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غير مخصص للبيع

عماد الثاقبيعقوب اإلبراهيمبدر اخلرافي

عمومية »الكابالت« 
توزع 20 ٪ نقدًا 
على املساهمني

»التجاري«: أرباح الربع 
 األول ترتفع 16.8 ٪
إلى 6.3 ماليني دينار

148 ٪ منو أرباح 
»وربة« 

في الربع األول 343534

أكد أن أداء وكيالت النيابة يتميز بالتفوق

املرشد لـ »األنباء«: فتح باب القبول بـ »النيابة« منتصف مايو
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الغامن في جلسة برملان الطالب : نحن هنا جميعًا لنستمع إلى آرائكم 
ومشاكلكم وهمومكم وتطلعاتكم

»تويوتا الساير« 
نظمت يومًا 

مفتوحًا لعمالئها 
األوفياء 

واستعرضت 
مجموعة متميزة 

من أسطول 
سياراتها 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مترئسا اجللسة الثانية لبرملان الطالب وإلى جانبه امني السر م. عادل اخلرافي 
وتبدو االمانة العامة الطالبية

الرئيس التنفيذي ملجموعة الساير القابضة مبارك الساير متوسطا فريق عمل تويوتا )قاسم باشا(

مجموعة من سيارات الدفع الرباعي من »تويوتا«

الشيخ محمد اخلالد والشيخ خالد اجلراح خالل تفقدهما القوة املشاركة في عاصفة احلزم
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39

»الوزراء السعودي«: قرار مجلس األمن رسالة قوية للحوثيني
وتنسيق خليجي إلعادة إعمار اليمن باسم »مشروع سلمان التطويري«

اخلالد واجلراح: أمن السعودية و»التعاون« من أمن الكويت

ربط آلي بني »الصحة« و»اخلارجية« و»الداخلية« للتأكد 
من صحة الصحف اجلنائية قبل منح تأشيرات الدخول

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ خالد اجلراح وقوف ومساندة 
الكويت حكومة وش����عبا لدع����م اململكة العربية 
السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون والدول 
العربية املشاركة في التحالف العربي � اإلسالمي 
املوحد ل� »عاصفة احلزم« إلعادة االستقرار واألمن 
لليمن الشقيق، مؤكدين أن أمن اململكة وأمن دول 
مجلس التع����اون اخلليجي كل ال يتجزأ من أمن 
الكويت، معربني عن تسخير كل اإلمكانيات خلدمة 

االشقاء باململكة العربية السعودية الشقيقة.
إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء السعودي أمس 
أن الق����رار الذي تبناه مجلس األمن الدولي حتت 
البند الس����ابع حول االزمة اليمنية، يجسد ارادة 

املجتم����ع الدولي وجديته في الوقوف إلى جانب 
الشعب اليمني ورسالة قوية للحوثيني، وميثل 
تأييدا دوليا ملوقف اململكة ودول التحالف و»عاصفة 
احلزم«.  من جهته، قال وزير اخلارجية اليمني 
رياض ياسني أمس إن اآلالف من احلوثيني وقوات 
الرئيس اليمني السابق علي عبداهلل صالح قتلوا في 

عملية عاصفة احلزم التي تقودها السعودية.
وقال ياسني، على هامش اجتماع وزراء االقتصاد 
واالستثمار العرب وتركيا في الكويت أمس، إن 
بالده تنسق مع دول اخلليج ملرحلة إعادة اإلعمار 
عقب إنهاء التمرد وعودة الشرعية، وان مشروع 
إعادة اإلعمار س����يطلق عليه »مش����روع سلمان 

التطويري«.

بيان  عاكوم - عبدالكريم العبداهلل

علمت »األنباء« من مصادر رفيعة املستوى في 
مجلس الوزراء بتوجه الستحداث ربط آلي بني 
وزارات »الصحة � اخلارجية � الداخلية« للتأكد 
من صحة التقارير الطبية والصحف اجلنائية 
قبل منح تأشيرات الدخول للعمالة الوافدة أسوة 
مبا هو معمول به حاليا عند إصدار التأشيرات 

بجميع أنواعها. وذكرت املصادر ذاتها أن هذا الربط 
سيقضي على عمليات التزوير في تلك التقارير 
سابقة الذكر، كما سيتيح أيضا املجال للتنسيق 
بني اجلهات املعنية في الدولة مع جميع بعثات 

الكويت التمثيلية باخلارج في هذا الشأن.
وأشارت املصادر ذاتها الى ان هذا املوضوع 
تتم دراس����ته حاليا بني اجلهات املعنية ملعرفة 

مدى إمكانية تطبيقه من عدمها.

مؤمن المصري

أعلن رئيس مجلس القضاء 
األعلى ورئيس محكمة التمييز 
ورئيس احملكمة الدس����تورية 
العليا املستشار فيصل املرشد 
عن فت����ح باب القبول بالنيابة 
العامة أم����ام اخلريجني اجلدد 
من كليات احلقوق والشريعة 
والقانون منتصف الشهر املقبل 

وملدة 20 يوما. 
وقال املستشار املرشد في 
تصريح خاص ل� »األنباء« إن 
عدد الذين يتم قبولهم للعمل 
 بالنيابة يتراوح بني 50 و60. 
وأضاف املستش����ار املرشد ان 
أداء اإلناث الالتي مت اختيارهن 
للعمل في النيابة العامة يتميز 

بالتفوق الواضح، مؤكدا أنهن 
سبقن الرجال في الدراسة مبعهد 

الكويت للدراسات القضائية.
التفاصيل ص3 ٭

املستشار فيصل املرشد

مجلس الوزراء وافق على »البديل اإلستراتيجي« 
ورفعه إلى نائب األمير

وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع القانون اخلاص بتعديل 
»البديل االستراتيجي« ملوظفي القطاع احلكومي ومذكرته اإليضاحية 
ورفعه إلى سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد متهيدا 
إلحالته إلى مجلس األمة.  جاء ذلك بعد اطالع املجلس في جلسته 
أمس على توصية جلنة الشؤون القانونية بشأن مشروع القانون 
الذي يستهدف ربط طبيعة العمل واملهنة التي ميارسها املوظف مع 
ما يستحقه من أجور سعيا ملعاجلة التباين غير املبرر في األجور 
بني الوظائف املتماثلة وصوال إلى حتقيق العدالة بني العاملني ذوي 
املهنة او الوظيفة الواحدة والتحكم في ميزانية الدولة ومخصصات 

األجور ومبا يؤدي إلى ضمان األداء األمثل.

»التمييز« حتجز طعن 
البراك جللسة 18 مايو 
للحكم مع إخالء سبيله 

بكفالة 1000 دينار

الصالح: احلكومة لن تفرض ضرائب على الدخل
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حوار

فنون

أخيرة

 أنوار اإلبراهيم لـ »األنباء«:
 7.5 كم2 طول أنفاق 

اخلدمات   في مدينة صباح 
السالم اجلامعية  وتعد  األولى  

من نوعها بالشرق األوسط

فؤاد علي لـ »األنباء«: ال أستحي 
أني »بلشت من الصفر« وكنت 

أبيع صور الفنانني في املسرح 
بنصف دينار!

د.أنوار اإلبراهيم

فؤاد علي 

20

18

48

صرف مكافأة قياديي اجلامعة بأثر رجعي من يونيو 2011
عبداهلل الراكان

كشفت مصادر أكادميية مطلعة ل� »األنباء« 
ان مجلس جامعة الكويت برئاسة وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.بدر العيس����ى قد وافق 
باإلجماع في اجتماعه على إعادة مكافأة القياديني 
الذين أكملوا 4 س����نوات في اخلدمة. وذكرت أن 
 املكاف����أة س����تكون كما كانت علي����ه منذ يونيو

2011 وستصرف للقياديني بأثر رجعي من تاريخه، 
موضح����ة أن الكثير من القياديني قد عينوا بعد 
هذا التاريخ. وأضافت املصادر ان االجتماع وافق 
أيضا على حتديد أعداد الطلبة املقبولني في جامعة 
الكويت بني 6000 و 7000 طالب وطالبة في جميع 
الكليات ومن دون أي تغيير على نسب القبول 

بحيث تكون )70% للعلمي و78% لألدبي(.
التفاصيل ص 22 ٭

من يتجسس عليك 
في »فيسبوك«؟

التفاصيل ص3و 33و42 ٭

التفاصيل ص3 ٭
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فيصل احلساوي

محمد راتب

في خطوة تستهدف 
تنظيم عملية الصيد، 
املدير  كش���ف نائ���ب 
الثروة  العام لقط���اع 
الهيئة  الس���مكية في 
العامة لشؤون الزراعة 
الس���مكية،  والث���روة 
فيصل احلساوي عن 
االنتهاء م���ن صياغة 
قرارات تشمل تنظيم 
صيد اله���واة والصيد 
بالقراقي���ر وش���روط 
مزاولة مهن���ة الصيد 
املي���اه اإلقليمية،  في 
إل���ى مجلس  ورفعها 
اإلدارة التخ���اذ الالزم 
إلى  بشأنها، باإلضافة 
العمل عل���ى حتديث 
قانون الثروة السمكية 
الصادر في 1980 والذي 
سيضم عقوبات مغلطة 
ومش���ددة للمخالفني 
تتواف���ق م���ع الوضع 

احلالي.
وأضح احلس���اوي 
 ف���ي تصري���ح خاص

ل� »األنباء«: جرى تقنني 
إصدار الرخص ووقف 

صدور أي تراخيص جديدة 
منذ عام 1980 وفقا للقرار 
رقم 2 من العام نفسه، ومنذ 
ذلك التاريخ يتم التجديد 

فقط.
وفيما يتعلق مبشروع 
الربط اآللي بني »الزراعة« 
و»الش���ؤون« و»الق���وى 
العامل���ة« فيم���ا يخص 
احلي���ازات  معام���الت 
والصيادي���ن، أفاد بأنه ال 
عالقة للمشروع بالصيادين 
إال من جهة تسهيل إجراءات 
تقدي���ر العمال���ة الالزمة 
ألصحاب تراخيص الصيد 
واحلد من اس���تغالل هذه 
التراخي���ص ف���ي جتارة 

اإلقامات.
وفيما يخص الشكاوى 
النزهة  املتعلقة بطراريد 
وتزودها بالوقود من نقعة 
شرق، أفاد بأنه بناء على 
قرار مجلس الوزراء رقم 
230 املتخ���ذ في اجتماعه 
ف���إن مؤسس���ة   2004/8
املوانئ هي اجلهة الرسمية 
النق���ع  املس���ؤولة ع���ن 
واليداف، وعليه وبعد رصد 
مشكلة طراريد النزهة متت 
املوانئ  مخاطبة مؤسسة 

التخ���اذ ال���الزم نحو 
منع هذه الطراريد من 
التواجد في نقعة شرق 
وتعبئتها بالوقود من 
البنزين بها،  محط���ة 
وكذل���ك ع���رض األمر 
على جلنة اإلشراف على 
النقع واليداف التخاذ 
الالزمة جتاه  التدابير 
هذه املشكلة خاصة أن 
الهيئة عضو في هذه 
اللجنة. وقال احلساوي 
الهيئة تقترح عدة  إن 
إج���راءات حل���ل هذه 
املش���كلة تتمث���ل في 
النزهة  منع طراري���د 
من دخول نقعة سوق 
ش���رق وتخصي���ص 
نقعة لطراريد النزهة، 
باإلضافة إلى منع تعبئة 
الوق���ود في النقعة إال 
لسفن وطراريد الصيد 
حتديدا، ومل���ن يحمل 
ترخيص الصيد الصادر 
الهيئة، مع تفعيل  من 
الرقابة خاصة أنه توجد 
النقعة مباشرة  خلف 
محطة بنزين باإلمكان 
تخصيصه���ا لطراريد 

النزهة فقط.

»الزراعة« تسعى إلى حل مشكالت نقعة شرق مبنع دخول طراريد النزهة إليها

شروط جديدة 
ملزاولة املهنة 

وعقوبات مشددة 
للمخالفني

»الزراعة« تقترح إنشاء نقعة لطراريد النزهة وتخصيص محطة بنزين لها

حتديث قانون »السمكية« لتنظيم الصيد
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واضاف ان فترة القبول ستستمر 
ملدة 20 يوما، مؤكدا ان هذا هو 

االجراء السنوي العادي.
واضاف املرشد: هناك اناس 
سيتخرجون العام احلالي ومن 
سيتقدم منهم للعمل في النيابة 
العامة فستتم مقابلتهم من قبل 
اللجنة املش����كلة لهذا الغرض 
وسيحدد لهم مواعيد االختبارات 
الشفوية والتحريرية، وعقب 
اجتياز االختبارات واملقابالت 
يت����م تعيني من يتم اختيارهم 

للتعيني في النيابة العامة.
وعن عدد الذين يتم قبولهم 
للعمل في النيابة العامة، قال 
املرشد: ان عدد الذين يتم قبولهم 
يتراوح بني 50 و 60، وهؤالء 
الذين يتم اختيارهم يلتحقون 
الكويت للدراس����ات  مبعه����د 

ترتيب���ات ملؤمت���ر أصدقاء 
اليم���ن، وعندما تتم العملية 
اليمن  السياس���ية يتم منح 
هذا املبلغ إلعادة اعمار البنى 
اقترح  التحتية«. وتابع »أنا 
مشروع سلمان للتنمية على 
اسم خادم احلرمني الشريفني، 
هذا املش���روع بوادره بدأت 
امللك سلمان والذي  مبوافقة 

سيحمل اسم امللك سلمان«.
وعن توجه وزارة اخلارجية 
ملعاقبة او إعفاء كل من لديهم 
صلة باحلوثيني وعلي عبداهلل 
صال���ح، ق���ال: انه���م لديهم 
»معلومات عن ان هناك بعض 
الشخصيات التي حتاول من 
خالل عالقاتها الشخصية ان 
جتيش نفوذها من أجل اعادة 
الرئيس املخلوع الى الواجهة 
السياسية وحتاول ايضا ان 
تبني ان لهم دورا في املعادلة 
السياسية القادمة«، مؤكدا »ان 
اليمني���ني يرفضون اي دور 
للرئيس املخلوع وابنه ليس 

لديه اي مستقبل«.
وعن املوقف الروسي في 
مجلس األمن، قال: كانت »لدينا 

فتح باب القبول للخريجني اجلدد منتصف الشهر املقبل

أكد أن »مشروع سلمان« لتنمية اليمن بدأت بوادره

املرشد لـ »األنباء«: قبول
من 50 إلى 60 للعمل في النيابة سنويًا

ياسني: ال وساطة عمانية حلل األزمة اليمنية 
و»عاصفة احلزم« لن تستمر طويالً

القضائي����ة ليتلق����وا التدريب 
والتأهيل املناسبني ملدة سنة، 
ويتم ابتعاث العشرة االوائل من 
هؤالء اخلريجني الى بريطانيا 
اللغ����ة االجنليزية  لدراس����ة 
القانوني����ة  واملصطلح����ات 

والقضائية.
واوضح املستشار املرشد ان 
تعيني االناث في النيابة العامة 
قد مت ايقافه لبضع سنوات حلني 
تقييم التجربة احلالية وقطف 
ثمارها، فق����د مت تعيني 22 من 
االناث ف����ي النيابة العامة بعد 
ان حلفن اليم����ني منذ حوالي 

شهرين.

اتصاالت حثيثة مع املسؤولني 
الروس والتقينا معهم وشرحنا 
لهم ما يحصل على األرض، 
وايضا اخوتنا في دول التعاون 
من خالل اتصاالتهم الكثيفة 
مع روسيا استطعنا ان نصل 
الى موقف متحفظ لروسيا في 
مجلس األمن، والروس بدأوا 
يدرك���ون بوضوح ما يحدث 
في اليمن وان احلوثيني جهة 

متطرفة«.
وعن انسحاب املشاركني في 
عاصفة احلزم، اكد ياسني انه 
»ال يوجد اي انسحاب وامنا 
كان هناك بعض اآلراء«، الفتا 
الباكستاني  الى ان »املوقف 
واملص���ري مؤي���د وداع���م 
ومشارك«، واضعا األمر في 
اطار »احلرب اإلعالمية ووجود 
من يحاول ان يشكك في بعض 
املواقف ولك���ن هناك التفافا 

كامال حول الشرعية«. 

مؤمن المصري

أكد رئيس املجلس األعلى 
للقضاء ورئيس محكمة التمييز 
ورئيس احملكمة الدس����تورية 
العليا املستشار فيصل املرشد ان 
اداء االناث الالتي مت اختيارهن 
للعمل في النيابة العامة يتميز 
بتفوقهن الواضح، مؤكدا انهن 
س����بقن الرجال في  الدراس����ة 
الكويت للدراس����ات  مبعه����د 

القضائية.
وقال املرش����د، في تصريح 
خاص ل� »األنباء«: نتابع جتربة 
اخلريجات الالتي مت تعيينهن 
العامة لتقييم  للعمل بالنيابة 
ادائهن خالل الفترة احلالية التي 
يدرسن فيها في املعهد متهيدا 
لتسلمهن عملهن بالنيابة العامة، 
فال نستطيع تقييم ادائهن في 
املدة السابقة التي لم تتجاوز 
شهرين، ومن الطبيعي ان مير 
على املعينني اجلدد في النيابة 
العامة سواء ذكور او اناث فترة 
مناسبة حتى يتم تقييم ادائهم 

بشكل دقيق.
انه  وقال املستشار املرشد 
سيتم فتح باب القبول للنيابة 
العامة للخريج����ني اجلدد من 
احلقوق او الشريعة والقانون 
منتصف الشهر املقبل، وستكون 
هناك شروط كالعادة لقبول من 
يتقدم للعمل بالنيابة العامة كما 
هو معروف للجميع وس����يتم 
اليومية،  نشرها في الصحف 

بيان عاكوم

نفى وزير اخلارجية اليمني 
رياض ياس����ني أي وس����اطة 
عماني����ة حاليا حل����ل األزمة 
اليمنية، مشيرا الى انه »توجد 
فقط اتصاالت مع سلطنة عمان 
لتب����ادل اآلراء واملعلومات«. 
وخالل مؤمتر صحافي عقده 
ظهر امس في مقر الس����فارة 
اليمنية في اجلابرية بحضور 
القائم باألعمال اليمني محمد 
بري، أكد ياسني على صمود 
الشعب اليمني، مشيرا الى ان 
هذه احلرب »ليست أبدية ولن 
تستمر وقتا طويال وامنا لها 
أهداف محددة وبدأت تتحقق 
هذه األه����داف«، الفتا الى ان 
»احلوثيني أرادوا تفكيك كل 
اليمن وان يأخ����ذوه رهينة 
ويسلموه الى إيران«.  وعن 
املب����ادرة اإليراني����ة اعتبر 
أن املوقف االيراني  ياس����ني 
»غير واض����ح ويلعب على 
عامل الوقت«، مشيرا الى ان 
إيران »تصعد كالميا وترسل 
البوارج احلربية من ناحية 
بينم����ا تقدم املب����ادرات في 

الناحية األخرى«.
وأضاف »الوساطة تأتي 
دائما من الطرف احملايد وايران 
طرف وهي أتت بها متأخرة 
عندما ش���عرت انه���ا فقدت 
ما كانت حتل���م به«، واصفا 
تل���ك املب���ادرة »باالنتقائية 
تتضمن فقرات غي���ر قابلة 
للتطبيق وتقدمت بها إلنقاذ 

حلفائها«. 
ولفت الوزير ياسني الى ان 
»عملية عاصفة احلزم لم تكن 
اال اضطرارا إلنقاذ اليمنيني من 
النفق املظلم واالنزالق باليمن 
الى ما ال حتمد عقباه«، مؤكدا 
ان »هناك أحداث متس���ارعة 
حتدث يوميا تضطرنا الى ان 
نتكلم بشكل عاجل ألننا نالحق 
ميليشيات تغير ارض الواقع 
بسرعة غير عادية وتتلهف 
الى اكبر كمي���ة من التدمير 
وتقصف وتقت���ل املواطنني 
األبرياء وحتاول دائما ان تخلق 
مش���اكل وتضرب عشوائيا 
وتوجه االتهام���ات لعاصفة 
احلزم وتستغل وقف الضربات 
للمواقع العسكرية احملددة في 
إصابة املدنيني حتى جتييش 
الناس ضد عاصفة احلزم«، 
الفتا الى ان »الشعب اليمني 
يتفهم ضرورة عاصفة احلزم 
ومواقف الدول من اجل انقاذ 

اليمن«.

مشروع مارشال عربي

وعن مارشال عربي إلعادة 
بناء البنية التحتية في اليمن، 
قال ياس���ني »تبل���ورت هذه 
الفكرة منذ اليوم األول حيث 
كان هناك مش���روع مارشال 
مصغر في اليمن مخصص من 
قبل دول مانحة وعلى رأسها 
السعودية مببلغ يتجاوز 8 
مليارات دوالر، وكانت هناك 

املستشار فيصل املرشد

وزير اخلارجية اليمني متحدثا خالل املؤمتر الصحافي  )احمد علي(

الشيخ صباح اخلالد مترئسا جلسة أمس ويبدو الشيخ محمد اخلالد والشيخ خالد اجلراح والشيخ سلمان احلمود

رفعه إلى سمو نائب األمير متهيداً إلحالته إلى مجلس األمة

مجلس الوزراء وافق على »البديل اإلستراتيجي«

األمثل وقرر املجلس املوافقة 
على مشروع القانون ومذكرته 
اإليضاحية ورفعه لسمو نائب 
األمي����ر حفظ����ه اهلل متهيدا 

إلحالته ملجلس األمة. 
وانطالق���ا م���ن اهتم���ام 
احلكومة بدراس���ة اختالالت 
الس���كانية ف���ي  التركيب���ة 
الكوي���ت وتفعيال ملا احتوته 
اخلط���ة اإلمنائية 2016/2015 
- 2020/2019 م���ن إش���ارة 
إلى انخفاض نس���بة السكان 
الكويتيني إلى إجمالي السكان 
وارتفاع معدل منو الس���كان 
الوافدين خالل الفترة من 2010 
إلى 2013 فقد استعرض مجلس 
الوزراء تقرير اللجنة املكلفة 
بدراس���ة اختالالت التركيبة 
السكانية وآثارها على الكويت، 
الوزراء في  واستمع مجلس 
هذا الصدد إلى ش���رح قدمته 
وزيرة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل ووزير الدولة لشؤون 
التخطي���ط والتنمي���ة هند 
اللجنة مت  الصبيح وأعضاء 
خالله حتديد مظاهر االختالالت 
في عناصر التركيبة السكانية 
في الكويت من حيث التباين 
الرقم���ي ب���ني أع���داد كل من 
الكويتيني والوافدين والتركيب 
العمري والنوعي وقوة العمل 
والتوزيع املهني باإلضافة إلى 
االختالل في ميزان اجلنسيات 
الوافدة والتوزيع النسبي خلدم 
املنازل مع بيان املهن والوظائف 

التي يشغلها الوافدون. 
الع���رض  كم���ا تن���اول 
السكانية  السياس���ات  شرح 
املقترحة بهذا  والتوصي���ات 
الش���أن والت���ي من ش���أنها 

تصحي���ح ه���ذه االختالالت 
وإعادة التوازن لصالح املكون 
الوطني في التركيبة السكانية 
وكل م���ا من ش���أنه احلفاظ 
على مقدرات الوطن وهويته 
الثقافية. وق���د قرر املجلس 
إحال���ة التقرير إل���ى اللجنة 
الوزارية للشؤون التعليمية 
والصحي���ة  واالجتماعي���ة 
الستكمال إعداد اآلليات العملية 
الالزم���ة لتفعي���ل توصيات 

التقرير ومقترحاته. 
ثم بحث املجلس ش���ؤون 
مجلس األمة واطلع بهذا الصدد 
على املوضوعات املدرجة على 
جدول أعمال جلس���ة مجلس 

األمة. 
كما بحث املجلس الشؤون 
السياسية في ضوء التقارير 
التطورات  املتعلقة مبجم���ل 
الراهنة في الساحة السياسية 
عل���ى الصعيدي���ن العرب���ي 
والدولي، حيث أعرب مجلس 
الوزراء عن ارتياحه وترحيبه 
بتبني مجل���س األمن الدولي 
يوم الثالثاء املاضي مشروع 
اليمن  العربي بش���أن  القرار 
حتت الفصل الس���ابع ودولة 
الكوي���ت، إذ تثمن هذا القرار 
الدولي باعتباره رسالة قوية 
وواضح���ة تؤك���د مصداقية 
املجتم���ع الدول���ي في حتمل 
مس���ؤوليته جتاه الشرعية 
الدوليني  واألم���ن والس���الم 
لتؤكد وقوفها ودعمها الكامل 
جلميع املس���اعي القائمة من 
قبل مجلس التعاون اخلليجي 
لدعم الش���رعية الدولية مبا 
يحفظ جلميع شعوب املنطقة 
االس���تقرار واألمان والسالم 
كما جت���دد التزامه���ا القوى 
إلى جانب الشعب  بالوقوف 
اليمني الشقيق ودعمها جلميع 
اجلهود املبذولة من قبل فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس اجلمهورية اليمنية من 
أجل احلفاظ على وحدة اليمن 
وسيادته، كما تناشد جميع 
األط���راف اليمني���ة بالتنفيذ 
الكامل لبنود هذا القرار ودعم 

الشرعية الدولية.

وفحوى احملادثات واللقاءات 
التي أجرياها مع ولي ولي العهد 
النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن 
نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
ووزير الدفاع ورئيس الديوان 
امللكي املستشار اخلاص خلادم 
الش����ريفني صاحب  احلرمني 
السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
والت����ي تناولت آخر تطورات 
األوضاع في املنطقة الس����يما 
على الس����احة اليمنية، وذلك 
التشاور والتنسيق  في إطار 
اللذين حترص  املس����تمرين 
قيادتا البلدين الشقيقني على 
جتسيده حول مختلف القضايا 
البلدين  واملس����ائل التي تهم 
ودول مجلس التعاون اخلليجي 

واملنطقة. 
ثم اطل����ع مجلس الوزراء 
على توصية جلنة الش����ؤون 
القانونية رقم )2015/7( بشأن 
مشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام املرسوم بالقانون رقم 
)15( لس����نة 1979 في ش����أن 
اخلدمة املدنية املتعلقة بنظام 
أجور موظفي القطاع احلكومي 
الذي  )البديل االستراتيجي( 
يستهدف ربط طبيعة العمل 
واملهنة التي ميارسها املوظف 
مع ما يستحقه من أجور سعيا 
ملعاجلة التباين غير املبرر في 
األجور بني الوظائف املتماثلة 
وصوال إلى حتقيق العدالة بني 
العاملني ذوي املهنة او الوظيفة 
الواحدة والتحكم في ميزانية 
الدول����ة ومخصصات األجور 
األداء  إلى ضمان  ومبا يؤدي 

ال����وزراء  عق����د مجل����س 
اجتماعه األسبوعي بعد ظهر 
أمس في قاعة مجلس الوزراء 
في قصر الس����يف برئاس����ة 
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 

اخلالد. 
وبعد االجتماع صرح وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الش����يخ محمد العبداهلل بأن 
مجلس الوزراء اطلع في مستهل 
اجتماعه على الرسالة املوجهة 
لسمو رئيس مجلس الوزراء 
من جاللة امللك عبداهلل الثاني 
بن احلسني ملك اململكة األردنية 
الهاش����مية والت����ي تضمنت 
الدع����وة حلض����ور فعاليات 
العاملي  املنتدى االقتص����ادي 
املقرر عقده في اململكة األردنية 
الهاشمية »البحر امليت« خالل 
ش����هر مايو 2015. ثم استمع 
مجلس الوزراء إلى شرح قدمه 
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
الزيارات  اخلالد حول نتائج 
التي قام بها للبالد كل من وزير 
اخلارجية والتعاون الدولي في 
جمهوري����ة تنزانيا االحتادية 
برنارد ميمبي ووزير خارجية 
اليمن د.رياض ياسني ووزير 
الدولة للش����ؤون اخلارجية 
والداخلي����ة ف����ي جمهورية 
س����نغافورة مس����اجوس ذو 
الكفلي محمد ووزير الشؤون 
اخلارجية والتعاون في اململكة 
املغربية صالح الدين مزوار، 
والتي مت خاللها بحث س����بل 
توطيد وتعزيز عالقات التعاون 
في جميع املجاالت باإلضافة إلى 
القضايا ذات االهتمام املشترك 
وآخر املستجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية. 
كما استمع مجلس الوزراء 
إلى ش����رح قدمه كل من نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ خالد  الدفاع  ووزير 
اجلراح ح����ول نتائج الزيارة 
التي قاما بها إلى اململكة العربية 
السعودية الشقيقة يوم أمس 

إحالة تقرير 
اختالالت التركيبة 

السكانية إلى 
اللجنة الوزارية 

للشؤون التعليمية 
واالجتماعية 

والصحية 

قرار مجلس األمن 
إدراج اليمن حتت 

البند السابع رسالة 
قوية وواضحة تؤكد 
مصداقية املجتمع 
الدولي في حتمل 

مسؤوليته جتاه 
الشرعية واألمن 
والسالم الدوليني

وزيرا الداخلية والدفاع تفقّدا أوضاع القوات الكويتية املشاركة ضمن حتالف »عاصفة احلزم«

اخلالد واجلراح: أمن السعودية ودول »التعاون« كل ال يتجزأ من أمن الكويت
بناء على توجيهات سامية 
م����ن صاحب الس����مو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
الش����يخ صباح األحمد، قام 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
خالد اجل����راح يرافقهما وفد 
أمني وعسكري رفيع املستوى 
بزيارة إل����ى اململكة العربية 
الش����قيقة لتفقد  السعودية 
الكويتية املش����اركة  القوات 
ف����ي »عاصفة احل����زم« من 
قادة وضباط وافراد اجليش 
الكويت����ي. والتق����ى صاحب 
السمو امللكي ولي ولي العهد 
النائب الثاني لرئيس مجلس 
الداخلية  ال����وزراء ووزي����ر 
العربية السعودية  باململكة 
الش����قيقة األمي����ر محمد بن 
نايف بن عبدالعزيز ووزير 
الدفاع ورئيس الديوان امللكي 
واملستش����ار اخلاص خلادم 
احلرمني الش����ريفني صاحب 
الس����مو امللكي االمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز مع 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
خالد اجلراح وأعضاء الفريق 
املرافقني  األمني والعسكري 
لهما وس����فيرنا لدى اململكة 
العربية السعودية الشيخ ثامر 
اجلابر وعقدا لقاء مش����تركا 
استعرضا فيه أبرز مستجدات 
عاصفة احلزم، كما تطرق إلى 
التشاور في العديد من القضايا 

تعد مبعث فخر واعتزاز لكل 
مواط����ن كويتي، كما أش����ادا 
باليقظة واالستعداد والتأهب 
التام للقيام باملهام العسكرية 
بنفس الكفاءة واالقتدار والروح 
القتالية العالية التي يتمتع بها 
القوة للدفاع  جميع عناصر 
عن أمن وس����المة واستقرار 
دول مجل����س التعاون لدول 

اخلليج العربية.
كما استمعا إلى شرح من 
القادة عن املهام القتالية وما 
الكويتية من  القوات  حققته 
مش����اركات ونتائج مشرفة 
ودقة قتالي����ة عالية وأعطيا 
للقطاع����ات  توجيهاتهم����ا 
القتالية املشاركة ومتنياتهما 
لهم بتحقيق نتائج مش����رفة 
والعودة ساملني غامنني ألرض 
أداء واجبهم  الوط����ن بع����د 
الوطني، مؤكدين على مساندة 
الكويت ألمن اململكة العربية 
الش����قيقة ودول  السعودية 
التعاون لدعم األمن  مجلس 

اخلليجي.

الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش����يخ خالد 
اجلراح بتفقد القوات الكويتية 
املشاركة في »عاصفة احلزم« 
ق����ادة وضب����اط وأفراد  من 
الكويتي، حيث كان  اجليش 
في اس����تقبالهم رئيس هيئة 
باململك����ة  العام����ة  األركان 
الشقيقة  العربية السعودية 
الفريق اول ركن عبدالرحمن 
بن صالح البنيان ونقال لهم 
حتيات وتقدير صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك، 
القوات  ومتنياتهم لرج����ال 
البواسل  الكويتية  املسلحة 
وأن حتفظهم عناية الرحمن 
والتوفيق والنجاح في إمتام 
املهام والواجبات املوكلة إليهم 
في مهمتهم العادلة، كما أثنيا 
على ما حققته القوات املسلحة 
الكويتية من نتائج مشرفة 

ذات الصلة باجلوانب األمنية 
والعسكرية املشتركة وتبادل 
وجهات النظر والتنسيق حول 
دعم أطر التعاون األمني في 
مواجهة األح����داث التي متر 
الوزيران  بها املنطقة. ونقل 
اخلالد واجلراح حتيات وتقدير 
القي����ادة السياس����ية العليا 
الكويت  ووقوف ومس����اندة 
حكومة وشعبا لدعم اململكة 
الشقيقة  العربية السعودية 
التع����اون  مجل����س  ودول 
والدول العربية املشاركة في 
� اإلسالمي  العربي  التحالف 
املوحد ل����� »عاصفة احلزم« 
إلع����ادة االس����تقرار واألمن 
لليمن الش����قيق، مؤكدين أن 
أمن اململكة وأمن دول مجلس 
التعاون اخلليجي كل ال يتجزأ 
من أمن الكويت، معربني عن 
تسخير كل اإلمكانيات خلدمة 
االش����قاء باململك����ة العربية 

السعودية الشقيقة.
قام بعده����ا نائب رئيس 
مجل����س ال����وزراء ووزي����ر 

الشيخ محمد اخلالد والشيخ خالد اجلراح خالل تفقدهما القوة املشاركة في »عاصفة احلزم« 

استمعا إلى شرح 
ميداني من القادة 

العسكريني عن 
املهام القتالية 

وما حققته القوات 
الكويتية من 

نتائج عملياتية 
ناجحة

ماضي اخلميس

حتت رعاية رئيس الوزراء مبشاركة حشد من اإلعالميني من داخل الكويت وخارجها

الدورة الـ 12 للملتقى اإلعالمي العربي 25 اجلاري
التواصل وشبكات االتصال« 
وس���يتناول ايضا العديد من 
القضايا األخرى، حيث سيتحدث 
مجموعة من املتخصصني في 
وس���ائل التواصل االجتماعي 
عن جتاربهم الشخصية، كما 
س���يتناول بعض اإلعالميني 
احلديث عن الفرق بني الظهور 
اإلعالمي والظهور في وسائل 
التواصل، وس���يتحدث بعض 
اخلبراء عن األخالقيات والقيم 
الش���خصية في  واملسؤولية 

مواقع التواصل االجتماعي.
وأضاف اخلميس: ستتناول 
بقية ن���دوات امللتقى اإلعالمي 

العربي 12 قضايا أخرى مهمة 
مثل، دور اإلعالم في دعم قضايا 
اإلنس���انية، وتأثي���ر اإلعالم 
القرار،  على اجلمهور ومتخذ 
املتغيرات  وموقف اإلعالم من 
واألحداث املختلفة. ويش���ارك 
في امللتقى العديد من اخلبراء 
واملتخصصني والناشطني في 
وس���ائل التواصل االجتماعي 
وش���بكات االتصال ووسائل 
التكنولوجيا املختلفة، اضافة 
الى عدد من الوزراء واملسؤولني 
عن األجهزة اإلعالمية العربية، 
وحشد كبير من اإلعالميني من 

داخل وخارج الكويت.

والكتاب والصحافيني مبختلف 
اجتاهاتهم وتخصصاتهم. وفي 
25 اجلاري يلتئم شمل اإلعالميني 
من داخل الكويت وخارجها في 
الدورة الثانية عشرة من امللتقى 
اإلعالمي العربي التي ستعقد في 
فندق الريجنسي حتت رعاية 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ جابر املب���ارك . وفي 
هذا الصدد، ق���ال األمني العام 
للملتقى اإلعالمي العربي ماضي 
عبداهلل اخلميس انه مت إعداد 
الكثير من القضايا املهمة التي 
ستناقش خالل امللتقى والذي 
يعقد حت���ت عن���وان »إعالم 

أصب���ح امللتق���ى اإلعالمي 
العربي الذي يعقد سنويا في 
الكويت ميثل محطة مهمة من 
لق���اء اإلعالميني بني  محطات 
بعضهم البعض وتبادل اخلبرات 
وامله���ارات ومناقش���ة جميع 
األف���كار والقضايا واملواضيع 
املرتبطة باإلعالم بشكل مباشر 
او غير مباش���ر. واس���تطاع 
امللتقى اإلعالمي العربي طوال 
السنوات املاضية منذ تأسيسه 
عام 2003 أن يكون عالمة بارزة 
من عالمات األنشطة اإلعالمية 
املختلفة التي تعقد في الوطن 
العربي، يستقطب اإلعالميني 

سيطرة احلوثيني أشبه بالغزو الصدامي

ذكر الوزير ياسني ان زيارته الى الكويت ولقائه مع رئيس 
الوزراء باإلنابة والنائب االول لرئيس مجلس الوزراء وزير 

اخلارجية الشيخ صباح اخلالد جاءت للحديث عن كيفية دعم 
اليمن من ناحية االغاثة، مشيرا الى ان املساعدات من الكويت 

ودول اخلليج بدأت بالوصول الى اليمن، الفتا الى انه »مت التأكيد 
لنا على ان هذا املوقف سيستمر وعندما تستقر االمور سيكون 

هناك دعم العادة اعمار البنية التحتية اليمنية«. 
وقال إن الكويت من اكبر داعمي التنمية في اليمن ومقدمي 

املساعدات لها في كل املجاالت السيما في بناء املدارس 
واملستشفيات ومساعدة الشعب اليمني في بناء وجتهيز البنية 

التحتية لبالده. 
 وأشاد ياسني مبشاركة الكويت »الفعالة« في عملية 

»عاصفة احلزم« وتقدميها الكثير من أوجه الرعاية واإلغاثة 
اإلنسانية.

شبه ياسني ما حصل في بالده من سيطرة للحوثيني بالغزو 
العراقي للكويت، مشيرا الى ان املبدأ هو نفسه، ولكن يوجد 

بعض الفروقات. واضاف »عندما تهجم ميليشيات ال متتلك أي 
عقل على سلطة شرعية وتقتل ميينا ويسارا«.

الكويت من أكبر داعمي التنمية في اليمن 
وتأكيد خليجي على إعادة إعماره
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ناصر احملمد أولم على شرف

وزير  الشؤون اخلارجية والداخلية السنغافوري
نائب األمير استقبل اخلالد واجلراح والعلي وعزام الصباح والسفير الصيني

اخلالد ونظيره املغربي بحثا تعزيز العالقات الثنائية

املشعل: تذليل أي عقبات أمام مشروع الوقود البيئي

السيف صباح امس سفيرنا 
لدى مملكة البحرين الشيخ 

عزام الصباح.
واستقبل س���مو نائب 
العهد الشيخ  األمير وولي 
نواف األحمد بقصر السيف 
صباح امس سفير جمهورية 
الصني الشعبية لدى الكويت 
تس���وي جيانتشون وذلك 
مبناسبة انتهاء مهام عمله 

سفيرا لبالده.
املقابلة وكيل  وحض���ر 
ديوان س���مو ول���ي العهد 
لشؤون املراسم والتشريفات 
الش���يخ مب���ارك صب���اح 

السالم.

اجتم����ع رئي����س مجلس 
ال����وزراء باإلناب����ة ووزي����ر 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
مع وزير الشؤون اخلارجية 
والتعاون في اململكة املغربية 
الشقيقة صالح الدين مزوار 

مبناسبة زيارته للبالد.
وبح����ث اجلانبان س����بل 
االرتق����اء بالعالقات الثنائية 
العريقة التي تربط بني البلدين 
الشقيقني، كما مت بحث آخر 
املس����تجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
حض����ر االجتم����اع وكيل 
خال����د  اخلارجي����ة  وزارة 
اجلاراهلل ومدير إدارة مكتب 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزي����ر اخلارجية 
السفير الشيخ د.احمد ناصر 
احملمد ومدي����ر إدارة الوطن 

اخلالد امس رسالتني خطيتني 
من نظيريه اإلماراتي الشيخ 
آل نهيان  عبداهلل بن زاي����د 
والقط����ري خالد ب����ن محمد 

العطية.
وتناولت رس����الة وزير 
خارجية اإلم����ارات العالقات 
األخوية املتميزة بني البلدين 
الش����قيقني في كل املجاالت 
وسبل التنس����يق والتعاون 
املش����ترك حي����ال تطورات 
الس����احتني  األح����داث على 

اإلقليمية والدولية.
كما تناولت رسالة وزير 
خارجية قطر العالقات الوطيدة 
بني البلدين الشقيقني في كل 
املجاالت وس����بل التنس����يق 
والتع����اون املش����ترك وآخر 
املس����تجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.

وتلق����ى رئي����س مجلس 
ال����وزراء باإلناب����ة ووزي����ر 
اخلارجي����ة الش����يخ صباح 

وتأتي زيارة الوفد الذي ضم 
الوكيل املساعد لقطاع املتابعة 
احلكومية د.رنا الفارس في 
سياق خطة الزيارات امليدانية 
التي يقوم بها جهاز متابعة 
األداء احلكوم����ي وتنفي����ذا 
للتوجيهات الص����ادرة عن 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك. 

الشيخ أحمد املشعل امس إلى 
موقع مشروع الوقود البيئي 
مت خاللها االطالع على األعمال 
التي مت تنفيذها في املشروع 
وكذلك اجلاري تنفيذها ومنها 
وح����دات التكري����ر اجلديدة 
في مصف����اة ميناء األحمدي 
ووح����دات التكرير اجلديدة 
في مصف����اة ميناء عبداهلل.  

أكد رئيس جهاز متابعة 
األداء احلكومي الشيخ أحمد 
املش����عل اس����تعداد اجلهاز 
للتعاون مع شركة البترول 
الوطنية الكويتية في تذليل أي 
عقبة قد تعوق إجناز مشروع 
الوقود البيئي التابع للشركة 
في وقته احملدد، جاء ذلك خالل 
زيارة لوفد من اجلهاز برئاسة 

العربي الس����فير عبداحلميد 
الفيلكاوي وعدد من مسؤولي 

وزارة اخلارجية.

استقبل سمو نائب األمير 
وولي العهد الش���يخ نواف 
األحمد بقصر السيف صباح 
أم���س نائب رئيس مجلس 
الداخلية  الوزراء ووزي���ر 
الشيخ محمد اخلالد ونائب 
ال���وزراء  رئي���س مجلس 
ووزير الدفاع الشيخ خالد 
اجلراح. واستقبل سمو نائب 
العهد الشيخ  األمير وولي 
نواف األحمد بقصر السيف 
صباح ام���س رئيس جهاز 
الوطني الشيخ ثامر  األمن 

العلي.
كما استقبل سمو نائب 
سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد والشيخ خالد اجلراحاألمير وول���ي العهد بقصر 

رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد خالل لقائه مع وزير الشؤون اخلارجية والتعاون 
في املغرب صالح الدين مزوار

الشيخ أحمد املشعل أثناء زيارته التفقدية ملوقع مشروع الوقود البيئي 

استقبل سمو الشيخ ناصر احملمد في 
قصر الشويخ امس وزير الدولة للشؤون 

اخلارجية والداخلية في جمهورية 
سنغافورة مساجوس ذو الكفلي 

مساجوس محمد والوفد املرافق له، 
مبناسبة زيارته للبالد. 

حضر املقابلة د.إسماعيل الشطي، 
وسفيرنا لدى جمهورية سنغافورة 

يعقوب السند. 
وأقام سمو الشيخ ناصر احملمد مأدبة 

غداء على شرف الضيف.

 أقوى عروض العمرة 
طيران الجزيره مع فنادق 

زمزم- سويس – الصفوة - رويال- المروة

السعر
العرض

رباعي ثالثي ثنائي
105 115 125 3 أيام وسط األسبوع
140 150 160 3 أيام نهاية األسبوع

االسعار السابقة للشخص الواحد تشمل تذكرة+اقامة+افطار
 حجوزات طيران وفنادق مؤكدة

 يوجد خدمة توصيل مجانية
@kuwaitstartt لمتابعة أقوى العروض تابعونا على تويتر

للحجزو االستعالم : 24340322 -24340311 -22250004 

عامر
98006676 

أحمد 
98006063

إبراهيم
98006673 

حسام 
97287046

عثمان
98006674 

شريف 
98006675

غريب
98008247 

حسين 
98006679
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 خالد اجلاراهلل خالل لقائه سفير سنغافورة زين العابدين بن محمد رشيد

صاحب السمو يرعى افتتاح املؤمتر بقصر بيان اليوم

اجلاراهلل: مؤمتر رؤساء البعثات الديبلوماسية
 يعقد وسط تطورات متسارعة باملنطقة

حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
وبحضور س����مو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
يفتتح مؤمتر رؤساء البعثات 
الديبلوماسية الثامن، وذلك في 
متام الساعة 12.15 من ظهر اليوم 

بقصر بيان.
الى ذلك، أك����د وكيل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل أمس 
اهمية املؤمتر الثامن لرؤس����اء 
البعثات الديبلوماسية الكويتية 
الذي سيعقد في ظل التطورات 
واملتغيرات املتسارعة في العالم 
واملنطق����ة واالوضاع احمليطة 
بالكويت.  وقال اجلاراهلل وهو 
رئيس اللجنة العليا للمؤمتر 
الذي  املؤمتر  ان  »كون����ا«،  ل� 
يس����تمر ثالثة ايام س����يعقد 
حتت رعاية صاحب الس����مو 
االمير، فيما يشمل حفل رعاية 
االمير  نائب  االفتتاح س����مو 

وول����ي العه����د. 
واضاف ان سمو نائب االمير 
وولي العهد سيتفضل باستقبال 
اخوانه وأبنائه رئيس مجلس 
الوزراء باالنابة ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ومنتسبي 
وزارة اخلارجي����ة ورؤس����اء 
البعثات الديبلوماسية الكويتية 
في اخلارج، مبينا ان التطورات 
واملستجدات االقليمية والدولية 
ستنعكس في برنامج وفعاليات 
املؤمتر جلهة بحث آليات التعاطي 

مع تلك املتغي����رات مبا يحقق 
املصلحة الوطنية ويحافظ على 
عالقات الكويت املتميزة واملتينة 

مع دول العالم. 
واوضح ان ج����دول اعمال 
املؤمتر الذي يعقد مبش����اركة 
104 رؤساء بعثات ديبلوماسية 
يتضمن العديد م����ن البرامج 
والفعاليات واحملاضرات التي 
سيشارك فيها عدد من اجلهات 
احلكومية وتش����مل املجاالت 
السياس����ية واالس����تراتيجية 
واالقتصادي����ة  واالمني����ة 
واالستثمارية ووضع التصورات 

والتوصيات حيالها. 
ولفت الى ان املؤمتر سيشمل 
كذلك سبل تنفيذ خطط السياسة 
اخلارجية الكويتية مبا يحقق 
االرتقاء باالداء الديبلوماس����ي 
وحتقي����ق متطلبات����ه خ����الل 
املرحل����ة املقبلة بهدف احلفاظ 
على مكانة الكويت املميزة في 

احملافل الدولية. 
واضاف انه س����يتم ايضا 
اس����تعراض وتقيي����م قرارات 
وتوصيات مؤمتر رؤساء البعثات 
الديبلوماسية الكويتية السابع 
والذي عقد في عام 2013 وما مت 

حتقيقه في هذا الشأن.
من جهة أخرى أشاد اجلاراهلل 
بالعالق����ات الثنائي����ة املميزة 
واملتطورة التي تربط الكويت 
وسنغافورة السيما مع القواسم 
املشتركة بني البلدين الصديقني. 

جاء ذلك في كلم����ة للجاراهلل 
خالل احلفل الذي أقامته وزارة 
اخلارجية مبناسبة مرور 30 عاما 
على إقامة العالقات الديبلوماسية 
بني الكويت وسنغافورة بحضور 
وزير الدولة للشؤون اخلارجية 
والداخلي����ة ف����ي جمهوري����ة 
سنغافورة مساجوس ذو الكفلى. 
وقال اجلاراهلل ان العالقات التي 
ب����دأت عام 1985 منت بش����كل 
كبير على مدى هذه الس����نني 
وفي مختلف املجاالت تعكس 
الرغبة الصادقة لقيادتي البلدين 
في توطيد وتعزيز عالقاتهما 
الثنائية. وأوضح ان »سنغافورة 
اصبحت خامس اكبر مستورد من 
الكويت بقيمة تصل الى 4.215 
مليارات دوالر سنويا« االمر الذي 
»مينحه����ا األولوية لتكون بني 
أهم الشركاء االقتصاديني الذين 
تتطلع الكويت الى دورهم البارز 
ومشاركتهم الفاعلة في تنفيذ 
مشاريع التنمية املختلفة لديها 
واالستفادة من جتربتها الرائدة 

في هذا املجال«.
وأش����ار الى الزي����ارة التي 
قام بها صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد حني كان 
سموه رئيسا ملجلس الوزراء الى 
سنغافورة عام 2004 والزيارة 
التي قام بها سمو الشيخ ناصر 
احملمد حني كان رئيسا للوزراء 
واللتان كان����ا لهما االثر البالغ 
في تعزي����ز وتوطيد العالقات 

بني البلدين. وأك����د اجلاراهلل 
اهمية تبادل زيارات املسؤولني 
في البلدين مبختلف القطاعات 
وتعزيز زيارات رجال األعمال 
والعالقات بني غرفتي التجارة 
والصناع����ة ف����ي كل منهم����ا ، 
وق����ال ان ما يواجهه العالم من 
حتديات كبيرة وجادة تستوجب 
من البلدي����ن الصديقني اللذين 
يشتركان بقواس����م متشابهة 
م����ن حيث املس����احة وطبيعة 
املوق����ع اجلغراف����ي مضاعفة 
جهودهما م����ع املجتمع الدولي 
إلعادة األمن واالس����تقرار الى 
ربوع العالم »ومكافحة كل ما 
يهددن����ا ويقوض م����ن امننا«. 
من جانب����ه، أثنى وزير الدولة 
للشؤون اخلارجية والداخلية 
في س����نغافورة مساجوس ذو 
الكفلى على العالقات املمتازة 
بني البلدين الصديقني، مضيفا 
ان »التحدي����ات األمني����ة التي 
تواجه العالم شجعت البلدين 
على تعزيز التع����اون الثنائي 
بينهم����ا«. يذك����ر ان اجلاراهلل 
والوزي����ر ذو الكفل����ي حضرا 
مراس����م توقيع مذكرة التفاهم 
بني البلدين في ش����أن التعاون 
والتبادل املش����ترك في مجال 
التدريب وبناء قدرات املسؤولني 
والتي وقعها وكيل ديوان اخلدمة 
املدنية محم����د الرومي والقائم 
باألعم����ال الس����نغافوري زين 

العابدين راشد.

أعضاء مجلس أمناء »Gust« السابقون واحلاليون خالل حفل التكرمي

»Gust« كرّمت رئيس وأعضاء مجلس أمنائها السابقني

ثامر السليم

أقامت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا »Gust« حفال لتكرمي 
رئيس مجلس األمناء وأعضاء املجلس السابقني ملا قدموه بإخالص من 
دعم امتد على مدار 15 سنة، كما مت الترحيب برئيس مجلس األمناء 
اجلديد د.س���الم الطحيح وأعضاء املجلس اجلديد، وأش���اد ضيوف 
الش���رف برئيس وأعضاء مجلس األمناء السابقني ورحبوا برئيس 
وأعضاء املجلس اجلديد. ومت خالل احلفل عرض شريط ڤيديو سلط 
الضوء على مسيرة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا منذ بدايته 
املتواضعة في حولي عام 2002 الى املؤسسة املرموقة التي هي عليه 
اآلن في موقعها اجلديد بغرب مشرف، وتفتخر جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا اليوم بشراكتها مع العديد من اجلامعات املرموقة عامليا 
مثل جامعة ميس���وري سانت لويس وجامعة ماساتشوستس لويل 

والتي تضمنت عددا من التخصصات املعتمدة عامليا.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس األمناء السابق د.عبدالرحمن 
احمليالن: »انني اليوم وبقلب مثقل أقول وداعا للجامعة التي أصبحت 
بيتي الثاني، وجتمعنا عالقات أس���رية بأفراد اجلامعة من املوظفني 
وأعضاء هيئة التدريس والطلبة الذين أصبحوا مبنزلة عائلتي الثانية 
على مدار 13 عاما، ومع هذا فإنني متفائل بأن اجلامعة في أيد أمينة مع 
د.سالم الطحيح، وأثق أنها سوف تستمر في املضي قدما في حتقيق 
رؤيتنا األصلية لتأس���يس جامعة تس���عى لتجهيز األجيال القادمة 
ملواجهة حتديات الغد«. ومن جهته، أكد رئيس مجلس األمناء احلالي 
د.سالم الطحيح على الدور اجلديد الذي تسلمه، وقال: »أعاهد اهلل ان 
أبذل وإخواني أعضاء مجلس األمناء قصارى جهدي لتستمر جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا في النمو والتوسع، وسنحرص جميعا 
على أن تنمو اجلامعة لتس���توعب أعداد الطالب املتزايدة املتعطشة 
للعلم واملهارات والتخصصات، سنس���عى إلى التوس���ع في خطتنا 
للسنوات ال� 3 املقبلة لنحتضن 21 درجة جامعية ودرجة املاجستير 

التي سنوفرها لطالبنا بالتعاون مع جامعة يوماس-لويل«.
ومن جانبه، قال رئيس جامعة اخللي���ج للعلوم والتكنولوجيا 
د.دونالد بيتس: »منت جامعتنا بوتيرة غير مسبوقة، ويجب ان أشكر 
د.عبدالرحمن احمليالن وجميع أعضاء مجلس األمناء على عملهم اجلاد 
ورعايتهم في قيادة مسيرة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا حتى 
وصلت الى ما هي عليه اليوم، وأنا واثق من أن مجلس األمناء اجلديد 
مزود بسنوات من اخلبرة في املجال التعليمي وسيضيف رصيدا قيما 
ملؤسستنا، وسيس���تمرون في دفع اجلامعة الى املزيد من النجاح«. 
وانضم الى مجلس األمناء اجلديد مع د.س���الم الطحيح كل من د.فهد 
الزميع، ود.نادر اجلالل، ود.أنور الفزيع، ويشمل األعضاء اآلخرين 
رئيس جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا د.دونالد بيتس، ونائب 
مدير اجلامعة للش���ؤون األكادميية ومدير مركز الدراس���ات الدولية 
البروفيسور جويل غالسمان ممثال UMSL ود.جاسم عبدالسالم الذي 

عمل في مجلس األمناء السابق.

اجلراح ووزير سنغافوري بحثا تعزيز العالقات الثنائية
اس���تقبل نائب رئيس 
مجل���س ال���وزراء ووزير 
الدفاع الشيخ خالد اجلراح 
صباح أمس وزير الشؤون 
والداخلي���ة  اخلارجي���ة 
جلمهوري���ة س���نغافورة 
مساجوس ذو الكفلي محمد 
والوف���د املراف���ق له وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
حيث عق���د اجتماع بني 
اجلانب���ني مت خالله تبادل 
األحاديث الودية ومناقشة 
أه���م األم���ور واملواضيع 
ذات االهتم���ام املش���ترك 

املتعلقة باجلوانب  السيما 
العسكرية وسبل تعزيزها 
وتطويره���ا ب���ني البلدين 
الصديقني ومناقش���ة آخر 
التطورات على الساحتني 

احمللية واإلقليمية.
حض���ر االجتماع وكيل 
وزارة الدفاع جسار اجلسار 
ونائب رئيس األركان العامة 
الركن  الفري���ق  للجي���ش 
النواف وسفيرنا  عبداهلل 
لدى جمهورية سنغافورة 
الس���ند وس���فير  يعقوب 
سنغافورة لدى الكويت زين 

العابدين رش���يد وعدد من 
كبار ضباط اجليش.

من جانبه توجه رئيس 
األركان العام���ة للجي���ش 
الفريق الركن محمد اخلضر 
الى العاصمة القطرية الدوحة 
امس على رأس وفد عسكري 
رفيع املستوى للمشاركة في 
االجتماع التشاوري لرؤساء 
أركان مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.
وقالت مديرية التوجيه 
العامة  املعنوي والعالقات 
الفريق  ان  ف���ي اجلي���ش 

اخلضر سيتوجه في وقت 
الحق ال���ى مصر حلضور 
االجتماع األول لرؤساء أركان 
الدول األعضاء في اجلامعة 
العربية ملناقشة وبحث آلية 
تشكيل قوة عربية مشتركة 
العربية  القضاي���ا  خلدمة 

املشتركة.
وكان ف���ي وداع الفريق 
اخلضر في قاعدة عبداهلل 
املب���ارك اجلوية آمر القوة 
اجلوية العميد الركن طيار 
عب���داهلل يعقوب الفودري 

وكبار ضباط اجليش.
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تنسيق وتعاون 
مع »أنتك« لدعم 
وتسويق األجهزة 

على مستوى 
العالم

الرشدان لـ»األنباء«: استخدام أجهزة القسطرة الكويتية بجميع مستشفيات أوروبا
بحضور كثي���ف من األطباء 
املتخصصني في القس���طرة، 
وحضره الع���ام املاضي أكثر 
م���ن 1000 طبيب من مختلف 
دول العال���م، ويعقد املؤمتر 
بإمارة دبي للدعم اللوجستي 
املوجود هن���اك، كما اخترنا 
بعض اجلهات اخلليجية للبث 
املباشر للمؤمتر هناك، ويعد 
اختيارن���ا من قبل املؤمترات 
العاملية اعتراف عاملي باملستوى 
العلم���ي والطبي اجليد الذي 

وصلنا اليه.

في هذا اجلانب، مشيرا الى أنه 
مت النقل تقريبا الى أغلب قارات 
العالم وخاصة أميركا وفرنسا 
واليابان واندونيسيا والكثير 
العربية، مبينا ان  الدول  من 
املقصود من املؤمترات العاملية 
تدريب األطب���اء على كيفية 
التقنية السليمة  اس���تخدام 
الى  لعالج املريض وايصاله 

بر األمان.
وتابع: بدأنا منذ 6 سنوات 
بعق���د مؤمتر عاملي س���نوي 
وأشرف عليه شخصيا، ويحظى 

أخذ أكثر من 100 شكل حتى 
الذي  النهائي  وصلنا للشكل 
استخدمناه، وقد جربناه في 
الكثير من مختبرات احليوانات 
أمي���ركا والعالم، وما مت  في 
اعتماده أوروبيا هو رقم 100 
في التطوير، األجهزة ستكون 
بأيدي األطباء الس���تخدامها، 
ونحن مس���تعدون للتغيير 

والتطوير.
بالنقل  وفيم���ا يخت���ص 
املباشر للمؤمترات العاملية أكد 
الرشدان، أن هناك استمرارية 

الكويتية، قائال:  االس���تثمار 
»نحن كأطباء نقوم باالختراع، 
ويأتي مجال التسويق، الذي 
ال نكون مبدع���ني فيه ولهذا 
أبدت »أنتك« استعدادها  فقد 
للتسويق والتصنيع والدعم 
اللوجستي للتسويق لألجهزة 

على مستوى العالم«.
اذا كان���ت األجهزة  وعما 
ستش���هد حتديثا قريبا قال 
الت���ي  الرش���دان: األجه���زة 
صممناها ونفذناها نالت براءة 
اختراع، والتصنيع اخلاص بها 

دولية على ذلك.
وقال الرشدان في تصريح 
خاص ل���� »األنباء«: »وصلنا 
ملراحل متقدم���ة في تطوير 
وصناعة وجتربة االختراعات 
الطبية«، حيث اس���تخدمنا 
أجهزة القسطرة بدول أوروبا 
لدى أطباء مش���هورين على 
مستوى العالم، وأبدوا إعجابهم 
باألجه���زة الت���ي اخترعناها 
ونفذنه���ا بأف���كار كويتية، 
التعاون مع  معلنا عن بحث 
هيئة »أنتك« حتت مظلة هيئة 

حنان عبد المعبود

كشف استشاري أمراض 
التداخلية  القلب والقسطرة 
مبستشفى األمراض الصدرية 
واألستاذ بكلية الطب جامعة 
الكويت د.إبراهيم الرشدان، عن 
احلصول على الدعم األوروبي 
الستخدام أجهزة قسطرة القلب 
املصنع���ة بالكوي���ت في كل 
مستشفيات أوروبا، مشيرا الى 
ان بإمكان األطباء استخدام تلك 
األجهزة ألن هن��اك موافق��ة 

د.إبراهيم الرشدان

حنان عبد المعبود

أكدت مدي���ر إدارة تعزيز 
الصحة د.عبير البحوه على 
االهتمام بالتوعية للوقاية من 
السمنة، مش���يرة الى اجراء 
عدة بحوث أحدها عام 2011، 
ونش���ر على موق���ع منظمة 
الصح���ة العاملي���ة، ويتعلق 
باملسح الصحي لطلبة املدارس 

للمرحل���ة العمرية ما بني 13 
و15 عام���ا، حيث دلت جميع 
ارتفاع  البحث عل���ى  نتائج 
نسبة السمنة بني هذه الفئة، 
مبينة أن نسبة زيادة الوزن 
بلغت 52%، واخلمول البدني 
والكس���ل 54%، ونس���بة من 
كانوا يجلسون على األجهزة 
الكهربائية واأللعاب من 4 إلى 
5 ساعات يوميا 54%، بينما 

نسبة السمنة احلقيقة بينهم 
كانت %22.

ف���ي تصريح  ج���اء ذلك 
لها عل���ى هامش اإلعالن عن 
انطالق حملة ومعرض »حارب 
السمنة 3«، التي تنطلق حتت 
رعاية وزي���ر الصحة د.علي 
 LG« العبيدي بتنظيم شركة
Events«، خالل الفترة من 23 
إلى 25 الشهر اجلاري مبجمع 

األڤنيوز، مشددة على ضرورة 
التوعوية  استمرار احلمالت 
حملاربة السمنة والوقاية منها، 
مشيرة إلى أن األمراض املزمنة 
تتسبب في نسبة كبيرة من 
الوفيات على مستوى العالم، 
وان من السبب األول للوفيات 
في الكويت هي األمراض املزمنة 
القلب  واملقصود بها أمراض 
والشرايني وارتفاع ضغط الدم، 

يأتي بعدها أمراض السرطانات 
ثم حوادث السيارات، مؤكدة 
في الوقت نفسه أن خطورة 
السمنة تأتي من كونها أحد 
عوامل اخلطورة املعترف بها 
عامليا كمسبب رئيسي ألمراض 
القلب والسرطانات االثنني، 
باإلضاف���ة إلى التدخني وقلة 
البدني والغذاء غير  النشاط 

الصحي.

البحوه: انطالق حملة »حارب السمنة 3« بعد غد في »األڤنيوز«

52% نسبة زيادة الوزن بني طلبة املدارس

»الصحة«: 8 ماليني دينار »أعمال ممتازة«  والصرف مع رواتب مايو
عبدالكريم العبداهلل

علمت »األنباء« من مصادر صحية مطلعة أن 
وزارة الصحة اعتمدت مبالغ مكافآت »األعمال 
املمتازة« جلميع قطاعات الوزارة واملناطق الصحية 
واإلدارات املركزية وبقي��ة مرافق الوزارة من 
امليزانية املرصودة له��ذا العام، والتي بلغت 8 
ماليني دينار، وقامت بتوزيع كش��وف باملبالغ 
املس��تحقة لكل منطقة صحية وإدارة وقطاع، 
بحيث يكون لكل منهم مبلغ مخصص لتوزيعه 
على العاملني لديهم حس��ب اللوائح والشروط، 
مش��يرة في الوقت ذاته بأن الوزارة راعت في 
ذلك الزيادة في عدد املوظفني لهذا العام. وذكرت 
املصادر ذاتها أن وزارة الصحة ستبدأ بصرف 
مكافآت األعمال املمتازة مع رواتب شهر مايو، 
وستكون حسب األولوية في االنتهاء من الكشوف، 
مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت للمناطق الصحية 
السبع »اجلهراء � حولي � الفروانية � األحمدي 
� مبارك الكبير � الصباح الطبية التخصصية � 
العاصمة« ما يقارب 5 ماليني دينار من امليزانية 

املعتمدة ملكافآت األعمال املمتازة لهذا العام والتي 
تبلغ 8 ماليني دينار. وأش��ارت إلى أن ضوابط 
صرف هذه املكافآت تتمثل في أن يكون املوظف 
على رأس عمله ملدة ال تقل عن س��نة ميالدية 
لعام 2014، وأن يكون من احلاصلني على تقدير 
امتياز، هذا باإلضافة إلى أال يكون املوظف قد 
وقعت عليه عقوبة تأديبية أو لفت نظر ألسباب 
تتعلق بالعمل، عالوة على أال يكون املوظف قد 
جتاوز مدة انقطاعه عن العمل أو إجازاته املرضية 
خالل 15 يوما متصلة عدا دخول املستش��فى. 
وأفادت بأن آلية الصرف ستكون وفقا جلدول 
ديوان اخلدمة املدنية في منح األعمال املمتازة، إذ 
يتمثل في منح األطباء واالستشاريني ومديري 
اإلدارات 1500 دينار، كم��ا يصرف للصيادلة 
والفني��ني واملراقبني 1300 دينار، باإلضافة إلى 
صرف 1000 دينار لرؤس��اء األقس��ام والهيئة 
التمريضية، عالوة على صرف 800 دينار لكل 
من املوظفني واإلداريني و400 دينار للوظائف 
املعاونة والفنية املساعدة، موضحا أن هذا يأتي 

حسب كتاب الديوان.

تعلن الهيئة العامة ملكافحة الف�شاد عن توافر فر�ص عمل للكويتيني للوظائف التالية من ذوي اخلربة من حملة ال�شهادات اجلامعية يف 

التخ�ش�شات وجماالت اخلربة، وذلك على النحو التايل:

ا�شرتاطات عامة )لكافة املتقدمني(:

• اأن يكون حا�شاًل على �شهادة جامعية من جامعة الكويت اأو اإحدى اجلامعات املعتمدة لدى وزارة التعليم العايل .
• حت�شب �شنوات اخلربة املطلوبة من تاريخ �شغل الوظيفة بعد تاريخ احل�شول على املوؤهل اجلامعي وحتى وقت تقدمي الطلب.

• اإجادة ا�شتخدام احلا�شب االآيل.
• اإجادة اللغة االإجنليزية حتدثًا وقراءًة وكتابًة.

• اجتياز االختبار التحريري بن�شبة )75 %( يعترب �شرطًا موؤهاًل الإجراء املقابلة ال�شخ�شية.
• �شوف يتم تعيني احلا�شلني على اأعلى الدرجات باملقابلة ال�شخ�شية.

ا�شرتاطات خا�شة بالن�شبة لوظيفة )مدير اإدارة(:

• اأن يكون قد ق�شى مدة ال تقل عن ثالث �شنوات يف �شغل وظيفة اإ�شرافية وم�شتمرًا يف �شغلها ال تقل عن وظيفة مراقب اأو ما يف م�شتواها )على اأن 
يقدم �شهادة معادلة ر�شمية من جهة عمله يف حالة اختالف امل�شمى(.

مالحظة:

الوظيفة املطلوبةم
املوؤهل 

الدرا�شي
جمال اخلربة

ال�شن املطلوب 

)وقت تقدمي الطلب(

مدير إدارة الشؤون 1
القانونية

لي�شان�ص

 حقوق

خربة قانونية يف القوانني العامة واخلا�شة وخربة يف جمال التقا�شي  

والعقود واالتفاقيات.

)على اأال تقـل خبـرة املتقدم عن  15 �شنة(.

ال يزيد عن

 50 �شنة

2
مدير إدارة التحقيق في 

اجلرائم ومتابعة استرداد 
األموال

لي�شان�ص

 حقوق

خربة قانونية يف القوانني العامة والتحقيق.

)على اأال تقـل خبـرة املتقدم عن  15 �شنة(.
ال يزيد عن

 50 �شنة

موؤهل مدير إدارة الشؤون اإلدارية3

جامعي

خربة اإدارية يف اأنظمة الرواتب واحلوافز واأنظمة �شوؤون املوظفني وقانون 

ونظام اخلدمة املدنية واأنظمة تقييم االأداء واللوائح االإدارية ب�شكل عام.

)على اأال تقـل خبـرة املتقدم عن 15 �شنة(.

ال يزيد عن

 50 �شنة

بكالوريو�ص مدير إدارة الشؤون املالية4

حما�شبة

خربة يف جمال ال�شوؤون املالية ومعرفة �شاملة باللوائح وقواعد تنفيذ 

امليزانية واالأ�ش�ص واملفاهيم املالية وتطبيقها وفق القواعد املعتمدة 

بالدولة.

)علـى اأال تقـل خـربة املتقـدم عـن 15 �شنة (.

ال يزيد عن

 50 �شنة

5
مراقب مراقبة التحقيق 

في اجلرائم بإدارة 
التحقيق في اجلرائم 

واسترداد األموال

لي�شان�ص 

حقـوق

خربة قانونية يف القوانني العامة والتحقيق.

)على اأال تقـل خبـرة املتقدم عن 12 �شنة(.
ال يزيد عن

 40 �شنة

6
رئيس قسم امليزانية 

والصرف بإدارة الشؤون 
املالية 

بكالوريو�ص

 حما�شبة 

اإعداد م�شروع امليزانية واحل�شاب اخلتامي وكافة املعامالت املالية مبا يتفق 

مع النظم والقواعد املالية املعتمدة بالدولة ومعرفة تامة بقواعد تنفيذ 

امليزانية بالدولة.

)على اأال تقل �شنوات اخلربة عن 10 �شنوات منها )5( يف القطاع احلكومي(.

ال يزيد عن

 35 �شنة

رئيس قسم احلسابات 7
بإدارة الشؤون املالية 

بكالوريو�ص 

حما�شبة 

اإعداد احل�شاب اخلتامي للباب االأول واإدارة املرتبات وكل ما يتعلق بها 

واحل�شابات اجلارية ومعرفة تامة بقواعد تنفيذ امليزانية بالدولة.

)على اأال تقل �شنوات اخلربة عن 10 �شنوات منها )5( يف القطاع 

احلكومي(.

ال يزيد عن

 35 �شنة

فرص عمل للگويتيني
)مدير إدارة ــ مـراقـب ـ رئيس قسم(

• على املتقدمني املستوفني للشروط املذكورة أعاله تقدمي الطلبات شخصيا في مقر الهيئة العامة ملكافحة الفساد في )منطقة 
الشامية(  أثناء الدوام الرسمي اعتبارا من 2015/4/26 حتى 2015/4/30 من الساعة  )9 ص إلى 1 م(  مصطحبني معهم 

املستندات التالية :
• صورة من املؤهل الدراسي املعتمد من اجلهات الرسمية بالدولة

• صورة لكل من: البطاقة املدنية / شهادة اجلنسية / شهادة امليالد
للتأمينات  العامة  املؤسسة  عن  الصادرة  األمر  يهمه  ملن  شهادة   •

االجتماعية حديثة موضحة سنوات اخلبرة.

• عدد )2( صورة شخصية حديثة.
• صورة من التدرج الوظيفي.

• السيــــرة الــــذاتيــــة موضــحـــا فيهــا مجال اخلبرة بالتفصيل.

• سوف يتم استبعاد الطلبات غير املستوفية للشروط املذكورة أعاله.

الهيئة العامة ملگافحة الفساد
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محمد السنعوسي متحدثا في امللتقى

السنعوسي:  6 آالف موظف
في »اإلعالم« املبدعون منهم قلة

عبداهلل الراكان

أكد وزير اإلعالم األسبق محمد السنعوسي ان املجتمع 
الكويتي في السابق كان أكثر سماحة من الوقت احلالي، 
حيث ان الصراعات لم تكن موجودة سابقا، الفتا إلى ان 
هناك أمراضا كثيرة انتش���رت في مجتمعنا خالل اآلونة 

األخيرة منها احلقد والكراهية والطائفية.
جاء ذلك خالل حديثه في امللتقى الثقافي الرابع الذي 
تنظمه مدرسة ليلى القرشية حتت عنوان »شخصية من 
ب���الدي« صباح أمس في املدرس���ة بالتعاون مع جمعية 
اليرموك ومختارية املنطق���ة، وحضرها مختار اليرموك 
عبدالعزيز املشاري ورئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك 
التعاونية فيصل األنصاري. وقال السنعوسي إن الثقافة 
في الكويت كانت متواضعة إلى نصف الس���بعينيات من 
القرن املاضي وبعدها بدأت في تلك املرحلة االنفتاح على 
العالم العربي وخصوصا جمهورية مصر العربية، حيث 
إن العناص���ر التي جاءت منها خاصة املعلمني واملعلمات 
أدخلت علينا بعض الثقافات حتى اختلف وضع الثقافة 
لدينا، مشيرا إلى أنه بعد هذه املرحلة قامت الدولة برعاية 
املسارح واألنشطة الثقافية، الفتا الى أنه ال ميكن للثقافة 
واإلعالم أو األنش���طة األخرى االس���تمرار من دون دعم 
الدولة أو احلكومة، مش���يرا إل���ى أن الكويت بلد صغير 
وعدد املبدعني فيه محدود والعطاء واإلمكانيات هي فقط 
مناسبات وأنشطة بسيطة مطالبا الدولة باالهتمام باملبدعني 

وتبنيهم من الصغر ألهميته.
وأشار السنعوسي إلى أن تلفزيون الكويت يعمل في 
أكثر من 6000 شخص، واملبدعون فيه يعدون على األصبع، 
مضيفا ان الواسطة واحملسوبيات أسهمت في هذا الوضع 
الذي وصل إليه تلفزيون الكويت، ولفت إلى ان الفس���اد 
املستش���ري في البلد يجب علينا املساهمة في محاربته، 
مشيرا إلى أنه عندما تولى حقيبة وزارة اإلعالم وجد أكثر 
من 300 شخص موظفني في وزارات أخرى باإلضافة إلى 
اإلعالم م���ن دون أي دوام، وكانت هناك عالوات تصرف 
ل���� 90 موظفا على الكاميرا وكان لدينا آنذاك 10 كاميرات، 
مضيفا انه قام بفصل املوظفني الذين يتقاضون الرواتب 
من دون وجه حق حتى شنت الهجمات املتتالية من نواب 

األمة السابقني واالتهامات الكثيرة.
وأضاف ان اإلعالم اخلاص في انحدار كبير ألن السوق 
مح���دود واإلعالنات مح���دودة وبالتالي ف���إن الكثير من 
املؤسسات اإلعالمية اخلاصة ال تريد أن تصرف املال ألن 
السوق ال يحتمل، مضيفا أنه ال يوجد في العالم كله إعالم 
محايد. وأشاد السنعوسي بدور مختار اليرموك وجمعية 
اليرموك في دعم األنشطة املدرسية مشيرا إلى الدور الكبير 
الذي يقومون به في تنمية املنطقة قائال: الكثير يحس���د 
أهل اليرموك على إخالص املسؤولني في املنطقة حلرصهم 
الكبير على جتميلها وتنمية املجتمع فيها على السلوكيات 

والثقافة التي تبدأ من الطلبة في سن مبكرة.

مدرسة ماريا القبطية حصدت 
جائزة األوسكار في »التربية الفنية«

هالة عمران

أقام توجيه قسم التربية الفنية في منطقة حولي 
التعليمية حفل أوس���كار التربية الفنية الرابع حتت 
رعاية مجموعة بوشهري، على مسرح عبدالعزيز حسني 
الثقافي مبنطقة مش���رف صباح أم���س، وكان عنوان 
احلف���ل لهذا العام »الفن عط���اء والعطاء فن«، حضر 
احلفل مدير إدارة األنشطة مبنطقة حولي التعليمية 
منصور الديحاني، وحصة املطوع املوجهة األولى في 
منطقة اجلهراء التعليمية، وعلي العوض املوجه األول 
للتربية الفنية مبنطقة حولي التعليمية، وراعية احلفل 
زينب بوش���هري، إضافة إلى ع���دد كبير من املعلمني 

واملعلمات.
شهد احلفل العديد من الفقرات التي من خاللها مت 
عرض لوحات املدارس املشاركة في هذا املهرجان الفني، 
وحصدت مدرس���ة ماريا القبطية جائ���زة األوسكار 
باملركز األول، عن فيلم »شكرا«، ف���يما حصدت مدرسة 
أم سلمة اجلائزة الثانية عن في���لم »األيادي اخلفية« 
وخباب االبتدائية- بنني امل��ركز الثالث عن فيلم »عيون 
العطاء«، وحصدت م���درسة عمره وبنت سعود على 
املركز الرابع عن في����لم رموز العطاء، والفيلم اخلامس 
الفائز بجائزة ل��جنة التحكيم ملدرسة فضل بن العباس 

عن فيلم عصاه الشايب.
ومن جانبه قال موجه التربية الفنية علي العوض إن 
احلفل بقيادة توجيه التربية الفنية، ولفت إن محصلة 
حفالت األوسكار 250 فيلما تعليميا، مشيرا إلى أهمية 
توظيف الفن في خدمة املجتمع، فجاء عنوان حفلنا هذا 
العام حتت عنوان »الفن عطاء والعطاء فن، «مبينا ان 
هذا املهرجان يطرح فكرة مهة من خالل خمسة أفالم.

وفي السياق نفس���ه عبرت راعية زينب بوشهري 
عن س���عادتها في ان البداية كانت منذ اربع سنوات، 
مش���يرة الى ان كل عام يكون اإلب���داع اكثر من خالل 
هؤالء الشباب املميزين، مؤكدة ان من يتمتعون باحلس 
الفني يتميزون بالذوق واألخالق، ومثل هذه املشاركات 
تخل���ق نوعا من احلس الفن���ي، وأضافت والدي كان 
مدرس تربية فنية وفنانا ونحات، خلق فينا حب الفن 
واإلبداع، وأشارت الى ان حفل األوسكار لترسيخ القيم 
من خالل الوسيلة التعليمية، من خالل قصص حتمل 

الفكر والعبرة.

جائزة األوسكار األولى ملدرسة ثانوية ماريا القبطية بنات 
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اجلدعي لـ»األنباء«: 
احملكمة استمعت 

إلى دفاع البراك 
بكل صبر وسعة 

صدر

الشائعات قائال أي امتحانات 
جترى في ه���ذه الفترة، أيها 
املرضى مبرض اإلشاعات، وأنه 
كان في وفد برملاني رس���مي 
منذ عشرة أيام شملت كال من 
جورجيا وهنغاريا مستدركا 
إن احلق تعالى قال )قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقني(.. 

البقرة 111.
التميمي سنقوم  وأضاف 
القانونية  باتخاذ اإلجراءات 
ضد اجلهات واألشخاص الذين 
تداولوا وروجوا هذه الشائعة 
ونحن نعلم من وراءها ومن 
املس���تفيد من هذه االمراض 
الت���ي يقتات���ون  النفس���ية 
عليه���ا.  وتابع أن من يعتقد 
أنه س���ينال من شخصي أو 
ادائي البرملاني الذي أوجعهم، 
فإنني أقول لن ترهبوا التميمي 
بهذه االقوال اجلبانة التي ال 
يروجه���ا ويتداوله���ا اال من 
يرى أنه يقوم بأفعال الغش 

التميمي ينفي ضبطه في حالة غش
خالل امتحانات إحدى اجلامعات املصرية

والتزوير والتدليس، ولدينا 
من االدلة والبراهني التي تثبت 
كيف وصلت االمور ببعضهم 
الى دف���ع مبالغ للرد على أي 
تصريح أو كلمة تخرج عني 
في محاولة خسيسة للتأثير 
على أبناء الكويت الصادقني، 
مشددا أن الكل يعلم من قاموا 
بشراء الشهادات بطريقة الغش 
والتزوير وأقول ملن يعرف اهلل 
أتقوا اهلل في أنفسكم وأهلكم 
فالتميمي لن تضره شائعاتكم. 
وخت���م تصريحه قائال: إنني 
أوعزت ألعضاء مكتبي بجمع 
كافة التغريدات، وسأتابع مع 
اجلهات األمنية املصدر الذي 
روج هذه الشائعة، مضيفا إن 
كنت سمحت سابقا للبعض 
بانتقادي كشخصية عامة إميانا 
باحلرية الدستورية املسؤولة، 
فإنني توصلت اآلن الى قناعة 
بأن بعض املرضى النفسيني 

من املتسلقني سياسيا.

نف���ى النائ���ب عب���داهلل 
التميمي نفي���ا قاطعا ما يتم 
تداوله ف���ي مواقع التواصل 
االجتماعي حول الشائعة التي 
تتحدث عن ضبطه في حالة 
غش اثناء اداء االمتحانات في 

إحدى اجلامعات املصرية. 
وفند ف���ي رده على تلك 

عبداهلل التميمي

محمد طنا

احلريجي: مساعدات الكويتيات املتزوجات  من غير كويتيني لن تتوقف
قال النائب سعود احلريجي: إنه حرصا مني 
على حتري الدقة في اخلبر الذي تردد عن 

وقف املساعدات، فقد تواصلت مع وكيل 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل د.مطر 
املطيري وسألته عن مدى صحة ما نشر 

عن أن الوزارة بصدد وقف املساعدات 
عن الكويتيات املتزوجات من غير كويتيني 

الالتي لم يقدمن تقارير طبية بعجز 
أزواجهن، فنفى د.املطيري صحة ذلك نفيا 

قاطعا. وتابع احلريجي قائال في تصريح 
صحافي: ان وكيل وزارة الشؤون أكد لي 

أن الوزارة لم تصرح بأنها بصدد وقف 
املساعدات عن 13 ألف كويتية متزوجة من 
غير كويتي، وان كل ما نشر عن ذلك غير 
صحيح، وان الوزارة لم تتخذ أي إجراءات 

في هذا الصدد، وان صرف املساعدات 
مستمر للكويتيات املتزوجات من غير 

الكويتيني. وقال احلريجي: وليعلم اجلميع 

أن حقوق ومكتسبات أخواتنا الكويتيات 
خط أحمر وال ميكن القبول باملساس بها. 

وشكر احلريجي وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل د.مطر املطيري، على 
سرعة جتاوبه، وقطع الشك باليقني وبث 

الطمأنينة في قلوب آالف األسر التي هالها 
ما نشر عن وقف املساعدات عن 13 ألف 
كويتية متزوجة من غير كويتي، وهو ما 

نفاه وكيل الوزارة جملة وتفصيال.

سعود احلريجي

عباس الشعبي يرقص فرحا باالفراج عن مسلم

»قعود« امام ديوان البراك

طنا يقترح تعديل العمر إلى 21 لقبول 
طلب التوظيف في ديوان اخلدمة

قدم النائب محمد طنا اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: ملا كانت 
الفئة املؤهلة لسوق العمل هي فئة الشباب بالدرجة األولى وملا 

كانت هناك لوائح من مجلس اخلدمة املدنية تشترط على ان 
تكون سن املتقدم للديوان ال تقل عن 25 عاما. نقترح على 

مجلس اخلدمة املدنية القيام بتعديل شروط التقدم للوظائف 
الشاغرة من املواطنني مبا ال يقل عن 21 عاما ليدرج اسمه في 

كشوف املتقدمني للحصول على وظيفة.

وزارة األشــغـــــال الـــعـــامـــــة
بيانات  بتحديث  القيام  عزمها  عن  العامة  األشــغــال  وزارة  تعلن 
الشرگات واملؤسسات املسجلة لدى جلنة املناقصات املرگزية 
جلميع التخصصــات )طــرق ومجـــاري، املدنية واإلنشائية، أعمال 
احلديدية،  األعـــمـــال  املــيــگــانــيــگــيــة،  األعـــمـــال  الــتــگــيــيــف، 
بـأعمــال  املــتــخــصــصـــــة  والـــشـــرگـــات  الــگــهــربــائــيــــــــــــــة(  األعـــمـــال 

)عالمات املرور األرضية-الشبك اجلانبي( لعام 2015،
األشغال  وزارة  مراجعة  واملؤسسات  الشرگات  هذه  جميع  من  يرجى  لذا 
الدور   -  )2( رق��م  مصعد   - السادس  بالدائري  الرئيسي  املبنى   - العامة 
الثالث - إدارة الوثائق والعقود - قسم تأهيل املقاولني واالستشاريني، وذلك 
في اجلدول  احمل��ددة  املواعيد  في  الثانية عشرة  إلى  التاسعة  الساعة  من 
املبني أدناه الستالم النماذج والديسك املعد وذلك نظير مبلغ 200 دينار.

لالشتراك  مؤسسة  أو  شرگة  أي  استدعاء  ف��ي  ينظر  ل��ن  بأنه  علمًا 

 

في مناقصات الوزارة ما لم حتدث بياناتها لدى الوزارة.
لالستفسار ميگن االتصال على الهواتف:
25304845 - 25304843 - 25304596 

موعد املراجعة
إلىمنالفئة

األولى، الثانية، 
2015/4/262015/4/30والشرگات املتخصصة

2015/5/32015/5/7الثالثة، الرابعة

مع إخالء سبيله بكفالة 1000 دينار

»التمييز« حتجز طعن البراك جللسة 18 مايو للحكم

على انتفاء القصد اجلنائي بأن 
البراك قد اساء لصاحب السمو 
االمي���ر او تطاول على مس���ند 
االم���ارة او طع���ن في س���لطة 
صاحب السمو االمير، وقال ان 
فريق الدفاع نس���ق فيما بينهم 
قبل اجللسة أال يغرقوا احملكمة 
بكثير من التفاصيل وركزنا على 
الدفوع الشكلية واملوضوعية 
ودفع���وا بعدم ج���واز تصدي 
محكمة االستئناف للموضوع 
حت���ى ال حترم املتهم من درجة 

من درجات التقاضي.
وكان���ت النياب���ة العامة قد 
اسندت للبراك انه في 2012/10/15 
بدائ���رة مباح���ث ام���ن الدولة 
»طعن علنا وفي مكان عام عن 
طريق القول في حقوق صاحب 
الس���مو االمير وسلطته وعاب 
في ذاته وتطاول على مس���ند 
االمارة بأن وجه له خالل ندوة 
عامة العبارات وااللفاظ املبينة 

باالوراق وذلك على النحو املبني 
بالتحقيقات«.

وخلصت النيابة العامة الى ان 
البراك قد ارتكب اجلناية املؤثمة 
باملادة 25 م���ن القانون رقم 31 
لسنة 1970 بتعديل بعض احكام 
قانون اجلزاء، وطلبت من محكمة 
اجلناي���ات معاقبته طبقا ملادة 
االتهام، وارفقت بتقرير االتهام 

قائمة ب� »ادلة الثبوت«.
الدائ���رة اجلزائرية  وكانت 
الرابعة مبحكمة االستئناف قضت 
في 22 فبراي���ر املاضي بقبول 
االستئناف املقدم من البراك ضد 
حكم اول درجة القاضي بحبسه 
خمس سنوات مع الشغل والنفاذ 
ش���كال وفي املوضوع بتخفيف 
احلكم الى احلبس س���نتني مع 
الشغل والنفاذ، وكانت محكمة 
اول درجة في جلس���ة 15 ابريل 
البراك 5  2013 قضت بحب���س 

سنوات مع الشغل والنفاذ.

صرح احملامي جاس���ر اجلدعي 
ل� »األنباء« بأن احملكمة استمعت 
البراك بكل صبر وسعة  لدفاع 
صدر، واضاف ان فريق الدفاع 
طلب من احملكمة احلكم ببطالن 
احلكم املطعون عليه كما طلب 
وقف تنفيذ العقوبة حلني الفصل 

في »التمييز«.
وأكد املدع���ي ان الدفاع ركز 
على على ان خطاب البراك في 
ندوة »كف���ى عبثا« لم يتضمن 
اي اساءة لصاحب السمو االمير 
بل على العكس كان يستش���هد 
بعبارات صاحب السمو االمير 
في خطابه، مؤكدا ان البراك لم 
يقبل ان يتعرض احد احلاضرين 
لصاحب السمو االمير مبا ال يليق 
فقام باسكاته، وكرر البراك في 
خطابه سمو االمير.. سمو االمير، 
مبا يعني وضع سموه في املكانة 

الالئقة.
وذكر اجلدعي ان الدفاع اكد 

مؤمن المصري: 

ام���رت الدائ���رة اجلزائية 
الثانية مبحكمة التمييز امس 
برئاسة املستشار سالم اخلضير 
وأمانة سر سعود احلجيالن 
السابق  النائب  بإخالء سبيل 
مسلم البراك بكفالة 1000 دينار 
وحجزت الطعن ب�»التمييز« 
املقدم من فري���ق دفاعه على 
حكم محكمة االستئناف القاضي 
بحبس���ه س���نتني مع الشغل 
والنفاذ على خلفية قضية امن 
الدولة رق���م 2012/15 املتعلقة 
بخطابه في ساحة االرادة خالل 
ندوة »كفى عبثا« جللسة 18 

مايو املقبل للحكم.
وتراف���ع عن الب���راك امس 
احملامون ثامر اجلدعي وجاسر 
اجلدعي ومحمد اجلاسم وحمود 

الهاجري وعبدالرحمن البراك.
وعق���ب انته���اء اجللس���ة، 

مسلم البراك محموال على األكتاف بعد خروجه من احلبس امس                                                   )هاني عبداهلل(

ابتهاج باالفراج عن البراك

البراك بني محبيه ومؤيديه في ديوانه امس
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)محمد هاشم( احمد باقر متوسطا املتحدثني في الندوة  

سلطان العبدان

ق����ال النائ����ب والوزير 
السابق أحمد باقر ان الدستور 
نص وفق املادة 17 ان للمال 
العام حرمة واألموال العامة 
ليست بالضرورة ان تكون 
ب����ل األراضي  أموال كاش 
تسمى أمالك دولة خاصة 
القس����ائم الصناعية  مثل 
واجلواخي����ر، ولألس����ف 
تعاملنا م����ع القضية منذ 
س����نوات طويلة واجنزنا 
ال�����»B.O.T« حتى  قانون 
ال يت����م التعدي على أمالك 

الدولة.
واضاف باقر خالل ندوة 
احلي���ازات الزراعية التي 
الثنيان  عقدت في ديوان 
باجلهراء مساء امس األول 
ان 94% من أراضي الدولة 
غي���ر مس���تغلة وأفضل 
وس���يلة الس���تغاللها ان 
تنظمها الدولة وتعرضها 
للمس���تحقني وفق أسس 
ش���فافة ومعروفة وكذلك 
القسائم الزراعية التي مت 
تعدي���ل القانون اخلاص 
بها ونحن نشكر أعضاء 
مجلس األمة عندما قدموا 
قانون احليازات واملناحل 
ان  الى  وغيرها، مش���يرا 
هن���اك نقاطا جي���دة في 

القان���ون باملداولة األولى 
مثل من يعطي حيازة يجب 
ان ينتج خالل 3 سنوات 
وان لم ينتج تسحب منه، 
واملادة الثانية تنص على 
الزراعة تستمر  ان هيئة 
باملراقب���ة لتتأكد من انها 
ف���ي الغرض  تس���تخدم 
وقال باقر ان هناك مادة ال 
تسمح بان يستغل او يبيع 
أو يؤجر من حصل على 
حيازة اال بعد 5 س���نوات 
من اإلنتاج وهناك محاوالت 
لتقليص املدة ونحن نقول 
ملاذا وهن���اك من حصلوا 
على احلي���ازات من اجل 
بيعها واحلكومة مطالبة 
بان تقف مع القانون كما 
ج���اء باملداولة األولى وال 
تقف في ص���ف من يريد 
اخذ أرض الدولة وبيعها، 
وهذا يعني ان الدولة تعطي 
األراضي ملن يريد اإلنتاج 

والعمل.
وبني باقر ان تقريري 
بلي���ر ومكنزي واضحان 
جدا وهما يبينان سهولة 
الدولة  الوصول ألراضي 
الستثمارها بشرطني األول 
الشفافية والشرط الثاني 
الس���وق، وقال:  أس���عار 
اصررنا على عمل الندوة 
اليصال رس���الة الشعب 

الكويت���ي للجميع حول 
ضرورة وض���ع معايير 
عالية وشفافة، وهنا اطمئن 
املواطن ويوم الثالثاء هناك 
امتح���ان حقيقي ملجلس 
األمة وال يجوز اخذ أرض 
الدول���ة وبيعها وش���رط 
اإلنتاج واالس���تمرار مهم 

جداً الثبات اجلدية.
من جانبه، قال مطلق 
العبيس���ان لم جنتمع اال 
لدف���ع الب���الء عن بعض 
القوانني من قانون الوكاالت 
املديونيات  ال���ى ش���راء 
وتعديل ال�»B.O.T« ونحن 
امام وض���ع مقلق بكل ما 
تعنيه الكلمة وحينما يوزع 
الوفرة 200  في منطق���ة 
بيت ووزعت مزارع حتمل 
عشرات اآلالف من البيوت 
واملشكلة انها تتحول الى 

منتجعات او مخازن.
بدوره، قال فهد املسعود 
ان ملف الفساد مفتوح منذ 
سنوات سابقة والتقارير 
انه  االقتصادي���ة تق���ول 
النفط مصدر دخلنا  بعد 
واحلي���ازات  االراض���ي 
الزراعية والقانون موجود 
التعديالت  من قبل ولكن 
احلالية تعم���ل نوعا من 
الضغط مل���ن يحوز هذه 

احليازات.

خالل ندوة عقدت بديوان الثنيان باجلهراء مساء أمس األول

باقر: احلكومة مطالبة بالوقوف مع قانون
احليازات الزراعية كما جاء في املداولة األولى

هناك مادة في 
القانون ال تسمح 

بأن يستغل
أو يبيع أو يؤجر 
من حصل على 

حيازة إال بعد 
5 سنوات من 
اإلنتاج وهناك 

محاوالت لتقليص 
املدة ونحن 

نتساءل ملاذا هذا 
النهج؟
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مطالبة بزيادة عدد البعثات الدراسية وتخفيض نسب القبول وإلغاء االختبارات املؤجلة وفصل ورقتي اللغة العربية واإلجنليزية

البرملان الطالبي إلنشاء جامعات حكومية جديدة 
الرابع املتعلق باآلتي:

توظف الدولة قدراتها لالرتقاء 
بالعملية التعليمي����ة وترصد لها 
امليزانية الضخمة، اال ان املخرجات 
ضعيفة، واألعداد تفوق االستيعاب 
واالبتع����اث مما يولد قلقا وإحباطا 
للطلبة والدولة بأمس احلاجة ألبنائها 
حلملة الشهادات اجلامعية، ويجب 
التوسع في إنشاء جامعات عديدة 
تس����توعب اعداد خريجي الثانوية 
العام����ة، ومقدموا االقت����راح مناير 
احلس����ينان ومرمي املطيري وغنا 
العالج وراش����د االبراهيم ومحمد 
السبيعي. حيث قام بعض الطلبة 
والطالبات بالتعقيب على هذا البند ثم  

تال األمني العام اقتراحات باآلتي:
- وضع اختبار حتديد املستوى 

للخريجني للبعثات اخلارجية.
)موافقة(.

- زيادة التخصصات اخلارجية 
ولكشف ميولهم الدراسية وزيادة 

الكورس الصيفي.
)موافقة(.

- تقليل تأثير امتحان القدرات 
على نسبة الطالب.

)موافقة(.
- عمل جلس����ات ش����هريا مع 
الوزير والقيادات ملناقشة مشاكل 

اجلامعة.
)موافقة(.

يستقطع جزء من ميزانية الدولة 
لصيانة اجلامعات.

)موافقة(.
- طل����ب زيادة ع����دد البعثات 
للخ����ارج وفتح بعث����ات الى دول 

جديدة.
)موافقة(.

- وضع كورس متهيدي ملادة 
الرياضيات للراغبني في دخول كلية 
الطب وزيادة عدد االبتعاث للطب 

البشري.
)موافقة(.

- حتويل كلية الش����ريعة الى 
جامعة إسالمية.

)موافقة(.
- جامعة مشتركة بني اجلهات 

احلكومية واخلاصة.
)موافقة(.

- التعاقد مع اجلامعات املرموقة 
لفتح فروع لها في الكويت.

)موافقة(.
- الزام ال����وزارة بإعداد تقرير 
س����نوي بأعداد اخلريجني إليجاد 

حل لهم.
)موافقة(.

- أن يتم الغاء امتحان القدرات 
واستبداله بامتحان التخصص املراد 

دخوله.
)موافقة(.

- فصل التعبير والتلخيص من 
العربية واالجنليزية خارج اجلدول 
وخروج الطلبة بعد امتحان الفترة 
االولى والفت����رة الثالثة والقرارات 
الوزارية تصدر فقط في بداية العام 

الدراسي.
)موافقة(.

- )نقط����ة نظام(: أمتنى أن كل 
كالم عيالك ال يضيع هباء منثورا 

ألننا مستقبل هذه الديرة.
٭ مرزوق الغامن: أتقدم اليكم وإليكن 
فردا فردا بالشكر اجلزيل على هذا 
الط����رح الراقي، وتعلمت كثيرا من 
كالمكم وأصبحنا أكثر علما مبشاكل 
الطالب وأؤكد لكم أنكم موجودون 
لنستمع لكم وما سيحدث أن كل ما 
ذكر في هذه اجللسة سيتم تفريغه 
من كلمات أو اقتراحات وس����ترفع 
الى وزارة التربية والتعليم العالي، 
وأمتنى أن يكون هناك تواصل مع 

مكتب برملان الطلبة.
وأي مقترحات من قبلكم لتطوير 
التعليم أمتنى أن ترسلوها لألمانة 
العامة ألننا لسنا موجودين في هذه 
الكراسي إال خلدمتكم، وأمتنى لكم 
كل التوفيق وانا متفائل مبستقبل 
بناتنا وأبنائن����ا، ونراكم في أعلى 
املناصب تخدمون بلدكم وتصبحون 

أفضل منا.
وأنتم محل ثقة وحمل مسؤولية 
في  مكتب املجلس وما ترونه مناسبا 
سننفذه واتخذوا القرارات املناسبة 

والقابلة للتطبيق.
وأكرر ش����كري اجلزي����ل لكم، 
ونتمنى لكم مستقبال باهرا وترفع 
اجللسة الثانية لدور االنعقاد الثاني 

من الفصل التشريعي األول.

العلمي والعودة إلى النظام السابق 
فيما يتعل���ق باالختبارات املؤجلة، 
وعمال على توفير البيئة التعليمية 
للطالب ومراعاة الظروف الصحية 
والع���ودة إلى النظام الس���ابق في 
اجراء االختبارات املؤجلة مع دمج 
ورقتي اللغة العربية واالجنليزية 
ومبا أن الهدف األول من االختبارات 
هو احلصول على املعدالت لاللتحاق 
بالكليات، ونطرح املوضوع للمناقشة 
مقدمو االقتراح هم: بندر البخيت، 
اميرة العدواني، شاهة الغضوري، 

وشوق  العنزي وشمالن العنزي.
ثم حتدث بعض الطلبة حول مشاكل 
االستعدادات بالعام الدراسي وتأجيل 

االختبارات
٭ مرزوق الغامن: س���أرفع اجللسة 

ملدة ربع ساعة للصالة.
استؤنفت اجللسة.

٭ توقف الدراس����ة أيام اختبارات 
الفترة الدراسية األولى والثانية.

مقدمه مرمي الفرحان.
)موافقة عامة(.

٭ االتاحة حلق النقد ومش����اهدة 
منوذج إجاب����ة الفترت����ني الرابعة 

والثانية، مقدمه نادية البخيت.
)موافقة عامة(.

٭ جعل اختب����ارات الفترة االولى 
والثالث����ة قصي����رة. مقدمه مبارك 

احلسينان.
)موافقة(.

٭ حذف الكمية التي متت دراستها 
في الفت����رة االولى والثالثة، مقدمه 

دانا الشمالي.
)موافقة عامة(.

٭ أن تك����ون اختب����ارات العربية 
واالجنليزية عل����ى فترتني، مقدمه 

خالد الراشد.
)موافقة عامة(.

٭ وت����ال األمني العام طلبا بش����أن 
االرتقاء بالعملية التعليمية وتطوير 
قطاع����ات العم����ل التعليمي، ودعا 
ألس����اليب احلوار وإشراك الطلبة 
من خ����الل توصيل آرائهم وخاصة 
الئحة الغياب وإع����ادة النظر فيها 
مع إلغاء فقرة خصم الدرجات، لذا 
هناك ازدواجية لذلك نطرح املوضوع 
للمناقش����ة ومقدمو الطلب جمايل 
النجم ومرمي الفرحان ونورة العتيبي 
وفهد احلداد وعبدالعزيز حمادة. حيث 

عقب عليه بعض الطلبة 
ثم تال األمني العام اقتراحا:

٭ عدم ربط الئحة الغياب بدرجات 
الطالب ومقدمه عيد العجمي.

)موافقة(
٭ إلغاء نظام الئحة الغياب مقدمه 

لولوة الفوزان.
)موافقة(

٭ تعدي����ل الئحة الغي����اب ونظام 
خصم الدرجات، مقدمه عبدالعزيز 

عصام.
)موافقة(

٭ جعل الئحة الغياب كأداة مكافأة 
للطالب امللتزم، مقدمه عبدالعزيز 

عصام.
)موافقة(

٭ مراع����اة وضع امل����واد العلمية 
كالفيزياء والكيمياء في بداية اليوم 

الدراسي.
)موافقة(

٭ أن يسمح للطالب بالنقل من مدرسة 
الى اخرى دون التقيد باالختيار احلر، 

مقدمه جريان العنزي.
)موافقة(

وانتقل املجلس إلى مناقشة البند 

على الكفايات وليس احملتوى وتكسب 
املعلم جميع املهارات املطلوبة وحزمة 
من االختبارات الفنية تقيس قدراته 
وهي مقننة لقياس ق���درات املعلم 
وجتدد كل 4 � 5 سنوات وهي مطلوبة 

لكل العاملني في وزارة التربية.
مشروع البرامج القياس والتقومي: 
وهو ميزة لقياس ق���درات الطالب 
من 4 محاور االجنليزية والعربية 

والرياضيات والعلوم.
انتهين���ا من مش���روع املعايير 
املتوسطة ووضع نظام جديد لإلدارة 
املدرسية، في وزارة التربية نعول على 
البرنامج املتكامل لتطوير التعليم في 
السنوات ال� 5 املقبلة ومت التعاقد مع 
البنك الدولي لتمويل هذا املشروع 
والعملي���ة التطويرية ليس���ت لها 
بداية ونهاية ونحن بصدد االنتهاء 

من اللمسات األخيرة.
ونحن على استعداد لعقد ندوة 
عامة وندعو جميع الطلبة إليصال 
الرس���الة بأن ال���وزارة مهتمة جدا 

بالطالب والنشء.
وتال األمني العام اقتراحا

اس���تخدام مواق���ع التواص���ل 
االجتماعي في شرح املناهج العلمية 

وقدم االقتراح راشد اإلبراهيم.
)موافقة عامة(

وضع جلنة فنية لدراسة املناهج 
ومدى تناسبها مع األيام واحلصص 

وقدمهه بسام العدواني.
)موافقة عامة(

وضع جلنة لتنسيق املناهج تضم 
مدرسني حديثي التخرج وقدمه عيد 

مانع العجمي.
)موافقة عامة(

توفير األدوات املطلوبة للمختبرات 
لتس���هيل دراسة التجارب وتشديد 
الرقابة على املعلمات اسبوعيا وقدمت 

االقتراح مناير احلسينان.
)موافقة عامة(

تش���كيل جلنة الختبار املعلم 
وم���دى كفاءته وقدم���ه عبدالعزيز 

عصام سالم.
)موافقة عامة(

إضافة مادة األخالق اإلسالمية 
في املرحل���ة االبتدائية وقدمه فالح 

الهاجري.
)موافقة عامة(

٭ م���رزوق الغ���امن: ف���ي كل عام 
استحدثنا برملان الطالب وإن شاء اهلل 
يستمر حتى نستمع لصوتكم وكل 
جتربة حتتاج إلى مزيد من البحث 
والتطوير ومن األمور شكلنا مكتب 
مجلس برملان الطالب وستكون هناك 
اجتماعات دورية بني مكتب مجلس 
الطالب وبني اللجنة التعليمية. وكثير 
من الطالب األعضاء تطرقوا إلى احد 
االقتراحات املقدمة من احد أعضاء 
مجلس األمة بشأن احتادات الطلبة 
فلكل عضو حق اقتراح القوانني وهذا 
ال يعني خروج القانون إلى النور فال 
بد من أن مير باللجنة التش���ريعية 
ثم تذهب إلى اللجنة التعليمية ثم 
ترفع تقريره���ا إلى املجلس ويقره 

في مداولته.
وأؤكد أن األبواب مفتوحة لكل 
وجهات النظر ل���كل من يريد إبداء 
وجهات النظر، وكنت قد اجتمعت 
مع احتاد طلبة أميركا وتطرقنا إلى 

مناقشة هذا األمر.
٭ وتال األمني العام بند طلب املناقشة 
بشأن توفير البيئة التعليمية املناسبة 
للطالب التي متثل هاجسا للطالب 
وأس���رته ويؤثر س���لبا في تفوقه 

ذلك وعلى ضوء ظهور مناذج جديدة 
مبا يتطلبه م���ن إجراءات وألهمية 
إجراءات التعليم وخاصة الثانوية 
والتي تعتبر بوابة العبور للمرحلة 
اجلامعية نتقدم نحن املوقعني ادناه 
بعرض املوضوع لسياسة احلكومة 

لتبادل الرأي بصدده.
مقدمو الطلب:

هيثم الفضلي, حفصة الزايدي
عيد العجمي, سعد العجمي

٭ دانا الش���مالي: اشكر للمجلس 
اتاح���ة هذه الفرص���ة للتعبير عن 
رأينا، لألسف اصبح االعتماد الكلي 
على الكم وليس الكيف وذلك فيما 
يتعلق باملناهج. بعد ذلك حتدث بعض 
الطلبة والطالبات عن استمرار تكرار 
مشكلة املناهج من حيث احلشو الزائد 
فى املواد وتدنى مس���توي التعليم 
واألخطاء اللغوية وحتجيم العمل 
الطالبي واالختب���ارات وإلغاء دمج 

ورقتي العربي واالجنليزي 
و اس���تخدام اآليب���اد والس���بورة 

الذكية.
٭ وزير التربية والتعليم العالي د.بدر 
العيسى: نشاطر أبنائي الطلبة آراءهم 
في املناهج، والبرامج التعليمية ترتكز 
على املنه���ج واملعلم والطالب، وإذا 
كان هناك خلل في اي منهم فالتعليم 
ستكون مخرجاته سيئة وتطرقنا منذ 
تسلمنا الوزارة الى قضية املناهج 
والطالب ليس في حقل جتارب وامنا 
ينبغي ان يكون في تطور مستمر، 
وكنا ال نقصد الدين واللغة العربية 
بل نقصد كل املواد، وكنا نشعر بأن 
هناك خلال في املناهج وكل الطالب 
متجهون الى التعليم اجلامعي وهذا 
ليس صحيحا فالدولة بحاجة الى 

التعليم التطبيقي واملهني.
ولذل���ك أصررنا عل���ى تطوير 
وتغيير املناهج لوضع األساس الذي 
نعتمد عليه في التعليم اجلامعي او 

التطبيقي.
وسنترك للدكتور رضا اخلياط 
احلديث عن البرامج املوضوعة فيما 

يتعلق بالتعليم.
٭ رضا اخلياط )مدير مركز تطوير 
التعليم(: البرنامج املتكامل لتطوير 
التعليم واخلطة التنفيذية، كما مت 
تنفي���ذ البرنامج وه���و يهدف الى 
تطوير التعليم والتكامل في املنظومة 
التعليمية من خالل القياس، وانتهينا 
إلى وضع خط���ة بعنوان البرنامج 
املتكامل لتطوير التعليم بها 5 مشاريع 
منها تطوي���ر املناه���ج التعليمية 
وتطوير اإلدارة التعليمية وتطوير 

أدوات القياس التربوي.
مشروع املعايير الوطنية نقصد 
به شكل الطالب الذي سيتخرج منذ 
اولى ابتدائي وما مهاراته وتشتمل 
على معايير للمعلم والطالب والبيئة 
املدرسية ويرتبط مبشروع املناهج 
وسننتقل من فلسفة احملتوى الى 
الكفاي���ة مبعنى مه���ارات وقدرات 
وترتبط بسوق العمل وبالتالي خريج 
الثانوية العامة يكون مؤهال للقرن 

الواحد والعشرين.
مشروع اإلدارة املدرسية مبعنى 
ان املعلم يجب ان يكون متفرغا فقط 
للتدريس وإبعاده عن املهام اإلدارية 
ونحن بصدد بناء هيكل تنظيمي جديد 
يراعي ذلك )مشروع رخصة املعلم( 
فنحن نكسب املعلم املهارات والقدرات 
التي تعينه على حتقيق 3 شروط 
هي ملف اجنازي ملهاراته وشهاداته 
وحزمة من البرامج التدريبية املبنية 

لظهور قيادات مس���تقبلية متمكنة 
وقادرة على خدمة املجتمع وتعزيز 
النه���ج الدميوقراطي الذي تنعم به 
بلدنا الكويت في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو أمير البالد الشيخ 

صباح األحمد حفظه اهلل.
وه���ي قيمة تربوي���ة علينا أن 
نغرسها في نفوس أبنائنا منذ الصغر 
كباقي القيم التربوية األصيلة مثل 
قيم تعزيز احل���وار واحترام الرأي 
والرأي اآلخر وتغليب املصلحة العامة 
على املصلح���ة اخلاصة، من خالل 
حوار تربوي دميوقراطي نتشارك 
جميعا في تعزيزه وترس���يخه في 
نفوس أبنائنا الطلبة حلل قضايانا 
وأن نؤمن جميعا بأن احلوار والنقاش 
هما طريقنا لتحقيق التنمية املنشودة 

نحو االرتقاء وبناء املجتمع.
حيث يعتبر الطالب محورا من 
محاور العملية التعليمية، حيث يكون 
مش���اركا فيها معتمدا على ذاته في 
احلصول على املعلومات وليس مجرد 
مستمع ومتلق لها، فيعطى للطالب كل 
املجال للقيام بنشاطات مختلفة، لذا 
يجب احلرص عليه تربويا وتعليميا 
من خالل غ���رس القي���م التربوية 
السليمة، ومطالب النمو لكل مرحلة 
يعيشها فمالحظاته هي ذات قيمة 
كبيرة ملعرفة ما يفضله وما يتناسب 

مع احتياجاته واهتماماته.
احلض���ور الكرمي... ال ش���ك أن 
التنمية البشرية هي أساس التنمية 
الش���املة وأداتها وهدفه���ا فالدول 
واملجتمعات ترتقي وتتقدم بصالح 
االنسان، وإن بناء اإلنسان الكويتي في 
طليعة أولوياتنا ليكون مؤهال علميا 
وعمليا ميلك الكفاءة واملقدرة على 
ممارسة احلياة والدميوقراطية والتي 
تتطلبها األحداث املتتالية في املنطقة 
لبناء اإلنسان الكويتي املؤمن بدينه 
وبوطنه ومبادئه وتراثه الذي يؤدي 

واجبه قبل ان يأخذ حقوقه.
وهذا م���ا نريده ألبنائنا الطلبة 
ولهم من���ا كل الدعم والتش���جيع 
والرعاية نحاورهم ونس���مع منهم 
ونشركهم في االمر ونأخذ بأيديهم 
ندربهم ونؤهلهم حلمل مسؤولية 
كويت املستقبل حني يتسلمون الراية 

ملبني نداء الوطن.
وإنن���ي على يق���ني كامل بأنكم 
حريصون وقادرون على حمل األمانة 
الغالية واآلمال العريضة التي يعلقها 
اهل الكويت عليكم وكويتنا الغالية 
وأهلها األوفياء يستحقون منا بذل 
اقصى اجلهود والتضحيات من اجل 
احلفاظ على امنها وتكريس استقرارها 

والعمل على رفعتها وتقدمها.
سيروا على بركة اهلل متعاونني 
متآزرين لكل ما فيه خير ومصلحة 
وطنكم وعزته وازدهاره ونس���أله 
تعالى الس���داد والتوفيق والنجاح 

انه نعم املولى ونعم النصير.
والس���الم عليك���م ورحمة اهلل 

وبركاته.
٭ وتال )الطالب( األمني العام جللسة 
برملان الطالب البند التالي وهو طلب 
مناقشة مقدمة من بعض األعضاء 
)الطالب( بش���أن تنظي���م عملية 
التعليم وتطوي���ر املناهج وطرق 
التدريس ومناقشة املشاكل، حيث 
تقوم وزارة التربية بتطوير التعليم 
وتنظيم العملي���ة التعليمية إال ان 
العملية التربوية شهدت العديد من 
التطويرات مبا يجعلها تتوافق مع 
هذا التطوي���ر احلديث، وعمال على 

الصراخ واملخاشنة اللفظية واملبالغة 
واملزايدة.

فاهلل سبحانه وتعالى يقول )ولو 
كنت فظا غليظ القلب النفضوا من 

حولك(.
وبالفعل.. منذ متى كانت الغلطة 
والفظاظة وسيلة لإلقناع وتقريب 

الناس إليك؟
وعليه أيها اإلخوة..

أنتم هنا لتبرهنوا على أن جيل 
الشباب مسلح بفضيلة التحاور الذي 
يفضي دائما ولو بعد حني، إلى تعزيز 

قيم التسامح وقبول اآلخر.
جلس���ة اليوم فرصة لتقولوا 
كلمتكم.. الكلم���ة الصادقة املقنعة 
املستندة على املعرفة والعلم والبحث 
واملدعومة بنوايا اإلصالح احلقيقية.. 
جلسة اليوم فرصة لنفاخر بكم األمم 

والدول األخرى.
أقول لكم هذا الكالم وكأني أرى 
أحدكم جالسا على هذا املقعد في يوم 
ما.. ممثال عن الش���عب ومشرعا له 

ومدافعا عن مكتسباته ومصاحله.
شكرا لكم على تش���ريفكم لنا 
حتت قمة عبداهلل الس���الم في بيت 
الشعب.. بيتكم.. ونتمنى أن نكرر 

هذه اجللسة كل عام.
من جانبه، ق���ال وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى: 
أحييك���م بتحية من عند اهلل طيبة 
ومباركة، ويسرني أن نلتقي اليوم 
في افتت���اح دور االنعق���اد لبرملان 
الطالب الثاني ضارعني للمولى عز 
وجل أن يصلح لنا أعمالنا ويهدينا 
سبل الرشاد ويسدد خطانا ويكلل 
بالتوفيق جهدنا الدائم خلدمة وطننا 

وشعبنا.
وبادئ ذي  بدء أجد لزاما أن أسجل 
الشكر والتقدير ملجلسكم املوقر على 

استضافة برملان الطالب الثاني.
إن فكرة مشروع برملان الطالب 
والذي يطرح مبجلس األمة في دور 
االنعقاد األول من الفصل التشريعي 
األول جللسة برملان الطالب هي فكرة 
جيدة ومتميزة، حيث تس���اهم في 
تنمية وتوعية مدارك الطالب بالنهج 
الدميوقراطي وترس���يخه وجعلهم 
يس���تبصرون بحقوقهم من خالل 
انتخابات حرة نزيهة في املؤسسات 
التعليمية باجت���اه تهيئة األرضية 

افتت���ح رئيس مجل���س األمة 
مرزوق الغامن اجللسة الثانية لبرملان 
الطالب الساعة التاسعة والنصف 
من صباح أمس االثنني، وافتتحت 
اجللسة بتالوة آيات من الذكر احلكيم، 
وتالها الطالب صقر جنيب الغامن، 
وبدأ جدول األعمال للجلسة الثانية 
لبرملان الطالب بعرض فيلم وثائقي 
عن اجللسة االولى لبرملان الطالب، 
والتي عقدت في الثامن والعشرين من 
أبريل عام 2014، متضمنة مقتطفات 
من كلمات البرملاني���ني الطلبة في 

اجللسة السابقة.
وألقى رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن كلمة قال فيها:
اخوان���ي الطلب���ة، اخوات���ي 

الطالبات
الس���الم عليك���م ورحمة اهلل 

وبركاته
لكل جيل شخصيته التي متيزه، 
لغت���ه وخطابه وتطلعات���ه، قيمه 
ومفاهيم���ه، طريقته ف���ي التفكير 
والتحرك، وكي���ف يتحدث وكيف 

يعبر عن نفسه.
ولطاملا كنت معارضا لفكرة سمو 
جيل على جيل.. وأفضلية زمن على 

زمن.
محاربا مل���ا يتكرر كثيرا من أن 
الكبير دائما أكثر نضجا من الصغير، 
وان اجلي���ل الصاعد ه���و جيل غر 
وضائع ويحتاج الى وصاية دائما.

كنا ومازلنا معارضني لتلك النظرة 
التقليدية لسبب بسيط، وهو اننا كنا 
في يوم من االيام في مثل عمركم.. 
ونتذكر جيدا كيف كنا مس���كونني 

بالتغيير والسخط وعدم الرضا..
مدفوع���ني بغريزة االكتش���اف 
وشغف التطلع الى كل ما هو جديد 
كنا في مثل عمركم.. وكنا نضيق ذرعا 
بأبوية املؤسسات والكيانات القائمة... 
نحس بأن اخلطاب السائد ال ميثلنا 
بشكل كامل، ونريد أن  نفرض لغتنا 

ومصطلحاتنا وأحالمنا.
ولكن برغم كل هذا الضيق من 
الوصاية واألبوية كنا وبفعل تربيتنا 
مؤمنني بقيم االحترام للكبير.. لألب... 
لألسرة.. للمعلم.. للمرشد.. للمدرب.. 
ول���كل ش���خص يريد مس���اعدتنا 

وإرشادنا.
كنا في مث���ل عمركم وكنا نريد 
شيئا واحدا، أن يترك لنا حرية أن 
نعبر عن  أنفسنا، أن جنرب.. فنصيب 

أو نخطئ، أن يتم االستماع لنا.
وكنا مؤمنني ب���أن هذا احلق ال 
يناقض واجبنا في احترام كبيرنا 

وتوقيره وتبجيله والوفاء له.
مبعنى آخر.. كنا نريد أن نكون 
امتدادا مطورا ملن سبقنا.. ال نسخة 

كربونية منه.
واليوم اخواني األعزاء أنتم هنا، ال 
لتسمعوا منا.. بل لنستمع إليكم، وأن 
تترك لكم حرية أن تعبروا عن آرائكم 

ومشاكلهم وهمومكم وتطلعاتكم.
وهذه اجللسة التي حتولت إلى 
عادة سنوية، فرصة ليسمع الناس 

منكم...
وهي فرصة لتجسيد قيم احلوار 
وتبادل اآلراء والرقي بلغة اخلطاب 
واالعتم���اد على مفاهي���م التداول 
الفكري واحملاججة واستخدام لغة 
املنطق والعقل لإلقناع وليس لغة 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مترئسا اجللسة الثانية لبرملان الطالب وبجانبه امني السر م. عادل اخلرافي وتبدو االمانة العامة الطالبية

جانب من جلسة برملان الطالب

د. بدر العيسي 

أكد رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن أن جلسة برملان الطالب الثاني فرصة ليقول الطلبة كلمتهم الصادقة املقنعة املستندة الى املعرفة والعلم والبحث واملدعومة بنوايا اإلصالح احلقيقية لنفاخر بهم األمم 

والدول األخرى. وقال الرئيس الغامن في كلمته خالل افتتاح اعمال برملان الطالب الثاني في مجلس االمة أمس: إننا في جلسة برملان الطالب جئنا لنستمع اليكم ال لتستمعوا منا وتترك لكم حرية التعبير عن 

آرائكم ومشاكلكم وهمومكم وتطلعاتكم. واضاف ان جلسة برملان الطالب الثاني فرصة لالستماع الى آراء ومشاكل وهموم وتطلعات الطلبة، موضحا ان هذه اجللسة التي حتولت الى عادة سنوية فرصة ليسمع 

الناس من الطلبة ما يتطلعون اليه. واوضح ان جلسة برملان الطالب فرصة لتجسيد قيم احلوار وتبادل اآلراء والرقي بلغة اخلطاب واالعتماد على مفاهيم التداول الفكري واحملاججة واستخدام لغة املنطق 

والعقل لإلقناع وليس لغة الصراخ واملخاشنة اللفظية واملبالغة واملزايدة. وتابع قائال: » منذ متى كانت الغلظة والفظاظة وسيلة لإلقناع وتقريب الناس اليك، فيقول اهلل سبحانه في محكم التنزيل )ولو كنت 

فظا غليظ القلب النفضوا من حولك(«، الفتا إلى أن وجود برملان الطالب يبرهن أن جيل الشباب مسلح بفضيلة التحاور الذي يفضي دائما ولو بعد حني إلى تعزيز قيم التسامح وقبول اآلخر، وإلى التفاصيل:

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ 

حتدث الطالب جريان هاشم العتيبي خالل اجللسة بقوله:  اليوم 
ال احد يعتقد اننا مجتمعني فقط للحديث، نحن اجتمعنا كقوى 
طالبي����ة وهي أهم فئة، وزارة التربي����ة وزارة النشء، ومتنيت 
ان تعقد جلس����ات عديدة لعرض مشاكلنا ولكن مبا انها جلسة 
واحدة واننا قطعنا عهدا ووعدا علينا ملخاطبة الوزير في شأن 
موضوع يخص كل طالب كويتي، اليوم املعلمون الس����وريون 
محرومون من أطفاله����م وعوائلهم، في ع����ام 2013/2012 أقرت 
وزارة التربية والتعليم بعدم التحاق بعائل للمعلم الس����وري، 
أن����ا ال أتدخل في املواضيع الس����ورية، ولكن املعلم حلقة مهمة 
في النظام التعليمي ألنه لن يس����تطيع ان يفي املنهج الكويتي 

والضحية هو الطالب الكويتي.

العتيبي واملعلمني السوريني

الغامن: وجودنا 
على هذه الكراسي 
خلدمتكم وحتقيق 

طموحاتكم

جلستنا فرصة 
لتجسيد قيم احلوار 
وتبادل اآلراء والرقي 

بلغة اخلطاب

نحن هنا جميعًا 
لنستمع آلرائكم 

ومشاكلكم 
وهمومكم 
وتطلعاتكم

وزير التربية: برملان 
الطالب فكرة جيدة 
تساهم في توعية 

مدارك الطالب
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13
 فتح باب التخصيص على مشروع جنوب املطالع

إجراء قرعة 365 قسيمة في »توسعة الوفرة«
عادل الشنان

قامت املؤسس���ة العامة للرعاية السكنية 
صباح أمس بإجراء القرعة على الدفعة اخلامسة 
من القسائم احلكومية في منطقة توسعة الوفرة 

والتي تش���تمل على )365( قسيمة مبساحة 
600م2، كما أعلنت املؤسسة أسماء املواطنني 
املستحقني لدخول هذه القرعة بناء على أولوية 
الطلب اإلسكاني والتي وصل التخصيص لها 

حتى تاريخ 2012/1/31 وما قبل.

عادل الشنان 

قال���ت نائب املدي���ر العام لش���ؤون الطلبات و 
التخصيص باملؤسسة العامة للرعاية السكنية فوزية 
دشتي بأن املؤسسة ستقوم بفتح باب التخصيص 
على قسائم مشروع جنوب املطالع السكني وذلك 
ألصحاب الطلبات السكنية من تاريخ 2000/12/31 
وما قبل، مضيفة ان مشروع جنوب املطالع السكني 
يحتوي على 30 ألف وحدة سكنية ومساحة القسيمة 

400م2 باإلضافة إلى املباني العامة واخلدمات الرئيسية 
التي تنفذها املؤسسة خلدمة املواطنني، وفقًا خلطة 
املؤسسة قصيرة األجل بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية 
خالل السنة املالية احلالية 2016/2015 ، مبينة ان على 
املواطنني الراغبني بالتخصيص على املشروع مراجعة 
إدارة خدمة املواطن باملبنى الرئيس���ي للمؤسسة 
مبنطقة الوزارات في جنوب السرة أو أحد الفروع 
التابعة لها مبنطقة جابر العلي واجلهراء وجليب 

الشيوخ وذلك أثناء فترة الدوام الرسمي.

بعد تزكية املطيري مديراً عاماً للمنظمة

الصبيح: فوز الكويت مبنصب مدير منظمة العمل العربية
إحدى ثمار دورها في إرساء التوازن عربياً

من جانب آخر، أش���ادت 
وزيرة الشؤون هند الصبيح 
بالدور املهم الذي قام به املدير 
العربي  العمل  العام ملنظمة 
أحمد لقمان في تطوير املنظمة 

واالرتقاء بأساليب عملها.
وقالت الصبيح في كلمة 
على هامش فعاليات مؤمتر 
العمل العربي ملنظمة العمل 
العربية إن لقمان حرص على 
املشاركة في كل األنشطة التي 
تنظمها جامعة الدول العربية 
ومؤسس���ات العمل العربي 
املش���ترك الس���يما مجلس 
العربية واملجلس  اجلامعة 

االقتص���ادي واالجتماع���ي 
وغيرها من الفعاليات املهمة. 
ومن أبرز بصماته اثناء إدارته 
التش���غيل  للمنظمة وضع 
في صدارة أولويات التنمية 
الفق���ر واحلد من  ومحاربة 
البطالة وجناحها في تصدر 
القمة االقتصادية والتنموية 
االجتماعية األولى التي عقدت 

في 2009 في الكويت.
اثناء  وذكرت ان جهوده 
ادارته للمنظمة اثمرت تكثيف 
اجلهود واملتابع���ة لتعزيز 
التنسيق والتعاون بني الدول 
األعضاء في مختلف مجاالت 
العمل والعم���ال وقضاياها 

العديدة.
من جهتها أشادت وزيرة 
القوى العاملة والهجرة في 
مصر ونائب فريق احلكومات 
باملؤمتر ناهد عشري في كلمة 
مماثلة باألداء املتميز الذي 
شهدته منظمة العمل العربية 
خالل فترة قيادة »لقمان« 
ان���ه حتققت في  موضحة 
عهده العديد من اإلجنازات 
العم���ل املختلفة  مبجاالت 
»والتي متثل حقبة مضيئة 
في تاريخها منذ إنشائها«.

الى اجنازات  وأش���ارت 
املكرم في مجاالت التشغيل 
املهني واحلماية  والتدريب 
االجتماعي���ة وتش���ريعات 
العمل والضمان االجتماعي 
ومعايي���ر العم���ل العربية 
وغيرها في قطاع منظمات 
أصحاب األعمال ومنظمات 

النقابات العمالية.
وقال وزير العمل األردني 
د.مرضي القطامني إن مؤمتر 
العم���ل العربي هو من أهم 
األذرع لهيئات األمم املتحدة، 
ومنظم���ة العم���ل العربية 
حتتفل ه���ذه األيام بعيدها 
اخلمسني وهذا العيد ميثل 
العمل  ل���وزراء  بالنس���بة 
نقط���ة مضيئة ف���ي النظر 
للقضايا املشتركة في مجال 
قوى االنت���اج الثالث وهي 
العم���ال وأصح���اب العمل 

واحلكومات.

العمل وتوفير كل  لس���وق 
ما يساعد على تأمني فرص 

عمل.
من جانب���ه اعتبر األمني 
العام الحتاد العمال اللبناني 
سعد الدين صقر فوز مرشح 
الكويت اختراقا للعمال في 
أهم موقع ثالثي التمثيل بني 
العمل  احلكومات وأصحاب 
والعم���ال، مش���يدا باجلرأة 
أق���دم عليها مرش���ح  التي 
الكويت فايز املطيري كممثل 
للعمال في اقتحام هذا املجال 
والترشح النتخابات منظمة 

العمل العربية.

بشرى شعبان

أكدت وزيرة الشؤون هند 
الصبي���ح ان جهود الكويت 
ودورها اخلارجي في إرساء 
الت���وازن بني الدول العربية 
بدأت تثمر، الفتة الى ان فوز 
الكوي���ت مبنصب مدير عام 
منظمة العم���ل العربية هو 

إحدى تلك الثمار.
وأضاف���ت ف���ي تصريح 
صحاف���ي بعد فوز مرش���ح 
الكويت رئيس احتاد عمال 
الكوي���ت فاي���ز املطي���ري 
مبنصب املدير العام ملنظمة 
العمل العربية بالتزكية ملدة 
4 سنوات مقبلة بعد تنازل 
جميع املرش���حني ملصلحته 
اننا نتطلع الى حتقيق نتائج 
ملموسة في التوحد العربي 
كما حدث ف���ي مجال العمل 
وأثمر تزكية مرشح الكويت، 
معربة عن س���عادتها بروح 
اإلخوة التي س���ادت جميع 
جلسات الدورة ال� 42، مؤكدة 
دعم مدير عام املنظمة والعمل 
على حتس���ني وضع العمل 
العربي والتشغيل والتنمية 

في جميع الدول العربية.
هذا وأشاد رئيس احتاد 
عمال الكويت الفائز مبنصب 
العمل  مدير ع���ام منظم���ة 
العربية فايز املطيري بجهود 
الكويت في ه���ذه التظاهرة 
العمالية التي جمعت أطراف 
العمل الثالثة في مؤمتر العمل 
العربي برعاي���ة كرمية من 
صاحب السمو األمير والتي 
تتزامن مع مرور خمس���ني 
عاما على إنشاء منظمة العمل 
العربية متمني���ا ان تخرج 
هذه الدورة بتوصيات تخدم 
العمال العرب وتكرس ثقافة 
احلوار بني األطراف الثالثة.

وع���ن تطلعات���ه للعمل 
املس���تقبلي قال ان أولويات 
عمله س���وف تكون تقوية 
التعاون بني أطراف  جسور 
االنتاج الثالث���ة عبر حوار 
اجتماعي ه���ادف نصل من 
خالله ال���ى افضل األوضاع 

فايز املطيري متوسطا عددا من اإلعالميني

إدارة املرأة والطفولة شاركت في املؤمتر
كريم طارق 

أعلنت مراقبة إدارة املرأة والطفولة مرمي العازمي عن مشاركة اإلدارة في مؤمتر منظمة العمل 
العربي، مشيرة الى ان املشاركة جاءت من خالل تقدمي حدائق األطفال التابعة لإلدارة فعاليات 

متنوعة ومختلفة في مقهى الشميمري، حيث قدم األطفال عرضا تضمن بعض الفقرات 
االستعراضية من تراث الكويت. وأضافت أن الهدف من تلك املشاركة هو مد جسور العمل 
والتعاون والشراكة بني اإلدارة ممثلة بقسم احلدائق وقسم تنمية الطفل واجلهات املختلفة 

الرسمية واألهلية لتنفيذ رؤية الوزارة في حتقيق أهداف برنامج عملها، موضحة ان مثل هذه 
الفعاليات تقدم فرصة ثمينة لألطفال للتعرف على ثقافة الشعوب واالندماج مع مؤسسات الدولة 

مبختلف أنواعها من خالل تطبيق برامج رياضية وتثقيفية وترفيهية وفقا لألساليب التربوية 
احلديثة حتت إشراف نخبة من املشرفات املؤهال

املدير املعني

علي ح�سن عبداحل�سني حممد

إعــــــــالن
اتحاد الجمعيات التعاونية االستهالكية

ال�ش�ؤون االجتماعية بكتابها رقم )2015/12666( بتاريخ 2015/4/12،  بناء على تعليمات وزارة 

يعلــن احتـــاد اجلمعيـــــات التعــــاونيـــة اال�شتهالكيــــة للجمعيــــات التعاونــــيــــة اال�شتهالكـــيــــة االأع�شــــاء 

باالحتاد عن :

إعـــــادة فتـــح بـــاب التــــرشــح 
لعضـــــويــــة مجـــلـــــس إدارة االتـــحــــــــاد

وذلك النتخاب اأع�ساء جمل�س اإدارة االحتاد خالل اجتماع اجلمعية العمومية العادية 

لالحتاد عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31.

االحتاد  اإدارة  جمل�س  لع�ش�ية  الرت�شح  يف  ترغب  التي  اال�شتهالكية  التعاونية  اجلمعية  فعلى 

وتت�افر فيها ال�شروط املن�ش��س عليها يف املادة )10( من النظام االأ�شا�شي لالحتاد ال�شادر مب�جب 

القرار ال�زاري رقم )171/ت( ل�شنة 2013، التقدم لالحتاد يف مقره مبنطقة ح�يل، اعتبارا من ي�م 

بكتاب   ،2015/5/4 امل�افق  االثنني  ي�م  تنتهي  اأيــام عمل  ع�شرة  وملــدة   2015/4/21 امل�افق  الثالثاء 

ر�شمي بطلب تر�شحها لع�ش�ية جمل�س اإدارتها، على اأن يك�ن املر�شح من غري اأع�شاء هيئتها االإدارية 

واأن تت�افر يف املر�شح ال�شروط املقررة يف ع�ش� جمل�س االإدارة وفقًا للمادة )11( من القان�ن رقم 118 

ل�شنة 2013 بتعديل بع�س اأحكام املر�ش�م بقان�ن رقم 24 ل�شنة 1979 يف �شاأن اجلمعيات التعاونية، 

ومع �شرورة مراعاة ما يلي:

1- اأن يك�ن طلب تر�شح اجلمعية لع�ش�ية جمل�س اإدارة االحتاد وت�شمية مر�شحها لع�ش�ية جمل�س 

اإدارة االحتاد، بناء على م�افقة جمل�س اإدارة اجلمعية، ويثبت ذلك يف حم�شر اجتماع ملجل�س 

اإدارة اجلمعية  اأن يرفق بكتاب اجلمعية لالحتاد حم�شر اجتماع جمل�س  اإدارة اجلمعية وعلى 

�شالف الذكر.

2- يتعني على اجلمعية عند ت�شمية مر�شحها لع�ش�ية جمل�س اإدارة االحتاد اأن ت�شدد ما عليها من 

ا�شرتاكات حتى ال�شنة املالية املنتهية يف 2014/12/31 واأنه لن يعتد ب�شداد اال�شرتاكات بعد اإغالق 

باب الرت�شح.

3- على اجلمعية اأن ت�ايف االحتاد باأ�شماء بقية ممثليها يف اجلمعية العم�مية لالحتاد، وكذلك 

طلبات �شحب تر�شحها لع�ش�ية جمل�س اإدارة االحتاد على اأن يك�ن قبل ثالثة اأيام على االأقل 

من انعقاد اجلمعية العم�مية، واأن يك�ن ذلك بناء على كتاب جمل�س اإدارة اجلمعية مرفقًا به 

حم�شر اجتماع جمل�س االإدارة املت�شمن قراره يف هذا ال�شاأن.

واأن   2015/5/20 املــ�افــق  االأربــعــاء  يــ�م  �شيك�ن  العم�مية  انعقاد اجلمعية  بــاأن م�عد  نن�ه  كما 

االإعالن الذي �شبق ن�شره بتاريخ 2015/3/22 بجريدتي »القب�س« »واالأنباء« ب�شاأن فتح باب الرت�شح 

لع�ش�ية جمل�س اإدارة االحتاد يعترب كاأن مل يكن وما ترتب عليه من اإجراءات.
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د.جاسم المطوع 

3 أفكار حتول حزنك إلى سعادة
كلما رأيته أو جلست معه يتحدث عن 

املآسي التي مرت عليه واملواقف احلزينة 
التي عاشها، ولم أسمعه يوما يتحدث 

بإيجابية أو بنفس سعيدة، فقلت له: هل 
تعلم أن ما تفعله بنفسك هو »انتحار 

شيطاني«، فقال بعدما قطع حديثه 
احلزين: وماذا تقصد؟ قلت: إن من 

وسائل تثبيط اإلنسان ويأسه وإحباطه 
أن يذكره شيطانه بآالمه وأحزانه حتى 
يعيش كئيبا وال يتذوق طعم السعادة. 

قال: وما عالقة الشيطان باحلزن؟ قلت: 
لقد أخبرنا اهلل تعالى بأن من أهداف 

الشيطان أن يجعل املؤمن حزينا )إمنا 
النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا 
وليس بضارهم شيئا إال بإذن اهلل وعلى 

اهلل فليتوكل املؤمنون(، فالشيطان يسعى 
إلى حزنك ويجعلك تتذكر املواقف األليمة 

في حياتك والذكريات احلزينة، فإذا 
استجبت له صرت تستحضر اخلياالت 
اليائسة واملثبطة والظنون السيئة حتى 

يأكل بعضك بعضا، مثل احلالة التي 
تعيش أنت فيها اآلن، فوجهك شاحب 

وجسدك هزيل كأنك تعذب نفسك 
بنفسك.

قال: وماذا أفعل؟ قلت: اعلم أن في كل 
مصيبة فرجا، وفي كل مشكلة فرصة، 

وفي كل محنة منحة، وإن مع العسر 
يسرا، فاجعل عينيك ترى جوانب اخلير 

في االبتالء حتى تكون سعيدا، واآلية 
التي ذكرتها تفيد بأن املؤمن ال يضره 

الشيطان بشيء )ليحزن الذين آمنوا 
وليس بضارهم شيئا إال بإذن اهلل(، 

فاملؤمن نفسه مشرقة وخواطره إيجابية 
وروحه مطمئنة وتراه مبتسما حتى في 

أصعب اللحظات، كما قال الشاعر في 
أحكم بيت قالته العرب:

 ولرمبا ابتسم الكرمي من األذي        
وفؤاده من حره يتأوه 

فأنت تستطيع أن تصف نفسك وصفا 
سلبيا مثل »مزمار احلي ال يطرب«، 
فتكون محبطا يائسا من مجتمعك 

ومن حولك، وتستطيع أن ترى نفسك 
)كالشامة( متميزا في مجتمعك وبلدك، 

وهذا الفرق بني النظرتني اإليجابية 
والسلبية. 

قال: إن ما تقوله صعبا، قلت: هو ليس 
صعبا لو توكلت على اهلل تعالى، ولهذا 

قال اهلل في نهاية اآلية )وعلى اهلل 
فليتوكل املتوكلون(، أما اذا استسلمت 
لشيطانك فإنه سيجعلك حزينا دائما، 
وسأذكر لك ثالثة مواقف في حتويل 
احلزن الى سعادة، األول مع أحمد بن 
حنبل رحمه اهلل )املولود 241هـ، 780م 
وهو فقيه ومحدث وعالم(، فإنه تعامل 
بإيجابية مع من أراد أن يجعله يحمل 

في قلبه على صاحبه، حيث قال )عبداهلل 
الوراق كنت في مجلس أحمد بن حنبل 
فقال: من أين أقبلتم؟ قلنا: من مجلس 
أبي كريب، فقال: اكتبوا عنه فإنه رجل 

صالح )يقصد اكتبوا عنه أحاديث رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم(، فقلنا: إنه 

يطعن عليك، قال: أي شيء حيلتي؟ شيخ 
صالح قد بلي بي(، فانظر كيف حول 

املوقف السلبي الى موقف إيجابي، من 
خالل سماحة نفسه وأخالقه الراقية. 

واملوقف الثاني مع رسولنا الكرمي ژ 
عندما انشغل عن اإلجابة عن أسئلة 

الصحابي اجلليل عبداهلل بن أم مكتوم 
ÿ بصناديد قريش وكبار القوم 

فأنزل اهلل تعالى )عبس وتولى أن جاءه 
األعمى وما يدريك لعله يزكى(، وبعد هذا 

العتاب على املوقف صار النبي الكرمي 
ژ كلما رآه يهلل بحضوره، وتروي 

بعض الروايات أنه كان ژ يوسع له في 
املجلس ويفرش له رداءه ليجلس عليه 

ويقول له: »أهال مبن عاتبني فيه ربي«، 
فتعامل النبي مع عتاب اهلل بأن أكرم 

الصحابي من بعد املوقف، وهذا املنهج 
نفسه طبقه كذلك احلسن البصري رحمه 
اهلل )املولود في املدينة عام 21 هـ - 642 

م، إمام وعالم تابعي جليل( في حتويل 
املوقف احلزين الى موقف إيجابي، 
فقد أخبره رجل أن فالن قد اغتابه، 
فبعث احلسن الى الذي اغتابه بطبق 

من احللوى، وقال: بلغني أنك أهديتني 
حسناتك فكافأتك بهذه الهدية. 

فهذه ثالثة مناذج في التعامل مع املوقف 
الذي يفترض أن يسبب حزنا لصاحبه، 

لكن أصحاب املواقف حولوا املوقف 
نفسه ليكون مصدر سعادة لهم، واآلن 

أرسل طبق احللوى إلى من يؤذيك.

٭ هذا المقال نشر في جريدة اليوم السعودية
الخبير االجتماعي والتربوي

الشيخ فيصل احلمود

انطالقا من حرصها على 
دعم كل المشاريع الشبابية، 
تدعوكم محافظة الفروانية 
المش���روع  بالتع���اون مع 
الوطني »المبادر« الى دعم 
الشباب وتنمية قطاع ريادة 
المبادر«  إلى »يوم  األعمال 
لتقديم ورش���ة استشارية 
المش���اريع  ألصح���اب 
الصغي���رة للمهتمي���ن من 
أب��ناء الم��حافظة والتسجيل 
ف���ي المش���روع الوطن���ي 
المبادر، وذلك غدا االثنين 
المواف���ق 2015/4/20م بعد 
المغرب بديوان عام  صالة 

المحافظة.
وف���ي هذا الس���ياق أكد 
الف��روانية الشيخ  محافظ 
فيصل الح��مود أن المحافظة 
حرصت على الم��شاركة في 
هذا المش��روع الوطني لما له 
من أهمي��ة في توفير البيئة 
المن�اسبة لالس���تفادة من 
طاقات الش����باب وأفكارهم 
ودور  الس���يما  البن���اءة، 
المش���روعات الصغيرة في 
تنشيط االقت��صاد بصورة 
عامة واحتض��انها للمهارات 

واإلبداعات الجديدة.
ولف���ت إل���ى أن القيادة 
السياس���ي��ة تولي أهمية 
المش���روعات  كبيرة لدعم 
الصغي���رة والمتوس���طة 
النمو االقتصادي  لتحقيق 

المنشود.

احلمود: اهتمام 
كبير باملشروعات 

الصغيرة
ودعم الشباب

موسى معرفي

أكدت أن إعالء شأن الكويت وحتقيق األمن لها ولشعبها أولوية قصوى

»اإلخاء«: ضرورة االلتفاف حتت خيمة الوطن 
في مواجهة أصوات التأجيج الطائفي والفتنة البغيضة

الكويتي طوال تاريخه من 
تعايش وتكاتف بني جميع 
التمس���ك  مكوناته، ومن 
التي  التس���امح  بفضيلة 

ظلت مضربا لألمثال.
وقد جتلى تكاتف أبناء 
الكويت وتضامنهم عبر كل 
احملن التي مرت بها، وخرج 
أكثر متسكا  الشعب منها 
بقيمه األصلية وشرعيته 
الدس���تورية وبإفش���ال 
الفرقة بني  مخططات بث 

أبناء الوطن الواحد.
وأضاف البيان أنه خالل 
الفترة األخي���رة الحظت 
اجلمعية الكويتية لإلخاء 
الوطني، أن هناك أصواتا 
تواص���ل تغريدها خارج 
الس���رب، في الوقت الذي 
يكون في���ه الوطن أحوج 
إل���ى التحاور  ما يك���ون 
والتشاور والتكافل. ومن 
ف���إن اجلمعية تؤكد  هنا 
ض���رورة االرتق���اء إل���ى 
مستوى اللحظة التاريخية 
التي متر بها املنطقة، والتي 

تستدعي من اجلميع جتاوز 
كل ما ميكن أن يصب في 
اجت���اه تأجي���ج النعرات 
الطائفية، أو يس���هم في 
إضعاف التكاتف والتالحم 
اللذين ظلت أطياف املجتمع 
الكويتي تستظل بهما منذ 

نشأة الكويت.
ان اجلمعي���ة في ظل 
ما يت���وارد م���ن أحداث 
تدعو اجلمي���ع إلى اتخاذ 
مصلح���ة الوطن بوصلة 
يقودنا اجتاهها الى اعتبار 
التس���امح واحل���وار  ان 
والتعايش السلمي وإعالء 
شأن الكويت وحتقيق األمن 
لها ولش���عبها هو أولوية 
قصوى ال بديل عنها، وال 

إرجاء لها.
كما أن اجلمعية تشدد 
ف���ي الوقت نفس���ه على 
االلتف���اف حتت  أهمي���ة 
خيمة الوطن، والتأكيد على 
ضرورة االنتماء له حتت 
راية صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.

اجلمعي���ة  أص���درت 
الوطني  الكويتية لإلخاء 
بيانا استنكرت فيه بعض 
التي تصب في  األصوات 
الطائفي  التأجي���ج  خانة 
واستدعاء الفتنة البغيضة 
من مكامنها، داعية اجلميع 
إلى اتخاذ مصلحة الوطن 
بوصلة تقودنا إلى اعتبار 
التس���امح واحل���وار  أن 
والتعايش السلمي وإعالء 
شأن الكويت وحتقيق األمن 
لها ولشعبها أولوية قصوى 
ال بدي���ل عنها. وفيما يلي 

نص البيان: 
ف���ي وق���ت حتت���اج 
التكاتف  إل���ى  البالد  فيه 
والتعاضد ف���ي مواجهة 
التي  األحداث اخلطي���رة 
تش���هدها املنطقة، ترتفع 
بني احل���ني واآلخر بعض 
التي تصب في  األصوات 
الطائفي  التأجي���ج  خانة 
واستدعاء الفتنة البغيضة 
من مكامنه���ا، في جتاهل 
تام ملا جبل عليه الشعب 

عبدالوهاب الرشود مع مجموعة من الطلبة الفائزين املكرمني

اجلمعية كرمت الفائزين بالتعاون مع »التقدم العلمي« و»الشباب«

مسابقات »اجلغرافية« تشجع الطاقات الشابة 
والواعدة في مراحل التعليم املختلفة

عن الروتني املدرسي، وأننا 
نسعى دائما لتشجيع هذه 
الطاقات الشابة والواعدة في 
مراحل التعليم املختلفة في 

املسابقات اجلغرافية.
املق���ام نوجه  وفي هذا 
الش���كر ملؤسس���ة الكويت 
للتقدم العلمي راعي املسابقة 
لتعاونها ودعمها املتواصل 
إلجناح هذه املسابقة منذ عام 
2007، والشكر موصول كذلك 
لوزارة الدولة لشؤون الشباب 
لدعمها ورش عمل املسابقات 
عاما كامال، كما نقدم الشكر 
للطلبة والطالبات املشاركني 
في املسابقة سواء الفائزون 
أو الذين لم يحالفهم احلظ 
على مشاركتهم معنا، وختاما 
نشكر كل من ساهم في إجناح 
ودع���م مس���يرة اجلمعية 

اجلغرافية الكويتية.
من جانبة قالت رئيسة 
الثقافية  جلنة املس���ابقات 
والعلمي���ة ف���ي اجلمعية 
اجلغرافية الكويتية د.أديبة 
احلربان إن االرتقاء باملخزون 
الفكري لدى الطلبة يكمن من 
الطلبة على  خالل تشجيع 
العمرية  اختالف فئاته���م 
التعليمي���ة  ومراحله���م 
وحتفيزهم وشحذ هممهم 
على البحث العلمي في مجال 
الدراسات والعلوم اجلغرافية 

العلمية ذات  وكل املجاالت 
العالقة وكيفية تطبيق مثل 
تلك البحوث وباس���تخدام 
أحدث التقني���ات في أوجه 
حياتن���ا اليومي���ة ملواكبة 
العصر من تغيرات جغرافية 
محلية وعلمي���ة، وتوثيق 
أواصر التعاون بني الطلبة 
وتبادلهم املعلومات واخلبرات 
العلمي  البح���ث  من خالل 
اجلغراف���ي واستس���قائهم 
املعلوم���ات واخلبرات ممن 
س���بقوهم في ه���ذا املجال 
للمؤسس���ات  بزيارته���م 
والهيئات املهتمة مبثل هذه 

املعلومات اجلغرافية
إلى  وأشارت د.احلربان 
أن اجلمعي���ة طرحت أيضا 
املسابقة الثامنة على طلبة 
الثانوية بعنوان  املرحل���ة 
»املياه ف���ي الكويت« حتى 
يتع���رف الطلبة على مدى 
أهمية املياه كمصدر أساسي 
من املص���ادر الطبيعية في 
العالم بش���كل ع���ام وفي 
الكويت بشكل خاص ومدى 
املجهود الذي يبذل للحصول 
على املياه في الكويت ملعرفة 
مدى أهمية احملافظة عليها 
وكيف تتوزع جغرافيا وما 
هي أنواعها في الكويت. وقد 
بلغ عدد البحوث املقدمة 73 

بحثا.

حمد العنزي

أقامت اجلمعية اجلغرافية 
الكويتية مس���اء األول من 
أمس حف���ل تكرمي وتوزيع 
الطلب���ة  اجلوائ���ز عل���ى 
الفائزي���ن في املس���ابقات 
الثقافية والعلمية للجمعية 
اجلغرافي���ة الكويتية لعام 
2015 مبشاركة واسعة من 
الطلبة الفائزين، والداعمني 
الرئيس���ني م���ن اجله���ات 
واملؤسس���ات احلكومي���ة 

للجمعية اجلغرافية. 
في البداي���ة قال رئيس 
اللجنة العليا للمسابقات في 
اجلمعية اجلغرافية الكويتية 
عبدالوهاب الرشود إنه في 
مثل ه���ذا اليوم من كل عام 
تك���رم كوكب���ة جديدة من 
الطلبة والطالبات الفائزين 
والفائزات في املس���ابقات 
الثقافي���ة والعلمي���ة التي 
تنظمها اجلمعية اجلغرافية 

الكويتية لعام 2015.
وأوضح الرشود أن هذه 
املس���ابقات اجلغرافية إمنا 
جاءت ثمرة التعاون املستمر 
والتواص���ل مع مؤسس���ة 
الكويت للتقدم العلمي فهي 
الرئيسي للمسابقة،  الداعم 
وكما أنه في مثل هذا العام 
ساهمت وزارة الدولة لشؤون 
الشباب وبشكل مباشر في 
دع���م ورش العمل اخلاصة 

بتلك املسابقة.
أنه ومن خالل  وأضاف 
حرصها على البحث العلمي 
وأهميت���ه كوس���يلة فعالة 
للتقدم والرقي ومشاركة منها 
في تشخيص قضايا التنمية 
ومشكلتها التي تؤثر بشكل 
مباشر على حياتنا أنشئت 
اجلمعية اجلغرافية جلنة 
عليا للمسابقات لإلشراف 
الكامل على املسابقة وتنفيذ 
رؤيتها املستقبلية لتطويرها. 
وذكر الرشود أن املسابقات 
ب���ني الطلبة ف���ي املدارس 
تعطي انطباعا للمنافس���ة 
والتحدي واالبتكار للخروج 

كأس التخيل

كأس التخّيل من »مايكروسوفت الكويت« تشعل احلماس 
وحتفز اإللهام لدى الطالب عبر االبتكار التقني

املفضلة بالنس����بة اليهم من 
»مايكروسوفت« )الكمبيوتر 
الشخصي أو الشاشة العاملة 
باللمس(، أو هاتف »ويندوز«، 
أو »إك����س بوكس« لأللعاب 
املس����تقلة، أو »كينيكت إس 
دي كيه«. 2 � االبتكار: وعبرها 
التطبيقات  أكثر  يتم تكرمي 
ابت����كارا وحداثة  البرمجية 
وجاذبية، والتي يتم تصميمها 
عبر استخدام أدوات وتقنيات 

»مايكروسوفت«.
3 � املواطن����ة العاملي����ة: 
يطلب ف����ي هذه الفئة إيجاد 
حلول تقنية للتحديات التي 
تواجه العالم عبر ابتكار فكرة 
إلكتروني يساعد،  لتطبيق 
املثال، في احلد  على سبيل 
من اجلوع في العالم، أو يوفر 
أكث����ر جناحا ملرض  عالجا 
ما، أو يس����اهم في التوعية 

حول القضاي����ا البيئية، أو 
يتيح املجال لتوفير فرص 
تعليمية أفض����ل. وقد فتح 
املجال للمشاركة في املسابقة 
أمام الطالب مم����ن تتراوح 
أعمارهم ب����ني 16 و26 عاما، 
لتمكينهم من توظيف قدراتهم 
اإلبداعية والتقنية إلحداث 
تأثي����ر إيجابي في املجتمع. 
وسيش����ارك الفري����ق الذي 
سيحصد املرتبة األولى خالل 
املسابقة في الكويت في نصف 
نهائ����ي كأس التخيل للدول 
العربية والذي س����يقام في 
البحرين خالل شهر يونيو 
املقبل. وسيش����ارك الفريق 
النهائي  الفائز بدور نصف 
في النهائيات العاملية لكأس 
التخيل، والتي ستقام بسياتل 
في الوالي����ات املتحدة خالل 

شهر يوليو املقبل.

ش�����رك�ة  أع�ل�ن�����ت 
»مايكروسوفت«، وبالتعاون 
مع بنك برقان وشركة الديار 
املتحدة ومركز العلوم واألبحاث 
املعلوماتية والهندس���ية في 
اجلامعة األميركية في الكويت، 
التخيل  ع���ن إط���الق كأس 
بالكويت 2015، والتي تعتبر 
أشهر مسابقة تقنية خاصة 
العالم، حيث  ف���ي  بالطالب 
ستقام في اجلامعة األميركية 
في الكويت يوم 22 اجلاري. 
وستمنح الكأس طالب الكويت 
الفذة،  أفكارهم  فرصة لدعم 
لت���رى النور عب���ر توظيف 
م���وارد »مايكروس���وفت«. 
وتتألف ال���كأس من 3 فئات 

للمسابقات وهي: 
1 � األلعاب: وخاللها يطلب 
من الطالب ابتكار لعبة على 
منصة األلعاب اإللكترونية 

الرشود: 
املسابقات تعطي 

انطباعًا عن 
املنافسة والتحدي 

واالبتكار للخروج
عن الروتني 

املدرسي

احلربان: حتفيز 
الطلبة على 

البحث العلمي في 
مجال الدراسات 
والعلوم اجلغرافية
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زهور من سعد الناهض وأسرة »بيتك« لـ »األنباء«

الناهض والعبداجلادر  باركا حفل »األنباء«
تق����دم الرئي����س التنفيذي 
ملجموعة »بيتك« مازن س����عد 
الناه����ض، بالتهنئة ألس����رة 
»األنباء« في حفلها، موجها رسالة 
تهنئة جاء فيها: األخ يوسف خالد 

املرزوق احملترم:
يطيب لي ان أتقدم باألصالة 
ع����ن نفس����ي وبالنياب����ة عن 
أسرة »بيتك« بأسمى التهاني 
والتبريكات لكم وجلميع العاملني 
في جريدة »األنباء« مبناسبة 
الذكرى ال� 39 لصدور جريدتكم 

املوقرة التي حققت عبر سنواتها 
احلافلة بالعطاء والنجاح الباهر 
كثيرا من االجنازات الصحافية 
واملساهمات التي تخدم جميع 
االصعدة االقتصادية والتنموية 
واالجتماعي����ة ونش����ر الوعي 
الفكري والثقافي، متمنيا املزيد 
من العطاء املتواصل وان تبقى 
)األنباء( صرحا شامخا وركيزة 

اساسية لإلعالم الكويتي.
وب����دوره عب����ر د.عبداهلل 
العبداجلادر عن تقديره لدور 

»األنباء« االعالمي قائال: خالل 
السنوات العشرين الفائتة كنت 
أحرص على ق����راءة الصحف 
الكويتية ألتعرف على مجريات 
االحداث احمللية واالقتصادية 
ولم اكن أفرق بينها ألن األخبار 
متشابهة الى حد ما ولكن خالل 
السنوات األخيرة رأيت أن هناك 
تغيي����را في توجه����ات بعض 
الصحف، واخترت جريدة محلية 
معتدلة واقعية تهتم مبصلحة 
الوطن واملواطن، تشارك وتساهم 

بدعم معنوي ومادي في معظم 
املناسبات والفعاليات التي تهم 
الوطن واملواط����ن ولقيت هذه 
املواصفات في جريدة واحدة وهي 
»األنباء« وبهذه املناسبة أهنئكم 
مبرور 39 عاما على تأسيسها 
وأرجو ان تبقى محافظة على 
سياستها املعتدلة واملصداقية 
في طرحها للمواضيع متمنيا 
لها وألصحابها وعامليها دوام 
التوفيق والنجاح والثبات بنفس 

املنهاج، وسدد اهلل خطاكم.

 مازن الناهض د.عبداهلل العبداجلادر

جانب من املهرجان

في إطار أنشطتها املتعلقة 
باملس����ؤولية االجتماعي����ة، 
أطلق����ت هيونداي »ش����مال 
اخلليج« مس����ابقة بعنوان 
»إبداع فني م����ن قطع غيار 
السيارات«، في مبادرة منها 
لتش����جيع طالب اجلامعات 
بشكل أساسي وخاصة محبي 
الفن واالبتكار للمشاركة في 
إبداعية وتوعوية  أنش����طة 
تعود بالفائ����دة على البيئة 

واملجتمع. 
التي  وتهدف املس����ابقة 
سيش����ارك فيه����ا ع����دد من 
الفنانني والطالب واملهندسني 
إلى توعي����ة املجتمع حول 
كمي����ة قطع الغي����ار وقطع 
التالف����ة وغير  الس����يارات 
املتروكة  القابلة لالستعمال 
ف����ي الباح����ات والطرق����ات 
ومدى تأثيرها السلبي على 

البيئة. 
من جه����ة أخرى، تتطلع 
هيونداي من خالل مسابقتها 
إلى ابتكار طريقة إلعادة تدوير 
القطع واستخدامها في  هذه 
إبداع فني أو إنتاج قطع قابلة 
لالستخدام كي يتم عرضها في 
صالة عرض هيونداي ليتسنى 
للمشاركني واحلضور االطالع 
التي  اإلبداع واحلرفية  على 
قامت بتحويل قطع اخلردة 

إلى حتف فنية بامتياز.
وميك����ن للراغب����ني في 
املشاركة االطالع على تفاصيل 
االش����تراك من خالل زيارة 
املوق����ع اإللكتروني اخلاص 
www. باملسابقة على العنوان

hyundaiscrapart.com أو على 
التواصل االجتماعي  مواقع 
على فيس����بوك وانستغرام 

.HyundaiKuwait
وستستهل املسابقة بعرض 
القطع الفنية املبتكرة في صالة 
عرض هيونداي بحضور إدارة 
»شمال اخلليج«، واملشاركني 
في املسابقة برفقة عائالتهم 
وأصدقائه����م إضاف����ة إل����ى 
ممثلني عن الوسائل اإلعالمية 
ومدون����ني وناش����طني على 
وسائل التواصل االجتماعي. 
وس����يجري الع����رض حتت 

ضم����ن إطار نش����اطاتها 
الهادفة إلى ترس����يخ مفهوم 
املسؤولية االجتماعية شاركت 
شركة السور لتسويق الوقود 
الثاني لأليتام  في املهرجان 
امليدان  أقامته عي����ادة  الذي 
ي����وم 15 اجل����اري وال����ذي 
العاملي،  اليتيم  صادف يوم 
حتت ش����عار »لنصنع معا 
االبتس����امة«، وكانت راعيا 
وداعم����ا بالتينيا رس����ميا 
لهذا احل����دث املميز لألطفال 
األيتام في الكويت باإلضافة 
إلى توفير أنش����طة خاصة 
لألطفال من تلوين وأشغال 
يدوية جميلة إلى التصوير 
الفوري لألطفال واحلضور، 
هذا وقد متت إقامة احلفل في 
دور الرعاية االجتماعية قسم 
العائلية لألطفال  احلضانة 
ودار الفتي����ان ودار الفتيات 
وكان الهدف األساس����ي منه 
البسمة على وجه من  رسم 
الكرمي،  أوصى عليهم ديننا 
فقد متت مشاركة الكثير من 
األطفال واحلض����ور إضافة 
إلى الكثير من املدعوين من 

إشراف جلنة حتكيم، ستقوم 
بدورها بتقيي����م كل قطعة 
الختي����ار فائز محظوظ يتم 
اإلعالن عن اس����مه في ختام 
املسابقة، واجلائزة ستكون 
زي����ارة مصنع هيونداي في 
أولسن، كوريا اجلنوبية الذي 
يعد أكبر مصنع سيارات في 

العالم. 
عن ه����ذه املب����ادرة، قال 
التنفيذي لش����ركة  الرئيس 
»ش����مال اخلليج التجارية« 
رائد ترجمان: »تفخر هيونداي 
باطالق هذه املسابقة الفنية 
الت����ي تعب����ر ع����ن التزامنا 
باملسؤولية االجتماعية جتاه 
بيئتنا ومجتمعنا، وتوعية 
إل����ى أهمية احلفاظ  الناس 
على نظافة البيئة التي تشكل 
انعكاسا لثقافتنا، وذلك من 
خالل إعادة تدوير قطع الغيار 
التالفة في ابتكار قطع فنية 
تعبر عن اإلبداع، إلى جانب 
املس����اهمة في تأدية أعمال 
خيرية تنعكس على املجتمع. 

فنانني وشخصيات بارزة في 
املجتمع، حيث تضمن احلفل 
العديد من الفقرات واألنشطة 
الترفيهية واملسابقات وتوزيع 
العديد من الهدايا واجلوائز 
لألطف����ال واحلضور وتكلل 

املهرجان بالنجاح الباهر. 
إن شركة السور لتسويق 
الوق����ود دائمة االس����تعداد 
للتعاون مع الشركات املبادرة 

هذا وأكد إصرار شمال اخلليج 
أداء  الدائم على  »هيونداي« 
مسؤوليتها االجتماعية في أي 
مناسبة أو كلما دعت احلاجة 

لذلك«.
وال���ى جان���ب تأديتها 
مسؤوليتها االجتماعية من 
خالل مبادراتها اإلنسانية، 
تطرح هيونداي »ش���مال 
اخللي���ج« بش���كل دوري 
باقة متجددة من العروض 
التجاري���ة به���دف إرضاء 
العمالء ومنحه���م فرصة 
المتالك هيونداي بأسعار 
ممي���زة وس���هلة، وأيضا 
بهدف املساهمة في تعزيز 
صورة وسمعة »هيونداي« 
كس���يارة ناجحة وكعالمة 
جتارية اس���تطاعت بوقت 
قصير منافسة أقدم شركات 
السيارات وأكثرها عراقة، 
ووفاء لفلسفة »هيونداي« 
التي تضع حاجات العمالء 
على رأس قائمة أولوياتها 

سواء قبل البيع أو بعده.

الفعال����ة في  واملؤسس����ات 
املجتمع الكويتي، كما تشكر 
امليدان لتنظيمها هذا  عيادة 
احلدث املميز الذي حمل في 
طيات����ه الكثير م����ن املعاني 
اإلنسانية والبهجة لألطفال، 
حيث ان دور شركة السور 
إلى مالمس����ة قضايا  يصل 
املجتمع واإلسهام في تنميته 

دائما.

حتت عنوان »مسابقة اإلبداع الفني من قطع غيار السيارات«

»شمال اخلليج هيونداي« تطلق برنامجها 
اخلاص باملسؤولية االجتماعية 2015

»السور للوقود« ترعى احتفال يوم اليتيم العاملي

ابتكار طرق إعادة 
التدوير وحتويل 

اخلردة إلى حتف 
فنية
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احلليلة: نقل 
اجلملة والتموين 
يخفف االزدحام 

وسنبدأ في 
إجراءات مشروع 

املول اجلديد

فهد البسام

»احتاد التعاونيات« ينظم ملتقى األمن الغذائي 14 يونيو

البسام: افتتاح فرع ق2 في »تعاونية النزهة«

محمد راتب

أعلنت مؤسس����ة الكويت 
للتقدم العلمي دعمها ألنشطة 
األول  التعاون����ي  امللتق����ى 
لألمن الغذائ����ي الذي ينظمه 
احتاد اجلمعي����ات التعاونية 
االس����تهالكية وشركة بريدج 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
في فندق جي.دبليو.ماريوت 
14 يونيو املقبل حتت رعاية 
وحض����ور وزيرة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدول����ة لش����ؤون التخطيط 

والتنمية هند الصبيح.
الدعم إميانا  ويأتي ه����ذا 
من املؤسس����ة بأهمية األمن 
الغذائي، وض����رورة حتقيق 
االكتفاء الذاتي ليس في الكويت 
فق����ط، وإمنا في جميع الدول 
العربية ملواجهة ما يتهددها 

من مخاطر وحتديات، بدءا من 
االزدياد املطرد في عدد السكان، 
مرورا بقلة األراضي الصاحلة 
املائية  املوارد  للزراعة وشح 
والطبيعية واألولية، وانتهاء 
مبحدودية اخلبرات واملهارات 
العلمية والفنية للعاملني في 

هذا املجال.
ورأت أن احلاجة باتت ماسة 
إلى إعطاء األولوية لنش����اط 
االستثمار في مجاالت العلوم 
والتكنولوجيا أكثر من أي وقت 
مضى، والسيما فيما يختص 
بأنظم����ة البح����وث الزراعية 
الوطنية واستخدام آليات فاعلة 
لنق����ل التكنولوجيا، وتنمية 
القدرات البش����رية بالشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص 
ما يساعد في توفير مقومات 

األمن الغذائي في البالد.
وش����ددت عل����ى ضرورة 

التركيز على االس����تثمار في 
النشاط الزراعي في ظل جناح 
العديد م����ن التجارب لزراعة 
الكثير م����ن املنتجات احمللية 
كاخلضار والفواكه، التي غطت 
جزءا كبيرا م����ن احتياجات 

السوق احمللي.
جدي����ر بالذكر، أن امللتقى 
التعاوني األول لألمن الغذائي 
س����يناقش على مدى يومني 
أربعة محاور بهدف االرتقاء 
بدور القطاع التعاوني والقطاع 
اخلاص املعنيني بهذه القضية 
امللحة، مبا في ذلك البحث في 
سبل رفع كفاءة أداء اجلمعيات 
التي  التعاونية االستهالكية 
تقوم بدور استراتيجي فاعل 
في هذا الصدد، حيث يناقش 
احملور األول إستراتيجية تلك 
اجلمعيات ف����ي توفير األمن 
الغذائ����ي وحمايت����ه وضبط 

األس����عار، مب����ا يتوافر لديها 
من سياسات وآليات قانونية 
وتنظيمي����ة،  وتش����ريعية 
التحديات  فضال عن مناقشة 
التي تواجه هذه السياس����ات 
واالس����تراتيجيات وكيفي����ة 
معاجلتها. كما سيناقش احملور 
الثاني عالق����ة األمن الغذائي 
البيئية والصحية  بالسالمة 
واحلماي����ة املجتمعية للفرد 
والبيئة على حد سواء، في حني 
ستتم اإلضاءة في احملور الثالث 
على املس����ؤولية املجتمعية 
والدور االجتماعي والتوعوي 
التعاونية، مقابل  للجمعيات 
تس����ليط الضوء في احملور 
الرابع على دورها في التنمية 
االقتصادي����ة وعوامل جناح 
التعاوني في  العم����ل  ومتيز 
الكويت مقارنة بدول اخلليج 

العربي.

محمد راتب

أعلن عضو مجلس اإلدارة 
ورئي����س جلنة الف����روع في 
جمعي����ة النزه����ة التعاونية 
فهد البسام االفتتاح الرسمي 
لفرع قطعة 2 ضمن سلسلة 
االجنازات التي حققتها اجلمعية 
والتي أس����همت في الوصول 
إلى أرقام قياسية في املبيعات 
أخيرا، والقي����ام بالعديد من 
األنشطة االجتماعية، مشيرا 
إلى أننا س����نعمل مس����تقبال 
على توس����عة ف����رع قطعة 1 
الرئيسي،  والسوق املركزي 

الكامل  الدعم  آمال في تواجد 
من وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل وبلدية الكويت للبدء 

باملشروعني. 
وبني في تصريح صحافي 
أن االفتت����اح جرى بحضور 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
في ال� 15 من الشهر اجلاري، 
موضحا أن تعدد الفروع يأتي 
انطالقا من احلرص على توفير 
الس����لع واخلدمات في جميع 
النزهة وتوفير  أفرع منطقة 
احتياجات األهال����ي بالقطع 
السكنية وتنفيذا لإلستراتيجية 
وخطة العمل املعدتني من قبل 

مجلس اإلدارة.  وأشار إلى أن 
الفرع يقع على مساحة 600 م2 
منها 160 م2 للسوق املركزي 
املصغر ف����ي منتصف الفرع 
الكامل  عالوة على السرداب 
واحملالت األربعة لألنش����طة 
التي حتتاجها املنطقة والتي 
هي عبارة عن صالون للسيدات 
وآخر لألطفال وخياط للسيدات 
ومحل للحلويات واملعجنات، 
متابعا بأن التصميم جاء وفقا 
التصاميم العصرية،  ألحدث 
البن����اء  مواصف����ات  وأن 
جاءت وفق����ا ألحدث املعايير 

اإلنشائية.

مطر املطيري

ناب عن وزيرة الشؤون في حفل جمعية اخلالدية لتكرمي 370 متفوقاً ومتفوقة

املطيري: إحكام الرقابة على التعاونيات انعكس إيجابًا 
على امليزانيات السنوية.. وإصدار قرار دعم املشاريع قريباً

محمد راتب

أكد وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة والعمل د.مطر 
التغيير  املطيري ان مالمح 
ف���ي اجلمعي���ات التعاونية 
سارت نحو األفضل وحتسنت 
السابقة،  مقارنة بالسنوات 
الرقابة  وذلك بفضل إحكام 
على اجلمعي���ات التعاونية 
وتعي���ني مراقب���ني ماليني 
وإداري���ني وإصدار القرارات 
املنظمة لهذا العمل وخصوصا 
القرار 35 وما تبعه من قرارات 
وقوانني أصدرت عام 2014.

جاء ذلك في تصريح له 
على هامش احتفال جمعية 
التعاونية بتكرمي  اخلالدية 
370 متفوقا ومتفوقة من أبناء 
املساهمني حتت رعاية وزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
هن���د الصبي���ح وحضوره 
نيابة عنها إلى جانب مختار 
منطقة اخلالدية يوسف سالم 
احلسينان ورئيس وأعضاء 
مجلس إدارة اجلمعية ومديري 
ومديرات مدارس املنطقة من 
الدراس���ية  املراحل  مختلف 
على مس���رح صباح السالم 

في جامعة الكويت.
وتاب���ع بأنه م���ن خالل 
قراءتنا ودراس���تنا املبدئية 
ألرقام وميزانيات عام 2014 
وجدنا ان هذه األرقام ارتفعت 
السابقة،  مقارنة بالسنوات 
وبذلك تكون رقابة الشؤون 
قد اكتملت أو حتس���نت الى 

الوضع األفضل مقارنة مبا 
كانت علي���ه اجلمعيات في 

السابق.
وفيما يخص حفل التكرمي 
قال لقد تشرفت باحلضور 
نيابة عن وزيرة الش���ؤون 
هند الصبيح، مبينا ان هذه 
االحتف���االت تأت���ي من باب 
مساهمات اجلمعية لتكرمي 
أبناء املساهمني من بند املعونة 
االجتماعية، وهي في تقديري 

أفضل خدمة تقدم لهم.
وح���ول دور اجلمعي���ة 
في دعم املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة ذكر املطيري أنه 
يوجد حاليا قرار يدرس من 
قبل جلنة خاصة في الشؤون 
ويصاغ باش���تراك أصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
للدخول في فروع االستثمار 
واألكش���اك والرف���وف في 
األسواق املركزية، وسنصدره 

في القريب العاجل.
ومن جانبه، رحب رئيس 
التعاونية  جمعية اخلالدية 
عادل محمد احلليلة مبمثل 
راعية احلفل وبأولياء األمور 
التدريسية  الهيئة  وأعضاء 
والطالب املكرم���ني، مؤكدا 
ان التك���رمي يأتي جريا على 
ع���ادة اجلمعي���ة س���نويا، 
وانطالقا من واجبها لرعاية 
النابغني وتش���جيعهم على 
التف���وق، ش���اكرا أعض���اء 
التدريسية ملا بذلوه  الهيئة 
من جه���ود مخلص���ة نحو 
الطالب والطالبات، ومهنئا 

أولياء األمور وبارك لهم تفوق 
أبنائهم.

وأشار إلى وجود قفزة في 
مبيعات وأرباح اجلمعية لعام 
2014 مش���يدا باجلهود التي 
يبذلها مجلس اإلدارة واجلهاز 
التنفيذي وعلى راسه املدير 
التنفيذي  العام والسكرتير 
ملجلس االدارة هاني السلوادي 
فيما يخص أنشطة اجلمعية 
االجتماعي���ة والتس���ويقية 
واجلهود التي تبذلها اللجان 
ب���أداء اجلمعية  لالرتق���اء 
والبلدية بنقل فرع اجلملة 
والتموين من مركز الضاحية 
نظرا لالزدحام الشديد ومن 
اجل تخفي���ف الضغط عن 

منطقة الضاحية.
وأكد احلليلة ان اجلمعية 
ستبدأ في إجراءات مشروع 
امل���ول اجلدي���د باجلمعية 
واالس���تعداد لشهر رمضان 
املب���ارك وإقام���ة مهرجان 
رمضاني مخفض وبأسعار 
تنافسية مع األسواق القريبة 

واملوازية.
من جهته، أش���اد مختار 
منطق���ة اخلالدية يوس���ف 
سالم احلس���ينان بالتعاون 
والتنسيق الدائم بني اجلمعية 
واملختارية في كل ما يهم أمور 
املنطقة من أنشطة اجتماعية 
وغيرها وما تقدمه من خدمات 
ودعم لوزارات الدولة باملنطقة، 
شاكرا مجلس إدارة اجلمعية 
أبناء املساهمني  على تكرمي 

املتفوقني.

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

> 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.

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

شقق جديدة لإليجار
بال�صــــامليـــة

قطعة )3(

�ص����ارع يو�ص����ف �لقن����اع�����ي

66633075
99633114

فـي الساملــيـة زاويــة
موقــع صف ثان

من شارع سالم املبارك
دار الصـبــاح العــقــارية

للبيع هدام

60777904

الرحاب املعمارية
للمقاوالت العامة للمباني

�صركة متخ�ص�صة 

بالت�صطيبات و�لديكور�ت 

للفلل و�لق�صائم 

و�ملحالت �لتجارية

96008921 - 96008923
22620300

الري – مدخل الغزايل �صارع 22 – مقابل وكالة ا�صنت مارتن لل�صيارات

ت: 24755575 - 24712235
 @ALMUTHAANA       https://instagram.com/almuthaana/   

املثنى ألعمال األملنيوم والگارتن وول
•قـســــــــــــــــايــــــــــــــــــــم

96002471
•أبــواب ديگـور

96002477
•شــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 96002474
•مـــطـــــــــــــابــــــــــــــــــخ

  96002472
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القرارات في  وأضاف ان نشر 
اجلريدة الرسمية مبثابة اعالم 
للمواط����ن ملا يبذل����ه املجلس 
البلدي من جهود جبارة ألجل 
التنمية كما س����يكون مرجعا 
نس����تند الي����ه في محاس����بة 
احلكومة عند إخفافها في تنفيذ 
قرارات البلدي على ارض الواقع 
باإلضافة الى أن نشر القرارات 
سيكون ملزما للدولة باجلدول 
الزمني للمشاريع، موضحا أن 
نشر قرارات البلدي سيتطلب 
البلدية  ف����ي قوان����ن  تعديال 
بإضافة مادة تنص على ضرورة 
نشر قرارات املجلس البلدي في 
اجلريدة الرسمية لتكون نافذة 

وملزمة للحكومة بتنفيذها.

مداخل ومخارج للمدينة )داون 
ت����اون( وتكون ه����ذه الطرق 
س����ريعة بجس����ور ودون اي 
اشارات مرورية للتنقل للمناطق 
خارج املدينة وميكن الوصول 
الى املدين����ة مبداخلها للذهاب 

للمدينة )وسط املدينة(.
حاليا كثرت املباني العالية 
في وسط املدينة مع وجود طرق 
قدمية وصغيرة بالعرض مما 
يتم حتويلها الى one way طريق 
مسار واحد ووصولها للمخارج 

من املدينة )عدة مخارج(.
اماك����ن مواقف  توضي����ح 
السيارات متعددة االدوار خلدمة 
املدينة والت����ي هي اآلن بدون 
مواقف ورمبا مستقبال ستكون 

كارثة للمواقف.
وس����ط املدين����ة يكون في 
منطقة س����فلى يرتف����ع عنها 
مخارج وجس����ور شبه سور 
حول املدينة بارتفاعات تصل 
الى 15-20 أو حس����ب حاجة 
العم����ل مبوجب الدراس����ة من 

املستشار للمدينة.
وض����ع لوح����ات املداخ����ل 
املدينة  واملخ����ارج وتقس����يم 
الى حارات وترتيب الستقبال 
رواد املدينة مبواقف السيارات 
التاكس����ي اجلوال  وخدم����ات 
)تاكسي املدينة � وسط املدينة( 

البغيلي لنشر قرارات »البلدي« في اجلريدة الرسمية

الفضالة لعمل دراسة للحركة املرورية 
والطرق داخل مدينة الكويت

الذي ليس له احلق باخلروج 
خارج حدود املدينة السفلى.

نقطة ملرور وس����ط املدينة 
باستخدام السيارات الكهربائية 
واملوتور عجالت )شرطة تنظيم 

املدينة ومساراتها(.
مواق����ف س����يارات مؤقتة 
الس����ريعة مبوجب  للخدمات 
ع����داد الكترون����ي حديث ملدة 
الس����يارات  س����اعة، ومواقف 
متعددة االدوار يستخدم فيها 
الوق����وف اإللكتروني مبوجب 

اجهزة خاصة.

طالب عضو املجلس البلدي 
البغيلي بضرورة نشر  احمد 
ق����رارات املجل����س البلدي في 
اجلريدة الرسمية أسوة مبجلس 
األمة وال����وزارات والهيئات ملا 
لها من أهمية كبيرة بالنسبة 
للمواطن. وشدد البغيلي على 
ان ق����رارات البل����دي املصدقة 
الوزي����ر املختص تصبح  من 
القرارات  نافذة وبعض ه����ذه 
تتعلق بخطط التنمية للدولة 
وتخصيص األراضي للمشاريع 
الكبرى ومنها للرعاية السكنية 
واملناطق الصناعية واحلرفية 
لل����وزارات والهيئات  وأراض 
واملواطنن وهي أمور في غاية 
اخلطورة وتصدر بها قرارات.  

دعا العضو احمد الفضالة 
الى دراس����ة للحركة املرورية 

والطرق حول املدينة.
وقال الفضالة في اقتراح تقدم 
به: تعتبر مدينة الكويت )وسط 
املدينة( احملور االساسي واملرفأ 
للحركة التجارية واالقتصادية 
واملركز التجاري  واالقتصادي 
التجارية من  القطاع����ات  لكل 
شركات وبنوك ووزارات... إلخ. 
املدينة احلديثة تسمى »داون 
تاون« اي املعنى اجلزء السفلي 
 Down Town للمدينة اي املركز
وهي تسمية جديدة للمعمارين 
ومخططي املدن احلديثة للحفاظ 
على حرك����ة املرور في املدينة 
الس����فلى للقاصدين لها فقط 
ومن يرغب باخلروج من املدينة 
يسلك مخرجا واحدا ليصعد الى 
الطريق العلوي للخروج، ومن 
له مرور دون الدخول الى املدينة 
يظل في املنطقة العلوية مرورا 
املدينة( دون  باملدينة )وسط 
الدخول اليها وال يؤثر ويساهم 
في ازدحامه����ا. أي ان املقترح 
يستلزم تطبيق اآلتي: تكليف 
مستشار دولي متخصص في 
تخطيط املدن وطرقها ومخارجها 

ومداخلها.
يقوم املستشار برفع شبكة 
التي تعطي  العلوي����ة  الطرق 

احمد البغيلي

أحمد الفضالة

ً تدوير املديرين واملراقبني في البلدية قريبا
ومتت مخاطب����ة وزارات 
اخلدمات لبيان رأيها بخصوص 
املواقف املطلوبة وكانت الردود 

كالتالي:
٭ وزارة األشغال العامة: ال 
توجد لدينا خدمات قائمة أو 
مقترحة تتعارض مع مواقف 

السيارات.
٭ ش����ركة نف����ط الكويت: ال 
توج����د أي مالحظ����ات لدى 

الشركة مبنطقة املشروع.
٭ وزارة الداخلي����ة )اإلدارة 
للم����رور(: ال مانع  العام����ة 
من عمل املواقف الس����طحية 
ش����ريطة )مراجع����ة اإلدارة 
العامة للمرور ألخذ التصاريح 
البدء بالتنفيذ،  الالزمة قبل 
األم����ن  االلت����زام بش����روط 
والسالمة، ان يتم استخدام 
املدخل واملخرج القائم وربطه 

باملواقف املقترحة(.

٭ الهيئ����ة العامة لش����ؤون 
الزراعة والثروة السمكية: ال 
توجد خدمات تابعة للهيئة 

باملوقع املطلوب.
٭ وزارة املواصالت: احملافظة 
على اخلدمات الهاتفية أثناء 

القيام باألعمال املطلوبة.
الكهرب����اء وامل����اء  ٭ وزارة 
الكهرب����اء(: توجد  )خدمات 
خدم����ات للجه����د املنخفض 
واملتوسط باملوقع، ضرورة 
مراجع����ة مراق����ب محافظة 
العاصمة لش����بكات التوزيع 
قبل التنفي����ذ مع عدم وضع 
أسفلت فوق خدمات الوزارة 
وذل����ك لتحدي����ث اخلدمات 

باستمرار.
الكهرب����اء وامل����اء  ٭ وزارة 
)خدمات الكهرباء(: احملافظة 
على اخلدمات وعدم التشوين 
عليها والتنسيق مع طوارئ 

املياه بالش����ويخ عند وجود 
تع����ارض او ترحيل ألعمال 

املشروع.
لذلك، ال مان����ع تنظيميا 
املوافق����ة عل����ى طلب  م����ن 
الداخلية اس����تحداث  وزارة 
مواقف س����يارات س����طحية 
عامة مبنطقة الشويخ شمال 
موقع املسلخ مبساحة 9517م2 
تقريب����ا، ش����ريطة االلتزام 
الواردة بردود  باالشتراطات 
املرفق����ة  وزارات اخلدم����ات 
والتنسيق معها قبل التنفيذ 
مع تفويض اجلهاز التنفيذي 
بتعديل أبعاد او مساحة اي 
موقع ومواقف السيارات في 
حال تعارضها مع اي خدمات 
على ان تكون مواقف السيارات 
عامة ومجانية وبصفة مؤقتة 
وتزال عند طلب البلدية او اي 

من وزارة اخلدمات ذلك.

اس����تحداث مواقف سيارات 
سطحية عامة مبنطقة الشويخ 

شمال املسلخ.
وقال مدير ع����ام البلدية 
م.احم����د الصبيح في كتابه: 
ورد الى البلدية كتاب وزارة 
الداخلية بتاريخ 2014/10/2 
واملتضمن طلبهم استحداث 
مواقف سيارات سطحية عامة 
مبنطقة الشويخ شمال موقع 

املسلخ.
بدراسة املوقع بالتنسيق 
م����ع إدارة املخطط الهيكلي، 
املخط����ط  إدارة  أف����ادت 
الهيكلي مبوجب الكتاب رقم 
أ.م.ه�/38/2014-1696 بتاريخ 
2014/11/5 بأن����ه ال مانع من 
استحداث مواقف السيارات 
املذكورة على ان تكون بصفة 
مؤقتة وتزال عند طلب البلدية 

ذلك.

توقعت مصادر مطلعة أن 
يتم اإلع����الن عن أكبر حركة 
تدوير وتنق����الت للمديرين 
واملراقبن في مختلف اإلدارات 
املركزي����ة وأف����رع بلدي����ات 
احملافظات خالل األيام القليلة 

املقبلة.
وقالت املص����ادر انه يتم 
حاليا وضع اللمسات األخيرة 
متهيدا لإلعالن عن هذا القرار 
الذي طال انتظاره خاصة بعد 
وجود عدد من املواقع الشاغرة 
في بعض اإلدارات بعد إحالة 

عدد من املديرين للتقاعد.
وأشار املصدر الى ان الهدف 
من التدوير ضخ دماء جديدة 
شابة بهذه اإلدارات من اجل 
تطوير العمل ورفع مستوى 

األداء الوظيفي.
م����ن جانب آخ����ر، أقرت 
البلدية طلب وزارة الداخلية 

89 شكوى استقبلها خط البلدية املباشر خالل مارس
محافظت���ا اجلهراء وحولي 
في املرتبة الثانية وسجلتا 
16 شكوى لكل منهما، فيما 
الثالثة  جاءت في املرتب���ة 
محافظة العاصمة، وقد بلغ 

عددها 13 شكوى.
واش���ار إل���ى أن ع���دد 
الشكاوى التي مت حتويلها 
لف���رع بلدي���ة محافظ���ة 
الفروانية بلغ 12 ش���كوى 
مسجلة املرتبة الرابعة، فيما 

جاءت محافظة مبارك الكبير 
بأقل معدل من نس���بة عدد 
الشكاوى التي مت حتويلها 
البلدية باحملافظات  ألفرع 
ش���كاوى.   10 وس���جلت 
التي  الشكاوى  ان  وأوضح 
مت استقبالها شملت املجاالت 
املتعلق���ة بالنظافة العامة، 
إعاقة الطريق بالدفان ورمي 
الرملية  الكثبان  األنقاض، 
الس���ريعة،  الطرقات  على 

حج���ب الرؤية باألش���جار 
واإلعالنات املخالفة، مخالفات 
البناء وعدم التقيد بالسالمة 
التع���دي أمالك  إلى جانب 
املتعلقة  الدولة والشكاوى 
والطراري���د  بالس���يارات 
املهملة واألخ���رى املتعلقة 
بع���دم صالحي���ة األغذية 
والباع���ة اجلائل���ن ورمي 
مخلفات املجاري وخالطات 

اإلسمنت.

جهات االختصاص واملتابعة 
املستمرة من أجل حلها، وذلك 
في مختلف املجاالت املتعلقة 
بعمل البلدية. وأكد مراقب 
بإدارة  النقليات والطوارئ 
العام���ة بالبلدية  اخلدمات 
عبدالسالم الكندري ان أعلى 
التي مت  معدل للش���كاوى 
استقبالها من اجلمهور كان 
من محافظة األحمدي، حيث 
بلغ عددها 22 شكوى تالها 

العالقات  إدارة  أعلن���ت 
العامة بالبلدية عن استقبال 
89 شكوى من اجلمهور عبر 
املباش���ر 139 خالل  خطها 
شهر مارس املاضي، وذلك 
في إطار حرص البلدية على 
تفعيل دور اخلط املباش���ر 
كوس���يلة تواص���ل فعالة 
البلدي���ة واجلمهور  ب���ن 
من خالل تلقي الش���كاوى 
إلى  واملالحظات وحتويلها 

العتيبي إلنشاء بلوكات جتارية وبيعها باملزاد العلني
تضخم في األسعار جعل هناك 
انحسارا للفرص االستثمارية 
العقارية، خصوصا في القطاع 
التجاري تخرج عن قدرة أغلب 
األفراد الراغبن في االستثمار 

حملدودية رأس املال.
لذلك كان لزاما علينا إيجاد 
ما يحقق قيمة مضافة للدولة 
واملواط����ن دعم����ا لالقتصاد 
وخلقا لقنوات اس����تثمارية 
تس����توعب رؤوس األموال 
الصغيرة واملتوسطة، فضال 
عن املكاسب املادية التي تعود 

خلزانة الدولة.
لذلك كله أقترح: تخصص 
أرض ف����ي كل محافظ����ة من 
محافظات دولة الكويت يتم 
بناء )بلوكات( تضم مجموعة 
من احملالت من قبل الدولة ومن 
ثم يتم بيعها باملزاد العلني 
للس����ادة املواطنن الراغبن، 
القوانن املتبعة،  وذلك وفق 
على أن يت����م بيع كل وحدة 
جتارية )مح����ل( على حدة 
وبوثيق����ة مس����تقلة بنظام 

املشاع.

جتربة ناجح����ة متمثلة في 
تصمي����م وبناء مجموعة من 
)البل����وكات( تض����م محالت 
جتارية متخصصة في مدينة 
الكويت )س����وق األقمش����ة 
والبطانيات(، وقد مت بيعها 
للس����ادة املواطن����ن آن����ذاك 
رغبة م����ن الدول����ة في دعم 
التجارية.  وتنشيط احلركة 
)كل محل جتاري وثيقة متلك 

خاصة(.
الس����وق  إن م����ا يعانيه 
الفترة من  العقاري في هذه 

قدم العضو أسامة العتيبي 
اقتراحا بتخصيص أرض في 
كل محافظة لبناء بلوكات تضم 

محالت تباع باملزاد العلني.
وقال العتيبي في اقتراحه: 
دائما ما نرى في دولة الكويت 
بعض املش����اريع ذات طابع 
مميز وحققت جناحا وإقباال، 
ولك����ن ال يتم تكرار التجربة 
والتوسع فيها إن تطلب األمر 

مع األسف.
كانت للكوي����ت في فترة 
الستينيات من القرن املاضي 

أسامة العتيبي
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لقطة من كليب »لبيه يا فؤادي«

فؤاد وهيا خالل حتضيرهما ملسرحية »تانيا«

فؤاد علي لـ »األنباء«: ال أستحي أني »بلشت من الصفر«
وكنت أبيع صور الفنانني في املسرح بنصف دينار!

لم تأت جنوميته من باب املصادفة أو احلظ بل حفرها في الصخر على مدار أكثر من 10 أعوام في 
املجال الفني، وتلك البدايات التي ال يخجل من سردها واملفاخرة به، فالفنان فؤاد علي في حواره مع 
»األنباء« أكد قائال: »ال أستحي ان أقول أني »بلشت من الصفر« وكنت أبيع صور الفنانني في املسرح 
بنصف دينار«. وكشف فؤاد أنه بعد رحيلها سينقصه شيء ما في حياته لألبد، وأشار الى ان بعض 
املقربني منه »كيف تزوجت فنانة...؟«، ولفت الى انه لم يعش حرمانا بل كل شيء بوقته حلو... كما 

تطرق فؤاد حملاور أخرى، وفيما يلي التفاصيل:

ال يقلقني أن يقال عني »زوج فنانة« ألن شخصيتي ليست مهزوزة ولم تتغير

يجب فنيًا  »ديو«  وهيا  أنا  أقدم  ولكي  هبة«..  أبو  »فؤاد  علي  يطلقون 
لنا حتدٍ  أغنية«  عينيها  »في  ومسلسل   ..٪100 عنه  راضيني  نكون  أن 

زوجتي أهدتني أغنية »لبيه يا فؤادي« عندما طرحها املطرف على »تويتر« 
وشاركت في تصويرها ڤيديو كليب بعد اتصال املخرج خالد الرفاعي  بي

أقب���ل أعمال غير  وأصبحت 
مقتنع فيها حتى أظل متواجدا 
وألكتسب خبرة وتتاح أمامي 
اختياراتي افضل فيما بعد وهذا 

ما حدث.

رغم وفاة والدتك إال أنها 
مازالت حاضرة في كالمك 

وحياتك .. فماذا حتتفظ من 
ذكراها؟

٭ صحي���ح، اهلل يرحمه���ا 
أهدتن���ي خامتا أحرص عليه 
جدا وأتذكر عندما ضاع مني 
لفترة »جنيت« حتى وجدته، 
وأتفاءل في���ه وأحبه »حيل« 
وال أسافر من غيره، وبالطبع 
هناك الصور التي جتمعها مع 
الوالد وصوري وأنا صغير، 
ولوحة نحاسية مشكلة على 
ص���ورة مجموعة من الورود 
كانت صنعتها بنفسها ومازالت 
محتفظا بها وغيرها من األمور 

اللي خاشش منها.

مازالت تذهب إلى قبرها؟
٭ بعد وفاتها كنت أذهب إلى 
زي���ارة قبرها بش���كل يومي 
ولو مر يومان دون زيارتها، 
ولك���ن الي���وم أصبحت أكثر 
هدوءا وتقبل للواقع ولوفاتها 
ومهما حدث في حياتي ال يوجد 
شيء س���يعوضها أو يجعلها 
تعود مرة أخرى وبعد رحيلها 
سيبقى هناك شيء سينقصني 
في حياتي لألبد، وارتباطي بها 
اعتبرها أما وأبا وأخا وصديقا 
وكل شيء بحياتي، وأرى أن 

اهلل له حكمة في كل شيء.

يحز بخاطرك أنها لم تر 
جناحك؟

٭ احلم���د هلل أنها ش���اهدت 
جزءا منه من خالل جناحي في 
مسلسل »دنيا القوي« و»عديل 
الروح« ورأت كيف أن ناس���ا 

تتهافت علي وحتبني.

هناك حتضيرات ملسرحية في 
عيد الفطر؟

٭ بدأن���ا حتضي���رات فيها 
وس���تكون من إخ���راج هيا 
عبدالسالم واملسرحية ستحمل 
اسم »سنويت« وسيكون فيها 
»تويست« مفاجئا للجمهور.

كيف كانت جتربتك األولى مع 
زوجتك الفنانة هيا عبدالسالم 

في كليب »لبيه يا فؤادي« 
ملطرف املطرف؟

٭ هذه األغنية لها قصة طريفة 
معنا، فق���د اهدتني هيا هذه 
األغنية عندما طرحها مطرف 
عبر حس���ابها على »تويتر«، 
واتص���ل علي املخ���رج خالد 
الرفاع���ي وقال ل���ي »أريد أن 
أسوي لكم عرس وألبسك بشت 
ألنك ما لبست بشت بعرسك 
ويكون مبنزلة هدية لي ولهيا«، 
العم���ل كانت رائعة  وأجواء 
وممتعة وغلب عليها الضحك، 
وغمرونا بحبهم ومودتهم لنا، 
انني  ومطرف املطرف اعتبر 
كسبت صديقا جديدا ورغم انها 
املرة األولى التي نلتقي فيها 

ولكننا انسجمنا معا.

ما أكثر قناعة تؤمن بها؟
٭ ان اهلل يعطي كل واحد على 
قد نيته وان يركز كل شخص 
فيما معه بيده وال ينظر ملا في 
يد غيره، وكلنا نعمل وجنتهد 
ولكن لسنا بنية واحدة ولكن 
اهلل يعطينا بحس���ب نياتنا 
وأمتنى أن يحسن الكل نيته.

شخص يختار أن يظهر بصورة 
معينة ه���و اختياره اخلاص 
وذوقه وال يعني أنني »أسوق 
سيكل عش���ان ارقم بنات بل 
ألنني أحبه« وعندما قررت أن 
أربي كلبا »مو عشان ابي اصير 
أميركي« بل أحتدى أي شخص 
أن يستطيع أن يربي كلبا، فهو 

أقرب إلى تربية طفل.

إذا أنت تتدرب حاليا الستقبال 
طفلك؟

٭ »ضاحكا« تقريبا.

كيف تكون ردة فعلك على 
التعليقات السلبية على مواقع 

التواصل االجتماعي؟
٭ بأح���د امل���رات رديت على 
أحد األشخاص وقلت له »لو 
رجال قل لي انت منو وليش 
انت خاش نفسك ورا حساب 

مزيف«.

اختبرت مراحل جناح متفاوتة 
وحتى التوقف؟

٭ بالفعل، وكانت هناك مرحلة 
حتديت فيها الفشل استمرت 
ل�4 سنوات، حتى جاءت مرحلة 
»ساهر الليل« و»امللكة« التي 

كانت مبنزلة موسم عودة.

أين باتت مشاريعك الغنائية؟
٭ عندم���ا طرح���ت أغني���ة 
»ارجعل���ي« كان الكثي���رون 
ض���دي ف���ي البداي���ة وبعد 
الكثيرون نصحوني  جناحها 
بتقدمي أغاني س���وق ولكنني 
رفضت، وحالي���ا هناك فكرة 
لطرح »سينغل« خاطري فيها، 
ولدي حب للغناء ولكن األمر 
بالنس���بة لي مزاجي ولكني 

لست مطربا.

كيف تثمن جتربتك في 
مسرحية »تانيا« خارج موسم 

العيد؟
٭ كانت حتديا بالنس���بة لنا 
من ناحية أننا نقدر نس���وي 
شيء، خاصة ان الوقت يعتبر 
موسم س���فر ومع ذلك قدمنا 
عمال على مس���توى فني عال 
وش���ركة »Senyar« والس���يد 
خالد الروضان وفروا لنا كل 
اإلمكانيات الالزمة وكل فريق 

العمل.

مسرحية »تانيا« منيت بفشل 
جعلكم متددون العروض 

وتخفضون األسعار؟
٭ قدمنا 13 عرضا كان بينهم 
ثالثة »دروب« واحلضور لم 
يكن Wowo أما دون ذلك فكان 

احلضور ممتازا.

أين أنت من مسرح الكبار؟
٭ ال أرى نفسي فيه، وحتى 
إذا قدمنا مسرحية فيها رسالة 
سياسية فسيتم رفضها من قبل 
الرقابة، وعموما مسرح الكبار 
في الكويت يج���ب أن يكون 
الدم وكوميديا،  فنانا خفيف 
ولكن شخصيا ال أرى نفسي 
فيه، ورحم اهلل امرأ عرف قدر 

نفسه.

لديك تصالح مع نفسك؟
٭ يجب أن أكون صريحا مع 
نفسي ولن يأتي أحد ويعلمني، 
والغباء يكون عندما نكابر وال 
نتعلم من أخطائنا يكون هذا 
هو الغباء، فأتذكر أنني كنت 
أعتذر عن أعمال تعرض علي 
ألنها ال تعجبني في حني انه ال 
يوجد لدي أي عمل في املقابل، 
ولكن بعد ذلك غيرت تفكيري 

كلب لديه شخصية وعندهم 
خصوصية وصفات تختلف 
من فصيلة ألخرى، وشخصيا 
»اجلرمن ش���يبرد« أرى انها 
أكثر صفات تلفتني في عالم 
الكالب، واستمررت في القراءة 
عن الكالب لفترات طويلة قبل 
أن أقرر شراءه، ولم أغير اسمه 
»الونس���و« وهو ينحدر من 
س���الله كلها أبطال في مجال 
الكالب، وعموما يستهويني 
الكالب العنيفة، صحيح، فكنت 
أحلم بش���راء كلب من نوعية 
»شوبر جيرمان« منذ ان كنت 
طفال وعندم���ا دخلت مرحلة 
املراهقة تعمق���ت في معرفة 
عالم ال���كالب وأصبحت لدي 
خبرة على خصائص وصفات 
كل نوع، و»الونسو« أول كلب 
اقتنيه في حياتي، وشخصيته 
قوية وشرسة وعنيدة وإذا كان 
مالكه ال ميتلك صفات القيادة 
فس���تكون مش���كلة بالنسبة 

له.

ما سر اختيارك لهذا االسم 
لكلبك؟

٭ بعد شرائي له لم أغير االسم 
ألنه أعجبني، وهو سليل ساللة 
العالم  معروفة على مستوى 
العالم،  فوالده تايسون بطل 
وجده »فيغس« هذا أسطورة 
من حيث الشراس���ة والوقفة 

والشكل.

لديك قائمة بأحالمك 
وأهدافك.. ما قصتها؟

٭ »لن نك���ذب على بعض« 
ونقول إن األمور املادية غير 
مهمة في حياتنا، وبالنسبة 
ل���ي ال أنكر أن هناك كثيرين 
وضعوا ايدهم في يدي، ولكن 
أنا سويت نفس���ي بنفسي، 
خاصة بع���د وف���اة والدتي 
أصبحت بني يوم وليلة »شايل 
نفسي« وبعد أن اكرمني اهلل 
أجتهد وأركز في عملي واهلل 
يعطيني على قد نيتي، هنا 
أريدها من حقي  أمور  تكون 
أن أكافئ نفسي فيها »واهب 
فيه���ا«، وكل ش���يء أريد أن 
أس���ويه أكون بالفعل فكرت 
فيه وأنا صغي���ر، ولهذا قد 
يكون هناك البعض يطلقون 
علي »فؤاد أبو هبة«، وإذا كنت 
قادرا على شراء شيء نفسي 

فيه فليش أل.

أهو تعويض ملرحلة حرمان 
مررت بها من قبل؟

٭ ال، بل كل ش���يء في وقته 
حلو، فعلى سبيل املثال عندما 
كنت طفال أعتقدت أن »الغيتار« 
سعره 500 دينار، وتعلمت ملدة 
عام الع���زف عليه وكنت في 
الرابعة عشرة من العمر، وال 
أنسى عندما كسر قمت ببيع 

موبايلي حتى أصلحه.

يزعجك أن يحكم عليك 
البعض من خالل مظهرك؟

٭ تركت ش���عري يطول من 
أجل دوري في مسلسل »في 
عينها أغنية«، ولو كان القرار 
ل���ي لكنت قصصت���ه متاما، 
برغ���م أن املجتم���ع قد ينظر 
لألمر بنظرة مختلفة وهناك 
من يقول بنوع من السخرية: 
»يعني انت تتعب على الدور« 
وأقول لهؤالء نعم، فأنا أعطي 
الدور حقه وأجتهد في تقدميه 
بكل تفاصيله، وهناك من ينظر 
إلى شكلي أو أسلوب حياتي 
ويحكم عليه بأنه هذا هو أنا 
مع انه ال يعني »اهو أنا«، فكل 

صديقتك حتى بعد ارتباطكما؟
٭ بالطبع، هي صديقة عزيزة 
واحلب والرومانسية موجودان 
ولكن إذا لم نكن »ربع« ونتحدث 
معا فال يوجد شيء آخر له أي 
قيمة فالصداقة هي أساس كل 

شيء.

ملاذا قررمتا تأجيل فكرة 
ظهوركما كـ »ديو« فني؟

٭ للحقيقة كم العروض التي 
جاءت لنا لنقدم »ديو« كانت 
عديدة وجمعتنا على سبيل 
املثال جلسة نقاش مع املنتج 
باسم عبداألمير الذي كان يريد 
أن يجمعنا بعمل واحد ولكننا 
رفضنا وتناقشنا في األمر من 
نواح فنية بحت���ة بعيدا عن 
احلس���ابات املالية وبالنهاية 
تفهم األمر برحابة صدر، ولكننا 
فضلنا أن تكون »نزلتنا عزيزة 
عند ناس اللي حتبنا«، والبد ان 
يكون هذا العمل على املستوى 
املتوقع، ومن اآلن لدينا العديد 
من املش���اريع التي نحضرها 
حتى نش���ارك بها في املوسم 
الرمضان���ي 2016، ويجب أن 
يكون »ديو« راضني عنه %100 
وبه فكرة جديدة ويكون من 

ورائه هدف ورسالة.

ألم يقلقك ان يقال عنك زوج 
الفنانة؟

٭ احلمد هلل شخصيتي ليست 
مهزوزة ولم تتغير.

لكنك غيرت من استراتيجيتك 
في العمل؟

٭ كثي���ر منا يع���رف كل ما 
ي���دور حوله ويعي ولكن مع 
ذلك ل���م أتصرف وفضلت أال 
أقوم بأي ردة فعل، ولكن عندما 
مت تضييق النطاق وأصبحت 
األمور كلها عكس���ية، والعام 
املاضي لم أكن أعرف الى أين 
تس���ير األمور، ولذلك قررت 
أن أجلس مع نفس���ي وأفكر 
من���ذ أن دخلت للمجال الفني 
وحتى تل���ك اللحظة ما الذي 
حدث وماذا واجهت خالل 10 
سنوات، وس���ألت نفسي ما 
هو أسهل ش���يء جاء لي في 
حياتي؟ فكانت اإلجابة ال شيء، 
كما أن احلديث الذي دار بيني 
وبني والدتي »رحمها اهلل« قبل 
وفاتها بشهر، وقالت لي »انا 
حلمانة فيك وراضية عنك واهلل 
سيوفقك وستكون شيئا كبيرا 
وستغنينا ولكن املهم ان تظل 

من الداخل مثل ما أنت«.

بدايتك كانت بهذه الصعوبة؟
٭ نعم، وال أستحي ان أقول 
إنني »بلشت من الصفر« وكنت 
أبيع صور الفنانني في املسرح 
بنصف دينار، وذلك حتى أجد 
الفرصة ألحتك بالوسط الفني 
وأفتح لنفسي الباب للنجاح، 
وقمت باملشاركة في فيلم مع 
مجموعة من األصدقاء ومنهم 
بدر الفيل���كاوي وكان مؤلف 
ومخرج الفيلم واستمررنا في 
العمل ل� 3 أشهر ومن خالل هذه 
الفرصة اختارتني الكاتبة فجر 
السعيد للعمل معها في مسلسل 
»عديل الروح« ومسلسل »دنيا 
القوى« وقبل هذا العمل كنت 
كومبارس صامتا في مسلسل 
»احليالة« ومسلسل »شباب 

كول«.

ما قصة اقتنائك لكلب؟
٭ أح���ب فصيل���ة »جيرمن 
شيبرد« وعندما كبرت تعمقت 
في عالم الكالب، وبالنهاية كل 

نطمح له أن نكبر وتصبح لدينا 
بصمة، وهناك بعض األشخاص 
القريبني مني قالوا لي »كيف 
تزوجت فنانة..؟«، وبالرغم 
من انني متحفظ ولكنني أرى 
أننا محظوظون كوننا منتهن 

مهنة نحبها وهي الفن.

من هم أصدقاؤك في الوسط 
الفني؟

٭ محم���د العل���وي، فيصل 
دشتي، هيا عبدالسالم.

مازالت تعتبر هيا عبدالسالم 

 كونك شخصا محافظا.. كيف 
فكرت في االرتباط بفنانة؟

٭ أحببت هيا وهي على هذه 
الصورة، وليس من املعقول 
ان تغير نفسها وتترك عملها 
فقط ألننا سنتزوج، والغيرة 
موجودة ف���ي كل رجل وهذه 
فطرة ولكن هناك الغيرة التي 
تكون في مكانه���ا الصحيح 
وأخرى تكون من باب التناقض، 
وحتى ل���و »قعدتها بالبيت« 
فمن ال يعرفها ولو مر عدد من 
السنوات ستبقى بأعمالها عالقة 
في أذهان املشاهدين، ولهذا ما 

شرعتم في تصوير مسلسل 
»في عينيها أغنية« فكيف هي 

الكواليس؟
٭ العمل مبنزلة حتد لي ولهيا 
كونه يتضمن فكرا جديدا من 
حيث طريقة الطرح، وإن شاء 
اهلل تستطيع هيا أن تسيطر 
علي���ه برؤيته���ا اإلخراجية، 
والكاتب محمد حس���ن فكره 
دائم���ا أعمق مب���ا يحمله في 
داخله من أفكار، وال اغفل هنا 
املسؤولية الكبيرة امللقاة على 
عاتق املمثل إليصال تفاصيل 

الشخصية لفكر املشاهد.

دورك في املسلسل يتجاوز 
مرحلة كونك ممثال؟

٭ بحكم ق���رب العالقة التي 
جتمعن���ي بهي���ا فبالتال���ي 
نتشارك أكثر في طرح األفكار 
ومناقشتها وأصبحنا ندخل 
الدقيقة، ونعمل  في تفاصيل 

مببدأ الفريق.

دورك في املسلسل كتب 
خصيصا لك؟

٭ نعم، فالكاتب محمد حسن 
كان���ت بباله فك���رة محددة، 
وس���بق أن اجتمعنا معا قبل 
أن يكتب خطوط املسلس���ل 
فكان يري���د أن يجمعني مع 
هيا � بدي���و � ولكننا رفضنا، 
وبعد عدة أيام اجتمعنا وهنا 
العريضة  أخبرني باخلطوط 

للشخصية.

وما اخلطوط العريضة 
للشخصية؟

٭ ألعب شخصية شاب يعاني 
من مش���اكل نفس���ية، حيث 
نناقش منوذج الرجل اخلليجي 
الذي يتزوج ب� »فشينسيستا« 
فنرى املش���اكل التي يعانيها 
من األساس لقلة ثقته بنفسه 
وما استجد عليه بعد ارتباطه 

بفتاة مشهورة.

لديك عمل ثان في رمضان 
وهو مسلسل »العم صقر«؟

٭ سعدت بالعمل مع كل فريق 
العمل م���ن فنان���ني ومؤلف 
واملخرج، والفنان داوود حسني 
مقدم ش���خصية جديدة بعيد 
الكوميدي���ا، وأمتنى لنا  عن 

التوفيق.

ملاذا أحطت زواجك بهيا 
عبدالسالم بهالة من السرية؟

٭ تعاملنا مع املوقف مبنتهى 
الش���فافية، ولك���ن ليس من 
املعقول ان يكون »مانش���يت 
صحافي« هو الذي يعلن عن 
زواجي، ونحن حتى اليوم لم 
نصرح بتفاصيل عن زواجنا 
في وسائل اإلعالم مع احترامنا 
وتقديرن���ا له���م، إال أن ه���ذا 
الق���رار كان متفقا عليه فيما 
بيننا، ولم نرد أن يكون هذا 
املوضوع حديث الناس ويكون 
التسويق لعملنا على حساب 
حياتنا الش���خصية فهذا أمر 

غير مقبول.

ألم تنزعج من خروج هيا قبل 
ارتباطكم الرسمي لتصرح في 
وسائل اإلعالم بأنها ال تعيش 

قصة حب؟
٭ أبدا، فنحن بالنهاية نعيش 
في مجتمع شرقي حتكمه عادات 
وتقالي����د ومن غير املقبول ان 
تخرج فتاة لتتحدث عن قصة 
حب تعيش����ها دون أن تكون 
مرتبطة بش����كل رس����مي، وال 
يوجد فتاة تقبل على سمعتها أن 

)محمد خلوصي(تخرج وتصرح بأمر مماثل. فؤاد علي 

أجرت الحوار: سماح جمال
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املخرج هاني النصار ملقيا كلمته

مشعل السالم

لقطة جماعية للمشاركني في الدورة وضيوف حفل التخرج

في حفل توزيع شهادات التخرج على املشاركني في الدفعة األولى

»لو« من إبداع طلبة األكادميية الدولية للفنون و»بتوقيع« هاني النصار
احملاضرات واألستوديوهات 
التي متتلكها، ثم أعقب ذلك 
عرض برومو آخر عن مختلف 
محاضرات وتدريبات الدورة 
على مدار 6 أسابيع، ثم قدم 
طالب الدورة مشروع التخرج 
وهو عرض مسرحي بعنوان 
»لو« مدته حوالي 35 دقيقة 
أبرزوا من خالله مخيلتهم 
وطاقاتهم اإلبداعية من خالل 
الكلمة السحرية »لو«، والتي 
تتيح أمامهم مساحات كبيرة 
من التخيل، وقد حمل العرض 
انتقادا لبعض السلوكيات 
اخلاطئة ف���ي املجتمع مثل 
عدم وجود قدوة أمام األجيال 
اجلديدة، واآلثار الس���لبية 
التواصل االجتماعي  ملواقع 
على حي���اة الفرد واملجتمع 
كله، وش���ارك ف���ي بطولة 
العرض الفنانة نادية إبراهيم 
والطالب ش���يرين، خليفة 
اجليران، عمر رشيد، وليد 
القطان  حمادة، عبدالعزيز 

وخلف القالف.
وبعد ذلك صعد الفنانون 
محمد جابر، زهرة اخلرجي، 
رامي العبداهلل، املخرج هاني 
النص���ار واملخرج مش���عل 
السالم خش���بة املسرح من 
أجل تسليم شهادات التخرج 
للط���الب ث���م ق���دم رئيس 
الدولية للفنون  األكادميية 
مشعل السالم درعا تكرميية 
حملاضر الدورة املخرج هاني 

النصار.

ل� »األنباء« لرعايتها له منذ 
بدايته.

وفي كلمته باحلفل، قال 
النص���ار: »قبل���ت العرض 
م���ن دون أي تفاصيل ألن 
صناعة فنان تعني صناعة 
الطالب يتعب  إنسان وهنا 
ويدف���ع لكي يتعل���م وهو 
ما يندر وج���وده باخلليج، 
لذلك يح���رص الطالب على 
العلم وهو ما يعني الوعي 
الكبير لدى الش���باب ويدل 
على احترام رسالة الفن في 
املجتمع بعي���دا عما يغزو 
الشباب من شرور املخدرات 

والفنت. 
وفي تعبيره عن فرحته 
لي���س فقط بالتخ���رج من 
ال���دورة وإمن���ا لتحقيق���ه 
الواقع،  موهبته على أرض 
املتدرب وليد  الطالب  أعلن 
حمادة عن اعتزازه باالنضمام 
الى فري���ق متميز كل منهم 
يعم���ل في مج���ال مختلف 
ولكنهم جميعا يتفقون في 
املوهبة والروح اجلميلة التي 
جعلتهم عل���ى قلب واحد، 
مؤكدة اس���تفادته بكس���ب 
مهارات االرجت���ال والرؤية 
واإلخراج وتفادي األمور التي 
ميكن ان حتدث على خشبة 
املسرح، مبينا دراسته إلنتاج 
مقاطع متثيلية في املستقبل. 
هذا وقد ب���دأ احلفل بتقدمي 
برومو عن نشاط األكادميية 
بصفة عامة من حيث قاعات 

في إبراز موهبته بعد كسر 
األكادميية لكل القواعد بقبول 
جميع األعمار واجلنسيات 

واملواهب.
بدوره، أوضح األس���تاذ 
باملعه���د العال���ي للفن���ون 
املس���رحية هاني النصار ل� 
»األنباء« ان اسم املسرحية 
مستوحى من منهج »ستان 
الفسكي« عن نظريته »لو« 
التي تضع اجلميع في قوالب 
الشخصيات األخرى، مبينا 
تدريبه للطلبة على املشاهد 
احلواري���ة والصامتة وهو 
م���ا مكنهم م���ن النجاح في 
املستوى األول بجدارة كبيرة 
في أساس���يات فن التمثيل 
وإعداد املمثل، مقدما شكره 

على دبلومة بعد تدربه ل� 9 
أشهر، مبينا ان كم الدورات 
مكث���ف مقارن���ة بنظائرها، 
مشيدا بحرص كبار الفنانني 
على االلتحاق بهذه الدورات، 
كما في دورة السيناريو التي 
التحق بها طارق العلي، وفي 
دورة املونتاج سجلت زهرة 

اخلرجي، وغيرهما.
وف���ي كلمت���ه باحلفل، 
الدورات تهدف  قال السالم: 
لصقل املوهوبني لكل القدرات 
املوجودة على ارض الكويت 
الطيبة من جميع اجلنسيات 
في مختلف الفنون كالتمثيل 
واملسرح واإلخراج واإلضاءة 
والتصوير واملونتاج، متمنيا 
ان يحقق كل موهوب أحالمه 

أميرة عزام

أقامت األكادميية الدولية 
للفنون أمس األول حفل تخرج 
الدفعة األولى لدورة أساسيات 
فن التمثيل، وقد تضمن احلفل 
عرضا مسرحيا بعنوان »لو« 
م���ن تأليف ومتثي���ل طلبة 
الدورة وتدري���ب احملاضر 
هان���ي النص���ار وإش���راف 
رئي���س األكادميية مش���عل 
السالم، وذلك برعاية دانكن 
دونتس، وبحضور الفنانني 
زهرة اخلرجي ومحمد جابر 
العيدروسي ورامي عبداهلل، 
وم���ن الس���فارة املصري���ة 
مصطفى ف���اروق واإلعالمي 
بسام اجلزاف، وقد قدم احلفل 
الش���اعرة حنان عبدالقادر 
بحضور طائف���ة كبيرة من 

جمهور املثقفني واملهتمني.
ومن جانبه، صرح رئيس 
األكادميي���ة الدولية للفنون 
الس���ينمائي مشعل  املخرج 
الس���الم ل���� »األنب���اء« بان 
األكادميية بصدد افتتاح نادي 
األكادميي���ة للفنون من اجل 
إعطاء ورش مجانية ألسس 
الدورات االحترافية وأهمها 
املونتاج، هادفة إلعطاء السوق 
مخرجات احترافية مطابقة 
للسوق العاملي، الفتا الى ان 
أغلب احملاضرين حاصلون 
على جوائز عاملية، مش���يرا 
التي  ال���دورات املطولة  الى 
املتدرب من احلصول  متكن 

السالم: األكادميية 
كسرت جميع 

القواعد بقبولها جميع 
اجلنسيات واألعمار 

واملواهب

النصار: املشاهد 
احلوارية والصامتة 

مكنت الطالب من 
التمثيل بجدارة

ممثل ومنتج بعد استضافته األخيرة في برنامج 
حواري يفكر انه يسوي حملة ترويج ألفكاره اللي 

ذكرها في البرنامج بس مو القي اللي يساعده.. 
أفكارك فاشلة!

منتج غير عربي قرر انه ينقل نشاطه الفني 
لدولة غير عربية ألنه وال دولة خليجية ترغب 

بالعمل معه بعد سوالفه اللي من حتت الطاولة.. 
من عاش باحليلة مات بالفقر! 

ممثلة عربية مقيمة في اخلليج تراهن على 
جتربتها في عملها بالدراما املصرية وتتحدى ان 
تفشل ألنها دارسة املوضوع عدل مثل ما تقول.. 

ننطر ونشوف!

ترويج

نقل

جتربة 

عبداإلمام عبداهلل لـ »األنباء«: 
حريص على املشاركات العربية

أحمد الفضلي

انتهى الفنان القدير عبداالمام عبداهلل من تنفيذ احدث 
مشاريعه الفنية على مستوى الدراما واملتمثل مبشاركة 
خارجية جديدة عند طريق املسلسل املصري »ألوان الطيف« 
الذي يصور في العاصمة املصرية القاهرة مبشاركة نخبة 
من جنوم الدراما املصرية. وأكد عبداهلل ان هذه املشاركة 

جاءت من باب حرصه 
على التواجد باألعمال 
العربي����ة،  الدرامي����ة 
الس����ينما  الس����يما 
والتلفزيون املصري، 
حيث سبق وان شارك 
ف����ي العدي����د من هذه 
انه  األعمال، موضحا 
انتهى من تصوير كافة 
مشاهده في املسلسل 
الذي قد يرى النور في 
الفترة املقبلة أو يؤجل 
الى املوسم الرمضاني. 
وأفاد عب����داهلل خالل 

حديثه ل� »األنباء« انه يجسد من خالل هذا العمل شخصية 
ث����ري خليجي يقيم بإحدى املدن املصرية ويتعرف على 
اح����دى العائالت التي احت����رف أفرادها بصناعة والعمل 
بالس����حر والش����عوذة، األمر الذي يدفعه الى حثهم على 
ترك هذه األمور احملرمة والتي تسوء ملجتمعهم كما أنها 
ق����د تقتل عددا كبيرا من أف����راد املجتمع. واختتم الفنان 
القدير حديثة امتنى ان يحصد العمل إعجاب املشاهدين 
ف����ي مختلف الدول العربية، خصوصا أن العمل يش����هد 

مشاركة العديد من جنوم الدراما املصرية.

عبداإلمام عبداهلل
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حوالي 165.000 متر مربع تسع 
حلوالي 5.528 موقفا تقريبا، كما 
توجد مواقف سطحية للسيارات 
تس����توعب 11.472 س����يارة، 
منقس����مة الى 6.781 موقفا في 
حرم الطالبات و4.408 مواقف 
في حرم الطلبة ومت تخصيص 
ل����ذوي االحتياجات  2% منها 

اخلاصة.

ما مميزات الواحة واملناطق 
التجميلية في املشروع؟ 

٭ الواحة ف����ي مدينة صباح 
السالم اجلامعية هي التي تفصل 
احلرمني اجلامعيني »حرم الطلبة 
والطالبات« والتي حتتوي على 
عناصر مائية ممتدة على طول 
الواحة ومجموعات من النخيل، 
التش����جير  وكثافة عالية من 
خلل����ق بيئ����ة متاث����ل البيئة 
التصميم  الطبيعي����ة، ويوفر 
املقترح ممرات مظللة وأفنية 
مفتوحة وجميع تلك العناصر 
تعمل على تلطيف املناخ مما 
يزيد االحساس بالراحة خالل 
التواجد خارج املباني وخاصة 
خالل أشهر الصيف احلارة، ومت 
تطوير املنطقة احمليطة باملوقع 
بحيث تزرع بالنباتات احمللية 
لالستفادة من األمطار املوسمية 
وتقليل تأثي����ر الرياح املثيرة 
لألتربة.وميك����ن رؤية أعمال 
الزراعة االجمالية في مختلف 
أنحاء املشروع بطول حارات 
االطفاء ب����ني الكليات، وحول 
مواق����ف الس����يارات واملباني 
املس����اندة، كما تتوافر حدائق 
كبري عند مداخل حرم الطالب 
والطالبات، ومتتد الزراعة في 
الواح����ة بط����ول 2كم وعرض 
67.8م، وتتضم����ن العديد من 
البحي����رات وكما تضم 2.245 

نخلة وشجرة.

وهي 3 محطات خدمات مركزية، 
يحت����وي كل منها على معدات 
الالزمة لتبريد مباني  التبريد 
احلرم اجلامعي، وتش����مل 36 
وح����دة تبريد لتزويد الكليات 
بطاقة ذات س����عة 72.000 طن 
وحوالي 18 كم من أنابيب مياه 
التبريد و10 كم من أنابيب املياه 
الصاحلة للشرب باالضافة الى 
37 كم من أنابيب مياه مكافحة 
احلريق، وحوالي كيلومتر واحد 
من أنابيب مياه الصرف الصحي 
التي سيتم تنفيذها داخل انفاق 
خدمات تعد الكبرى على مستوى 

الشرق األوسط.
وحتتوي محطات اخلدمات 
الرئيسية للمدينة على أعمال 
أضافية تخدم احلرم الرئيسي 
وهي األعم����ال املدنية للمبنى 
تتمث����ل في محط����ة اخلدمات 
املركزي����ة مبا حتت����وي عليه 
من خزانات للوق����ود وخزان 
املي����اه الب����اردة TES ومحطة 
معاجلة مي����اه صرف األمطار، 
باالضافة الى االعمال الكهربائية 
وامليكانيكية وتشمل وحدات 
التبريد chillers وعددها 18 وحدة 
وغرف احمل����والت ومتديدات 
شبكات املياه الباردة والتغذية 
الكهرباء  والصرف وكيب����الت 
وش����بكات الضغط املنخفض 
في اطار مبنى احملطة واملباني 
امللحقة ومتديدات خط الوقود 
ف����ي ح����دود مبان����ي احلزمة 

نفسها.

تعتبر قلة مواقف السيارات 
إحدى املشكالت امام الطلبة، 

فهل مت تدارك ذلك اثناء تصميم 
املشروع؟

٭ ستوفر مدينة صباح السالم 
اجلامعية مواقف متعددة األدوار 
»أرضي وعلوي« على مساحة 

وصمامات مض����ادة لالنفجار 
والغازات. 

امليكانيكية  أم����ا األج����زاء 
فمحمي����ة ومزودة بس����دادات 
وصمامات مض����ادة لالنفجار 
والغ����ازات وه����و منعزل عن 
اجلزء املعيش����ي داخل امللجأ، 
ما يوف����ر الراح����ة واحلماية. 
امللج����أ على عيادة  ويحتوي 
طبي����ة، وغرفة لالس����عافات 
األولي����ة، ومخ����زن للمعدات 
والطعام، وغرفة إلدارة امللجأ، 
ومصلى للرجال وللنساء، كما 
يحتوي امللجأ على نظام اطفاء 
خاص »DRY POWDER« واجلزء 
 FOAM« امليكانيكي مزود بنظام
SYSYTEM«، كما يحتوي امللجأ 
على 4 مخارج، مخرجني الى نفق 
اخلدمات ومخرجني ألعلى عن 
إلى  طريق الساللم، باإلضافة 
مصعد يتم استخدامه من قبل 

ذوي االحتياجات اخلاصة.

تعد احملطات املركزية أحد أبرز 
عناصر مشروع البنية التحتية، 

فما أهمية هذه احملطات، وكم 
طاقتها االستيعابية، واخلدمات 

التي ستقدمها للمدينة؟ 
٭ أساليب البناء احلديثة تعتمد 
على أمناط مختلفة ومتطورة 
من أساليب تبريد املباني ورمبا 
بات أسلوب التبريد باملياه هو 
األسلوب األكثر حداثة واتباعا 
في أحدث املباني على مستوى 
العالم، وقد اعتمدت مباني مدينة 
السالم اجلامعية على  صباح 
اساليب التبريد باملياه بواسطة 
محطات اخلدم����ات املركزية، 
الس����يما أنها أحد أبرز وأحدث 
املشاريع على مستوى الشرق 

األوسط. 
وتقوم محط����ات اخلدمات 
املركزية بخدمة احلرم الرئيسي 

والغازات السامة وتتسع لنحو 
300 ش����خص بحيث ميكن ان 
تكون مس����تقلة في العمل من 
ناحية الصرف الصحي واملياه 
وتوجد بها خزانات مياه بسعة 
40 ليترا للشخص في اليوم، 
كما أن نظام التكييف فيها يوفر 
التهوية بشكل منفصل ينقي 
الهواء من أي غازات سامة أو 
مواد كيماوي����ة ضارة بصحة 
االنسان، مت االنتهاء من جميع 
مراحل األعمال اخلرسانية لتلك 
املالجئ وبدأنا في التشطيبات 

حاليا. 
امللج����أ من  وكل حوائ����ط 
اخلرسانة املس����لحة الداخلية 
واخلارجي����ة، وتبلغ س����ماكة 
احلوائط اخلارجية 80 س����م 
والداخلية ال تقل عن 20س����م، 
وبها خزانات ضخمة لتجميع 
الس����وائل من املداخ����ل خالفا 
عن خزانات الصرف الصحي 
واملياه التي تبلغ س����عتها 40 
ليترا للشخص في اليوم وهذا 
يكفيه ليومني على األقل بينما 
الديزل لنحو  تكفي خزان����ات 
يومني عل����ى األقل، أما األبواب 
اخلارجية املستخدمة في امللجأ 
فقد صممت ألن تكون مضادة 
لالنفجار والغازات، ويحتوي  
امللج����أ عل����ى 12 دورة للمياه، 
ونظ����ام تكيي����ف منفصل عن 
الهواء اخلارجي وتبلغ س����عة 
الفالتر ESL 7500، والتي جتعل 
 ،15cfm كمية الهواء النقي للفرد
والتي جتعل درجة حرارة امللجأ 
ال تتع����دى 24 درج����ة مئوية، 
امللجأ عل����ى مولدات  ويعتمد 
الدي����زل، وق����د زودت املالجئ 
الكهربائية  التمديدات  بأفضل 
من نوع )MICC(، وكل األنابيب 
الداخلية واخلارجية من وإلى 
امللج����أ حتتوي على س����دات 

النفق،  الى خ����ارج  التهوي����ة 
باالضافة الى تنفيذ كل الفتحات 
املطلوبة في جسم النفق لدخول 
خطوط وشبكات البنية التحتية 
التي سيتم تنفيذها من خالل 
مقاول احلزم املختلفة، واألعمال 
املعدنية وتشمل مسارات كابالت 
الكهرب����اء ومم����رات الصيانة 

للشبكات.

ينظر للمدينة على أنها ستكون 
أكثر بقعة آمنة في حال اجناز 

عدد كبير من مالجئ الطوارئ 
فما هو الغرض منها، وكم 

عددها وما مواصفاتها؟ 
٭ مشروع مدينة صباح السالم 
اجلامعية يحتوي على 29 ملجأ 
طوارئ حديث����ا مت تصميمها 
وتنفيذها وفق أحدث املعايير 
العاملية حلماي����ة األفراد ضد 
مختلف األخطار وهو ما يعكس 
صورة الكويت كدولة متقدمة 
ومتحض����رة تعتني بس����المة 
األفراد على أراضيها، كما ان هذا 
العدد من املالجئ غير مسبوق 
الكويت، ورمبا يجعل من  في 
»الشدادية« منطقة متميزة في 
معايير السالمة، وهذه املالجئ 
يتم اجنازه����ا حلماية وحفظ 
أبنائن����ا الطلبة وكذلك أعضاء 
التدريسية واالدارية  الهيئتني 
من مرت����ادي املدينة بل وكافة 
املواطنني م����ن قاطني املناطق 
املجاورة ملوقع املدينة في حاالت 
الطوارئ، فهي مالجئ عامة، ومت 
انشاؤها وفق املعايير اخلاصة 
الدارة الدفاع املدني وهي معايير 
تراعي أحدث ما توصلت اليه 
الدول املتقدمة في هذا املجال.

وتعد املالجئ في املشروع من 
تصنيف C4 وهي مالجئ للغازات 
تستخدم للتعامل مع الهجمات 
البيولوجية  وتأثير األسلحة 

في البداية حدثينا عن األعمال 
اخلاصة بشبكة األنفاق التي 

متتد حتت مدينة صباح السالم 
اجلامعية، وما اخلدمات التي 

ستقدمها للمشروع، واهم 
مواصفاتها؟

٭ متتلك مدينة صباح السالم 
اجلامعية شبكة أنفاق عمالقة 
تبلغ مساحتها 7.5 كم جتعلها 
الش����بكة األكبر على مستوى 
الشرق األوس����ط، حيث يبلغ 
عرض وارتفاع النفق 8 أمتار، 
مما يس����مح بتحريك سيارات 
العمالقة داخلها لتقدمي  النقل 

خدمات الصيانة املختلفة.
ويعد نفق اخلدمات العمود 
الفقري للحرم اجلامعي حيث 
س����يتم متدي����د كل اخلطوط 
وشبكات البنية التحتية التي 
تغذي مباني اجلامعات واملباني 
اخلدمية األخرى امللحقة باحلرم 
اجلامعي وتنقسم األنفاق في 
املدين����ة ال����ى نفق����ني احدهما 
الغربية للمش����روع  للناحية 

واآلخر في اجلهة الشرقية.
وتنقس����م األعمال املدنية 
لنفق اخلدمات اخلاص بالناحية 
الغربية وخط����وط اجلاذبية 
الى:اجلسم اخلرساني للنفق 
الرئيسي واالنفاق الفرعية بطول 
3560م تقريبا الى املباني الواقعة 
في اجل����زء الغربي من احلرم 
اجلامعي باجمال����ي 111020م3 
خرس����انة مس����لحة وساللم 
اله����روب واملنحدرات وممرات 
التهوية الى خارج النفق، كما 
يتم تنفيذ كل الفتحات املطلوبة 
في جسم النفق لدخول خطوط 
وشبكات البنية التحتية التي 
سيتم تنفيذها من خالل مقاولي 
احلزمات املختلف����ة باالضافة 
الى خط����وط الصرف الصحي 
بطول 1457م وغرف التفتيش 
وخطوط ص����رف املطر بطول 
1169م وذلك أسفل منطقة الواحة 
الفاصلة ب����ني احلرم اجلامعي 
للبنات واحلرم اجلامعي للبنني 
واألعم����ال املعدنية وتش����مل 
مسارات كابالت الكهرباء وممرات 

الصيانة لشبكات الكهرباء.
املدنية لنفق  اما األعم����ال 
اخلدم����ات اخل����اص بالناحية 
الش����رقية وخطوط اجلاذبية 

فتنقسم الى:
اجلسم اخلرس����اني للنفق 
الرئيس����ي واألنف����اق الفرعية 
بطول 3600 م تقريبا الى املباني 
الواقعة في اجلزء الشرقي من 
الكليات  احلرم اجلامعي وهي 
ومحط����ة اخلدم����ات املركزية 
ومبان����ي اخلدم����ات باجمالي 
122000م3 خرس����انة مسلحة 
تقريبا، كما تش����مل س����اللم 
املخارج واملنحدرات وممرات 

احدى محطات اخلدمات املركزية في املشروع د.أنوار اإلبراهيم تشرح مراحل مشروع الواحة للزميل عبداهلل الراكان  )ريليش كومار( 

جانب من تصميم مشروع الواحة التجميلي في »الشدادية« جانب من انشاء انفاق اخلدمات  احد مالجئ الطوارئ

6 ماليني م2 مساحة 
املدينة وتستوعب

40 ألف طالب 

مالجئ الطوارئ مت 
تصميمها وفق أحدث 

املعايير العاملية 
ويتسع الواحد منها 

لـ 300 شخص

نظام التكييف في 
املالجئ يوفر التهوية 
بشكل منفصل ينقي 
الهواء من أي غازات 
سامة أو مواد ضارة 

بصحة اإلنسان

امللجأ يحتوي على 
عيادة طبية وغرفة 
لإلسعافات األولية 
ومخزن للمعدات 
والطعام ومصلى 
للرجال وللنساء 

الزراعة التجميلية 
في الواحة متتد 

بطول 2كم وعرض 
67.8م وتضم 2245 

نخلة وشجرة

36 وحدة تبريد تزود 
الكليات بـ 72.000 

طن تبريد عبر 
18كم من األنابيب

حوار: عبداهلل الراكان 

أنوار اإلبراهيم لـ »األنباء«:  7.5 كم2 طول أنفاق 
اخلدمات   في مدينة صباح السالم اجلامعية

 وتعد  األولى  من نوعها بالشرق األوسط
تسعى جامعة الكويت من خالل انشاء مدينة صباح السالم اجلامعية )الشدادية( الى حتقيق احللم الذي طاملا راود الكويتيني بأن تكون 

لديهم مدينة جامعية متكاملة املرافق، تضم بني جنباتها اكبر عدد من الكليات، ومت تخطيط وتنفيذ مرافق ذلك احلرم اجلامعي لتساير أحدث 
ما وصلت اليه املنشآت اجلامعية احلديثة بالعالم، وتصبح مفخرة للكويت على املستويني االقليمي والعاملي. ويتم تنفيذ املدينة اجلامعية 
على مساحة تبلغ 6 ماليني متر مربع الى اجلنوب الغربي من مدينة الكويت بحيث تضم جميع كليات ومرافق اجلامعة في حرمني منفصلني 

أحدهما للطالب واآلخر للطالبات لتستوعب ما يقارب 40 ألف طالب وطالبة، وتنقسم مشاريع املدينة الى قسمني احدهما ملباني الكليات 
واملرافق والثاني ملشاريع البنية التحتية. ومتثل مشاريع البنية التحتية في املدينة شبكة متكاملة وأنظمة مرتبطة ببعضها وحلقات 

متواصلة تخدم احلرم الرئيسي للمشروع، وهي عبارة عن الهياكل املنظمة الالزمة لتشغيل أي مشروع من اخلدمات واملرافق. »األنباء« 
حاولت التعرف على مكونات مشاريع البنية التحتية ل� »الشدادية«، والتقت مساعدة مدير البرنامج االنشائي للبنية التحتية بجامعة 
الكويت د.أنوار االبراهيم، حيث أكدت ان املشروع يضم عددا من أنفاق اخلدمات تعد األولى من نوعها في الشرق األوسط بطول 7.5 كم 

وارتفاع 8 أمتار، موضحة انها تضم 29 ملجأ طوارئ مت تصميمها وتنفيذها وفق أحدث املعايير العاملية، باالضافة الى مواقف سيارات تتسع 
ل� 17.000 سيارة، ويشتمل املشروع على 36 وحدة تبريد، وفيما يلي التفاصيل:

د.أنوار اإلبراهيم

مساعدة مدير البرنامج اإلنشائي للبنية التحتية بجامعة الكويت أكدت أن املشروع يضم 29 ملجأ للطوارئ ومواقف تتسع لـ 17.000 سيارة
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جرمية.. أحدث طراز

التعصب آفة

قرر امرؤ القيس الذهاب إلى بالد 
الروم يطلب دعمهم السترجاع 
مملكته، فأودع صوجلان امللك 
أمانة لدى السموأل خشية أن 
يسرق منه في طريق السفر، 

وحني علم خصومه بأمر 
الصوجلان حاصروا السموأل 
في حصنه ومت اختطاف ابنه 

وخيّر بني تسليم الصوجلان أو 
قتل االبن، فاختار الوفاء ملا تعهد 
به المرئ القيس، وبعد قتل االبن 
صار السموأل مثاال للوفاء وقالت 

العرب »أوفى من السموأل«.
>>>

قصص االختطاف والتهديد 
بالقتل تكررت كثيرا، خاصة 
في سبعينيات القرن املاضي 
بعد أن عرف الناس املنظمات 

االرهابية مثل »بادر ماينهوف« 
و»األلوية احلمراء« و»منظمة 

ايلول االسود« و»اجليش األحمر 
اليابانية« وتعددت وتنوعت 

أنشطتهم اإلجرامية التي كانت 
تتم حتت شعار »العنف الثوري« 

ومنها اغتيال الديبلوماسيني 
وخطف الطائرات وتفجيرها، 

وأشهر جرائمهم اختطاف وقتل 
الدو مورو رئيس وزراء ايطاليا 

عام 1978.
>>>

أما أحدث طرز االختطافات 
وأغربها وأخطرها فيتجلى فيما 

يفعله احلوثي في اليمن حني 
قرر اختطاف شعب بأكمله 

باستخدام السالح واحتالل املدن 
واحملافظات بتحريض ودعم 

خارجي ودون اإلصغاء لنداءات 
التعقل، بل مضى في دروب 

الغي والشقاق بالتحالف املوبوء 
مع رئيس مخلوع ميلك السطوة 

واملال والنزق فعقد األشرار 
النية املتوحشة التي بددها حزم 

العاصفة. 

عرف معجم املعاني اجلامع اآلفة 
على أنها كل ما يصيب شيئا 

فيفسده.. متاما كالتعصب بألوانه 
الذي كان ومازال سبب خالفاتنا 
وصراعاتنا الفكرية واالجتماعية 

على مستوى الدول واألفراد على 
مر العصور واألزمان.

التعصب الذي ال يدل اال على 
انحطاط أخالقي وفكري وديني. 

والتعصب الذي ال يعرف عن 
صاحبه سوى كونه ال ميلك ذرة 
سالم وتسامح نفسي حتى مع 

نفسه. والتعصب الذي  يدل  على 
أن صاحبه حصل على تربية 

عنصرية، والدين واألخالق بريء 
منه.

وقد عرف أحدهم التعصب على 
أنه »شعور داخلي يجعل اإلنسان 

يرى نفسه على حق ويرى 
اآلخر باطال، ويظهر هذا الشعور 

في صورة ممارسات ومواقف 
متزمتة ينطوي عليها احتقار 

اآلخر وعدم االعتراف بحقوقه 
وإنسانيته«. والتعريف السابق 

يوضح في اعتقادي أن املتعصب 
ما هو إال شخص مريض قرر 

أن يضيع وقته في مراقبة الغير 
وإصدار أحكامه االنطباعية عليهم 

بدال من إضاعتها بالنظر إلى 
نفسه ومحاولة إصالح اعوجاجها، 

ولهذا فاملتعصب هو أبعد الناس 
عن الدين والتعصب هو أولى 

خطوات اإلجرام في املجتمعات 
وأكبر دليل ما يحصل في عاملنا 

العربي من حروب ودمار في بقاع 
مختلفة، حيث انها يجمعها شعار 

واحد هو التعصب.
إن ما سبق يذكرنا بقول اهلل 

تعالى )وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل 

أتقاكم( ڈ. 
وفي النهاية ال يسعني إال أن 

أقول »ليتهم يخلعون أقنعتهم 
لنعيش بسالم«. 

dr.khadeja1@gmail.com

السايرزم

حتت الشمس

د.خديجة المحميد 

طارق بورسلي 

منذ 16 مايو 2005م وحتى مايو املقبل 
يصبح عمر نيل املواطنة الكويتية 

حلقوقها البرملانية عشر سنوات، وهي 
فترة تستدعي الوقوف وإعادة النظر في 
املكاسب السياسية واملدنية التي حتققت 

للمواطنة بعد هذه النقلة النوعية في 
احلياة السياسية.

في فترة استثنائية من الزمن تسنى 
للمواطنة بقرار برملاني حتصيل حقها 
في الترشح واالنتخاب ملجلس األمة، 

وكثمرة ملمارسة هذا احلق وصلت 
لكرسي البرملان 4 مواطنات، ولم يتجاوز 
هذا العدد أي إجناز رقمي للكويتية فيما 
بعد، بل لم يثبت هذا النجاح، إذ تضاءل 

فيما بعد حتى خال برملان اليوم من 
عضوية أي مواطنة فيه، وعلى مستوى 
الوزارة من وزيرتني إلى وزيرة واحدة 

فقط حاليا.

وهي نتيجة غير مستغربة ملجتمع 
حتكمه الثقافة الذكورية لقرون 

طويلة وتوجه دفة حياته االجتماعية 
والسياسية مبختلف جوانبها، فما زالت 

حتى التيارات السياسية التي نادت 
بحقوق املرأة السياسية تخلو مجالس 

إدارة تشكيالتها من النساء، رغم 
وجود الالتي متلكن الكفاءة السياسية 

وامليدانية في قواعدهم.
وأيضا من أسباب انحسار املواطنة من 

مواقع املشاركة في صنع القرار كون 
العملية السياسية في الكويت مازالت 
تفتقد املعايير املوضوعية في حقيقة 
ممارساتها الدميوقراطية وآلية هذه 

املمارسات، حيث انها بدل أن حتكمها 
اخلطط والبرامج املؤسساتية اجلادة 

والتي حتتاج الكفاءات النوعية من الرجال 
والنساء فإنه تسيرها ردود األفعال 

واملصالح الفردية والفئوية وحتكم 
قراراتها.

أما على مستوى املكاسب املدنية، فرغم 
حصول فارق نوعي في تداول احلقوق 
املدنية للمواطنة الكويتية، إال أنه مازال 

فارقا على مستوى االستعراض االنتخابي 
في فترة الترشح للمقاعد البرملانية، وبعد 

الوصول للمجلس تصبح االستحقاقات 
املدنية للمواطنة والوعود في آخر سلم 
األولويات ثم تسقط منه بال ناصر وال 

معني إال من عدد قليل من النواب.
ومع ذلك حتقق للمواطنة اليسير جدا من 

حقوقها املدنية التي تطالب بها.
إال أنه بتزايد الوعي احلقوقي وتراكم 
ضغوط املعاناة عليها، فإنها ستواصل 

املسير في هذا الطريق الوعر والطويل، 
طريق الغربة في الوطن.

..وللموضوع بقية.

املتابع لسيرة هيالري كلينتون سيجد أنها 
وإن كانت من احلزب الدميوقراطي إال أن 
نفسها األقرب إلى النفس اجلمهوري من 

حيث احلدة في الطرح واآلراء اجلريئة التي 
تطرحها وتعلنها.

باختصار هي جمهورية برداء دميوقراطي، 
أو جمهورية الهوى دميوقراطية التوجه، 
بدأت رحلتها نحو السباق للبيت األبيض 

والذي معه وفي حال وصولها ستكون أول 
امرأة تتولى زمام البيت األبيض لتصنع 

التاريخ كما صنعه باراك أوباما عندما 
أصبح أول رئيس أسود للواليات املتحدة 

األميركية.
لسيرتها حكاية دميوقراطية حقيقية، بل 

ورمبا تكون حكايتها األقرب إلى املمارسة 
الدميوقراطية احلقيقية والتواؤم السياسي 
الذي نفتقده في الوطن العربي سواء على 
مستوى النخبة أو مستوى رجل الشارع 

العادي.
في العام 2008 دخلت هيالري كلينتون 

سباق الرئاسة ضد املرشح يومها عن 
ذات احلزب الذي تنتمي إليه وهو احلزب 

الدميوقراطي، وكان السباق بينهما 

محموما داخل انتخابات احلزب، وانتهى 
األمر إلى فوز أوباما بتمثيل احلزب 

الدميوقراطي خلوض االنتخابات األميركية 
ضد اجلمهوري جون ماكني، ومع خسارة 

هيالري كلينتون لترشيحها عن احلزب 
الدميوقراطي إال أنها لم تنسحب كما يفعل 

ربعنا بل وقفت مع غرميها باراك أوباما 
داخل احلزب ودعمته ووقفت إلى جانبه 

حتى وصل إلى سدة الرئاسة وعملت 
معه ولم تتخل عنه أو حتى حتاربه، وبعد 

وصول أوباما أعلن هو بدوره هيالري 
كلينتون منافسته السابقة مبنصب وزير 

خارجية أميركا.
اآلن وبعد أن اقتربت الوالية الثانية لباراك 

أوباما لنهايتها أعلنت رسميا هيالري 
كلينتون خوض السباق الرئاسي، ومن 
خالل الدعم املطلق الذي حتظى به من 

احلزب الدميوقراطي كونها األقوى 
واألقرب واألكثر توافقا فيمكن أن تكون 

هيالري أول امرأة تصل إلى البيت 
األبيض.

آراؤها املعلنة كلها تصب في صالح توافق 
اللوبي اليهودي األميركي معها، وهذه 

نقطة مهمة جدا، واألهم أنه في ڤيديو 
إعالنها الترشح والذي يعتبر برنامجا 

انتخابيا ملخصا لها وهو أنها خاطبت فيه 
وخاطبت جموع الشعب واألقليات من 

السود والشواذ جنسيا واملهاجرين واملرأة 
واملدافعني عن حقوق احليوان، مؤكدة 

خالل الفيديو القصير أنها مستعدة لتقدمي 
شيء وسياسة جديدة للبالد، كما سلطت 
الضوء على األوضاع االقتصادية ونيتها 

النهوض بها لألفضل.
األمور وحسب ما هو معطى حاليا وثابت 

أنها األقرب للفوز والوصول إلى البيت 
األبيض كأول امرأة.

السؤال الذي يتردد دائما مع كل انتخابات 
رئاسية هو ما الذي سيتغير من سياسة 
الواليات املتحدة األميركية إذا ما وصل 

جمهوري أو دميوقراطي إلى البيت 
األبيض؟ في احلقيقة أنه لن يتغير شيء 

سواء كان الرئيس دميوقراطيا أو جمهوريا 
أو حتى كائنا فضائيا، فاخلطوط العامة 

للسياسية األميركية في املنطقة ال تتغير 
كثيرا التفاصيل هي التي تتغير وطريقة 
األداء وسرعته، عدا ذلك لن يتغير شيء.

بعد عشر 
سنوات

هيالري 
ومستقبل 
املنطقة العربية

مبدئيات

سلطنة حرف

قبل أيام قال وزير التربية: ان التطبيقي »مخطوف من اإلسالميني 
والقبليني«، وإنه سيلغي آيات وأحاديث اجلهاد من املناهج املدرسية 

في خطوات إصالحية ملنظومة التعليم وللقضاء على الفكر 
املتطرف، أو كما قال!

ويضيف معاليه: إن الوضع السياسي اآلن مالئم إلعادة طرح 
قانون منع االختالط، ألنه مكلف للدولة! أظنه يشير إلى أن 

املجلس بصام للحكومة!
ولم يوفر نبيل الفضل جهدا أو يضيع وقتا، فباألمس قدم طعناً 
في قانون منع االختالط وقبله صرح بأنه قانون متخلف، وليس 

بغريب ذلك على هذا النائب املتحرر الذي ال تتالءم مشاريعه 
ورغباته مع املجتمع الكويتي املتدين. 

ولكن معالي الوزير، بعد أن هاج عليه الشعب الكويتي احملافظ 
املتدين، عاد واعتذر في وسائل اإلعالم وقال: »فهمتوني غلط«! 

هذا شيء من أشياء، وقطرة من بحر، ومعركة من حرب، بني 
اإلسالمية والليبرالية والعلمانية.

ومن املناسب في هذا السياق، طرح دور الصحافة في الكويت 
على املستويني اخلبري والرأي.

الصحافة يجب أن تكون منبراً للحرية املسؤولة، ومسّخرة خلدمة 
اإلسالم، أليس مالك الصحف مسلمني؟

واحلرية جزء أصيل في ديننا، ولكن ال يوجد حرية مشاع في 
أي من القوانني السماوية أو الوضعية، لكل حرية حدود، وفي 

شريعتنا لها ضوابطها، التي حتافظ على كرامة اإلنسان وحقوقه، 
ومنها عدم املساس بسمعته بال قرينة، ورد اعتباره بعد ظهور 

البينة في صاحله، وفيها من اخلير الكثير مما ال يعرفه العامة في 
ندائهم للحريات، فيرفضون التحاكم للشرع أو دعواتنا ألسلمة 
القوانني لظنهم أن فيها ظلما وتخلفا، كما يّدعون جوراً، مع أنها 

هي كمال العدل.
نحن في مجتمع كله إسالمي، وال يفترض في اإلعالم أن يسند 

ويدعم ما تعلق بالقوانني الوضعية في أطروحات ُكتّابه، أما تناوله 
اخلبري فمن الِبر في الدين أن يكون بال إبراز لتلك األصوات 
الشاذة، بل عرضها باشمئزاز أو إهمالها، بينما ما نراه العكس 

متاماً، تلك األصوات الضئيلة جداً والقليلة جتد عناوين في 
الصفحات األولى وعلى ثمانية أعمدة، وكأنه خبر عن إعادة فتح 

األندلس أو حترير فلسطني!
صحف تعتبر الدستور مقدسا ال مُيس، يتباكون »إال الدستور.. 

إال الدستور«، وهذا ألنهم خط الدفاع األول عن القوانني الوضعية 
غير املنزلة أو املنزهة، بينما التشريع اإللهي الباقي إلى يوم القيامة 

بال تغير ومحاباة فيقفون مطالبني بنسخه، والتعتيم على آيات 
من كتاب اهلل، وأحاديث من السنة النبوية، وهي املصدر الثاني 

للتشريع بعد القرآن، ومن ينادي بذلك؟ انه وزير التربية والتعليم!
ال غرابة، فلو نظرنا لهذه احلقيبة »املنكوبة« فلن جند عليها إال 

ليبرالياً وعلمانياً، فهل هو نهج حكومي بفصل الدين عن التعليم؟!
أما كاتب الرأي فعليه التزام بأن يكون قائداً للرأي العام عبر طرح 

املشروع النهضوي والتنموي والوطني، وقبلها كلها الديني.
أعلم ان كالمي ال يعجب البعض، ولكن أولئك ليسوا قدوات في 
حسن القراءة لنبض الشارع، وجودة إيجاد مشاريع تفيد البالد 

والعباد، عدا التعري واخلمر واالختالط، مجون وفسق ويريدون 
دعم الشعب الذي لم يتخّل عن محافظته في هوجة الشيوعية 

احلمراء، والقومية البلهاء، فكيف يفعل والصحوة متتطي احلزم، 
وستأتي باحلسم إن شاء اهلل باجتاه نهضة األمة؟!

البعض يبحث عن الشهرة بتصريحات شاذة، والبعض يعشق 
تضخيم الشخصيات الشاذة، والبعض يستقتل في سبيل نشر 

األقاويل الشاذة، ما حكاية الشذوذ في أوساط املتحررين؟!

قال احمد مدحت باشا في مذكراته عن الكويت بعدما زارها عام 
1872 »وقد كثر عدد سكانها على متادي األيام وشيخها اليوم 
اسمه عبداهلل الصباح وأهلها يديرون أمورهم بحسب الشرع 

الشريف« )تاريخ الكويت112(.
>>>

قال ديكسون في كتابه الكويت وجاراتها 249، عن الشيخ سالم 
بن مبارك الصباح احلاكم التاسع: وكان سالم بن مبارك آل 

صباح نسيجا مختلفا جدا من الرجال، فهو مسلم متشدد وعنيد 
في التمسك بعقيدته وكانت شجاعته من نوع نادر.

>>>
قال الشيخ الرشيد عن الشيخ سالم بن مبارك الصباح: أول 

أعماله تطهير البلد من الفسق، حتى رتب مختارين في األحياء 
إلزالة ذلك الدنس مثل هيئات األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

فلهجت األلسنة بالثناء عليه ملا أبداه من الغيرة على اآلداب العامة 
واألخالق الفاضلة.

>>>
وصف الشيخ احمد الشرباصي، رحمه اهلل، أهل الكويت بقوله: 

الكويت إمارة عربية إسالمية، جميع أهلها مسلمون وأغلبها 
سنيون سلفيون، وأغلبية القوم متدينون متعبدون محافظون 

على الشعائر الدينية.
>>>

قال ديكسون عن الشيخ احمد اجلابر، رحمه اهلل، والد أميرنا 
حفظه اهلل: وبصفته مسلما شديد التمسك بعقيدته، بذل جهدا 

كبيرا من أجل منع اخلمور، وأيضا من أجل القضاء على البغاء، 
وكان هو نفسه من غير املدخنني. )الكويت وجاراتها 269(.

>>>
قالت أول طبيبة في الكويت اليانوركالفرلي وهي تصف حال 
النساء عام1911: بدت النسوة وكأنهن أشباح سود ملفوفة من 
الرأس حتى القدم من األمام واخللف بالعباءات السود إال من 
فتحة للعني يغطيها منديل. »كنت أول طبيبة في الكويت 37«.

>>>
قال محمود بهجت سنان عراقي اجلنسية متحدثا عن ذكرياته 
في الكويت: ان املرأة الكويتية حتى سنني قالئل كانت ترتدي 
اجللباب عند خروجها من منزلها، واجللباب رداء طويل الذيل 

يزحف وراءها على األرض ما يقارب املتر إمعانا في ستر قدميها 
ويستر وجهها نقاب كثيف وال تعرف الى التبرج سبيال.

>>>
قال ساروجني شاعر الهند: اإلسالم أول من نادى 

بالدميوقراطية، وهي تبدأ من املسجد 5 مرات باليوم ينادى 
للصالة، فيسجد القروي وامللك جنبا إلى جنب اعترافا بأن اهلل 

أكبر، أدهشتني هذه الوحدة غير القابلة للتقسيم التي جعلت من 
كل رجل بشكل تلقائي أخا آلخر.

>>>
قال مايكل هارت: اخترت محمدا ليكون أعظم رجل ألنه الوحيد 
بالتاريخ كله الذي جنح أعلى جناح ديني ودنيوي، فهناك رسل 

وحكماء بدأوا رساالت عظيمة لكن ماتوا قبل إمتامها، لكن محمدا 
بدأ وأمت رسالته وحتددت أحكامها وآمنت بها شعوب بأسرها في 

حياته.
>>>

٭ أسطر قرأتها في تويتر وأسطر كتبتها في تويتر.

@kholoudalkhames

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

خلود عبداهلل الخميس 

عبدالمحسن محمد المشاري

القرآن والسنة 
خط أحمر »معاليك«!

يا عرب 
هذه الكويت 

وأهل الكويت

يا سادة يا كرام

baselaljaser@hotmail.com 
@ baselaljaser

باسل الجاسر
عاصفة احلزم جاءت كنتيجة حتمية 

للتسلط والطغيان الذي مارسه احلوثي 
بدعم وحتريض من املخلوع علي 

عبداهلل صالح، بسبب ما امتلكاه من قوة 
السالح الذي يفتقده أو ال ميلك مثله 
باقي مكونات الشعب اليمني.. فذهبا 
بعيدا في االستخفاف بشركائهما في 

الوطن وراحا يفرضان عليهم إرادتهما 
بقوة السالح.. بل انهما انقلبا على ما 

وقعا عليه مبحض إرادتهما من اتفاقات 
شهدت عليها هيئة األمم املتحدة ومجلس 

التعاون وكانا ضامنني لهذه االتفاقات.. 
لدرجة انهما )احلوثي وصالح( قاما بحبس 
الرئيس الشرعي ورئيس احلكومة وبعض 

الوزراء ألنهم لم يذعنوا إلرادتهما ولم 
يطلقاهم إال بعد ان أجبرا الرئيس على 
تقدمي استقالته.. أي إنهما نسفا طاولة 

احلوار وقاال بالفم املآلن وبكل الوضوح 
والصراحة لشركائهما بالوطن ومحيطهما 

اخلليجي واملجتمع الدولي رعاة احلوار 
اليمني وضامنيه: سنأخذ ما نريد مبا 

منتلكه من قوة السالح دون مراعاة 
للجميع.

فما املتوقع من شركائهما بالوطن ممن 
ال ميلكون القوة الكافية، وما املتوقع من 
شركائهما باإلقليم وهو مجلس التعاون 

اخلليجي وهم يرون تغول إيران على 
اليمن؟ واحلوثي يقول »احلج السنة 

القادمة بدون فيزا..« واإليراني يقول 
»سقطت العاصمة العربية الرابعة بيدنا« 

هل يتوقع أحد أن تقف السعودية 
ومجلس التعاون اخلليجي مكتوفي 

األيدي أمام هذا الطغيان واالنقالب على 
االتفاقات والشرعية ونسف طاولة احلوار 

واخلطر الذي بات يتهددهم ويتهدد 

دولهم؟
إنني واهلل ألعجب ممن يتباكى اليوم 

على شن مجلس التعاون عاصفة احلزم 
التي اجبرهم عليها احلوثي وصالح 

جبرا.. وكانوا صامتني بل والبعض منهم 
كانوا فرحني باجتياحات احلوثي وصالح 
للمحافظات اليمنية عبر القصف املدفعي 

املركز الذي أوقع الكثير من القتلى في 
صفوف األطفال والنساء واألبرياء إلى 

أن وصلوا إلى عدن، وهم حتى اآلن 
يقصفون املناطق التي ترفضهم دون 

رحمة.. وهم ال يتباكون إال على ضحايا 
عاصفة احلزم ويصمتون لسقوط 
الضحايا على يد احلوثي وصالح، 

واحلقيقة ان عاصفة احلزم انطلقت 
كنتيجة للطغيان واإلقصاء الذي مارسه 
احلوثي وصالح بحق شركائهما بالوطن 
وشركائهما بالدين والعروبة واإلقليم.. 

ومحاربة الطغيان واإلقصاء باركها 
معظم اليمنيني ومعظم اإلقليم اخلليجي، 
عندما قام احلوثي باجتياح صنعاء لطرد 
الطغيان الذي مارسه اإلخوان املسلمون 
بحق الشعب اليمني.. وباركته شخصيا 

في مقال نشر هنا حتت عنوان »الصلف 
اإلخواني وقبول احلوثي« بتاريخ 25 
سبتمبر 2014 وكان املتوقع ان يطهر 
احلوثيون صنعاء من صلف جماعة 

اإلخوان املسلمني ويعودوا لصعدة حيث 
قواعدهم، إال انه متادى وقضى على 

الصلف اإلخواني ليمارس هو وصالح 
ذات الصلف بل وبشكل أوسع وأظلم 

على كل أرجاء الوطن اليمني وتعداه لدول 
اجلوار.

والواقع ان احلرب شر مطلق وعمل 
تكرهه النفس البشرية وله ضحايا من 

األبرياء، ولكنه شر ال بد منه أحيانا، 
فوطني الكويت لم يتحرر من الغزو 

الصدامي وصلفه اال عبر عاصفة 
الصحراء املجيدة.. بل العالم دخل 

احلرب العاملية الثانية لصد صلف هتلر 
وطغيانه.. فهل نحمل العالم املتحضر 

مسؤولية ضحايا احلرب العاملية الثانية 
التي سقط فيها ماليني القتلى واملعاقني 

من األبرياء؟ ام نكون عادلني ونحمل 
مسؤولية هذا الكم الهائل من الضحايا 

لصلف وطمع هتلر؟ وكذلك حرب حترير 
وطني الكويت بالعام 90 التي سقط فيها 
الكثير من الضحايا األبرياء، فهل يعقل 

ان نحمل املسؤولية للكويت وطنا وشعبا 
ومن ورائهم التحالف العربي والدولي؟ 

ام نكون منصفني ونحمل املسؤولية 
للمسؤول وهو هنا املقبور صدام وصلفه 

وطمعه؟ واليوم في اليمن وبعد الصلف 
والطغيان الذي مارسه احلوثي واملخلوع 
صالح وانقالبهما على ما وقعا عليه، فهل 
يعقل ان يحمل عاقل ومنصف املسؤولية 

لعاصفة احلزم جراء سقوط الضحايا 
األبرياء وتدمير بعض البنى التحتية 

التي استخدمها احلوثي وصالح كمالذات 
آمنة جلنوده وعتاده العسكري، ونبرئ 
املتسبب احلقيقي في هذه احلرب؟ ان 

من يحمل اليوم املسؤولية لعاصفة احلزم 
يجب ان يكون منصفا ويحمل ضحايا 

احلرب العاملية الثانية ملن دافع عن نفسه 
في مواجهة الغزو النازي.. وكذلك عليه ان 
يحمل مسؤولية ضحايا عاصفة الصحراء 

التي حررت الكويت والكويتيني.. لكي 
يتسق مع منطقه املتغير بحسب ما يرى 

وال أقول بحسب ما يشتهي.. فهل من 
مدكر؟

احلوثي وصالح 
يتحمالن دماء 
األطفال

رؤى كويتية
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ترقية عدد من 
أعضاء هيئة 

التدريس ونقل 
املشرحة احلالية 

ملوقع مؤقت 
حلني االنتهاء 

من عملية التقييم 
الشامل

املوافقة على 
منح عبدالعزيز 

سعود البابطني 
الدكتوراه الفخرية 
تقديراً ملساهماته 

وجهوده األدبية 
واألكادميية وسعيه 
املستمر في خدمة 

احلضارة اإلنسانية

السفير األميركي دوغالس سيليمان مع بعض املشاركني في املعرض 

جانب من املعرض  )أنور الكندري(

أكد خالل افتتاحه معرض اجلامعات األميركية أن بالده تقدم أفضل نظام تعليمي

دوغالس سيليمان: ال تأخير في إصدار التأشيرة 
للطلبة الكويتيني ونسعى جلذب اجليل السادس

ثامر السليم

أكد السفير األميركي لدى 
الكويت دوغالس سيليمان أن 
الواليات املتحدة األميركية تقدم 
أفضل نظام تعليمي للشباب 
والشابات، وقال: هناك الكثير 
من الطلبة الكويتيني يتلقون 
تعليمهم في الواليات املتحدة 
حاليا، إذ ان الكويتيني درسوا 
هناك خلمسة اجيال، ونحاول 
جذب اجليل السادس لتقدمي 
خريجني قادرين على النجاح 

في حياتهم املستقبلية. 
وأضاف س���يليمان خالل 
افتتاح���ه معرض اجلامعات 
ال���ذي نظمت���ه  األميركي���ة 
السفارة األميركية في الكويت 
مبشاركة أكثر من 15 جامعة 
وكلية أميركية معتمدة، وذلك 
للتعرف على الفرص التعليمية 
املتاحة في الواليات املتحدة، 
ان كافة اجلامعات املشاركة 
باملعرض هي من ضمن القائمة 
املعتمدة للبعث���ات من قبل 
وزارة التعليم العالي، داعيا 
الطلبة الى احلضور للمعرض 
للتعرف على تلك اجلامعات 
الدراس���ة  وأخذ فك���رة عن 

بالواليات املتحدة. 
وقال س���يليمان ان مثل 
ه���ذه املع���ارض تعمل على 
تقوية العالقات بني البلدين، 
مش���يرا الى انه من املهم ان 
يتعرف األميركان على ثقافات 
بقي���ة دول العال���م، كما ان 
وجود الكويتيني في الكليات 
بالواليات املتحدة والتحدث 
مع األمي���ركان والتعبير عن 
رؤيتهم للعالم وعن طبيعة 
الكويتيني  بلدهم، ال يساعد 
على التعلم فحسب بل يفيد 
األميركان للتعرف اكثر على 
العالم االخرى،  طبيعة دول 
ألن هناك الكثير من األميركان 
الواليات  ال يسافرون خارج 
املتحدة، لذا فهي أفضل طريقة 
للتعرف على الدول االخرى من 
خالل الطلبة القادمني من دول 
مختلفة للدراسة في الواليات 
املتحدة، مضيفا »أنا س���عيد 
الكويتي���ني مع هذا  بتواجد 
الع���دد الكبير من اجلامعات 
والكليات املوزعني في مختلف 

الواليات املتحدة«.
وع���ن إج���راءات إصدار 
تأشيرة الدراسة اكد سيليمان 
الكويتيني تصدر  الطلبة  ان 
تأش���يراتهم في اسرع وقت 

ولكن املشكلة الوحيدة التي 
كانت حتدث في السابق هي 
انتظ���ار خريج���ي الثانوية 
التي ميكن  الثانوية  لنتائج 
التقدمي للبعثات  من خاللها 
او غير ذلك، األمر الذي يؤدي 
الى تقدمي املئات واآلالف من 
الكويتيني أوراقهم للسفارة 
بنفس الوقت من اجل احلصول 
على التأشيرة، ومن اجل تالفي 
هذه املشكلة يتوجب عليهم 
التقدمي مبك���را وقبل ظهور 
نتائج الدراسة، ألنه بالسفارة 
هناك 5 أشخاص مسؤولني عن 
استخراج التأشيرات وهو عدد 
قليل مقارنة مع آالف املتقدمني، 
فاألمر يتطلب أسابيع لالنتهاء 

من هذه التأشيرات. 
من جانبها، قالت املسؤولة 
األكادميي���ة ف���ي الس���فارة 
األميركية ماي���ا مكي إن هذا 
الس���فارة  املع���رض تقيمه 
األميركي���ة وهو يع���د آخر 
معرض في هذا املوسم قبل 
البدء بتسلم الطلبة الشهادات 

وتقدميهم للبعثات الدراسية، 
مشيرة الى انه يتواجد اليوم 
ف���ي املعرض م���ا ال يقل عن 
15 جامعة وكلية مش���اركة 

ومعترفا بها.
وأش���ارت مكي إل���ى انه 
ال يوج���د تأخير في تس���لم 
الفيزا للطلب���ة والعديد من 
الطلبة أمورهم ميس���رة من 
قبل العاملني في السفارة، من 
جهتها قالت مسؤولة التسويق 
واملبيعات في مكتب امديست 
أسماء بدرالدين ان مشاركتنا 
في معرض اجلامعات األميركية 
تأتي حرصا منا على تقدمي 
املعلوم���ات الت���ي يحتاجها 
الطلبة ويرغبون بالس���ؤال 
عنها، مشيرة إلى ان املعرض 
تعليمي والهدف منه تعريف 
الطلبة الراغبني باس���تكمال 
دراستهم في الواليات املتحدة 
األميركية ليستطيعوا التواصل 
مع مجموع���ة من اجلامعات 
األميركية املتواجدة في مكان 

واحد من خالل املعرض.

مجلس اجلامعة: 70% للعلمي و78% لألدبي
 نسب القبول للعام اجلامعي 2016/2015

عبداهلل الراكان

عق���د مجل���س اجلامع���ة 
اجتماعه برئاسة وزير التربية 
ووزير التعليم العالي الرئيس 
األعلى للجامع���ة د.بدر حمد 
العيسى، بحضور مدير جامعة 
الكويت باإلنابة د.حياة احلجي، 

وأعضاء مجلس اجلامعة.
التربية  بداية رحب وزير 
ووزير التعليم العالي الرئيس 
األعلى للجامعة د.بدر العيسى 
باألعضاء اجلدد الذين انضموا 
لعضوية مجلس اجلامعة وهم: 
أ.د.فايزة اخلرافي وعبد الوهاب 
الوزان ود.حامد العازمي وكيل 
وزارة التعليم العالي ود.هيثم 
التربية،  األثري وكيل وزارة 
كما تق���دم بالش���كر والثناء 
جله���ود األعض���اء املنتهية 
مدتهم وهم: مرمي الوتيد وراشد 
النويهض وعبد الرحمن الغنيم 

وعبدالفتاح معرفي.
كما تق���دم الوزير بالثناء 
والشكر ملدير جامعة الكويت 
الس���ابق د.عبداللطيف البدر 
على اجلهود التي قدمها خالل 
السنوات األربع التي عمل فيها 

مديرا جلامعة الكويت.
وف���ي ه���ذا الص���دد ذكر 
الناطق الرسمي باسم جامعة 
الكوي���ت فيص���ل املقصي���د 
أن مجل���س اجلامع���ة صدق 
عل���ى محضر اجتماع مجلس 
الذي  اجلامعة رقم »2014/4« 
عقد في 2014/12/9، كما اعتمد 
القبول للعام اجلامعي  نسب 
2016/2015، )70% للعلمي و%78 
لألدبي(، مع االستمرار على تلك 
النسب دون رفعها وابقائها كما 
كانت في السنوات السابقة. 

أنه متت  وذكر املقصي���د 
املوافقة على اقتراح كلية اآلداب 
بشأن منح عبدالعزيز سعود 
الفخرية،  الدكتوراه  البابطني 
تقديرا ملس���اهماته وجهوده 
األدبية واألكادميية وس���عيه 

املس���تمر في خدمة احلضارة 
اإلنس���انية من خ���الل مركز 
البابطني حل���وار احلضارات، 
وهي إجنازات تستحق الثناء 

والتقدير.
كما مت���ت املوافق���ة على 
إعادة النظر في موضوع بدل 
التمثي���ل لش���اغلي املناصب 
القيادي���ة للجامعة، واملوافقة 
على التقرير السنوي ملجلس 
النشر العلمي بجامعة الكويت 

.2014/2013
املوافقة  أنه متت  وأضاف 
على اقتراحات بعض الكليات 
انتداب أعضاء هيئة التدريس 
انتدابا كليا  التالية أسماؤهم 
لوزارة التعليم العالي ملدة عام 

اعتبارا من 2015/7/1.
كما وافق مجلس اجلامعة على 
الكليات بشأن  اقتراح بعض 
ترقي���ة بعض أعض���اء هيئة 

التدريس بها وهم كالتالي:
أوال: ترقيات الكليات العلمية

د.جاسم محمد العوضي
د.حسني احمد العوضي

د.حيدر سيد جواد بهبهاني
د.علي يحيى بومجداد

د.كمال عبدالعزيز الشومر
د.نواف بجاد املطيري

د.يعقوب يوسف مقدسي
د.إسراء عيسى العيسى

د.اندرياس وولفرام هنكل
د.صالح عبدالوهاب احلمود

د.علياء محمد موسى
د.ماجد عبدالرزاق مجيد

د.محم���د عبداله���ادي عباس 
علي

ثانيا: ترقيات الكليات االنسانية 
واالجتماعية

د.جاسم سليمان الفهيد
د.عبدالستار شودري
د.علي ابراهيم الراشد

د.كمال الدين عثمان صالح
أنس محمد الرشيد
شاهني علي شاهني

عبداهلل جواد سلطان

علي حسن ابراهيم
عمار حسن صفر
هند باتل املعصب

مها مشاري السجاري
من جانب آخر استعرض 
مجلس اجلامعة ما أثير حول 
نسبة مادة »الفورم ألدهايد« 
الط���ب بجامعة  ف���ي كلي���ة 
الكويت واستمع املجلس إلى 
ش���رح مفصل من عميد كلية 
الطب.د.ع���ادل اخلضر ومن 
نائب مدي���ر اجلامعة للعلوم 
النقيب حول  الطبية د.باسل 
إليها  انته���ى  التي  النتائ���ج 
تقري���را الهيئة العامة للبيئة 
ومعه���د الكوي���ت لألبح���اث 
العلمية، وإيضاح النسب في 
هذي���ن التقريرين ومقارنتها 
بالنس���ب املتعارف عليها في 
كليات الط���ب باجلامعات في 
املتح���دة األميركية  الواليات 
وكندا والياب���ان وغيرها من 

اجلامعات األوروبية.
وقد أبدى املجلس ارتياحه 
ملا مت عرضه وكون النسب في 
كلية الطب بجامعة الكويت في 
حدود النسب املتعارف عليها 
عامليا واتخ���ذ املجلس القرار 

التالي:
1. تش���كيل فري���ق عم���ل 
بصف���ة فوري���ة وعاجلة من 
جامعة الكويت للنظر ودراسة 
العامة  الهيئة  نتائج تقريري 
للبيئة ومعهد الكويت لألبحاث 

العلمية.
2. تكلي���ف كلي���ة العلوم 
بجامعة الكويت ومعهد الكويت 
لألبحاث العلمية لعمل تقييم 
شامل وموسع للوضع في كلية 
الطب، على أن تنهي عملها في 

أسرع وقت ممكن.
3. العمل على نقل املشرحة 
احلالي���ة ملوق���ع مؤقت حلني 
التقييم  االنتهاء من عملي���ة 
الشامل، وجار العمل من قبل 
العامة باجلامعة على  األمانة 

تنفيذ هذا البند.

بدرالدين: املعرض 
تعليمي والهدف 

منه تعريف الطلبة 
الراغبني في 

استكمال دراستهم 
في الواليات 

املتحدة

اجلهة املنتدب اليهاالكليةاالسمم
رئيسا للمكتب الثقافي في لندن باململكة العلوم االجتماعيةأ.د.حمود فهد القشعان1

املتحدة
ملحقا ثقافي���ًا في املكت���ب الثقافي في اآلدابد.أسيل عبدالرحمن العوضي2

واشنطن في الواليات املتحدة األميركية
رئيسا للمكتب الثقافي في دبي باإلمارات العلوم الطبية املساعدةأ.د.علي عبدالرحمن دشتي3

العربية املتحدة
ملحقا ثقافيا باملكتب الثقافي القاهرةالعلوم الطبية املساعدةد.فوزي سلمان اخلواري4

القشعان و دشتي رئيسا املكتبني الثقافيني في لندن ودبي
 والعوضي واخلواري ملحقان في واشنطن والقاهرة

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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ديوان احملاسبة يستضيف اجتماعاً للمنظمة العربية للرقابة »أرابوساي« 27 اجلاري
ومن املق���رر أن تقام على 
هامش االجتماع ندوة بعنوان 
»تقييم كفاءة عمليات التخلص 
من النفايات الطبية« في 30 
اجلاري بحضور 50 مشاركا 
م���ن األجهزة األعض���اء في 
فري���ق عمل البيئ���ة ملنظمة 
»ارابوساي« إضافة إلى الهيئة 
العامة للبيئة ومعهد الكويت 
لألبح���اث العلمي���ة ووزارة 

الصحة وبلدية الكويت.

األعضاء وهم: ديوان احملاسبة 
األردني ودائرة احملاس���بات 
الرقابة  التونس���ية وديوان 
العراقي  املالي���ة االحت���ادي 
وجهاز الرقابة املالية واإلدارية 
للدولة العماني وديوان الرقابة 
املالية واإلدارية الفلسطينيي 
واجلهاز املركزي للمحاسبات 
املصري ومحكمة احملاسبات 
مبوريتانيا واجلهاز املركزي 

للرقابة واحملاسبة اليمني.

ويش���تمل جدول األعمال 
على موقف تطوير الصفحة 
اإللكتروني���ة للفريق ضمن 
موقع املنظمة العربية لألجهزة 
العليا للرقابة املالية واحملاسبة 
)ارابوساي( إضافة إلى دور 
األجهزة الرقابية العربية في 
الرقابة على املوارد اجلينية 

الوراثية.
ويتكون فريق عمل البيئة 
م���ن مجموعة م���ن األجهزة 

وم���ن املق���رر أن يناقش 
االجتماع خطة عمل فريق عمل 
البيئة باملنظمة العربية )2013 
- 2015( واألوراق البحثي���ة 
حول »املراجعة البيئية على 
مشروعات التعدين في الدول 
العربية« و»املراجعة البيئية 
على آثار استخدام الطاقة في 
العربية( و»املراجعة  الدول 
البيئية على النفايات الطبية 
اخلطرة في الدول العربية«.

اإلرش���ادية ملجموع���ة عمل 
الدولية  منظمة »انتوساي« 
للمراجع���ة البيئية )2011 - 
الدليل اإلرشادي  2013( مثل 
البيئية  اخلاص بالبيان���ات 
والدليل اإلرشادي للرقابة على 
الغابات إضافة إلى مناقش���ة 
الفريق في األوراق  مشاركة 
اإلرشادية خلطة مجموعة عمل 
»انتوساي« للمراجعة البيئية 

.)2016-2014(

أعم���ال االجتم���اع يتضمن 
محاور رئيس���ية عدة أهمها 
انتخاب رئيس ومقرر للفريق 
واستعراض مشاركة الفريق 
في أعمال اجتماعي مجموعة 
عمل »انتوساي« للمراجعة 
البيئية في اندونيسيا والفلبني 

عام 2014.
وأض���اف أن االجتم���اع 
مش���اركة  سيس���تعرض 
الفريق ف���ي ترجمة األوراق 

يستضيف ديوان احملاسبة 
أعمال االجتماع الثامن لفريق 
عمل البيئة للمنظمة العربية 
لألجهزة العليا للرقابة املالية 
واحملاسبة »أرابوساي« املقرر 
عقده في الفترة بني 27 و29 
اجلاري مبش���اركة 17 ممثال 
لألجه���زة األعضاء في فريق 

العمل.
وق���ال الدي���وان في بيان 
ام���س إن جدول  صحاف���ي 

 عادل الصرعاوي

العنوان: الرقعي - قطعة 14 - ق�سيمة 78 - خلف فندق رمادا - تليفون: 24991990 - فاك�س: 24991994

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

 > طب عام                  > جراحة عامة 
> طب وجراحة العيون

 > طب االطفال
> جلدية وتنا�سلية وجتميل ليزر    

> طب اال�سنان         > خمترب

- ت�سخي�س وعالج اأمرا�س العيون ال�سائعة

- اإجراء عمليات املاء االأبي�س باأحدث االأجهزة.

 - عالج حاالت اعتالل ال�سبكية ال�سكري الب�سيطة واملتو�سطة.

- اإجراء عمليات ت�سحيح النظر.

الدگتور / عبدالله أسد الگندري
ا�ست�ساري طب وجراحة العيون 

عر�س خا�س  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 - ق1اأ - بناية 55 - بجانب تراخي�ض مرور حويل - الدور اخلام�ض

Hot Line 60332914 - 60334873

اال�ست�سارة 

وفتح امللف 

جمانًا
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مسابقة »داو« 
التوعوية البيئية 
لطلبة املدارس 

واجلامعات تختتم 
مبعرض في املركز 

العلمي لالحتفال 
بيوم األرض

من املقيم���ني واملواطنني في 
الكويت، اختي���ارا وافرا من 
أرقى املنتجات املصرية، فضال 
عن مقدمة للحي���اة الثقافية 

املصرية. 
ال بل ويعتبر هذا املهرجان 
املصري مثاال آخر سيعكسه 
متجر لو أند لو الضخم عبر 
رؤيتهم العميقة للسوق من 
خ���الل التفاعل م���ع العمالء 
وتقدمي كل ما يحتاجون إليه 
عند احلاجة، مع تركيز واضح 

»لو أند لو« يطلق مهرجان مصر في فروعه

على تعزيز مكانتهم في مجال 
البيع بالتجزئة في املنطقة.

يقيم متج���ر »لو أند لو« 
الضخم، وهو أكبر مشغل للبيع 
بالتجزئة في املنطقة، مهرجان 
مصر الذي س���يدوم 11 يوما 
في جمي���ع منافذه املوجودة 
في الكويت. وافتتح س���فير 
مصر لدى الكويت عبد الكرمي 
س���ليمان يوم 16 أبريل هذا 
املهرجان في منطقة الضجيج 
مبشاركة اإلدارة العليا ل�»لو 
أند لو«، وبحضور حشد كبير 

من املتسوقني واملهنئني.  
وسيستمر هذا املهرجان 
الذي متي���ز ببداي���ة ملونة 
حتى 25 أبريل ومن املتوقع 
أن يس���تقطب متسوقني من 
جميع مناحي احلياة ليأتوا 
إلى هذا البيع االنتقائي الذي 
يعرض مجموعة واسعة من 
اللذيذة  املنتجات املصري���ة 
املواد  واملتنوعة، وم���ن بني 
الغذائي���ة املعروضة اجلبنة 
التي تتميز بها مصر والفواكه 
الطازج���ة  واخلض���روات 
والشهية، مبا في ذلك البرتقال 
والفراولة والرمان والطماطم، 
فضال عن مجموعة متنوعة 
من السلع األخرى اآلتية من 

مصر.  
ويعرض ه���ذا املهرجان، 
الذي يس���لط الض���وء على 
النوعية املمتازة للمنتجات 
املصرية، احتف���االت ثقافية 
خاص���ة ايض���ا ستش���مل 
املوسيقى التقليدية والرقص 
الشعبي، مثل رقصة احلصان 
والتنورة، ويق���دم مهرجان 
مصر للمصري���ني ولغيرهم 

فقرة استعراضية

رقصة التنورة

جولة على املنتجات املصرية

السفير عبدالكرمي سليمان خالل افتتاح املهرجان

قطع كيكة احلفل املصممة على شكل االهرامات

مبشاركة السفير األميركي في الكويت دوغالس سيليمان في حمالت البرنامج

»داو حلماية البيئة البحرية« يواصل تنظيف الشواطئ واجلزر

لإلعجاب وقد قام املتطوعون 
بعمل ممتاز، ونحن نتطلع إلى 

مواصلة هذا النشاط«.
وفي فبراير املاضي، أطلق 
برنام����ج داو حلماية البيئة 
البحرية مسابقة طالبية حتت 
عنوان »حتدي اليال لصناع 
التغيي����ر«، وذلك من ضمن 
التثقيفية  البرنام����ج  جهود 
للم����دارس  والتوعوي����ة 
واجلامعات. وقد ركزت هذه 
املسابقة البيئية والتي تعتبر 
األولى من نوعها في الكويت 
على البحوث واإلبداع، وحث 
الشباب على القيام بدور أكثر 
نشاطا وفعالية لتعزيز الوعي 
البيئي، وذلك من خالل دراسة 
القضاي����ا البيئي����ة احمللية، 
واقت����راح احللول ملعاجلتها 
وحتفيز املجتمع على اتخاذ 
اخلطوات الالزمة لتحقيقها.

وف����ي هذا الس����ياق، قال 
زاهد سلطان، املدير التنفيذي 
ملبادرة en.v: »ان هدفنا منذ 
البداي����ة هو تعزي����ز الوعي 
ف����ي الكويت حي����ال البيئة 
البحري����ة في الب����الد، آملني 
ان تس����فر زيادة الوعي في 
حتقيق نتائج ملموسة على 
املدى الطويل. وان احد افضل 
الوسائل لدينا لتحقيق ذلك 

هي إشراك الطالب في اجلهود 
التي نبذلها بشكل فعال. ومع 
»حتدي اليال لصناع التغيير« 
أردنا التش����جيع على بعض 
املفاهيم األساسية التي ال غنى 
عنها بالنسبة للنشاط البيئي، 
املبتكرة  مثل إيجاد احللول 
والعمل اجلماعي والدعم من 

قبل املجتمع«.
اليال  وسيختتم »حتدي 
لصناع التغيير« مبعرض يقام 
في املركز العلمي في 23 و24 
أبريل، وذلك  ضمن احتفال 
برنام����ج داو حلماية البيئة 
البحرية بيوم األرض، حيث 
مت اختيار خمس����ة فرق من 
التي شاركت في  ضمن تلك 
املسابقة لتقدمي أعمالهم في 

املعرض.
واحتفاال بش����هر األرض 
الذي يص����ادف أبريل، يقوم 
برنام����ج داو حلماية البيئة 
البحرية باستضافة ورشة 
عمل ملعلمي املدارس الثانوية 
وأساتذة اجلامعات، وذلك في 
30 أبريل في بيت الس����دو. 
الي����ال  وته����دف »ورش����ة 
للمشاركة الشبابية واحلفاظ 
على البيئة« بتزويد املعلمني 
بامله����ارات العملية التي من 
شأنها أن تسمح لهم بإشراك 
الطالب في الفصول الدراسية 
ودعم تطوير املشاريع البيئية 
وذلك للتشجيع على احملافظة 
البيئ����ة البحرية في  عل����ى 

الكويت.
 ،2011 ومنذ انطالقه عام 
يلعب برنام����ج داو حلماية 
البيئة البحرية دورا قياديا في 
اجلهود املبذولة للحفاظ على 
البيئة البحرية، وبالتشجيع 
على حماية املواطن البحرية 
الطبيعية املهددة في الكويت، 
مثل تلك املوجودة في شاطئ 
الصليبخات وال����ذي اطلق 
عليه املتطوعون اسم شاطئ 
املنغروف »األيكة الساحلية«. 
وذلك بإقامة حمالت تنظيف 
للش����اطئ بصورة منتظمة، 
وتق����دمي انش����طة تثقيفية 

توعوية.

الكويت، باإلضافة إلى ممثلني 
 en.v، K’S PATH ،م����ن داو
والس����فارة األميركية، حيث 
قام السفير دوغالس سيليمان 
باملشاركة في عملية التنظيف. 
كما أجرى برنامج داو حلماية 
البحرية مؤخرا أول  البيئة 
حملة تنظي����ف جزيرة لهذا 
ف����ي جزيرة  الع����ام، وذلك 
فيلكا، حيث قامت مجموعة 
تتألف من 36 متطوعا � من 
 en.v، K'S بينهم مشاركون من
PATH ومعلمون من املدرسة 
العاملية األميركية � بجمع 364 
كيلوغراما من النفايات مألت 

52 كيس قمامة كبيرا.
ه����ذا  عل����ى  وتعليق����ا 
املوضوع، ق����ال املدير العام 
لشركة داو للكيماويات في 
الكويت أحمد دعالة: »في داو 
نحن نسعى جاهدين لنكون 
عضوا فعاال في املجتمعات 
الت����ي نعم����ل به����ا، ونحن 
نبحث عن فرص للمساهمة 
التي  في حتسني املجتمعات 
نحن جزء منها. بالش����راكة 
مع en.v، برنامج داو حلماية 
البيئة البحرية ميثل خطوة 
أخ����رى للوفاء بأح����د قيمنا 
األساسية: »حماية كوكبنا«. 
ان عدد املشاركني كان مثيرا 

داو  ش����ركة  أعلن����ت 
بالتع����اون  للكيماوي����ات، 
مع مبادرة en.v والش����ريك 
التنفيذي اجلمعية الكويتية 
حلماية احليوانات وبيئتها 
»K’S PATH«، أن����ه مت جمع 
أكث����ر م����ن 2300 كيلوغرام 
م����ن النفايات البحرية خالل 
التي  التنظيف  آخر عمليات 
قام����وا بها كجزء من برنامج 
البحرية  البيئة  داو حلماية 
والذي تضمن حملتي تنظيف 
الشواطئ لهذا العام في يناير 
ومارس، وذلك بالتعاون مع 
السفارة األميركية في الكويت 
ومبش����اركة متطوع����ني من 
الكويت اإلجنليزية  مدرسة 
ومدرسة بيان ثنائية اللغة، 
كم����ا ش����مل البرنامج حملة 
لتنظيف اجلزر يوم 3 أبريل 
اجل����اري، وذلك مبش����اركة 
العش����رات م����ن املتطوعني 
من م����دارس ومنظمات عدة 
العاملية  املدرسة  من ضمنها 

األميركية.
وفي أول حملة لعام 2015 
أقيمت في ش����اطئ  والت����ي 
الصليبخات، قام 56 متطوعا 
من املدرسة العاملية األميركية 
ومدرسة الكويت اإلجنليزية 
وشركة هانيويل الكويت بجمع 
742 كيلوغراما من النفايات، 
أي ما يعادل 106 اكياس قمامة 
من احلجم الكبير. وخالل آخر 
حملة أقيمت في املوقع نفسه، 
قامت مجموعة تتألف من 115 
متطوعا بجمع أكثر من 1200 
كيلوغرام من النفايات من على 
امتداد ش����اطئ الصليبخات، 
وملء 178 كي����س قمامة من 
احلج����م الكبير. وقد أجريت 
التنظيف هذه، والتي  حملة 
ه����ي ثالث حم����الت برنامج 
البحرية  البيئة  داو حلماية 
لهذا املوس����م، بالتعاون مع 
السفارة األميركية في الكويت 
ومبش����اركة متطوع����ني من 
العاملية األميركية،  املدرسة 
ومدرسة الكويت اإلجنليزية، 
اللغة  ومدرسة بيان ثنائية 
 .R.U.G.B.I.I ومجموع����ة 

»الندمارك« تنظم حملتها السنوية الثامنة للتبرع بالدم

حققته حمل����ة التبرع بالدم 
على مدار السنوات، ونتعهد 
مبواصلة دعم هذا النوع من 
القضايا النبيلة في املستقبل«. 
وحصلت احلملة، التي أقيمت 
حتت إش����راف مجموعة من 
األطب����اء املتخصصني، على 
اس����تجابة واس����عة من قبل 
املوظفني الذين متت دعوتهم 

للمشاركة من كل أقسام وفروع 
»الندمارك« في الكويت. وتأتي 
هذه احلمل����ة في إطار جهود 
املجموعة املتواصلة لتسليط 
الضوء على مبادئ املسؤولية 
االجتماعية املنوطة بالشركة 
ودع����م املرض����ى احملتاجني 
من مختلف شرائح املجتمع 

الكويتي.

تترك أثرا إيجابيا على املجتمع. 
ونظرا حلاجة املستش����فيات 
ال����دم املتواصل����ة  وبن����وك 
للحصول عل����ى التبرعات، 
وجدنا بأنه من واجبنا تنظيم 
هذه احلملة السنوية للوفاء 
بهذا االلتزام عبر املساهمة في 
دعم القط����اع الطبي، ونحن 
فخورون بالنمو الالفت الذي 

انطالقا من التزامها اجلاد 
واملستمر ببرامج املسؤولية 
البن����اءة على  االجتماعي����ة 
مدار العام، نظمت »مجموعة 
الندمارك«، إحدى أكبر سلسلة 
لتجارة التجزئة في الكويت، 
حملتها السنوية الثامنة للتبرع 
بالدم لتشجيع موظفيها على 
التبرع بالدم، وذلك بالتعاون 
مع بنك الدم املركزي الكويتي. 
وأقيمت احلملة يوم 15 اجلاري 
حيث تبرع ما يزيد على 125 من 
موظفي الشركة وعمالئها بالدم 
ضمن متاجر »سنتربوينت« 
في مجم����ع األڤنيوز. وتأتي 
التبرع بالدم في إطار  حملة 
خطة متعددة اجلوانب عملت 
مجموعة »الندم����ارك« على 
تطويرها بهدف تسليط الضوء 
على قضايا الصحة والسالمة 
التبرع  في الكويت. ويعتبر 
بالدم من أرقى أشكال اخلدمات 
اإلنسانية كونه يلعب دورا 
مهما في إنقاذ حياة املريض، 
اضافة إلى كونه يعود بالفائدة 
على صح����ة املتبرع إذ يقلل 
من مخاطر اإلصابة باألزمات 
القلبي����ة والس����رطان. وفي 
معرض تعليقه على احلدث، 
قال س����ايبل باسو، الرئيس 
التنفي����ذي للعملي����ات ف����ي 
مجموعة »الندمارك« بالكويت: 
»حترص مجموعة الندمارك 
باستمرار على تنظيم ودعم 
املب����ادرات االجتماعية التي 

سايبل باسو يقدم درعا تكرميية من »الندمارك«

فحص املوظفني قبل التبرع

موظفو »الندمارك« يتبرعون بدمهم

جانب من عملية التبرع بالدم

»املهلب مول« يقيم يوماً حافالً ألنشطة وفنون األطفال
فعالية أخرى ألنش����طة فنون 
األطفال بتاريخ 2015/5/7 في 

السادسة والنصف«.
وأضافت: »ننظم في املهلب 
مول مجموعة من األنش����طة 
والتس����ويقية  الترفيهي����ة 
والتثقيفية األخرى، فمهرجان 
»هديتك على كيفك« التسويقي 
يستمر من 19 مارس ولغاية 14 
مايو 2015، والذي تعتمد فكرته 
على أن����ه مقابل كل 10 دنانير 
مشتريات يحصل املتسوق على 
فرصة ليربح قسائم مشتريات 
قيمة من محالت املهلب مول، 
ليستمتع بالتسوق واختيار 
الهدية التي يرغ����ب فيها، أما 
ع����ن الفعالي����ات الترفيهي����ة 
فسيتم تنظيم عرض للمواهب 
املميزة واخلارقة في املول يوم 
16 ابريل، ونعد عمالءنا الكرام 
بأننا مستمرون دائما في تقدمي 

كل ماهو جديد ومميز لهم«.

الفني����ة في مجال  ومهاراتهم 
فنون التلوين والرسم، ونظرا 
لإلقبال الكبير فإننا س����ننظم 

واملساهمة برس����م االبتسامة 
عل����ى وجوههم اضافة إلظهار 
ابداعاته����م وتنمي����ة قدراتهم 

الترفيهية ضمن مهرجان ربيع 
املهلب مول، وهدفنا من خاللها 
إلى االهتمام مبواهب األطفال، 

العم����ر: »تأتي ه����ذه الفعالية 
في إط����ار اجلهود التي تبذلها 
إدارة املول لتنظيم الفعاليات 

مان وفروزن والتي ساهمت في 
رسم االبتسامة على وجوههم.  
وقالت مديرة املول سارة محمد 

في يوم رائ����ع وبحضور 
عدد كبير من األطفال وأسرهم، 
إدارة »املهلب مول«،  نظم����ت 
فعالية فنون وإبداعات األطفال 
ومجموعة من األنشطة املمتعة 
واملرحة، تضمنت مختلف أنواع 

فنون الرسم والتلوين.
ففي أج����واء مميزة اجتمع 
األطفال من مختلف األعمار في 
املهلب مول، وقضوا وقتا ممتعا 
في استعراض مهاراتهم من خالل 
فنون الرسم والتلوين واألعمال 
الرمل  احلرفية وف����ن تلوين 
وصنع املجوهرات والزخرفة 
والكثير من األنشطة التي تفاعل 
معها األطفال وأظهروا إبداعاتهم 
ومتيزهم، وحصلوا على الهدايا 
املميزة التي قدمتها إدارة املول 
لهم، والتقطوا الصور التذكارية 
الكرتونية  الش����خصيات  مع 
املتواجدة في املول كالشخصيات 
الكرنڤالية وشخصيات سبايدر 

.. وابتسامة للكاميراالشخصيات الكرتونيةرسم وتلوين
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عبدالعزيز الشايجي مهنئا

انور احلساوي مباركا

الزمالء عبداهلل صاهود واحمد النوبي ودهيران ابا اخليل وخلف الدواي ومحمد السلمان يباركون

الزميالن جاسم كمال وعبداهلل صاهود يباركان

خالد الظفيري وعدنان العميري وفهد الغنام يباركون

عبدالعزيز املفرج مباركا

سليمان احلقان مباركا

د. وليد البصيري مباركا

ابراهيم الصالل مباركا

عبدالعزيز الكليب مهنا

عبدالرحمن التنيب مهنئا

خالد الغامن مهنئا اللواء فيصل اجلزاف مهنئا

احمد املليفي مباركاعادل الصرعاوي يبارك عبداهلل املعيوف واملعرس عبداهلل التنيب واملقدم محمد التنيب

د.علي العمير مباركا

املعرس عبداهلل سالم التنيب

أفراح
 التنيب

احتفل احمد صالح التنيب 
وسالم صالح التنيب 
بزفاف ابنهما عبداهلل 
سالم التنيب بحضور 

جمع من الشيوخ والنواب 
والشخصيات واالهل 

واالصدقاء الذين قدموا 
املباركة والتهاني باملناسبة 

السعيدة. الف مبروك.

اللواء اسعد الرويح واللواء محمود الدوسري اللواء انور الياسني والزميل جاسم التنيب وفارس الفارس ووليد اجلاسم الزميل جاسم التنيب مع اللواء خالد الديني واللواء عيد ابو صليب
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هل تعلم؟!

بحر املعرفة
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8197
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298571
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684192
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27968
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812
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8932
3

9743
28

64

أفقياً:

عمودياً:

ازهار
اشجار

اريج
افنان

بستان
بحار
بريق
بلبل

خمائل
خريف
خصال
خوخ

خليل
زهر

عريق
عطور
غزال
غيوم
غدير

فن
الفل

الفرح
القهر

أول مخترع للميكروسكوب؟ وكيف 
تطورت صناعته؟

امليكروس��كوب  لقد ظهر  ٭ 
ألول مرة في التاريخ كاختراع 
على ي��د االخوان )هاش��ي � 
وتس��ارخارياس يانسن( في 

هولندا عام 1590م.
وكان امليكروسكوب األول 
الذي اخترعه االخوان يانسن 
يتكون من عدس��تني العدسة 
الش��يئية ذات البع��د البؤري 
الصغير والعدسة العينية التي 
تكبر الصورة مرة أخرى حيث 
تراها العني بش��كلها الطبيعي 

املكبر.
وأخيرا ظهر امليكروسكوب 
اإللكتروني عام 1932 بفضل 
)ماكس كنول( وأرنست روسيكا 
وكانا يعمالن في ذلك الوقت 
في معهد التيار العالي األملاني 
بالقرب من برلني وقد استفادا 
م��ن أبح��اث وجه��ود العالم 
الفيزيائي األملاني )أرنست أبه( 
الذي أجرى الكثير من التجارب 
والدراسات على طرق ثني أو 
حتييد األشعة ثم متكن العالم 
)هاينز بوش( من إثبات أن التيار 
الكهربائي الذي مير خالل ملف 
كهربائي ميكن جتميعه في بؤرة 
كما لو كان يعمل عمل العدسة 
بالنسبة لألشعة الضوئية وبعد 
ذلك بفترة قصيرة متكن اثنان 
من العلماء األملان هما )بروشه( 
و)يوهان��زن( ف��ي برلني من 
صناعة ميكروسكوب الكتروني 
يعمل بالكهرباء االستاتيكية ثم 
عكفا على تطويره وحتسينه 
لعدة أعوام وبذلك أصبح هناك 
نوعان من املجاهر اإللكترونية 
باملكثف��ات  أحدهم��ا يعم��ل 
املغناطيسية  بامللفات  واآلخر 
بدال من الكهرباء األول يعمل 
بالكهرباء االستاتيكية والثاني 

بالكهرومغناطيسية.
ثم ظه��ر امليكروس��كوب 
األيوني الذي اخترعه األميركي 
األملاني االصل »ارفني ف موللر« 
وبلغ��ت قوت��ه التكبيرية 20 

مليون مرة.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1 ـ افريقيا ـ ود، 2 ـ لو ـ املرسى، 3 
ـ الرفض ـ او، 4 ـ اجود، 5 ـ روعي 
)معكوسة( ـ حساده )معكوسة(، 
6 ـ )م ل د ا خ( مبعثرة، 7 ـ املى 
)معكوسة(ـ  لي، 8ـ  سالحـ  احملن، 
9 ـ اللحد )معكوســـة(، 10 ـ وليد 

توفيق.

عموديًا:
1 ـ االدمي ـ سرو، 2 ـ فول ـ عليل، 3 ـ رقود 
ـ اعي، 4ـ  حائر )معكوســـة(، 5ـ  قاضيـ  
خل ـ تد )معكوســـة(، 6 ـ لي )معكوسة( 
ـ وحام )معكوسة(، 7 ـ امجاد ـ اللف، 8 ـ 
جارـ  يلم )معكوسة(، 9ـ  وساوسـ  قاحل 

)معكوسة(، 10 ـ داود حسني.

حل عينك .. عينك

1 ـ من القارات ـ حب، 2  اداة شرط ـ املكان الذي 
تقف فيه السفن، 3 ـ عكس القبول ـ للعطف، 4 ـ 
اعطي بكرم، 5ـ  خوفي )معكوسة(ـ  من يتمنون 
زوال النعمة عنه )معكوسة(، 6ـ  مداخل )مبعثرة(، 
7 ـ القى عليه ما يكتب )معكوســـة( ـ خاصتي، 
8 ـ عتاد حربي ـ االزمات، 9 ـ القبر )معكوسة(، 

10 ـ مطرب لبناني.

1ـ  وجـــه االرضـ  من الشـــجر، 2ـ  من البقولـ  
مريض، 3 ـ نيام ـ ادرك، 4 ـ متردد )معكوسة(، 
5 ـ يصـــدر االحكام ـ مـــادة حمضية ـ ثلثا وتد 
)معكوسة(، 6ـ  خاصتي )معكوسة(ـ  اول احلمل 
)معكوسة(، 7ـ  عزيزونـ  االلتفاف، 8ـ  في املنزل 
املجاورـ  يجمع )معكوسة(، 9ـ  اغراءات الشيطان 

ـ جاف )معكوسة(، 10 ـ ممثل كويتي معروف.

احلل  أسفل الصفحة

حل اعرف الشخصية:
علي املفيدي

حل كلمة السر:
الكرز

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: من الفاكهة 
من 5 أحرف

اابخخراجشا

لرررصليلخب

أيييالازغل

زجقفللفلاب

هـخوخكريدغل

اقيرعمويغر

رروطعنفرهـز

حرفلالءامخ

ناتسبزراحب

رهـقلانانفا

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

يعاني بعض األطفال من اإلمسـاك 
املزمن على الرغم من تناولهم الكثير 
من الفواكـه واخلضراوات فما الذي 

ميكن فعله حيال هذا األمر؟

٭ اذا كان الطف��ل يعاني من 
 Chronic« املزم��ن االمس��اك 
Constipation« على الرغم من 
اتباعه نظام��ا غذائيا صحيا، 
تناول  وال��ذي يتمث��ل ف��ي 
كمي��ات كبيرة م��ن االطعمة 
الغنية باأللي��اف مثل الفواكه 
واخلضراوات الطازجة، والفول 
الكاملة  والعدس، واحلب��وب 
مثل الش��وفان واالرز البني، 
وش��رب ليتر ونصف الليتر 
من املاء يومي��ا، فرمبا يكون 
السبب شيئا اكله واضر بجهازه 
الهضمي، ويكون هذا الشيء 
على األرجح القمح، لذلك يجب 
استبعاد كل االطعمة احملتوية 
على القمح »مثل اخلبز املصنوع 
من اجلاودار وحبوب الشوفان 
والكيك املصنوع من الشوفان.. 
الخ«، واذا لم يحدث اي حتسن 
بعد عشرة ايام، ميكن اقصاء 
باقي احلبوب الغنية باجللوتني 
»أي القمح باالضافة للجاودار 
والش��عير والش��وفان« ملدة 
عش��رة ايام اخ��رى وميكن 
احلصول على منتجات خالية 
من اجللوتني كبدائل من احملال 
التجارية الكبرى، باالضافة لذلك 
ميكن نقع ملعق��ة كبيرة من 
بذور الكتان الذهبية في كوب 
من املاء اثناء الليل واعطاؤها 
الصباح،  للطفل ليشربها في 
كما تساعد العقاقير احملتوية 
الڤيتامين��ات واملعادن  عل��ى 
املاغنسيوم »الضروري  مثل 
العضلي والتقلصات  للتشنج 
الش��ديدة« وڤيتام��ني C في 
الغذائية  بامل��واد  الطفل  امداد 
الت��ي يحتاجه��ا لينعم مبعدة 
صحي��ة، كما ميكن اخذ عقار 
م��ن البادئات يومي��اً يحتوي 
على بكتيريا نافعة حتافظ على 
صحة اجله��از الهضمي، واذا 
لم يحدث حتسن بعد كل ذلك، 
ينصح بزيارة اخصائي تغذية 
والذي سيقوم باجراء حتاليل 
ملعرفة م��دى توازن البكتيريا 
في معدة الطفل وما اذا كانت 

هناك اصابات بالتقلصات.

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي

)500 سؤال وجواب عن الصحة لباتريك 
هولفورد(.

)من كتاب:   هل تعلم لـ وفاء يوسف(
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د.محمد عبداملجيد زبيد 22621500
د. طه حسون الطه 25648070/25648040

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

د. خالد فهد اجلاراهلل 1886677
استشاريو باطنية وغدد صماء

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

25722978/25750756
د. محمد قرطم 22650700

د. عادل العوضي 25330060
استشاريو باطنية كلى

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

22613500/22613400
استشاريو باطنية وامراض الدم

د. فيصل الصايغ 25764224/5
امراض باطنية وغدد وهرمونات

د. كمال الشومر »استشاري« 25329924

استشاري سمنة وغدد صماء وسكر
د.فهد مالح العنزي 24568859

د. عيد الفضلي 25726666
استشاريو امراض صدرية وحساسية 

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

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

د. ناصر األحمد)حساسية ومناعية(  
25669846

استشاريو اجلهاز العصبي
د. سهيل الشمري  25633324/ 25618044

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

استشاريو  اجلهاز الهضمي
د. محمد الشمالي 25651501/25651500

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

د. جابر احمد العلي 96080508 / 22269331

األطباء اجلراحون
د. يعقوب اللهو 25620124

د. سامي امان 22636464
د. محمود سليمان البدر 25746880

استشاريو جراحة
د.باسل محمد سليمان السميط 25320069

د. موسى خورشيد 25620170
د. عامر فواز الفواز 22610044

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

د. رفيق شلبي 22637349/22620024
استشاريو جراحة العظام واملفاصل

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

عبدالرزاق عبداحلميد العبيد 22232724

استشاريو جراحة جتميل
د. عماد النجادة 25655556

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

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

اطباء عامون
د. طارق املخيزمي 23926926

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

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

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

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

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

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

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

أطباء النساء والوالدة
د. مهجة البدر 22413282

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

د. اميان غيث املطوع 25527558
استشاريو  أمراض  النساء والوالدة

د. عادل الريس 25742557
د. محمود املطاوعة 22661519

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

د. ماجدة اليتامى 25343406
د. جنيبة القطان 25713016

د. دالل السالم 25325051

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

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

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

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

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

د. خيرية عباس السالم 25611060
عيادة جنني 22232731

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

أطباء األسنان
مركز )32( لطب األسنان 23720888

عيادة عبداملجيد زلزلة 22450721
د.حسن محمد قطب 22444485

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

عيادة امليدان الكويت 1883322
مركز العائلة:  25343330 / 25342727 / 

25326265
عيادة امليدان الفحيحيل 7 / 23911026

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

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

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

د. فيصل الفوزان 22619557
د. عبد اهلل الدويسان 22668777

د. سعيد اللوغاني 25320880
د. سلوى عبد السالم 25730003

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

د. جاسم املنصور 22622266

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

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

د. فريدة احلرز 22573994
د. معصومة غريب 22610538

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

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

عيادة زلزلة 22444485 / 22450721
د. عاطف القويسني 22573535

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

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

22641445
مركز البيان لطب األسنان / 22497787/97 

 25730050/60
د. هادي الصفار 22497787/97

د. صالح أحمد الكندري 23733606
د. محمد غالب 22669252

مركز اللؤلؤة لطب األسنان 
25351162/25351163

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

مركز سما لطب األسنان 
22562226/22572002/22561444

د. شيماء صديق 22614130
عالج اللثة 

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

اخصائيو أسنان اطفال
د. قماشة اجلامع 25634702

د. وليد احمد الديولي )استشاري( 25328093

أطباء اطفال
د. وفاء عبدالعزيز الشايجي 22620304

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

د. نحمده ابو سنة 23925599
د. سناء معروف 25713514

د. نادية مشاري يوسف احلمد 25662101
مراكز طبية

مركز الربيعة الطبي 1826826
مستوصف الرعاية االملاني الطبي 24334282

املركز الطبي الكويتي »اجلهراء« 
24579287/24578288

املركز الطبي الكويتي »الساملية« 
25759044/5/6

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

استشاريو طب اطفال
د. عفاف الرومي 3 / 25318092

د. لولوة أبو شعبان )وقلب( 1826666 داخلي 
2318

د. ندى عبد الوهاب التركيت 22615053
أنف وأذن وحنجرة

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

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

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

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

د. رائد بهبهاني 25636988
اختصاصي تخاطب

د. مدينة صادق اجلمعة 25647366/25625494

أطباء اجللدية والتناسلية
د. عبد الوهاب الفوزان 25664000

د. صالح اجلريوي 22655566
د. محمد ابو حمرة 25626162

دالل إبراهيم التركيت 25632369
طالل سليمان العلي 22628090   / 26580902

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

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

د. علي مهدي زاده 22655888
د. حسان البارد 22614130

طب نفسي
د. عصام االنصاري 25642070/25642060

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

د. عبداهلل غلوم »استشاري« 
25634400/25635500

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

22650050/22650051
الطيف لالستشارات النفسية واالجتماعية 

22541807
مركز الرجيب 25660704/5

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

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

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

24755940
د. عبدالعزيز الظفيري »استشاري« 27455941

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

شكاوى  املستهلكني:24820281 ـ 25720252
مؤسسة التأمينات االجتماعية: 114

WWW.PIFSS.GOV.KW

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

من الساعة 8 صباحا وحتى أذان الظهر ومن الساعة 4 عصرا وحتى 8 ليال )أيام العمل الرسمية(
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الوقاية من 
التهاب الرئة يتم 

عن طريق النظافة 
وغسل اليدين

نادر العريض*
بقلم طبيب

كل عملية جراحية، مبا في ذلك جراحة التجميل، 
تنطوي على مخاطر معينة. كل يوم يقوم جراحو 
التجميل بأداء العشرات من العمليات الناجحة، 
وم���ع ذلك فإن كل مريض يج���ب أن يأخذ بعني 
االعتبار أنه ال يوجد عالج من دون مخاطر، حتى 

لو قام باإلجراء اجلراحي أمهر اجلراحني.
املخاطر الرئيسية لعمليات جراحة التجميل 
متع���ددة منها: تغير ملمس املنطقة في أو حول 
منطقة العملية، تغير لون اجللد، االلتهاب، تشكل 

ندبا سيئة املظهر، واحلساسية للمخدر.
عواقب هذه املضاعفات عادة ما ميكن تصحيحها 
بعملية إضافية أو أكثر. وقد ينتج اس���تثنائيا 

تشوه جمالي دائم أو حتى الوفاة.
ميكن لكرميات العناية بالبشرة أن تكون خيارا 
جيدا لتجنب أي من هذه املخاطر ولتجنب تكبد 
مبالغ طائلة. وميكن ألي شخص حتسني مظهره 
عن طريق استخدام منتجات مكافحة الشيخوخة 

والعناية بالبشرة والشعر.
وفي محاولة من مختبرات منتجات العناية 
بالبشرة للحد من توجه الكثيرين لعمليات التجميل 
واعطائهم احلل البدي���ل، قامت هذه املختبرات 
باالعتماد ف���ي تصنيع منتجاته���ا على أحدث 
البيولوجية  التكنولوجيا  االكتشافات في عالم 
وجنحت في انتاج مستحضرات للتجميل ذات 
خصائص طبية تعمل على جتديد خاليا الشعر 
والبشرة. وقد أطلقت في االسواق مجموعة من 
املنتجات أحدثت ثورة ف���ي عالم التكنولوجيا 
البيولوجية للتخلص من عالمات الش���يخوخة 
املختلفة، متنح مس���تخدمي هذه املستحضرات 

مظهر الشباب الذي يطمحون إليه دائما.
لذا عن���د اختي���ار مس���تحضرات التجميل 
والعناية بالبش���رة والشعر يجب التأكد من ان 
هذه املنتجات تعتمد في عملها وتأثيرها العالجي 

على التالي:
عناصر النمو

وهي بروتينات تنتج عن طريق االستنساخ 
اجلين���ي يتم نقلها في نظ���ام بكتيري لتتكاثر 
وتتخمر، من أجل انتاج بروتينات عالية اجلودة 
هدفه���ا تفعيل تكاثر اخلاليا. كم���ا تنظم انتاج 

الكوالجني، اإليالستني والالمينني
الببتايدات المشابهة

 الببتيدات املنتجة صناعيا هي ببتيدات مشابهة 
متاما في شكلها وعملها لعناصر النمو املنتجة 
طبيعيا في اجلسم. هذه الببتيدات الشبيهة توفر 
الفوائد العالجية نفس���ها التي توفرها عناصر 
النمو الطبيعية ولكن باستقرار أكبر في اجلسم 

وقدرة أفضل على اختراق طبقات اجللد.
تخصص الخاليا الجذعية 

الت���ي حتتوي عل���ى البروتينات  املنتجات 
احملفزة لتحول اخلاليا اجلذعية إلى خاليا بالغة 
ومتخصصة. عندما تضاف هذه احملفزات إلى منتج 
معني تعطي إش���ارة للخاليا اجلذعية املوجودة 
في الطبقات الدهنية للجلد، لتبدأ عملية التحول 
والتخصص أي »وضعية اإلصالح« وذلك بالتكاثر 

خللق خاليا جديدة للبشرة أو الشعر.
عملية التغليف في كبسوالت بحجم النانو

املنتجات الت���ي مت تغلي���ف محتوياتها من 
النمو والبروتينات )التي  الببتايدات وعناصر 
في العادة ال تخترق طبقات اجللد بسهولة( في 
كبسوالت بحجم النانو حيث يتم وضع جميع 
املكون���ات الفعالة داخل كبس���ولة صغيرة جدا 
)قطرها أقل من 100 نانومتر( فتتمكن هذه املواد 
من التغلغل في املسافات بني اخلاليا )املسافة بني 
خاليا اجللد تقدر ب� 140 نانومترا( وبالتالي من 

اختراق طبقات اجللد العميقة بسهولة أكبر. 
الغالف المزدوج الطبقات 

هذه التقنية في تغليف املواد الفعالة تساعد 
على توصيل للمكونات العالجية ملنتجات العناية 
بالبش���رة إلى داخل طبقات اجلل���د. فاملكونات 
الرئيس���ية يتم تغليفها في كبسوالت مزدوجة 
الطبقات لتساعد على توصيل املكونات الفعالة 
تدريجي���ا داخل اجللد مع احلفاظ على نس���بة 
استقرار عالية للمكونات ملنع ردات الفعل السلبية، 
م���ا مينحها درجة عالية م���ن التالؤم مع جميع 

أنواع البشرات.
عالج مشكالت الصلع وتساقط الشعر من دون زراعة

يعاني كل من الرجال والنساء من ترقق وتساقط 
الشعر، ما يجعلهم يسعون لعالج يريحهم من هذه 
املشكلة. كما يعتبر صلع الذكور النمطي أيضا 

مصدر قلق خطيرا لعدد كبير من الرجال. 
وعالج امليزوثيرابي لتساقط الشعر هو بديل 
الزراعة لعالج الصلع الذي يستطيع االستفادة 
منه الرجال والنساء على حد سواء. وميكن للعالج 
بامليزوثيرابي أن يلغي احلاجة إلى زراعة الشعر، 
لذا ينصح به العديد من أطباء اجللدية، فهو عالج 
لتساقط الشعر واسباب توقف منوه عند طول 

معني، كما أنه يؤخر صلع الذكور النمطي. 
والتقنيات املستخدمة في عالج امليزوثيرابي 
لتساقط الشعر أظهرت نتائج إيجابية في إعادة 
منو الشعر لدى الرجال والنساء على حد سواء، 
حيث يس���تخدم كوكتيل خاص من الببتايدات 
وعناصر النمو لتحسني الدورة الدموية في املنطقة 
املعاجلة من فروة الرأس وللس���ماح لبصيالت 

الشعر باحلصول على تغذية أفضل.
وقد يحتاج املريض إلى ثماني جلس���ات من 
عالج امليزوثيرابي لتس���اقط الشعر خالل فترة 
متتد من ش���هرين إلى ثالثة أشهر قبل أن يرى 
نتائج ملموسة. وسوف يقوم املتخصص املعالج 
بامليزوثيراب���ي بتحديد عدد اجللس���ات وإذا ما 
كانت هناك حالة معينة تتطلب جلس���ات أكثر 

أو أقل من العالج.

* اخصائي تجميل

التجميل 
من دون جراحة

كيف يتم تقييم وظائف 
الرئة عن طريق التنفس؟

٭ هن����اك ع����دة فحوص����ات 
لتقييم وظائ����ف الرئة ابتداء 
من التاريخ املرضي للمريض 
ونوعية األعراض التي يشكو 
منها ثم األشعة العادية للصدر 
فهي تعطينا تقييما مبدئيا ملا 
هو حادث بالرئة سواء كانت 
التهاب����ات أو أوراما أو أوراما 

مناعية موجودة بالرئة.
هن����اك فحوص����ات أخرى 
لوظائ����ف الرئ����ة منها فحص 
التنف����س وهو خاص بتنظيم 
الرئ����ة ومعرفة وجود  كفاءة 
وانس����داد مجرى التنفس من 
عدمه كما يح����دث مع مرضى 
الربو أو مرضى السدة التنفسية 
املزمن����ة وهي تك����ون نتيجة 

التدخني.
فاملدخنون املزمنون يحدث 
معه����م نفس اع����راض مرض 
الربو متام����ا، لدرجة حدوث 
خلط أحيانا بني املرضني ألن 

األعراض متشابهة.
وهناك فحوصات ثانية بعد 
األشعة املقطعية للرئة إذا احتاج 
األمر وهناك فحوصات لنسبة 
الغازات في الدم فهذه بشكل عام 

الفحوصات التقييمية.

ما أمراض الصدر بشكل 
عام؟

٭ أم����راض الص����در تختلف 
باختالف املسببات وباختالف 
املكان وأكثر األمراض ش����هرة 
فبالنس����بة للكوي����ت تعتبر 
أمراض حساسية الصدر هي 
األكثر شهرة وخصوصا مرض 
الربو ومرض حساسية اجليوب 
األنفية وتأتي بعدها األمراض 
الناجتة عن التدخني مثل السدة 
الرئوية وتأتي  بعدها االلتهابات 
الرئوية خصوصا الدرن وتأتي 
بعدها تليفات الرئة، واألمراض 
املزمنة للرئة، وامراض مناعة 
اجلسم التي تؤثر على الصدر 
وتسبب امراضا له وأيضا مرض 
أثناء  النوم ويعني االختناق 

النوم وهو من األمراض املنتشرة 
بسبب السمنة واملصاحبة لها 
وتأتي شكوى املريض بأنه ينام 
طوال النهار فيختنق أثناء نومه 

ويشخر.
األم����راض يت����م  وه����ذه 
تشخيصها وعالجها في عيادة 

أمراض اجلهاز التنفسي.

التهاب الرئة

ما مرض ذات الرئة؟
٭ ذات الرئة هو التهاب الرئة 
وهذا ينقسم إلى نوعني: النوع 
الڤيروسي والنوع الذي يسبب 
البكتيريا  البكتيريا، واألشهر 
فهي التي تسبب أمراض ذات 
الرئة وتختلف باختالف نوع 
الڤيروس  البكتيريا، ون����وع 

املوجود.
وهن����اك ڤيروس����ات تأخذ 
شهرة معينة تسبب ذات الرئة 
كانفلونزا اخلنازير وانفلونزا 
متالزمة الشرق األوسط وهي 

الكورونا.

هل هناك آليات دفاعية 
حلماية الرئتني من 

العدوى؟
٭ خ����ط الدف����اع األول للرئة 
يبدأ من االنف ففيه الشعيرات 
الهوائية الصغيرة التي حتاول 
دائما أن تطرد أي شوائب، أو 
جراثيم أو أي مسببات للمرضى 
بحركته املستمرة، عن طريق 
املخاط الذي يحاول أن يتخلص 
من الشوائب، والبكتيريا ألن 

إفرازه يكون بشكل مستمر.
لكن الرئ����ة معرضة دائما 
لاللتهابات وللعدوى أس����رع 
من أي جهاز آخر بس����بب أنها 

مكشوفة للجهاز اخلارجي.

الحماية من ذات الرئة

هل ميكن حماية 
أجسامنا من اإلصابة 

بذات الرئة؟
٭ الوقاي����ة من اإلصابة بذات 
الرئة يت����م عن طريق الوقاية 
بالنسبة للشخص املصاحب 

للمريض أو بالنسبة للشخص 
إذا كان حوله أناس مرضى.

الوقاي����ة عن طريق  وتتم 
النظافة اجلسدية وعن طريق 
غس����ل اليدي����ن وإذا كان لدى 
الشخص س����عال، أو عطاس 
يحاول أن يغطي فمه مبحارم 
ورقية ويغس����ل يديه بحيث 
ال ينقل الع����دوى إلى املريض 
اآلخ����ر، خاص����ة إذا كان لديه 

التهاب معد.

ما مدى جناح زراعة 
الرئتني مقارنة بزراعة 

األعضاء األخرى؟
ال����ذي تالقي����ه  النج����اح  ٭ 
زراع����ة الرئتني أقل من زراعة 
الكل����ى، أو النخ����اع مثال ألن 
الرئتني كما ذك����رت، معرضة 
دائم����ا للمؤث����رات اخلارجية 
فال يوجد عام����ل يفصلها عن 
العامل اخلارجي، فالبكتيريا 
والڤيروسات املوجودة باجلو 
تنتقل بسهولة للرئتني وحاليا 
مع التقدم العلمي، هناك توقعات 
لزراعة الرئتني ميكن أن تعيش 
من 5 إلى 10 س����نوات، ولكن 
مقارنة باألعضاء األخرى يكون 

النجاح أقل.

العالج باألكسجين

ما العالج طويل األمد 
باألكسجني؟

٭ هناك مرضى يحتاجون إلى 
األكس����جني كعالج، كاملدخنني 
الذين يصابون مبرض السدة 
الرئوية الشديد الذي يصل بهم 
إلى مرحلة نقص األكس����جني 
لديه����م في احل����االت العادية 
إلى اس����تخدام  فيحتاج����ون 
األكس����جني طوال العمر وهذا 
في حالة السدة الرئوية املزمنة 
عندما تكون في حالة متقدمة 
إلى األكس����جني  فيحتاج����ون 
على األقل 18 ساعة في ال� 24 

ساعة.

ما أنواع الربو بشكل 
عام؟ وهل هناك ربو 

حتسسي أي ربو مرتبط 
مبواسم احلساسية؟

٭ ينقسم الربو إلى نوعني: ربو 
خارجي، وربو داخلي أو قسم 
حتسسي وقسم غير حتسسي 
ونصف حاالت الربو تنتج عادة 
عن حساسية وفي هذه احلالة 
يكون لدى املريض حساسية في 
أماكن أخرى، كاجليوب األنفية 
وغيره، أي يكون لديه تاريخ 
عائلي في أمراض احلساسية 
وهذا املريض يسوء عنده الربو 
إذا تع����رض إل����ى مثيرات في 
محيطه اخلارجي مثال حبوب 
اللقاح، ففي مواسم احلساسية 

تزيد لديه نوبات الربو.
وهناك مرضى تكون لديهم 
حساسية من بروتينات معينة 
موجودة في البيت كغرف النوم 

واألثاث املنزلي.
ه����ؤالء يصب����ح لديه����م 
حساس����ية مفرطة كردة فعل 
م����ن املثي����رات اخلارجية اما 
النوع الثاني فيكون الربو غير 
مرتبط باحلساسية، وال يكون 
ناجتا عن احلساسية اخلارجية 
وهنا يصاب املريض بنوبات 
الربو نتيجة االلتهابات، خاصة 

االلتهابات الڤيروسية.
فكم����ا يص����اب بڤيروس 
االنفلون����زا يص����اب بالربو، 
وه����ذه ردة فع����ل لاللتهابات 

اخلارجية.

بكتيريا الدرن

ما أسباب الدرن وهل 
هناك بكتيريا تسبب 

الدرن مقاومة للمضادات 
احليوية؟

٭ الدرن ه����و مرض بكتيري 
وهو نفس ذات الرئة ناجت عن 
بكتيري����ا معينة، هي بكتيريا 
الدرن، وهذه البكتيريا قدمية من 
قدم اإلنسان، ومن أيام الفراعنة، 

اكتشفت في املومياءات.
ينتشر الدرن بسهولة، عن 
طريق التعرض للمصاب الذي 
يصاحبه فقدان وزن وأرق بالليل 
وكحة مزمنة، يصاحبها بصاق 
ملوث بالدم وينتشر باألماكن 
املزدحمة كثيرا واخلالية من 

التهوية املناسبة.
لذل����ك جند اكث����ر األماكن 
انتشارا على مستوى العالم في 
أمراض الدرن هي الهند والصني 
وبنغالديش، دول جنوب شرق 
آس����يا، فلدين����ا بكتيريا فعال 

مقاومة للمضادات احليوية.

هل األشخاص الذين 
لديهم حساسية أو 
اعتالل في اجلهاز 

عرضة لإلصابة 
بكورونا؟

٭ ليسوا أكثر عرضة لالصابة 
بالكورونا ولكن اصابتهم بها 

ستكون شديدة.
وبش����كل عام، أي أمراض 
ڤيروسية، كاالنفلونزا وغيرها 
تكون ردات الفعل دائما للناس 
املصابني بأمراض الرئة أش����د 
ألن هذه الڤيروسات والبكتيريا 
أكثر من غيرها  الرئة  تصيب 
فما بال املرضى الذين يعانون 

أساسا من مشاكل الرئة.
وتنصح منظم����ة الصحة 
العاملية دائما املرضى املصابني 
بأم����راض مزمن����ة بالرئة بأن 
يخضعوا للتطعيم الس����نوي 
من االنفلون����زا ألن اصابتهم 
باالنفلونزا ليس����ت كإصابة 
الناس اآلخرين الذين ال يعانون 

من أمراض صدرية.

أمراض الصدر 
متنوعة.. حسب 

املسببات واملكان 
وأكثرها شيوعًا مرض 

الربو وحساسية 
اجليوب األنفية

األنف هو خط 
الدفاع األول للرئة.. 
فالشعيرات الهوائية 
به تطرد الشوائب 

واجلراثيم

زراعة الرئتني أقل 
جناحًا من زراعة 

األعضاء األخرى ألنها 
معرضة للمؤثرات 

اخلارجية.. مبا 
حتمله من بكتيريا 

وڤيروسات

املصابون مبرض 
السدة الشديد 
يحتاجون إلى 

األكسجني طوال 
العمر كعالج

تكثر أمراض الصدر 
التنفس���ي  واجله���از 
ف���ي الكويت بس���بب 
املناخ وما  خصوصية 
تشهده البالد من غبار 
ومسببات احلساسية، 
ال���ى ط���ول  إضاف���ة 
فترة الصيف وش���دة 

احلرارة.
وخ���الل لقائنا مع 
استش���اري األمراض 
الصدرية في مستشفى 
دار الش���فاء د.عبداهلل 
املطيري، اكد ان أمراض 
الصدر تختلف باختالف 
املس���ببات وباختالف 
األمكن���ة واملناخ���ات 
اخلاصة بهما، مشيرا 
ان االنف هو خط  الى 
الدفاع االول عن الرئتني 
لذلك كثيرا ما تس���بب 
العوال���ق املوج���ودة 
الهواء حساس���ية  في 
اجليوب األنفية، وقد 
تس���بب ايضا مرض 
الربو، موضحا ان مرض 
الى ربو  الربو ينقسم 
داخلي، وخارجي وهو 
مرض حتسسي ناجت عن 
البكتيريا والڤيروسات 
والعوال���ق وامللوثات 

احملمولة في الهواء.
وحول التقدم الطبي 
في مجال زراعة الرئتني، 
أوضح ان نسبة النجاح 
في زراعة الرئتني مازالت 
اقل من زراعة األعضاء 
األخرى، بسبب تعرضها 
املس���تمر للمؤث���رات 
اخلارجية والبكتيريا 
والڤيروسات، ونصح 
الذي���ن يعان���ون من 
أم���راض مزمن���ة في 
الرئت���ني باخلض���وع 
للتطعيم السنوي ضد 
اإلنفلونزا للوقاية منها، 

وإلى التفاصيل:

د.عبداهلل دغيمان املطيري، استشاري االمراض الصدرية في مستشفى دار الشفاء، حاصل على البورد والزمالة الكندية في 
األمراض الباطنية والصدرية وكذلك العناية املركزة.

وحاصل أيضا على البورد األميركي في األمراض الباطنية والصدرية، يعالج د.املطيري الربو وااللتهابات الصدرية املختلفة 
وحساسية األنف واجليوب األنفية والصدر، كما يعالج االختناق أثناء النوم وأمراض الغشاء البلوري للرئة وأورام الرئة وحاالت 

الدرن، ويعمل على تقييم وظائف الرئة عن طريق فحص التنفس وتقييم الصدر ما قبل العمليات اجلراحية.

ضيفنا في سطور

د.عبداهلل املطيري يحاور الزميلة زينب ابو سيدو

كتبت:  زينب أبو سيدو

د.عبداهلل
المطيري

استشاري 
األمراض
الصدرية

د.املطيري لـ»األنباء«: نصف 
حاالت الربو بسبب احلساسية

منظمة الصحة العاملية تنصح املصابني بأمراض مزمنة
في الرئة باخلضوع للتطعيم السنوي ضد اإلنفلونزا
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AP — World finance 
officials said Saturday 
they see a number of 
threats on the horizon 
for a global economy 
still clawing back from 
the deepest recession 
in seven decades, and a 
potential Greek debt de-
fault presents the most 
immediate risk.

After finance officials 
wrapped up three days 
of talks, the International 
Monetary Fund’s policy 
committee set a goal of 
working toward a “more 
robust, balanced and job-
rich global economy” 
while acknowledging 
growing risks to achiev-
ing that objective.

The Greek finance minis-
ter, Yanis Varoufakis, held a 
series of talks with finance 
officials on the sidelines of 
the spring meetings of the 
188-nation IMF and World 
Bank, trying to settle his 
country’s latest crisis.

Mario Draghi, head 
of the European Cen-
tral Bank, said it was “ur-
gent” to resolve the dis-
pute between Greece 
and its creditors.

A default, he said, 
would send the global 
economy into “uncharted 
waters” and the extent 
of the possible damage 
would be hard to esti-
mate. He told reporters 
that he did not want to 
even contemplate the 
chance of a default.

Earlier in the week, IMF 
Managing Director Chris-

Reuters -- The Unit-
ed States needs disrup-
tive new technologies, 
new ways of acquiring 
equipment and band-
width, and closer ties 
with global allies to stay 
ahead of growing chal-
lenges in space from Chi-
na, Russia and others, 
the head of U.S. Air Force 
Space Command told 
Reuters.

General John Hyten 
said the United States 
had been bracing for 
threats to its satellite 
systems for years, but 
continued anti-satellite 
testing by potential foes 
had fueled a fresh sense 
of urgency in both in-
dustry and government 
about the need to pre-
pare to win a possible 
war in space.

“We have to figure out 
what we’re going to do 
and how we’re going to 
do it,” Hyten said in an in-
terview, warning that a 
virtual or physical war in 
space would be devastat-
ing to the global environ-
ment and economy.

“We’re not going to 
be bested. We will not,” 
he said.

Hyten and other leaders 
challenged business exec-
utives at the annual Space 
Symposium conference in 
Colorado Springs to de-
velop ways to automate 
flight safety for rockets, 
set up a common ground 
system to track, commu-
nicate with and control 
satellites, and continue 
cutting costs of multibil-
lion-dollar systems.

He said increasing com-
petition and mounting 
budget pressures had al-
ready prompted big play-
ers like Lockheed Mar-
tin Corp, Boeing Co and 

tine Lagarde had reject-
ed suggestions that her 
agency might postpone 
repayment deadlines for 
Greece. On Saturday, she 
cited constructive talks 
with Varoufakis and said 
the goal was to stabilize 
Greece’s finances and as-
sure an economic recov-
ery and “make sure the 
whole partnership hangs 
together” between Greece 
and its creditors.

In its closing commu-
nique, the policy-set-
ting panel for the World 

Northrop Grumman Corp 
to lower costs, embrace 
emerging technologies 
such as 3D printing, and 
adopt commercial busi-
ness practices.

The expected certifi-
cation of privately-held 
launch provider Space 
Exploration Technologies 
Inc, or SpaceX, to com-
pete for government sat-
ellite launches had also 
triggered “huge, posi-
tive changes” at United 
Launch Alliance, a joint 
venture owned by Lock-
heed and Boeing that 
has been the sole pro-
vider, he said.

But more work was 
needed, including new 
business models such as 
leasing equipment or pay-
ing companies like Intel-
sat Inc to operate satel-

Bank expressed concerns 
about the unevenness 
of global growth and 
pledged to work with 
the IMF to provide eco-
nomic support for poor 
nations that have been 
hit hard by falling com-
modity prices.

Greece is in negotia-
tions with the IMF and 
European authorities to 
receive the final 7.2 bil-
lion euro ($7.8 billion) 
installment of its finan-
cial bailout. Creditors are 
demanding that Greece 

lites, to ensure delivery of 
equipment and services 
was on time and within 
budget, Hyten said.

“If they’re going to stay 
competitive, they better 
figure out how to work 
in this future,” Hyten said, 
adding that the Penta-
gon was done funding 
decade-long satellite pro-
grams that saw massive 
cost overruns and tech-
nology challenges.

The government 
would fund rigorous 
technology develop-
ment efforts to reduce 
risks, and future con-
tracts would likely be 
structured as fixed-price 
deals, he said.

Hyten said the Air Force 
was already providing lim-
ited funding for work on 
new digital payloads for 

produce a credible over-
haul before releasing the 
money.

The country has relied 
on international loans 
since 2010. Without more 
bailout money, Greece 
could miss two debt pay-
ments due to the IMF in 
May and run out of cash 
to pay government sal-
aries and pensions.

Fears that Greece could 
default and abandon the 
euro currency group sent 
shockwaves through glob-
al markets.

the next generation of 
global positioning satel-
lites (GPS), and planned 
similar efforts to develop 
a new wide field-of-view 
sensor for a follow-on mis-
sile warning satellite.

He also predicted a “fun-
damentally different” ap-
proach to an upcoming 
study of tactical communi-
cations needs that looked 
at leasing and other so-
lutions instead just buy-
ing equipment.

Hyten declined to dis-
cuss offensive U.S. capabili-
ties, but said rapid advanc-
es in electronic warfare 
by potential foes meant 
the Air Force needed rev-
olutionary, automated 
and adaptive systems for 
battle management and 
command and control of 
satellites.

Finance officials see rising 
risks to economic recovery

U.S. eyes new ways to prepare 
and win future war in space
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NSA introduces a recycling 
mascot for kids named ‘Dunk’

Norway to become the first 
country to kill FM radio

Study finds fidgeting helps 
ADHD students learn

UPI -- In honor of Earth Day, which 
is April 22, the NSA has introduced a 
recycling mascot named “Dunk.”

The agency is hosting a STEM 
program in Maryland schools that 
promotes recycling, according to 
its website. The video that shows 
Dunk speaking claims the agency is 
known for recycling, and it has been 
“going green for over 25 years, im-
plementing countless initiatives to 

be environmentally friendly.”
The video also says the NSA has 

been selling its used papers to re-
cycling companies that turn them 
into cardboard pizza boxes.

Some have called Dunk “disturb-
ing” and “the stuff of nightmares.”

According to the EPA, Americans 
made roughly 251 million tons of 
trash in 2012, and nearly 87 million 
tons was recycled or composted.

UPI -- Norway’s Ministry of Cul-
ture has confirmed FM radio will 
no longer be available in Norway 
started in 2017.

“This is an important day for ev-
eryone who loves radio,” said Gjer-
mund Eriksen, head of the broad-
casting station NRK, according to 
Radio.no. “The minister`s decision 
allows us to concentrate our resourc-
es even more upon what is most 
important, namely to create high 
quality and diverse radio-content 
to our listeners.

The country is planning to switch 
to Digital Audio Broadcasting (DAB), 

which is a radio format used in Eu-
rope and Asia that is said to be a 
higher quality than FM. DAB offers 
22 stations, while FM offers only five 
in the country. DAB could even han-
dle 20 more in the future.

“Listeners will have access to more 
diverse and pluralistic radio content 
and enjoy better sound quality and 
new functionality,” said Minister of Cul-
ture Thorhild Widvey in a statement. 
“Digitization will also greatly improve 
the emergency preparedness system, 
facilitate increased competition and 
offer new opportunities for innova-
tion and development.”

UPI -- Against popular belief, new 
research by the University of Cen-
tral Florida shows that children with 
ADHD learn better when left to wig-
gle and tap.

Traditional approaches aim to 
subdue ADHD children. “It’s exact-
ly the opposite of what we should 
be doing for a majority of children 
with ADHD,” study author and head 
of UCF Psychology’s Children’s Learn-
ing Clinic Mark Rapport said in a 
press release.

“The message isn’t ‘Let them run 
around the room,’ but you need to 
be able to facilitate their movement 
so they can maintain the level of 
alertness necessary for cognitive 
activities.” The study, published in 
the Journal of Abnormal Child Psy-

chology further confirms the asser-
tion that hyperactive movement in 
ADHD children serves a construc-
tive purpose.

In other words, the hyperactivity 
traditionally frowned upon in students 
helps them maintain alertness in class 
-- it only needs to be directed.

The study suggests students di-
agnosed with the disorder may per-
form better in the classroom, with 
homework and on testing days when 
physically engaged by sitting on an 
activity ball or exercise bike.

Previous research by Rapport has 
already shown that hyper behavior 
in children is actually evident “only 
when they need to use the brain’s 
executive brain functions, especial-
ly their working memory.”

 "We’re
not going

  to be
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»زين« ترعى حفل العشاء اخليري 
ملركز سرطان األطفال في لبنان

أعلنت »زين« الشركة الرائدة في تقدمي خدمات 
االتصاالت املتنقلة في الكويت عن رعايتها الرئيسية 
حلفل العشاء اخليري السابع التابع ملركز سرطان 
األطفال في لبنان، والذي أقيم في فندق الشيراتون 
حتت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر مبارك احلمد الصب����اح، وبحضور فخامة 
رئيس جمهورية لبنان الس����ابق العماد ميشال 

سليمان.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن احلفل 
اخليري قد شهد حضور العديد من الشخصيات 
رفيعة املستوى، في مقدمتها معالي وزير الصحة 
د.علي العبيدي وعضو مجلس إدارة مركز سرطان 
األطفال في لبنان فيصل املطوع، وبحضور الرئيس 
التنفيذي في مجموعة زين سكوت جيجنهامير 
والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في زين 

الكويت مرمي علي وممثلي الشركة.
وبينت زين أنها تبدي أهمية كبيرة جتاه مرضى 
السرطان، فقد خصصت جزءا كبيرا من برامجها 
االجتماعية لدعم العديد من اجلهات واملؤسسات 
التي تكافح هذا املرض ومنها صندوق إعانة املرضى، 
وقامت في إحدى السنوات بالتكفل بعالج إحدى 
األطفال املرضى مبركز سرطان األطفال في لبنان، 
باإلضافة لتنظيمها حلملتها السنوية على مدار 

شهر كامل للتوعية حول سرطان الثدي.
وأفادت الشركة بأن هذه الرعاية جاءت في إطار 
استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية للمساهمة 
بوضع بصمتها في مختلف اجلهود واملبادرات التي 
تعنى بالعمل اخليري في الكويت واملنطقة، حيث 
تفخر الشركة برصيدها الزاخر من اإلسهامات في 
هذه املجاالت اخليرية. وأش����ارت »زين« إلى أن 

دعمها ملركز سرطان األطفال في لبنان يأتي لكونه 
من املؤسس����ات غير الربحية الرائدة في املنطقة 
العربية في مجال عالج سرطان األطفال باملجان، 
ويصل عدد األطفال والعائالت التي ساهم املركز 
في عالجهم إلى أكثر من 1000 طفل منذ تأسيسه 
ف����ي عام 2002. وأكدت الش����ركة أن هذه الرعاية 
تندرج ضمن إسهامات »زين« في مختلف املجاالت 
اخليرية واإلنسانية منذ نشأتها، وهي تعتمد على 
برامجها للمسؤولية االجتماعية لتعكس توجهها 
والتزامها القوي نحو مج����االت العمل اخليري، 
فرسالتها كانت وما زالت العمل على تأسيس كيان 
ملتزم مبعايير الشراكة احلقيقية التي تؤمن القدر 

الكافي لتحقيق التنمية املجتمعية.
واجلدير بالذكر أن شركة زين � احلاصلة على 
جائزة »التميز الذهبي« في مجاالت املس����ؤولية 
االجتماعية على مس����توى املنطقة العربية � من 
املؤسسات الرائدة التي شاركت في جهود الهيئة 
في العمل اإلنس����اني، حيث لم تتوان في تقدمي 
الدعم واملساندة ملشاريع اإلغاثة التي أطلقتها خالل 
هذه الفترة، فكانت لشركة زين جهود واضحة في 
حمالت التب����رع التي قامت بها عن طريق خدمة 
الرسائل النصية القصيرة SMS، وقامت مجموعة 
زين بالتبرع مببلغ نصف مليون دوالر لصالح 
املبادرات اإلنسانية في ظل الظروف احلالية للدول 
املجاورة، والتي تضمنت توفير اإلمدادات الغذائية 
واملساعدات الطبية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة 
لكي يتم إيصالها في أقرب وقت، إلى جانب مبادرة 
زين الكويت التي قامت بتوفير مكاملات صوتية 
ورسائل نصية قصيرة مجانية إلى فلسطني ملدة 

أسبوع.

سكوت جيجنهامير ومرمي علي وفيصل املطوع أثناء احلفل

شركات لم تشارك الكتمال املساحات و125 شركة كويتية ودولية مشاركة

معرض الذهب واملجوهرات »كامل العدد«

املاضية، من خالل عدد ونوعية 
الش����ركات املشاركة، مضيفا 
أن املعرض استقطب كبرى 
الشركات الكويتية، باإلضافة 
الى شركات اجنبية من اكثر 
م����ن 17 دولة لتعرض احدث 
منتجاتها وتصاميمها في عالم 

الذهب واملجوهرات.
ولفت ال���ى وجود اقبال 
كبير للمشاركة في املعرض 
هذا الع���ام مقارن���ة بالعام 
املاضي، كاشفا عن شركات 
لم تتمكن من املش���اركة في 
هذه الدورة الكتمال املساحات 
بالصالة رقم 8 مما يشير الى 
رغبة الشركات في التواجد في 
معرض الذهب واملجوهرات. 
وتوقع أن يجتذب على مدى 
أس���بوع ما يزي���د على 90 
ألف زائر م���ن محبي اقتناء 
احللي واملجوهرات بأنواعها 
ملشاهدة وشراء أحدث األنواع 
والنم���اذج م���ن أفخم أطقم 
املجوهرات الفاخرة املصنوعة 
من الذهب واالملاس واللؤلؤ 
إضافة الى األحجار الكرمية. 

وثمن الراشد الدور احليوي 
والرقابي الذي تلعبه اجلهات 
الرقابية على املعادن واألحجار 
الثمين���ة في معرض الذهب 
واملجوهرات الدولي كل عام، 
ممثلة بإدارة املعادن الثمينة 
في وزارة التجارة والصناعة، 
مبينا أن احدى أهم هذه املهام 
تتلخص في فحص األحجار 
واملجوهرات ذات القيمة من 
قبل مختبر فحص األحجار 
الكرمية من ناحية جودتها 
ونقاوتها ولونها ومطابقتها 
للمواصفات من حيث الوزن 
والقطع، الفتا الى ان جميع 
املع���ادن الثمين���ة بأنواعها 
كالذه���ب والفضة والبالتني 
يتم فحصها بواسطة أجهزة 
أشعة اكس )X-RAY(، حيث 
التاجر بدفع رس���وم  يقوم 
اجلم���ارك والفحص قيمته 
رمزي���ة مقابل كل كيلوغرام 

من هذه املشغوالت.
وأشاد الراشد بدور اإلدارة 
العامة للجمارك ومبادرتهم 
الس���نوية بتحويل الصالة 
رقم 8 الى مستودع جمركي 
حتت إشرافها بالكامل طوال 
فترة إقامة املعرض باعتبارها 
منطق���ة جتارة ح���رة لبيع 
الذهب واملجوهرات مبوجب 
القانون اجلمركي املوحد لدول 
التعاون اخلليجي،  مجلس 
العامة  اإلدارة  ان  وأض���اف 
للجمارك تق���وم بتخليص 
إجراءات تاج���ر املجوهرات 
األجنب���ي وفت���ح مل���ف له 
ملزاولة جتارته في املعرض، 
الكامل  التنسيق  الى  إضافة 
مع البنوك احمللية املشاركة 
في هذا املع���رض لتحصيل 
الضريبة اجلمركية للدولة. 

التجارية املتخصص لرصد 
ومسح األسواق احمللية على 
مدار الع����ام إلحباط عمليات 
الغش التجاري أو االرتفاعات 

املصطنعة لألسعار.
وفي االطار ذاته تقدم ادارة 
املعادن الثمينة بوزارة التجارة 
نصائ����ح للمس����تهلكني عند 
الذهب واملجوهرات  شرائهم 
»التأكد من تس����لم الفاتورة 
االصلي����ة مدونا به����ا وزن 
املشغول ونوع املعدن، اسم 
الكرمي����ة، نقاوة  االحج����ار 
االملاس، ل����ون االملاس، نوع 
قطع االمل����اس، وزن االملاس 

بالقيراط«.

شركات من 17 دولة 

من جانبه قال مدير ادارة 
التسويق واملبيعات بشركة 
معرض الكويت الدولي ومدير 
الذهب واملجوهرات  معرض 
مش����عل الراش����د ان الشركة 
دأبت خالل س����نوات عديدة 
على اقامة هذا املعرض الذي 
شهد جناحات طوال السنوات 

عاطف رمضان

ق����ال الوكي����ل املس����اعد 
املالية واالدارية  للش����ؤون 
د.عبداهلل العويصي ان ارتفاع 
عدد املشاركات الى 125 شركة 
محلي����ة ودولية في معرض 
الذهب واملجوهرات العاملي ال� 
13 هذا العام دليل واضح على 
املكانة التي بات يتمتع بها هذا 

املعرض املتخصص.
وأض����اف العويصي في 
تصريح صحافي عقب افتتاحه 
أمس نيابة عن وكيل الوزارة 
خالد الشمالي معرض الذهب 
واملجوهرات في ارض املعارض 
الدولي����ة، بحض����ور الوكيل 
املس����اعد لقطاع الدعم الفني 
الش����الل، ان  بالوزارة فواز 
الوزارة تشرف على املعرض 
بالتعاون مع »اجلمارك«، داعيا 
جمهور املس����تهلكني لزيارة 
املعرض لالطالع على احدث ما 
تنتجه الشركات املشاركة من 
مشغوالت ذهبية ومجوهرات 

تلبي مختلف االذواق.
ولفت الى ان عدد الشركات 
الكويتية املشاركة 34 شركة 
مقابل 91 شركة دولية، األمر 
الذي يشير الى جودة التنظيم 
من قب����ل الش����ركة املنظمة، 
واملكانة التي يتمتع بها هذا 

املعرض دوليا.
واش����ار ال����ى ان الوزارة 
لديها اجهزة حديثة س����واء 
للكشف عن االحجار الكرمية 
أو لدمغ األملاس واملشغوالت 
الذهبية. وعن اس����تعدادات 
املواد  الوزارة لرصد أسعار 
الغذائي����ة قبل دخول ش����هر 
رمضان املبارك قال العويصي 
ان الوزارة لديها فريق الرقابة 

)عالء ابوالندى( د.عبداهلل العويصي وفواز الشالل خالل قص شريط افتتاح املعرض  

تس����ليط الضوء على مختلف 
الفرص الوظيفية التي متنحها 
للمرش����حني احملتمل����ني لديها 
الستغالل مهاراتهم وتوظيفها 

بالشكل السليم.
ق����ال نائب  م����ن جانب����ه 
إدارة وتطوي����ر  رئي����س أول 
املوارد البشرية ورئيس إدارة 
الشؤون اإلدارية بالوكالة فاروق 
العومي إن وجود »كامكو« في 
مع����رض الوظائف س����مح لها 
بتسليط الضوء على طبيعة 
عمل الش����ركة في مجال إدارة 
األصول واخلدمات املصرفية 
االستثمارية وعرض الشواغر 

في البيئات املضطربة خاصة 
بالقطاع النفطي، وذلك في ظل 
التطورات واملتغيرات االقتصادية 
املتالحقة التي يشهدها القطاع 

خالل الفترة احلالية.
وأكد التركيت أن املؤسسة 
منذ تأسيسها في 27 يناير 1980 
كشركة أم تضم جميع الشركات 
النفطية الكويتية كشركة البترول 
الوطنية الكويتية وشركة نفط 
الكويت، قامت بدور وطني بإنتاج 
النفط ونقله وتكريره من خالل 

الشركات التابعة لها.
ولفت التركيت إلى مشاركة 
الرئي����س التنفيذي ملؤسس����ة 
البترول الكويتية نزار العدساني 
في املؤمتر ليعرض جتربته في 

»كامكو« الراعي الذهبي ملعرض 
الفرص الوظيفية باجلامعة األميركية

»مؤسسة البترول« ترعى مؤمتر
 »القيادة في البيئة املضطربة«

املتاحة لديها، حيث قدم ممثلو 
الشركة أيضا املعلومات الكافية 

حول قيم الشركة ومبادئها.
م����ن ناحية أخ����رى قالت 
نائبة رئيسة أول إدارة العمالء 
والتسويق س����ناء الهدلق انه 
متاشيا مع جدول أعمال كامكو 
في مجال املسؤولية االجتماعية 
للشركات، وسعيها الدؤوب من 
التعليمي،  القط����اع  أجل دعم 
الش����ركة في رعاية  تس����تمر 
الفعاليات ذات الصلة لتشجيع 
الذين ميثلون  الشابة  الكوادر 
اللبنات املستقبلية لالقتصاد 

الكويتي.
أن  الهدل����ق  وأوضح����ت 
»كامك����و« تؤمن بأن تنش����ئة 
األجيال الشابة في مرحلة مبكرة 
يضمن تكوين أساسات قوية 
خللق بيئة مالية وأخالقية على 
مستوى عال من الكفاءة، لذلك 
تشارك »كامكو« في العديد من 
حلقات النقاش، وتقوم بحضور 
العديد م����ن املؤمترات احمللية 
واإلقليمية، وتنظم احملاضرات 
من قبل املتخصصني لتعزيز 
وعي اجلمهور باألسواق املالية 

ولتحقيق أفضل املمارسات.

القيادة من خالل حلقة نقاشية 
تتناول قيادة ش����ركات النفط 
خالل البيئة املضطربة، حيث 
س����يتم طرح التحدي����ات التي 
تواجه صناع����ة النفط والغاز 
واالستراتيجيات املثلى للتغلب 
عليها وكيفية جتاوزها، كما ستتم 
مناقشة كيفية إدارة األزمات في 
شركات النفط ليعرض كل منهما 
جتربته وخبراته القيادية في 
ش����ركات النفط. ولفت إلى أن 
»العدساني« الذي كان يشغل 
موقع رئيس مجل����س اإلدارة 
العض����و املنتدب في ش����ركة 
البترول الكويتية لالستكشافات 
البترولية اخلارجية قبل ترؤسه 
اإلدارة التنفيذي����ة ملؤسس����ة 
البترول سيستعرض جتربته 
في القيادة ف����ي ظل التحديات 
الت����ي تواجه ش����ركات النفط 
والتي من أهمها مواكبة الثورة 
التكنولوجية احلالية في املجاالت 
النفطية املختلفة، وكيفية جتاوز 
مثل هذه التحديات عبر وضع 
سياسة متوازنة تتكيف مع هذه 

املتغيرات.

أعلن����ت ش����ركة كامك����و 
لالستثمار عن رعايتها الذهبية 
ملعرض الف����رص الوظيفية ال� 
11 وال����ذي أقيم ف����ي اجلامعة 
ف����ي إطار  األميركي����ة، وذلك 
دعمها للقطاع التعليمي وطلبة 
وطالبات اجلامعات الكويتية.

وتهدف كامكو احلائزة على 
لقب أفضل مدير لألصول في 
الكوي����ت للع����ام احلالي، عبر 
مش����اركتها في املع����رض إلى 

كش����ف الرئيس التنفيذي 
ملجموع����ة خدم����ات األعم����ال 
والتوظيف اخلليجية »كاني« 
ماجد التركيت عن رعاية مؤسسة 
البترول الكويتية مؤمتر القيادات 
اخلليجية »القيادة في البيئات 
املضطربة« خ����الل الفترة من 
11 إل����ى 12 مايو 2015 في فندق 
الشيراتون � الكويت، موضحا أن 
رعاية »املؤسسة« للمؤمتر تأتي 
في إطار رؤيتها للحاجة املتزايدة 
إلى تبادل التجارب ودراس����ة 
النجاحات في موضوع القيادة 

فاروق العومي يتسلم شهادة تقدير من عميد اجلامعة األميركية

يقام على هامش معرض النخبة مبشاركة وزراء ومسؤولني ورؤساء مجالس شركات

مؤمتر النخبة العقاري يناقش دور الشركات في خطة التنمية
في حتجيم شركات التطوير 
العقاري وتكبيلها بالقوانني 
والقرارات احلكومية، وعدم 
إش����راكها في تنفيذ املشاريع 
احلكومية واإلسكانية الضخمة 
التي حتتاجها الكويت إمنا ميثل 
إحباطا كبيرا لهذه الشركات 
من جهة، وهدرا للقدرات املالية 
احمللية من اجلهة األخرى، إذ 
إنه وبدال من االس����تفادة من 
قدرات هذه الشركات وتوظيفها 
محليا، فإنه يتم الدفع بها إلى 
اخل����ارج للبحث عن الفرص 

املجدية واالستثمار فيها.
وقالوا انه من املعروف أن 
القطاع اخلاص الكويتي مبدع 
بطبعه، ومن ثم فإنه ال يحتاج 
سوى إلى مد يد التعاون معه٬ 
وإلى العدالة في التعامل مع 
مختلف الشركات وعدم التفرقة 
بينها٬ األمر الذي سيفتح باب 
التنافس الشريف بينها لتنفيذ 
العديد من مش����اريع التنمية 
احلضارية، ومن ثم االرتقاء 
باالقتصاد الكويتي وباملشاريع 
التي ميكن أن تساعد في حتويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري 
في املنطقة، تطبيقا وتنفيذا 
لطموح صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح األحمد في هذا 

اخلصوص.
وش���دد مختصون على 
ضرورة االهتم���ام بالقطاع 
اخلاص وإعطائه الريادة فيما 
يتعلق بالنشاط االقتصادي 
باعتبار هذا القطاع هو قاطرة 
النمو، الفتني إلى أن هذا األمر 
إمنا يتطلب من احلكومة تهيئة 
الظروف والبيئ���ة املواتية 
واآلليات احملفزة ليمارس هذا 
القطاع دوره املرتقب، حيث 
يتطلب ذل���ك تنويع هيكل 
امللكية في األنشطة االقتصادية 
بتقليص هيمنة القطاع العام 
تدريجيا وزيادة مس���اهمة 
القطاع اخلاص آخذين بعني 
االعتبار العدالة االجتماعية 
ومتلك املواطنني لألنش���طة 
االقتصادي���ة وتعزيز الدور 
اإلنتاجي للطبقة الوسطى في 

دعم التنمية االقتصادية.
وفي الوقت نفسه شددوا 
على أهمية تأكيد مبدأ الشراكة 
الفاعل���ة بني القطاعني العام 
واخلاص، ومنها التخصيص 
كركن أساسي من إستراتيجية 
احلكوم���ة لدعم مش���اركة 
القطاع اخلاص في النشاط 
االقتصادي وحتديد األنشطة 
التي سيتم تخصيصها من 
خ���الل اخلطط متوس���طة 
األجل عقب مرحلة متهيدية 
لعملية التخصيص، إضافة 
إلى توفير احتياجات القطاع 
اخلاص من األراضي الالزمة 
للقيام بأنش���طته وتطوير 
األطر التشريعية التجارية 
واالقتصادية وتش���ريعات 
العمل في القطاع األهلي مبا 
يواكب التطورات واملعايير، 
كما يستدعي ذلك أيضا حصر 
وإزالة كافة املعوقات اإلدارية 
والتنظيمية في بيئة األعمال 
وتسهيل وتبسيط إجراءات 
االستثمار أمام القطاع اخلاص، 
واستكمال مش���روع البنية 
التحتية األساسية مع حتقيق 
التكامل والتنسيق فيما بينها 
ومبا يضمن سهولة استخدامها 
من جانب املستثمرين، وإتاحة 
فرص تطوير أو إقامة بعض 
مش���روعات البنية التحتية 
للقط���اع اخل���اص، ودع���م 
املشروعات واألعمال الصغيرة 
واملتوس���طة والعم���ل على 
حتقيق التنوع في أنشطتها 
وتكامله���ا مع املش���روعات 
الكبرى، مبا يعزز من درجة 
التش���ابك القطاعي وتوفير 
كافة أشكال الدعم الالزمة لها 
سواء التسويقية أو اإلدارية 
أو اإلجرائي���ة أو التمويلية 
فضال ع���ن تهيئ���ة البيئة 
املناسبة جلذب االستثمارات 
األجنبي���ة املباش���رة وغير 
املباشرة، واالس���تفادة من 
خبرات وتقنيات الش���ركات 
العاملية باملشاركة املباشرة مع 
الشركات احمللية ومبا يعزز 

القدرة التنافسية للدولة.

العقاري قد عولت كثيرا على 
خطة التنمي����ة اجلديدة في 
إحداث نقلة نوعية لالقتصاد 
الوطني بعد سنوات طويلة من 
الركود والتوقف٬ حيث تطمح 
شريحة كبيرة من الشركات 
العقارية وشركات املقاوالت 
وغيرها من الشركات التجارية 
في الكويت إلى لعب دور أكبر 
في االقتصاد الكويتي، أسوة 
مبا تتبعه الكثي����ر من دول 
العالم التي أشركت شركاتها 
في خطط ومشاريع التنمية 

املختلفة لديها.
وي����رى ع����دد كبي����ر من 
االقتصاديني أن خطة التنمية 
ما زالت تسير بوتيرة بطيئة 
جدا عل����ى الرغم من أهميتها 
بالنسبة للكويت ولالقتصاد 
الكويتي الذي يعاني من حالة 
شديدة من الركود والتراجع 
على كل املس����تويات، فضال 
عن أن ه����ذه اخلطة لم تأخذ 
في احلسبان بعد مدى أهمية 
إشراك مختلف أنواع الشركات 
الكويتية في املساهمة في تنفيذ 

هذه اخلطة.
وأش����اروا إلى أن شريحة 
كبيرة من تلك الشركات بدأت 
تبحث لنفس����ها ع����ن فرص 
خارج الكويت٬ السيما في ظل 
التسهيالت العديدة التي تقدمها 
الدول اخلليجي����ة والعربية 
لهذه الش����ركات التي هي في 
نهاية األمر ش����ركات جتارية 
تهدف إلى العم����ل وحتقيق 
األرباح التي تس����اعدها على 
االس����تمرار والتطور. ويرى 
خبراء عقاريون أن االستمرار 

تستعد مجموعة إسكان 
جلوب����ل لتنظي����م املعارض 
واملؤمترات إلط����الق مؤمتر 
النخبة العقاري املقرر عقده 
على مدى يوم����ي 4 و5 مايو 
املقبل والذي س����يتزامن مع 
انطالق����ة مع����رض النخبة 
العقاري الذي تقيمه املجموعة 
على أرض املعارض الدولية 
مبشرف، مبش����اركة عدد من 
الوزراء واملسؤولني احلكوميني 
املعنيني بالقضايا االسكانية، 
إلى جانب مجموعة من رؤساء 
مجال����س إدارات الش����ركات 
العقارية احمللية، حيث حظي 
باهتمام ورعاية عدد من البنوك 
احمللي����ة وش����ركات القطاع 
اخلاص العقارية والتمويلية 
التي أكدت موافقتها على رعاية 

املؤمتر واملشاركة فيه.
وم����ن املق����رر أن يناقش 
»مؤمتر النخبة العقاري« على 
مدى يومني عدد من القضايا 
الرئيسية التي تهم شريحة 
كبيرة من املهتمني بالش����أن 
العقاري احمللي، س����واء على 
املس����توى احلكومي أو على 
مس����توى القط����اع اخلاص، 
حيث سيتناول املؤمتر أربعة 
محاور رئيس����ية يناقش من 
خاللها مجموعة من القوانني 
والقضاي����ا العقاري����ة املهمة 
في البالد، إلى جانب ورش����ة 
عم����ل متخصص����ة بحضور 
أحد احملاضري����ن العامليني. 
وتتناول جلسة العمل األولى 
التي ستكون برئاسة رئيس 
احتاد العقاريني توفيق اجلراح 
»أهمية التطوير العقاري في 
خطة التنمية ودور الشركات 
الكويتية املطورة«، حيث تعتبر 
هذه القضية من أهم القضايا 
التي تشغل بال شريحة كبيرة 
من الش����ركات املطورة التي 
تعاني من تهميش دورها في 
مشاريع البنى التحتية واملدن 
السكنية، على الرغم مما ميكن 
أن تقدمه هذه الشركات من دور 

كبير في هذا املجال.
وكانت شركات التطوير 

املؤمتر متعدد 
احملاور ويسلط 

الضوء على أهمية 
التطوير العقاري في 
خطة التنمية ودور 
الشركات الكويتية 

املطورة

»التجارة« تدخل 
أجهزة حديثة 
لدمغ املعادن 

الثمينة مبعرض 
الذهب

»كفيك« تفعّل نظام التعليم اإللكتروني للموظفني
التش���غيلية كما  عملياتنا 
إلى تطوير  نس���عى كذلك 
قدرات املوظفني ورفع جودة 
اخلدمات املقدمة. وذلك من 
خ���الل توفير أفضل برامج 
التدريب املتعلقة في قطاعي 

التمويل واالستثمار«.
وأض���اف العيبان قائال: 
»تعتبر »كفيك« من الشركات 
الكويت مبجال  الرائدة في 
تكنولوجيا املعلومات، فهي 
من أوليات الش���ركات التي 
طرحت برنامجا متخصصا 
ب���إدارة املوارد البش���رية. 
هذا واس���تطعنا كذلك في 

»كفيك« تكوي���ن منظومة 
متكاملة من املتخصصني، 
الذين يحرصون بدورهم على 
تنفيذ اخلطط املس���تقبلية 
التطور  املعنية مبواكب���ة 
والنمو الذي نطمح إليه«. 

واختتم العيبان تصريحه 
قائال: »نحن مستمرون في 
تكرمي املوظفني األوائل الذين 
يتخطون البرامج التدريبية 
املقررة له���م بنجاح. وهذا 
بدوره يخلق بيئة تنافسية 
إيجابية للموظفني، ويحثهم 
على مضاعفة اجلهد وبذل 

املزيد من العطاء«.

الكويتية  أعلنت الشركة 
للتمويل واالستثمار )كفيك( 
ع����ن تفعيل نظ����ام التعليم 
اإللكتروني للبرامج التعليمية 
والتدريبية املعتمدة للموظفني، 
وذلك في إطار سعيها الدائم 
لالرتقاء مبه����ارات موظفيها 

وفق أحدث الوسائل.
وحول املوضوع قال نائب 
الرئيس التنفيذي في الشركة 
الكويتية للتمويل واالستثمار 
محمد العيبان: »نحرص من 
خالل طرح نظ���ام التعليم 
اإللكتروني على حتس���ني 
التميز في  محمد العيبان يكرم مناضل عبداهللأدائنا، لتحقيق 
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12 مايو.. النظر في استئناف »زين« ضد وكيل »املالية«االقتصادية
قالت شركة االتصاالت املتنقلة »زين« أنه قد حتدد يوم 12 مايو 2015 للنظر في 
االستئناف الذي تقدمت به الشركة في احلكم الصادر ضدها لصالح وكيل وزارة 
املالية بخصوص ضريبة دعم العمالة الوطنية للعام املنتهي في 31 ديسمبر 2008، 
والتي يطالب فيها املستأنف بضريبة مالية قدرها 945 ألف دينار.

أمور غير منظورة لآلخرين.. رمبا

عكس طريقته.. بافيت يخرج من النفط واألسعار مخفضة
مدحت فاخوري

في اآلون���ة األخيرة تصدر امللياردير العاملي وأغنى 
أغني���اء العالم وارن بافيت صفح���ات اجلرائد واملواقع 
االلكترونية من خالل بيعه جلميع أسهمه في شركة إكسون 
موبيل وبقية اسهمه في شركة كونوكو فيليبس وخفض 
حصته في ناشيونال أويل ويل فاركو. وهذا ما يدعو الناس 
للتساؤل عما اذا كانت أيام املجد لالستثمار في النفط قد ولت 

ام ماذا؟ حسب تساؤل ل�»بيزنس واتش«. 
ويحمل رأي بافيت عن االستثمار في النفط الكثير من املعاني 
للدول املصدرة للنفط واملستثمرين حول العالم، ألنه على مدى 
فترة ال�� 32 عاما السابقة حققت محفظته االستثمارية بيركشاير 

هاثاواي متوسط عائد سنوي 24%، وبني االعلى عامليا. 
 ،)KO( وتعد استثمارات بافيت األكثر شهرة هي فحم الكوك
أمريكان إكسبريس )AXP(، وجيليت )PG( )املعروفة 
اآلن بشركة بروكتر وغامبل(. وقد حققت هذه 
االستثمارات له أكثر من 3 مليارات دوالر 
لكل منها. هذا هو السبب الذي يجعل ما 
يشتريه بافيت أو يبيعه مبنزلة انذار، 
الغالبية من املستثمرين يحتذون  ألن 

حذوه في االستثمار. 
بدأ بافيت دخوله ألس���واق االسهم لقطاع املوارد الطبيعية 
عام 2002، عندما اشترى حصة بقيمة 500 مليون دوالر أميركي 
في شركة Petro China ومن ثم باعها عام 2007 بربح قدره 3.5 
مليارات دوالر. وكان هذا االستثمار الناجح ألنه اشتراها عندما 

كانت مقيمة بأقل من قيمتها آنذاك.
وكانت مغامرته الثانية في قطاع املوارد الطبيعية عام 2008، 
عندما اشترى أسهما في ش���ركة كونوكو فيليبس، وكان هذا 
االستثمار يعني لبافيت أن يجد االستقرار من وارء االستثمار 

في قطاع الطاقة.
وانتهى املطاف في هذا االستثمار بالفشل بعد ان كلف شركة 
بيركشاير هاثاواي عدة مليارات من الدوالرات، ويرجع السبب 
الرئيسي وراء فشل هذا االستثمار بعد ان كسر بافيت حكمته 

اخلاصة »إذا كنت ال تفهم باالستثمار، فال تستثمر«. 
وكان م���ن اجل حتقيق النجاح في ه���ذا القطاع من املوارد 
الطبيعية كان ال بد من ان يشتري املستثمر مخزونات النفط 
والغاز عندما تكون في أدنى مستوى لها مقارنة بعدة سنوات 
أخرى. ففي عام 2009 بلغ سعر سهم شركة كونوكو فيليبس 
أدنى مستوى له ب� 35 دوالرا للسهم الواحد، وفي عام 2014 بلغ 
سعر السهم أعلى مستوى له عند 80 دوالرا للسهم. ففي حال ما 

اذا اشترى بافيت شركة كونوكو فيليبس في عام 2009 وليس 
عام 2008، فانها بالطبع كانت ستصبح احد اعظم استثماراته 

من أي وقت مضى.
 Burlington Northern وتعد اس���تثمارت بافيت في ش���ركة
Railroad للسكك احلديدية هي اجنح استثماراته في قطاع النفط، 
ذلك ألن هذه الش���ركة تقوم بنقل النفط من Bakken باكن إلى 
مصافي التكرير. فمنذ عام 2009 ارتفعت ارباح بيركشاير باكثر 
من 15 مليار دوالر من هذه الشركة، في حني ارتفعت اإليرادات 

السنوية مبعدل 57% وارباحها أكثر من الضعف. 
والس���بب الرئيسي وراء جناح اس���تثماره في الشركة هو 
اس���تثماره فيها خالل األزمة املالية العاملية 2008، عندما كان 
سعرها منخفضا. وهذه املقولة لدى بافيت تشرح جناحه في 
االس���تثمار »كن جشعا عندما يخاف االخرون، وتراجع عندما 
يكون االخرون جشعني«. ويتناسب هذا الشعار مع استثمارات 
بافيت في الش���ركات املس���تقرة والتي ميكن التنبؤ بسهولة 
بتدفقاتها النقدي���ة الثابتة، لكن قد ال يكون في النفط املتقلب 
دائما ويتبع عوامل خارجية، وهو ما دفع الى التساؤل مجددا هل 
التقلب في هذه الصناعة هو سبب بيع وارن بافيت استثماراته 
النفطية االن، رغم أن االسعار منخفضة، أم انه يرى أمورا في 

األفق غير منظورة لآلخرين؟

فازت بها 11 شركة مدرجة بتراجع 40% عن 2013 175

بذات الفترة من 2014 قيمتها 
جتاوزت 108 ماليني دينار أي 

أن نسبة االنخفاض %58.
٭ كما أظهرت اإلحصائية أن 
املشاريع النفطية جاءت في 
الص���دارة من حيث القيمة، 
حيث بلغت قيمة 13 مناقصة 
73.5 مليون دينار تشكل %42 

من اإلجمالي.
٭ بل���غ ع���دد املناقص���ات 
اإلنش���ائية 9 بلغت قيمتها 
66 مليون دينار تشكل %38 

من إجمالي القيمة.
٭ جاءت املناقصات اخلدمية 
الثالثة، حيث  املرتب���ة  في 
بلغت قيمته���ا 15.5 مليون 
دينار متثل نس���بة 9% من 

اإلجمالي.
٭ حلت املناقصات الصحية 
في املرتب���ة الرابعة، حيث 
بلغت قيمتها 9 ماليني دينار 

بنسبة %5.
٭ جاءت في املرتبة اخلامسة 
املناقصات الزراعية، إذ بلغت 
قيمتها 6 ماليني دينار متثل 

نسبة 3.3% من القيمة.

مناقصة بالربع األول، وهي 
ب� 12.5 مليون دينار لصالح 

شركة نفط الكويت.
٭ جاءت شركة الصناعات 
الثقيل���ة لبناء الس���فن في 
الثالثة بفوزها ب� 7  املرتبة 
عقود، إذ بل���غ إجمالي هذه 
العقود 23 مليون دينار تشكل 

13% من القيمة اإلجمالية.
٭ وعلى مس���توى اجلهات 
احمللية التي تطرح املناقصات 
فلم يكن هناك جديد، حيث 
حافظت شركة نفط الكويت 
على الصدارة، وذلك من خالل 
طرح 6 مناقصات هي األعلى 
قيمة، وتقدر ب� 41.5 مليون 
دينار تشكل نحو 24% من 

اإلجمالي.
٭ لوحظ أن هناك تراجعا 
الفتا على مستوى املناقصات 
الت���ي فازت بها  اخلارجية 
الشركات الكويتية من حيث 
القيمة بالربع األولى من 2015، 
إذ بلغت قيمة 5 مناقصات 45 
مليون دينار تشكل 26% من 
اإلجمالي، مقارنة ب� 8 عقود 

إنشائية بجمهورية ألبانيا.
٭ حلت ش���ركة مش���رف 
الثانية  للتجارة في املرتبة 
بفوزه���ا ب� 5 عق���ود، تبلغ 
قيمته���ا 33.6 مليون دينار 
تش���كل 19% م���ن القيم���ة 
اإلجمالية، وكان من نصيب 
الش���ركة الفوز بثاني أكبر 

داخلية وخارجي���ة بقيمة 
إجمالي���ة 75 مليون دينار 
تشكل 32% من إجمالي قيمة 
العقود، وكانت أكبر الصفقات 
بالرب���ع األول من 2015 من 
نصيب املجموعة املشتركة، 
وكانت بقيم���ة 18.6 مليون 
دينار وهي عبارة عن أعمال 

شريف حمدي

تراجعت قيم���ة املناقصات 
والعق���ود التي ف���ازت بها 
الشركات الكويتية املدرجة في 
البورصة الكويتية والتابعة 
لها خالل الربع األول من 2015 
مقارنة بذات الفترة في عام 
2014 بنسبة 40%، حيث بلغت 
قيمة العقود في ال� 3 أشهر 
األولى من العام احلالي 175 
مليون دينار، فيما بلغت في 
الفترة املماثلة من 2013 نحو 

292 مليون دينار.
وفيما يلي أبرز النتائج التي 
تظهره���ا إحصائية أعدتها 
»األنباء« ح���ول مناقصات 
وعقود الربع األول من العام 
احلالي، حيث أظهرت أن 11 
شركة كويتية مدرجة وتابعة 
له���ا فازت بالعق���ود البالغ 
عددها 34 عقدا، وذلك مقارنة 
ب� 14 شركة فازت ب� 38 عقدا 

في الربع األول من 2014.
٭ فازت ش���ركة املجموعة 
املش���تركة ب���� 8 مناقصات 

42% من إجمالي القيمة ملشاريع 
نفطية قيمتها 73.5 مليون دينار

»املشتركة« استحوذت على %32
من قيمة العقود بـ 57 مليون دينار

الشركات الكويتية فازت بـ 5 عقود 
خارجية بقيمة 45 مليون دينار..

أقل بـ 58% مقارنة بـ 2014

مليون دينار قيمة مناقصات وعقود الربع األول

ماذا يرى امللياردير العاملي 
وارن بافيت في اآلفق؟

مشاريع إنشائية كثيرة في الكويت لكن انعكاسها أقل على الشركات املدرجة في البورصة

»التجارة« تعيد تشكيل فريق متابعة مشاريع التنمية
عاطف رمضان

أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد 
الشمالي قرارا إداريا يقضي بإعادة تشكيل 
فريق العمل اخلاص مبتابعة مش��اريع خطة 
التنمية اخلاصة بالوزارة للسنة املالية 2016/2015 

ملدة سنة كاملة برئاسته.
ويضم فريق العمل الوكالء املساعدين لقطاعات 
»املالية واالدراية« و»الدعم الفني« و»املنظمات 
الدولية« و»الرقابة وحماية املستهلك«، وعضوية 
املستشار منصور القادري، ومدير الشؤون 
املالية، ومدي��ر التخطيط، ومراقبة التخطيط 

ومتابع��ة برنام��ج عمل احلكوم��ة � عضوا 
ومقررا.

وتنص املادة الثانية من القرار على أن يختص 
فريق العمل مبتابعة وإعداد جميع املشاريع 
اخلاصة بخطة التنمية، ومناقشة ووضع احللول 
التي تعترض تلك املشاريع، ومناقشة الكتب 
ال��واردة من األمانة العامة للتخطيط بش��أن 
الرد عليها، وإعداد تقرير ربع سنوي بشأن 
ما مت إجنازه من إج��راءات وخطوات خاصة 
مبشاريع برنامج عمل احلكومة ونسب هذا 
اإلجناز، مع تقييم عمل كل قطاع للمشاريع 

اخلاصة به.
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الوزير عن الشركات 
املخالفة: نهتم 

بتمكني صغار 
املستثمرين 

ملمارسة حقوقهم 
في اجلمعيات 

العمومية

على هامش االجتماع الثاني لوزراء االقتصاد العرب وتركيا: دراسة إلعادة النظر في ضرائب الشركات احمللية واألجنبية

الصالح: احلكومة لن تفرض ضرائب على دخل املواطنني
صغار املستثمرين من ممارسة 
حقوقه����م لعق����د اجلمعيات 
العمومية وحتديد مس����تقبل 

الشركة.
وفيما يتعل����ق بالعقوبات 
التي ستطبقها وزارة التجارة 
على الش����ركات املخالفة، أفاد 
الوزير بأنه سيكون ذلك بحسب 
أس����باب الدعوة إل����ى انعقاد 
اجلمعية العمومية، وإذا ما كانت 
هناك مخالفات فسنطبق عليها 
الواردة في قانون  النصوص 

الشركات.
وقال الصالح في كلمته التي 
ألقاها خالل االجتماع إن احملاور 
الت����ي متت مناقش����تها خالل 
التعاون  االجتماع متثلت في 
ف����ي املجال  التركي  العرب����ي 
التجاري وتشجيع االستثمارات 
العربية املشتركة باإلضافة إلى 
دور القطاع اخلاص في زيادة 
التعاون التجاري واالستثماري 
بني اجلانبني. واضاف انه متت 
مناقشة التحديات املستقبلية 
واوجه القصور للتعاون العربي 
� الترك����ي، الفتا إلى ان العالم 
العربي ميتل����ك طاقات كبيرة 
وامكانيات هائلة تخدم العالقات 

بني اجلانبني.

محمود فاروق

املالي����ة ووزير  قال وزير 
التج����ارة والصناعة بالوكالة 
أنس الصال����ح إنه ال نية لدى 
احلكومة لفرض ضريبة دخل 
على األفراد، موضحا أن هناك 
مقترحات ودراسات من جهات 
اجنبية لتوحيد نسب محددة 
للضرائب على الشركات احمللية 
واألجنبي����ة. وأضاف الصالح 
أن هناك ضرائب قائمة بالفعل 
على الشركات احمللية واألجنبية 
بنسبة 15% )يذكر أن الضريبة 
عل����ى الش����ركات احمللية غير 

مفعلة(.
جاء ذلك على هامش االجتماع 
الثاني لوزراء االقتصاد والتجارة 
واالستثمار للدول األعضاء في 
اجلامعة العربية وتركيا الذي 
افتتحه رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير اخلارجية الشيخ 

صباح اخلالد.
الش����ركات  وبخص����وص 
املخالفة التي لم تعقد جمعياتها 
العمومية قال الوزير إن قانون 
التجارية ش����امل  الش����ركات 
وينص عل����ى عقوبات محددة 
)أحمد علي(خصوصا فيما يتعلق بتمكني  صورة جماعية لوزراء االقتصاد والتجارة واالستثمار للدول األعضاء في اجلامعة العربية  

اليمن: إطالق اسم »مشروع سلمان التطويري« على مشروع إعادة اإلعمار
قال وزير اخلارجية اليمني رياض ياسني إن البنية 
التحتي��ة لبالده دمرت بنس��بة 95% من��ذ بدء انقالب 
احلوثيني وميلش��يات صالح ف��ي اليمن، موضحا أن 
البنية التحتية كانت متهالكة في األس��اس جراء فساد 

النظام السابق برئاسة علي عبداهلل صالح.
واضاف الوزير خ��الل تصريحات صحافية ادلى 
بها امس على هامش ترؤس��ه وفد بالده في الجتماع 
الثاني لوزراء االقتصاد والتجارة واالس��تثمار للدول 

االعضاء في اجلامعة العربية وتركيا أن بالده نس��قت 
وتنس��ق مع دول اخلليج ملرحلة اع��ادة االعمار التي 
س��تبدأ عقب انهاء التمرد، موضحا ان مشروع اعادة 
االعمار سيكون عقب عودة الشرعية سيطلق عليه اسم 
»مشروع س��لمان التطويري« نسبة خلادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز.
وق��ال الوزير إن الكهرباء منقطع��ة في كل انحاء 
اليمن واملاء منقطع في غالبية املناطق واملستش��فيات 

واملدارس هدمت وخربت واستخدمت كمراكز لتجميع 
الس��الح. وبني ان املطلوب اليقاف العملية العسكرية 
ف��ي اليمن كما جاءت في قرارات مجلس االمن واألمم 
املتحدة وفي خطاب الرئي��س عبدربه منصور هادي 
وامللك سلمان وهي: القاء احلوثيني وميلشيات عبداهلل 
صالح للسالح وانسحابهم من كل مناطق ومدن وقرى 
اليمن وعودتهم كمدنيني حملافظة صعدة وان يعترفوا 

بانهم ارتكبوا جرمية في حق هذا الشعب.

اخلالد: عالقات اقتصادية عربية أكبر مع تركيا
ألقى رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد كلمة في هذه 
املناسبة أكد فيها على عمق العالقات العربية � 
التركية وأهمية االجتماع باعتباره يتيح الفرصة 
لتقييم التقدم احملرز في العالقات االقتصادية 
بني الدول العربية وتركيا والبحث عن فرص 
جديدة من شأنها االرتقاء بتلك العالقات إلى 
مجاالت أرحب مب���ا يخدم مصالح تلك الدول 

وشعوبها. 
وقال الشيخ اخلالد إن االجتماع يعقد حتت 
إطار منتدى التعاون العربي التركي الذي عقد 
في مدينة إسطنبول في ديسمبر 2012 وما مت 
التوصل إليه من توصيات للنهوض مبستوى 
التعاون التجاري واالس���تثماري باعتبارهما 
احملركني االساسيني ألي تعاون مشترك يسهم 
في حتقيق الرفاهية للشعوب كما يأتي استكماال 

لالجتماع األول ل���وزراء التجارة واالقتصاد 
واالستثمار للدول العربية وتركيا والذي عقد 
في سبتمبر 2013 في مدينة مرسني التركية.

وأضاف أن الكويت بادرت باستضافة هذا 
االجتماع انطالقا من إميانها بضرورة تعزيز 
الروابط الوطيدة واملتينة في كل املجاالت بني 
الدول العربية وتركيا وباألخص في املجاالت 
التجارية واالقتصادية واالستثمارية، مبينا 
انه مما ال ش���ك فيه أن االجتماع يؤكد أهمية 
استمرار احلوار وتبادل اآلراء واخلبرات بني 
اجلانبني العربي والتركي للوقوف على مدى 
التقدم احملرز للعالق���ات االقتصادية القائمة 
والبحث عن فرص جديدة تس���اهم في تنمية 
هذه العالقات والوصول بها إلى أعلى املستويات 
الت���ي نطمح لها في ظ���ل اإلمكانيات الكبيرة 

املتوافرة لدى اجلانبني.

منطقة جتارة حرة بني تركيا والدول العربية
والكويت تستضيف معرضًا جتاريًا دوليًا في فبراير

اصدر االجتماع الثاني لوزراء االقتصاد 
والتجارة واالستثمار للدول العربي وتركيا 

بيانا ختاميا بعد ان وافقت عليه جميع 
الدول املشاركة في االجتماع، ومن ابرز ما 
نص عليه البيان اخلتامي: دراسة المكانية 
اقامة منطقة جتارة حرة بني تركيا والدول 

العربية فيما رحب الوزراء باستكمال 12 
دولة الجراءات التوقيع والتصديق على 

اتفاقات »االفضليات التجارية« في اطار 
منظمة التعاون االسالمي، ومتت املوافقة 
على استضافة الكويت ملعرض »الكويت 

التجاري الدولي االول« والذي سيعقد خالل 
الفترة من 21 الى 27 فبراير 2016 حتت 

شعار »الكويت قلب العالم التجاري«، وحث 
الوزراء الدول على املشاركة الفاعلة في 

املعرض.

البيان اخلتامي
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عمومتيها أقرت توزيع 20% نقداً على مساهميها

اخلرافي: »الكابالت« تطمح حلصة من مشروع الوقود البيئي
دينار عام 2013.

وأش���ار إلى ان األرباح 
الصافية لعام 2014 بلغت 
حوالي 4.55 ماليني دينار 
مقارنة مع 9.97 ماليني دينار 
ع���ام 2013، اي بانخفاض 
نس���بته حوالي %54.36، 
وذلك بعد استقطاع حوالي 
0.32 مليون دينار ملساهمة 
املجموعة في كل من مؤسسة 
الكوي���ت للتق���دم العلمي 
ومكافأة أعض���اء مجلس 

اإلدارة.
لقد أق���ر مجلس اإلدارة 
البيان���ات املالية اخلتامية 
بتاريخ 16 م���ارس 2015، 
ويتب���ني منه���ا ان إجمالي 
حقوق مس���اهمي الشركة 
املنتهي بتاريخ  األم للعام 
31 ديسمبر 2014 قد بلغت 
حوالي 131.58 مليون دينار 
مقارنة مع حوالي 148.46 
مليون دينار س���نة 2013، 
بانخف���اض ق���دره حوالي 
ذل���ك  ويع���ود   ،%11.37
بش���كل رئيسي النخفاض 
العادلة  القيم���ة  احتياطي 

لالستثمارات.

الجمعية العمومية

هذا وقد وافقت اجلمعية 
العمومية العادية على جميع 
بنود جدول أعمالها التي من 
أهمها تقرير مجلس اإلدارة، 
املالية للشركة  والبيانات 
واملوافقة على التعامل مع 

األطراف ذات صله.

السوقني احمللي واخلليجي 
ال���ذي يح���دد نوعية  هو 
الكيبالت املستخدمة ، كذلك 
بلغت مبيع���ات املجموعة 
خالل العام 2014 ما قيمته 
112.41 مليون دينار مقارنة 
مع 97.87 مليون دينار عن 
عام 2013 بزيادة بنس���بة 

.%14.86

استثمارات المجموعة

أما في مجال االستثمارات، 
فذك���ر اخلرافي انه مازالت 
العاملية  املالية  آثار األزمة 
تلقي بظاللها على أسواق 
التي  التراجعات  املال وان 
طغت على السوق تزامنت 
مع تفاقم أزمة تدهور أسعار 
النف���ط وكان النخف���اض 
أسعار النفط أثر مباشر على 
السوق، مما أدى الى تكبد 
املجموعة خسائر استثمارية 
غير محققة وفقا لتطبيق 
املالية  معايير احملاس���بة 
املتعلقة باالستثمارات فإن 
املجموع���ة حتملت نتيجة 
تطبيق املعيار احملاس���بي 
الدول���ي رق���م 39، حوالي 
8.67 مالي���ني دين���ار على 
بيان األرباح او اخلس���ائر 
املجمع لع���ام 2014، وذلك 
الهبوط في قيمة  بس���بب 
بعض االستثمارات املتاحة 
للبيع، أما خسائر االستثمار 
لعام 2014 فقد بلغت حوالي 
2.22 مليون دينار، مقارنة 
بإيراد بحوالي 8.61 ماليني 

مقارنة مع 62.77 ألف طن 
في ع���ام 2013، أي بزيادة 
قدرها 8.46 آالف طن بنسبة 
13.48%، اشتمل إنتاج عام 
2014 عل���ى كمية أعلى من 
كيبالت األملنيوم عن العام 
2013، علما بأن الطلب في 

يبقى داخل نطاق التقديرات 
والتوقعات.

اإلنتاج.. والمبيعات

وحول كمي���ة االنتاج، 
قال انها بلغت خالل العام 
2014 حوالي 71.23 ألف طن، 

من ناحية أخ���رى، مبينا 
ان املؤش���رات املالي���ة عن 
الس���نة املالية املنتهية في 
31 ديس���مبر 2014، جاءت 
وهي حتمل معها بعضا من 
مالمح هذه التحديات، إال أن 
األداء التشغيلي بشكل عام 

بالتقرير الس���نوي ان عام 
2014 مثل استمرارا للتحديات 
الصعب���ة، وذلك بس���بب 
سوء األوضاع االقتصادية 
واألزمات السياس���ية من 
ناحية، واش���تداد املنافسة 
الرئيس���ية  في األس���واق 

محمود فاروق

إدارة  أكد رئيس مجلس 
ش���ركة اخللي���ج للكابالت 
والصناعات الكهربائية بدر 
ناصر اخلرافي أن الش���ركة 
تأم���ل بأن تأخ���ذ جزءا من 
مشروع الوقود البيئي التابع 
الوطنية،  البترول  ملؤسسة 
مشيرا إلى أن الشركة لديها 
الفرصة في هذا املش���روع، 
خصوص���ا أن هناك حاجة 
فعلي���ة للكيب���الت وبقية 
منتجات الش���ركة، متوقعا 
أن تتضح الصورة للشركة 
بهذا املش���روع خالل الفترة 

القادمة.
وجاء ذلك خالل تصريحاته 
للصحافيني على هامش انعقاد 
العادية  العمومية  اجلمعية 
للش���ركة، التي عقدت امس 
بنس���بة 75.9% من إجمالي 
املس���اهمني، ووافقت على 
توزي���ع 20% أرباحا نقدية، 

بواقع 20 فلسا لكل سهم.
وفيما يتعلق بأداء الشركة 
بعد شمول الدعم اإلسكاني 
على منتجاتها، قال اخلرافي 
الذين  املواطن���ني  ان ع���دد 
استفادوا من الدعم مشموال 
مبنتجات الشركة بلغ 1821 
مواطنا، مضيفا أن الشركة 
الدعم 2.9  حققت من ه���ذا 

مليون دينار حتى اآلن.

تحديات صعبة

وقال اخلرافي في كلمته 

بدر اخلرافي متحدثا خالل اجلمعية العمومية 

148% منواً في أرباح »وربة« بالربع األول
النتائج، قال رئيس مجلس 
إدارة بنك وربة عماد عبداهلل 
الثاقب: »يعكس األداء املتميز 
الذي حققه بنك وربة خالل 
الرب���ع األول من العام 2015 
الكويتي  ق���وة االقتص���اد 
واآلفاق الواسعة التي متتد 
القط���اع املصرفي في  أمام 

البالد.
حيث استطعنا االنتقال 
إلى حتقيق األرباح على الرغم 
من الظ���روف الصعبة التي 
متر بها املنطقة، والتحديات 
اجلمة التي تشهدها األسواق 
احمللية واإلقليمية والعاملية 
إلى جانب ارتفاع مس���توى 
التنافسية بني البنوك، وذلك 
الكبير في  نتيجة للتحسن 
أداء البنك والكفاءة التشغيلية 
ألصول���ه«. وأض���اف: »لقد 
اس���تطاع بنك وربة خالل 
الس���نوات ال���� 3 املاضي���ة 
حتقيق األهداف الرئيس���ية 
الستراتيجية النمو املستدام 
التي ينتهجها، وذلك في نطاق 
ممارسات احلوكمة السليمة 

وإدارة املخاطر.
الدائم  وفي إطار سعينا 
لتعزيز مكانة بنك وربة في 
قطاع الصيرفة اإلسالمية في 
املنطقة، فقد قمنا باالنتهاء 
من وضع اس���تراتيجيتنا 
ال� 3  اجلدي���دة للس���نوات 
املقبل���ة حتى الع���ام 2017، 
والتي تع���د 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 عل���ى الصعيد احمللي 
واحلفاظ على مركز مالي متني 
يوفر احلماية ملساهمي البنك، 
التوسع  إلى  وكذلك السعي 
في السوق الداخلية ودخول 
أس���واق جديدة في املنطقة 
األمر الذي يسهم في توفير 
الفرص االستثمارية املالئمة 
البنك والتي  ملس���يرة منو 
حتقق مصلحة مس���اهميه 

وعمالئه على حد سواء«.

ق���ال نائب  ومن جهته، 
اإلدارة  مجل���س  رئي���س 
التنفيذي جسار  والرئيس 
أداؤنا  دخيل اجلسار: »كان 
خالل الربع األول من العام 
احلال���ي متمي���زا من حيث 
النمو في املؤش���رات املالية 
وفي الوقت ذاته تعزيز مكانة 

رأس املال.
ويس���عى بنك وربة إلى 
تنفيذ خطة من���و طموحة 
للتوسع في السوق الكويتي، 
وتعزيز خدماته املصرفية 
عب���ر اإلنترن���ت، وتطوير 
البوابة اإللكترونية، وطرح 
التطبيقات اخلاصة بالهواتف 
الذكية، بهدف توفير اجلهد 
والوقت على العمالء وتيسير 
تعامالتهم املصرفية وفق أعلى 

معايير السالمة واألمان.
عالوة على تعزيز خدمة 
التنبيه بالرسائل القصيرة 
SMS مجانا، وتوفير أجهزة 
نقاط البي���ع اخلاصة ببنك 

وربة.
إضافة إلى ذلك، يحرص 
البنك بشكل متواصل على 
تطوي����ر مرك����ز االتصال 
وزيادة فعاليت����ه وكفاءة 
أنظمته وتدريب موظفيه، 
البنك  إلى فوز  مما أفضى 
بجائزة أفضل مركز اتصال 
ضمن جوائز مجلة »بانكر 
ميدل إيس����ت« للمنتجات 
واخلدمات املصرفية لعام 
2014، والت����ي تضاف إلى 
التي  س����جل اإلجن����ازات 

سطرها البنك.
وإلى جان����ب االهتمام 
بالنشاط التشغيلي يسعى 
بنك وربة إلى التركيز بشكل 
دائم على االستثمار في رأس 
البشري، واستقطاب  املال 
الكف����اءات احمللية، حيث 
اس����تطاع البن����ك اجتذاب 
وتدريب الكوادر الكويتية 
الشابة للعمل في مختلف 
القطاعات، كما ركز بشكل 
كبير على وجود عدد من 
الكويتية  الكفاءات  أفضل 
على مستوى القيادة، والتي 

تخطت نسبتها ال� %75.

قدرها 61%، األمر الذي يعد 
من املؤشرات اإليجابية على 

قوة عمليات بنك وربة.
وجتدر اإلش���ارة الى ان 
صافي أرباح الربع األول لعام 
2015 متث���ل 67% من صافي 

أرباح عام 2014 بالكامل. 
ويتميز بنك وربة مبتانة 
مركزه املالي وجودة أصوله، 
األمر الذي ينعكس بوضوح 
من خالل نسبة كفاية رأس 
املال والت���ي تتجاوز احلد 
املقرر حسب تعليمات بازل 
الكويتي  املركزي  3 والبنك 
مما من ش���أنه دع���م النمو 
البنك،  املس���تقبلي ألعمال 
وتعزيز قدرته على اقتناص 
الفرص االستثمارية املالئمة 
العوائد  أعل���ى  التي حتقق 

للمساهمني.
وفي معرض تعليقه على 

أعلن بنك وربة عن نتائجه 
املالية لألشهر ال� 3 املنتهية 
بتاريخ 31 مارس 2015، والتي 
أظهرت حتقيقه لنمو قوي 
امتداد عملياته، حيث  على 
حقق البنك إيرادات تشغيلية 
بنسبة منو 32% بلغت 5.01 
ماليني دينار مع نهاية الربع 
األول من العام 2015 مقابل 3.8 
ماليني دينار في الفترة ذاتها 
من العام 2014، كما حقق البنك 
خالل الربع األول من العام 
2015 أرباحا صافية بنسبة 
منو 148% بلغت 77 ألف دينار 
مقارنة بخسارة قدرها 162 
أل���ف دينار في الفترة ذاتها 

من العام 2014.
األص���ول  وارتفع���ت 
اإلجمالي���ة للبنك في الربع 
األول م���ن العام بواقع %46 
لتبل���غ نح���و 627 مليون 
دينار مع نهاية الربع األول 
م���ن العام 2015، مقابل 429 
مليون دينار في الفترة ذاتها 

من العام 2014.
العمالء  وزادت ودائ���ع 
والبنوك بنسبة منو 59%، كما 
في نهاية الربع األول من العام 
2015 لتصل إلى 531 مليون 
دينار عن قيمة الودائع في 
31 مارس 2014 والتي بلغت 

334 مليون دينار.
وبلغت احملفظة التمويلية 
للبنك 392.1 مليون دينار في 
نهاية الربع األول من العام 
2015 بزيادة قدرها 44% عن 

الربع األول من عام 2014.
وتع���زى جودة احملفظة 
التمويلية لبن���ك وربة إلى 
انخف���اض نس���بة التمويل 
املتعث���ر في البن���ك والتي 
تبل���غ 0.25% فيم���ا بلغت 
نسبة تغطية التمويل املتعثر 
الربع  565%، كما في نهاية 

األول للعام احلالي.
وارتفعت إيرادات التمويل 
واإليداعات في الربع األول من 
العام لتبلغ 4.4 ماليني دينار، 
كما في نهاي���ة الربع األول 
من الع���ام 2015 مقارنة مع 
2.7 مليون دينار عن الفترة 
ذاتها من العام 2014 بزيادة 

جسار اجلسارعماد الثاقب

كفاية رأس املال جتاوزت احلد املقرر
جاءت األرباح نتيجة ارتفاع إيرادات النشاط التشغيلي، 

كما بلغ معدل كفاية رأس املال معدالت جتاوزت احلد 
املقرر حسب تعليمات بازل 3 والبنك املركزي، األمر الذي 

أسهم في تعزيز مكانة البنك في السوق احمللية ودفعه 
إلى حتقيق أهدافه«. وأضاف: »في الوقت الذي نتطلع فيه 

قدما إلى األشهر القادمة من العام 2015، فإننا سنواصل 
تطوير وطرح منتجات جديدة وخدمات مبتكرة تلبي 

احتياجات عمالئنا ومتطلباتهم املتنوعة وتسهم في تعزيز 
مكانة البنك ومسيرته على طريق النمو املستدام، ليواصل 

بنك وربة لعب دور رائد وفعال في دفع عجلة التنمية 
والتطور في االقتصاد الكويتي«.

طفيفا خالل الربع األول من هذا 
العام، بعد أن تستعيد أسعار 

اإليثيلني قوتها.
الواردات  وقد تباطأ منو 
بشكل أكبر خالل العام 2014، 
ولكن حجمها بلغ مس���توى 
قياسيا عند 9 مليارات دينار، 
واستمر منو الواردات بالتراجع 
تدريجيا خ���الل العام 2014، 
م���ا قد يعود إلى قوة الدينار 
الذي قد يتس���بب في خفض 
تكاليف الواردات في املتوسط. 
ومن املتوقع أن يتراجع منو 
ال���واردات بصورة تدريجية 
على املدى القريب إلى املدى 
املتوسط، ليستعيد بعد ذلك 
تسارع وتيرته بشكل طفيف 
م بتسارع النشاط االقتصادي 

واإلنفاق االستثماري.

متأثراً بتراجع إيرادات النفط للمرة األولى منذ 6 سنوات

»الوطني«: 19.8 مليار دينار فائض 
امليزان التجاري في 2014 بتراجع %18

قال تقرير اقتصادي صادر 
ان  الوطني  الكويت  عن بنك 
التج���ارة اخلارجية  بيانات 
أظه���رت أن فائ���ض امليزان 
التجاري للكويت قد تراجع في 
2014 بواقع 18% ليصل إلى 19.8 
مليار دينار، متأثرا بتراجع 
إي���رادات الصادرات النفطية 
للمرة األولى منذ ست سنوات، 
كما كان إليرادات الصادرات 
غي���ر النفطية أيضا دور في 

تراجع الفائض.
وأض���اف التقرير انه من 
املتوقع أن تستمر الضغوطات 
عل���ى الفائض متاش���يا مع 
التوقعات بتراجع متوس���ط 
النفط وبقائها عند  أس���عار 
مستوياتها احلالية في 2015، 
ورغم ذلك، بقي الفائض كبيرا 
عند 41% م���ن الناجت احمللي 
اإلجمالي في العام 2014، وهو 

رابع أعلى مستوى سجله.
وذكر ان إيرادات الصادرات 
النفطية تراجعت بواقع 12% في 
2014 لتصل إلى أقل مستوى 
لها منذ أربعة س���نوات عند 
26.8 ملي���ار دينار، الفتا الى 
ان ه���ذا التراجع جاء متأثرا 
بتراجع أسعار النفط، حيث 
تراجع س���عر خام التصدير 
الكويت���ي بواقع 8.6% خالل 
العام ليصل إلى 95.6 دوالرا 
للبرميل في املتوسط خالل 

العام 2014.
وقال انه م���ن املتوقع أن 
تتراجع إي���رادات الصادرات 
النفطية عل���ى املدى القريب 
إلى املدى املتوسط متاشيا مع 
استمرار أس���عار النفط عند 
مس���توياتها املتدنية، إذ بلغ 
متوسط سعر خام التصدير 
الكويتي 48 دوالرا للبرميل 
خالل الرب���ع األول من العام 

.2015
وبني ان إيرادات الصادرات 
غير النفطية تراجعت أيضا 
بواقع 6.3% ف���ي العام 2014 
لتستقر عند 1.4 مليار دينار، 
إيرادات  ف���ي  التراجع  وجاء 
النفطية  الص���ادرات غي���ر 
بشكل رئيسي نتيجة تراجع 
أسعار اإليثيلني، كما من املمكن 
أن يكون لق���وة الدينار أمام 
العمالت الرئيسية، باستثناء 
الدوالر، دور في تباطؤ وتيرة 
منو الصادرات. وأشار التقرير 
الى انه من احملتمل ان تشهد 
الصادرات غير النفطية تسارعا 

الناجت احمللي 
اإلجمالي يسجل 

رابع أعلى مستوى 
له عند %41

»البريطانية« تبدأ رحالتها إلى سان فرانسيسكو
469 مسافرا.

وس����تنضم مدينة ميامي 
في والي����ة فلوريدا في وقت 
الحق من هذا العام إلى املقاصد 
إليها اخلطوط  التي تس����ير 
البريطانية رحالتها  اجلوية 
باستخدام طائرة A380. مما 
يجعلها ثامن وجهات الناقلة 
على منت طائ����رة A380 بعد 
لوس أجنيليس وهونغ كونغ 
وجوهانسبرغ وكيب تاون 
وسنغافورة وواشنطن وسان 

فرانسيسكو.
التجاري  املدي����ر  وق����ال 
للخطوط اجلوية البريطانية 
ملنطقة الشرق األوسط ووسط 
آس����يا باولو دي رينزيس: 
»تعتبر س����ان فرانسيسكو 

من أفضل الوجهات بالنسبة 
لزبائننا، فيسرنا تسيير هذه 
الرحلة على واحدة من أحدث 
الطائ����رات واألكثر تقدما في 
أسطولنا. سيتمكن املسافرون 
من التمتع بالرفاهية واألناقة 
واالسترخاء طوال الطريق إلى 
الس����احل الغربي مع قابلية 
االختي����ار من قائمة حتتوي 
على أكثر من 130 فيلما و650 
برنامجا تلفزيونيا اعبر نظام 
الترفي����ه األح����دث على منت 
الطائرة باإلضافة إلى التمتع 

بأشهى األطباق«.
كما يتيح السفر على هذا 
املسار فوق احمليط األطلسي 
بعض أهم املشاهد السياحية 

الرائعة في العالم. 

مطار هيثرو في لندن على منت 
هذه الطائرة الرائدة والفاخرة 
ذات الطابقني التي تتس����ع ل� 

بدأت اخلط����وط اجلوية 
البريطانية خالل األس����ابيع 
القليلة املاضية تسيير رحالتها 
على منت طائرة A380 إلى مدينة 
سان فرانسيسكو الشهيرة في 

والية كاليفورنيا.
تعتبر »سان فرانسيسكو« 
ف����ي والية  الثاني  املقص����د 
كاليفورنيا بعد لوس أجنيليس 
- وثالث مقصد في الواليات 
املتحدة األميركية بعد إطالق 
رحلة إلى العاصمة واشنطن 
في أكتوبر 2014  - على منت 

طائرة A380 العمالقة.
وتقدم اخلطوط اجلوية 
البريطاني����ة خمس رحالت 
أسبوعيا خالل فصل الصيف 
من مبن����ى الركاب رقم 5 في 

إجمالي أصول البنك 
ارتفع بنسبة %46 

ليصل إلى 627 
مليون دينار 

ودائع العمالء 
والبنوك ازدادت 

59% لتصل 
إلى 531 مليون دينار

األرباح الصافية
لعام 2014

بلغت حوالي
4.55 ماليني دينار

112.4 مليون دينار 
إجمالي مبيعات 

املجموعة بزيادة 
%14.8

1821 مواطنًا 
استفادوا من دعم 
منتجات الشركة.. 
2.9 مليون دينار 

حققت من الدعم

ملخص التجارة اخلارجية للكويت )مليار دينار(
امليزان الوارداتالصادرات

التجاري السلع معادة غير النفطيةالنفطية
التصدير

اإلجمالي

201016.61.00.318.06.511.5
201128.91.20.328.06.921.4
201230.41.30.432.17.624.4
201330.51.40.432.48.424.0
201426.81.40.528.79.019.8

التغير في الدينار 
الكويتي

3.7-0.1-0.13.7-0.64.3-

-7.317.7-27.111.3-6.3-12.0النمو السنوي )%(
املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء

أبرز املؤشرات املالية
20142013املؤشر املالي

6.71%3.46%العائد على حقوق امللكية
4.41%2.17%العائد على األصول
42.65%48.60%الدين حلقوق امللكية

225.96 مليون دينار209.37 مليون دينارإجمالي األصول
148.46 مليون دينار131.58 مليون دينارإجمالي حقوق امللكية
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اإليرادات املتحصلة من أرباح االستثمارات ارتفعت بنسبة %170 

6.3 ماليني دينار أرباح »التجاري« للربع األول بنمو %16.8
و 27.3 مليون دينار األرباح التشغيلية قبل املخصصات بارتفاع %11.3

أعلن البنك التجاري الكويتي 
ع����ن حتقيقه أرباح����ًا صافية 
مقدراها 6.3 ماليني دينار لفترة 
الثالثة أش����هر املنتهية في 31 
مارس 2015 بزيادة قدرها %16.8 
مقارنة بالربع األول من 2014 
والذي حقق البنك خالله أرباحًا 
صافية بلغت 5.4 ماليني دينار .  
وقال البنك إن األرباح التشغيلية 
قبل املخصص����ات بلغت 27.3 
مليون دينار مقابل 24.6 مليون 
دينار وبزيادة نسبتها 11.3 % 
مقارنة بنفس الفترة في العام 
السابق، وقد ارتفعت اإليرادات 
املتحصلة من أرباح االستثمارات 
بنس����بة 170% وكذلك ارتفعت 
الرس����وم والعموالت  إيرادات 

بنس����بة 10%، وتستمر نسبة 
املنتظمة والتي  القروض غير 
بلغت 0.89% كما في 2015/3/31 
في حدود دنيا، وكذلك يواصل 
البنك سياسته نحو املعاجلة 
الفاعل����ة واملبكرة ألي أمور أو 
مستجدات قد تؤثر بالسلب على 

جودة محفظته االئتمانية.
وتعقيبًا على النتائج املالية 
التي حققها البنك خالل الربع 
الناطق  ق����ال  األول من 2015، 
الرسمي باس����م البنك يعقوب 
االبراهيم إن حجم املوجودات 
اإلجمالية للبنك بلغ 4.1 مليارات 
دينار كما بنهاية مارس 2015 
)مقابل 3.9 مليارات دينار كما 
بنهاية مارس 2014( وبزيادة 

قدره����ا 4.7% ، فيما بلغ معدل 
كفاي����ة رأس املال ل����دى البنك 
في نهاية مارس 2015 نس����بة 
مقدراها 18.55% وهذه النسبة 
تفوق بشكل ملحوظ احلد األدنى 
للنس����بة املقررة من قبل بنك 
الكويت املركزي والبالغة %12، 
وبلغت نسبة الرفع املالي %10.8 
لتتجاوز 3 أضعاف احلد األدنى 

للنسبة املقررة وهي %3. 
وأش����ار االبراهي����م إلى أن 
التحسن امللحوظ في املؤشرات 
املالية للبن����ك يرجع الى عدة 
عوامل منها استمرار البنك في 
اتباع سياسة متحفظة تتمثل 
في استخدام جزء من األرباح 
التشغيلية لبناء قاعدة متينة 

»أرزاق«: األزمة اجليوسياسية باملنطقة انعكست على العقار
أرزاق  كشف تقرير شركة 
العقارية أن الس����وق العقاري 
احمللي ش����هد تراجعا بنسبة 
23.2% خ����الل الربع االول من 
2015، مقارنة مع نفس الفترة 
من العام املاض����ي، حيث بلغ 
إجمالي قيمة الصفقات املنفذة 
في السوق خالل األشهر الثالثة 
االولى من العام 945.5 مليون 
دينار، مقارنة مع 1232.2 مليون 
دين����ار محققة خ����الل الفترة 

املناظرة من 2014.
وأض����اف التقرير ان الربع 
االول لم يكن مبنزلة االنطالقة 
القوية لسوق العقار الكويتي 
كما كان متوقعا له، وذلك يرجع 
الى العديد م����ن العوامل مثل 
االزمة اجليوسياسية في املنطقة 
التي انعكس����ت على نفس����ية 
املستثمرين اال ان تراجع اداء 
اسواق املال احمللية واالقليمية 

قد ساهم بشكل جزئي في احلد 
من انهيار الس����وق العقارية، 
حيث فزع غالبية املتعاملني في 
اس����واق املال الى اخليار األمن 

لالستثمار.
وأشار التقرير الى انه في ظل 
احلركة التصحيحية التي شهدها 
العقاري والتي طالت  السوق 
أسعار جميع قطاعاته بسبب 
العوامل االقتصادية املؤثرة من 
تراجع أسعار النفط الى تذبذب 
اداء البورصة والتنبؤ بتغيير 
اسعار الفائدة، اال انه لم يتمكن 
بعد من موازاة حجم الصفقات 
التي متت خ����الل نفس الفترة 
من العام املاضي. وعلى الرغم 
من ذلك كان شهر مارس اكثر 
نشاطا من حيث القيمة املتداولة 
في القط����اع العقاري، معوضا 
التراجعات التي شهدها السوق 
في الشهرين الفائتني، ويعود 

ذلك بشكل كبير الى استمرار 
التراجع في اس����عار النفط ما 
العديد  انعكس تأثيره عل����ى 
من السلع األساسية واستمرار 

تذبذب أسواق املال.
وخالل الربع األول من العام 
احلالي، بلغ اجمالي الصفقات 
العقارية في ش����هر مارس 361 
مليون دين����ار مرتفعا مقارنة 
بش����هر فبراير من نفس العام 
وال����ذي بلغ فيه 253.8 مليون 
دينار، وعل����ى الرغم من ذلك 
االرتفاع إال أن حجم املبيعات 
في مارس ال زال دون املستويات 
التي حققها الس����وق في شهر 
مارس من العام الس����ابق. اما 
في يناير فبلغ قيمة الصفقات 
330.7 مليون دينار، وهي قيمة 
أدنى مبا نسبته -16.8% عن آخر 
شهر في عام 2014، البالغة نحو 
397.7 مليون دينار، ومنخفضة 

بنسبة 37.6% مقارنة مع يناير 
.2014

أما في الربع األول من العام 
املاضي 2014، فقد بلغت القيمة 
املتداولة في مارس  االجمالية 
402.2 مليون دينار، بانخفاض 
مقارنة مع فبراير والذي حقق 
صفق����ات بقيمة 499.5 مليون 
دينار، هي االعلى خالل الفترة، 
مرتفعا بشكل مطرد مقارنة مع 
يناير من الع����ام والذي حقق 

330.5 مليون دينار.

تفاؤل حذر

ومن ناحي����ة اخرى، غلب 
التفاؤل عل����ى توقعات تقرير 
»أرزاق« ال����ذي رأى امكاني����ة 
عودة االرتفاعات على تداوالت 
السوق العقارية، في ظل تراجع 
استثمارات اسواق املال واستمرار 
انخف����اض اس����عار النفط، اال 
انه حذر من تداعيات عاصفة 
احلزم التي رمبا ستطال السوق 
العقارية بشكل غير مباشر، مع 
ارتفاع التخوفات بشأن الوضع 

االمني في املنطقة.
اال ان التقرير لم يغفل وفرة 
السيولة احلالية في السوق، 
واإلقبال املتزايد على الش����راء 
ف����رص بيعية  في ظل وجود 
متنوعة في العديد من املناطق 
بالكويت، مشيرا الى احتمالية 
التداوالت بنسبة %10  صعود 
تقريبا، إلى أن تعاود االنخفاض 
مرة اخرى مع دخول القطاع في 
ذروة موسم الصيف واقترانه 
بش����هر رمضان الكرمي وفترة 

العطالت.
وم����ن جه����ة اخ����رى، فان 
التنبؤات بتغيرات في مستويات 
أسعار الفائدة على املدى القصير 
أو املتوسط باإلضافة إلى بطء 
وتيرة تنفيذ مشاريع اخلطط 
التنموية املتعاقبة، تضع السوق 
العقاري في حالة ترقب مستمرة 
بشأن التوقيت املناسب للدخول 

الى االستثمار املربح.
بالذك���ر ان حدة  جدي���ر 
التقلبات في أسواق األسهم 
اخلليجية ازدادت خالل النصف 
الثاني من شهر مارس ويعود 
ذلك في املقام األول إلى جتدد 
املخاوف بشأن أسعار النفط 
باإلضافة األخبار التي وردت 
عن األزمة اليمنية مما أدى إلى 
حدوث عمليات بيع جماعية 
نتيجة حلالة الهلع التي انتابت 
املستثمرين خاصة في السوق 
السعودي ليهبط املؤشر العام 

للسوق بحوالي %5.

»مدن األهلية«: عدد الصفقات انخفض 28% وغالبيتها عقود بحصة تبلغ %91.3

تراجع تداوالت العقار بـ 27% إلى 956 مليون دينار في الربع األول
عدد صفقات العقار خالل الربع 
األول من العام 2015 وبقيمة 
تداوالت تصل إلى 480 مليون 
دينار متثل أكثر من 50% من 
إجمالي قيمة صفقات العقار 

خالل الفترة.
وأضاف التقرير أن العقار 
االس���تثماري حل في املرتبة 
الثانية بعدد 347 صفقة بلغت 
قيمته���ا 352.6 مليون دينار 
مثلت نحو 37% من اإلجمالي، 
ثم ح���ل القطاع التجاري في 
املرتبة الثالثة بعدد 16 صفقة 
فقط بقيمة 91.6 مليون دينار 
وبحصة بلغت 9.6% ثم نظام 
الشريط الساحلي بقيمة 13 
ملي���ون دينار وبحصة %1.4 
ثم احلرفي بقيمة 12.8 ماليني 
دينار وبحصة 1.3% وأخيرا 
املخازن بقيمة 6 ماليني دينار 

وبنسبة %0.6.

من اإلجمالي.
وقد استحوذ قطاع السكن 
اخل���اص عل���ى 1372 صفقة 
بنسبة تتجاوز 78% من إجمالي 

عقارية عبر العقود املسجلة 
وبنسبة 91.3% من اإلجمالي 
فيما مت إبرام 152 صفقة عقارية 
عبر الوكاالت وبنسبة %8.7 

2447 صفقة في الربع الرابع 
من العام 2014.

وأشار التقرير إلى أن الربع 
األول شهد إبرام 1603 صفقات 

تراجع عددها خالل الربع األول 
من عام 2015 مبقدار 692 صفقة 
عقاري���ة ومبعدل 28% لتبلغ 
1755 صفقة وذلك مقارنة مع 

املمت���دة ما ب���ني بداية يناير 
ونهاية مارس من 2015.

أم���ا عل���ى صعي���د عدد 
الصفقات فقد أشار التقرير إلى 

العقاري  التقري���ر  أك���د 
الشهري لشركة مدن األهلية 
العقارية للرب���ع األول لعام 
2015 أن بيانات إدارة التسجيل 
العقاري والتوثيق، بوزارة 
العدل في دولة الكويت املجمعة 
كش���فت ع���ن تراج���ع قيمة 
تداوالت قطاع العقار مبقدار 
347 مليون دينار وبنسبة %27 
إلى 956 مليون دينار )3250 
مليون دوالر( مقارنة مع 1303 
ماليني دينار في الربع الرابع 

من 2014.
وأضاف التقرير أن تداوالت 
الربع األول من العام احلالي 
توزعت صفقاتها ما بني 895 
مليون دينار وبنسبة تقترب 
من 94% عبر العقود املسجلة 
فيما مت إبرام صفقات بالوكاالت 
بقيمة 61 مليون دينار وبنسبة 
4% من اإلجمالي خالل الفترة 

يعقوب اإلبراهيم 

من املخصصات.
واختتم االبراهيم أن البنك 
مستمر في تبني استراتيجية 
متوازنة ترتكز على دراس����ة 
وحتليل ف����رص النمو املتاحة 
وفق����ًا لألوض����اع االقتصادية 
الراهنة والتركيز على أنشطة 
األعم����ال األساس����ية واإلدارة 
اجلي����دة للمخاط����ر من خالل 
مالءمة املخاطر مع العائد على 
رأس املال، مشيرا إلى اجلهود 
املس����تمرة لتنوي����ع مصادر 
اإلي����رادات وتخفي����ض درجة 
املخاطر وال سيما تلك املتعلقة 
بالتركز اجلغرافي والقطاعي، 
مبينًا أن هذه االستراتيجية قد 

أثمرت نتائج طيبة للبنك.

موجودات البنك اإلجمالية ارتفعت 
4.7% إلى 4.1 مليارات دينار

18.5 % معدل كفاية رأس املال 

10.8 % نسبة الرفع املالي
 متجاوزة 3 أضعاف احلد األدنى 

للنسبة املقررة من »املركزي«

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية 
للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31

ي�سر جمل�ش اإدارة �سركة االحتاد العقارية )�ش.م.ك( مقفلة دعوة ال�سادة 

لل�سنة  العادية  العمومية  اجلمعية  اجتماع  الكرام حل�سور  امل�ساهمني 

املوافق  االأرب���ع���اء  ي���وم  ع��ق��ده  وامل��ق��رر   2014/12/31 يف  املنتهية  امل��ال��ي��ة 

2015/5/6 ال�ساعة العا�سرة �سباحًا يف جممع الوزارات - وزارة التجارة 
وال�سناعة - بلوك 2 - الدور االأول - قاعة االجتماعات )ب( وذلك للنظر 

يف البنود الواردة على جدول االأعمال.

يرجى من ال�سادة امل�ساهمني الكرام الراغبني ف�ي احل�سور اأو من ينوب 

اإدارة حفظ   - للمقا�صة  الكويتية  ال�صركة  ال�سادة/  مراجعة  عنهم 

االأوراق املالية - الكائن يف منطقة ال�سرق - �سارع اخلليج العربي - برج 

22464585 - 22464565 - ال�ستالم  ال��دور اخلام�ش، هاتف:  اأحمد - 

ب��ط��اق��ات احل�����س��ور وج����دول االأع���م���ال خ���الل ���س��اع��ات ال��ع��م��ل الر�سمية 

م�سطحبني معهم م�ستندات ملكية االأ�سهم، وذلك قبل انعقاد اجتماع 

اجلمعية العمومية باأربع وع�سرين �ساعة على االأقل.

واهلل ويل التوفيق،،،

جمل�ش االإدارة
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جناح »بيتك 
تركيا« شجع 
الكثيرين على 

العمل في السوق 
التركي

بناء شراكة لتفعيل 
الفرص واملزايا 

لدى اجلانبني

ارتفاع عدد 
املشتركني

إلى 173 مليون 
مشترك

املستشار الكويتي
د. عبداهلل فهد العبدالجادر 

مستشار تنظيم وإدارة

تقييم الوظائف
لعدالة الرواتب

تقييم الوظائف هو عبارة عن مجموعة من العناصر التي 
يتكون من الوصف الوظيفي ولكل عنصر قيمة حسب أهميتها 

بالنسبة لباقي العناصر واجمالي نقاط العناصر )1000( وهذا 
النظام بدء منذ الستينيات في شركة نفط الكويت وكذلك 

الشركات النفطية بدول اخلليج العربي ومعمول فيه بأغلب 
الدول األجنبية وفي األمم املتحدة واملنظمات التابعة لها.

تقييم الوظائف يعتبر من النظم اإلدارية املهمة والتي يعتمد 
عليها في حتديد مستوى وأهمية الوظائف بالنسبة لبقية 
الوظائف في جهة العمل وكما يعتمد على دراسة مسحية 

ميدانية ملستوى رواتب ومزايا الوظائف سواء داخل السوق 
احمللي أو اإلقليمي التي على أساسها يتم حتديد الراتب 

املناسب لكل وظيفة بعد تقييمها حسب نظام النقاط. وميزة 
نظام تقييم الوظائف هو توحيد الوظائف املتشابهة في 

املسميات واملهام واملؤهالت ووضعها في مستوى وظيفي 
واحد وبدرجة مالية واحدة والذي يطلق عليه نظام املسطرة 

الواحدة لتحقيق العدالة في الرواتب بني الوظائف املتماثلة.
العناصر التي يتم تقييم الوظيفة عليها تتكون من ثمانية 

عناصر وهي:
1- التعليم.
2- اخلبرة.

3- املجهود الذهني.
4- املسؤولية عن اتخاذ القرار.

5- االشراف والتوجيه.
6- االتصاالت.

7- املجهود البدني.
8- بيئة العمل.

واحلمد هلل، حكومة الكويت قد تبنت هذا النظام لتطبيقه على 
جميع اجلهات احلكومية امللحقة واملستقلة والنفطية وهذه 

سابقة حتسب لها وبتشجيع ودعم من مجلس األمة الذي ميثل 
الشعب الكويتي الذي تيقن أن سياسة الرواتب احلالية غير 
عادلة في توزيعها على الوظائف والفروقات تزيد سنة بعد 

سنة وخاصة بعد املطالبات املتكررة لنقابات أو بعض موظفي 
اجلهات احلكومية لزيادة رواتبهم.

أمتنى من القطاع اخلاص من شركات وبنوك أعادة النظر 
في رواتبهم وخاصة اجلهات املتشابهة في نشاطها مثل 

احتاد املصارف الكويتية واحتاد شركات االستثمار واحتاد 
الصناعات الكويتية واحتاد شركات التأمني أن تقوم مببادرة 

لتوحيد رواتبهم عن طريق نظام تقييم الوظائف وذلك 
لصاحلهم ألن الفروقات في رواتب املوظفني بينهم سوف 

تخلق لهم مشاكل إدارية ونزوحا واستقاالت ملوظفني أكفاء 
وطبعا يسبق تطبيق تقييم الوظائف دراسة مسحية ميدانية 

للرواتب لتضعها في املسار الصحيح.

سهم »متويل اخلليج« 
يعود للتداول اعتباراً من اليوم

»االستثمارات«: »التمييز« تؤيد تنفيذ حكم 
ضد »منشآت« يغرمها 6.7 ماليني دينار

اعلن سوق الكويت لألوراق املالية بأنه بناء على اجلمعية 
العامة العادية وغير العادية لبيت التمويل اخلليجي )متويل 
خليج( املنعقدة بتاريخ 12-04-2015 والتي أقرت فيها املوافقة 
على شطب اخلسائر املتراكمة وذلك بتخفيض رأسمال الشركة 
الص���ادر واملدفوع من مبلغ 1.4 ملي���ار دوالر موزعا على 5.6 
مليارات سهم بقيمة اسمية 0.265 دوالر للسهم الواحد )سوف 
يكون التخفيض مبعدل 6 أسهم لكل 10 أسهم مملوكة تقريبا( 
إلى مبلغ 597.9 مليون دوالر موزعا على 2.2 مليار سهم بقيمة 
اس���مية 0.265 دوالر للسهم الواحد وتطفأ الفروقات الناجتة 

عن التخفيض ضمن حساب األسهم املستردة.
وبعد انتهاء الشركة من إجراءات تخفيض رأس املال وحتديث 
س���جالت املساهمني بالشركة الكويتية للمقاصة سيتم تداول 
سهم الشركة بعد تخفيض رأس املال اعتبارا من اليوم )الثالثاء( 

.2015-4-21

قالت شركة االستثمارات الوطنية إن محكمة التمييز التجاري 
رفضت وقف تنفيذ احلكم الصادر ضد شركة منشآت العقارية، 
والقاضي بإلزامها بسداد مبلغ 22.5 مليون دوالر )نحو 6.78 
ماليني دينار(، باإلضافة إلى ألفي دينار أتعاب محاماة ملصلحة 
»اس���تثمارات«، وذلك في القضية التي تخص مش���روع برج 

القبلة A باملدينة املنورة.
وأوضح البيان املنش���ور على موق���ع البورصة أن مبلغ 
االستثمار املباشر ل� »استثمارات« في هذا املشروع يبلغ 13.9 
مليون دوالر، والباقي مسجل ملصلحة حساب عمالء - شركة 

االستثمارات الوطنية.
كما بينت الشركة أن »منشآت« قد طعنت على ذلك احلكم 
الص���ادر والقاضي بإلزامها بس���داد املبلغ، وأن التماس إعادة 
النظر محددة له جلس���ة 5 مايو املقبل واإلشكال في التنفيذ 

محددة له جلسة 30 أبريل اجلاري.

»ماس« تشارك في »سيتي سكيب« أبوظبي
تشارك ش���ركة ماس العاملية، إحدى شركات التسويق 
العقاري األكثر ثقة حول العالم، في معرض »سيتي سكيب« 
أبوظبي بنسخته التاسعة والذي سينطلق اليوم في مركز 
أبوظب���ي الوطني للمعارض وتس���تمر فعاليته على مدى 
يومني، حيث تستعرض الشركة مجموعة مميزة من العقارات 

التي تقوم بالتس���ويق لها 
واملنتشرة في 5 دول مختلفة 
إلى  مبزايا منوع���ة، وذلك 
جان���ب أدوات اس���تثمارية 
عقاري���ة ذات عوائد مجزية 

مضمونة وثابتة. 
وتعليقا على هذه املشاركة 
قال مدير التسويق في شركة 
ماس العاملية عبداهلل جاسم 
الشهاب: »تعد مشاركة ماس 
العاملية ضمن معرض سيتي 
سكيب في أبوظبي استمرارا 
للتوجه الذي بدأته الشركة 
منذ سنوات والقائم على فكرة 

الوجود الفاعل في النشاطات اإلقليمية العقارية الرئيسية، 
وهو ما ينسجم مع الطبيعة املتنوعة لقاعدة عمالء الشركة 
والتي تضم أكثر من 12 جنسية من دول مختلفة حول العالم، 
ما يعزز موقعها بني ش���ركات التسويق العقارية اإلقليمية 

على مستوى املنطقة«.

عبداهلل جاسم الشهاب

خالل حفل تكرمي وزير االقتصاد التركي

املرزوق يشيد بجهود احلكومة التركية في جذب املستثمرين

»الدولي« يصدر تقريره السنوي اخلاص باحلوكمة واملسؤولية االجتماعية لـ 2014

التركي، مقابل  الس����وق  بها 
الفوائض املالية الكبيرة في 
الكويت ودول مجلس التعاون، 
فاملطلوب تطوير التعاون بني 
القطاع اخلاص في اجلانبني 
الى شراكة، تعمل  وحتويله 
لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، 
م����ن اخلب����رات واالمكانيات 
املشتركة، وما حتقق من جناح 
خالل الفترة املاضية، ملزيد من 
النمو والتوسع في املستقبل، 
ويك����ون هدفنا اس����تثمارا 
استراتيجيا بعيد املدى، يحقق 
قيمة مضافة ومنفعة متبادلة. 
وان هذا النوع من االستثمار 
االس����تراتيجي طويل األمد، 
يجب أال يخض����ع للظروف 
ولكن يج����ب أن يكون مبنيا 
على اسس راس����خة ورؤية 
واضحة. وأكد املرزوق ان من 
مناذج التع����اون االقتصادي 
املش����ترك الناجح����ة، »بيت 

الداخلية في البنك.
املهم����ة  األم����ور  وم����ن 
اجلوهري����ة الت����ي ق����ام بها 
»الدولي« في س����بيل إرساء 
أفضل مبادئ احلوكمة، وخلق 
أفضل ممارساتها، باإلضافة 
إلى متكني وحدة احلوكمة من 
الرقابية على  القيام مبهامها 
أكمل وجه ومبوضوعية، قام 
مجلس إدارة »الدولي« مبنح 
وحدة احلوكمة االستقاللية 
التام����ة مبا ميكنها من القيام 
مبهمتها الرقابية على أقسام 
البن����ك وإداراته، ومتثل ذلك 
بنقل التبعية اإلدارية لوحدة 
احلوكمة إل����ى جلنة مجلس 
اإلدارة للحوكمة املنبثقة عن 
الذي  اإلدارة، األمر  مجل����س 

نهاد زيبكجي والوفد املرافق 
له، بحضور مجموعة كبيرة 
من املسؤولني ورجال األعمال 
الكويتي����ني  واملس����تثمرين 
واألتراك، ثقته في االقتصاد 
التركي، حيث قدمت احلكومة 
التركية العديد من التسهيالت 
التشريعية والتنظيمية بشكل 
متواصل ومتوازن، كان من 
شأنها إحداث النقلة االقتصادية 
الكبيرة، وتوسيع املجاالت 
امام القطاع اخلاص، والتأكيد 
على دوره، س����واء من خالل 
التقليدي، او غير  االقتصاد 
التقليدي ممثال في »البنوك 
والشركات االستثمارية القائمة 

على مبدأ املشاركة«.
القطاع  وقال ان جه����ود 
اخلاص ف����ي البلدين مازالت 
بحاجة الى مزيد من التنسيق، 
من اجل االستفادة من فرص 
االستثمار العديدة التي يزخر 

الكويت املرك����زي على ذكره 
في تعليمات احلوكمة املعممة 

على البنوك. 
التقرير كل ما  وتضم����ن 
مت تنفي����ذه في عام 2014 من 
ممارس����ات وأنشطة متعلقة 
مبجل����س إدارة بنك الكويت 
الدول����ي وجلان����ه وجمي����ع 
املتعلقة بالسير  اإلفصاحات 
ب����كل من  الذاتي����ة اخلاصة 
السادة أعضاء مجلس اإلدارة 
التنفيذي واإلدارة  والرئيس 
العلي����ا، وحزم����ة املكاف����آت 
املدفوعة لكل من أعضاء مجلس 
اإلدارة، واملديرين التنفيذيني، 
وتقرير لرأي كل من التدقيق 
الداخلي واخلارجي حول مدى 
كفاية أنظمة الضبط والرقابة 

اكب����ر وأقوى  الدولي����ة من 
الش����ركات الكويتية العاملة 
ف����ي تركيا وحققت جناحات 

عديدة أيضا.
وجدد املرزوق التأكيد على 
استمرار الدور الذي يقوم به 
»بيت����ك � تركي����ا« من خالل 
املس����اهمة في دعم مجاالت 
التعاون والتنسيق والتبادل 
التجاري واالس����تثماري بني 
تركيا والكويت ودول مجلس 
التع����اون اخلليجي باعتبار 
ذلك أحد أهم وسائل حتقيق 
التقارب والتعاون بني حكومات 
وشعوب املنطقة، وقد تبنى 
البنك العديد من املش����اريع 
ودعوة كثير من رجال األعمال 
من اجلانبني لزيارات متبادلة 
ورعاي����ة ندوات حول فرص 
ومحف����زات االس����تثمار في 
تركيا ودول مجلس التعاون 

اخلليجي.

أفراده، وقد ذكر »الدولي« في 
تقريره ما مت في هذا السياق من 
أنشطة ومساهمات ومبادرات 
قام بها خالل العام 2014، والتي 
أصبحت محط أنظار املصارف 
املالية  والبنوك واملؤسسات 
األخ����رى، واس����تقطب أيضا 
اهتمام وتقدير جهات التقييم 
الدولية، حيث قررت املنظمة 
العربية للمسؤولية االجتماعية 
مؤخرا تكرمي »الدولي« مبنحه 
»درع التميز الذهبي في مجال 
االجتماعي����ة«  املس����ؤولية 
تقديرا لنش����اطه املتميز في 
هذه املجال، األمر الذي يؤكد 
ريادة نش����اط واستراتيجية 
»الدولي« في مجال املسؤولية 

االجتماعية.

التمويل الكويتي � التركي«، 
الذي تزيد مؤشراته املالية مبا 
يتراوح بني 20 و30% سنويا، 
وحجم أصوله بلغ نحو 40 
مليار ليرة، ولدى البنك اآلن 
320 فرعا في تركيا، كما افتتح 
البنك مؤخرا بنوك مستقلة في 
البحرين ودبى، وحصل من 
السلطات األملانية على رخصة 
إنشاء بنك متكامل اخلدمات، 
سيبدأ عملياته وخدماته في 

شهر يوليو املقبل.
وق����د دفع جن����اح البنك 
باإلضافة الى البيئة التجارية 
والقانونية والرقابية الناجحة 
الى استقطاب بنوك كويتية 
أخ����رى، مثل بن����ك الكويت 
الوطني، وبنك برقان، للتوجه 
نحو السوق التركي. كما كانت 
مجموعة »الشايع«، التي قامت 
بتوس����عة أنشطتها املتعلقة 
بالعديد من العالمات التجارية 

جعلها تتمتع باالس����تقاللية 
الكامل����ة واملطلوبة لتمكينها 
م����ن مراقبة مختلف اإلدارات 
واألقسام املعنية بتعليمات 
احلوكم����ة ومبادئه����ا، دون 

التبعية ألي جهة أخرى.
الكويت  إن حرص بن����ك 
الدولي عل����ى تطبيق أفضل 
املعايير والنظم لتحسني بيئة 
األعمال في عمله املصرفي في 
البالد، ال يقل ع����ن االهتمام 
الكبير الذي يوليه لبرنامجه 
الرائد للمسؤولية االجتماعية 
كقيمة جوهرية متوارثة، وجزء 
رئيس����ي ال يتجزأ من رؤيته 
ورسالته الرامية إلى االضطالع 
بدور اجتماعي وتنموي فاعل 
لالرتقاء باملجتم����ع وتنمية 

أش����اد رئي����س مجل����س 
الكويتي  التمويل  ادارة بيت 
)بيت����ك( حمد عبداحملس����ن 
املرزوق بالتسهيالت واملزايا 
العديدة التي تقدمها احلكومة 
التركية جلذب املستثمرين، 
خاصة الكويتيني وأبناء دول 
مجلس التعاون، مشددا على 
ان عمق العالقات التاريخية 
بني الكويت وتركيا، واجلهود 
املتواصلة للقيادة السياسية 
ف����ي البلدي����ن نح����و الدفع 
بالعالقات الى مجاالت حتقق 
طموح شعبيهما ومصاحلهما 
املشتركة، من محفزات تنمية 
التعاون االقتصادي والتبادل 
التجاري بينهما والذي يجب 
ان يضطل����ع القطاع اخلاص 

بدور أساسي في حتقيقه.
امل����رزوق في كلمة  وأكد 
خالل مأدبة عشاء أقامها على 
شرف وزير االقتصاد التركي 

أصدر بنك الكويت الدولي 
الس����نوي اخلاص  تقري����ره 
واملس����ؤولية  باحلوكم����ة 
االجتماعية للعام 2014، والذي 
جاء إصداره التزاما بتعليمات 
بنك الكويت املركزي اخلاصة 
باحلوكم����ة التي مت تعميمها 
على البنوك كافة في 20 يونيو 

.2012
وق����د قام الدولي بنش����ر 
ال����ذي مت إصداره  التقري����ر 
على موقع البنك اإللكتروني 
كي يكون متاح����ا للجمهور 
واملس����اهمني كاف����ة، وه����و 
مطلب رئيسي حرص الدولي 
على القيام ب����ه حفاظا على 
الشفافية والتزاما مببدأ الدقة 
باإلفص����اح الذي حرص بنك 

حمد املرزوق يكرم الوزير التركي

البنك يدعم أنشطة جمعية الرحاب وإشبيلية التعاونية

جانب من املسؤولني املشاركني في اللقاء 

..ويستضيف أيتام قرية صباح األحمد

2.2 مليار درهم أرباح مجموعة »اتصاالت« في الربع األول
نفسها من العام املاضي. وقد 
ارتفعت اإلي����رادات في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة في 
الربع األول بنسبة منو سنوية 
وصلت إلى 11%، لتسجل 7.2 
مليارات درهم. وقد جاء هذا 
االرتفاع نتيجة لألداء القوي 
لقطاعي االتصاالت الصوتية 
والبيانات في الهاتف الثابت 

واملتحرك.
اإلي����رادات املوحدة  أم����ا 
لعمليات »اتصاالت« الدولية 
فقد ارتفعت في الربع األول من 
العام احلالي 2015 لتصل إلى 
5.6 مليارات درهم، وبنسبة 
منو سنوية وصلت إلى %69، 
لتمثل بذلك ما نسبته 44% من 
اإليرادات املوحدة للمجموعة. 
إيرادات اتصاالت املغرب  أما 
»ماروك تيليكوم« املوحدة فقد 
وصلت في الربع األول من العام 
احلال����ي 2015 إلى 2.9 مليار 
العملة  درهم. واعتمادا على 
احمللية فقد ارتفعت اإليرادات 
بنس����بة منو سنوية وصلت 
إلى 10.2%، مدعومة بعمليات 
االستحواذ اجلديدة، وبالنمو 
ال����ذي حتقق في ش����ركاتها 

الدولية التابعة األصلية.

28 مليون مشترك خالل ال� 12 
شهرا املاضية نتيجة إلى النمو 
القوي لعمليات املجموعة في 
اإلمارات، واملغرب، ونيجيريا، 

وأفغانستان. 
أما في دولة اإلمارات فقد 
ارتفع����ت قاعدة املش����تركني 
الفاعلني بنسبة منو وصلت 
إلى 4%، لتصل في الربع األول 
من العام احلالي 2015 إلى 11.4 
مليون مشترك. أما بالنسبة 
املغ����رب »ماروك  التصاالت 
تيليكوم«، فق����د وصل عدد 
املشتركني في نهاية الربع األول 
من العام احلالي 2015 إلى 51.6 
مليون مستخدم، وبنسبة منو 

سنوية وصلت إلى %32.
كم����ا واصل مؤش����ر عدد 
املشتركني في نيجيريا ارتفاعه 
بقوة، وبنمو سنوي وصلت 
نسبته إلى 19%، حيث وصل 
عدد املش����تركني ف����ي نهاية 
مارس 2015 إلى 22.2 مليون 
مشترك. ووصلت قيمة إيرادات 
مجموعة »اتصاالت« املوحدة 
للربع األول من العام احلالي 
2015 إل����ى 12.9 مليار درهم، 
وبنسبة منو سنوية وصلت 
إل����ى 30%، مقارن����ة بالفترة 

التنفيذي ملجموعة  الرئيس 
»اتصاالت«أحم����د جلف����ار: 
»س����تتيح لنا النتائج املالية 
القوية الت����ي حققناها خالل 
الربع األول من العام احلالي 
2015 الفرصة ليس فقط للبناء 
على األداء القوي الذي متيزنا 
به في العام املاضي، بل ستوفر 
لنا هذه النتائج القوية أيضا 
األرضية الصلبة للنمو خالل 
الفت����رة املتبقية م����ن العام. 
إن اس����تمرار منو اإليرادات، 
واألرباح، وعدد املش����تركني 
يعتبر استمرارا لنمط النمو 
املتواصل الذي حققناه العام 
املاضي. إنه بال شك األساس 
املتني الذي سيمكننا من املضي 
قدما وبثقة كمشغل رائد في 
األسواق الناشئة، يسعى إلى 
توفير أحدث التقنيات في كل 

سوق يعمل به«.
هذا، وقد س����جلت قاعدة 
املشتركني اإلجمالية ملجموعة 
»اتصاالت« منوا سنويا وصلت 
نسبته خالل الربع األول من 
الع����ام احلالي 2015 إلى %19، 
إلى  ليصل عدد املش����تركني 
173 مليون مشترك. وقد جاء 
ارتفاع عدد املشتركني بنحو 

واإلطفاء بنسبة %51.
التطورات  اب����رز  وحول 
للرب����ع األول من ع����ام 2015 
ذكرت الش����ركة ان مجموعة 
»اتصاالت« اس����تكملت بيع 
عملياتها الست في »أتالنتيك 
تيليكوم« إلى اتصاالت املغرب 
»ماروك تيليكوم«، واستحوذت 
الش����ركة على حصة إضافية 
التابعة »كنار«،  في شركتها 
لتصل حصتها إلى 92.3%، كما 
حصل����ت »اتصاالت املغرب« 
على رخصة إطالق ش����بكة 

.4G اجليل الرابع
اجلمعي����ة  وصادق����ت 
العمومية ل� »اتصاالت« على 
اقت����راح مجلس اإلدارة برفع 
رأس املال املصرح به إلى 10 
إلى  مليارات دره����م، إضافة 
توزيع أرباح نقدية إجمالية 
على املساهمني بواقع 70 فلسا 
عن الس����هم عن العام املالي 
2014، وكذلك توزيع أس����هم 
منحة بنسبة 10%، وذلك خالل 
اجتم����اع اجلمعية العمومية 
العادي وغي����ر العادي، الذي 
جرت فعالياته في 24 مارس 

املاضي 2015.
الس����ياق قال  وفي ه����ذا 

أعلنت مجموعة »اتصاالت« 
عن نتائجه����ا املالية املوحدة 
لألش����هر الثالثة املنتهية في 
31 مارس 2015، والتي اظهرت 
ارتف����اع عدد املش����تركني في 
مجموع����ة »اتصاالت« بنحو 
28 مليون مش����ترك، ليصل 
عددهم اإلجمالي إلى 173 مليون 
مشترك، مقارنة ب� 145 مليون 
مشترك خالل الربع األول من 
العام املاض����ي 2014، وبلغت 
قيمة األرب����اح الصافية بعد 
خصم حق االمتياز االحتادي 
2.2 مليار درهم، مع حتسن 
هامش األرباح بنس����بة %17، 
وبنمو سنوي وصلت نسبته 
إلى8%، ووصلت قيمة اإليرادات 
املوحدة للربع األول إلى 12.9 
مليار درهم، وبنمو س����نوي 

وصلت نسبته إلى %30.
وقالت الشركة في بيان 
صحاف���ي ان قيمة الفائدة 
والضريب���ة واالس���تهالك 
واإلطفاء املوحدة في الربع 
إل���ى 6.6  األول وصل���ت 
مليارات درهم، وبنمو سنوي 
وصلت نس���بته إلى %33، 
مع حتسن هامش الفائ��دة 
والضريب��ة واالسته��الك 

أحمد جلفار

خدمات إعالنية
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مدحت فاخوري - دبي

 FFإنها سيارة فيراري
والت����ي تعتب����ر من أفضل 
سيارات فيراري من حيث 
القوة والق����درات، وأولى 
سياراتها ذات الدفع الرباعي، 

رباعية املقاعد.
إلى دبي توجهنا تلبية 
الزياني  لدع����وة ش����ركة 
الوكيل احلصري لسيارات 
فيراري في الكويت، واملهمة 
جتربة سيارة FF الرياضية 
اخلارقة على شوارع اإلمارة 

الساحرة.
»Ferrari Four« أو FF هي 
انطالقة جديدة في تصميم 
السيارات الرياضية، فضال 
عن أنها مختلفة متاما عن 
السابقة، فهي  التصميمات 
متثل تطورا كبيرا في عالم 
السيارات. متزج FF ذات ال� 
12 اسطوانة بني املستوى 
غير املس����بوق لس����مات 
العال����ي والرياضي  األداء 
العادية  والق����درات غي����ر 
والراحة والفخامة والتميز، 
وهي تضمن متعة القيادة 
بالنس����بة لكل من السائق 
والركاب على حد س����واء. 
ش����كل الس����يارة وحجمها 
املتناغم  املزيج  يعكس����ان 
للسيارة الرياضة والراحة 
غي����ر العادي����ة. التصميم 
السيارة ال  اخلارجي لهذه 
متله العني، حيث الواجهة 
األمامية الطويلة واملنخفضة 
التي متيل وصوال إلى الزجاج 
األمامي املسترخي للخلف، 
ثم إلى سقف متوسط الطول 
انتهاء باجلزء اخللفي ذي 

مثيل بني الطرازات املماثلة، 
كما ميكنها أن تتسع ل� 4 أفراد 
وأمتعتهم بشكل مريح بفضل 
الرحبة والفسيحة  املساحة 
للكابينة وصندوق السيارة 
الذي تتراوح سعته من 450 
إل���ى 800 ليتر، م���ا مييزها 
التي  عن السيارات األخرى 
تنتمي للفئة نفسها، مبا في 
ذلك السيارات ذات األبواب 

ال� 4.
السيارة تتميز بعدد من 
التي  املزايا واألكسسوارات 
مت تطويرها للس���يارة ذات 
ال� 4 مقاعد والدفع الرباعي، 
أما تصميمها الداخلي فيتسم 
بالفخامة، حيث مت تصنيعه 
من جل���د األنيل���ني املختار 

واملعالج بشكل خاص.

جرعة من التخصيص
 FF جدير بالذكر ان طراز 
هو أحد أكثر طرازات فيراري 
تناغما مع برنامج التخصيص 
تايلور مايد، فسيارة حتمل 
ملس���ات تصميمي���ة كه���ذه 
تستحق جرعة مضاعفة من 
التمييز، يضاف إلى جبروت 
أداء غير مس���بوق في عالم 
الس���يارات الفاخرة رباعية 

االندفاع.
 FF أخيرا.. م���ع فيراري
ستضمن لك الشركة اإليطالية 
أقصى درجات التمتع بالقدرات 
العالية لسيارة فاخرة ذات 4 
مقاعد وبدفع رباعي، من خالل 
استخدامات عدة، سواء كانت 
داخل امل���دن، أو على الطرق 
املرصوفة أو األسطح املغطاة 
باجلليد أو حتى القيادة على 

املضمار.

ديناميكي���ة إلكترونية، كما 
ان تكنولوجيا الدفع الرباعي 
تعمل بكفاءة تامة وتعكس 
أعلى مستويات األداء على كل 
الطرق وفي كل األحوال من 
خالل توزيع العزم املستمر 
والذكي التكهني على العجالت 
األربع، والسيارة مزودة أيضا 
بأح���دث نظ���ام المتصاص 
الصدمات، باإلضافة إلى أحدث 
ما مت التوصل إليه بالنسبة 
للكوابح م���ن النوع كربون 
س���يراميك املنتجة بشركة 

برميبو.

أداء غير مسبوق 
وتتميز الس���يارة بأعلى 
األداء، ونتيجة  مس���تويات 
حملركه���ا اجلديد ذي احلقن 
املباشر من 12 اسطوانة سعة 
الذي يولد قوة  6.3 ليترات 
ب���� 660 حصانا عن�د  تقدر 
8000 لفة في الدقيقة، وم������ن 
 F1 خالل صن���دوق التروس
ذي قضيب التعشيق املزدوج 
احملور من سبع سرعات، ميكن 
أن يصل زمن تسارع السيارة 
إلى 100 كم/ساعة  من صفر 

في 3.7 ثوان.
النسبة بني وزن  وتصل 
السيارة ذات الطراز اجلديد 
وقوتها إلى 2.7 كجم/ للحصان، 
فضال عن توزيع الوزن بشكل 
مثالي، ما يضمن األداء غير 

العادي للسيارة.

راحة لـ 4 ركاب
وإلى جانب أدائها املتميز 
يوفر هذا الطراز من مصنع 
مارانيل���و مس���احة رحبة 
ومريحة لل���ركاب ليس لها 

التصميم املتميز.

اندفاع رباعي
السيارة أول  تعتبر هذه 

سيارة تنتجها الشركة بنظام 
الرباعي، ويقل وزنها  الدفع 
بنسبة 50% عن وزن السيارات 
التقليدية ذات الدفع الرباعي، 

وه���ي حتافظ عل���ى توزيع 
الوزن بكفاءة عالية )بنسبة 
 FF .)53% على احملور اخللفي
بالكامل بنظم حتكم  مزودة 

»FF البطاقة التقنية لـ»فيراري
المحرك:

سعة المحرك: 

القوة الحصانية: 

عزم الدوران: 

السرعة القصوى: 

زمن التسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة: 

ناقل الحركة: 

 V12

6.3 ليترات

660 حصانا

683 نيوتن/م

335 كم/ساعة

3.7 ثوان 

أوتوماتيكي من 7 سرعات

الرباعية 
فيراري  FFاألقوى
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)قاسم باشا( متابعة لڤيديو تعريفي مبراحل تسليم وتسلم سيارات تويوتا 

راحة البال لهم مللكية سيارة 
تويوتا، هذه النتائج توفر لنا 
منصة جيدة للبناء عليها فيما 
يتعلق بتوسيع أدائنا القوي في 
املستقبل مع مجموعة رائعة من 
املركبات التي تعكس ابتكارنا 
واجلودة واملتانة واملصداقية 

املستمرة.
وتاب���ع قائال ف���ي تويوتا 
الس���اير، نحن نس���عى دوما 
لفهم احتياجاتكم ولذلك فاننا 
نقدم لكم سيارات رائدة عامليا 
بافضل املواصفات العاملية وفي 
ذات الوقت لتعزيز أفضل قيمة 
ومزايا لعمالئن���ا فاننا قمنا 
بتعزيز حملتنا »دوم مطمن« 
للتأكي���د أكثر عل���ى التزامنا 
بافضل رعاية وخدمة للعمالء 
به���دف جعل جترب���ة امتالك 
سيارة تويوتا أفضل مما كانت 

عليه يوما. 
وختم قائ���ال: رضا عمالء 
مجموعة الس���اير ه���و دوما 
أساس جميع عالقاتنا وتعاملنا 
مع عمالئن���ا املدعومة بجهود 
يومية حثيثة من قبل موظفي 
خدمة عمالئنا، هذا هو السبب 
الذي يدفع عمالءنا  الرئيسي 
لشراء سياراتنا وتكرار جتربة 

شراء سيارات تويوتا. 

لتقدمي أقصى قدر من الراحة 
لعمالئنا. 

مع الساير وتويوتا بامكانك 
دوما أن تطمئن جتاه منتجات 
ذات مستوى عاملي وخدمات 
ممتازة وخدمة عمالء ال نظير 

لها. 
من جانبه حتدث مسعود 
وهبة مدير عام مبيعات تويوتا 
بإيجاز عن منو مبيعات تويوتا، 
قائال: لقد شهدت مبيعات تويوتا 
منوا متوازنا عبر مجموعتها 
املتنوعة من سيارات السيدان 
والدفع الرباعي والش���احنات 
الصغيرة »بيك اب« محافظة 
بذلك على موقعها الريادي في 

املنطقة. 
إن النمو الثابت في املبيعات 
خالل العام 2014 يؤيد جناح 
توجه تصاميم تويوتا اجلديدة 
من ناحية تطوي���ر منتجات 
أكثر عاطفي���ة لتتواصل مع 

العمالء. 
تويوت���ا ملتزم���ة بصنع 
Waku- مركبات »واكو دوكي
Doki« وترجم���ة هذه العبارة 
هي »مركب���ات قيادتها مثيرة 
وممتعة«، هذا االمر أدى بدوره 
إلى نقلة نوعية كبرى في مجال 
رضا العمالء ف���ي حني تقدم 

تق���دمي خدمات موثوقة وذلك 
من خالل سلسلة مراكز ما بعد 
البيع املنتش���رة في الكويت، 
وبالطبع فإن مركبات تويوتا 
معروف���ة جيدا مبا توفره من 
أفض���ل توليفة ف���ي اجلودة 
والتكنولوجيا واملتانة وأعلى 
البي���ع ومجموعة  قيمة عند 
منتجات تناسب جميع االذواق 
واالحتياج���ات واملتطلب���ات 
اخلاص���ة بالعمالء، باالضافة 
أقل نسبة مشاكل وأعلى  إلى 
اقتصادي���ة ف���ي اس���تهالك 

الوقود. 
وأضاف مبارك ناصر الساير 
في تس���ليطه الض���وء على 
اخلطط املستقبلية قائال: القطاع 
اخلاص في الكويت مؤهل متاما 
للنمو مدعوما باالستثمارات 
التنمية،  احلكومية في خطة 
نحن ملتزم���ون بتقدمي أكبر 
قيم���ة لعمالئن���ا م���ن خالل 
التحسني والتطوير املستمر 
املبني على ثقتنا في س���وق 
الكويت، جنب���ا إلى جنب مع 
خطتنا التوسعية النشاء أكبر 
عدد ممك���ن من مراكز اخلدمة 
لسيارات تويوتا ولكزس في 
الكويت والتي تتضمن اخلدمة 
وقطع الغيار واملبيعات وذلك 

وح���دات العمل مدعوما بعمل 
الفريق القوي. 

وتستمر تويوتا في تعزيز 
موقعه���ا الري���ادي من خالل 
تق���دمي مجموع���ة جديدة من 
املوديالت املدهش���ة لتعزيز 
موقعها القيادي في السوق، وقد 
وجد العمالء عالقة مدهشة مع 
توجه تصاميم تويوتا اجلديدة 
الناجحة الذي يعكس تصاميم 
خارجي���ة ديناميكية ومثيرة 

لزيادة متعة القيادة. 
تستمر مؤسسة الساير في 

أقام���ت مؤسس���ة محمد 
ناصر الساير وأوالده، املوزع 
احلص���ري ملركب���ات تويوتا 
في الكويت واحدى ش���ركات 
مجموعة الساير القابضة، يوما 
خاصا حصريا لعمالء اجلملة 

لسيارات تويوتا. 
وقد حض���ر احلفل فيصل 
بدر الساير نائب رئيس مجلس 
اإلدارة، ومبارك ناصر الساير 
الرئي���س التنفيذي ملجموعة 
القابضة، وجوهان  الس���اير 
هيس���ليتز مدي���ر أعمال أول 
مؤسسة محمد ناصر الساير 
وأوالده مبيع���ات تويوت���ا، 
ومس���عود وهب���ة مدير عام 

مبيعات تويوتا. 
كما شارك أيضا في احلفل 
كبار املسؤولني من إدارات أعمال 
املجموع���ة االخ���رى وممثلي 

الصحافة واالعالم. 
تخلل احلفل جتربة قيادة 
ملجموع���ة خاص���ة ومختارة 
من أس���طول سيارات تويوتا 
القدرة احلقيقية  الستكشاف 

والشعور بتجربة تويوتا. 
وفي معرض ترحيبه بعمالء 
وضيوف تويوتا املميزين في 
هذا احلفل، قال مبارك ناصر 
الساير: تسعى مؤسسة محمد 
الساير وأوالده للعمل  ناصر 
بال كل���ل ملواصلة البناء على 
جناحات 60 عاما من االجنازات 
إلى مبادئ  الرائعة اس���تنادا 
االفضل بالعمل ونهج التميز في 
خدمة العمالء، في حني جنحت 
تويوتا إل���ى أبعد احلدود في 
احلفاظ على موقعها الريادي 
كعالمة للسيارات األكثر قيمة 

وريادة في العالم.
لقد قام���ت تويوتا موتور 
كوربوريشن بتكرمي مؤسسة 
محمد ناصر الس���اير وأوالده 
على متيز االداء في عام 2014 
لتفوز بثالث جوائز مرموقة 
العمالء واملبيعات  عن خدمة 
والتس���ويق لتعكس اجلهود 
العمالء  احلثيثة جتاه خدمة 
خالل الذكرى السنوية ال� 60 
للمجموعة، وال شك ان الفوز 
العمالء  امتياز خدمة  بجوائز 
التوالي  السابعة على  للسنة 
ميثل اجنازا مميزا للمؤسسة، 
والذي حتقق نتيجة ملبدأ عمل 
»االفضل بالعمل« الذي تبنته 

مبارك الساير متوسطا فريق عمل تويوتا الساير

مبارك الساير

مجموعة سيارات تويوتا ذات الدفع الرباعي

الندكروزر معشوقة اجلماهير

مسعود وهبة

»الساير« نظمت يوماً خاصاً لعمالئها األوفياء واستعرضت مجموعة مميزة من سياراتها

أسطول سيارات تويوتا.. أفضل احللول لكافة األعمال

 -60 عاما جعلنا فيها االولوية لعمالئنا 
ووضعناهم في املقام االول لنعيد صياغة 
مثل هذا املفهوم ليتناسب مع االحتياجات 

واملتطلبات اجلديدة للعميل والبيئة 
االقتصادية. 

- كفالة 5 سنوات وعداد مفتوح.
- صيانة مجانية ملدة سنة واحدة أو 30000 

كم، أيهما يأتي أوال. 
- سيارة خدمة مجانا ملدة 3 سنوات او 

100000 كم. 
- أكبر مراكز اخلدمة وأسرعها تطورا 

وتوسعا.
- أحدث أدوات ومعدات اخلدمة/ الصيانة 

خلدمة دقيقة ومتقنة. 
- فريق عمل مهني الفضل خدمة رغم 

ارتفاع االجور حول العالم.
- سيارة بديلة لتبقى على الطريق مشمولة 

بالكفالة. 
- خدمة من الباب إلى الباب لتسليم 

السيارات. 
- خدمة احلجز على االنترنت )اون الين( 

االولى من نوعها في الشرق االوسط.
- خدمة مساعدة على الطريق جلميع عمالء 
تويوتا على مدار الساعة عند نفاد الوقود، 

بنشر االطار أو نفاد البطارية.

ما الذي مييز حملة دوم مطمن؟ 

سحوبات وهداياخيارات متعددة من تويوتا

فيصل بدر الساير ومبارك ناصر الساير في مقدمة احلضور
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كوريا اجلنوبية: املعارضة تُطالب بعزل رئيس الوزراء
سيئول ـ وكاالت: يتجه حزب املعارضة الرئيسية في كوريا اجلنوبية لتقدمي مقترح للبرملان 
من أجل عزل رئيس الوزراء لي وان ـ جو، املتهم بتلقي رشوة من رجل أعمال. وقال زعيم 
حزب »التحالف السياسي اجلديد من أجل الدميوقراطية« مون جاي ـ إين »ال نريد االنتظار 
بعد اللحظة، فحزبنا سيقترح عزل رئيس الوزراء من أجل اجراء حتقيق عادل«. وكانت 
املعارضة دعت رئيس الوزراء إلى تقدمي استقالته على خلفية االتهامات، فيما دعا حزب 
سينوري احلاكم إلى انتظار قرار رئيسة البالد بخصوص القضية بعد عودتها من جولة 
رسمية الى دول اميركا الالتينية. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية
السيسي بحث مع مدير »سي آي إيه« جهود  مكافحة »اإلرهاب«

املش���ترك وف���ي مقدمتها 
مكافحة اإلرهاب وإرس���اء 
األمن واالستقرار في القارة 
األفريقية وحتقيق التنمية 
املنشودة لشعوبها.جاء ذلك، 
خالل تهنئة الرئيس السيسي 
لبوهاري مبناسبة فوزه في 
التي  الرئاسية  االنتخابات 

أجريت مؤخرا.
الى ذلك، التقى الفريق أول 
العام  القائد  صدقي صبحي 
للقوات املسلحة وزير الدفاع 
واإلنتاج احلربي  بوزير الدفاع 
اليوناني بانوس كامينوس 

الذي يزور مصر على رأس 
وفد رفيع املستوى.

وتن���اول اللقاء تطورات 
األوضاع باملنطقة واملتغيرات 
عل���ى الس���احتني اإلقليمية 
والدولية وانعكاس���ها على 
األمن واالس���تقرار بالشرق 
األوس���ط وس���بل تعزي���ز 
التعاون والعالقات العسكرية 
ب���ني القوات املس���لحة لكال 
البلدين، كما بحث اجلانبان 
التعاون في املجاالت  أوجه 
والتدريب���ات  العس���كرية 

املشتركة.

حضر اللقاء من اجلانب 
املصري رئي���س املخابرات 
العام���ة خالد ف���وزي ومن 
اجلانب األميركي املستشار 
اخلاص ملدير وكالة املخابرات 
املركزية ثيودور س���ينجر 
والسفير األميركي بالقاهرة 

ستيفن بيكروفت.
كما بحث الرئيس املصري 
في اتصال هاتفي مع نظيره 
النيجيري محمد بوهاري، 
سبل تعزيز العالقات الثنائية 
واملوضوع���ات اإلقليمي���ة 
والدولي���ة ذات االهتم���ام 

القاه���رة � وكاالت: بحث 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيس���ي مع مدي���ر وكالة 
املخابرات املركزية األميركية 
»سي آي إيه«، جون برينان 
ف���ي القاهرة، س���بل تعزيز 
العالق���ات الثنائي���ة، كم���ا 
استعرضا النزاعات اإلقليمية 
واجلهود املشتركة األميركية 
واملصرية ملكافحة اإلرهاب.

جاء ذلك خالل استقبال 
الرئيس السيسي ملدير وكالة 
املخابرات االميركية الذي قام 
بزيارة ال���ى مصر لم يعلن 

عنها مسبقا.
وذكرت الرئاسة املصرية 
في بي���ان صحاف���ي انه مت 
التأكيد خ���الل اللقاء، امس 
االول، عل���ى ق���وة »روابط 
الصداقة بني البلدين وأهمية 
العالقات اإلستراتيجية التي 
تربط بينهما وحرصهما على 
تنميتها في مختلف املجاالت 
مبا يصب في صالح الشعبني 
املصري واألميركي، فضال عن 
املس���اهمة في إرساء دعائم 
السالم واالستقرار في منطقة 

الشرق األوسط«.
وأشار البيان الى انه مت 
»االتفاق على مواصلة التشاور 
والتنس���يق في كل القضايا 
ذات االهتمام املشترك، السيما 
بؤر التوتر في منطقة الشرق 
األوس���ط واجلهود الدولية 

ملكافحة اإلرهاب«.

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي خالل لقائه مدير »سي اي ايه« جون برينان بحضور مدير املخابرات العامة خالد فوزي في القاهرة أمس األول  )أ.ف.پ(

بيل كلينتون داعمًا هيالري
 في سباقها للرئاسة: أنا فخور بها

مظليون أميركيون يبدأون تدريب اجلنود األوكرانيني

»حماس«: على نتنياهو أن يتفقد جنوده »املفقودين« في غزة جيداً

واشنطن ـ سي.إن.إن: أطلق الرئيس األميركي االسبق بيل 
كلينتون، أول تعليق له على ترشح زوجته هيالري كلينتون 

للرئاسة بالقول »إنني فخور بها«، وجاء هذا التعليق في 
أوكالهوما ستي، كأول دعم لها منذ إعالنها الترشح من خالل 

ڤيديو أطلقته األسبوع املاضي.
سيدة البيت األبيض السابقة ووزيرة اخلارجية في إدارة 
الرئيس احلالي باراك أوباما، بدأت أول جولة في حملتها 
االنتخابية، ملدة ثالثة أيام بدءا من أيوا األسبوع املاضي، 

وتبعتها باجتماعات في نيوهامبشير امس.
وكان بيل كلينتون يتحدث في أوكالهوما ستي، في الذكرى 

العشرين لتفجير مبنى احتادي وقال في كلمته »عندما 
نستبعد كل األشياء الصغيرة التي جتعلنا منقسمني، من 

املهم أن نتذكر كم أصبحنا مترابطني، وكم نحن جميعا 
كأميركيني مدينون ملدينة أوكالهوما«، وكان كلينتون يتولى 
الرئاسة وقت وقوع التفجير الذي أودى بحياة 168 شخصا، 
وأضاف كلينتون في خطابه »على مدى عشرين عاما، نفخر 

بذكرى األشخاص الذين نحبهم«.

كييڤ � أ.ف.پ: بدأ قرابة 
300 مظل���ي أميرك���ي امس 
تدري���ب اجلنود األوكرانيني 
على محاربة املتمردين املوالني 
لروس���يا في مناطق الشرق 
االنفصالية.وبدأت مراس���م 
تدشني عملية التدريب أمس 
الرئيس األوكراني  بحضور 
بترو بوروش���نكو ووسائل 

اإلعالم األوكرانية والغربية 
في منطقة التدريب الواقعة في 
يافوريف غرب أوكرانيا، احد 
مواقع املناورات العسكرية 
التقليدي���ة ب���ني أوكراني���ا 

وشركائها الغربيني.
اميركيون  وكان مدربون 
شاركوا في مناورات مشتركة 
مع اجليش األوكراني اال انها 

املرة األولى التي سيقوم فيها 
مظليون من الكتيبة األميركية 
ال� 173 املجوقلة بتدريب 900 
الوطني. جندي من احلرس 
ووصل اجلنود األميركيون 
الى أوكرانيا االسبوع املاضي 
للمشاركة في مناورات اطلق 
عليها اسم »احلارس الذي ال 
يخ���اف« )فيرلس غارديان( 

ويفترض ان تس���تمر ستة 
اشهر. ومن املفترض ان يجري 
تبديل العناصر األميركيني مرة 
كل شهرين.وأعلن الكومندان 
خوسيه مينديز في بيان ان 
مهم���ة املظلي���ني األميركيني 
تقوم عل���ى تدريب اجلنود 
األوكراني���ني عل���ى تقنيات 
القت���ال وأيضا على »تعزيز 

احلرفية واملهارات لدى الطاقم 
العسكري«.

وأوضح الكابنت اش���يش 
بات���ل على موق���ع اجليش 
األميركي ان عملية التدريب 
التي تتم بناء على طلب من 
السلطات األوكرانية »ستساعد 
الدفاع عن  األوكرانيني على 

حدودهم وسيادتهم«.

غزة � األناضول: دعا مصدر 
مس����ؤول في حركة املقاومة 
اإلس����المية »حماس« رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
ال����ى تفقد جنوده  نتنياهو 

املفقودين.
وق����ال املصدر ال����ذي لم 
يكشف عن هويته، في تصريح 
مقتض����ب بثته قناة األقصى 
الفضائي����ة التابع����ة حلركة 

حماس أمس إن: »على نتنياهو 
أن يتفقد جنوده جيدا، ويكف 
عن تضليل أهالي املفقودين 
من شعبه« في إشارة ملصير 
اجلنود اإلسرائيليني املفقودين 

في قطاع غزة.
البارز في  القيادي  وكان 
حركة »حماس« خليل احلية 
قال في وقت سابق، بشأن ما 
تردد عن أسرى إسرائيليني 

املقاومة  ب����أن  لدى احلركة، 
الفلسطينية »لن تفصح عما 
في يدها«، مشددا في الوقت 
ذاته، على أن كتائب القسام 
اجلناح العس����كري حلركته 
قادرة على حترير األس����رى 

من السجون اإلسرائيلية.
وخالل احلرب التي شنتها 
إس����رائيل على غزة الصيف 
املاضي، أعلنت كتائب القسام 

اجلن����اح املس����لح حلرك����ة 
»حماس« ف����ي 20 من يوليو 
املاضي، عن أسرها اجلندي 
اإلسرائيلي شاؤول آرون خالل 
تصديها لتوغل بري للجيش 
اإلسرائيلي شرق مدينة غزة. 
وبعد يومني، اعترف اجليش 
اإلسرائيلي بفقدان آرون، لكنه 
رجح مقتل����ه في املعارك مع 

مقاتلي »حماس«.

وتتهم إس����رائيل حركة 
»حماس« باحتجاز جثة ضابط 
آخر يدعى هدار غولدن قتل في 
اشتباك مسلح شرقي مدينة 
رفح، يوم 1 أغسطس املاضي، 
وهو ما لم تؤكده احلركة أو 
تنفه.ومؤخرا، نشرت الصحف 
اإلس����رائيلية تقاري����ر حول 
إمكانية وجود أسرى »أحياء« 

لدى حركة حماس.

صورة لبيل وهيالري كلينتون في سبتمبر 2014                 ) سي ان ان ( 

على جميع مقارها ومصادرة 
ممتلكاتها واعتب���ار كل من 
ينتمي إليه���ا إرهابيا، مبررا 
دعواه بأن احلركة ش���اركت 
جماعة اإلخوان املس���يرات 
املسلحة في ذكرى ثورة 25 
يناير، على نحو أس���فر عن 
مقتل وإصابة العديد من رجال 
الشرطة واملواطنني، فضال عن 
قيام عناصر احلركة باقتحام 
العامة ملباحث  مبنى اإلدارة 

أمن الدولة آنذاك.
وكانت محكم���ة جنايات 
بورسعيد قد قررت في جلستها 
أمس، تأجي���ل محاكمة بديع 
والقياديني بجماعة اإلخوان 

م����ن جهته، ق����ال املتحدث 
باسم حركة الشباب ابو العزيز 
أبومصع����ب لوكال����ة فرانس 
برس »استهدفنا األمم املتحدة 
في غ����اروي وأوقعن����ا قتلى 

وجرحى«.
من جهته����ا، أفادت مصادر 
أمنية لفرانس برس بأن احلافلة 
الصغيرة قد تكون اصيبت في 
انفجار قنبل����ة يدوية الصنع 
الطريق  مزروعة على حاف����ة 

بديع بالبدلة احلمراء للمرة األولى خارج قفص احملكمة

» اإلعدام لـ 22 متهماً في قضية »قسم كرداسة« 

»الشباب« تتبنى هجومًا على حافلة
 لألمم املتحدة في الصومال

محم���د البلتاج���ي وصفوت 
حجازي وأكرم الشاعر و185 
آخري���ن إلى جلس���ة اليوم، 
اتهامهم  ف���ي قضي���ة  وذلك 
ارتكاب  بالتحري���ض عل���ى 
أحداث العن���ف والقتل التي 
وقعت في محافظة بورسعيد 

في أغسطس 2013.
التأجي���ل  ق���رار  وج���اء 
الستكمال االستماع إلى مرافعة 

هيئة الدفاع عن املتهمني.

ومت تفجيرها عند مرور احلافلة 
املستخدمة لنقل موظفي األمم 
املتحدة من مق����ر إقامتهم الى 

املكاتب.

القاه���رة � وكاالت: قضت 
محكم���ة جنايات اجليزة في 
جلستها املنعقدة امس مبعاقبة 
22 متهم���ا باإلعدام ش���نقا، 
ومعاقبة متهم حدث بالسجن 
املشدد ملدة 10 سنوات، وذلك 
إلدانتهم ف���ي قضية الهجوم 
املسلح الذي تعرض له قسم 
شرطة كرداسة في يوليو 2013 

مما اسفر عن مقتل شرطي.
وكانت احملكمة قد سبق لها 
في 18 مارس املاضي، ان أحالت 
املتهم���ني عدا احلدث  أوراق 
الدي���ار املصرية،  إلى مفتي 
الستطالع الرأي الشرعي في 

شأن إصدار حكم بإعدامهم.
الذين صدرت  ب���ني  ومن 
احكام بإعدامهم 14 محبوسا 
على ذمة القضية و8 يحاكمون 

غيابيا.
وم���ن جهة أخ���رى، ظهر 
مرشد جماعة اإلخوان املسلمني، 
محمد بديع، للم���رة األولى 
خارج قفص احملكمة بالبدلة 
أمام  احلمراء امس، للتحدث 
هيئة احملكمة التي تنظر قضية 
اقتحام قس���م شرطة العرب 
مبحافظة بورسعيد، بحسب 

ما افادت »اليوم السابع«.
ومن جان���ب آخر، قضت 
محكم���ة القاه���رة لألم���ور 
ام���س بع���دم  املس���تعجلة 
اختصاصها بتصنيف حركة 

6 أبريل كجماعة إرهابية.
وكان أح���د احملام���ني قد 
الدع���وى، وطالب فيها  أقام 
بتصنيف احلرك���ة، جماعة 

إرهابية والتحفظ

مقديش����و � وكاالت: قتل ما 
ال يقل عن 10 من موظفي األمم 
املتحدة بينهم اجنبي وأصيب 
عش����رة آخرين على األقل في 
هجوم ش����نته حركة الشباب 
املتشددة على حافلة صغيرة 
تابع����ة للمنظم����ة الدولية في 
مدينة غاروي عاصمة منطقة 
بونتالند ذات احلكم الذاتي شمال 

شرق الصومال.
وقال محمد علي، مسؤول 
الش����رطة في غاروي، لوكالة 
األنب����اء األملانية أمس إن ما ال 
يقل عن عشرة من موظفي األمم 
املتحدة قتلوا عندما انفجرت 
قنبل����ة زرعها متش����ددون في 
حافلة تابعة للمنظمة، مشيرا 
الى ان من بني الضحايا أربعة 
صوماليني، وخمس����ة أجانب 

بينهم كيني.
وصرحت مصادر في وكالة 
االستخبارات في بونتالند، مع 
طلب عدم الكشف عن هويتها، 
بأن القنبلة كانت مزروعة أسفل 
أحد املقاعد بحافلة األمم املتحدة 
ومت تفجيرها بطريقة التحكم 

عن بعد.
ووقع االنفجار عندما دخلت 
احلافل����ة مقر مكت����ب منظمة 
األغذية والزراعة »فاو« التابعة 
لألمم املتحدة، حس����بما أفادت 

الشرطة.
وكتب املمثل اخلاص لألمم 
املتح����دة في الصوم����ال، نيك 
كاي، ف����ي تغريدة على تويتر 
»أدين الهجوم الذي وقع صباح 
اليوم واستهدف )موظفي( األمم 
املتح����دة في غاروي. أش����عر 
بصدمة وفزع لسقوط قتلى«.

محمد بديع في أول ظهور له مرتديا البدلة احلمراء أمام احملكمة أمس     )اليوم السابع( 
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اجليش يعلن تفكيك 17 عبوة ناسفة وقتل 57 »إرهابياً« 

مقتل  ضابط وجنديني في تفجير لـ »انصار بيت املقدس« في سيناء
القاه����رة � وكاالت: أعلن 
املتحدث العسكري باسم القوات 
املسلحة املصرية العميد محمد 
سمير مقتل ضابط وجنديني 
وإصاب����ة جندي آخ����ر أثناء 
مالحقتهم املهربني والعناصر 
اإلجرامي����ة على خط احلدود 
الدولية في شمال سيناء امس.
ونقلت وكالة أبناء الش����رق 
األوسط الرسمية عن املتحدث 
العسكري قوله إن احلادث وقع 
عندما »قامت العناصر اإلرهابية 

بتفجير عبوة ناسفة في أحد 
مركبات قوة املداهمة«.

 وقال مصدر امني طالبا 
عدم كش����ف هويته لفرانس 
برس ان »ضابطا وجنديني قتال 
وجرح آخر عندما مرت آليتهم 
املدرعة فوق عبوة ناسفة في 
منطقة طويل األمير« في اجلزء 
املصري من مدينة رفح، بالقرب 
من املعبر امل����ؤدي الى قطاع 

غزة.
وتبنت الهج����وم جماعة 

»أنصار بي����ت املقدس« التي 
بايع����ت تنظي����م »داع����ش« 
وأصبحت تطلق على نفسها 

اسم »والية سيناء«.
وفي س����ياق متصل، قال 
العميد محمد س����مير إنه في 
إط����ار تنفيذ خط����ة القوات 
املسلحة الشاملة في القضاء 
على اإلرهاب في شبه جزيرة 
سيناء وعلى كافة االجتاهات 
اإلستراتيجية، متكنت القوات 
من تنفيذ عدة مداهمات ضد 

العناصر اإلرهابية أس����فرت 
عن مقتل 57 ارهابيا نتيجة 
ألعمال القتال املختلفة أثناء 
تنفيذ املداهمات خالل الفترة 

من 9 الى 19 أبريل اجلاري.
إل����ى أن القوات  وأش����ار 
متكنت م����ن تفجير 17 عبوة 
ناسفة بنيران القوات، مت زرعها 
بواسطة العناصر اإلرهابية 
في أماكن متفرقة الستهداف 
الق����وات أثن����اء إدارة أعمال 
القت����ال، باإلضافة إلى ضبط 

أجهزة اتص����االت وكاميرات 
وأسلحة داخل مقرات العناصر 

اإلرهابية.
من جه����ة أخ����رى، نفى 
املتحدث العسكري صحة ما 
تردد في احد البرامج احلوارية، 
امس االول، ع����ن تورط أحد 
طلبة الكلية احلربية في حادث 
تفجير نقطة جتمع طلبة الكلية 
داخل ستاد كفر الشيخ بزعم 
انتمائ����ه الح����دى اجلماعات 

اإلرهابية.

صندوق »حتيا مصر«: 3 مشروعات قومية محل 
اهتمامنا في 2015

القاهرة � أ.ش.أ: أعلن رئيس مجلس الوزراء 
املصري م.إبراهيم محلب عن حتديد صندوق 
»حتيا مصر« عددا من املشاريع املهمة لتنفيذها 

خالل العام احلالي.
وأوضح محلب، خالل اجتماعه مع اللجنة 
التنفيذي���ة لصندوق »حتيا مصر« ان الفترة 
املقبلة ستشهد إطالق العديد من املبادرات من 
جانب عمل الصندوق س���واء في املشروعات 
التي تخص التنمية املجتمعية، أو املشروعات 

التنموية املدرة للدخل.
وأش���ار إلى انه في ه���ذا الصدد، فقد حدد 
الصندوق 3 مش���روعات قومية ذات أولوية 
ف���ي التنفيذ خالل ع���ام 2015، وهي: القضاء 
على ڤيروس »س���ي«، وتبني مشروع أطفال 
بال مأوى، باإلضافة إلى مشروع دعم املناطق 

املهددة للحياة في منشية ناصر بالقاهرة. 

وذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية 
انه مت خالل االجتم���اع املوافقة على مبادرة 
الصندوق اخلاصة بإطالق حملة موسعة للقضاء 
على ڤيروس »سي« ومنع انتشاره في مصر، 
فيما تعكف وزارة التضامن االجتماعي على 
دراسة تصور حلل مشكلة األطفال بال مأوى، 

وبحث اخلطوات الالزمة لتنفيذه.
واس���تعراض االجتم���اع املخطط اجلديد 
للمرحلة الثانية من مش���روع تطوير منطقة 
منش���ية ناصر لصالح س���اكني املناطق ذات 
اخلطورة القصوى واملهددة للحياة والذي متت 
مناقشته واالنتهاء منه بالتنسيق بني وزيرة 
التطوير احلضري والعش���وائيات، ومحافظ 
القاهرة، فيما مت بحث مشروعات تطوير منطقة 
عزبة العسال وورشة سمعان وجرجس بحي 

شبرا، ومنطقة العشوائيات بالدويقة.
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ً لبنان يتسلم الدفعة األولى من السالح الفرنسي املمول سعوديا

في احلكومة إذا لزم األمر.
وأش���ارت الكتل���ة الى أن 
كل االحتماالت واردة س���واء 
باالعتكاف أو باالس���تقالة أو 

بغيرهما.
وتشكل مش���اركة لبنان 
ف���ي اجتماع رؤس���اء أركان 
اجليوش العربية في القاهرة 
غدا االربعاء للبحث في تشكيل 
القوة العربية املشتركة نوعا 
من االحراج حلكومة الرئيس 
متام سالم في ضوء االنقسام 

اللبناني.
غير أن وزير البيئة محمد 
املش���نوق، املقرب من رئيس 
احلكومة متام سالم أكد أمس 
انفجارا سياس���يا في  أنه ال 
لبنان، بل مجرد تش���نجات 
حتصل من وق���ت آلخر، كما 
أش���ار بعد لقائه مفتي لبنان 

الشيخ عبداللطيف ذريان.
وقال املش���نوق: الوضع 
احلكومي بخير وال يستطيع 
أي طرف أن يجنح باحلكومة 
الى أي اجت���اه وفق أجندته 

اخلاصة.

الوطنية«  حكومة »املصلحة 
استحقاق تعيني قادة للجيش 
واألمن الداخلي بدال من القادة 
الذين بلغوا السن القانونية، أو 
التمديد لهؤالء، جتنبا لتعذر 
التعيني فضال عن إقرار موازنة 
عامة للدولة حتت سقف عجز 
مقبول، إضاف���ة الى انتخاب 

رئيس للجمهورية.
ويؤيد رئيس مجلس النواب 
نبيه بري قيادات عس���كرية 
وأمني���ة جديدة اذا أمكن وإال 
فالتمديد للعماد جان قهوجي 
قائدا للجيش ولرئيس األركان 
وليد سلمان، ومدير املخابرات 
ادمون فاض���ل، واملدير العام 
لألمن الداخلي اللواء إبراهيم 
بصبوص اذا تعذر التعيني، ألن 

التمديد أفضل من الفراغ.
ويقول بري انه أبلغ ذلك 
العماد ميش���ال  الى  صراحة 
عون في لقائهما االخير، لكن 
العماد عون مازال على رفضه 
مبدأ التمديد وقد جددت كتلته 
النيابية هذا املوقف مشفوعا 
بالتلويح مبوقف من االستمرار 

وقال الوزير الفرنسي ردا 
على سؤال ان مجمل األسلحة 
مت النقاش حولها مع اجليش 
التسليح  اللبناني، وان خطة 
تتناس����ب واخلي����ار الذي قام 
اللبناني بالنسبة  به اجليش 
خلطة تسليحه اخلماسية، وقد 

احترمنا ذلك.
وأضاف: ان فرنسا سترافق 
مش���روع تس���ليح اجليش 
اللبناني ل� 10 س���نوات، وان 
الفرنسية  الكليات واملدارس 
س���تكون مفتوحة الستقبال 
وتزويده���م  اللبناني���ني 

باخلبرات.
ال���ى ذلك، ف���إن االهتمام 
الدفع���ة االولى من  بوصول 
االسلحة الفرنسية للجيش لم 
يشغل اللبنانيني عن أوضاعهم 
السياسية املتشنجة، واملرتبطة 
كما هو معروف بالتطورات 
االقليمية املتسارعة، خصوصا 
في اليم���ن، والتي تبرر قلق 
اللبنانيني من مفاجآت االيام 

اآلتية.
ووس���ط كل ذلك تواجه 

العربية السعودية وال تقبلونها 
من اي����ران؟ قال الوزير مقبل، 
بداية نحن نشكر اململكة العربية 
الس����عودية على ه����ذه الهبة، 
وكجيش لبناني االستعداد قائم 
لتقبل اي هبة غير مشروطة.

أما بالنسبة للهبة اإليرانية، 
ف����إن قبولها من����وط مبجلس 
الوزراء، ومبوافقة مجلس األمن 
لرفع احلظر عن إيران، ومتى 
نفذت هاتان املسألتان ال يبقى 
من مشكلة في قبول اي هبة.

وزير الدفاع الفرنسي جان 
ايڤ لودريان قال من جهته، ان 
لبنان الذي يعرف ثمن احلرب ال 
يريد االجنرار الى هذه الفوضى 
احمليطة ب����ه، ونحن نقف الى 
جانبه للحؤول دون ذلك، الفتا 
الى ان لبنان يتعرض لضغوط 

كبيرة من تنظيم داعش.
وأوضح ان هذا املشروع من 
حيث العتاد يتضمن عشرات 
املدرعات ومدفعي����ة حديثة، 
مش����يرا الى ان بالده ستنشر 
ضباط����ا فرنس����يني لتدريب 

اجليش.

بيروت ـ عمر حبنجر

أكد نائب رئيس احلكومة 
وزير الدفاع سمير مقبل ان هبة 
السالح السعودية ذات املنشأ 
الفرنس����ي الى لبنان، ستأخذ 
طريقها الى اجليش اللبناني، 

ولن تكون هناك مشكلة ابدا.
مقبل كان يرد على س����ؤال 
في املؤمتر الصحافي الذي عقده 
مع وزير الدفاع الفرنسي جان 
ايف لو دريان في مطار رفيق 
اثر وصول  الدولي،  احلريري 
الوزير الفرنسي مرافقا الدفعة 
االولى من األسلحة الفرنسية 
املمول����ة س����عوديا للجي����ش 
اللبناني، وكان الس����ؤال: هل 
ميكن ان يتأثر توريد السالح 
الفرنسي للجيش باحلملة التي 
تتعرض لها اململكة السعودية 

اآلن؟
وق����ال مقب����ل: كنت أفضل 
السفير السعودي،  ان يجيب 
احلاضر هنا عن هذا السؤال. 
وقد أجاب السفير علي عواض 
عسيري الحقا بقوله: ان الهبة 
الس����عودية هي رس����الة دعم 
للجيش اللبناني وللش����رعية 
اللبناني����ة وتأتي في س����باق 
الصداقة التي تربطنا بلبنان.

الرئيس  وذّكر مقبل بجهد 
الذي  السابق ميشال سليمان 
سعى بكل االجتاهات لتسليح 
اجليش، ونحن نقدر ونشكر 
كل الدول الصديقة التي تقدم 
مس����اعدات عينية وتدريبية 
ملس����اعدة ا جلي����ش وحماية 
السلم األهلي، ونخص بالشكر 
الواليات املتح����دة التي كانت 
طليع����ة املس����اعدين للجيش 
ال����ى دول اوروبية  باالضافة 

وعربية.
وأش����ار الى ان االستعداد 
لتقبل أي هبة غير مشروطة، 
الهبة اإليرانية منوط  وقبول 
مبجل����س ال����وزراء ومبوافقة 
مجلس األمن على رفع احلظر 

على إيران«.
وأوضح ان الدفعة الثانية 
م����ن األس����لحة تص����ل لبنان 
الشهر املقبل ووصول الدفعات 

سيستمر طوال 48 شهرا.
الدفعة األولى من  وتتألف 
42 ص����اروخ مي����الن املضاد 

للدروع.
وردا عل����ى س����ؤال حول 
ملاذا تقبلون هبات من اململكة 

السفير السعودي علي عواض عسيري ووزيرا الدفاع الفرنسي جان ايڤ لودريان واللبناني سمير مقبل وقائد اجليش جان قهوجي  في حفل تسلم اول دفعة من هبة السالح السعودي                 )محمود الطويل(

٭لقـاءات أميركيـة علـى أعلـى املسـتويات للحريري: 
تعطي مصادر »املستقبل« أهمية لزيارة الرئيس 
سعد احلريري الى واشنطن التي بدأت أمس وتستمر 
أسبوعا، وتشير الى مستوى اللقاءات التي سيعقدها 
مع نائب الرئيس جو بايدن ووزير اخلارجية جون 
كيري ومستشارة األمن القومي سوزان رايس، فضال 
عن لقاءات مع جلنة العالقات اخلارجية في الكونغرس.

ارسالن في موسكو بعد لقاء األسد:٭ النائب طالل ارسالن 
موجود في موس��كو تلبية لدعوة رس��مية تلقاها من 
ميخائي��ل بوغدانوف املوفد اخل��اص للرئيس بوتني 
الى الش��رق األوس��ط ونائب وزير اخلارجية، وقبل 
زيارته الى موس��كو التقى ارسالن الرئيس السوري 
بشار األس��د في دمش��ق. وتأتي زيارة إرسالن بعد 
إخفاق موسكو في جهودها إلقناع جنبالط بالتخفيف 
من حدة مواقفه العدائية جتاه النظام الس��وري، حيث 
لم تتوصل لق��اءات أجراها بوغدان��وف مع جنبالط، 
خالل زي��ارات خاصة قام بها الى بي��روت بعيدا عن 
األضواء، الى تغيير مبوقف جنبالط من األزمة السورية.
تراجع االستحقاق الرئاسي ملصلحة االستقرار: لوحظ 
أن االس����تحقاق الرئاس����ي لم يعد يرد في لقاءات 
الديبلوماس����يني العاملني في لبنان مع املسؤولني 
والسياسيني اللبنانيني، وأن هؤالء يكتفون بالتركيز 
على االستقرار الداخلي بشقيه السياسي »استمرار 
متاسك حكومة س����الم كممثل للشرعية اللبنانية 
في غياب رئي����س الدولة« واألمن����ي »دور ودعم 

اجليش«.
في انتقاد جديد يوجهه  اجلميل ينتقد حوار عون - جعجع: ٭
الى حوار عون - جعجع والتقليل من شأنه وجدواه، قال 
الرئيس أمني اجلميل إن أي حوار ال يؤدي الى انتخاب 
رئيس اجلمهورية ال قيمة له، املفتاح هو انتخاب الرئيس.
ذكرت  األشعث اجلهادي لهز عرش كسـرى اللبناني: 
صحيفة »األخبار« ان املجموعات اجلهادية الناشطة 
ف����ي الداخل اللبنان����ي تهيئ ملرحل����ة جديدة من 
العمل األمني في لبنان عنوانها هز عرش كسرى 

اللبناني.
وقالت ان قياديا من أنصار جبهة النصرة وصل 
الى لبنان أخيرا، موضح����ة ان القيادي املعروف 
بلقب االش����عث، وهو في اخلامس����ة والثالثني من 
العمر، مكلف بتس����لم زمام العمل األمني في أحد 

التنظيمات اجلهادية في لبنان.
األكتظـاظ دفع سـجناء »رومية« الـى التمـرد مجددًا:٭ 
جتدد الش��غب ف��ي س��جن رومية املرك��زي صباح 
أم��س، وانتق��ل وزير الداخلي��ة نهاد املش��نوق الى 
موقع الس��جن حيث اشرف على اعادة ضبط االمور.

املشنوق أطلع رئيس احلكومة متام سالم على الوضع، 
وقال: ال إمارة في سجن رومية وال في البلد. ورد املشنوق 
التدهور في السجن الى االكتظاظ الكبير، حيث ان املبنى 
يتسع ألربعمائة سجني بينما فيه اآلن 1100 سجني وموقوف.
ف��ي هذا الوق��ت اعتصم أهالي املوقوفني في س��جن 
رومي��ة مبدين��ة طرابلس ام��ام منزل وزي��ر العدل 
اش��رف ريفي، مطالبني باس��تقالة الوزير املشنوق.

وذكرت اوس��اط بني ه��ؤالء ان عملية قم��ع التمرد 
في الس��جن أس��فرت عن إصاب��ات بني الس��جناء.

أخبار وأسرار لبنانية

 الڤروڤ: الڤيتو الروسي ـ الصيني
مهد حللّ األزمة السورية

»داعش« يحاصر أكثر من 50 عائلة 
في قرية احلامتية في األنبار

موس���كو � وكاالت: قال وزي���ر اخلارجية 
الروسي سيرغي الڤروڤ إن استخدام روسيا 
والصني حق النقض )الڤيتو( في مجلس األمن 
الدولي ملنع صدور قرارات بشأن سورية »مهد 
لتهيئة الفرصة حلل األزمة السورية بالطرق 
السياسية«. وقال الڤروڤ - في كلمته مبؤمتر 
دولي للطالب عقد في موس���كو أمس بعنوان 
»منوذج األمم املتحدة« إننا »نستطيع أن نقول 
اليوم إن الفرصة تهيأت حلل األزمة السورية 

بالطرق السياسية«.
 وشدد على أن الڤيتو الروسي - الصيني 

بغداد - االناضول - أ.ش.أ: حذر مصدر 
عشائري في محافظة األنبار، من حدوث كارثة 
إنس���انية ومجزرة بحق أكثر من 50 عائلة 
يحاصره���ا تنظيم »داعش« منذ أيام بعد أن 
سيطر على محيطة قرية احلامتية في ناحية 

البغدادي.
وقال الش���يخ محمد العبيدي أحد وجهاء 
ناحية البغ���دادي الواقعة على بعد 100 كلم 
غ���رب الرمادي مركز محافظة األنبار لوكالة 
األناضول: إن »هذه العوائل بال ماء وال طعام 
منذ أيام وهم يستصرخون ويطالبون السلطات 
احمللية واملركزية في بغداد واالنبار بإسعافهم 

وإخراجهم إلى مناطق آمنة«.
واضاف العبيدي، »يوجد نس���اء وأطفال 
وكبار س���ن وال يتوافر الغذاء والدواء لهم«، 
مطالبا بنقلهم إلى قاعدة عني األسد اجلوية 
في البغدادي والتي تتخذ منها قوات اجليش 
العراقي واخلبراء األميركيون مقرا لهم والتي 
ال تبعد عن قرية احلامتية سوى 25 كلم من 

اجلهة الشرقية للقاعدة.
وبني العبي���دي أن، »العوائل مقطوعون 
عن العالم وتنظيم داعش يحيط بقريتهم«، 
محذرا من »ارت���كاب التنظيم مجازر أخرى 
بحق أهالي هذه القرى إذا لم تتدخل حكومة 

األنبار وبغداد لنجدتهم«.
م���ن جهته قال صب���اح كرحوت، رئيس 
مجلس محافظة األنبار، لألناضول أمس، إن 
500 أسرة نازحة ومهجرة عادت إلى مناطقها 
ش���رق الرمادي، فيما قالت املفوضية العليا 
املستقلة حلقوق االنسان في العراق، إن 1800 
عائلة نازحة من األنبار دخلت محافظة بابل، 
وأك���دت دخول غالبية النازحني العالقني في 

منفذ بزيبز جنوب غرب العاصمة بغداد.

في مجلس األم���ن الدولي »على القرارات غير 
املعقولة ساعد على ذلك«. 

وأوضح حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك 
الروس���ية، أن روسيا والصني استخدمتا حق 
الڤيتو في مجلس األمن الدولي ملنع صدور قرارات 
»غير مدروسة« بشأن سورية، مشيرا إلى أن 
»الڤيتو الروسي- الصيني حال دون حتويل 
سورية إلى ليبيا « مشيرا إلى أن »الدولة الليبية 
قد تفككت«. وشدد وزير اخلارجية الروسي على 
أن بالده تعتبر األمم املتحدة منظمة أساسية 

لتأمني سيادة القانون الدولي.

وقالت بش���رى العبيدي عضو مفوضية 
حقوق اإلنسان ل�»األناضول«، إن »1800 عائلة 
نازحة من محافظة األنبار وصلت بابل ومت 
احتضانها من قبل احلكومة احمللية واملدنيني 

من أهالي احملافظة«.
واضافت أن »اعدادا من العوائل النازحة من 
األنبار وصلت أيضا إلى محافظات البصرة 
وميسان وواس���ط جنوب العراق ولكن لم 
نعرف أعدادها«، مبين���ة أن »أغلب العوائل 
التي كانت عالقة خالل اليومني املاضيني في 
منفذ بزيبز قرب العاصمة بغداد متكنوا من 
الدخول إلى العاصمة بعد تخفيف اإلجراءات 

األمنية«.
وكانت إدارة محافظ���ة بابل قررت أمس 
األول منع دخول الرجال من سن )18-50( من 
نازحي األنبار إلى احملافظة واالكتفاء بدخول 
النساء واألطفال والشيوخ بحجة الضغط على 
الرجال لالنضمام إلى القوات االمنية وحترير 

مناطقهم من سيطرة تنظيم »داعش«.
من جهة أخرى، قالت مصادر محلية وأمنية 
أم���س إن 2200 من عائل���ة نازحة عادت إلى 
مناطقها مبحافظة صالح الدين. وإن اخلدمات 
التي متت إعادتها بلغت نسبتها 80%، وذلك 
بتوفير الطاقة الكهربية واملاء الصالح للشرب 
لتكريت مركز احملافظة والدور والعلم وباقي 

املناطق األخرى. 
واضاف���ت أن قيادة عمليات صالح الدين 
القانوني���ة واألمنية على  تطبق اإلجراءات 
العوائل العائدة إلى احملافظة للتأكد من كل 
األوراق الثبوتية لكل ش���خص قبل املوافقة 
على دخوله إلى املنطقة التي يسكن بها، وهي 
إجراءات تضمن سالمة املناطق ومتنع عودة 

مسلحي »داعش« إليها. 

مخاوف من ارتفاع ضحايا غرق السفينة قرب سواحل ليبيا إلى 900

استغاثاث جديدة في »املتوسط« وغرق سفينة تقل 300 راكب 
وانتقادات لالحتاد األوروبي تدفعه لعقد قمة خاصة بالهجرة

شخص منذ مطلع العام.
ويقول منتقدوا االحتاد 
االوروبي: انه يدرك احللول 
الكفيل����ة بتنظيم وتوزيع 
عبء الهجرة، لكنه لم يبد 
حتى اآلن اي ارادة سياسية 

للتحرك.
وصرح مسؤول اوروبي 
كبي����ر ل�»فرانس برس« ب� 
»انه عار على اوروبا«، معبرا 
عن صدمته جراء املآس����ي 

املتكررة. 
وتقضي احللول بإنشاء 
ط����رق ش����رعية للهج����رة 
ومكافح����ة املهربني في بلد 
املهاجرين وتزويد  انطالق 
وكال����ة فرونتكس لضبط 
حدود االحت����اد االوروبي 
مبوارد مالية كافية، وتعديل 
القوانني االوروبية املتعلقة 
بالتعام����ل م����ع املهاجرين 

والالجئني.
سيس����يليا  وأك����دت 
املفوض����ة  ماملس����تروم 
االوروبية السابقة لشؤون 
الهج����رة التي باتت تتولى 
ش����ؤون التجارة، اكدت ان 
»املآسي األخيرة في املتوسط 
تؤكد الضرورة امللحة لتحمل 
اوروبا مسؤولية مشتركة، 
ولتزويده����ا مبزي����د م����ن 

الوسائل القانونية«.
لكن هذه املقترحات لقيت 

الرفض حتى اآلن.
التعام����ل م����ع  ويت����م 
املهاجري����ن طالبي اللجوء 
اتفاق����ات دبلن 2  مبوجب 
التي تفرض على بلد الدخول 
تولي مس����ؤولية الوافدين 
اللجوء  وبح����ث طلب����ات 
الالجئني  والتكفل بإع����ادة 

الذين ترفض طلباتهم.
واقترح����ت املفوضي����ة 
النظام لكن  مراجعة ه����ذا 
24 م����ن احلكوم����ات ال�28 
لل����دول األعض����اء رفضت 
ذلك بش����كل قاطع. وحدها 
ايطاليا واليونان وقبرص 
ومالطا، وهي املعنية باألزمة، 

وافقت.

م����ن الكارثة الت����ي وقعت 
قبالة سواحل ليبيا، والتي 
يرى كثي����رون أنه كان من 
املمكن تفاديها. وأوضح أن 
أحد الق����وارب التي أطلقت 
نداءات اس����تغاثة أمس هو 
زورق مطاطي يبعد حوالي 
30 ميال عن الساحل الليبي 
وعلى متن����ه بني 100 و150 

شخصا.
وتدف����ع ه����ذه األخبار 
الكارثية االحتاد االوروبي 
العاجل وسط  التحرك  الى 
انتقادات الذعة، حيث يتجه 
نحو عقد قمة مخصصة مللف 

الهجرة غير الشرعية.
وصرحت كارلوتا سامي 
املتحدثة باس����م املفوضية 
السامية لشؤون الالجئني: 
»يب����دو أنن����ا إزاء أس����وأ 
البحر  ف����ي تاريخ  مجزرة 

املتوسط«.
وأضاف����ت املتحدثة أن 
شهادات الناجني تشير إلى 
وجود قرابة 700 شخص على 
منت زورق الصيد وطوله 20 
مترا عندما غرق خالل ليل 

السبت )األحد(.
وذكر ناج من بنغالديش 
مت نقله إلى املستشفى في 
صقلية على منت مروحية أن 
العدد يقارب ال� 950، وأن من 
بينهم 200 امرأة وقرابة 50 
طفال، بحسب النيابة العامة 

في كاتانيا.
من جهته، أعلن رئيس 
الوزراء اإلسباني ماريانو 
راخوي: »نحن األوروبيني 
جنازف بفقدان مصداقيتنا 
إن عجزنا عن جتنب أوضاع 

مأسوية جتري يوميا«.
وق����ال املتحدث باس����م 
رئيس االحت����اد األوروبي 
دونالد توسك لوكالة فرانس 
برس: إن توس����ك يفكر في 
عقد قمة خاصة مخصصة 

لهذه األزمة.
وكت����ب توس����ك عل����ى 
أنه »س����يواصل  »تويتر« 
احملادثات مع قادة االحتاد 
األوروبي واملفوضية واجلهاز 
الديبلوماسي األوروبي حول 
كيفي����ة التخفيف من وقع 

األزمة«.
وحثت إسبانيا وأملانيا 
واليون����ان وفرنس����ا على 
تدخل س����ريع، بينما دعا 
ال����وزراء اإليطالي  رئيس 
ماتيو رينزي إلى عقد قمة 

بحلول نهاية األسبوع.
وفي حال تأكدت أس����وأ 
املخاوف حول مأساة األحد، 
فإن ع����دد ضحايا حوادث 
البحر املتوسط  الغرق في 
سيرتفع إلى أكثر من 1600 

عواصم � وكاالت: شكل 
حادث غرق القارب اخلشبي 
رودس  جزي����رة  قبال����ة 
اليونانية أمس عامل ضغط 
جديد على االحتاد األوروبي 
للتح����رك ملواجه����ة ه����ذه 
املعضلة، بعد كارثة غرق 
ما يقارب 700 مهاجر غير 
شرعي قادمني من سورية 
والشرق األوسط وافريقيا 
قبالة السواحل الليبية أمس 

األول. 
فقد لقي ثالثة مهاجرين، 
احدهم طفل، مصرعهم أمس 
في غرق س����فينة شراعية 
رودس  جزي����رة  قبال����ة 
اليونانية في جنوب شرق 
بحر ايج����ه، بينما مت إنقاذ 

80 شخصا آخرين.
وقال مسؤول في شرطة 
املرفأ لوكالة فرانس برس 
الش����رعية  ان »الس����فينة 
جنحت على الصخور قرب 
مرفأ رودس وسقط 3 قتلى 
احده����م طفل«. وأضاف ان 
»عدد الناجني بلغ 80 حسب 
ارقام مؤقتة« فيما اشارت 
مصادر الى ان عدد الركاب 

300 على األقل.
القارب هو أحد 3  وهذا 
قوارب أطلقت نداء استغاثة، 
حسبما نقلت شبكة سكاي 
نيوز ع����ن املنظمة الدولية 
للهجرة باملياه الدولية في 
البحر املتوس����ط، فيما قال 
ال����وزراء اإليطالي  رئيس 
ماتي����و رين����زي أمس: إن 
حكومت����ه تتع����اون م����ع 
املالطية إلنقاذ  الس����لطات 
قارب����ني يق����الن مهاجرين 
بش����كل غير مشروع أطلقا 

نداء استغاثة.
بدوره قال رئيس وزراء 
مالطا جوزيف موسكات إن 
حصيلة القتلى جراء حتطم 
قارب أمس األول قد ترتفع 
من 700 إلى 900 ش����خص 
في حال تأكدت املعلومات 
عن عدد الركاب. في حني أن 
28 شخصا فقط مت إنقاذهم 

ً تلفزيون الكويت حاضرا
ممثلة االحتاد األوروبي لشؤون املهاجرين 

تتحدث إلى عدد من الفضائيات ويبدو ميكروفون 
تلفزيون الكويت قبل دخولها الى اجتماع عقد 
أمس في لوكسمبورغ ملناقشة مأساة وفاة 700 

)أ.ف.پ(. مهاجر   

مقبل: دفعات 
السالح ستتواصل 

ونتقبل الهبات 
اإليرانية بعد رفع 

العقوبات

وزير الدفاع الفرنسى: 
سنرافق تسليح 
اجليش اللبناني 

لعشر سنوات
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عاصفة 

ضد الحوثيين

محمد بن راشد: العمل اخلليجي يتجه إلى مزيد 
من التكامل.. خليجنا واحد كان وسيبقى

دبي � س���ي.ان.ان: قال سمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن »العمل 
اخلليجي اليوم يتجه ملزيد من التكامل والتنسيق 
وتوحيد اجلهود تعزيزا ألمننا وحماية ملكتسبات 

شعوبنا.. خليجنا واحد.. كان وسيبقى«.
هذا التعليق أطلقه الشيخ محمد بن راشد 
من خالل تغريدة عبر حس���ابه الرسمي على 
موقع التواصل »تويتر«، ليعيد نش���ره وزير 
الدولة للشؤون اخلارجية وزير الدولة لشؤون 
املجلس الوطني االحتادي أنور قرقاش، ويطلق 
سلسلة من التغريدات املرتبطة مبا قاله سمو 

الشيخ محمد بن راشد.
وجاء في تغريدات الوزير قرقاش »أما جتيير 
الوضع في اليمن لصالح التمدد اخلارجي في 

سياق ما يجري في العراق وسورية فمصيره 
عالقات متوترة وشحن طائفي تسأل عنه طهران 
قبل غيرها«. وأضاف أن »املطلوب عالقات سوية 
ب���ن إيران واخلليج والع���رب تنبذ الطائفية 
وحتترم السيادة وعدم التدخل، هنا سيصبح 

اخلطاب اإليراني مقبوال وإيجابيا«.
وواصل قرقاش بالقول في تغريدة أخرى أن 
»تأسيس املوقف اإليراني على أساس أخالقي 
حجته ضعيفة في ظل اس���تهداف املدنين في 
س���ورية، من تغاضى عن املعاناة السورية ال 
يقنع في تناوله لليمن«. وختم بالتأكيد على 
أن »الهجوم اإليراني الشرس ضد السعودية لن 
ينجح في شق الصف اخلليجي، عاصفة احلزم 
مشروع عروبي مشترك جتاه التمدد اإليراني 

وسياسة سيطرة امليليشيات«.

 سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

»الداخلية السعودية«: مقتل أحد أفراد حرس 
احلدود في إطالق نار كثيف مصدره اليمن

الرياض � واس: نقل صاحب السمو امللكي األمير 
فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، حتيات خادم 
احلرمن الشريفن امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، وسمو 
وزير الدفاع للمصابن من أفراد القوات البرية في 

مستشفى القوات املسلحة بخميس مشيط.
وأكده سموه خالل زيارته لهم أمس، أن »ما 
قاموا ب����ه من عمل بطولي سيس����جله التاريخ 
مبداد من ذهب وسيروي لألجيال القادمة مدى 
قوة ورباطة جأش اجليش السعودي املتمسك 
بعقيدته اإلسالمية الصحيحة، واستبساله للذود 
عن حياض الوطن واحملافظة على أمنه، مثمنا 
مواقفهم الشجاعة في حماية الوطن، واعتزازه 
البالغ مبا ملسه فيهم من عزمية وإصرار حلماية 
دينهم ووطنهم ومليكهم، سائال سموه اهلل تعالى 
أن مين على املصابن بالشفاء العاجل« بحسب 

وكالة األنباء السعودية »واس«.

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
أمس مقتل أحد رجال حرس احلدود بنيران أطلقت 

من األراضي اليمنية في جنران. 
ونقلت الوكالة ع����ن املتحدث األمني لوزارة 
الداخلية أنه »عند الس����اعة احلادية عشرة من 
مساء يوم األحد وأثناء أداء رجال حرس احلدود 
وزمالئهم بالقوات البرية ملهامهم في نقطة أمن 
رقابة )عدم( املتقدمة مبركز السد مبنطقة جنران 
تعرضوا إلطالق نار كثيف وقذائف هاون من داخل 
احلدود اليمنية، مم����ا اقتضى الرد على مصدر 

النيران باملثل، والسيطرة على املوقف«. 
وقال املتحدث انه »نتج عن تبادل إطالق النار 
استشهاد اجلندي أول صالح مانع محمد احملامض 
من رجال حرس احلدود، تغمده اهلل بواسع رحمته 
وتقبله في الش����هداء، وإصابة اثنن آخرين من 
القوات البرية وحرس احلدود، حيث مت نقلهما 

إلى املستشفى لتلقي العالج الالزم«.

صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير يزور مصابي اجليش في خميس مشيط   )واس(

أمير عسير يزور مصابي اجليش في خميس مشيط

رئيس وزراء باكستان يزور السعودية غدًا 
لبحث تطورات الوضع في اليمن

إس����الم آباد � أ.ش.أ: أفادت وس����ائل اإلعالم 
الباكس����تانية بأن رئيس الوزراء نواز شريف 
يعت����زم زيارة اململكة العربية الس����عودية غدا 

األربعاء لبحث تطورات الوضع في اليمن.
وذكرت قناة )جيو( الباكستانية أمس أنه من 
املقرر أن يجري شريف محادثات مع خادم احلرمن 

امللك سلمان بن عبدالعزيز خالل الزيارة.
يذكر أن ش����ريف أوفد رئيس إقليم البنجاب 

محمد شهباز شريف مبعوثا خاصا إلى اململكة 
الستعراض العالقات الثنائية بن البلدين الشقيقن 

وسبل تعزيزها في جميع املجاالت.
وشهدت عدة مدن باكستانية مسيرات مؤيدة 
لعاصفة احلزم التي تقودها اململكة ضد االنقالبين 
احلوثين. وأقسم اآلالف من الباكستانين على 
حماي����ة اململك����ة واحلرمن الش����ريفن من أي 

عدوان.

مجلس الوزراء يشكر خادم احلرمني الشريفني على تخصيصه 274 مليون دوالر ألعمال اإلغاثة اإلنسانية في اليمن

الرياض: قرار مجلس األمن رسالة قوية للحوثيني ودعم لعاصفة احلزم

في هذا السياق بالقرار رقم 
2216 بشأن اليمن الذي تبناه 
الدولي حتت  مجلس األمن 
البند الس���ابع م���ن ميثاق 
األمم املتحدة بأغلبية أربعة 
عشر صوتا، وعده مجسدا 
الدول���ي  املجتم���ع  إلرادة 
وجديته للوقوف إلى جانب 
الشعب اليمني ورسالة قوية 
للمتمردين احلوثين، وميثل 
إقرارا م���ن املجتمع الدولي 
بالتأييد ملوقف اململكة ودول 
التحال���ف وتأييدا لعاصفة 
احلزم التي تق���وم بها هذه 
الدول نصرة للشعب اليمني 
الرئيس  واس���تجابة لنداء 
عبدربه منصور هادي«. وقال 
الوزراء  البيان »ان مجلس 
رفع »الشكر والتقدير خلادم 
احلرمن الشريفن على أمره 
بتخصيص مبلغ 274 مليون 
دوالر ألعمال اإلغاثة اإلنسانية 
ف���ي اليمن م���ن خالل األمم 
املتحدة استجابة لالحتياجات 

اإلنس���انية للشعب اليمني 
التي تضمنتها مناشدة األمم 

املتحدة«.
من جانب آخر اس���تقبل 
خ���ادم احلرمن الش���ريفن 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 
في مكتبه بقصر اليمامة أمس، 
رئيس وزراء لبنان األسبق 

سعد احلريري.
وقالت »واس« ان احلريري 
»عب���ر خ���الل االس���تقبال 
عن الش���كر خلادم احلرمن 
الشريفن على حرص اململكة 
على أمن لبنان واستقراره 
وعلى م���ا قدمت���ه من دعم 
للجي���ش اللبنان���ي لزيادة 
درج���ة جاهزيت���ه وقوته 
ملواجهة اإلرهاب والدفاع عن 
حدود لبنان« وذلك بالتزامن 
مع تس���لم اجليش اللبناني 
أولى املساعدات العسكرية 
املمولة من قبل اململكة ضمن 
مساعدات قيمتها 3 مليارات 

دوالر.

الرئيس السوداني عمر  من 
حسن البش���ير، إضافة إلى 
االتص���االت التي أجراها مع 
كل من الرئيس الصيني شي 
بينغ، والرئيس األميركي باراك 
الفرنسي  أوباما، والرئيس 
فرانس���وا هوالند، ورئيس 
البريطاني ديڤيد  ال���وزراء 
كاميرون، وكذلك استقباله 
لرئيس وزراء والية باڤاريا 
األملانية هورست سيهوفر، 
ومبعوث اللجن���ة الرباعية 
للسالم في الشرق األوسط 

توني بلير.
الوكال���ة بيانا  ونقل���ت 
أصدره وزير الثقافة واإلعالم 
د.ع���ادل الطريف���ي عق���ب 
اجللسة، قال فيه ان »مجلس 
الوزراء استعرض بعد ذلك 
تط���ور األحداث في املنطقة 
والعال���م، ومنه���ا مجريات 
األوضاع على الساحة اليمنية 
الدولية بشأنها«،  واجلهود 
ان املجلس »رحب  وأضاف 

� واس: رحب  الري���اض 
مجلس الوزراء الس���عودي 
بق���رار مجلس األمن الدولي 
الداعي لتس���ليم االنقالبين 
احلوثين أسلحتهم واملواقع 
التي سيطروا عليها للسلطات 
الش���رعية، واعتبره رسالة 
قوية تعبر عن دعم املجتمع 
الدول���ي لعاصف���ة احل���زم 
الت���ي تقوده���ا اململكة ضد 

املتمردين.
جاء ذلك خ���الل ترؤس 
خادم احلرمن الشريفن امللك 
سلمان بن عبدالعزيز للجلسة 
الدورية التي عقدها مجلس 
اليمامة  الوزراء في قص���ر 

مبدينة الرياض أمس.
وقال���ت وكال���ة األنباء 
السعودية »واس« ان خادم 
الش���ريفن »أطلع  احلرمن 
املجلس عل���ى مباحثاته مع 
جاللة امللك حمد بن عيسى 
ملك مملكة البحرين، وفحوى 
االتصال الهاتفي الذي تلقاه 

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس                                                                                                                        )واس( 

األمن السعودي في حالة تأهب حتسباً لهجمات إرهابية
الرياض ـ رويترز: أكد منصور التركي املتحدث 

باسم وزارة الداخلية السعودية أمس أن قوات 
األمن في حالة تأهب ألي هجوم محتمل يشنه 

متشددون على أي مركز جتاري أو منشأة 
للطاقة.

وقال التركي لرويترز: »وردت معلومات بشأن 
عمل محتمل يستهدف مركزا للتسوق أو 

منشآت آلرامكو. أرسلنا هذه املعلومات لقوات 

األمن حتى تكون على أهبة االستعداد«. وذكر 
تركي أنه ليس لديه املزيد من املعلومات بشأن 

التهديد.
وأضاف: »السعودية مستهدفة باإلرهاب. وعادة 
في مثل هذه األوضاع تكون هناك محاوالت من 

اجلماعات اإلرهابية الستغالل الوضع وتنفيذ 
هجمات«.

وذكر مراسلون لرويترز أن حرس بوابات مركز 

للتسوق في وسط الرياض منعوا الشبان غير 
املتزوجني من الدخول يوم السبت وفتشوا 

حقائب السيدات.
يذكر أنه في 2006 اقتحم أربعة من متشددي 

تنظيم القاعدة بوابات محطة بقيق التابعة 
آلرامكو لكنهم لم يستطيعوا إحداث أضرار 

كبيرة قبل أن يقتلوا في تبادل إلطالق النار مع 
قوات األمن.

ميليشيات احلوثي تواصل ارتكاب املجازر

خسائر باجلملة للحوثيني في عدن وتعز 
والتحالف يشن أكبر غارة على قاعدة »سكود« في صنعاء

عدن ـ اياد أحمد والوكاالت:
 

املقاومة الشعبية  حققت 
اجلنوبية اليمنية انتصارات 
كبي����رة عل����ى ميليش����يات 
احلوثين والقوات املتحالفة 
معهم م����ن املوالن للرئيس 
السابق علي عبداهلل صالح، 
في عدة جبهات وخاصة عدن 
ومتكنت من تطهير س����احل 
االس����تراتيجي  الكورنيش 
املتمردي����ن  بالكام����ل م����ن 
وطردته����م من ع����دة فنادق 
كان����وا يتمركزون فيها على 
طول هذا الساحل وقتل عدد 
من القناصة فيها. في املقابل 
واص����ل االنقالبيون ارتكاب 
املجازر من خ����الل القصف 
العش����وائي على املس����اكن 

واملدنين. 
وأكدت مصادر في اللجان 
ل� »األنب����اء« أن  الش����عبية 
املقاوم����ة اجلنوبي����ة كبدت 
الق����وات املوالي����ة لصال����ح 
واحلوثي����ن بخور مكس����ر 
أمس األول خس����ائر فادحة 
ف����ي االرواح عقب مواجهات 
عنيفة متكنت املقاومة خاللها 
من طرد املليشيات من عدد 
من املواقع. وفجرت املقاومة 
دبابة وأحرقت عربة ومن فيها 

املليشيات في كورنيش  من 
س����احل ابن ومتكنت أيضا 
من اس����تعادة منزل رئيس 
اجلمهورية بخور مكسر الذي 
كان قد احتله املتمردون وكذلك 
حترير مقر القنصلية الروسية 

واألحياء املجاورة لهما.
وش����نت املقاومة هجوما 
عنيفا استهدف مواقع تتمركز 
فيها قوات موالية للحوثين 
الرحاب  وصال����ح بجول����ة 
بحي العريش بخور مكسر، 
وقالت مصادر في اللجان انها 
»أطلقت أكث����ر من 13 قذيفة 
هاون أصابت جتمعا للقوات 
املوالي����ة للحوثين وصالح 
بجولة الرحاب بحي العريش 
وأحرقت املواقع مبن فيها من 

جنود وآليات«.
وردا على تلك اخلسائر، 
أكدت مصادر طبية مبستشفى 
التعليمي بعدن  اجلمهورية 
املوالية لصالح  القوات  »ان 
واحلوثي����ن ارتبكت األحد 
مجزرة مروعة بحق عشرات 
املدنين الذين سقطوا ما بن 
القصف  ف����ي  قتيل وجريح 
العش����وائي، ومنهم عشرة 
مدنن سقطوا قتلى برصاص 

القناصة«.
ل�  وقال ش����هود عي����ان 

»األنباء«: إن عدد من منازل 
الرش����يد  املواطنن في حي 
بخور مكسر احترقت بالكامل 
ج����راء القصف العش����وائي 
للميليشيات من جهة العريش 
ومعسكر بدر«. وشهدت مدينة 
املعال أيضا مواجهات عنيفة 

مبختلف األسلحة.
في ه����ذه االثن����اء نقلت 
»رويترز« عن سكان محلين 
تأكيده����م أن ضرب����ة جوية 
نفذته����ا طائ����رات »عاصفة 
احلزم« على قاعدة لصواريخ 
سكود في العاصمة اليمنية 
صنعاء سببت انفجارا هائال. 
وقالوا ان هذا هو أكبر انفجار 
منذ بدء القصف اجلوي قبل 

أكثر من ثالثة أسابيع.
وأحرزت املقاومة الشعبية 
والقوات املوالية لش����رعية 
الرئيس عبد رب����ه منصور 
هادي، مبحافظة تعز وسط 
اليم����ن أمس وقبل����ه تقدما 
كبيرا وسيطرت على عدد من 
املواقع التي كان املتمردون قد 
سيطروا عليها شرق وغرب 
املدينة، بالتزامن مع استمرار 
طائرات التحالف الذي تقوده 
الس����عودية، بتنفيذ غارات 
مكثفة على مواقع وجتمعات 
احلوثين والق����وات املوالية 

املقاومة  لصالح، ومتكن����ت 
أربعة  الش����عبية من أس����ر 
قناصة حوثي����ن في جولة 
وادي القاض����ي. وهاجم����ت 
اللجان الش����عبية باألسلحة 
ق����وات األمن  الثقيل����ة مقر 
الذي حتاصره منذ  املركزي 
أيام. وردت القوات احملاصرة 
داخل املعسكر بقصف عشوائي 
بالدبابات على األحياء السكنية 

جوار املعسكر«.
كم����ا اس����تهدف القصف 
لعاصف����ة احل����زم رتال من 
الدباب����ات ف����ي وادي صالة 
القريب من مؤخرة اللواء 22 
والقص����ر اجلمهوري زدمره 
بالكامل، وقصفت أيضا مبنى 
التموين العسكري في تعز، 

حيث يتمركز املتمردون.
ومتكنت قوات اللواء 35 
املوالية للش����رعية مسنودة 
باملقاوم����ة الش����عبية م����ن 
السيطرة على نادي الصقر 
الرياض����ي وعززته باآلليات 
العسكرية وكذلك مبنى البحث 
اجلنائ����ي، وأعلنت املقاومة 
الشعبية سيطرتها على منزل 
النائب ف����ي البرملان اليمني 
في حزب الرئيس الس����ابق، 
سلطان البركاني مبدينة تعز 
بعد حتويله الى وكر للقناصة 

احلوثين واملوالن للرئيس 
السابق.

إل����ى ذلك قال����ت مصادر 
سياسية إن »احلزب االشتراكي 
اليمني دعا أنصاره في مدينة 
تعز للمش����اركة الفاعلة في 
مقاومة مليش����يات احلوثي 

وصالح دفاعا عن تعز«.
وأطلقت املقاومة الشعبية 
ن����داء عاجال  مبحافظة تعز 
لقبائل وأبناء محافظتي اب 
واحلديدة شرق وغرب املدينة 
أن تقوم بقطع إمدادات احلوثي 
املتجهة الى تع����ز عبر تلك 
احملافظات، وناشدت الرئيس 
عبد ربه منصور هادي ورئيس 
احلكومة املهندس خالد بحاح 
س����رعة تزويدهم باألسلحة 
النوعية اخلاصة بحرب املدن 
والشوارع ومنها قناصة ليلية 
ونهارية وصواريخ مضادة 

للدروع.
البيضاء  وفي محافظ����ة 
جن����وب العاصم����ة صنعاء 
ل�  أك����دت مص����ادر قبلي����ة 
»األنباء«: أن القبائل ش����نت 
امس هجوم����ا عنيفا مباغتا 
على مواقع احلوثين مبنطقة 
حمة صرار برداع وقتلت 23 
مسلحا حوثيا وأسر 6 آخرين 

والسيطرة على املواقع.

احلريري يشكر 
خادم احلرمني 

على دعم اجليش 
اللبناني وتسلم 

أولى دفعات هبة 
السالح
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الرياضية

بيب: مهمتنا صعبة
أعرب االسباني بيب غوارديوال املدير الفني لفريق 
بايرن ميونيخ عن سعادته بعدما بات بايرن على بعد 
فوزي���ن فقط من أجل االحتفاظ بلقب البوندس���ليغا 

للموسم الثالث على التوالي.
وقال غوارديوال: نظهر بش���كل مثالي في املسابقة 
احمللية ونسيطر بقوة على خصومنا، ولكننا نعاني 

قاريا بسبب الغيابات املؤثرة.
وتطرق مدرب بايرن للحديث عن لقاء فريقه املرتقب 
م���ع ضيفه بورتو البرتغالي في إي���اب دور الثمانية 

لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وأوضح غوارديوال: »إنن���ي فخور للغاية بالعبي 
فريق���ي، ولدينا اآلن مباراة مهم���ة في دوري األبطال 
مس���اء اليوم، بطبيعة احلال ستكون املباراة صعبة، 

ولكنه هدف كبير نسعى لتحقيقه«.

رفض البرازيلي داني ألڤيس مايقال حول ان فريقه 
برشلونة ضمن بنسبة كبيرة تأهله الى نصف نهائي 
دوري األبطال، مشيرا في الوقت نفسه الى انه ال ميكن 
التكهن مبا سيحدث في مباراة االياب رغم انهم ميتلكون 
ميزة ضئيلة للفوز في الذهاب. وقال ألڤيس »نتيجتنا 
في حديقة االمراء ميزة مهمة ولكن ليس���ت حاسمة، 
هذه املباراة تأتي في الوقت املناس���ب ومع أقصى قدر 
من القوة«. وأضاف »في باريس رأيت فريقا يقاتل من 
اجل اللقب وكنا في وضع جيد بامليدان، وشخصيتنا 

هي التي  ميزتنا«.
وتابع »لدينا ش���خصية والشخصية واللعب هما 
السبيل الوحيد لتحقيق األهداف في دوري أبطال أوروبا 
وال ميكن التكهن بالنتيجة ألننا ال نعلم ما س���يحدث 
وال ميكننا التفكير في أي ميزة، ولكن ما يتعني علينا 
فعله هو السيطرة على املباراة ومحاولة التسجيل منذ 
الدقيقة االولى ألنها الطريقة الوحيدة التي ميكننا من 
خاللها التغلب على باريس سان جرمان املتسلح هذه 

املرة بأبرز جنومه«.

البرازيلي ألڤيس قلق من انتفاضة اخلصم

»بي أس جي« بحاجة إلى معجزة في »الكامب نو«

مصيرية لـ »الپاڤاري« أمام »التنني البرتغالي«
سيكون بايرن ميونيخ األملاني أمام مهمة صعبة لكن ليست 
مستحيلة أمام ضيفه بورتو البرتغالي، فيما يسعى برشلونة 
اإلسباني لتجنب أي مفاجأة مستبعدة من ضيفه باريس سان 
جرمان الفرنسي، وذلك عندما يتواجهان معهما اليوم في إياب 

الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
على ملعب »اليانز ارين���ا«، اعترف مدرب بايرن ميونيخ 
اإلس���باني بيب غوارديوال بان على فريقه مقاربة لقاء بورتو 
كمباراة »نهائي���ة« إذا ما أراد التأهل إلى الدور نصف النهائي 

للمرة الرابعة على التوالي.
وأصبحت آم���ال »الپاڤاري« ال���ذي يعاني من لعنة 
اإلصابات، بتكرار سيناريو 2013 وإحراز ثالثية الدوري 
والكأس ودوري أبطال أوروبا مهددة بعد خسارته 

األربعاء املاضي أمام بورتو 1-3 في لقاء الذهاب.
ويعاني فريق املدرب بيب من لعنة اإلصابات 
إذ يفتقر ل� 8 من العبيه وعلى رأس���هم النجمني 
الهولندي اريني روبن والفرنسي فرانك ريبيري 
إضافة إلى النمساوي دافيد االبا، ما دفع بطبيب 
الفريق هانتس � ويلهلم مولر � وولفاهرت إلى 
ت���رك منصبه بعد 40 عاما م���ع النادي، عازيا 

السبب إلى فقدان الثقة بالطاقم الطبي.
ومن املؤكد أن بايرن بحاجة إلى العمل على 
دفاعه املهزوز ال���ذي انهار أمام الضغط الذي 
مارس���ه بورتو في لقاء الذه���اب الذي جاءت 
فيه جميع أهداف األخير م���ن أخطاء دفاعية 
لإلسباني تشابي الونس���و والبرازيلي دانتي 

وجيروم بواتنغ.
ويتجه بايرن حلسم لقب الدوري األملاني، لكن 
اخلروج من الدور ربع النهائي ملسابقة دوري 
أبط���ال أوروبا قد يعكر فرحة الپاڤاري 

ويلقي بظالله على موسمه الناجح.
وق���د تلقى فريق غوارديوال دفعة 
معنوية مهمة بعد أن عاود قائد املنتخب 
األملاني باستيان شفاينشتايغر متارينه 
مع الفريق ام���س األحد، وخاض القائد 
الثاني في النادي حصته التمرينية األولى 
منذ إصابته أمام بوروسيا دورمتوند في 

الرابع من الشهر اجلاري.
وم���ن احملتم���ل أن يش���ارك 
»شفايني« ضد بورتو في ظل 
الغيابات العديدة التي يعاني 
منها العمالق األحمر، كما 
سيتمكن غوارديوال من 
االعتم���اد على مواطنه 
الظهير خوان برنات، 
كما عاود القائد فيليب 
التماري���ن بعد  الم 
تعافيه من مشكلة 

في اجلهاز الهضمي.
ويخوض بورتو الذي يصل إلى الدور ربع النهائي للمرة 
األولى في املواسم الستة األخيرة، أسبوعا حاسما إذ انه 
سيتواجه مع غرميه األزلي بنفيكا حامل اللقب واملتصدر 
األحد املقبل في املرحلة ال���� 30 من الدوري احمللي في 
مباراة مصيرية بعد أن أبقى الفارق الذي يفصله عن 
األخير إلى 3 نقاط بفوزه السبت على أكادمييكا 0-1 

في مباراة أجرى خاللها املدرب اإلس���باني خولني 
لوبيتيغوي 9 تعديالت من أجل إراحة العبيه 

األساسيني استعدادا للفصل الثاني من املواجهة 
مع النادي الپاڤاري.

وفي املواجهة الثانية، يواجه باريس 
سان جرمان مهمة شبه مستحيلة أمام 
مضيفه برش���لونة بعد أن سقط ذهابا 
على أرض���ه 1-3، ما مهد الطريق أمام 
النادي الكاتالوني لبلوغ نصف النهائي 
للمرة السابعة في املواسم الثمانية 
األخيرة وعقد مهمة النادي الباريسي 
بالوصول إلى دور ال� 4 للمرة الثانية 
فقط في تاريخه بعد موسم 1994-

.1995
ويبدو أن���ه من الصعب جدا على 

فريق املدرب ل���وران بالن أن يتجنب 
اخلروج من ربع النهائي للموسم الثالث 

عل���ى التوالي، خصوصا أن برش���لونة 
الذي س���بق أن أنهى مشواره منافسه في 

هذا الدور عام 2013 حتى لو عاد إليه جنماه 
الس���ويدي زالتان ابراهيموڤيتش واإليطالي 

مارك���و فيراتي اللذان غابا عن الذهاب بس���بب 
اإليقاف.

وميلك »البارس���ا« فرصة إحراز الثالثية 
هذا املوس���م إذ حافظ في الدوري على فارق 
النقطتني الذي يفصله عن مالحقه وغرميه ريال 
مدريد بعد فوزه على منافسه القوي ڤالنسيا 
2-0 السبت، كما يتواجد في نهائي مسابقة 
ال���كأس، حيث يتواجه مع اتلتيك بلباو في 

29 مايو املقبل.
وس���يعود إلى سان جرمان قائده 

الذي  البرازيل���ي تياغو س���يلفا 
أصيب في لق���اء الذهاب وترك 
مكانه ملواطنه دافيد لويز الذي 
كان محط س���خرية وس���ائل 
التواصل االجتماعي واإلعالم 
بعد الكرتني اللتني مررهما 
س���واريز بني س���اقيه في 
طريقه للتسجيل في مرمى 

النادي الباريسي.

موين يدير بايرن وبورتو
اختار االحتاد األوروبي لكرة القدم احلكم النرويجي سفني أودفار موين 
إلدارة لقاء برشلونة وباريس سان جرمان في إياب ربع نهائي دوري األبطال. 
وكانت آخر مباراة قد أدارها موين بالبطولة األوروبية في 17 مارس املاضي 
بني موناكو وأرسنال والتي انتهت بفوز النادي اإلجنليزي بهدفني نظيفني. فيما 
سيدير اإلجنليزي مارتن أتكينسون مباراة بايرن ميونخ وبورتو على ملعب أليانز 
أرينا، علما بأن نتيجة الذهاب كانت لصالح النادي البرتغالي بثالثة أهداف لهدف.

ألڤيس
يرفض التهاون

مولر: نثق 
في أنفسنا 
وقادرون 
على التأهل

ميتلك بايرن ميونيخ األملاني لكرة 
القدم سبعة ألقاب أوروبية في سجل 
إجنازاته من بينها خمس���ة في دوري 
أبطال أوروبا، لكنه لم يسبق له قلب 
النتيجة ملصلحته بعد تأخره بهدفني 
خارج أرضه في تاريخ مشاركاته في 

البطولة القارية.
وتعويض الهزمي���ة التي مني بها 
بايرن أم���ام بورت���و البرتغالي 3-1 
هو اإلجن���از التاريخي الذي يحتاجه 
بايرن من أجل الصعود للمربع الذهبي 
واحلفاظ على أمله في حتقيق الثالثية 
للمرة الثانية خالل آخر ثالثة أعوام.

وقال توم���اس مولر مهاجم بايرن 
ميونيخ في مؤمتر صحافي إن فريقه 
املب���اراة باندفاع  أال يخ���وض  يجب 
ويستنفد أسلحته ببساطة. وأضاف 
»الفريق مفعم بالطاقة. نثق في أنفسنا 
لكنن���ا ال نتحمل ارت���كاب العديد من 

األخطاء«.
وكان بايرن ميونيخ قد أخفق في 
حتقيق مهمة مشابهة خمس مرات من 
أمام تشلسي اإلجنليزي  قبل، آخرها 

في بطولة عام 2005.
ومع ذلك، ميكن للفريق أن يستمد 
احلماس مما حقق���ه في كأس االحتاد 
األوروبي )الدوري األوروبي حاليا( في 
موسم 1988 � 1989 عندما تعادل بايرن 
مع إنتر ميالن اإليطالي وتأهل بقاعدة 

احتساب الهدف خارج األرض.
وسيتولى مهام اخلط الهجومي لبايرن 
الثالثي مولر وروبرت ليفاندوفسكي 
وماري���و غوتزه حيث الي���زال آريني 
روب���ن غائب���ا لإلصابة. 
الفني  املدي���ر  وق���ال 
غوارديوال  جوسيب 
إنه ال يعتقد أن فرانك 
ريبيري سيتعافى في 
الوقت املناسب للمشاركة، 

ولكن الفريق تلقى أنباء سارة بعودة 
باستيان شفاينشتايغر وفيليب الم.

ويعد الم، الذي قال إن بايرن ميونيخ 
لم يستهن ببورتو في مباراة الذهاب 
وإمنا »ارتكب عدة أخطاء«، واحدا من 
أربع���ة العبني )مع جي���روم بواتينغ 
وجوان بيرنات ومانويل نوير( يقفون 
على بعد بطاقة واحدة من تلقي عقوبة 

اإليقاف.
ومع ذلك تبدو مسألة جتاوز دور 
الثمانية األكثر أهمية من التفكير في 
مش���كالت الدور قبل النهائي، خاصة 
أن الهزمية س���تؤثر بشكل كبير على 
مشوار غوارديوال التدريبي في أملانيا، 
بغض النظر عن النتائج احمللية، بعد 
أن خس���ر بايرن أمام ريال مدريد في 
الدور قبل النهائي للبطولة األوروبية 

باملوسم املاضي.
وكان بايرن ميونيخ قد توج بثنائية 
الدوري والكأس في أول مواسمه حتت 
قيادة غوارديوال، وفي املوسم احلالي 
بات قريبا للغاية م���ن اعتالء منصة 
التتويج بالبوندس���ليغا وينافس في 
الدور قبل النهائي من بطولة الكأس.

ومع ذل���ك تأتي احملاس���بة األهم 
للمدرب حسب نتائج الفريق بالبطولة 
األوروبية. وقد أعلن ماتياس س���امر 
مدير الكرة بوضوح أنه يتوقع تتويج 

الفريق احلالي.
وقال س���امر »ه���ذه املجموعة من 
الالعبني بالفريق اس���تثنائية وال بد، 
برأيي، أن تت���وج مجددا بلقب دوري 
أبطال أوروبا هذا املوسم أو في املوسم 

املقبل«.
ودعم غوارديوال العبيه بالتأكيد على 
أن العودة وتعويض اخلسارة ذهابا اليزال 
في املتناول، وصرح قائال »يجب علينا 
تكريس كل جهودن����ا في املباراة. نحن 

بحاجة الى الكفاح وميكننا التقدم«.

التاريخ يقف في صف بورتو ضد البايرن

beIN 1HD 09:45

beIN 2HD 09:45بورتو بايرن ميونخ

سان جرمانبرشلونة
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جتمعه مبالحقه سمبدوريا 
وميالن ويوفنتوس والتسيو، 
رصيده إل���ى 53 نقطة في 
املركز الرابع بفارق 5 نقاط 

عن قطبي العاصمة.
وتغل���ب باليرمو على 
ضيفه القوي جنوى بهدفني 
من البلغاري افايلو شوشيف 

.1-2
وعاد اودينيزي من ملعب 
كييفو بنقطة بتعادله معه 

.1-1

فرنسا

أسدى سانت اتيان خدمة 
كبيرة لباريس سان جرمان 
اللق���ب بعدما اجبر  حامل 
مضيفه ليون على االكتفاء 
بالتعادل معه 2-2 في قمة 
املرحلة الثالثة والثالثني من 

الدوري الفرنسي.
وافتتح ليون التسجيل في 
الدقيقة 24 عبر الكاميروني 
كلينتون جني، لكن سانت 
اتي���ان أدرك التع���ادل في 
الدقيق���ة 31 من ركلة جزاء 
نفذها العاج���ي ماكس الن 
غرادل ثم دخل إلى استراحة 
الشوطني متقدما بفضل هدف 
لالعب سان جرمان السابق 

رومان هاموما )45(.
أن  اجلمي���ع  واعتق���د 
سانت اتيان سيعزز تقدمه 
في الش���وط الثاني بسبب 
األفضلية العددية لكن ليون 
تفوق على نفس���ه وأدرك 
التعادل عبر كريس���توف 
جالي���ه )48( ث���م صم���د 
بوجه ضيفه حتى صافرة 

النهاية.

بالتعادل ايضا 1-1 في اول 
مباراة النتر بقيادة مدربه 
السابق روبرتو مانشيني 
ب���دال من وولتر  الذي حل 

ماتزاري.
واس���تفاد نابول���ي من 
نتيجتي قطبي روما لينعش 
آماله باملش���اركة في دوري 
أبطال أوروبا املوسم املقبل 
وأك���د النتيجتني املميزتني 
اللتني حققهما في مباراتيه 
األخيرت���ني ضد فيورنتينا 
وفولفسبورغ في »يوروبا 
ليغ«، وذلك من خالل فوزه 
الكبير على مضيفه اجلريح 
التاسع عشر قبل  كالياري 

األخير بثالثية نظيفة.
الفريق اجلنوبي  ورفع 
ال���ذي يخ���وض اختبارات 
صعبة في املراحل األخيرة 

انتهى لقاء ديربي ميالنو 
بني مي���الن وانتر بالتعادل 
السلبي في املرحلة احلادية 
والثالثني من الدوري اإليطالي 

لكرة القدم.
على ملعب »جوسيبي 
ميات���زا«، انته���ى مواجهة 
انتر  اجلارين اجلريح���ني 
ومي���الن بالتعادل 0-0 في 
مباراة محتسبة على ارض 
األول، ليفش���ل الفريق���ان 
بالتال���ي ف���ي حتقيق فوز 
»شرفي« بعد أن فقدا األمل 
منطقيا في احلصول على 
مقع���د أوروب���ي املوس���م 

املقبل.
ويحتل انتر املركز العاشر 
برصيد 42 نقطة مباش���رة 

خلف ميالن بفارق نقطة.
وكان لقاء الذهاب انتهى 

صراع بني العب ميالن دي يونغ والعب انتر أمبروسيو                                                                                                                                                            )أ.ف.پ(

ال غالب وال مغلوب

هاميلتون يقتنص »جائزة البحرين« للفورموال 1

أشكناني وشميد ينسحبان من السباق األول
في البحرين من حتدي كأس بورشه جي تي 3

منافس���ه األملاني من املركز 
الثاني للس���باق الثالث من 

أصل أربعة.
وتقدم بط���ل العالم في 
نهاية الس���باق الذي تكون 
من 57 لف���ة، بفارق 3.380 
ثانية على رايكونن و6.033 
على زميل���ه روزبرغ، فيما 
الفنلن���دي اآلخ���ر  ج���اء 
فالتيري بوتاس )وليامس � 
مرسيدس( رابعا بعدما متكن 
وللفات كثيرة من الوقوف 
في وجه محاوالت فيتل الذي 
حل خامسا في النهاية بعدما 
الثاني،  املرك���ز  انطلق من 
فيما جاء زميله السابق في 
ريد بول االسترالي دانيال 
ريكياردو سادسا في سباق 
غاب عنه البريطاني جنسون 
باتون )ماكالرين( بس���بب 
عطل في سيارته، ما وضع 
حدا ملسلس���ل مش���اركاته 
املتتالية عن���د 179 وحرمه 
من محاول���ة حتطيم الرقم 

القياس���ي املس���جل باسم 
االيطالي ريكاردو باتريزي 
)187 من 1982 حتى 1993(.

وعزز هاميلتون صدارته 
العام برصيد 93  للترتيب 
نقطة ام���ام روزبرغ )66( 
وفيت���ل )65( ورايكون���ن 
)42( قبل السفر الى اوروبا 
خلوض الس���باق األول في 
القارة العجوز في 20 مايو 
املقبل على حلبة برشلونة 

االسبانية.
ترتيب اخلمسة األوائل 

في السباق:
1 � البريطان���ي لوي���س 

هاميلتون )مرسيدس(
الفنلن���دي كيم���ي   �  2

رايكونن )فيراري(
3 � األملاني نيكو روزبرغ 

)مرسيدس(
4 � الفنلن���دي فالتيري 

بوتاس )وليامس(
5 � األملاني سيباستيان 

فيتل )فيراري(

والفنلندي كيمي رايكونن 
)فيراري( الذي خرج منتصرا 
من هذه املعرك���ة قبل لفة 
على نهاية الس���باق حارما 

ضرب سائق مرسيدس 
البريطاني لويس هاميلتون 
مج���ددا وأكد ان���ه على أمت 
االستعداد للدفاع عن لقبه، 
وذلك بإحرازه فوزه الثالث 
هذا املوسم من اصل أربعة 
سباقات بعدما أنهى جائزة 
البحري���ن الكبرى، املرحلة 
الرابعة م���ن بطولة العالم 
لس���باقات فوم���ورال 1 في 

الصدارة.
واس���تحق هاميلت���ون 
الذي لم يفلت منه س���وى 
س���باق املرحلة الثانية في 
ماليزي���ا حني ح���ل ثانيا 
خلف سائق فيراري اجلديد 
األملاني سيباستيان فيتل، 
الس���ادس والثالثني  فوزه 
في س���باقاته ال� 153 بعدما 
فرض سيطرته على سباق 
البداية  حلبة الصخير من 
حتى النهاية، تاركا الصراع 
على املركز الثاني بني زميله 
األملان���ي نيك���و روزب���رغ 

ديوكوڤيتش يحرز لقب »مونتي كارلو«

فندق وريزيدنس سفير الكويت ـ الفنطاس ينظم
مباراة ودية لكرة الطائرة الشاطئية بني إداراته

توج الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش املصنف 
اول بلقب دورة مونتي كارلو، ثالث دورات االلف 
نقطة للماسترز املقامة على املالعب الترابية 
والبالغ مجموع جوائزها نحو 3 ماليني يورو، 
للمرة الثانية في مسيرته بتغلبه على التشيكي 
توماس بيرديتش السادس 7-5 و4-6 و3-6 

في املباراة النهائية.
وهذا اللقب الرابع لديوكوڤيتش في 2015 
والثاني واخلمسون في مسيرته والثاني في 
االم���ارة بعد عام 2013 حني تغلب في النهائي 
على االسباني رافايل نادال الذي ذهب ضحية 

للصربي في نصف نهائي النسخة احلالية.
وعزز ديوكوڤيتش الذي خسر نهائي مونتي 

كارلو اع���وام 2009 و2012 امام نادال بالذات، 
سجله املميز في دورات املاسترز بعدما احرز 
لقبه الثالث والعشرين )بينها ثالثة من اصل 
ثالثة ممكنة هذا املوسم( من اصل 33 مباراة 

نهائية.
اما برديتش الذي تلقى هزميته التاس���عة 
عشرة امام ديوكوڤيتش من اصل 21 مواجهة 
بينهما واملتوج بعش���رة القاب في مسيرته، 
فكان يخ���وض النهائي الرابع له في بطوالت 
املاسترز الف نقطة واالول منذ خسارته امام 
السويسري روجيه فيدرر في مدريد قبل ثالثة 
اعوام، علما بانه توج في باريس بيرسي 2012 

وخسر نهائي ميامي 2010.

قام فن���دق وريزيدنس س���فير الكويت � 
الفنطاس بتنظيم مباراة ودية لكرة الطائرة 
على شاطئ الفندق بني إداراته املختلفة والذي 
متت استضافته إدارة الفندق من خالل إدارة 
املوارد البش���رية كنوع من التشجيع وحث 
املوظفني على دوام بناء العالقات الودية بينهم، 
األمر الذي يهدف الى تعزيز أواصر التعاون 
والثقة ويس���اعد على تعزيز واحلفاظ على 

روح عالية.
وقد مت تشكيل س���تة فرق منافسة ممثلة 
بفريق اإلداريني، قس���م األغذية واملشروبات 
)املطبخ(، قسم األغذية واملشروبات )اخلدمة(، 
قسم االستقبال، قسم التدبير املنزلي وقسم 
الهندسة للمش���اركة في تلك املباراة الودية 

التي عقدت هذا االسبوع من شهر ابريل 2015 
والتي س���تختم بحفل يتم من خالله توزيع 
اجلوائز من قب���ل ادارة الفندق ممثلة باملدير 
العام س���يف الدين محمد ورؤس���اء اإلدارات 
تقديرا للمهارات الرياضية لدي األفراد وروح 

املنافسة بني الفرق.
وق���د احتل فري���ق األغذية واملش���روبات 
)املطبخ( على املركز األول وحصوله بالتالي 
على امليداليات الذهبية وكأس البطولة، يليه 

قسم التدبير املنزلي باملركز الثاني.
واستهل املوظفون هذا احلفل بتقدمي جزيل 
الشكر ملدير عام الفندق وطاقم اإلدارة على هذا 
احلدث الرياضي املتميز وما سيتبعه من مباريات 

رياضية أخرى خالل األشهر القادمة.

نوفاك ديوكوڤيتش يواصل انطالقته القوية هذا املوسم                                                                      )أ.ف.پ(

جولة »األنباء« في الصحف اإلسبانية

ماركا: 
كعب كرمي 

موندو:
القاتل سواريز 

يصل املوس���م السادس 
من حتدي كأس بورشه جي 
تي 3 الش���رق األوسط إلى 
ذروة اإلث���ارة في الس���باق 
األخير ملوس���م 2014 � 2015 
على حلبة البحرين الدولية، 
بعدم���ا اضطر الكويتي زيد 
أش���كناني وكذلك متصدر 
البطولة كليمنس ش���ميد، 
سائق فريق النابودة رايسنغ، 
لالنسحاب من السباق األول 
للجولة السادسة. وهذا يعني 
أن حسم بطولتي السائقني 
والفرق سيكون في السباق 
الذي يقام  املثي���ر  اخلتامي 
قبيل سباق جائزة البحرين 
الكبرى لطيران اخلليج 2015، 
اجلول���ة الرابعة من بطولة 

العالم للفورموال 1.
وجرى السباق األول أمام 

جمه����ور محلي رائع وعدد 
من الشخصيات املؤثرة في 
السيارات،  عالم س����باقات 
حيث كان فرصة لس����ائقي 
املنطقة إلظهار مهاراتهم في 
مناسبة عاملية، وبالنسبة 
ألي متابع محاي����د، كانت 
سلسلة سباقات احملترفني 
الوحيدة في الشرق األوسط 
التوقعات،  على مس����توى 
التش����ويق  حي����ث قدمت 
واإلث����ارة عند كل منعطف 

تقريبا.
منذ بداية السباق، كانت 
كل األعني ترك����ز على حامل 
املاض����ي زيد  لقب املوس����م 
أشكناني املنطلق من املركز 
األول، ومتصدر الترتيب العام 
كليمنس شميد الذي انطلق من 
املركز الرابع بعد نتيجة مخيبة 

في التصفيات التأهيلية. وبعد 
شارة االنطالق مباشرة، متكن 
ش����ميد من االس����تفادة من 
انطالقة أشكناني الضعيفة 
وتق����دم للمركز الثاني بينما 
تراجع منافسه الكويتي إلى 

املركز الرابع.
اللفة  وقبل منتص����ف 
األول����ى، عانى أش����كناني 
من قفل ف����ي املكابح أثناء 
محاولت����ه جتاوز ش����ميد 
وفرينس قب����ل الوصول 
إلى املنعطف الثامن الشهير 
بصعوبته، واصطدم الشاب 
الكويتي مع تشارلي فرينس 
ما أجبر كال السائقني على 
االنس����حاب. وتأثر شميد 
أيضا باحلادث الذي جرى 
أمامه حيث اضطر للتوقف 
بش����كل كام����ل لتجنب أي 

تصادم. ثم تابع سائق فريق 
النابودة رايسنغ السباق 
في املركز األخير، وبينما 
كان يحاول ش����ق طريقه 
التي  املراك����ز  لتعوي����ض 
خسرها، احتكت سيارته 
مع سيارة روب فرينس ما 
اضطره أيضا لالنسحاب 

من السباق.
وبهذه النتيجة، لم يسجل 
املتصدر والوصيف أي نقاط، 
ويبق���ى ش���ميد متقدما في 
الترتيب العام بفارق اثنتي 
عش���رة نقطة. لك���ن مهمة 
الس���ائق املقيم في اإلمارات 
ستكون صعبة في السباق 
الثاني حيث س���ينطلق من 
املركز الس���ابع، بينما يبدأ 
أشكناني السباق مجددا من 

مركز االنطالق األول.

آس:
جدول مباريات جيد

املشاركون بالبطولة في إدارات الفندق

من السباق املثير في البحرين

هاميلتون رافعا كأس جائزة البحرين للفورموال 1
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عجب يدعو بن دريع العتزاله

»هوكي اجلليد« يكتسح الهند
 في بطولة كأس التحدي اآلسيوي

وجه العب نادي القادس���ية ومنتخبنا الوطني لكرة القدم 
السابق أحمد عجب الدعوة إلى فرج بن دريع حلضور مهرجان 
اعتزاله الذي سيقام يوم اجلمعة املقبل حتت رعاية رجل األعمال 
خالد ناصر الس���ويلم وذلك على هامش املباراة التي ستجمع 
الفريق األول لكرة القدم بنادي القادسية بنظيره الكويت على 

ملعب ستاد محمد احلمد ضمن القسم الثاني من الدوري.
م���ن جهته، فقد أش���اد بن دريع بالالعب وم���ا قدمه طوال 
مشواره الرياضي مع األندية واملنتخبات الوطنية التي مثلها 
وطالب���ه ببذل املزيد خالل الفترة املقبلة من اجل خدمة الكرة 
الكويتية وعدم االبتعاد عن املجال الرياضي واالجتاه إلى العمل 
اإلداري أو الفني سواء من خالل ناديه او أي ناد آخر مستفيدا 
من خبرته الطويلة في املالعب وفي نهاية اللقاء أهدى عجب 
درعا تذكارية إلى بن دريع بهذه املناسبة شاكرا إياه على دعمه 

ملهرجان اعتزاله.

اكتس���ح منتخبنا لهوكي اجلليد نظيره الهندي 10-2 في 
ثاني مبارياته ضمن منافسات بطولة كأس التحدي اآلسيوي 
للعبة التي انطلقت مبش���اركة س���تة منتخبات ليحقق فوزه 
الثاني في البطولة الذي مكنه من تصدرها بعد انقضاء جولتني 

من منافساتها.
وفرض منتخبنا أفضليته الواضحة على مجريات أشواط 
املباراة الثالثة في ظل تألق معظم العبيه، وجاءت أهداف الكويت 
عن طريق العبه مشعل العجمي ثالثة أهداف )هاتريك( واحمد 
العجمي وعبدالعزيز الش���تيل هدفني لكل منهما فيما اضاف 
الالعبان عبدالعزيز املراغي وجاسم العوضي وسالم العجمي 

هدفا واحدا لكل منهما. 
وفي مباراة ثانية حقق منتخب عمان فوزا ثمينا على منتخب 
ماليزي���ا بنتيجة هدفني مقابل ال ش���يء بعد اللجوء لضربات 
الترجيح عق���ب انتهاء الوقتني األصل���ي واإلضافي بالتعادل 
بنتيجة س���بعة أهداف لكل منهما علم���ا ان املنتخب العماني 
كان متقدم���ا بفارق هدفني قبل أن يتعادل منتخب ماليزيا في 

الدقائق األخيرة.
وجنح منتخب س���نغافورة في حتقيق فوزه األول والذي 
جاء على حساب منتخب قيرقستان بنتيجة 4-2 بعد أن حول 
تأخره في بداية الشوط االول بهدف ليعود ويتعادل في نهاية 
الش���وط ثم يفرض هيمنته على بقي���ة املباراة ويخرج فائزا 

ليدخل دائرة املنافسة على املراكز االولى في البطولة.
من جانبه، اكد نائب رئيس نادي الكويت األلعاب الشتوية 
الشيخ نواف فهد احلمد في تصريح صحافي عقب انتهاء منافسات 
اليوم ان جناح حفل االفتتاح وأول جولتني للبطولة يثبت قدرة 

النادي على تنظيم البطوالت الكبرى في هذه الرياضة.
وقال ان منتخب الكويت ق���ادر على الفوز باللقب بعد ان 
اظه���ر إمكانياته الكبيرة في اول مباراتني له في البطولة بعد 
ان اس���تعد جيدا للبطولة، حيث أقام عدة معسكرات خارجية 
مهنئا املنتخب العماني على ظهوره مبستوى مشرف بالبطولة 
بعد حتقيقه فوزين متتاليني بالرغم من قصر فترة انضمامه 

لالحتاد الدولي للعبة.
وأضاف أن ناديه حريص على إتاحة الفرصة لالعبيه لتطوير 
مستواهم الفني من خالل إشراكهم في البطوالت الكبرى، مشيدا 
بدعم وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة 
املدير العام الشيخ احمد املنصور للنادي ما اسهم في االرتقاء 

باللعبة وتطويرها. 
بدوره أعرب حارس مرمى املنتخب العماني يوسف العماني 
عن س���عادته لفوز منتخب السلطنة على ماليزيا والبقاء في 
دائرة املنافسة على اللقب بالرغم من قلة خبرة الالعبني، وأكد 
انه كان واثقا من فوز فريقه وصد الضربات الترجيحية ومتنى 

مواصلة فريقه للفوز في املباريات املقبلة.

حصل البطل الكويتي بدر بالل على املركز الرابع في بطولة 
هولندا »فيزيك« لطول فوق 180 سم.

ويعتبر املركز الذي حققه البطل الواعد في الرياضة إجنازا 
خارجيا للمرة االولى يحققه في مسيرته، بأن يكون بني األربعة 

الكبار في القارة األوروبية وبني عمالقة الرياضة في العالم.

أحمد عجب يقدم درعا تذكارية إلى فرج بن دريع

فهيد العجمي يسلم جائزة أفضل العب 

منتخبنا اجتاز عقبة الهند بسهولة 

افتتاح البطولة اخلليجية للغولف اليوم
جترى اليوم الثالثاء مراس���م حفل افتتاح بطولة مجلس 
التعاون اخلليجي للغولف التاس���عة عشرة للرجال والثامنة 
للش���باب واألولى للس���يدات، التي تنظمها اللجنة الكويتية 

للغولف وتختتم 25 اجلاري على مالعب صحارى.
وتقام البطولة حتت رعاية وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود، مبشاركة 
منتخبات اإلمارات والس���عودية 
وقطر وعم���ان والبحرين، إلى 

جانب الكويت املضيفة.
وأنهت اللجنة استعداداتها 
الستضافة هذا احلدث اخلليجي 
الهام، إذ حتول مقر البطولة 
إلى خلية نحل ال تهدأ في الفترة 
املاضية، تفاديا ألي معوقات قد 
تواجه النواح���ي التنظيمية أو 
الفنية، خصوصا في ظل احلرص 
على تنظيم بطولة استثنائية، ستشهد 
مشاركة العنصر النسائي في املنافسات للمرة األولى في تاريخ 
البطوالت اخلليجية. وكانت وفود املنتخبات اخلمسة الشقيقة 

قد وصلت إلى الكويت على مدار اليومني املاضيني.

الكويت تستضيف
 البطولة العربية لـ»الووشو كونغ فو«

حزام إلى »سباير« إلجراء عملية بالركبة

احلكم العنزي يقاضي 5 من العبي الشباب

أعلن رئيس اللجنة الكويتية لل�»ووشو كونغ فو« ناصر 
اللوغاني عن اس���تضافة الكويت للبطولة العربية اخلامسة 

للشباب للووشو كونغ فو أكتوبر املقبل. 
وق���ال اللوغاني الذي يترأس الوفد املش���ارك في فعاليات 
بطولة األندية العربية التاس���عة انه وبالتنسيق بني االحتاد 
العربي للعبة واللجنة الكويتية ستستضيف الكويت البطولة 

العربية اخلامسة للشباب. 
وأعرب عن شكره لرئيس اللجنة االوملبية الشيخ د.طالل 
الفهد الصباح وأمني سر اللجنة األوملبية عبيد العنزي ورئيس 
جلان الفنون القتالية في اللجنة االوملبية الشيخ فهد طالل الفهد 

على دعمهم ومساندتهم للجنة الكويتية للووشو كونغ فو.

مبارك الخالدي

غادر البالد ظهر امس جنم نادي الكويت واملنتخب األوملبي 
أحمد حزام متوجها الى قطر إلجراء عملية جراحية في املستشفى 

املتخصص التابع ألكادميية اسباير.
وأكد مدير الكرة في الفريق األول أن حزام غادر البالد برفقة 
د.عبيد الشمري، مشيرا الى ان الالعب يحتاج الى فترة تأهيلية 

تعقب العملية متتد من شهرين الى ثالثة اشهر.
اجلدي���ر بالذكر ان نادي الكويت واملنتخب خس���را جهود 

النجم الواعد نتيجة لإلصابة القهرية.

أحمد السالمي

أكد احلكم عبدالهادي العنزي في تصريح خاص في »األنباء« 
على قيامه بتقدمي شكوى رسمية ضد 5 من العبي فريق نادي 
الشباب حتت 19 سنة وذلك على خلفية اعتدائهم عليه في أثناء 
إدارته إحدى مباريات الفريق على ناديهم حيث قاموا باالعتداء 
عليه ومت توثيق احلادثة بالڤيديو الذي مت تداوله حينها في 

مواقع التواصل االجتماعية.
وقال: تقدمت بالش���كوى إلى اجلهات القانونية املختصة 
وتوكي���ل احملامي أنور العنزي ملتابع���ة اإلجراءات القانونية 
وذلك بعد أن أصدرت جلنة االنضباط عقوباتها على الالعبني 
اخلمس���ة الذين اعتدوا علي أثناء إدارتي ملباراة فريقهم على 
ملعبهم، ونصت العقوبات على شطب العب واحد وإيقاف العب 

آخر لنهاية املوسم وإيقاف 3 العبني سنة ميالدية.
وأضاف: العقوبات التي صدرت لم تكن مناسبة ملا حدث، كما 
أن مجلس إدارة نادي الشباب قدم استئنافا لتخفيف العقوبات 
عن الالعبني، وعليه فقد قررت اللجوء إلى القضاء ألخذ حقي 

عبر القنوات القانونية.

العبو كاظمة يريدون مواصلة املشوار في البطولة اخلليجية

في ربع نهائي دوري أبطال اخلليج

كاظمة إلقصاء الريان أمام جماهيره
عبدالعزيز جاسم 

يسعى كاظمة الستعادة 
أمجاد املاض���ي خليجيا 
الليلة  عندما يحل ضيفا 
على الريان القطري في ربع 
نهائي دوري أبطال اخلليج 
ال� 30 والتي تقام بنظام 
خروج املغلوب من مباراة 
واحدة على ملعب الريان، 
ويبح���ث البرتقالي عن 
اللقب املفقود بعد غياب 20 
عاما عن منصات التتويج 
اخلليجي���ة وس���تكون 
الري���ان مبنزلة  مواجهة 
املفتاح الرئيسي الستعادة 
هذا اللقب.واحتل البرتقالي 
وصافة املجموعة الثالثة 
برصيد 6 نقاط، فيما تصدر 
الري���ان املجموعة األولى 
ب�8 نقاط.ويدخل كاظمة 
املواجهة وهو يدرك متاما 
أن املوسم احمللي بالنسبة 
له قد انتهى خصوصا بعد 
اقتناعه بوجوده في املركز 
السادس بالدوري خلف 
العربي والكويت والقادسية 
واجلهراء والساملية، كما أنه 
خرج من جميع البطوالت 
احمللي���ة األخ���رى خالي 
الوفاض، لذلك سيقاتل من 
أجل مواصلة املنافسة على 
لقب البطولة اخلليجية، 
وهو ق���ادر على ذلك ألنه 
ميلك مجموعة مميزة من 
الالعبني يأتي في مقدمتهم 
ناص���ر فرج ومش���اري 
العازمي وطالل الفاضل 
وحمد حربي ويوس���ف 
ناصر باإلضافة إلى هداف 
ال���دوري باتريك فابيانو 
الذي يقدم مستويات من 
مواجهة إلى أخرى ويعتبر 
احد مكاسب البرتقالي هذا 

املوس���م.ويبحث كاظمة 
ع���ن حتقيق الف���وز أوال 
ومن ثم تقدمي املس���توى 
املفقود في آخر مواجهات 
ال���دوري وكذلك في دور 
املجموع���ات بالبطول���ة 
اخلليجية ولن يكون ذلك 
إال إذا قام املدرب البرازيلي 
جانسينيز داسيلفا بقراءة 
املنافس بصورة جيدة من 
خالل متابعته للمباريات 

األخيرة للفريق مستندا 
على عدد من األش���رطة 
الت���ي مت توفيرها له من 
قبل اجلهاز اإلداري للفريق.
وعل���ى اجله���ة األخرى 
يسعى الريان إلى مواصلة 
انتصارات���ه ونتائج���ه 
اإليجابية التي يحققها على 
الصعيد اإليجابي محليا 
وخارجي���ا حيث عاد إلى 

دوري األضواء.

بالل رابع بطولة هولندا لـ »الفيزيك«

الشمري: أمتلك 4 عروض محلية
أكد طارق الشمري العب نادي كاظمة أنه 

ميتلك أربعة عروض من أندية محلية، 
رافضا الكشف عن هوية تلك األندية، 

مضيفا أنه سيحسم موقفه بالقبول 
أو الرفض، عقب نهاية املوسم الكروي 

احلالي.

وأشار الشمري إلى األولوية في التجديد 
للبرتقالي، حيث ينتهي عقده مع كاظمة 
بنهاية املوسم احلالي، متمنيا االستمرار 

مع فريقه.
وأبدى الالعب حزنه الشديد لغيابه عن 
لقاء اليوم أمام الريان بسبب اإلصابة.

كاظمة

 دبي الرياضية الساعة 6:45

الريان

�إعـــــــــــــالن

جمل�س �لإد�رة

نادي �لقاد�ضية �لريا�ضي

 ي�ضر جمل�س اإدارة نادي القاد�ضية الريا�ضي اأن يعلن لل�ضادة اأع�ضاء اجلمعية العمومية 

اأن جمل�س الإدارة ق�������د قرر يف اجتماعه رقم )19( املنعقد بتاريخ 2015/03/02 دعوة 

اجلمعي�������ة العمومية العادية ال�ضنوية للن�������ادي لالنعقاد وذلك يف متام ال�ضاعة ال�ضاد�ضة 

م�������ن م�ضاء ي�������وم الثالثاء املوافق 2015/06/09 مبقر الن�������ادي بحويل وذلك للنظر يف 

جدول الأعمال التايل:  

حت�������ى   2014/4/1 م�������ن  الف�������رة  ع�������ن  وامل�������ايل  الإداري  التقري�������ر  مناق�ض�������ة   –  1
.2015/3/31

2 – امليزانية واحل�ض�������اب اخلتامي عن ال�ض�������نة املالية املنتهية يف 2015/3/31 وتقرير 
مراقب احل�ضابات.

3 – م�ضروع امليزانية املقرحة لل�ضنة املالية القادمة 2016/2015.
4 – القراحات املقدمة للمجل�س من ال�ض�������ادة اأع�ضاء اجلمعية العمومية الذين يحق 
لهم ح�ضور الجتماع اأو من جمل�س الإدارة قبل موعد الجتماع بخم�ضة وع�ضرين 

يوم�������ا على الأق�������ل اأي يف موعد اأق�ضاه ال�ضاع�������ة التا�ضعة من م�ض�������اء يوم اخلمي�س 

املوافق 2015/5/14.

5 – تعيني مراقب للح�ضابات وحتديد مكافاأته.
علما باأن ح�ض�������ور الجتماع �ضيقت�ضر على الأع�ضاء الذين م�ضت على ع�ضويتهم �ضنة 

ميالدي�������ة فاأكرث وامل�ضددي�������ن للتزاماتهم املالية، خالل موعد غايت�������ه نهاية �ضهر فرباير 

ال�ضاب�������ق على انعقاد اجلمعية العمومية طبق�������ا لن�س املادتني )27( و )51( من النظام 

الأ�ضا�ضي للنادي.

تنوي���������ه: يجب اإح�ض�������ار البطاقة املدنية الأ�ضلي�������ة )�ضارية املفع�������ول( اأو �ضهادة اجلن�ضية 

ليتمكن الع�ضو من ح�ضور الجتماع.

واهلل ويل التوفيق ،،،

املنتخب يتدرب في 13 مايو ومفاضلة بني معسكر تركيا وقبرص

ضم احلشان وأمان إلى صفوف األزرق
عبدالعزيز جاسم 

علمت »األنباء« من مصادر موثوقة في احتاد 
الكرة أن اللجنة الفنية مع املدرب نبيل معلول قد 
اتفقا مساء أمس على أن التجمع األول لالعبي األزرق 
سيكون في 13 مايو املقبل استعدادا لتصفيات آسيا 
املوحدة املؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 
2018 ونهائيات كأس آسيا في اإلمارات 2019، على 
ان يكون موع����د املغادرة إلى تركيا او قبرص في 
26 مايو حيث س����تتأكد وجهة املعسكر إلى احدى 
الدولتني بناء على موافقة منتخب األردن مبواجهة 
األزرق في تركيا او موافقة فلسطني الذي يعسكر 
في قبرص بنفس التوقيت، وارتأى اجلهاز الفني 
مواجهة احدهما القتراب مستوى وأسلوب املنتخب 
اللبناني منهما والذي سيلتقي معه االزرق 11 يونيو 
املقبل. وأشارت مصادر ل� »األنباء« بأن اجلهاز الفني 
لألزرق ضم س����يف احلشان وحمد أمان باإلضافة 
إلى خمسة العبني من املنتخب األوملبي إلى صفوفه 

استعدادا لالستحقاقات املقبلة. 

»املسابقات« تقرر خسارة الشباب 
من اليرموك.. وتؤجل مواجهة الكويت 

مع اليرامكة
عبدالعزيز جاسم 

قررت جلنة املسابقات باحتاد الكرة اعتماد خسارة الشباب من 
اليرموك 0-3 بعد اشراك األول ملدافعه احملترف التونسي سليم 
كابي املوقوف مباراة واحدة من قبل جلنة االنضباط، علما بأن 

اللقاء انتهى في اجلولة املاضية الـ23 في دوري VIVA بتعادل 
الفريقني 2-2. كما قررت اللجنة تأجيل مواجهة الكويت مع 

اليرموك في اجلولة قبل األخيرة من الدوري من 2 مايو حتى 4 
مايو وذلك ملشاركة األبيض في كأس االحتاد اآلسيوي.

)أزرق. كوم( جنم املباراة فيصل عجب يحاول املرور من أحد العبي الساحل   

القادسية »يدكّ« مرمى الساحل بخماسية
ناصر العنزي

بال عناء، حقق القادسية 
الساحل  فوزا س���هال على 
بنتيج���ة 5 اه���داف مقابل 
ال ش���يء في املباراة التي 
جمعتهما امس على ستاد 
محمد احلمد في ختام اجلولة 
ال� 23 لدوري »VIVA«، ورفع 
الى »52«  األصفر رصيده 
ف���ي املركز الثال���ث. أنهى 
القادس���ية املباراة في اول 
نصف س���اعة من الشوط 
األول بعد ان سجل 3 اهداف 
س���ريعة فكك بها خطوط 
الس���احل واحبط حارسه 
علي العيس���ى مبكرا، وبدأ 
مدرب القادسية راشد بديح 
املباراة بتشكيلة مكونة من 
احمد الفضلي وضاري سعيد 
وسومايال وعامر املعتوق 
وفيصل سعيد وشيهو وفهد 
األنصاري وسلطان العنزي 
وبدر املطوع وفيصل عجب 
ودانييل، ولم يترك القادسية 
األفضل في امكانيات العبيه 
الساحل  وخبرتهم خصمه 
يلملم صفوفه وباغته مبكرا 
بهدف لبدر املطوع بعد ان 
اخترق الدفاع وسدد بقوة 
هدفا، وعاد املطوع وصنع 
هدفا آخر لفيصل عجب الذي 
راوغ احلارس علي العيسى 
وسجل الهدف الثاني »22« 
وبعد ان متكن األصفر من 
املباراة مارس دورا هجوميا 
ضاغطا على خصمه وكأنه 
يلعب وحده، واس���تحوذ 
خط الوس���ط عل���ى كامل 
املباراة، ومرر كرات سانحة 
للتسجيل للمهاجمني عجب 
ودانييل، واستطاع الثاني ان 
يسجل الهدف الثالث من كرة 
جميلة سكنت مرمى حارس 

اخلصم دون ان يراها »28«. 
ولو استغل القادسية انهيار 
الثالث  الهدف  خصمه بعد 
لسجل اكثر من هدف، بينما 
ظهر الس���احل في الشوط 
االول بحالة متواضعة في 
خطوطه الثالثة وكان خط 
الدفاع أكثرهم معاناة ولم 
يجد مساندة من خط الوسط، 
ولم تكن له هجمات منظمة 
بسبب انقطاع االتصال ما 
بني الوسط والهجوم. في 
الشوط الثاني واصل األصفر 
س���يطرته وسجل سلطان 
العنزي الهدف الرابع برأسه 

من ركلة ركنية »48«. وزج 
راشد بديح بالبديلني صالح 
الشيخ ويوسف عبدالعزيز 
ووسط الهجمات القدساوية 
سجل فيصل عجب الهدف 
اخلامس برأسه بعد ان تابع 
كرة الشيخ املسددة »70«، 
وسار الش���وط الثاني كما 
كان علي���ه الش���وط األول 
والقادس���ية مسيطر على 
النهاية بال  املباراة حت���ى 

مقاومة من خصمه.
أدار املباراة احلكم الدولي 
مشعل العسعوسي ولم يجد 

صعوبة في ادارتها.
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)عادل اليعقوب( خالد الغامن يتوسط جنوم سلة الكويت أبطال الدوري 

»سلة« الكويت ال تعرف إال الذهب

من مجلس إدارة وأجهزة فنية 
وإداري���ة وطبية واجلماهير 
التي س���اندت  الكويتاوي���ة 
الفريق وبثت روح احلماس 
في الالعب���ن على الرغم من 
املباراة األولى من  خس���ارة 

الدور النهائي.
وأوض���ح العصيم���ي أن 
املوس���م احلال���ي كان فقيرا 
فنيا بسبب غياب احملترفن 
األجان���ب وه���ذا اإلجناز هو 
إهداء إلى من قرر منع مشاركة 
احملترفن األجانب للحد من 

هيمنة األبيض.
بدوره، أشاد كابنت األبيض 
أحمد املطيري بروح زمالئه 
الالعبن طوال الفترة املاضية 
وسط متابعة واهتمام كبيرين 
من قبل مجلس إدارة النادي 
الذين لم يألوا جهدا في تذليل 

جميع العقبات.
وق���ال املطي���ري: »عقب 
خسارتنا املباراة األولى أعلنا 
التحدي كالعبن ورفعنا شعار 
»ال لالستس���الم« ومتكنا من 
الفوز ف���ي املب���اراة الثانية 
القادس���ية  وجر منافس���نا 
إلى مب���اراة فاصلة وظفرنا 
باللقب في النهاية عن جدارة 

واستحقاق«.

سعود موقوف وشارك
لوحظ خالل املباراة النهائية 
خروج العبي القادس���ية عن 
أجواء اللق���اء عقب األحداث 
التي حصلت قبلها بساعات، 
حيث اعلن املدرب إيقافه حتى 
نهاية املوسم بسبب االنتقادات 
الالذع���ة التي وجهها له عبر 
وسائل اإلعالم، إال أن سعود 
شارك في املباراة بعد إعالن 
جميع زمالئ���ه الالعبن عدم 
خوض اللقاء في حال حرمان 

سعود من املشاركة.

صافرة النهائية.
وقاد اللقاء طاقم حتكيمي 
البحريني يونس  مكون من 
اجلناح���ي والعمان���ي احمد 
البلوش���ي والكويتي محمد 

العميري.

فرحة كويتاوية
هذا وأعلنت إدارة الكويت 
عن مكافأة كل العبي الفريق 
احلائ���ز على لق���ب الدوري 
مببلغ 2000 دينار لكل العب، 
على أن تتم مضاعفة املكافأة 
لتصل الى 6000 دينار في حال 
الفوز بالكأس وحتقيق ثنائية 

املوسم.
من ناحيت���ه، عبر رئيس 
ن���ادي الكوي���ت عبدالعزيز 
امل���رزوق عن س���عادته بهذا 
االجناز الذي جاء بعد مشوار 
طوي���ل وعدة أدوار حس���ب 
النظ���ام اجلديد الذي وضعه 

احتاد اللعبة.
وبن امل���رزوق أن العبي 
األبي���ض كان���وا عل���ى قدر 
املس���ؤولية وتظهر معادنهم 
في املباريات احلساسة، مشيرا 
إلى أن لعبة كرة السلة تعتبر 
بالنادي  األلع���اب  من أجنح 
حتت قيادة عض���و مجلس 
االدارة ومدي���ر اللعب���ة بدر 

العصيمي.
أنه  إلى  وأش���ار املرزوق 
يتوقع املزي���د من البطوالت 
خالل الفترة املقبلة وسيكون 
الهدف حتقيق لقب الكأس ومن 
ثم املنافسة على لقب بطولة 
اخلليج لألندي���ة واملقرر أن 
يستضيفها النادي خالل شهر 

يونيو املقبل.
من جهته، قال مدير اللعبة 
بنادي الكويت بدر العصيمي 
إن العبي الفريق كانوا أبطاال 
ف���وق العادة وه���ذا اإلجناز 
يسجل جلميع املنتمن للنادي 

مع ضياع وضع���ف دفاعي 
واضح من العبي القادس���ية 
افتقروا للس���يطرة  الذي���ن 
عل���ى أعصابهم ووضح عدم 
تطبيقهم ملا يري���ده املدرب 
املصري أشرف توفيق الذي 
غادر الصالة مباش���رة عقب 

14 نقطة، وأضاف راشد الرباح 
وحس���ن اخلب���از وعبداهلل 
الشمري 12 نقطة لكل منهم، 
وسجل فهد الظفيري 9 نقاط، 
وتسبب معدل التسجيل العالي 
لدى اكثر من العب كويتاوي 
اللقاء لصاحلهم  في حس���م 

حيث تق���دم في جميع أرباع 
اللقاء وذلك كالتالي: )9-10(، 
-70( ،)34-50( ،)18-29(
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وتألق بش���كل واضح في 
التسجيل من جانب األبيض 
كل من: حمد عدنان بإحرازه 

البطولة إلى كابنت »األبيض« 
أحمد املطيري بعد أن تسلم 
زم���الؤه امليداليات الذهبية، 
فيما ذهبت امليداليات الفضية 
للقادسية والبرونز لكاظمة.

وفرض الكويت أفضليته 
املطلقة على مجريات املباراة، 

يحيى حميدان

أضافت لعبة كرة الس���لة 
بنادي الكويت إجنازا جديدا 
الدوري  بعد تتويجها بلقب 
للمرة الثالث���ة على التوالي 
والثامنة في تاريخه بعد فوزه 
على القادسية بنتيجة كبيرة 
70-47 مساء أول من أمس في 
املباراة الثالثة والفاصلة من 
الدور النهائي والتي أقيمت في 
صالة فجحان هالل املطيري 
بنادي القادسية وسط حضور 

جماهيري كبير.
ويبدو أن هذه اللعبة في 
»القلع���ة البيضاء« ال تعرف 
إال لغة االنتصارات والذهب 
ويكفي الذكر أن فرق املراحل 
السنية استحوذت على بطوالت 

الدوري في كل الفئات.
وح���ل كاظمة ف���ي املركز 
الثالث اثر تغلبه على اجلهراء 
71-54 ف���ي املب���اراة الثالثة 
والفاصلة أيضا لتحديد صاحب 

امليداليات البرونزية.
جتدر اإلشارة إلى أن نظام 
البطولة في املوسم احلالي كان 
يقضي بفوز أحد الفريقن في 
مباراتن من أصل 3 مباريات 
الكويت من  ممكن، ومتك���ن 
حسم اللقب لصاحله بعد فوزه 
في املباراتن الثانية والثالثة 
عقب خس���ارته في املواجهة 
األول���ى وهو ما حصل أيضا 
مع كاظمة الذي ظفر مبيداليات 

املركز الثالث.
وقام عق���ب ختام املباراة 
النهائية كل من رئيس احتاد 
الكندري  كرة السلة عبداهلل 
إبراهيم وأمن  ونائبه خليل 
السر ضاري برجس ورئيس 
ن���ادي الكوي���ت عبدالعزيز 
الغامن  املرزوق ونائبه خالد 
بتتويج الفرق أصحاب املراكز 
الثالثة األولى وتسليم كأس 

رئيس نادي الكويت عبدالعزيز املرزوق يسلم الكأس للكابنت أحمد املطيريخالد الغامن محموال على األكتاف مع كأس البطولة

حظ أوفر لـ »عالقات القادسية«
يحظى رجال الصحافة واإلعالم 

باالحترام والتقدير في الدول املتقدمة 
نظرا ألهمية تواجدهم في نقل 

الصورة للجماهير ومتابعي األحداث 
الرياضية، ولكن ما قام به موظفو 

العالقات العامة بنادي القادسية خالل 
نهائي دوري كرة السلة يحتاج إلى 

وقفة من قبل مجلس إدارة النادي 
وباألخص الرئيس الشيخ خالد الفهد 

الذي بطبيعة احلال لن يعجبه ما 
حدث من منع دخول جميع الزمالء 
في الصحف وسط قرارات مزاجية 

وتعسفية.
وهنا نتساءل هل يعقل أن يتم إخراج 

الصحافيني من الصالة ومن أماكنهم 
التي اعتادوا التواجد فيها بالقوة 

واالستناد على القوات اخلاصة في 
هذا األمر إلجبار الزمالء الصحافيني 

على اخلروج عنوة رغم إبراز الهويات 
اخلاصة بهم كصحافيني، وترك املقاعد 

ألشخاص ليس لهم عالقة بطرفي 

املباراة النهائية من مدربي املراحل 
السنية والعبي األندية األخرى 

وبعض أصدقاء موظفي العالقات 
العامة. ونتمنى من مجلس إدارة 

النادي اختيار األشخاص املناسبني 
في هذه اللجنة املهمة ألنهم في النهاية 
ميثلون ناديا بحجم وعراقة القادسية.

العب القرين سعد السالم في مواجهة دفاع العربي

»يد« القرين يبحث عن تخطي العربي في »املمتاز«

بصورة طبيعية.
التي  الثانية  املباراة  وفي 
العربي  القرين م���ع  جتم���ع 
ان يك���ون قريبا  يريد األول 
م���ن الصدارة ال���ى املباريات 
األخيرة ليحافظ على فرصته 
في املنافسة على اللقب وعلى 
الرغم من الفوز على كاظمة في 
مباراته املاضية اال انه القرين 
لم يقدم املس���توى املطلوب 
الالعبون  واليوم سيس���عى 
بقيادة املدرب رابح غربي لتقدمي 
عرض يتناسب مع إمكانيات 
الذي يضم نخبة من  الفريق 
النج���وم امثال فيصل واصل 

ومهدي القالف ونواف الشمري 
وس���الم عبدالسالم وابراهيم 
األمير ويوسف الشاهن وأحمد 
القطان وس���عد السالم وملك 
الدفاع يعقوب اسيري والكابنت 
عبدالعزيز يالوس وفي حراسة 
املرمي األنيق س���لمان املزعل 

وزميلة جابر العازمي.
م���ن جانب آخ���ر، وضح 
بان العربي يعاني من ضعف 
اللياقة البدنية التي تس���اهم 
بش���كل كبير في فقد التركيز 
في امللعب خاصة في الشوط 
الثاني ومن خالل املباراة األولى 
للمدرب اجلزائري كمال مادون 
وضح عدم امكانية تنفيذ فكرة 
التكتيكي وذلك لقلة االمكانيات 
الدفاعية عند األخضر لتنفيذ 
طريقة الدفاع املتقدم وهذا أمر 
طبيعي لعدم إعداده للفريق 
منذ بداية املوسم اللتحاقه مع 
العربي منذ ش���هر واحد فقط 
لذلك سيلعب مادون باالمكانيات 
املتاحة مع محاولة تغير دفاعه 

في األوقات احلرجة.
ويض���م العربي مجموعة 
من الالعب���ن املميزين امثال 
الشمالي وعبدالعزيز  سلمان 
املطوع وعب���داهلل مصطفى 
وسالم محبوب واملجتهد محمد 
جاسم واحلارسان مهدي خان 

وعبداهلل الصفار.

قصة محيرة فتارة جتد العبيه 
في القمة وتارة أخرى تشاهد 
العبن متسرعن وبال روح بل 
تكاد روحه���م انهزامية وهذا 
ما يجب علي اجلهاز اإلداري 
معاجلت���ه خاصة انه الفريق 
ميلك إمكانيات جيدة بجميع 
مراكزه بوجود صانع األلعاب 
علي البلوشي وزميله املخضرم 
عمار الرامزي والنشط مشعل 
املطيري واملميز مبارك الزيد 
وخالد البرك وسعد احليدري 
واحلارس املتألق احمد جعفر 
فكل هؤالء قادرون على حتقيق 
نتيجة ايجابية متى ما ظهروا 

حامد العمران

تش���هد صالة الشهيد فهد 
األحمد في الدعية اليوم إقامة 
مباراتن في انطالق مباريات 
األسبوع الثاني للدري املمتاز 
لكرة اليد حيث يلتقي في اللقاء 
الساملية )نقطتن( مع  األول 
الشباب الذي ليس له رصيد في 
ال� 4:30 عصرا في مباراة متيل 
كفتها باجتاه السماوي، وفي 
اللقاء الثاني يلعب القرين )3( 

مع العربي في ال� 6 مساء.
وفي املباراة األولى يطمح 
السماوي ملواصلة انطالقته 
اجليدة وحتقيق الفوز الثاني 
عل���ى التوالي على حس���اب 
الشباب ملزاحمة فرق املقدمة 
السيما انه الفريق قدم مستوى 
جيدا في مباراته األولى أمام 
ف���وزا مريحا  العربي محققا 
بفضل انطالقات اجلناح األيسر 
عبدالعزيز الزعابي وتصويبات 
الع���ب اخلط اخللف���ي خالد 
الغربللي والقيادة اجليدة من 
صانع األلعاب محمد فالح الى 
جانب العب���ا اخلبرة ابراهيم 
صنقور وحامد مزعل ويعتبر 
مركز حراس���ة املرمى في يد 
أمينة لوجود الثنائي املتألق 

علي صفر وعلي اخلضر.
من جانبه الشباب يعتبر 

الشمري يقصي التانغو من »العاملني بالنفط«
متكن فريق شركة نفط 
الكويت »أ« من إقصاء فريق 
الفوز عليه  بوردح بع���د 
انط���الق بطولة  4-1 في 
نقابة العاملن بشركة نفط 
الكويت الثالثة لكرة القدم 
التي يشارك فيها 32 فريقا، 
وتقام البطولة بنظام خروج 
املغلوب، وحضر فعاليات 
اليوم األول رئيس النقابة 
أحمد احلم���ادي وعدد من 
أعضاء النقابة وجمهور من 

املوظفن.
وفي ثان���ي مواجهات 
اليوم حق���ق فريق إطفاء 
املق���وع فوزا س���هال على 
فريق روما 6-1، وفي أقوى 
مواجهات والت���ي تعتبر 
مسك اخلتام متكن فريق 
الشمري من حسم مواجهته 
م���ع التانغو في اللحظات 

األخيرة 2-3.
وقامت اللجنة املنظمة 
للبطولة بتوزيع عدد من 
اجلوائز القيمة على اجلمهور 
خالل فترة االستراحة بن 

املباريات.
إلى ذل���ك تقام اليوم 3 
مباريات في إطار مباريات 
الدور األول، حيث سيواجه 
ورشة البرقان نظيره فريق 
إدارة املش���اريع ش���مال، 

ويلتقي الطروادة مع اإلطفاء 
شمال، وتختتم مواجهات 
الي���وم الثال���ث مبواجهة 
اإلنتاج غرب مع املشاريع 

غرب.

أحمد احلمادي يسلم جائزة ألحد اجلماهير

رأسية في طريقها ملعانقة الشباك

إدارة النادي تصرف 
2000 دينار
لكل العب
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الفريق الفهد يتسلم نسخة 

من رسالة الدكتوراه
من املقدم د.سعود الطامي

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد مدير 
إدارة ش���ؤون إقامة اجلهراء املقدم د.سعود ناصر الطامي، 
حيث قدم له نسخة من رسالة الدكتوراه التي حصل عليها 
بعنوان »احلدود الدستورية للتوازن بني السلطتني التشريعية 

والتنفيذية في النظام الدستوري الكويتي«.
وقد أش���اد الفريق الفهد مبوضوع الرسالة والتي تعد 
إضافة جديدة للمكتبة األمني���ة والقانونية ورصيدا أمام 
الباحثني والدارسني، مشيدا باجلهد العلمي للمقدم د.الطامي 
والذي يعد دافعا لنيل املزيد من الثقافة والعلوم التي تضفي 
بعدا للعمل األمني وتخدم املجتمع نحو وطن األمن واألمان، 
وبارك الفهد للمقدم د.الطامي مبنصبه اجلديد كمدير لهجرة 

محافظة اجلهراء.

الفريق الفهد خالل تسلمه رسالة الدكتوراه من املقدم د.سعود ناصر الطامي

وافد علم بخطبة محبوبته
 فحاول االنتحار طعناً

هاني الظفيري

أقدم وافد آسيوي على طعن نفسه من ناحية الرقبة 
في منطقة الفردوس ومت نقله الى مستشفى الفروانية 

حيث وصفت حالته باحلرجة ومت تسجيل قضية.
وق���ال مصدر امني ان بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية عن وجود وافد مصاب بطعنة في رقبته مبنطقة 
الفردوس، وعليه توجه رجال االمن واالسعاف ملوقع 
البالغ، وافاد املصدر بأن الوافد وصلت اليه رسالة من 
حبيبته تبلغه بخطوبتها، االمر الذي دفعه لالنتحار 

ومت تسجيل قضية.

النصب على متقاعد بخادمة
محمد الجالهمة

تقدم مواطن متقاعد الى مخفر شرطة صباح السالم 
واتهم مكتب جلب عمالة منزلية بالنصب عليه ب� 150 دينارا، 
وقال املواطن وهو من مواليد 1970 ان مندوب املكتب حضر 
إليه وتسلم منه املبلغ املذكور وسلمه ايصال باالستالم 
مقابل حضور اخلادمة خالل شهر ومر 4 اشهر ولم تصل 

اخلادمة أو يتسلم املبلغ الذي دفعه للمندوب.

النصب على مواطن
 بـ 110 آالف دينار مبشروع وهمي

أحمد خميس

س���جل مواطن في مخفر شرطة الفحيحيل قضية 
نصب واحتيال برقم »2015/173« وقال املبلغ في افادته 
أمام محقق املخفر بأنه التقى شخصني من نفس قبيلته 
حيث اوهماه مبشروع وهمي يدر عليه أرباحا عالية 
تعادل نفس املبلغ الذي سيتس���لمانه منه خالل عام، 
وأضاف املبلغ جمعت كل مدخراتي مبا في ذلك نهاية 
اخلدمة وسلمت املدعى عليهما 110 آالف دينار وعلمت 
من أقاربي ان الشخصني من معتادي جرائم النصب، 
وأضاف س���ارعت الى الشخصني وطلبت إعادة املبلغ 
حيث أكدا عدم مقدرتهما على الس���داد وطلبا منه ان 
يذهب للشكوى عليهما، وقدم املواطن ما يثبت تسلم 

املدعى عليهما املبالغ التي ذكرها في الدعوى.

مشاجرة نسائية أسفرت
 عن نزع حجاب سيدة

محمد الجالهمة

تقدم���ت مواطنة الى مخفر ش���رطة مبارك الكبير 
وابلغت عن تعرضها للضرب العنيف من قبل سيدة 
حددت اس���مها ورقم هاتفها، وقالت املبلغة في قضية 
حملت عنوان اعتداء بالضرب ان هناك خالفات قدمية 
جتمعه���ا باملدعى عليها والتقت بها فجأة داخل احدى 
املنشآت احلكومية وقامت املدعى عليها حسب تأكيد 
املدعية باالعت���داء عليها بالضرب ونزع حجابها على 
مرأى ومس���مع من املوظفني واملشاه وسجلت قضية 

وجار استدعاء املدعى عليها.

3 ضربوا مصريًا قبل سلبه
 160 ديناراً في الفحيحيل

محمد الجالهمة 

تقدم وافد مصري إلى مخفر الفحيحيل وابلغ عن 
تعرضه للضرب من قبل ثالثة اشخاص مجهولي الهوية 

وسلبوا منه 160دينارا.
وقال مصدر امني انه مت تعميم مواصفات السيارة 
وهي رباعية أميركية جديدة، وعليه مت تسجيل قضية 
بالواقعة ومتت احالتها للمباحث. وفي الفحيحيل فصل 
زوج على زوجته وضربها ضربا مبرحا اجبرها على 
تقدمي شكوى للمخفر حيث اصيبت بجروح مختلفة 
في انحاء متفرقة من جسدها، وفي منطقة بيان اشتكت 
مواطنة لضابط املخفر من مجهول يقوم باتالف سيارتها 

بشكل مستمر وبناء عليه مت تسجيل قضية.

طليق تهجم على طليقته 
وهددها بالقتل

هاني الظفيري

اتهمت سيدة كويتية من مواليد 1984 طليقها املواطن 
من مواليد 1960 بالتهجم عليها في منزلها الكائن في 
منطقة علي صباح الس���الم واالعتداء عليها بالضرب 
وتهديدها بالقتل، وسجلت قضية وجار استدعاء املدعى 
عليه، من جهة أخرى تقدم غير كويتي الى مخفر صباح 
السالم وأبلغ عن  مواطن قام بضربه خلالفات سابقة، 
كما تقدمت وافدة مصرية واتهمت زوجها من ذات عمرها 

بضربها، وقدمت تقريرا طبيا في ملف القضية.

وافدان سقطا بأدوية مسروقة

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

متكن رجال مباحث مبارك الكبير من ضبط وافدين 
يعمالن في تنظيف املستوصف يقومان بسرقة ادوية 
من الصيدلية ومت التحفظ عليهما متهيدا البعادهما عن 
البالد. وقال مصدر امني ان معلومات وردت الى مباحث 
مبارك الكبير عن قيام وافدين بسرقة االدوية من صيدلية 
املس���توصف مبنطقة مبارك الكبير، فتم تتبعهما من 
قبل رجال املباحث حيث مت ضبطهما باجلرم املشهود، 
واحيال مع املضبوطات التي يقومان ببيعها على ابناء 

جلدتهما بأسعار زهيدة، ومت تسجيل قضية.

املتهمان وامامهما االدوية واملبالغ املالية املضبوطة بحوزتهما

أحمد خميس 

في قضية يكتنفها شيء 
الغموض، تقدمت سيدة  من 
اردنية الى مخفر شرطة العدان 
وسردت رواية غريبة الى حد 

ما.

انها كانت  السيدة  وقالت 
تسير بسيارتها على طريق 
الفحيحي���ل الس���ريع مقابل 
منطق���ة الع���دان، واذ ب���� 3 
س���يارات اميركيتني واملانية 
يقوم قائدوها مبقايضتها على 
الشارع العام ومن ثم اجبروها 

على التوقف، واذ بقائد املركبة 
االملانية يحمل طابوقة ويلقيها 
على زجاجها االمامي ليتهشم 
بالكام���ل، ام���ا قائ���د احدى 
املركبت���ني االميركيتني فقام 
بإشهار الس���الح في وجهها 
وانصرف جميع املش���اركني 

الى جهة غي���ر معلومة، هذا 
واس���تمع احملق���ق الفادات 
املدعية وهي من مواليد 1991 
واحيلت القضية الى املباحث 
لضبط املدعى عليهم ومعرفة 
االسباب التي دعتهم الرتكاب 

هذه التجاوزات.

مجهولون هشموا زجاج أردنية بطابوقة وهددوها بـ»ناري«

إغالق ملفات 15 قضية سرقة منازل
أمير زكي

متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة 
حولي من اغالق 15 قضية س���رقة منازل 
بضبط وافدين سوريني حيث اعترفا امام 
مدير مباح���ث حولي املقدم وليد الفاضل 
بسرقة 15 منزال وانهما قاما ببيع املسروقات 
في سوق اجلمعة. وبحسب مصدر امني، 
فإن تعدد سرقات املنازل دفع مدير مباحث 

حولي الى تكثيف التحريات والتي خلصت 
ال���ى تورط س���وريني، حي���ث مت ضبط 
احدهما واعترف على شريكه، كما ارشدا 
رجال املباحث الى اماكن تنفيذ سرقاتهما 
وطريقة توزيع االدوار فيما بينهما، وقدرت 
املسروقات التي متكن الوافدان من سرقتها 
بنحو 40 الف دينار تنوعت بني مصوغات 
ومبالغ مالي���ة واجهزة الكترونية اغلبها 

جرى بيعها في سوق اجلمعة.

أحمد خميس - محمد الدشيش

متكن رجال جندة حولي، 
وعقب مطاردة على االقدام، من 
ضبط 3 لصوص بجرم السرقة 
وعث���ر بحوزتهم على ادوات 
سرقة، ومتت احالة اللصوص 
ال���ى مباحث حولي  الثالثة 

التحقيقات معهم  الستكمال 
ومعرفة عالقاتهم بس���رقات 

مسجلة ضد مجهول.
وبحس����ب مصدر امني، 
فإن عمليات وزارة الداخلية 
تلقت اس����تغاثة م����ن وافدة 
انها  فلس����طينية قالت فيها 
ش����اهدت لصوصا يكسرون 

باب شقة جارتها وانها شعرت 
بحركة غريب����ة، فأطلت من 
العني السحرية لتجد لصوصا 
مجهولني يكسرون باب الشقة 
املقابلة لشقتها، وقال مصدر 
امن����ي: مت التعامل مع البالغ 
بس����رعة كبي����رة وتوجهت 
دوريات النجدة ملكان البالغ، 

ولدى وصول الدورية وجدوا 
جي����ران الفلس����طينية وهم 
سوريان ومصري يالحقون 3 
لصوص ومت ضبطهم من قبل 
دوريات النجدة بعد مطاردة 
على االقدام وعثر بحوزتهم 
على ادوات حادة تس����تخدم 

في السرقة.

استغاثة فلسطينية مكّنت النجدة من ضبط 3 لصوص

املقدم وليد الفاضل
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سماء الكويت على موعد 
مع »القيثاريات« غداً األربعاء

دانيا شومان

أعلنت إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي ان سماء الكويت 
ستشهد مساء غد )األربعاء( زخة شهب القيثاريات، وهي من الزخات 
الش����هابية اجليدة، حيث ميكن رصد 18 شهابا في الساعة الواحدة 
هذا العام. وقال الباحث الفلكي بإدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي 
العلمي ش����فيق كحيل عبدالعزيز: حسب الدراسات اخلاصة بزخة 
شهب )القيثاريات( فإنها تبدأ خالل الفترة من 16 الى 25 أبريل من 
كل عام، موضحا ان زخة شهب القيثاريات لهذا العام تبلغ ذروتها 
في نحو الثانية عشرة بعد منتصف ليل األربعاء املوافق 22 أبريل 

اجلاري وتستمر حتى طلوع صباح يوم اخلميس.
وأضاف ان الظروف اجلوية ستكون مهيأة لرصد الشهب بالعني 
املجردة لظلمة الس����ماء ليلتها ألن القمر س����يكون في طور الهالل 
وسيغرب في هذا اليوم )األربعاء( في متام الساعة العاشرة وست 
دقائق بتوقيت الكويت، موضحا انه لرصد الزخة واالستمتاع برؤية 
الشهب، كل ما علينا هو مراقبة اجلهة الشمالية الشرقية في اجتاه 

كوكبة النسر الواقع دون االستعانة بأي آالت تكبير.

باريس � رويترز: تؤدي النجمة كايت وينس����لت 
ف����ي فيلمها اجلديد »ليتل كي����وس« دور خبيرة في 
زراعة احلدائق تسند اليها مهمة تنسيق حدائق قصر 

ڤرساي الفرنسي.
وينسلت قالت عن فيلمها »كنت أشاهد أجزاء من 
الفيلم وأفكر بأنه كان من املمكن أن أؤديها بشكل أفضل، 

ولكني أظن أن كل املمثلني يش����عرون بهذا، وهذا أمر 
جيد ألنه بذلك حتاول دائما تعلم أشياء جديدة«.

وأضافت في حديثها ل�»رويترز«: ال ميكنك االكتفاء 
باملعرفة أبدا، وال ميكنك التوقف عن التعلم، أحدهم 
قال ل����ي »اجعلي هدف����ك الصدق املطل����ق« وهذا ما 

ساعدني.  

البقاء هلل

عبداهلل أحمد عبداهلل املنيس ـ 71 عاما ـ الرجال: كيفان 
ـ ديوان املنيس ـ مقابل نادي الكويت الرياضي ـ ت: 
99691756 ـ النساء: العدان ـ ق8 ـ ش21 ـ م15 ـ ت: 

.99855299
موسى فالح موسى حسن سعدون ـ 58 عاما ـ الرجال: غرب 
مشرف ـ مسجد الوزان ـ مقابل أرض املعارض ـ ت: 

99665564 ـ 99794919 ـ النساء: حسينية العترة الطاهرة 
ـ الرميثية ـ ق10 ـ شارع أبي حنيفة ـ ج101 ـ م16 ـ ت: 

.66512256
فضيلة محمد إبراهيم سليمان، أرملة سليمان محمد السليمان 

ـ 83 عاما ـ الرجال: حسينية بوحمد ـ الدعية ـ ت: 
66787153 ـ النساء: الدعية ـ ق4 ـ ش51 ـ م10 ـ ت: 

.67005269
بدر علي حسني الشطي ـ 69 عاما ـ الرجال: القصور ـ ق7 ـ 
ش4 ـ م17 ـ ت: 511458880 ـ النساء: الفنطاس الزراعي ـ 

ق4 ـ ش15 ـ م16.
مرضي فهيد بن معني العازمي ـ 86 عاما ـ الرجال: النعيم ـ ق4 
ـ ش21 ـ األزرق21 ـ ت: 67003731 ـ النساء: الواحة ـ ق2 

ـ ش3 ـ م621 ـ األزرق18 ـ ت: 66676633.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية
مرضية   فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي الفجر 3:53

الشروق 5:16
الظهر 11:47

العصر 3:22
املغرب 6:18
العشاء 7:39

مشمس والرياح جنوبية 
- شرقية

سرعتها من 06�28 كم/س

العظمى: 35
الصغرى: 18

أعلى مد:
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07.44 ص 08.16 م
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حافلتان تسحقان »مرسيدس« وسط لندن

لندن � رويترز: حتولت 
سيارة مرس����يدس أمس 
األحد، إلى ساندويتش بني 
حافلتني في وسط لندن، 
بعدما انحشرت ومت سحقها 
من األمام واخللف بواسطة 
حافلتني في حادث ضم أربع 

سيارات.
وقالت صحيفة »الديلي 
البريطانية، وقع  مي����ل« 
احلادث االحد، في شارع 
غودج � وسط لندن، عندما 
اصطدمت حافلة بش����دة 
بس����يارة »أودي تي تي« 

وتوقفت احلافل����ة فجأة 
فاصطدمت سيارة مرسيدس 
باحلافلة من اخللف، لتأتي 
احلافلة األخرى وتضغط 
التي حتولت  املرسيدس، 
إل����ى س����اندويتش ب����ني 

احلافلتني.

وحسب الصحيفة: متت 
معاجلة قائد املرس����يدس 
ف����ي مكان  وراك����ب آخر 
احلادث، لكن حركة املرور 
تعطلت لساعات عدة في 
املنطقة حتى مت س����حب 

السيارات.

املرسيدس محاصرة ومحطمة بني احلافلتني

قشرة البيض حتولت الى منحوتة فنية

لبناني يحول قشر البيض إلى منحوتات
بي����روت � كونا: قادت 
موهب����ة الطالب اجلامعي 
اللبناني لؤي كاس����ب )19 
عام����ا( وس����عيه للتحدي 
الى حتويل قشرة البيض 
الرقيقة الى منحوتات فنية 
بأش����كال مختلفة تنوعت 
من حفر البس����ملة )بسم 
اهلل الرحمن الرحيم( الى 
كلمة لبنان وعلمه مرورا 
بأش����كال ورسوم مختلفة 
جتمع بني الرسم واالشكال 

الهندسية.
وقال كاسب في تصريح 
ل�»كون����ا« ان الفكرة بدأت 
معه من حب الرس����م في 
الصغر واالجنذاب الى اعمال 
النح����ت الى الرس����م على 
البيض لتتطور الحقا الى 
فكرة النحت على قشرته.

واض����اف: »في البداية 
لم اعرف م����ا هي االدوات 
الت����ي ميكن اس����تخدامها 
ول����م يكن اح����د يقدم لي 
الى  املساعدة وكان ينظر 
محاوالتي باستخفاف نظرا 

لصعوبة العمل مع قشرة 
ذات هشاش����ة عالية وأي 
خطأ صغير يذهب بالعمل 

نهائيا«.
ان����ه بدأ  الى  وأش����ار 
أعمال احلفر باس����تخدام 
مع����دات قريبة م����ن تلك 
الت����ي يس����تعملها طبيب 
انه يقوم اآلن  إال  األسنان 
مبتابعة ما يخدم تطوير 
هذه املوهبة عبر االنترنت 
ويس����عى الى شراء اآلالت 

واملعدات املتخصصة ملثل 
هذه األعمال الدقيقة.

وعن س����بب اختياره 
قشرة البيض بالتحديد، قال 
كاسب ان ما لفت نظره في 
البيض انه على الرغم من 
قيمته الغذائية العالية اال ان 
قشره يذهب هباء من دون 
االستفادة منه فأراد ابراز 
قيمتها مبحاولة استخراج 

عمل فني منها.
ابتكار  وق����ال: »أردت 
عمل فن����ي جديد فيه حتد 
للذات«، مشيرا الى انه اجنز 
70 منحوتة مت عرضها في 
معرض خصص لذلك وهو 
اآلن في طور اضافة 30 عمال 

جديدا الى مجموعته.
واشار كاس����ب الى ان 
العمل يتطلب وقتا طويال 
الجنازه حيث يس����تغرق 
العمل الواحد 20 ساعة على 
االق����ل وفي بعض األعمال 
يتطلب األمر 60 ساعة عمل 
نظرا لصعوبة جتس����يد 

الفكرة عبر النحت.

كايت وينسلت في فيلمها اجلديد

وينسلت
 تزرع 

حدائق  
»ڤرساي«
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من يتجسس عليك في »فيسبوك«؟

أسامة أحمد - علي محمد

ق����د يتبادر لذهن كل مس����تخدم ملوقع التواص����ل األول في العالم 
»فيسبوك« سؤال منطقي وهو هل هناك أحد يتجسس على حسابي؟ 
واإلجابة هي: نعم.. لكن إذا لم تقوم بتأمني حسابك الشخصي فبالتأكيد 
أنت عرضة للتجسس، وهناك طريقة بسيطة جتعلك تستخدم املوقع 

وأنت في أمان تام.. إليك عزيزي القارئ احلل في اخلطوات التالية:
1- قم بالدخول إلى حسابك في »فيسبوك«.

2- توجه إلى »اإلعدادات« أو Settings في أعلى ميني الصفحة.
3- اختر األمر »احلماية« أو Security في اعلى يس����ار الصفحة اسفل 

.General التبويب
4- سوف يتم نقلك إلى الصفحة اخلاصة بحماية حسابك، اختر األمر 

.Where You’re Logged In مكان الوصول إلى احلساب« أو«
5- تظهر لك قائمة بجميع األجهزة س����واء هواتف ذكية أو حواسيب 
شخصية.. الخ والتي مت فتح فيها احلساب بالتوقيت واملكان وكذلك 

اسم برنامج التصفح املستخدم.
في حالة الحظت أي أجهزة أو أماكن مجهولة أو مريبة مت تسجيلها، 
فنصيحتي لك هو س����رعة تغيير كلمة املرور في أسرع وقت، ميكنك 
الوصول مباشرة إلعدادات احلماية الالزمة حلسابك عن طريق الرابط 

.http://goo.gl/wtVYXZ :»التالي واخلاص ب� »فيسبوك

قطط في حجم النمور!

القاه���رة � وكاالت : غالبا ما نتعام���ل مع القطط على أنها 
حيوانات أليفة تربى داخل املنزل دون أى خوف، ولكن توجد 
قطط ضخمة قد تعيد النظر في اقتنائها ألنها تنافس النمور في 
الضخامة، فقد نقل موقع »بورد باندا« في تقرير له مجموعة 
من الصور لقطط ضخمة بشكل الفت للنظر بحيث ان اصحابها 
يج���دون صعوبة بالغ���ة في حملها ورفعه���ا، ومع ذلك نحن 
حريص���ون كل احلرص على اقتنائها والعناية بها وكأنها من 

افراد العائلة

الكويت توقع اتفاقية تبادل سياحي 
مع تنزانيا.

أحداث الشرق األوسط تربك العالم.

٭ ال شـفنا كويتيني يروحون تنزانيا وال شفنا 
سياح تنزانيني في الكويت!

٭ وحياتكم.. »تربك« حتى سكان املريخ
 ونيبتون والكواكب املجاورة لهما.
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