدراتها«

احلزب احلاكم يتهم اللجنة االنتخابية بالتحيزخالل استقباله فولكر كاودر زعيم األغلبية بالبرملان األملاني

السيسي: القوة العربية املشتركة
ليست موجهة ضد أحد

العدالة االنتقالية: 75 حزبًا مصريًا تشارك 
في جلسات احلوار حول قوانني االنتخابات

ـ أ.ش.أ: استقبل  القاهرة 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســــي مبقــــر رئاســــة 
اجلمهورية فولكر كاودر زعيم 
األغلبيــــة بالبرملان األملاني، 
وحضر املقابلة سامح شكري 
وزيــــر اخلارجيــــة املصري 
الســــفارة  والقائــــم بأعمال 

األملانية في القاهرة.
الســــفير عالء  وصــــرح 
يوسف املتحدث الرسمي باسم 
رئاسة اجلمهورية بأن كاودر 
نقل حتيات املستشارة أجنيال 
ميركل للرئيس السيســــي، 
معربــــا عن تطلــــع اجلانب 
األملاني لقيام الرئيس بزيارة 

أملانيا قريبا.
وأضــــاف الســــفير عالء 
يوسف أن كاودر أشاد بنتائج 
املؤمتر االقتصادي، معربا عن 
تفاؤله إزاء مســــتقبل مصر، 
الســــيما في ضوء اخلطوات 
العديــــدة التــــي مت اتخاذها 

مؤخرا والتي ســــاهمت في 
إلى  عودة االستقرار واألمن 
البالد، وهو األمر الذي ينعكس 
بدوره على حتقيق االستقرار 

في منطقة الشرق األوسط.
وأكد كاودر على أن بالده 
تولي اهتماما خاصا بتطوير 
عالقاتها مع مصر وبدورها 
احملوري في منطقة الشرق 
األوسط، مشيدا باإلصالحات 
التي اتخذتهــــا مؤخرا على 
السياســــي  الصعيديــــن 
واالقتصادي، ومعربا عن دعم 
التي  أملانيا ملسيرة اإلصالح 
تنتهجها مصر، واستعدادها 
لتقدمي املساعدة الالزمة لها في 
هذا الصدد، خاصة في مجالي 
دفع عملية التنمية واحلرب 

ضد اإلرهاب.
وقد شهد االجتماع أيضا 
تناول عــــدد من املوضوعات 
االهتمــــام  ذات  اإلقليميــــة 
املشترك، الســــيما األوضاع 

في كل من ليبيا وســــورية 
واليمن، فضــــال عما نتجت 
عنه القمــــة العربية األخيرة 
في شرم الشيخ، حيث أشاد 
املســــؤول األملانــــي مبوافقة 
القمة على مبــــادرة الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي 
بتشكيل قوة عربية مشتركة، 
مشــــيرا إلى أن هذه اخلطوة 
ستساهم بشكل فعال وجاد 
في التعامل مع التحديات التي 

تواجه املنطقة.
وأكد الرئيس في هذا الصدد 
علــــى أن هذه القوة ليســــت 
موجهة ضد أحد، وأن الهدف 
من إنشائها هو املساهمة في 
حتقيق االســــتقرار املنشود 
واحلفاظ علــــى وحدة األمة 
العربية وصون مقدراتها، إلى 
جانب حتقيق آمال وطموحات 
أن املنطقة  شعوبها، السيما 
متر مبرحلة شديدة االضطراب 

واالستقطاب.

كما تطـــرق النقاش إلى 
ظاهـــرة اإلرهاب وســـبل 
مكافحتهـــا، حيـــث اتفقت 
الرؤى حول ضرورة التصدي 
املشترك لهذه الظاهرة وقيام 
الدولـــي باتخاذ  املجتمـــع 
خطـــوات قويـــة وفعالـــة 
التنظيمـــات املتطرفة  ضد 
واإلرهابيـــة أينمـــا وجدت 

ودون انتقائية.
وقد اشار الرئيس السيسي 
إلى أن هنــــاك إدراكا خاطئا 
ومفاهيم مغلوطــــة ينبغي 
الدور  إلى  تصويبها، مشيرا 
الذي تلعبــــه مصر ملعاجلة 
التطــــرف وجتديد  جــــذور 
اخلطاب الديني، ومبرزا في هذا 
السياق جهود األزهر الشريف 
واملؤسســــات الدينية لنشر 
التعاليم السمحة والصحيحة 
لديننا احلنيف مبا تتضمنه 
من تعايش ســــلمي واحترام 

وقبول اآلخر.

وكاالت: قال املستشار 
إبراهيــــم الهنيــــدي وزير 
العدالة االنتقالية وشؤون 
مجلس النــــواب، ورئيس 
اللجنــــة املكلفــــة بتعديل 
القوانني املنظمة للعملية 
إنه  االنتحابيــــة املصرية: 
تقــــرر أن يقــــوم رئيــــس 
الــــوزراء، بعقد  مجلــــس 
سلســــلة من االجتماعات 
واللقاءات، مع ممثلي رؤساء 
األحزاب والقوى السياسية 
والشخصيات العامة، بدءا 
من يــــوم اخلميس املقبل، 

دون االكتفاء باجتماع واحد، 
وذلك بهدف االستماع جلميع 
اآلراء في شأن قانون تقسيم 
الدوائــــر االنتخابيــــة وما 
يرتبط به من نصوص في 

قانون مجلس النواب.
وأضــــاف الهنيدي، في 
تصريحات صحفية امس، 
أن اللقــــاءات قد تصل إلى 
5 لقاءات لتشــــمل جميع 
األحزاب، ميثل في كل لقاء 
نحو 15 حزبا سياسيا، الفتا 
إلى أن الهدف من عقد سلسلة 
االجتماعات دون االكتفاء 

باجتماع واحد يأتي حرصا 
من رئيس مجلس الوزراء 
واللجنة على االستماع لكل 
مقترحات القوى السياسية 
بأكبر قدر ممكن والوصول 
لتوافق وطني ومجتمعي 
حــــول الركــــن الثالث من 
خارطة الطريق، حرصا على 

إمتام العملية االنتخابية.
العدالة  وتابـــع وزيـــر 
سلســـلة  االنتقاليـــة: 
االجتماعات مـــن املقرر أن 
تبدأ غـــدا اخلميس، بدعوة 
مجموعة من رؤساء األحزاب 

والقوى واالئتالفات واثنني 
مـــن املرافقـــني لهـــم مبقر 
مجلس الشـــورى السابق، 
وفي مقدمتهم أحزاب الوفد 
واملصريني األحرار واملصري 
الدميقراطي،  االجتماعـــي 
الفتـــا إلى حـــرص اللجنة 
على توالى االجتماعات مع 
القوى السياســـية بشكل 
مكثف للوصول إلى أفضل 
صيغة ممكنـــة تتوافق مع 
الدستور، تستطيع  أحكام 
القوى السياســـية التعامل 

معها.

ونفـــى الهنيـــدي طلبه 
الوزراء،  لرئيس مجلـــس 
م.إبراهيم محلب، مبد عمل 
اللجنة ملدة 3 أسابيع حتديدا، 
الفتا إلى انه عندما استعرض 
املعوقات التي تالقيها اللجنة 
عند تقسيم الدوائر، مطالبا 
مبد عمل اللجنة، وافق رئيس 
مجلس الوزراء على أن يتم 
عـــرض تقرير أول بأول ملا 
تقوم به اللجنة، دون احلديث 
عن مده محددة، على أن يحدد 
ذلك في ضوء جلسات احلوار 

املجتمعي.

حتليل إخباري

على أنه عمل من أعمال املقاومة 
ال املهادنة وكيف سيفعل ذلك«، 
وقال مسؤول ايراني آخر »ثمة 
آراء مختلفة بني كبار املسؤولني 
بشأن تطبيع العالقات مع أميركا 
عندما يتم تسوية النزاع النووي، 
لكن الزعيـــم األعلى يعارضه، 

وهو صاحب القرار«.
واملخاطر كبيرة من الناحية 
االقتصادية إذ أن خامنئي يحتاج 
إلبقـــاء املتشـــددين في صفه، 
وفي الوقت نفسه فإن للصفقة 
النوويـــة ثمنا يبـــدو أنه على 

استعداد لدفعه.
ايـــران لعقوبات  وتخضع 
تفرضها األمم املتحدة والواليات 
املتحـــدة واالحتـــاد االوروبي 
لرفضها االنصياع ملطالب مجلس 
األمن التابع لالمم املتحدة بأن 
توقـــف كل أنشـــطة تخصيب 
اليورانيوم وما يتصل بانتاج 
البلوتونيوم من أعمال في مراكز 

أنشطتها النووية.
وقد أحلقت العقوبات أضرارا 
جســـيمة باالقتصاد االيراني 
النفط  وخفضـــت صـــادرات 
النصف لتصبح  إلى  االيرانية 
أعلى قليال مـــن مليون برميل 
يوميا منذ عام 2012 في الوقت 
الذي ترزح فيه البالد أيضا حتت 
وطأة انخفاض حاد في أسعار 

النفط العاملية.
وكسر روحاني - الذي تعامل 
مع واشنطن خالل عمليات بيع 
االســـلحة اليران خالل احلرب 
العراقيـــة االيرانية بني عامي 
1980 و1988 - أحد احملظورات 
من خالل التواصل عالنية مع 
الواليات املتحدة، لكن التقارب 
بني الطرفني ســـيقف عند هذا 

احلد.
وقال ســـعيد ليالز احمللل 
السياســـي في طهـــران »رغم 
كل االجتماعات بسبب املسألة 
ايران  فـــإن كال مـــن  النووية 
وأميـــركا يحتـــاج لعـــدو وال 
العالقات ســـتتطبع  ان  أعتقد 
بعد االتفاق، لكنهما سيبقيان 

قناة االتصال مفتوحة«.
وأضاف »القيادة االيرانية 
حتتاج لهتافات املوت ألميركا 
إلبقاء املتشددين متحدين، كما أن 
فتح سفارة أميركية في طهران 
لن يحدث على األقل في املستقبل 
القريب«، ويقول احملللون ان 
خامنئـــي يتمتع مبهـــارة في 
ضمان أال تصبـــح أي جماعة 
حتى املتشددين أنفسهم قوية 

مبا يكفي لتحدي سلطته.
ولذلك فمن املرجح إذا أبرم 
روحاني الصفقـــة النووية أال 
تترك له احلريـــة فيما يتعلق 
باالصالحات الداخلية وحقوق 
االنســـان. وقال علـــي واعظ 
اخلبير لدى مجموعة األزمات 
الدولية »من احملتمل أن يؤدي 
احتمـــال انتصـــار روحانـــي 
وظهور فصيل وسطي صاعد 
إلى تفاقم مخاوف احملافظني من 
خسارة قدر كبير من املكاسب 
السياسية واستفزازهم إلحباط 
إصالحات روحاني االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية إذا سار 

في هذا املسار«.
وقال احمللل السياسي ليالز 
»ملنـــع روحاني من اكتســـاب 
الشـــعبية والنفوذ  املزيد من 
داخل ايران تزايد الضغط على 
املعسكر االصالحي وسيستمر 
في الزيـــادة«. لكـــن حتى إذا 
حافـــظ خامنئي على تشـــدده 
فلطهران وواشـــنطن مصالح 
مشتركة ويواجهان تهديدات في 
مختلف أنحاء الشرق األوسط، 
وقـــد تعاونا على املســـتوى 
التكتيكي فـــي املاضي مبا في 
ذلك مســـاعدة ايران للواليات 
املتحدة فـــي التصدي لتنظيم 
القاعدة في أفغانستان والدولة 
االسالمية في العراق. وقال ليالز 
»اليران والواليات املتحدة أعداء 
مشتركون كما أن لهما مصالح 
متصادمة في املنطقة، ومن ثم 
فسيســـتمر االثنان في تبادل 
املعلومات االستخباراتية وإبقاء 
هذه القناة اخللفية مفتوحة«.

وقال كرمي سجادبور خبير 
الشـــؤون االيرانيـــة في مركز 
الدولي في  كارنيغي للســـالم 
واشنطن »مادام خامنئي زعيما 
أعلى ســـتظل فـــرص تطبيع 
العالقـــات األميركية االيرانية 
محدودة للغاية«، وأضاف »بعد 
ثالثة عقود من نشر ثقافة حتدي 
الواليات املتحدة ســـيكون من 
الطريـــف أن نرى مـــا إذا كان 
خامنئي سيصور اتفاقا نوويا 

ورغم اخلالف في الرأي على 
العالقـــات االيرانية األميركية 
يتفق الزعمـــاء االيرانيون من 
املعســـكرين علـــى أن االتفاق 
النووي سيسهم في إعادة بناء 

االقتصاد االيراني.
كانت العالقات مع واشنطن 
قطعت عقب قيام الثورة اإلسالمية 
في ايران عام 1979 وظل العداء 
للواليات املتحدة نقطة حشـــد 

بالنسبة للمتشددين.

املتشددين الذين ظلت املشاعر 
املعادية ألميركا بالنســـبة لهم 
أمرا محوريا للثورة اإلسالمية 

في ايران.
الذي  العداء  ويعد موقـــف 
يتخذه خامنئي جتاه واشنطن 
عامال في متاسك القيادة االيرانية 
املوزعة على فصائل وجماعات 
وال يزال املرشـــد األعلى نفسه 
على شكوكه العميقة في نوايا 

واشنطن.

قـــال  ـ رويتـــرز:  لـــوزان 
مسؤولون ومحللون إنه ليس 
من املتوقع أن تعمل ايران على 
تطبيـــع العالقات مع الواليات 
املتحدة االميركية التي تصفها 
دائما بـ »الشيطان األكبر« حتى 
إذا توصلت طهران الى اتفاق مع 
القوى العاملية لتقييد برنامجها 

النووي.
وكانت املفاوضات احملتدمة 
على أشدها مع دخولها حلظاتها 
األخيـــرة امس بـــني الواليات 
املتحدة وبريطانيا وفرنســـا 
وأملانيـــا وروســـيا والصـــني 
للتوصل الـــى اتفاق مع ايران 
يحول بينها وبني انتاج القنبلة 
النووية مقابل تخفيف العقوبات 
املفروضة عليها والتي تعرقل 

اقتصادها.
ايرانيون  وقال مسؤولون 
آية  املوالني للمرشد األعلى  إن 
اهلل علي خامنئي من االسالميني 
واحلرس الثوري الذين يخشون 
أن تؤدي املصاعب االقتصادية 
الى انهيار املؤسسة اتفقوا على 
الرئيس حسن روحاني  تأييد 
في االستعداد العملي الذي أبداه 

للتفاوض على صفقة نووية.
وقال مسؤول ايراني حتدث 
شريطة عدم نشر اسمه »لكن 
لـــن يتعدى ذلـــك وهو   األمر 
)خامنئي( لن يوافق على تطبيع 

العالقات مع أميركا«.
وأضـــاف »ال ميكنك محو 
العداء  الســـنني من  عشـــرات 
بصفقـــة، علينـــا أن نتريـــث 
واألمريكيون يحتاجون لكسب 
ثقة ايران. فالعالقات مع أميركا 
مازالـــت من احملظـــورات في 
ايران«، وكانـــت التوترات بني 
املعسكرين املتشدد والعملي فيما 
يتعلق باحملادثات النووية قد 
تراجعت في األشهر األخيرة منذ 
أيد خامنئي املفاوضات عالنية، 
لكن خامنئي واصل إلقاء خطبه 
املليئة بعبارات التنديد »بأعداء« 
ايران و»الشيطان األكبر« وهي 
كلمـــات الهـــدف منهـــا طمأنة 

نعم إيرانية للصفقة النووية... وال للتطبيع مع أميركا
كيري »بالعربي« 

عن االتفاق 
النووي:

 »إن شاء اهلل«
طهران ـ األناضول: 
أجاب وزير خارجية 

الواليات املتحدة 
األميركية جون كيري، 

على سؤال وجه اليه 
حول امكانية التوقيع 
على اتفاقية مع ايران 
فيما يتعلق ببرنامجها 

النووي، بكلمة »ان 
شاء اهلل« بلفظها 

العربي.
جاء ذلك في خبر 

نشرته وكالة األنباء 
االيرانية الرسمية 
»ايرنا«، وأضاف 

اخلبر، أن طالبة ايرانية 
التقت بوزير اخلارجية 
األميركي أثناء تسوقه 

في أحد املتاجر 
في مدينة »لوزان« 
السويسرية، التي 

استضافت املفاوضات 
بني ايران ودول )5 + 
1(، حول برنامج ايران 

النووي.
وأشار اخلبر الى 

أن الطالبة االيرانية 
وجهت لوزير 

اخلارجية سؤاال 
يتعلق بامكانية جناح 

املفاوضات اجلارية 
بشأن البرنامج 

النووي االيراني، 
والتوقيع على اتفاقية 
مع ايران، وأن كيري 

اكتفى بعبارة »ان شاء 
اهلل«.

املعارضة النيجيرية تعلن فوز 
محمد بخاري في انتخابات الرئاسة

الغوس ـ وكاالت: أعلن حزب مؤمتر كل 
التقدميـــني املعارض في نيجيريا فوزه في 
انتخابات الرئاسة امس، وقال إن أكبر دولة 
من حيث عدد الســـكان في أفريقيا »تشهد 

تاريخا«.
وقال املتحدث باســـم احلزب الي محمد 
لـ»رويترز« في منزله بالعاصمة، حيث يتابع 
زعيم احلزب محمد بخاري نتائج االنتخابات: 
»هـــذه أول مرة تتم فيها إزاحة حكومة من 
السلطة عبر السبل الدميوقراطية. الشعب 
النيجيري قال كلمته«، وأضاف أن احلزب ال 
يرى أي سبب للشك في أن الرئيس جودالك 

جوناثان سيقر بالهزمية.
الشـــعب  اتهـــم »حزب  مـــن جانبـــه، 
الدميوقراطي« احلاكم في نيجيريا، رئيس 
اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة في البالد 
بالتحيز ملصلحة املعارضة، قائال على لسان 
غودسدي أوروبيبي، ممثل احلزب في مركز 
الفـــرز: »لقد فقدنا الثقة فيما تقومون به«، 
وأضاف: »أنت قبلي، أنت انتقائي، نحن ال 
نثق بك بعد اآلن، أنت مساوم ولن نأخذها 

)النتائج( منك«.
في املقابل، نفى رئيس جلنة االنتخابات 
هذه االتهامات، وقال: »أنا أرفض هذه الشكوى 
املزعومة، ألنها أحضرت لي بينما كنت في 

القاعة أعرض نتائج )االنتخابات(«.
وأضاف »جيغا« أنه »من غير الالئق ألي 
ممثل حزب أن يفعل ذلك، لهذا الســـبب، لم 
أقبلها )الشكوى(، ألن ممثلي احلزب اآلخر، 

ووسائل اإلعالم رمبا يراقبون«.
وتابـــع: »أصررت علـــى أن يتم مترير 
الشكوى من خالل أمني اللجنة االنتخابية، 
وحتى هذه اللحظة، لم أر أية نتيجة«. ورفض 
النيجيري االتهامات بأنه »قدم  املســـؤول 
نتائج االنتخابات ســـلفا« حلزب »املؤمتر 
التقدمي« املعـــارض. ومضى قائال: »أنا لن 
أعطي نتائج ألحد، والنتائج املنشورة على 
موقع اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة 

هي )ذاتها( التي أعلنت هنا«.
وأردف: »ال أحد يجب أن يعلن أي نتائج 
لم تعلن هنا، أنا لم أر أي نتائج، وال ميكنني 

أن أعطي أي نتائج ألحد«.

ممثل »حزب الشعب الدميوقراطي« احلاكم في نيجيريا يحاول تعطيل اإلعالن عن النتائج الرئاسية أمس               )أ.پ(

فلسطني: نائب رئيس حكومة التوافق الوطني يستقيل من منصبه
عواصم ـ وكاالت: أعلن عدنان اجلوالني، مستشار نائب رئيس الوزراء الفلسطيني بحكومة التوافق 
الوطني، محمد مصطفى، أن األخير قدم استقالته من منصبه، امس، لرئيس الوزراء رامي احلمد 
اهلل. وقال اجلوالني إنه »قدم نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون االقتصادية، محمد مصطفى، 
استقالته، امس، لرئيس الوزراء رامي احلمد اهلل«. ولم يدل اجلوالني مبزيد من التفاصيل حول 
أسباب االستقالة وقبولها من عدمه. وبحسب »األناضول« فإن خالفات حادة نشبت بني مصطفى 
ووزير املالية شكري بشارة حول عمل وزارته، دفعت باألول إلى تقدمي استقالته.
ولم يصدر أي تعقيب رسمي من حكومة التوافق الفلسطينية حول االستقالة حتى عصر امس.

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
يتعين ان تصبح موقع

التخصيب الوحيد

مفاعل قيد االنشاء
لا يسمح بإنتاج البلوتونيوم لتطوير

الاسلحة في هذا المفاعل

مجهز لتخصيب اليورانيوم
يتعين على ايران الامتناع

عن استخدام هذه المنشأة

امللف النووي االيراين

اراك

نطنز
فوردو

بحر قزوين

احتياطي اليورانيوم
املعلن عنه:
غاش�400 4 طن

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 - 000 7 جهاز
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مقتل اثنني وإصابة 10 في تفجير انتحاري شمالي بغداد

القوات العراقية تسيطر على املقار احلكومية في تكريت

سالم ردًا على حتفظات حزب اهلل على موقفه في القمة:
أي اعتراض يدفعني إلى وقف جلسات مجلس الوزراء

الضرب����ات اجلوية على 
مواقع تنظي����م »داعش« 
في سورية بالتنسيق مع 
الواليات املتحدة. وكانت 
احلكومة الكندية برئاسة 
احملافظ س����تيفن هاربر 
طلبت األس����بوع املاضي 
املوافقة على  البرملان  من 
توس����يع مش����اركة كندا 
الدولي ضد  التحالف  في 
الدولة اإلسالمية  تنظيم 
في العراق لتشمل سورية 
ايض����ا ومتديد املهمة ملدة 
سنة. وش����دد هاربر على 
انه »يجب أال يعود لتنظيم 
الدولة اإلسالمية مالذا آمنا 

في سورية«.
الق����رار على  وحصل 
142 صوت����ا مؤيدا مقابل 
129 صوتا معارضا وهي 
املؤلفة  أصوات املعارضة 
الدميوقراطي  من احلزب 

على أن املرتقب من قيام 
هذه القوة ليس احلرب هنا 
وهناك، بل استعادة الهيبة 
التي تعرضت للمس في 

أكثر من جبهة ومحور.
وهي في قناعة أوساط 
سياسية لبنانية واسعة 
ال��رؤي���ة ومتج�����اوزة 
للتفاصي���ل واجلزئيات، 
واجبة الوجود اليوم قبل 
الغد، بهدف تشكيل مظلة 
أمان عربية تغطي املناطق 
املاط���رة بش���تى أن���واع 
االنقسامات، واملمولة من 
قبل قوى مازالت تعيش 

التاريخ بأسود صوره.
من جانب���ه قال وزير 
الصناعة حس���ن احلاج 
حسن، بلسان حزب اهلل 
الرئيس سالم  ان مواقف 
في القمة ل���م تناقش في 
احلكوم���ة وم���ا أدلى به 
في ش���رم الش���يخ يعبر 
عن وجهة نظر قس���م من 
اللبناني���ن، ال عن وجهة 
نظر لبنان الرسمي املتمثل 
ف���ي احلكوم���ة، وهو ما 
سيطرح للنقاش في أول 
جلسة ملجلس الوزراء، اي 

اليوم األربعاء.
ورد الرئيس سالم عبر 

اجلديد )يسار( واحلزب 
الليبرالي.

وانتقد احلزبان بشدة 
النقاش في مجلس  خالل 
العموم الكندي، املشاركة 
في الضربات في سورية 
خشية التورط في دوامة 

العنف.
ون����دد زعي����م احلزب 
الدميوقراط����ي اجلدي����د 
توماس مولكير ب� »توسيع 
حرب متهورة في العراق 
الى مرحلة جديدة خطيرة 
في سورية«. وأضاف: »بكل 
بساطة، هذه ليست حرب 

كندا حتى تقاتل فيها«.
ومت متدي����د مش����اركة 
الدولي  كندا في االئتالف 
بقي����ادة الواليات املتحدة 
حتى 30 مارس 2016 على 
أبعد تقدير، بحسب مذكرة 

احلكومة.

زواره بالقول: ان موقف 
لبنان الذي عبرنا عنه في 
قمة شرم الشيخ هو املوقف 
امللت���زم مبضمون البيان 
الوزاري حلكومة املصلحة 
الوطنية وهو يتوافق في 
كل عبارة استخدمت فيه مع 
مصلحة لبنان بأن يكون 
م���ع اإلجماع العربي متى 
حتقق من أي قضية او ملف 

عربي يعني اجلميع.
وأض���اف س���الم: لقد 
اتفقنا عل���ى التمايز بن 
العربية  اي من قضايانا 
وما يجري في س���ورية، 
فل���م ولن ندخ���ل في اي 
نزاع عربي حول الوضع 
في سورية بعدما قررنا 
الن���أي بالنفس  بإصرار 
عن األزمة السورية مادام 
االنقسام الداخلي في لبنان 

قائما بهذه احلدة.
وبشأن مصير احلكومة 
في ح���ال قيام حزب اهلل 
أو أي ط���رف آخر بطرح 
املوض���وع ف���ي مجلس 
الوزراء، نقل عن سالم قوله 
ان اي اعت���راض يدفعني 
الى وقف جلسات مجلس 
الوزراء كما حصل في املرة 

السابقة وعلى الفور.

أسفر عن مقتل 2 وإصابة 
10 آخرين بجراح شمالي 
بغداد. وقال الناطق باسم 
عمليات بغداد العميد سعد 
معن: إن اثنن من املدنين 
قتال وأصي����ب 10 آخرون 
نتيجة تفجير انتحاري، 
يحمل حزاما ناسفا، نفسه 
مبنطقة التاجي بذراع دجلة 
العراقي  العاصمة  شمالي 

)بغداد(.
مش����يرا إل����ى أن قوة 
أمنية هرع����ت الى املكان 
ونقلت سيارات اإلسعاف 
املصاب����ن للمستش����فى 
وجثة الشهيدين إلى الطب 

العدلي.
إلى ذلك، صوت البرملان 
الكندي أمس األول بفضل 
األغلبي����ة احملافظة، على 
القوات املسلحة  مشاركة 
حمل����ة  ف����ي  الكندي����ة 

عواصم � وكاالت: أعلنت 
مص����ادر أمني����ة وأخرى 
محلي����ة عراقي����ة أم����س 
استعادة املقرات احلكومية 
في مدينة تكريت ش����مال 
العمليات  بغداد في إطار 
التي تنفذ منذ بداية الشهر 
اجلاري الستعادة السيطرة 
عليها من مسلحي تنظيم 
الدولة اإلسالمية املعروف 

إعالميا باسم »داعش«.
وقال ضابط برتبة لواء 
العراقي ان  في اجلي����ش 
العراقية طهرت  »القوات 
املجمع احلكومي في تكريت 
ويشمل مبنيي احملافظة 
ومجلس محافظة صالح 
الدين اضافة الى مستشفى 
تكري����ت، ورفع����ت العلم 
العراقي فوق هذه املباني« 
في القس����م اجلنوبي من 

تكريت.
»األبني����ة  ان  وأك����د 
احلكومية حتت سيطرة 
قواتنا من����ذ ليلة امس« 

االول.
وأكد محاف����ظ صالح 
الدين رائ����د اجلبوري ان 
»القوات العراقية سيطرت 
على مبنى محافظة صالح 
الدين ورفعت العلم العراقي 
وعلى مستش����فى تكريت 
التعليمي ومبن����ى كلية 
الطب وسجن التسفيرات 
الس����ني« وتقع  والوقف 
جميعها في القسم اجلنوبي 

من تكريت.
ويعد التقدم الذي حققته 
القوات العراقية األكبر منذ 
انطالق العمليات، لتحرير 

مدينة تكريت.
أكد كرمي  من جهت����ه، 
النوري املتحدث باس����م 
أبرز  ب����در أح����د  ق����وات 
التشكيالت الشيعية التي 
تقاتل الى جانب احلش����د 
القوات  الش����عبي لدع����م 
العراقية لتحرير تكريت، 
»سيطرة القوات العراقية 
على املجمع احلكومية في 

مدينة تكريت«.
في سياق متصل، فّجر 
انتحاري نفسه في سيارة 
حتمل ركابا من العراقين 
وزائرين إيرانين أمس مما 

بيروت ـ عمر حبنجر

أولوية االهتمامات في 
لبنان اليوم، مؤمتر املانحن 
الثالث الذي تس���تضيفه 
الكويت، والذي يأمل رئيس 
الوزراء متام سالم والوفد 
الوزاري املرافق أن يخرج 
منه بقرار متويلي للخطة 
الهادفة الى تغطية نفقات 
وأعباء الالجئن السورين 
اللبنانين  ومضيفيه���م 
للسنتن احلالية، والتالية 

بعدها.
لكن ضمن دائرة االهتمام 
اللبناني أيضا، مآل مقررات 
قمة شرم الشيخ العربية، 
ومصير املفاوضات النووية 
إيران والغرب بحكم  بن 
االعتقاد أنها مفتاح احلل 
ف���ي لبن���ان، أو صاعق 

التفجير.
في مقررات القمة، العن 
على القوة املشتركة التي 
أعل���ن رئي���س احلكومة 
متام س���الم تأييد لبنان 
لها، كحالة إجماع عربي، 
وسط حتفظ حزب اهلل، 
وما إذا كان���ت هذه القوة 
النور بسرعة  س���تبصر 

األحداث اليمنية؟

)رويترز( فرد أمن عراقي يحمل سالحه وهو يشاهد الدخان يتصاعد من مسرح االشتباكات بني اجليش العراقي ومسلحي داعش في تكريت  

)محمود الطويل( حركة أمل انهت اعمال مؤمترها العام الـ 13 بتجديد انتخاب الرئيس بري وهيئة الرئاسة  

إسبانيا: اعتقال أربعة أشخاص 
متهمني بإرسال املقاتلني إلى سورية

30 مليون لغم وقنبلة
غير منفجرة مزروعة في العراق

النمسا تتهم فتى يبلغ 14 عامًا 
بجرائم لها صلة باإلرهاب

مدريد � كونا: أعلنت وزارة الداخلية اإلسبانية 
أمس اعتقال أربعة أشخاص في منطقة »كتالونيا« 
شمال شرقي إس����بانيا بتهمة االرتباط بشبكة 
إرهابية متخصصة في إرسال مقاتلن إلى سورية.  
وقالت الوزارة في بي����ان صحافي إن اثنن من 
املعتقلن هما ش����قيقان ال تتجاوز أعمارهما 16 
عاما كانا على وش����ك التوجه إلى سورية أمس 

مرورا باملغرب العربي ثم تركيا. 
 وأوضح البيان أن االعتقاالت متت في مدينة 
»بادالونا« الساحلية التابعة حملافظة »برشلونة« 
مش����يرا إلى أن »املعتقلن دخلوا في مرحلة من 

التطرف« السيما بعد تركهم املدارس وانعكافهم 
على دراسة واتباع التعاليم الدينية املتطرفة. 

وذكر البيان أن عائلة الش����قيقن كانت على 
دراية تامة مبخططاتهما السيما والدتهما التي 
فقدت ابنا آخر في الصراع في س����ورية في عام 

 .2014
 وكانت الشرطة اإلسبانية اعتقلت 11 شخصا 
آخرين في مارس اجلاري بتهمة االنتماء خلاليا 
إرهابية والتخطيط الرتكاب أعمال إرهابية في 
إس����بانيا إلى جانب العمل على استقطاب أفراد 

وجتنيدهم إلرسالهم إلى سورية والعراق.

بغداد � األناضول: قال قتيبة اجلبوري 
وزي��ر البيئ��ة الع��راقي، ام��س إن نح��و 
30 مليون لغم وقنبلة غير منفجرة تتواجد 
في مختلف محافظات البالد نتيجة تراكمات 
احلروب السابقة والعمليات اإلرهابية لتنظيم 
»داع����ش«، وأوضح اجلبوري ان احلكومة 
العراقية أوكلت مؤخ����را إلى وزارة البيئة 
مهمة إزال����ة األلغام والقنابل غير املنفجرة 
م����ن األراض����ي العراقية، مش����يرا إلى ان 
الوزارة باش����رت باخلطوات األولى إلجناز 

هذه املهمة.
وأضاف ان وزارة البيئة باشرت بإجراء 
مسح شامل للمناطق التي استعادت القوات 
األمنية السيطرة عليها من قبضة »داعش« 
خالل الفترة املاضية وحتديد املس����احات 

املزروعة باأللغام والقنابل.
وأشار إلى أن أبرز تلك املناطق هي جرف 
الصخر في محافظة بابل )جنوب( والدجيل 
وسامراء وناحيتي العلم والدور مبحافظة 
صالح الدين )شمال(. وتوقع الوزير ان تبدأ 
فرق املسح التابعة لوزارته العمل في املناطق 
املذكورة خالل أسبوعن، وذلك بالتنسيق 
مع وزارة الدف����اع العراقية لضمان عودة 

النازحن الى منازلهم.
ولفت اجلبوري إلى أن التقديرات األولية 
لعدد األلغام األرضية والقنابل غير املنفجرة 
تبلغ نحو 30 مليونا تنتش����ر في مختلف 
احملافظات العراقية وتعود لتراكمات احلروب 
الس����ابقة التي مرت بها البالد، فيما يعود 

البعض اآلخر إلى تنظيم »داعش«.

ڤيينا � رويترز: قال مدعون امس ان النمسا 
اتهمت فت���ى يبلغ من العمر 14 عاما بارتكاب 
جرائم تتعل���ق باالرهاب بع���د أن بحث عن 
كيفية صنع قنبلة عل���ى االنترنت وتواصل 
مع متشددين يؤيدون مقاتلي تنظيم الدولة 
االسالمية في سورية. واحتجز الفتى وهو من 
أسرة تركية للمرة الثانية في يناير لالشتباه 

في أنشطة لها صلة باالرهاب.
وسافر أكثر من 170 ش���خصا من النمسا 
للقتال في الشرق األوسط، حسبما أفادت وزارة 

الداخلية، ولقي بعضهم حتفه.
ويسود اخلوف من وقوع هجمات في أوروبا، 
وقالت متحدثة باسم مكتب االدعاء في سانكت 
بولنت عاصمة والية النمسا السفلى ان السلطات 
استندت في اتهاماتها على بيانات عثرت عليها 
في جهاز بالي ستيشن خاص بالفتى مبا في 
ذلك خطط لتصنيع قنابل مت حتميلها من على 
االنترنت. ويواجه الفتى السجن ملدة تصل الى 
خمسة أعوام اذا أدين بتأييد منظمة ارهابية 

والتخطيط لشن هجوم.

البرملان الكندي 
يصّوت لتوسيع 

الضربات ضد 
»داعش« 

ليشمل سورية 
مع العراق
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الفرقة ومزقته 
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المؤتمر الدولي الثالث للمانحين
لدعم الوضع اإلنساني في سورية

صاحب السمو افتتح املؤمتر الدولي الثالث للمانحني مبشاركة وفود من 78 دولة من مختلف أنحاء العالم إلى جانب أكثر من 40 هيئة ومنظمة دولية

األمير: 500 مليون دوالر من الكويت لدعم الوضع اإلنساني في سورية
من جهود مخلص���ة ونبيلة 
أثناء عمله���ا كوكيلة لألمني 
العام لألمم املتحدة للشؤون 

اإلنسانية.

أصحاب المعالي والسعادة 

الدولي  لقد عجز املجتمع 
والسيما مجلس األمن طيلة 
السنوات اخلمس عن إيجاد حل 
ينهي هذا الصراع ويحقن دماء 
األشقاء ويحفظ لهم كيان بلد 
جرحته مخالب الفرقة ومزقته 

أنياب اإلرهاب. 
املرير  الواقع  وأمام ه���ذا 
والتهديد السافر لألمن والسلم 
ف���إن مجلس األمن  الدوليني 
والس���يما أعضاؤه الدائمون 
مطالبون ب���أن يتركوا جانبا 
مصاحلهم الضيقة وخالفاتهم 
الواسعة ويوحدوا صفوفهم 
للخروج بحل ينهي هذا الصراع 
املدمر ويعيد األمن واالستقرار 
لربوع سورية الشقيقة ويوقف 
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
اإلنس���ان التي ترتكبها كافة 
األط���راف ونطال���ب بتقدمي 
جميع مرتكبي هذه اجلرائم 

للعدالة. 
إن املخرج السياسي الشامل 
هو القائم على أس���اس بيان 
مؤمت���ر جني���ڤ األول لعام 
2012 وه���و احلل املناس���ب 
الدائر في  الص���راع  إلنه���اء 
سورية الذي لن ينتصر فيه 
طرف على اآلخر ولن تؤدي 
الصواريخ والقذائف إال ملزيد 
من الدمار والهالك .. مؤكدين 
دعمنا جلهود املبعوث اخلاص 
لألمني العام إلى سورية السيد 

ستيفان دي مستورا. 

أصحاب المعالي والسعادة 

إن الكويت حكومة وشعبا 
ف���ي تقدمي  لم تدخ���ر جهدا 
املساعدات اإلنسانية للشعب 
الس���وري الش���قيق منذ بدء 
األزمة وذلك عبر مؤسساتها 
الرس���مية والشعبية في ظل 
استمرار األوضاع املأساوية 
التي يعاني منها إخوتنا في 

سورية. 
وإميانا منا بأهمية وضرورة 
إيصال رسالة إلى هذا الشعب 
بأن املجتمع الدولي يقف إلى 
جانبه ويشعر مبعاناته وأنه 
لن يتخلى عنه في محنته فإنه 
يسرني أن أعلن عن مساهمة 
الكوي���ت مببلغ )500 مليون 
القطاعني  أميركي( من  دوالر 
احلكومي واألهلي لدعم الوضع 
اإلنساني للش���عب السوري 
الشقيق آمال من اجلميع وضع 
هذه املأساة أمام أعينهم والعمل 
على تضميد جراح هذا الشعب 

الذي عانى الكثير. 
وفي اخلتام ال يسعني إال أن 
أتوجه بالشكر اجلزيل والتقدير 
العالي ملعالي األمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون ومساعديه 
ولإلخ���وة رئي���س وأعضاء 
اللجنة املكلف���ة لالعداد لهذا 
املؤمتر ولكافة املشاركني في 
ذلك على التحضير والترتيب 
اجليد له سائال املولى عّز وجّل 
الش���عب  أن يحقق تطلعات 
الس���وري املشروعة ويحفظ 
وحدة وس���يادة واس���تقالل 
سورية الشقيقة وينعم عليها 
باألمن واالستقرار وأن يوفقنا 
في حتقيق مقاصدنا النبيلة. 
والسالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته«

أمام مسؤولية تاريخية حتتم 
العم���ل بكل عزم  علينا معا 
وإصرار إلنه���اء هذه الكارثة 
التي بات���ت تهدد في تبعاتها 
األمن والسلم الدوليني كونها 
أصبح���ت م���الذا للمنظمات 
االرهابية تنطلق منه لتنفيذ 

مخططاتها الدنيئة. 
وال يفوتني هنا االش���ادة 
املق���درة واملبذولة  باجلهود 
م���ن قب���ل ال���دول املضيفة 
لالجئني وهي اململكة األردنية 
واجلمهوري���ة  الهاش���مية 
اللبنانية واجلمهورية التركية 
وجمهورية العراق وجمهورية 
العربية مل���ا يقدمونه  مصر 
من خدمات إنسانية وإغاثية 
ضخمة ملجتمع الالجئني ولقد 
فاقت أزمة الالجئني السوريني 
قدرات االس���تجابة في الدول 
املجاورة وتركت آثارا سلبية 
كبيرة على اخلدمات االجتماعية 
والهياكل األساسية واملوارد 
احلكومية في الدول املضيفة 
لالجئني عالوة على مواجهة 
تلك ال���دول للمخاطر األمنية 
بس���بب االنتش���ار اإلقليمي 

للصراع. 
كما نشيد باجلهود الكبيرة 
التي تبذلها منظمة األمم املتحدة 
ووكاالتها الدولية املتخصصة 
في هذا املجال السيما املفوضية 
العلي���ا لش���ؤون الالجئ���ني 
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
»اليونيسيف« ومنظمة الصحة 
العاملية وبرنامج الغذاء العاملي 
الش���ؤون  ومكتب تنس���يق 
اإلنسانية والوكاالت الدولية 

األخرى العاملة في امليدان. 
وفي هذا الس���ياق أود أن 
الفرصة للتعبير  أغتنم هذه 
عن شكرنا وتقديرنا للسيدة 
فاليري آموس على ما بذلته 

الداخل واخلارج في ظل ظروف 
قاس���ية وأوضاع معيش���ية 
مأساوية صورها الجئ سوري 
ب���أن حياته���م أصبحت مثل 
الغارق في الرمال كلما حاول 
التحرك إزداد غرقا كما حرمت 
الكارثة 2 مليون من األطفال 
الثامنة  الالجئني دون س���ن 
عش���رة من أبس���ط حقوقهم 
التعليمي���ة والصحية األمر 
الذي يهدد مستقبل جيل كامل 
ويجعلهم أمام مستقبل مظلم 
يحرم وطنهم من مشاركتهم 

الفاعلة في بنائه. 
كما تشير الدراسة الى أن 
االقتصاد الس���وري في حالة 
إذ بلغت  انهيار ش���به كامل 
خسائره أكثر من 200 مليار 
دوالر وارتفعت نسبة البطالة 
لتصل إل���ى 57 % وانخفض 
متوس���ط األعمار للش���عب 
السوري الشقيق إلى 55 سنة 
ارتف���اع معدالت  إلى  إضافة 
الفقر بشكل كبير كما بلغ عدد 
الالجئني السوريني في اخلارج 
قرابة األربعة ماليني شخص 
ليسجل أكبر مجتمع لالجئني 
العالم.. إن هذه احلقائق  في 
املرعبة تضعنا كمجتمع دولي 

عامها اخلامس. 
لقد حقق املؤمتران األول 
والثاني جناحا كبيرا بفضل 
التي س���جلت  مس���اهماتكم 
نسبة عالية جدا في املؤمتر 
الثاني جتاوزت 90 % ساهمت 
التعهدات املطلوبة  في تأمني 
ملناشدات األمم املتحدة حينها 
وكلنا أمل أن يسجل مؤمتركم 
هذا االستجابة السخية ملواجهة 
االحتياجات امللحة لألشقاء. 

أصحاب المعالي والسعادة 

إن الكارثة االنسانية وعلى 
م���دى الس���نوات اخلمس قد 
حولت شوارع وأحياء سورية 
إلى دمار ومبانيها إلى أطالل 

وشعبها إلى قتيل ومشرد. 
ولقد كشفت األرقام املفزعة 
واحلقائق املوثقة حول اآلثار 
االقتصادية واالجتماعية لألزمة 
التي نشرتها مؤخرا منظمات 
دولية وفقا لدراسات بحثية ان 
الرئيسي  العنوان  الدمار هو 
لكافة املناطق في سورية دون 
متييز حي���ث جتاوزت أعداد 
القتل���ى من األش���قاء مائتي 
وعشرة اآلف قتيل وتشريد 
ما يقارب 12 مليون شخص في 

بيان عاكوم 

افتتح صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد، أعمال 
املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
لدعم الوضع االنس���اني في 
سورية، مبشاركة وفود من 
78 دولة م���ن مختلف أنحاء 
العالم، إلى جانب أكثر من 40 

هيئة ومنظمة دولية.
وأعلن صاحب السمو األمير، 
الشيخ صباح االحمد، تعهد 
الكويت بتق���دمي 500 مليون 
دوالر أميرك���ي لدعم الوضع 

اإلنساني في سورية. 
وقال صاحب السمو األمير 
ف���ي كلمة افتتح به���ا اعمال 
املؤمت���ر الدولي الثالث لدعم 
الوضع االنساني في سورية: 
إن الكويت حكومة وشعبا لم 
تدخر جهدا في تقدمي املساعدات 
اإلنس���انية للشعب السوري 
الشقيق منذ بدء األزمة، وذلك 
عبر مؤسس���اتها الرس���مية 
والش���عبية في ظل استمرار 
األوضاع املأساوية التي يعاني 

منها إخوتنا في سورية. 
وأضاف سموه »إميانا منا 
بأهمية وضرورة إيصال رسالة 
إلى هذا الشعب بأن املجتمع 
الدولي يقف إلى جانبه ويشعر 
مبعاناته وأنه لن يتخلى عنه 
في محنته فإنه يسرني أن أعلن 
عن مس���اهمة الكويت مببلغ 
أميركي(  )500 مليون دوالر 
من القطاعني احلكومي واألهلي 
لدعم الوضع اإلنساني للشعب 
الس���وري الش���قيق آمال من 
اجلميع وضع هذه املأساة أمام 
أعينهم والعمل على تضميد 
جراح هذا الشعب الذي عانى 

الكثير«. 
وفيم���ا يلي ن���ص كلمة 
صاحب السمو األمير، الشيخ 

صباح االحمد:
الرحم���ن  اهلل  »بس���م 

الرحيم 
احلم���د هلل رب العامل���ني 
والصالة والسالم على نبينا 
محم���د وعلى آل���ه وصحبه 

أجمعني. 

أصحاب المعالي والسعادة 

األمني العام لألمم املتحدة 
بان كي مون 

األمني العام جلامعة الدول 
العربية د.نبيل العربي 

الع���ام ملجل���س  األم���ني 
التعاون لدول اخلليج العربية 

د.عبداللطيف الزياني 
السيدات والسادة 

السالم عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته 

يس���رني بداية أن أرحب 
بكم في الكويت ضيوفا أعزاء 
حلضور املؤمتر الدولي الثالث 
للمانحني لدعم الوضع اإلنساني 
في سورية والذي يأتي إدراكا 
املعاناة االنس���انية  حلج���م 
واحلرص على وضع حد لها 
واستجابة ملبادرة معالي األمني 
العام ل���ألمم املتحدة بان كي 

مون. 

أصحاب المعالي والسعادة 

ينعقد املؤمتر الدولي الثالث 
للمانحني في الكويت ملواجهة 
أكبر كارثة إنس���انية عرفتها 
البشرية في تاريخنا املعاصر 
للتخفيف من معاناة األشقاء 
في سورية التي يعيشونها بعد 
دخول هذه الكارثة اإلنسانية 

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مترئسا وفد الكويت في املؤمتر بحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
والشيخ محمد اخلالد 

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مصافحا االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون                                                                     )محمد هاشم(صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد يحيي احلضور في افتتاح املؤمتر الدولي الثالث للمانحني لدعم الوضع اإلنساني في سورية

األمير يتفضل برعاية وحضور األوبريت 
الوطني »البيت العود« اليوم

األمير استقبل بان كي مون
وسالم وعالوي والنسور

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقاعة 
التحرير في قصر بيان صباح امس وبحضور سمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء، استقبل سموه األمني العام لألمم املتحدة بان 
كي مون ومديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي هيلني كالرك 
ووكيلة األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية فيالري 
اموس واملفوض السامي لشؤون الالجئني انطونيو غوتيرس 

واملفوض العام لالونروا بيير كرينبول واملدير التنفيذي 
لبرنامج األغذية العاملي لألمم املتحدة ارثارين كازين ومدير 

عام منظمة الصحة العاملية مارجريت تشان.
وقد أعرب األمني العام لألمم املتحدة عن بالغ امتنانه وشكره 

وتقديره لسموه على استضافة الكويت للمؤمتر الدولي 
الثالث للمانحني لدعم الوضع اإلنساني في سورية وعلى 

قيادته احلكيمة والدور القيادي البارز واملتميز لسموه في 
مجال العمل اإلنساني وجهوده ودعمه للقضايا اإلنسانية 
حول العالم ومكانة الكويت بني دول العالم كمركز للعمل 
اإلنساني. واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد بقاعة التحرير في قصر بيان ظهر أمس وبحضور 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد استقبل سموه دولة 

الرئيس د.إياد عالوي نائب رئيس جمهورية العراق الشقيق.
وحضر املقابلة سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء. كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقاعة التحرير في قصر بيان ظهر أمس وبحضور 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء استقبل سموه دولة رئيس 

الوزراء باململكة األردنية الهاشمية الشقيقة د.عبداهلل النسور.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقاعة 

التحرير في قصر بيان ظهر أمس وبحضور سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء، استقبل سموه دولة الرئيس متام سالم 
رئيس مجلس الوزراء في اجلمهورية اللبنانية الشقيقة.

واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقاعة 
التحرير في قصر بيان ظهر أمس وبحضور سمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء، استقبل سموه املدير العام للمنظمة الدولية 

للهجرة وليم السي سوينج.

يتفضل صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد، فيشمل 
برعايته وحضوره االوبريت الوطني »البيت العود«، وذلك في 
متام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم على مسرح 

قصر بيان.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال د.إياد عالوي

صاحب السمو األمير خالل استقباله متام سالم

صاحب السمو األمير مستقبال د.عبداهلل النسور
جانب من احلضور في املؤمتر
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المؤتمر الدولي الثالث للمانحين
لدعم الوضع اإلنساني في سورية

الشيخ صباح اخلالد واألمني العام لألمم املتحدة يتوسطان املشاركني في املؤمتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                     )محمد 

الشيخ صباح اخلالد مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري الشيخ صباح اخلالد مع وزير الدولة للشؤون اخلارجية في اليابان ياسوهيدي ناكاياما بان كي مون خالل مشاركته في املؤمتر 

دعا إلى التبرع بسخاء في املؤمتر لدعم الوضع اإلنساني في سورية

كي مون: نشعر بالعار والغضب واإلحباط إزاء فشل 
املجتمع الدولي في إنهاء احلرب في سورية

اخلالد التقى وزراء خارجية مصر 
ولوكسمبورغ والنرويج واليابان والتفيا

دع����ا االمني الع����ام لألمم 
املتحدة بان ك����ي مون الدول 
املانحة الى التبرع بسخاء في 
املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
لدعم الوضع االنس����اني في 

سورية. 
وأع���رب بان ف���ي كلمة 
افتتاح املؤمتر  ألقاها خالل 
عن شعوره »بالعار والغضب 
وإحباطه الكبير« إزاء فشل 
إنهاء  الدول���ي في  املجتمع 
احلرب في س���ورية والتي 
تسببت في معاناة الشعب 

السوري. 
وطالب مبعاقبة املسؤولني 
عن »اجلرائم الكبيرة« التي 
ارتكبت ضد الشعب السوري 
وأدت الى تشرده في الداخل 
واخلارج هربا من االقتتال 

الدائر في سورية.
العام لألمم  االم����ني  وقال 
املتحدة انه مت االيفاء بأكثر من 
90 في املائة من التعهدات التي 
الدولي  أطلقت خالل املؤمتر 
الثاني للمانحني وقيمتها 2.4 
مليار دوالر لك����ن مع تنامي 
االحتياجات ارتفع نداء التمويل 
خالل )املانح����ني 3( الى 8.4 

مليارات دوالر. 
ب����ان »دعوني  وأض����اف 
أبدأ بش����كر صاحب الس����مو 
االمير الش����يخ صباح االحمد 
الس����تضافته ه����ذا املؤمت����ر 
جلمع التبرعات لدعم الوضع 
االنساني في س����ورية للعام 

الثالث على التوالي«. 
وأكد أن الدعم الذي قدمه 
)قائد العمل االنس����اني( »هو 
ش����هادة واضحة على التزام 
حكوم����ة الكوي����ت بالعم����ل 

االنساني في العالم«. 
وحول النزاع في سورية، 
أن���ه دخل عامه  أوضح بان 
أزمة  اخلامس وهو »أس���وأ 
انسانية في العصر احلالي« 
مؤكدا أن »الشعب السوري ال 

االول  النائ����ب  اجتم����ع 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
مع وزير خارجية جمهورية 
مصر العربية سامح شكري 
مبناسبة زيارته للبالد لترؤس 
وفد بالده املشارك في أعمال 
املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
لدعم الوضع االنس����اني في 

سورية.
ومت خالل االجتماع تناول 
العالقات الثنائية بني البلدين 
الشقيقني وسبل توطيدها في 

املجاالت كافة. 
وأشاد الوزير شكري بدور 
الكويت الداعم جلمهورية مصر 
العربية الش����قيقة الستعادة 
الري����ادي والقيادي  دوره����ا 
عل����ى الصعيدي����ن االقليمي 

والدولي. 
وحضر االجتم����اع مدير 
النائ����ب األول  إدارة مكت����ب 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية السفير الشيخ د. 
أحمد ناصر احملمد ومدير إدارة 
الوطن العربي بوزارة اخلارجية 
السفير عبداحلميد الفيلكاوي 
ونائب مدير إدارة مكتب الشيخ 
صباح اخلالد السفير صالح 
اللوغان����ي وع����دد م����ن كبار 

مسؤولي وزارة اخلارجية.
والتقى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد مع وزير 
الدولة للشؤون اخلارجية في 
اليابان ياس����وهيدي ناكاياما 
وبحث مع����ه س����بل توطيد 
العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني ف����ي املجاالت كافة 
وآخر املستجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
إدارة  اللقاء مدير  وحضر 
مكتب النائ����ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
السفير الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد ونائب مدير إدارة مكتب 

يطلب شفقة بل يطلب دعما«. 
وأضاف »أتذكر اآلن زياراتي في 
السنوات األخيرة الى مخيمات 
الالجئني ف���ي تركيا واألردن 
ولبنان وقد سألني طفل عن 
الذنب الذي ارتكبه لإلقامة في 
املخيم ومتى ميكنه العودة الى 
بيته ولم يكن لي إجابات عن 
تلك األسئلة.. اني أشعر بالعار 
والسخط والغضب إزاء فشل 
املجتمع الدولي في إنهاء هذه 

احلرب«. 
وذكر »عاما بعد عام شاهد 
العال���م احلرب في س���ورية 
التي أس���فرت عن مقتل 220 
ألف شخص حتى اآلن« فيما 
»يعيش أربعة س���وريني من 
أصل خمسة حتت خط الفقر 
واحلرمان كما فقدت سورية 
عقودا من التنمية وجتاوزت 
نسبة العاطلني عن العمل %50 
الى  وانخفض معدل احلياة 

20 عاما«. 
ووصف ب���ان الوضع في 
مخيمات الالجئني الفلسطينيني 
بانه »مأساوي« حيث إن نحو 
95% من اجمالي عدد الالجئني 
الفلسطينيني البالغ 560 ألف 
يعتمدون بشكل رئيسي على 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني )اونروا(، مؤكدا 
أن هن���اك اس���تراتيجيتني 
الستغالل التبرعات في احلد 

الشيخ صباح اخلالد السفير 
صالح اللوغاني ونائب مدير 
إدارة آس����يا الوزير املفوض 
مساعد الذويخ وعدد من كبار 

مسؤولي وزارة اخلارجية.
النائ���ب األول  والتق���ى 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجي���ة الش���يخ صباح 
اخلالد مع وزي���ر خارجية 
لوكسمبورغ جاناسيلبورن 
اللقاء بحث س���بل  وتناول 
الثنائية  توطيد العالق���ات 
بني البلدين الصديقني وآخر 
املستجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
والتقى النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد مع وزير 
خارجية مملكة النرويج بورجي 
بريندي مبناسبة زيارته للبالد 
لترؤس وفد بالده املشارك في 
املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
لدعم الوضع االنس����اني في 

الس���ورية  آث���ار األزمة  من 
ومس���اعدة احملتاج���ني في 

سورية ودول اجلوار. 
وطالب بضرورة التوصل 
إل���ى ح���ل سياس���ي لألزمة 
السورية وفق قرارات )بيان 
جنيڤ( وهو أفضل حل انساني 
إلنهاء »أسوأ أزمة انسانية في 
العالم الس���يما ان السوريني 
يتابعونن���ا وينتظرون منا 

الدعم«. 
بعد ذلك عرض فيلم قصير 
الش����عب  يبرز حجم معاناة 
الس����وري والس����يما االطفال 
ج����راء االزم����ة في س����ورية 
وحجم االستجابات واالولويات 
التمويل لدعم  واحتياج����ات 

الشعب السوري.
بدورها، اعربت وكيلة األمني 
العام لألمم املتحدة للشؤون 
االنسانية ومنس����قة االغاثة 
الطارئة فالي����ري آموس عن 
ش����كرها للكويت ولصاحب 
الس����مو االمير الشيخ صباح 
االحمد على االلتزام مبساعدة 
الشعب السوري واالستمرار 
في الدور االنساني »احليوي« 
لتأمني منصة لنقاش تطورات 

االزمة السورية. 
وقال����ت آموس ف����ي كلمة 
القتها في افتتاح املؤمتر الدولي 
الثالث للمانحني لدعم الوضع 
االنس����اني في سورية »نحن 
نتطلع في مؤمتر املانحني الى 
جمع التعهدات وتعبئة املوارد 
املالية خالل العام 2015 العادة 
سبل املعيشية في سورية«. 

وأضافت ان »الطريق اليزال 
طوي����ال بالرغم م����ن اجلهود 
املبذولة وواقع مؤلم يسوده 
احلرب والعنف والوحشية« 
وراح ضحيته 72 عامال انسانيا 
عام 2011 اضافة الى 42 عامال 
الس����وري  الهالل االحمر  من 
و600 آخري����ن يعمل����ون في 

الرعاية الصحية. 

س����ورية الذي تس����تضيفه 
الكويت.

اللقاء بحث سبل  وتناول 
الثنائية  توطي����د العالق����ات 
البلدين الصديقني وآخر  بني 
املس����تجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
كما اجتم����ع النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
مع وزي����ر الدولة للش����ؤون 
اخلارجية في جمهورية التفيا 
الصديقة أندريس بيلدجوفكس 
مبناسبة زيارته للبالد لترؤس 
وفد بالده املشارك في أعمال 
املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
لدعم الوضع اإلنس����اني في 

سورية.
ومت خالل االجتماع بحث 
العالقات الثنائية بني الكويت 
وجمهوري����ة التفي����ا وآخ����ر 
املس����تجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.

مسؤول كندي:  »املانحني 3«  دليل على دور الكويت  الريادي
واش���نطن � »كونا«: أكد 
مساعد وزير اخلارجية الكندي 
التنمية والشؤون  لشؤون 
الدولية ديانا جاكوفيال امس 
ان استضافة الكويت للمؤمتر 
الدولي الثالث للمانحني لدعم 
الوضع اإلنساني في سورية 

يع���د دليال واضح���ا لدوها 
اإلنساني الريادي.

وذكرت سفارتنا لدى كندا 
في بيان امس أن جاكوفيال 
أثنى خالل اجتماعه السفير 
الس���ماك  الكويت���ي عل���ي 
الكوي���ت وحكومتها  بدور 

واستضافتها املؤمتر الثالث 
ال���ذي عقد امس  للمانحني 
في الكويت »ما يشكل دليال 
واضحا على دور دولة الكويت 

الريادي في هذا املجال«.
وأش���اد بالتكرمي األممي 
لصاحب السمو األمير الشيخ 

صب���اح األحمد بتس���ميته 
»قائ���دا للعمل اإلنس���اني« 
وبتس���مية الكويت )مركزا 
للعمل اإلنس���اني( من قبل 
األمني العام ل���ألمم املتحدة 
بان كي مون املوجود حاليا 

في الكويت.

أميركا ال تستطيع التأكد من أن جميع األموال تصل إلى مكانها الصحيح

آن ريتشارد: مسؤولو النظام السوري يعيقون 
وصول املساعدات إلى الشعب السوري

بيان عاكوم 

أعرب����ت مس����اعد وزي����ر 
اخلارجية األميركي لشؤون 
الالجئني والس����كان والهجرة 
آن ريتشارد عن قلقها من عدم 
وصول هذه املساعدات بشكل 
إلى  عام للنازحني السوريني 
العائالت احملتاجة، مش����يرة 
ال����ى أن »الواليات املتحدة ال 
تستطيع التأكد من أن جميع 
ال����ى مكانها  األم����وال تصل 

الصحيح«.
وخالل مؤمت����ر صحافي 
عقدت����ه على هام����ش مؤمتر 
املانحني قالت ردا على سؤال 
عن آلية متابعة إيصال أموال 
التبرع����ات منع����ا لوصولها 
جلهات إرهابية »لدينا عالقات 
جيدة مع املنظمات التي تتولى 
هذا املوضوع وبالتالي لدينا 
الطرق لضم����ان وصول هذه 

املساعدات ملن يستحقها«.
ولفتت الى »ان املش����اركة 
األميركية في مؤمتر املانحني 
الثالث تأتي بناء على التزام 
الواليات املتحدة في مساعدة 
الس����وريني«، مبينة »ان هذا 
املؤمتر يأتي بعد أربع سنوات 
من الصراع في سورية جنم 
عنه م����وت نح����و 200 ألف 

ش����خص وأكثر م����ن نصف 
الشعب السوري أصبح اآلن من 
النازحني والعديد من األطفال 
السوريني ليسوا في املدارس 
اآلن«، محملة النظام السوري 
أيضا ما حدث من تأصيل النزاع 
الطائفي، منتقدة في الوقت ذاته 

اجلماعات املتطرفة.
وأضافت ان »مس����ؤولي 
الس����وري يعيقون  النظ����ام 
وصول املساعدات إلى الشعب 
السوري والنظام السوري وافق 
على وصول اثنني من أصل 30 
قافلة تريد الوصول إلى سورية 
ملساعدة السوريني«، موضحة 
ان »الوكالة الوطنية حلقوق 
اإلنسان الس����ورية ذكرت ان 
النظام السوري قام بالعديد 
من الفظاعات من فبراير العام 
املاضي حت����ى فبراير احلالي 
حيث أسفر إلقاء القنابل عن 
قتل نحو 4 آالف شخص من 

الشعب السوري«.
إذا كان هناك  وحول م����ا 
اتصال بني احلكومة األميركية 
والنظ����ام الس����وري إليصال 
املس����اعدات أجاب����ت بالقول 
»ليس����ت لدينا س����فارة في 
سورية لذا تتوجه املساعدات 
من خالل القنوات التي ميكن 
الوصول إليها وبشكل أساسي 

للوكاالت املندرجة حتت إطار 
األمم املتحدة ومنظمات غير 
حكومية ومعظم من يقومون 
بتوصيل هذه املساعدات جادون 

ويتسمون بالشجاعة«.
وذكرت ان »تعهد الواليات 
املتحدة األميركية ب� 508 ماليني 
دوالر ملساعدة الشعب السوري 
هو أكبر تعهد مالي تقدمت به 
الواليات املتحدة األميركية منذ 
بداية الصراع في سورية، ما 
يجعل كامل املساعدات تزيد 

على 3 مليارات دوالر«.
ان »الش����عب  الى  ولفتت 
األميركي واحلكومة األميركية 
يفخران بهذا اجلهد الذي تبذله 
الواليات املتحدة والتبرعات 
املالية الت����ي مت اإلعالن عنها 
وبلغ����ت 1.5 ملي����ون دوالر 
وس����اهمت في إطعام العديد 
من الالجئ����ني و500 ألف من 
الش����عب السوري في الداخل 
وقامت بتوصيل املياه النظيفة 
الصاحلة للشرب داخل سورية 

في 14 محافظة«.
واضافت »اننا ال نهتم مبا 
يحدث للش����عب السوري في 
سورية فقط وإمنا بالدول التي 
تس����تضيف هؤالء السوريني 
بإم����داد احلكومة  حيث قمنا 
األردنية مبليار دوالر ملساعدتها 

في حتسني االقتصاد األردني 
وأوضاع الالجئ����ني ووفرنا 
املاليني من الدوالرات للحكومة 
اللبنانية ملس����اعدة الشعب 
الالجئون  اللبناني، وكذل����ك 

السوريون هناك«.
وعن عدد الالجئني السوريني 
الذين استقبلتهم أميركا بينت 
انهم سوف يستقبلون اآلالف 
خ����الل الفترة املقبل����ة، لكن 
حتديد العدد يخضع للفحص 

واإلجراءات.
وبخصوص آلية إنفاق هذا 
املبلغ الذي تعهدت به الواليات 
املتحدة خالل املانحني 3 قالت 
»إن معظم األموال س����تتجه 
إلى املنظم����ات املرموقة التي 
الش����عب  نعرفها ملس����اعدة 
الس����وري كاملفوضية العليا 
لالجئني السوريني وبرنامج 
العاملي واليونيسيف  الغذاء 
ولكن بعض األموال ستوجه 
إلى املنظمات غير احلكومية 

أيضا«.
وقالت: ان جميع من شارك 
في املؤمتر يريد أن يصل إلى 
حل سلمي ولكن إن مت هذا احلل 
فلن يكون كافيا إلنهاء الصراع 
واألزمة ما زالت متفاقمة في 
سورية وهذا يتطلب عدد من 

السنوات.

آموس: نتطلع 
في مؤمتر 

املانحني إلى 
جمع التعهدات 
وتعبئة املوارد 
املالية خالل 

العام 2015 إلعادة 
سبل املعيشة في 

سورية

شكري: عودة السفير املصري إلى قطر مرتبطة 
باالعتبارات والتقديرات السياسية للدولة

هناء السيد 

أكد وزير اخلارجية املصري 
سامح شكري أن عودة السفير 
املصري إلى الدوحة ردا على 
خطوة إعادة السفير القطري 
الى القاهرة، هي أمر يتم تداوله 
وتقدي����ره وفق����ا لالعتبارات 
والتقديرات السياس����ية من 

قبل الدولة.

وقال شكري في تصريحات 
للصحافيني على هامش املؤمتر 
الدولي الثالث للمانحني لدعم 
الوضع اإلنساني في سورية، 
إن »زيارة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي املرتقبة الى أملانيا لم 

يتحدد موعدها بعد«.
وأضاف أن »عاصفة احلزم« 
تتم متابعتها من جانب املؤسسة 
العسكرية التي تشارك في هذه 

األعمال وتنس����ق مع اململكة 
العربي����ة الس����عودية وباقي 
دول االئتالف على املستويني 
العسكري والسياسي، وتتم 
املتابعة بشكل يومي للتطورات 
وما نقدره من احتياجات خاصة 
بهذا الوضع.وردا على سؤال 
حول منع السوريني من دخول 
مصر بعد ان تزايدت اعدادهم 
مؤخرا، أكد شكري أن السوريني 

ال يتم منعهم مطلقا من دخول 
مصر، ولكن يتم التدقيق نظرا 
لالعتبارات األمنية فيما يتعلق 
بقدوم أي زائر من الدول التي 
تشهد اضطرابات، ملنع نفاذ أي 
عناصر غير مرغوب فيها. وقال 
شكري »إن االشقاء السوريني 
الذين يخرجون من س����ورية 
حماية ألنفسهم، دائما مرحب 

بهم في مصر«.
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المؤتمر الدولي الثالث للمانحين
لدعم الوضع اإلنساني في سورية

وزيرة التنمية والتعاون الدولي االماراتية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي  وزير املالية السعودي إبراهيم العساف                                                                                 )محمد هاشم(

اخلالد: املؤمتر رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن يواصل عمله إليقاف نزيف الدم السوري بشكل عاجل

بان كي مون: 3.8 مليارات دوالر إجمالي تعهدات »املانحني 3« 
بيان عاكوم

أعل����ن االمني الع����ام لالمم 
املتحدة بان كي مون أن إجمالي 
التعه����دات املقدمة الى املؤمتر 
الثالث للمانحني لدعم  الدولي 
الوضع اإلنساني في سورية من 
الدول املانحة بلغ 3.8 مليارات 

دوالر.
وقال بان في كلمته اخلتامية 
للمؤمتر الذي استضافته الكويت 
امس إن هذه القيمة اإلجمالية 
تفوق ما سجله املؤمتر األول 
للمانح����ني عندما بلغ مجموع 
التعهدات نحو 1.5 مليار دوالر 
وتخطى كذلك مجموع التعهدات 
في املؤمتر الثاني عندما بلغ 2.4 

مليار دوالر.
وأعرب عن خالص ش����كره 
وامتنانه لصاحب السمو األمير 
الش����يخ صب����اح األحمد على 
الكويت هذا احلدث  استضافة 
املهم للمرة الثالثة على التوالي 
وسرعة استجابة سموه وتلبيته 

النداء اإلنساني.
وأكد انه على علم تام بأن 
تنظيم مث����ل هذا احلدث ثالث 
مرات متتالي����ة »صعب جدا« 
وان قيادة صاحب السمو األمير 
احلكيم����ة »مكنتنا من حتقيق 

ذلك وبأفضل النتائج«.
الدول  وأشاد مبش����اركات 
املانحة في املؤمتر ومساهماتها 
السخية مثمنا عمل املنظمات 
الدولية واالقليمية  والوكاالت 
في دعم األوضاع اإلنسانية في 

سورية وخارجها.
وأك����د من جدي����د ان احلل 
السياس����ي السلمي هو »احلل 
األمثل واألنسب إلنهاء األزمة 
في س����ورية ومعاجلة اوضاع 
الالجئ����ني والنازحني من ابناء 

الشعب السوري«.
وش����دد على أهمية توفير 
الدعم الالزم لالمم املتحدة حتى 
تقوم بدورها في ايجاد عملية 
سياسية انتقالية داخل سورية 
تلبي تطلبات الشعب السوري 

وحتقق طموحاته.
من جانبه أعرب النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
في كلمة له خالل ختام املؤمتر 
عن الشكر والتقدير لوفود الدول 
عل����ى تلبيتها الدع����وة وعلى 
إسهاماتها السخية ومداخالتها 

القيمة. 
كما تقدم بالش����كر اجلزيل 
لألمني العام ملنظمة األمم املتحدة 
بان كي مون وجميع العاملني 
في املؤسسات والهيئات التابعة 
لألمم املتح����دة على جهودهم 
الكبيرة للتحضير لهذا املؤمتر 
وأخص بالش����كر وكيلة االمني 
العام لالمم املتحدة للش����ؤون 
اإلنس����انية ومنسقة الشؤون 
اإلنسانية في احلاالت الطارئة 
فاليري آم����وس على جهودها 
في مكتب تنس����يق الش����ؤون 

االنسانية.
كما توجه بالشكر الى الهيئات 
الدولية اإلنسانية العاملة في 

وحكومة وشعبا على استضافتها 
املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
لدع����م الوضع االنس����اني في 
سورية، مؤكدا أن له دورا في 
التخفيف عن معاناة الش����عب 

السوري.
وأعلن����ت الواليات املتحدة 
االميركية تعهدها بتقدمي 507 
مالي����ني دوالر لدع����م الوضع 

االنساني في سورية. 
وأعربت السفيرة األميركية 
ل����دى االمم املتحدة س����امانثا 
باور في كلمته����ا أمام املؤمتر 
عن التقدير والش����كر للكويت 
»ليس فقط ملساهمتها السخية 
بل أيضا النها جمعت املجتمع 
الدولي م����ن اجل تعبئة الدعم 

للسوريني«. 
 وقالت ب����اور: إن الكلمات 
ال ميك����ن أن تعبر ع����ن االثر 
الذي احدثته الكويت في حياة 
الس����وريني من خالل جهودها 
السخية. ولفتت الى أن التخفيف 
من معاناة الش����عب السوري 
وانهاء محنته »يجب أن تكون 
اولوية على جدول أعمالنا لذلك 
ارسلني الرئيس باراك اوباما لكي 
اعلن اننا سوف نتعهد مببلغ 
507 ماليني دوالر وسنوجه هذه 
املس����اعدات لتلبية احتياجات 
الشعب السوري ملعاجلة نحو 
مليوني سوري في مستشفيات 
ومس����توصفات وتأمني الغذاء 
لنحو سبعة ماليني شخص«. 
 كما اعلن����ت الدمنارك عن 
تعهدها بتقدمي نحو 36 مليون 
دوالر لدعم الوضع االنساني في 
سورية، ودعا وزير االقتصاد 
والتنمية في الدمنارك موجينز 
جونس����ن في كلمة ألقاها امام 
املؤمتر الى وقف الصراع املرير 
الدائ����ر في س����ورية من خالل 
التوصل الى حل سياسي يضع 
حدا ملعاناة الش����عب السوري 
واالنته����اكات الت����ي ترتك����ب 

بحقه. 
وشدد على ضرورة احترام 
القانون الدولي واالنساني وعدم 
اس����تهداف املدنيني الذين قتل 
العديد منهم بأسلحة محظورة 
وبرامي����ل متفج����رة. وأش����اد 
جونس����ن بش����جاعة العاملني 
في احلق����ل االنس����اني النقاذ 
ارواح االخرين، ما تسبب في 
مقت����ل 72 منهم خالل تأديتهم 
لواجبهم االنساني ازاء الشعب 

السوري.
 وأعلن وزير خارجية مملكة 
النرويج بورجي بريندي تعهد 
بالده بتق����دمي نحو 93 مليون 
للش����عب  مس����اعدات  دوالر 
السوري سواء في داخل بالدهم 
او في املجتمعات املضيفة، وقال 
بريندي في كلمته أمام املؤمتر إن 
جزءا من هذه االموال سيخصص 
للتعليم وحماية االطفال. من 
جانبها أعلنت مملكة السويد 
تعهدها بتقدمي نحو 40 مليون 
دوالر لدعم الوضع االنساني في 
سورية وذلك خالل مشاركتها 
في املؤمتر وقال وزير اخلارجية 
السويدي كارل بلت في كلمته 
أمام املؤمت����ر ان بالده دفعت 
منذ بداية االزمة في س����ورية 
150 مليون دوالر لدعم جهود 
االغاثة االنسانية كما وضعت 
استراتيجية ملعاجلة تداعيات 
الوضع االنس����اني الناجم عن 
االزم����ة في الس����نوات املقبلة 
ورص����دت له����ا 190 ملي����ون 

دوالر. 
كما أعلنت امارة لوكسمبورغ 
تعهدها بتقدمي 5.5 ماليني دوالر 
خالل مش����اركتها في املؤمتر 
الثال����ث لدعم الوضع  الدولي 
االنساني في س����ورية، وقال 
وزير خارجية لوكس����مبورغ 
أمام  جاناسيلبورن في كلمته 

امليدان عل����ى اجلهود الكبيرة 
التي تبذلها لتوفير املساعدات 
اإلنس����انية امللح����ة للش����عب 
الش����قيق ولالجئني  السوري 
والنازحني منه سواء في سورية 

أو في دول اجلوار.
وق����ال اخلالد إن »الش����كر 
موص����ول أيض����ا للمنظمات 
احلكومي����ة وغي����ر احلكومية 
عل����ى املش����اركة الفعال����ة في 
املؤمتر الذي تستضيفه بالدي 
للمرة الثالثة آملني أن يس����هم 
في معاجلة ظروف شعب عانى 
ويالت القتل واجلوع والتشريد 
طوال خمس سنوات وما زال 
يرزح حتت وطأة صراع واقتتال 
دام طامل����ا حذرنا من تداعياته 
التي ال تطول سورية فقط بل 

املنطقة والعالم«.
وأضاف ان مشاركة 78 دولة 
و40 منظمة دولية وما يفوق 
100 منظمة غير حكومية »وما 
خرج به مؤمترنا أثبتت مبا ال 
يدع مجاال للشك بأننا قادرون 
كمجتمع دولي وللمرة الثالثة 
على توحيد اجلهود ومواصلة 
العمل من أجل توفير االحتياجات 
اإلنسانية األساسية لألشقاء في 
س����ورية لتخفيف املعاناة عن 
الشعب السوري املنكوب وقدمت 
رسالة واضحة بأنه على املجتمع 
الدولي أن يواصل عمله إليقاف 
نزيف الدم السوري بشكل عاجل 

وبكافة الوسائل لوضع حد لهذه 
املأساة املتفاقمة«.

وذك����ر اخلال����د أن »ما متر 
به منطقتنا من أوضاع دقيقة 
وحساسة تهدد أمننا واستقرار 
العمل  شعوبنا تستوجب منا 
وبكل جهد ملواصلة املس����اعي 
في تعزيز التعاون والتنسيق 
اليجاد أفضل الس����بل الكفيلة 
ملعاجلة التحدي����ات واملخاطر 
التي نواجهها ويواجهها معنا 

العالم أجمع«.
وأعرب ع����ن األمل في »أن 
تكل����ل جهودن����ا بالنجاح وان 
الثالث  تؤدي نتائ����ج املؤمتر 
للمانحني لدعم الوضع اإلنساني 
في س����ورية إلى املساهمة في 
رفع املعاناة عن كاهل الشعب 
السوري الشقيق داعيا املولى 
عز وجل أن يحف����ظ أوطاننا 
وش����عوبنا وان يهدينا لسواء 

السبيل«.
وقد أعلنت اململكة العربية 
السعودية تعهدها بتقدمي 60 
ملي����ون دوالر لدع����م الوضع 
االنساني في س����ورية. وقال 
وزير املالية السعودي ابراهيم 
العساف في كلمة امام املؤمتر 
الثالث للمانحني لدعم  الدولي 
الوضع االنساني في سورية: 
ان تعهد الس����عودية بدفع 60 
ملي����ون دوالر س����يضاف الى 
تعه����دات بقيم����ة 150 مليونا 

ملساعدة االشقاء السوريني في 
الفترة املقبلة. 

 وأعرب عن تقديره للدور 
الذي تؤديه الكويت في مجال 
العم����ل االنس����اني، مؤكدا ان 
رعاية صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد للمؤمتر 
»خير دليل على اهتمام سموه 
بالوضع السوري ومساعدتهم 
املأساة االنسانية  في مواجهة 
التي تعد االس����وأ في تاريخنا 

املعاصر«. 
ال����ى تضافر جهود   ودعا 
املجتمع الدولي وايجاد وتقدمي 
الدعم الالزم لالجئني السوريني، 
مؤكدا »انه ال ميك����ن اخالقيا 
الس����كوت  الدولي  للمجتم����ع 
عما يحدث جت����اه الوضع في 

سورية«. 
 وأوض����ح ان تقدمي الدعم 
للدول املجاورة له من االهمية 
مع استمرار التدفق الالجئني مما 
يشكل لهم هاجسا ال يؤثر فقط 
عليها وامنا على دول املنطقة 

بالكامل. 
ان اجمالي  العساف   وقال 
املساعدات السعودية لالجئني 
السوريني بلغ منذ عام 2011 اكثر 
من 600 مليون دوالر منها 320 
مليونا مساعدات حكومية، الفتا 
الى مس����اهمة بالده في مؤمتر 
»املانحني2« مببل����غ قدره 60 
مليون دوالر لدعم االشقاء في 

سورية ودول اجلوار. 
 كما أعلنت االمارات العربية 
املتحدة الش����قيقة عن تعهدها 
بتقدمي 100 مليون دوالر لدعم 
الوضع االنس����اني في سورية 
انطالق����ا م����ن التزامها بتقدمي 
املالي����ة ودوره����ا  تعهداته����ا 

االنساني. 
 وقال����ت وزي����رة التنمية 
الدول����ي االماراتية  والتعاون 
الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي 
في كلمة بالدها أمام املؤمتر: إن 
تنفيذ التعهد املالي سيكون من 
خالل التنفيذ املباشر للمؤسسات 
االنسانية االماراتية وتوجيهها 
نحو دعم ومساعدة الالجئني 

والنازحيني السوريني. 
 وأضافت الشيخة القاسمي 
أن دور الكويت في استضافة 
املؤمت����ر للم����رة الثالثة على 
التوالي يعتبر رياديا في ساحات 
العمل االنساني، مشيدة بالدور 
الذي يقوم به صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد في 
مجال العمل االنساني باعتباره 

»رجل االنسانية«. 
 وذكرت ان االمارات التزمت 
بتس����ديد تعهداتها في املؤمتر 
االول للمانحني والبالغة 300 
التزمت  ملي����ون دوالر، كم����ا 
املعلنة في املؤمتر  بالتعهدات 
الثان����ي والبالغ����ة 60 مليون 
دوالر ليصل اجمالي املساعدات 
الى 365 مليون دوالر  املقدمة 
منذ عام 2012 حتى نهاية 2014 
خصصت خلدمة خطة االستجابة 
االنس����انية واالقليمي����ة لالمم 
املتحدة ووكاالتها وشركائها. 

من جهت����ه، ط����رح وزير 
القط����ري خالد بن  اخلارجية 
محم����د العطية مبادرة قطرية 
بتأس����يس صندوق يخصص 
للتعلي����م والتطوي����ر املهني 
لالجئني والنازحني السوريني 
بشكل مواز مع مبادرات االمم 
املتحدة واجلهود املبذولة بهذا 

املجال. 
وقال العطية في كلمته أمام 
املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
لدع����م الوضع االنس����اني في 
س����ورية الذي اختت����م اعماله 
امس: إن مبادرة بالده ستكون 
جزءا من آلية العائدات اخلاصة 
باملؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
من خالل التنسيق مع االشقاء 
الكويت ومكتب تنس����يق  في 
الشؤون االنسانية لالمم املتحدة 
ومنظمة االمم املتحدة للطفولة 

)يونيسيف(. 
ودعا أشقاء الشعب السوري 
كافة من دول ومنظمات وهيئات 
اقليمي����ة ودولية للتعاون مع 
ه����ذه املب����ادرة القطرية التي 
ترتكز على توفير نظام تعليم 
ثنائ����ي يزاوج بني التعليم في 
املدارس والتدريب في املؤسسات 
عن طري����ق بناء مدارس داخل 
اللجوء بالتنس����يق  مخيمات 
مع الدول املضيفة التي لم تأل 
جهدا في استقبال هذه االعداد 
الكبيرة من الالجئني بالرغم من 

امكانياتها احملدودة. 
من جهته، قال وزير املالية 
ف����ي مملكة البحرين الش����يخ 
أحمد ب����ن محمد آل خليفة في 
كلمته أمام املؤمتر إن املنظمات 
اخليرية البحرينية تنفذ العديد 
من املشاريع االمنائية واالغاثية 
اخلاصة بالالجئني السوريني 
وتعمل بالتنسيق مع املنظمات 

الدولية املختصة. 
وأعرب آل خليفة عن تقديره 
للتنسيق العالي بني البحرين 
والدول املس����تضيفة لالجئني 
الس����وريني والتخفي����ف عنها 
وإحالل السلم واألمن االجتماعي 

لهذه الدول الشقيقة. 
واش����اد بالكوي����ت قيادة 

املؤمتر إن بالده ستسعى من 
خالل ه����ذا التعهد الى االنفاق 
العاجلة  على عمليات االغاثة 
والصرف على مساعدات طويلة 
االمد فضال عن مبادرات تنموية 

عدة. 
 ولفت جاناسيلبورن الى أن 
بالده التزمت بنسبة 100% بقيمة 
التعهدات الت����ي أعلنتها أثناء 
مش����اركتها في املؤمتر الدولي 
االول للمانحني عبر مبلغ 19.1 

مليون دوالر تقريبا. 
 وأكد أهمية أن تنتهي االزمة 
السورية قريبا نظرا الى ارتفاع 
حصيلة القتل����ى الى اكثر من 
220 ألف شخص ما يستوجب 
التأثير على اجلهات املتنازعة 

لوقف احلرب. 
 وأعلن املفوض األوروبي 
للش����ؤون االنس����انية وادارة 
األزمات كريستوس ستيليانيد 
تعهد االحتاد االوروبي بتقدمي 
نحو 537 مليون دوالر مساعدات 
للش����عب الس����وري سواء في 
داخل بالدهم او في املجتمعات 

املضيفة. 
الدول����ة   وأعل����ن وزي����ر 
التنمي����ة  البريطان����ي الدارة 
الدولية ديزموند سواين تعهد 
اململكة املتحدة مببلغ 150 مليون 
دوالر لدعم الوضع االنساني 

في سورية. 
 بدوره����ا، اعلن����ت مملكة 
هولندا تعهدا بتقدمي 33 مليون 
يورو )35 مليون دوالر( خالل 
مشاركتها في املؤمتر، وقالت 
التج����ارة اخلارجية  وزي����رة 
والتع����اون االمنائ����ي ليليان 
بلوميني في كلمته امام املؤمتر: 
ان بالدها تتعهد بتقدمي 20 مليون 
يورو ملنظمات االمم املتحدة، و12 
مليون ي����ورو للمنظمات غير 
الت����ي تتعاون مع  احلكومية 
االمم املتح����دة، ومليون يورو 
الى جمعي����ة الصليب االحمر 

الدولي.
وقال وزير الدولة الياباني 
للشؤون اخلارجية ياسوهايد 
ناكاياما: إن اجمالي املساعدات 
التي قدمتها بالده دعما للشعب 
الس����وري وال����دول املضيفة 
لالجئني السوريني، يصل الى ما 
يقارب 509 ماليني دوالر.وأعلنت 
جمهورية املانيا تعهدها بتقدمي 
155 مليون يورو )ما يعادل 161 
مليون دوالر( خالل مشاركتها 
الثالث  الدول����ي  في املؤمت����ر 
للمانحني لدعم الوضع االنساني 
ف����ي س����ورية، وقالت مفوض 
حقوق االنس����ان واملساعدات 
االنسانية كريستوف ستريسر 
الثانية للمؤمتر  امام اجللسة 
إن بالدها ستعمل على صرف 
80 مليون يورو لدعم اجلهود 
االنس����انية في هذا العام فيما 
ستصرف 75 مليون يورو في 

السنوات املقبلة.
كما أعلنت أستراليا تعهدها 
مببل����غ 20 مليون دوالر لدعم 
الوضع االنساني في سورية، 
وق����ال القائم بأعمال مس����اعد 
سكرتير أول في قسم الشرق 
األوسط وافريقيا بوزارة الشؤون 
اخلارجية والتجارة االسترالية 
مارك اينيس براون في كلمته 
أمام اجللسة الثانية للمؤمتر إن 
االنسانية السورية تعد »أكبر 
محنة في العالم املعاصر« مشيرا 
الى االعداد املروعة للذين تأثروا 

جراء هذا النزاع.
وتعهدت جمهورية فنلندا 
بتق���دمي أكثر م���ن 16 مليون 
دوالر خ���الل مش���اركتها في 
املؤمتر وقالت وكيلة وزيرة 
اخلارجية آن س���يبالينني في 
كلمة أمام املؤمتر ان عش���رة 
ماليني م���ن القيمة االجمالية 
للتعه���د س���تخصص لدعم 
الشعب السوري فيما سيتم 
تخصيص باقي املبلغ لتعزيز 
قدرة الالجئني السوريني على 

الصمود.
كما اعلنت جمهورية فرنسا 
تبرعها مببلغ 20 مليون يورر 
)نح���و 21.5 ملي���ون دوالر( 
لدعم الوضع االنس���اني في 
س���ورية خالل مشاركتها في 
املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
لدعم الوضع االنس���اني في 

سورية.
الدولة  وش���ددت وزي���رة 
للتنمية الدولية والفرانكوفونية 
انيك جيراردين في اجللسة 
الثانية للمؤمتر على ضرورة 
الالجئني  حشد اجلهود لدعم 
السوريني في دول اجلوار الذين 
يواجهون ظروفا صعبة جراء 

الصراع الدائر في سورية.

الوفدان املصري والبحريني

السعودية أعلنت 
تعهدها بتقدمي 
60 مليون دوالر 
واإلمارات 100 

مليون دوالر 
والواليات املتحدة 
507 ماليني دوالر 

وبريطانيا 150 
مليون دوالر 

االحتاد األوروبي 
يعلن تعهده بتقدمي 

نحو 537 مليون 
دوالر 

قطر إلنشاء صندوق 
تعليمي ملصلحة 

الالجئني والنازحني 
السوريني

اليابان: مستمرون 
في تقدمي 

املساعدات 
لتخفيف معاناة 
الشعب السوري

من أجواء املؤمتر

أبرز الدول التي تبرعت خالل املؤمتر لدعم الشعب السوري

٭ نوه بان كي مون بقيادة صاحب السمو 
األمير وقال: ملا كان هذا املؤمتر ممكنا دون 

التزام سموه وسخائه ويجب أن يفتخر 
الشعب الكويتي بتعاطف سموه وبكل هذا 

الدعم الذي قدم للشعب السوري.
٭ ممثل دولة تايلند لدى إلقاء كلمته قال: 

نحن ال نستطيع إال أن نقدم الدعم املعنوي.
٭ ممثل أوكرانيا لدى إلقاء كلمته لفت إلى أن 

بالده لديها صعوبات مالية
٭ مت عرض فيلم قصير خالل اجللسة االفتتاحية 

مع عائلة سورية أبرز املعاناة التي تعانيها 
العائالت السورية النازحة خصوصا األطفال.

٭ فرح املعيوف حركت مشاعر احلضور 
بأغنيتها التي مت عرضها خالل املؤمتر 

ورسالتها للعيش بأمان وسالم بعيدا عن 
احلروب.

الكويت 500 مليون دوالر.
أميركا 507 ماليني دوالر.

السعودية 60 مليون دوالر.
االمارات 100 مليون دوالر.
الدمنارك 36 مليون دوالر .

لوكسمبورغ 5.5 ماليني 
دوالر.

هولندا 35 مليون دوالر.
النرويج 93 مليون دوالر.
السويد 40 مليون دوالر.

 املفوضية االوروبية
537 مليون دوالر.

اليابان 509 ماليني دوالر.
اململكة املتحدة 150 مليون 

دوالر.
فرنسا 20 مليون يورو.
أملانيا 155 مليون يورو.
فنلندا 16 مليون دوالر.

التفيا 50 ألف يورو.
كوريا اجلنوبية 10 ماليني 

دوالر.
رومانيا 130 ألف يورو.

استراليا 20 مليون دوالر.
تشيك 4 ماليني يورو.

الهند 2 مليون يورو.
لتوانيا 40 ألف يورو .

سلوڤاكيا 30 ألف يورو.
 سويسرا 50 مليون

فرانك. 
النمسا 2 مليون يورو. 

بلجيكا 10.5 ماليني يورو.
البرازيل 5 ماليني دوالر. 

پولندا نصف مليون دوالر.
سلوڤينيا 60 ألف يورو.
اسبانيا 5 ماليني يورو.

مالطا 25 ألف يورو.

اخلالد: »عاصفة احلزم« تهدف إلعادة 
اليمنيني إلى طاولة احلوار

قال النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ان الهدف االساسي من عملية »عاصفة 

احلزم« هو »اعادة االمور الى نصابها الصحيح وجمع 
اليمنيني مرة اخرى ومبسافات متساوية الى طاولة احلوار 

الستكمال ما مت االتفاق عليه من جميع اليمنيني في املبادرة 
اخلليجية التي اقرت من قبل جامعة الدول العربية ومجلس 

االمن الدولي واصبحت على وشك االنتهاء من خطواتها 
التنفيذية«. جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي املشترك الذي 
عقده اخلالد مع االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون بعد 

ختام املؤمتر الدولي الثالث للمانحني لدعم الوضع االنساني 
في سورية. وأكد اخلالد التمسك باحلل السلمي في اليمن 

والعودة الى احلوار واستكمال ما مت االتفاق عليه، مشيرا الى 
ان دول مجلس التعاون اخلليجي منشغلة بالوضع اليمني 

منذ عام 2011. وذكر ان دول مجلس التعاون استطاعت بعد 
االتصال مع االطراف اليمنية التوصل الى مبادرة خليجية 

اجمع الشعب اليمني على تبنيها مع آليتها التنفيذية في 
برنامج زمني محدد. وقال ان »االشقاء في اليمن استطاعوا 
عبر قنواتهم الدستورية تعيني رئيس لبالدهم وتبني حوار 

وطني شامل مكون من كل اطياف املجتمع اليمني ومت االتفاق 
بني جميع مكونات الشعب اليمني على مخرجات هذا احلوار« 

مشيرا الى ترؤسه وفد مجلس التعاون اخلليجي لالحتفال 
بصنعاء مبخرجات هذا احلوار.

واضاف اخلالد ان »االشقاء اليمنيني جنحوا في صياغة 
الدستور ولم يتبق اال خطوتان الستكمال املبادرة اخلليجية 

وهما انتخاب الرئيس وانتخاب البرملان« قائال ان »اجلميع 
رأى بوضوح من ظن انه يستطيع تقويض ما اتفق عليه 

الشعب اليمني بالقوة«.
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المؤتمر الدولي الثالث للمانحين
لدعم الوضع اإلنساني في سورية

مجلس  رئيس  مستقبال  املبارك  جابر  الشيخ  الوزراء  مجلس  رئيس  سمو 
الوزراء األردني د.عبداهلل النسور

استقبل س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك على هامش املؤمتر 
الثال���ث للمانحني  الدولي 
لدعم الوضع االنساني في 
س���ورية مببن���ى التحرير 
في قصر بيان امس رئيس 
ال���وزراء باململكة  مجلس 
االردنية الهاشمية الشقيقة 
د.عب���داهلل النس���ور، ومت 
خالل املقابلة بحث القضايا 
االقليمية والدولية التي تهم 
البلدين الشقيقني واجلهود 
التضامن  املبذولة لتحقيق 
العربي والعمل على مكافحة 
االرهاب، كما مت بحث سبل 
توطيد العالقات التاريخية 

بني البلدين وتعزيز التعاون 
في مختلف املجاالت التي تهم 

الشعبني الشقيقني.

حض���ر املقابل���ة وكيل 
ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخة اعتماد خالد 
االحمد وسفيرنا لدى اململكة 
االردنية الهاش���مية د.حمد 

الدعيج.
واس���تقبل سمو الشيخ 
جابر املب���ارك على هامش 
املؤمتر مببنى التحرير في 
قصر بيان امس نائب رئيس 
الوزراء بجمهورية  مجلس 
اذربيجان علي حس���نوف، 
وذلك مبناسبة زيارته للبالد 
للمشاركة في اعمال املؤمتر. 
حضر املقابلة وكيل ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخة اعتماد اخلالد.

املبارك استقبل رئيس الوزراء األردني
ونائب رئيس الوزراء األذربيجاني

الغامن: الكويت حتركت بإيجابية منذ بداية
األزمة السورية بعيداً عن احلسابات السياسية

اخلرينج: انعقاد مؤمتر املانحني الثالث
في الكويت يؤكد دورها اإلنساني الكبير

العبداهلل: مستوى التمثيل في »املانحني 3« جيد جداً

مرزوق الغامن

الشيخ محمد العبداهلل

ق���ال رئيس مجلس االمة 
مرزوق الغامن ان رعاية الكويت 
وتبنيها ملؤمتر املانحني اخلاص 
الثالثة تأتي  بسورية للمرة 
انسجاما واستمرارا لسياستها 
التاريخية املعنية باملساعدة 
االنس���انية في مناطق وبؤر 

الصراع االقليمي.
الغامن في تصريح  وقال 
الكويت وعلى  صحاف���ي ان 
رأسها صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وفي ظل 
احتدام الصراع في س���ورية 
ابعادها  وتفاقمها وتش���ظي 
ارت���أت التحرك ف���ورا ومنذ 
اربع سنوات تقريبا ملعاجلة 
اثار تلك االزمة على الصعيد 

االنساني.

أك���د نائب رئيس مجلس 
األمة مبارك اخلرينج أن انعقاد 
املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
الس���وري الشقيق  للشعب 
الكوي���ت وبرعاية  في دولة 
الس���مو  كرمية من صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
حفظ���ه اهلل ورع���اه ليؤكد 
الذي  الكبير  الدور اإلنساني 

تقوم ب���ه الكويت ورعايتها 
لألعمال اإلنسانية اخليرية 
وال���ذي يرعاه ويقوم بدعمه 
قائد العمل اإلنس���اني سمو 

األمير حفظه اهلل ورعاه. 
وقال اخلرينج في تصريح 
صحاف���ي: إن العمل اخليري 
الش���عوب بكل  ومس���اعدة 
بق���اع العالم بغ���ض النظر 

عن اجلنس والعرق والدين 
احد سمات املجتمع الكويتي 
القدم  والذي جبل عليه منذ 
إغاثة  حكاما ومحكومني في 
امللهوف والعمل على تقدمي 
العون واملساعدة لكل شعوب 

األرض.
وأعرب اخلرينج عن أمله 
الكبير في جناح املؤمتر الدولي 

للمانحني للش���عب السوري 
كما جنح من قبل املؤمترين 
السابقني اللذين عقدا في دولة 
الكويت مركز العمل اإلنساني 
العاملي، والعمل على تخفيف 
الس���وري  الش���عب  معاناة 
الش���قيق من أزمته الطاحنة 
الت���ي أت���ت عل���ى األخضر 

واليابس في سورية.

أكد وزير الدولة لشؤون 
الش���يخ  ال���وزراء  مجلس 
محمد العبداهلل ان مستوى 
الدولي  التمثيل في املؤمتر 
الثالث للمانحني لدعم الوضع 
االنس���اني في سورية الذي 
انطلق امس »جيد جدا وكل 
الذين متت دعوتهم حضروا 
إضاف���ة الى وج���ود بعض 
رؤساء الوزراء ما ميثل شرفا 

عظيما للكويت«. 
الذي  العب���داهلل  وق���ال 
العلي���ا  اللجن���ة  يت���رأس 

وأضاف ان الكويت ومنذ 
البداية لم تنتظر حال عسكريا 
او سياسيا قد يتأخر كثيرا في 
سورية بل حتركت بإيجابية 
وبعي���دا ع���ن احلس���ابات 
السياسية املتغيرة واملتحولة 
وتدخلت لتقود ملف املعاجلة 
االنسانية للشعب السوري 
الذي يعيش معاناة ال ميكن 

وصفها بالكلمات.
الغ���امن ان صاحب  وأكد 
الس���مو االمير كان واضحا 
البداية حيال االزمة في  منذ 
سورية وكان ينبه املجتمع 
الدول���ي دائما ب���ان تخفيف 
معاناة الشعوب في مناطق 
الصراع يج���ب ان تكون له 
اولوية بغض النظر عن احملطة 

التنس���يقية للمؤمترات في 
الكويت في مؤمتر صحافي 
بحضور وزير االعالم ووزير 
الش���باب  الدولة لش���ؤون 
الشيخ سلمان احلمود »منذ 
بدء املؤمت���ر مت االعالن عن 
أنه س���يكون على املستوى 
الوزاري وهو ما يختلف عن 

املؤمترات السابقة«. 
وعن مشاريع الكويت مع 
االمم املتحدة، أوضح أن للبالد 
تعاونا قائما مع برنامج االمم 
املتحدة االمنائي لالستثمار 

التي تقف عندها تلك االزمات 
سياسيا.

وقال »ان االزمة االنسانية 
في س���ورية وخاص���ة فيما 
الالجئ���ني  يتعل���ق مبل���ف 
والنازحني لم تعد ازمة سورية 
بل القت بظاللها االقتصادية 
واالجتماعية على دول اجلوار 
التي حتمل���ت كثيرا في ظل 
اس���تمرار تدف���ق اآلالف من 

الالجئني«. 
وأعرب الغامن عن امله بأن 
يساهم مؤمتر املانحني الثالث 
في احداث حتول وتغير على 
صعيد معاجلة امللف االنساني 
في سورية وان يبدي املجتمع 
الدولي التزاما وتعهدا اوضح 

ازاء هذا امللف.

في عدة مجاالت ومش���اريع 
تنموية وهو ما ال يقتصر على 

التبرع النقدي املباشر. 
وأضاف »عملنا جاهدين 
التابعة لالمم  املكات���ب  مع 
املتح���دة وحتدي���دا مكتب 
برنامج االمم املتحدة االمنائي 
في شرح وتنفيذ مواضيع 
له���ا عائد تنم���وي«، داعيا 
الى االستفسار  الصحافيني 
والتواصل مع مكاتب االمم 
املتحدة لالستفسار عن ماهية 

وطريقة هذه االستثمارات.

صاحب السمو وولي العهد بعثا ببرقيات شكر إلى الوزراء واملسؤولني واجلهات املساهمة في إجناح املؤمتر

األمير تبادل التهاني مع ولي العهد والغامن واملبارك بنجاح »املانحني 3«:  
مكانة الكويت املتميزة في مجال العمل اإلنساني مبعث فخر للجميع

تلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد رسالة 
تهنئ���ة من أخيه س���مو ولي 
الش���يخ نواف االحمد  العهد 

التالي نصها:
صاحب الس���مو الش���يخ 
صباح االحمد اجلابر الصباح 
حفظه اهلل ورعاه أمير البالد 

املفدى
السالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته
يطيب لي أن أرفع الى مقام 
س���موكم الكرمي حفظكم اهلل 
ورعاكم حتية إجالل وتقدير 
إلسهامات سموكم اجلليلة في 
دعم الشعب العربي السوري 
الش���قيق من خ���الل تواصل 
مبادرة سموكم االنسانية التي 
أطلقتموها للتخفيف عنه في 
أزمته الراهنة استجابة لنداء 

املجتمع الدولي واالنساني.
وإذ أعرب لسموكم وجموع 
الشعب الكويتي احلبيب عن 
خالص تقديرنا ملبادرة سموكم 
املبارك���ة ودور الكوي���ت في 
تقدمي املس���اعدات االنسانية 
للشعب السوري الشقيق عبر 
مؤسساتها الرسمية والشعبية، 
فإننا ندعو اهلل عز وجل أن يدمي 
على س���موكم موفور الصحة 
والعافية، كما ال يفوتنا أن نشيد 
مبس���اهمة الكويت بقطاعيها 
احلكوم���ي واالهل���ي في دعم 
الوضع االنس���اني للش���عب 
الش���قيق والدول  الس���وري 
الش���قيقة والصديقة وجميع 
التي اس���تجابت  املنظم���ات 

للمبادرة الكرمية.
والش���ك أن انعقاد مؤمتر 
املانحني الثالث في هذا التوقيت 
البالغ االهمية إمنا يعكس حجم 
الشعور باملسؤولية والتفاعل 
لدى سموكم ومشاركة الدول 
الش���قيقة والصديقة، مشيدا 
التي تبذل  باجلهود الطيب���ة 
للوقوف الى جانب شعب شقيق 
مير بأزمة إنسانية ويحتاج إلى 
مساندة اخوانه واشقائه، آملني 
أن تتضافر اجلهود املخلصة 
لدعم أش���قائنا في س���ورية 
والعمل على مساعدتهم للعيش 

الكرمي.
كما يسرني أن أنتهز هذه 
املناس���بة الطيب���ة ألعبر عن 
بالغ اعتزازي بجهود سموكم 
الصادق���ة ودوركم البارز في 
تواصل مسيرة العمل اخليري 

واالنس���اني دعم���ا ملس���يرة 
العط���اء والتعاون مبا يحقق 
اآلم���ال والطموح���ات البناء 
أمتن���ا العربية نحو مزيد من 
الكرمي،  االس���تقرار والعيش 
س���ائال املولى جلت قدرته أن 
يسدد على دروب اخلير خطاكم 
وأن يوفقكم دوما ملا فيه خير 
واس���تقرار املنطقة. وختاما، 
فإننا نبتهل جميعا الى املولى 
عز وجل ان يب���ارك أعمالكم 
وأن يدمي على س���موكم نعمة 
الصح���ة والعافية ويحيطكم 
بحفظه ورعايته ويبقيكم ذخرا 

للبالد.
ه���ذا، وقد بع���ث صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
االحمد برسالة شكر جوابية 
الخيه سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد أعرب فيها سموه 
عن خالص شكره على ما عبر 
عنه س���موه من تهان بنجاح 
الثالث للدول  الدولي  املؤمتر 
املانحة لدعم الوضع االنساني 
في سورية، مشيدا سموه مبا 
حققه املؤمتر من نتائج مرجوة 
ستسهم بعون اهلل تعالى في 
تخفيف آالم ومعاناة الشعب 
الش���قيق، مؤكدا  الس���وري 
سموه أن املكانة املتميزة التي 
تتبوأها الكويت في مجال العمل 
االنساني وإغاثة املنكوبني جراء 
احلروب والصراعات والكوارث 
ف���ي مختلف بقاع  الطبيعية 
العالم هي مبعث فخر واعتزاز 
املولى  للجميع، سائال سموه 
تعالى أن يوفق اجلميع لكل ما 
فيه خير ورفعة الوطن العزيز 
وأن يدمي على سموه موفور 

الصحة ودوام العافية.
كما تلقى صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
رسالة تهنئة من رئيس مجلس 
الغ���امن نصها:  األمة مرزوق 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح األحمد، أبثكم حتية من 
عند اهلل مباركة طيبة. بعد أن 
أجمع العالم بأسره من خالل 
)مؤمتر املانحني الثالث لدعم 
الوضع االنساني في سورية( 
على مكانة الكويت االنسانية 
والريادية في استشعار الوضع 
املأساوي الذي يعيشه الشعب 
السوري الشقيق وتعبيرا صادقا 
لدوركم السامي القيادي والبارز 
واملتميز جلهودكم االنسانية في 
التخفيف من معاناة الشعب 

السوري فانه ليسعدني أميا 
س���عادة أن أبعث الى سموكم 
أطيب التهاني وأس���مى آيات 
التبري���كات بعد جناح أعمال 
هذا املؤمت���ر موقنني بأن هذا 
االجناز الذي شهده لكم العالم 
امنا هو نقطة في محيط بحركم 
احلصيف والبعد السياس���ي 
الثاقب ورفعة وشموخ العالء 
مكانة الكويت بني مصاف الدول 
ومثاال يحتذى بأن الكويت على 
الرغم من صغر مساحتها اال انها 
كبيرة باحساسها مبسؤوليتها 
القضايا  وعطاءاته���ا جت���اه 
االنس���انية وجتاه شقيقاتها 
الدول االخرى، متضرعني الى 
اهلل العلي القدير ان ميتعكم 
في حلل العز وموفور الصحة 
والهناء والعافية والعمر املديد 
محفوف���ني برعايته وعنايته 
جل شأنه ومؤيدين بتوفيقه 
وبركات���ه م���ا حييت���م وأن 
يحفظك���م ذخرا ورمزا وقائدا 
لوطننا احلبيب ونبراسا ملجده 

وعزته في ظل رعايتكم الكرمية 
لشعبكم الوفي األمني.

ه���ذا، وقد بع���ث صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد برسالة شكر جوابية 
لرئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن أعرب فيها س���موه عن 
خالص ش���كره عل���ى ما عبر 
عنه من ته���ان بنجاح أعمال 
الثالث للدول  الدولي  املؤمتر 
املانحة لدعم الوضع االنساني 
في سورية ومشيدا سموه مبا 
حققه املؤمتر من نتائج مرجوة 
ستسهم بعون اهلل في تخفيف 
آالم ومعاناة الشعب السوري 
الشقيق متمنيا سموه للجميع 
دوام الصحة والعافية والتوفيق 
والسداد خلدمة الوطن العزيز 

ورفع رايته.
وتلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد رسالة 
تهنئة من أخيه س���مو رئيس 
الوزراء الشيخ جابر  مجلس 
املبارك نصها: صاحب السمو 

األمير الش���يخ صباح األحمد 
أمير البالد املفدى، حتية طيبة 
وبعد، يطيب لي أن أرفع إلى 
مقام سموكم أسمى آيات التهاني 
التبريكات مبناسبة  وأخلص 
جناح مؤمتر املانحني الدولي 
الثالث لدعم الشعب السوري 
الذي استضافته الكويت مببادرة 
كرمية من سموكم للمساهمة 
في تخفيف املعاناة عن الشعب 

السوري الشقيق.
كم���ا يس���عدني وإخواني 
الوزراء أن نعرب لس���موكم 
عن بالغ االعتزاز بهذه املبادرة 
اإلنسانية التي تعد استمرارا 
لدور سموكم الرائد في مجال 
العمل اإلنس���اني ومساندتكم 
الالمحدودة للشعب السوري 
الكرمية  الش���قيق برعايتكم 
للمؤمتر للس���نة الثالثة على 

التوالي. 
ويس���رنا بهذه املناس���بة 
الطيبة أن نشيد بالنجاحات 
التي حققها املؤمتر وبنتائجه 

اإليجابية التي تتناسب وحجم 
املعاناة اإلنسانية وتداعيات 
األزمة السورية مما يؤكد جهود 
إغاث���ة املنكوبني  الكويت في 
واحملتاجني بس���بب الكوارث 
أو النزاعات في مختلف دول 
العالم ومد يد العون للشعب 
السوري خاصة ويبرز الدور 
اإلنساني الفريد الذي متيزت به 
الكويت عبر تاريخها إذ كانت 
دائما نبراس���ا مضيئا للعمل 
اخليري واإلنس���اني. خالص 
حتياتنا ومتنياتنا لس���موكم 
مبوف���ور الصح���ة والعافية 
ولوطنن���ا احلبي���ب ب���دوام 
التق���دم والرقي واالزدهار في 
ظل القيادة احلكيمة والرعاية 

الكرمية لسموكم.
هذا وقد بعث صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
برسالة ش���كر جوابية ألخيه 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ جابر املبارك ضمنها 
سموه بالغ تقديره على ما أعرب 

عنه وإخوانه الوزراء من خالص 
التهاني بنجاح املؤمتر الدولي 
املانحة لدعم  لل���دول  الثالث 
الوضع اإلنساني في سورية 
مشيدا سموه مبا حققه املؤمتر 
من جناح ومبا أسفر عنه من 
نتائج طيبة من خالل ما أعلنته 
الدول املشاركة من مساهمات 
إلعانة الشعب السوري الشقيق 
لتخفيف آالمه ومعاناته التي 
مير بها، متمنيا سموه للجميع 
كل التوفيق والس���داد خلدمة 
الوطن العزيز واإلس���هام في 
رقيه وازدهاره. إلى ذلك، بعث 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقيات شكر 
الى كل من سمو الشيخ سالم 
العلي رئيس احلرس الوطني 
والشيخ مشعل االحمد نائب 
رئيس احلرس الوطني وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك والش���يخ ناصر 
صباح االحمد وزير ش���ؤون 
الدي���وان االميري والش���يخ 
النائب االول  صباح اخلال���د 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية والشيخ محمد اخلالد 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
ووزير الداخلية والشيخ خالد 
اجل���راح نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع والشيخ 
علي اجلراح نائب وزير شؤون 
الديوان االميري وانس خالد 
الصالح وزي���ر املالية ووزير 
التج���ارة بالوكالة وعيس���ى 
الكن���دري وزي���ر املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
وعلي العبيدي وزير الصحة 
واحمد اجلسار وزير االشغال 
العامة ووزير الكهرباء والشيخ 
سلمان احلمود وزير االعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
والشيخ محمد العبداهلل وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
رئيس اللجنة العليا التنسيقية 
للمؤمترات، عبر فيها سموه 
عن خالص ش���كره وتقديره 
لهم وجلميع العاملني في هذه 
الوزارات واجلهات احلكومية 
املشاركني في الترتيب واالعداد 
للمؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
لدع���م الوضع االنس���اني في 
سورية على جهودهم الكبيرة 
الت���ي بذلوها وما اظهروه من 
تفان واخالص وتعاون اظهر 
الوجه احلضاري للوطن العزيز 
وس���اهم في اجناح املؤمتر، 

الى املولى جل  مبتهال سموه 
وعال ان يوفق اجلميع لكل ما 
فيه خير وخدمة الوطن العزيز 

ورفع رايته.
كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقيات 
شكر الى كل من سمو الشيخ 
س����الم العلي رئيس احلرس 
الوطني والش����يخ مش����عل 
االحمد نائب رئيس احلرس 
الوطني وسمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 
والشيخ ناصر صباح االحمد 
وزير شؤون الديوان االميري 
والشيخ صباح اخلالد النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية والش����يخ 
محم����د اخلال����د نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
والش����يخ خالد اجلراح نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع والشيخ علي اجلراح 
نائب وزير ش����ؤون الديوان 
االمي����ري وأن����س الصال����ح 
التجارة  املالية ووزير  وزير 
والصناعة بالوكالة وعيسى 
الكندري وزي����ر املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
وعلي العبيدي وزير الصحة 
واحمد اجلسار وزير االشغال 
العامة ووزير الكهرباء واملاء 
والش����يخ س����لمان احلمود 
وزير االع����الم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب والشيخ محمد 
العبداهلل وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء رئيس اللجنة 
املنظمة العليا للمؤمتر الدولي 
للمانحني لدعم الوضع االنساني 
في سورية. عبر فيها سموه 
القلبية  عن صادق تهاني����ه 
مبناسبة جناح اعمال املؤمتر 
الدولي الثالث للمانحني لدعم 
الوضع االنساني في سورية 
الذي استضافته الكويت، مثمنا 
سموه جهود جميع الوزارات 
واجلهات احلكومية املشاركة 
في االعداد والتنظيم للمؤمتر 
على ما بذلوه من جهود طيبة 
وتعاون مثمر ساهم في جناح 
الذي عكس الصورة  املؤمتر 
املشرفة واملشرقة لوجه الكويت 
احلضاري سائال اهلل سبحانه 
وتعالى أن يوفق اجلميع ملا فيه 
اخلير ورفعة شأن بلدنا العزيز 
في ظل قائد مسيرتنا وراعي 
نهضتنا صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح االحمد.

ولي العهد تبادل التهاني مع رئيس مجلس األمة 
وهنأ األمني العام لألمم املتحدة بنجاح املؤمتر

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة الى األمني العام 

لألمم املتحدة السيد بان كي مون جاء 
فيها: 

»معالي األمني العام لألمم املتحدة السيد 
بان كي مون: 

يطيب لي ان أشيد بهذا املؤمتر اإلنساني 
الذي كلل بالنجاح والتوفيق محققا 

املقاصد واآلمال التي عقدت عليه، كما 
يسعدني ان ابعث الى معاليكم بخالص 

التهاني وأسمى التبريكات على هذه 
اإلجنازات املشهودة التي اسفر عنها، 

مثمنا ومقدرا عاليا تلك اجلهود النبيلة 
املخلصة التي بذلتموها معاليكم وجميع 

مساعديكم األفاضل من اجل حتقيق 
الهدف املنشود من ذلك املؤمتر الذي عقد 
على ارض الكويت مركز العمل اإلنساني 

برعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح اميرنا 

املفدى، حفظه اهلل ورعاه وأبقاه ذخرا 
للبالد وقائدا للعمل اإلنساني.وتفضلوا 
معاليكم بقبول خالص التحيات وفائق 

االحترام 
 نواف األحمد اجلابر الصباح

ولي العهد«. 

إلى ذلك، تلقى سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد برقية تهنئة من رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن مبناسبة 

جناح اعمال املؤمتر الدولي الثالث للدول 
املانحة لدعم الوضع اإلنساني في سورية 

واملرفق نصها: 
»سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

اجلابر الصباح حفظه اهلل، حتية من عند 
اهلل مباركة طيبة وبعد.. برؤى وبعد 
انساني هادف للتخفيف من معاناة 

أشقائنا في اجلمهورية العربية السورية 
املأساوية التي فرضها عليهم النظام 

السوري البغيض تأتي الكويت ممثلة 
بسمو »قائد اإلنسانية« للتخفيف من 
حدة األلم واجلرح الغائر الذي غرسه 

النظام السوري ويتجرعه مبرارة وغصة 
أبناء هذا الشعب من خالل احتضان 
الكويت ألعمال املؤمتر الدولي الثالث 
للمانحني لدعم الوضع االنساني في 

سورية، وبهذه املناسبة فإنه ليطيب لي 
باسمي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس 

األمة أن نرفع الى مقام سموكم من 
أعماق الوجدان تعبيرا صادقا ممزوجا 

بالفرح والسرور مبا متخض عنه املؤمتر 
من جناح ما كان ليتحقق إال بفضل من 

اهلل عز وجل ثم بحنكة وحصافة صاحب 
السمو األمير حفظه اهلل ورعاه وجهود 

سموكم، متضرعني الى اهلل الواحد القهار 
أن مين على سموكم مبوفور الصحة 
والعافية ويدميكما عزا وذخرا ومنار 

اشعاع لنا، انه سميع قريب مجيب 
الدعاء، والسالم على سموكم ورحمة اهلل 

وبركاته. 
مرزوق علي الغامن 

رئيس مجلس األمة«. 
  هذا، وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد برسالة شكر جوابية 
لرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن، اعرب 

فيها سموه عن خالص شكره على ما 
عبر عنه واخوانه اعضاء مجلس األمة من 

تهان لنجاح اعمال املؤمتر الدولي الثالث 
للدول املانحة لدعم الوضع االنساني في 
سورية، مشيدا سموه مبا حققه املؤمتر 
من نتائج مرجوة ستسهم بعون اهلل في 

تخفيف آالم ومعاناة الشعب السوري 
الشقيق، متمنيا سموه رعاه اهلل للجميع 
دوام الصحة والعافية والتوفيق والسداد 
خلدمة الوطن الغالي ورفع رايته في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح االحمد.
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محقق »النقرة« يأمر شرطيًا بنزع 
مالبسه العسكرية ويودعه النظارة

معلوم ومرافقه أهانا 
رجل أمن في مبارك الكبير

تزوير بنكي بـ 750 ديناراً

نصب واحتيال بـ 12.200 دينار

فتاة تستنجد بـ »الداخلية«
 من مضايقات صديق شقيقها

الزي األمني »صيفي« من اليوم

اخلالد يسمي »العالقات العامة« 
إدارة عامة وإعادة هيكلة 

التدريب الشرطي

عنتر اجلهراء إلى »املركزي« 
لتمضية 17 سنة سجناً

أملاني ضرب زوجته السورية

متغيب منذ عامني ضبط بالقصر

SMS مواطنة تبرهن على سرقتها بـ

أحمد خميس

احتجز عسكري من غير محددي اجلنسية في نظارة 
مخفر النقرة بعد ان امره احملقق بنزع مالبسه العسكرية، 
وكانت دورية شاهدت شخصا في حالة غير طبيعية 
جراء تناول مسكرات بكمية كبيرة، وتبني ان الشخص 

يرتدي الزي العسكري وخارج دوامه الرسمي.

أحمد خميس

تقدم رجل أمن إلى مخفر مبارك الكبير واتهم مواطنا 
حدد اسمه، وشخصا آخر كان برفقته بإهانته خالل قيامه 
مبهام عمله وتوقي���ف املدعى عليهما لتحرير مخالفة 

مرورية، وسجلت قضية إهانة موظف عام.

عبدالعزيز فرحان

 تبخرت 750 دينارا من حس���اب مواطن، اثر قيام 
مجهول بتزوير بطاقته البنكية، وقال مصدر أمني ان 
مواطنا تقدم الى مخفر الصليبخات، وقدم كشف حساب 
يؤكد ادعائه، وسجلت قضية تزوير في محرر بنكي.

أحمد خميس

تقدم مواطن إلى مخفر شرطة النقرة واتهم شركة 
جتارة عامة ومقاوالت بإدارة وافد مصري بالنصب عليه 
ب� 12.200 دينار، وقال املُبلغ إنه دفع املبلغ للش���ركة 
وتس���لم إيصال مقابل تنفيذ  أعمال إنش���ائية، إال أن 

املدعى عليه لم يف مبا تعهد به.

محمد الجالهمة

س���جلت فتاة من مواليد 1995 في مخفر ش���رطة 
القيروان قضية حتريض على الفسق، واتهمت شابا من 
مواليد 1998 بالتشهير بها ومالحقتها في كل مكان تذهب 
إليه، وكذلك التشهير بها بني زمالئه، وقالت املبلغة ان 
املدعى عليه كان صديقا لشقيقها ولكن الوالد طلب منه 
ان يقطع عالقته به واس���تجاب الشقيق، إال ان الشاب 

املدعى عليه استمر في التشهير بها ومالحقتها.

هاني الظفيري

أص����درت وزارة الداخلية تعميم����ا على جميع 
منتسبيها بارتداء الزي الصيفي اعتبارا من اليوم 
األول من ابريل. وتضمن التعميم من وكالء وزارة 
الداخلية املساعدين التنبيه على عموم القوة بارتداء 

الزي الصيفي.

هاني الظفيري ـ أحمد خميس

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الش���يخ محمد اخلالد قرارين وزاريني: األول بتعديل 
مسمى إدارة العالقات العامة إلى إدارة عامة تتبعها عدة 
إدارات، والثاني بإعادة هيكلة قطاع التعليم والتدريب 
الشرطي متهيدا لتسكني قيادات مبوجب هذا التعديل 

الهيكلي.

هاني الظفيري

متكن أمن اجلهراء من ضبط بدون مطلوب للسجن 
17 عاما على ذم���ة قضايا مختلفة، وذلك بعد مطاردة 
في منطقة العماير االستثمارية لتتم إحالته الى جهة 

االختصاص.
وقال مصدر أمني إن املتهم يدعى م.ن. يلقب بعنتر 
وأنه محكومة عليه بالسجن 17 عاما في قضايا سلب 

بالقوة وانتحال صفة رجال مباحث.

عبدالعزيز فرحان

تقدمت وافدة سورية إلى مخفر شرطة النقرة وقدمت 
تقريرا طبيا حامال لكدمات وجروح حلقت بها، وقالت 
الزوج���ة إن من أحدث بها ه���ذه اإلصابات هو زوجها 

األملاني، وجار استدعاء املدعى عليها.

هاني الظفيري

أحال النقيب عبداهلل البن���اق واملالزم أول صالح 
ندى وافدا من اجلنس���ية االفريقي���ة الى إدارة اإلبعاد 
بعد ان تبني انه مخالف لقانون اإلقامة منذ عامني ومت 

تسجيل قضية بحقه.

محمد الدشيش

اتهمت مواطنة في مخفر الصاحلية زوجها بسرقة 
س���يارتها احلديثة والتي تركتها ف���ي  مواقف مجمع 
الوزارات، وقالت ان زوجها ارسل اليها رسالة تتضمن 
انه حرق قلبها على الس���يارة احلديثة، لتعتبر هذه 

الرسالة برهانا على سرقة سيارتها.

حينما تشيخ األشجار تغّير مسارات 
السيارات إجبارياً في الساملية

عسكري في »الداخلية« عرقل 
السير فكشف عن حيازته »شبو«

»الداخلية« تؤكد خبر »األنباء« وتسرد 
تفاصيل عصابة الـ »الكيميكال« 

ودور األميركي في القضية

هاني الظفيري

اضطرت املركبات الى تغيير خط سيرها من جراء 
إغالق ش����جرة ألحد الش����وارع بعد سقوطها بسبب 
الشيخوخة، واضطر رجال اإلطفاء الى قطع الشجرة 

مبنشار كهربائي لكبر حجمها وقوة أغصانها.
وقال مصدر امني ان بالغا ورد مساء امس األول 
من املارة الى غرفة عمليات الداخلية، وعليه توجه 
رجال االطفاء الى املوقع،  حيث بذلوا جهودا واضحة 
لتخليص املارة من الشجرة التي أغلقت الطريق في 

شارع ابو ذر الغفاري مبنطقة الساملية.

أحمد خميس

امر مدير عام االدارة العام���ة للنجدة اللواء زهير 
النصراهلل باحالة عس���كري ف���ي وزارة الداخلية الى 
مكافحة املخدرات واعداد تقرير بشأن حيازته للمواد 
املخدرة وارتكابه مخالفات مرورية، وكانت دورية تتبع 
جندة اجلهراء الحظت الدورية مركبة أميركية تتعمد 
عرقلة حركة السير وعند طلب الرخصة والدفتر تبني 
ان الشخص خليجي ال يحمل إال هوية عسكرية حيث 
انه يعمل في الداخلية وكان بحالة غير طبيعية وعند 
تفتيشه احترازيا قبل صعوده  مت العثور على قطعة 
قصدير بداخلها عدد ٣ أكياس شفافة بها مادة بيضاء 
يشتبه بها مادة الشبو املؤثرة عقليا وملبة يشتبه بها 
ادوات للتعاطي وموس والعة ورنق بوكس وعلى ذلك 
مت حترير مخالفة مرورية وحجز املركبة وجار احالته 

الى مكافحة املخدرات.

أحمد خميس 

تأكيدا ملا انفردت »األنباء« بنشره امس من ضبط 
شحنة كبيرة من مادة الكيميكال أعلنت وزارة الداخلية 
في بيان لها املزيد من التفاصيل. واوضحت من خالله 
عن ضبط املخدرات وتوقيف وافد أميركي هو من قام 

بجلب هذه املخدرات وتكليف وافدين باالجتار بها.

الشجرة وقد اغلقت أحد طرق الساملية

املضبوطات التي عثر عليها بحوزة العسكري في اجلهراء

املتهمان في قضية الـ »الكيميكال« قبل االحالة إلى النيابة

احتجاز شخص يدعي أنه محاٍم
بعد مطاردة امرأة وتهديد زوجها مبسدس

إحالة موظفة في مركز خدمة للنيابة 
لتزوير كفاالت على مواطنني دون علمهم

مجهولون فزعوا لصديقهم املستهتر وضربوا ضابطاً

إثيوبية فصلت بهستيريا فأدخلت للعالج بـ 4 رجال وعسكري

حتديد هوية تشكيل تخصص في تزوير العمالت الكويتية بالعراق

هاني الظفيري

في قضية شديدة الغرابة، 
قام مواطن باإلبالغ عن شخص 
قام مبطاردة زوجته في منطقة 
عبداهلل املبارك وحينما وصل 
الى مكان املطاردة قام اجلاني 
بإشهار سالح بوجه املبّلغ، مما 

استدعى الهرب والدخول الى 
املخفر ليتم ضبط اجلاني الذي 
تبني انه مواطن وعثر بسيارته 

على سالح ناري.
وق���ال مص���در أمني ان 
بالغ���ا ورد م���ن مواطن الى 
غرفة عملي���ات الداخلية عن 
شخص يقوم مبطاردة زوجته 

وانه قريب من مكان املطاردة 
في منطقة عب���داهلل املبارك 
ليجد املبلغ الش���خص الذي 
قام مبط���اردة زوجته وعند 
إيقافه قام بإشهار سالح ناري 
بوجه الزوج الذي هرب منه 
الذي  الزوج  ليقوم مبطاردة 
دخل مواق���ف مخفر املنطقة 

ليخ���رج رجال األم���ن ويتم 
ضبط الشخص الذي قال انه 
محام »وعيب اللي تسوونه«، 
وعند إحالته الى رجال املباحث 
للتحقيق مت تفتيش سيارته 
ومت العثور على السالح نوع 
»مسدس« ومت تسجيل قضية، 

وجار التحقيق بالواقعة.

أحمد خميس - محمد الجالهمة

أحال رجال مباحث شؤون 
االقامة موظف���ة كويتية في 
احد مراكز اخلدمة الى النيابة 
التزوير في  العامة بتهم���ة 
محررات رس���مية، وبحسب 

مصدر أمني فإن مواطنا تقدم 
الهجرة وابلغ  الى مباح���ث 
انه اكتش���ف وجود كفالتني 
على اسمه دون ان يعلم اي 
شيء عن الشخصني اللذين 
على كفالته، وق���ال مصدر 
امن���ي، قام رج���ال املباحث 

بتش���كيل فري���ق عمل ومن 
خالل التحريات توصل رجال 
املباحث الى مواطنة في احد 
مراكز اخلدمة وهي التي قامت 
باجناز املعامالت تلك، ومضى 
املصدر قائال: مت التحقيق مع 
املوظفة والتي نفت ان تكون 

قد صدر عنها هذا الفعل عن 
عمد وترصد، وأشار املصدر 
الى ان رج���ال املباحث تبني 
لهم من خالل الترقيم السري 
انها فعلت  اخلاص باملدعية 
الش���يء مع مواطنني  نفس 

اخرين.

أحمد خميس

اتهم ضابط في شرطة النجدة 
أش����خاصا مجهولني باالعتداء 

علي����ه بالض����رب، وبحس����ب 
إفادات الضاب����ط فإنه أبلغ من 
الداخلية بوجود  قبل عمليات 
استهتار ورعونة في منطقة أم 

الهيمان، حيث توجه إلى موقع 
البالغ ومت توقف أحد املستهترين 
ولدى طلب إجازة السوق انطلق 
بسرعة كبيرة الى منزله، ولدى 

وصوله إلى منزله فوجئ الضابط 
بخروج أشخاص مجهولني حيث 
قاموا بضربه ومتكني املخالف 

من االستمرار في الهرب.

محمد الدشيش

اضطر أطباء مستش���فى 
مب���ارك الى تخدي���ر خادمة 
اثيوبية ملعرفة اسباب إصابتها 

بحالة هس���تيرية استدعت 
تدخ���ل 4 رجال وعس���كري 
إلخراجها من مركبة كفيلها، 
وبحس���ب مصدر امني فإن 
كفيل االثيوبية رصد إصابتها 

بحال���ة هس���تيرية وحالة 
أش���به ما تك���ون باجلنون، 
حي���ث س���ارع بالتوجه بها 
الى مستشفى مبارك، ولدى 
الطلب منها النزول والدخول 

الى املستشفى زادت من حدة 
الهستيريا ليتدخل 4 مواطنني 
ورج���ل أم���ن ويخرج���ون 
الوافدة من املركبة الى داخل 

املستشفى.

محمد الدشيش

امن����ي ان  أبل����غ مص����در 
التحقيقات م����ع وافد مصري 

ضبط امس االول، واش����ارت 
األنباء الى اخلب����ر في حينه، 
عثر بحوزته على عمالت مزورة 
قدم بها من الع����راق، وانتهت 

التحريات الى حتديد 4 شركاء 
له حيث تبني تورطهم في تزوير 
العمالت الكويتية داخل العراق 
ومن ثم جلبها واعادة توزيعها 

في البالد. وق����ال مصدر امني 
ان رجال املباحث أوقفوا ٣ من 
اعضاء التشكيل العصابي وهم 

مصريان وبدون.
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الصني تبني ناطحة سحاب
ً في 19 يومًا في 19 يومًا!

ابتكار مضخة جديدة تقضي 
على مرض السكري.

٭ واهلل محتاجني لچم ناطحة سحاب 
صينية هاليومني!

٭ وألف مضخة منها لن تقضي 
على »السكر السياسي« في املنطقة!

4:18 الفجر
5:38 الشروق
11:52 الظهر

3:23 العصر
6:06 املغرب
7:24 العشاء

غائم جزئي���ا مع احتمال 
س���قوط امط���ار والرياح 

شمالية شرقية.
26كم/ س�26كم/ س�26كم/ س �سرعتها من 08�سرعتها من 08

العظمى: 28 
الصغرى: 17

أعلى مد: 
11.01 ظ 10.18 م

أدنى جزر:
 04.48 ص 04.38 م

مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

خطوبة فوق السحاب
�بيروت �بيروت � إيالف: حني يقع طيار في حب مضيفة طيران 
تعمل معه، يصبح اجلو مكانهما املفضل ألن الكون ال يتسع 
فرحتهما... لذا من البديهي جدا أن يبدآ حياة جديدة سويا 
بطلب زواج على منت الطائرة. هذا ما فعله طيار أميركي حني 
طلب ي���د حبيبته مضيفة الطيران للزواج على منت رحلة 
جوية كانت تعمل بها، فقد فاجأ الطيار إيريك غرين حبيبته 
براندي هولنبيك حني بدأ بالتحدث عبر مكبر الصوت وعلى 
مسمع من املسافرين، في وقت لم تكن تعرف بأنه متواجد 
على منت الطائرة. وقد قالت براندي أنها بدأت تسمع حكاية 
حبها مع إيريك عبر مكبر الصوت لتتفاجأ بعدها بخروجه 
م���ن حجرة الطيار وطلب يدها أمام اجلميع. وكانت والدة 
إيريك قد رأت براندي قب���ل أن يتعرف إليها هو وأعجبت 
بها، فقررت أن تعرفها على ابنها. وبعد فشل هذه احملاولة 
بأشهر، التقيا براندي وإيريك في املطار مصادفة وبدأت منذ 

ذلك احلني حكاية حبهما.

د.وحيد وهبي ضيف
»ألو األنباء« اليوم

تستضيف »األنباء« اليوم األربعاء د.وحيد وهبي طبيب 
 مسجل مختبرات مبستشفى طيبة، وذلك بني الساعتني

7 و9 مس��اء للحدي��ث عن عل��م األمراض الس��ريرية 
والكيميائية، وعن اس��تخدام النظائر املشعة في حتديد 
املواد احليوية مثل الهرمونات، كما يتحدث أيضا عن الوقاية 
من اإلشعاع، وكل ما يتعلق بهذه املجاالت الطبية. ميكنكم 

التواصل مع د.وهبي عبر هاتف »األنباء«: 22272888

د وحيد وهبي

ورهـورهـوره ـج نـج ن ج نـج نـ ـزه وإنبلـزه وإنبل زه وإنبلـزه وإنبلـ ـرق املعـرق املع رق املعـرق املعـ ـالح بـالح ب
... وإبتدى شامخ التاريخ ينعادي

ادر صقورهـادر صقورهـادر صقوره ـرع نـرع ن رع نـرع نـ ـلمان فـلمان ف لمان فـلمان فـ ـيوم سـيوم س
... ولعت فوق صنعا نار االمجادي

م احلق مامورهـم احلق مامورهـم احلق ماموره ـعاصفة حزم باسـعاصفة حزم باس
اض العز للغاديـاض العز للغاديـاض العز للغادي ـ... حولت من ريـ... حولت من ري

د مخبورهـد مخبورهـد مخبوره ـة من هل التوحيـة من هل التوحي ة من هل التوحيـة من هل التوحيـ ـفزعـفزع
... محتمني الشريعه واهلل البادي

ب دورهـب دورهـب دوره ـا محمد وإنكتـا محمد وإنكت ا محمد وإنكتـا محمد وإنكتـ ـقام فيهـقام فيه
... واملعارك لها فرسان واسيادي

ر اخو جلعه واخو نورهـر اخو جلعه واخو نورهـر اخو جلعه واخو نوره ـقادها ذخـقادها ذخ
خ ميعاديـخ ميعاديـخ ميعادي ـه مع التاريـه مع التاري ه مع التاريـه مع التاريـ ـ... أبلج لـ... أبلج ل

رورهـرورهـروره ـصارم ما يهاب املوت وشـصارم ما يهاب املوت وش
داديـداديـدادي ـ... حط له بالثريا مجد وشـ... حط له بالثريا مجد وش

لمان محفورهـلمان محفورهـلمان محفوره ـا ولد سـا ولد س ا ولد سـا ولد سـ ـوقفتك يـوقفتك ي
... حي راس له الطوالت تنقادي

قادها ذخر اخو جلعه واخو نوره

ن السعيد
امث
ن مشعل ع�

امث
ع�
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البقاء هلل

حبيبة خترش صالح السهول - 66 عاما - الرجال: الزهراء - 
ق3 - ش313 - م7، النساء: القرين - ق1 - ش3 - م43 

- ت: 99025727.
عواشة عبدالكرمي ضاحي الضاحي - 89 عاما - القادسية - ق8 - 
ش1 - يوسف العدساني - م42 ديوان غامن املفتاح - ت: 

.99732805 - 99777363
محمد ابراهيم يعقوب الهاجري - 79 عاما - الرجال: اليرموك - 
ق2 - ش االول - م73، النساء: اليرموك - ق2 - ش االول 

- م18 - الدفن التاسعة صباحا.
عبداهلل سلمان محمد العصيمي - 87 عاما - الرجال: خيطان 
- ق5 - شارع ناصر اجلبري - م27 - ت: 99749119 - 

.99803978
صفية خليل ابراهيم العمر، ارملة عيد مفرح جفران املنصور - 
75 عاما - الرجال: االندلس - ق5 - ش4 - م 175، النساء: 

ضاحية السالم - ق1 - ش28 - م45 - ت: 99020095.
شيخة سعود البحيري الزعبي، ارملة مطلق فيحان البحيري 
الزعبي - 75 عاما - الرابية - ق3 - ش25 - م22 - ت: 

.24739000 - 99757571 - 99727896

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية
مرضية   فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

عنا
ا م

صلو
توا

ا و
عون

تاب
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