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غير مخصص للبيع

العمير لـ »األنباء«: صيغة توافقية 
مع القطاع النفطي حول البديل اإلستراتيجي

ماضي الهاجري

أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة د.علي العمير 
ل� »األنباء« أن احلكومة أحالت مش���روع قانون البديل االستراتيجي 
إلى مجلس األمة متكامال ووافيا، مضيفا أن املشروع لدى جلنة املوارد 
البشرية في مجلس األمة، وأن النواب سيعقدون اجتماعات ملناقشته، 
وهم من ميلكون احلق في تقدمي أي تعديالت يرونها مناس���بة ومن 
ثم ُيناقش بش���كل عام في املجلس ويتم التصويت عليه. وبسؤاله 
ع���ن تهديد النقابات النفطية وموظفي القطاع النفطي باإلضراب في 
حال شملهم قانون البديل االستراتيجي، قال: بإذن اهلل لن نصل إلى 
اإلضرابات وس���نصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع العاملني في 
القطاع النفطي خصوصا أن موظفي القطاع النفطي متفهمون، ولن 
نختلف في التوصل إلى صيغة ترضي اجلميع في القادم من األيام.
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صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال السفير محمد الكايد 

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد يتسلم رسالة ملك بوتان من الشيخ احمد املنصور 

صاحب السمو التقى السفير األردني وهنأ سيراليون وتوجو وجنوب أفريقيا وهولندا بأعيادها الوطنية

األمير تسلّم رسالة ملك بوتان حول دعم التعاون الرياضي والشبابي

جناسينجبي رئيس جمهورية 
توغو الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناس����بة 
الوطني لبالده، متمنيا  العيد 
له موفور الصح����ة والعافية 
وللبلد الصدي����ق دوام التقدم 

واالزدهار. 
وبعث س����مو ول����ي العهد 
الش����يخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئ����ة ال����ى الرئي����س فاور 
جناسينجبي رئيس جمهورية 
توغو الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور 

الصحة والعافية. 

التقدم واالزدهار. 
وبعث س����مو ول����ي العهد 
الش����يخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئ����ة الى الرئيس ارنس����ت 
باي كوروما رئيس جمهورية 
س����يراليون الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا له 

موفور الصحة والعافية. 
كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.
وبعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئ����ة ال����ى الرئي����س فاور 

كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.
الس����مو  كما بعث صاحب 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
ببرقي����ة تهنئة ال����ى الرئيس 
جاكوب زوما رئيس جمهورية 
افريقيا الصديقة عبر  جنوب 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده 
ل����ه موف����ور الصحة  متمنيا 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار. 
وبعث س����مو ول����ي العهد 
الش����يخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس جاكوب زوما 
رئيس جمهورية جنوب افريقيا 
الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا له موفور الصحة 

والعافية. 
كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.
هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
ببرقي����ة تهنئة ال����ى صاحب 
اجلاللة امللك ويليم ألكس����ندر 
ملك مملكة هولن����دا الصديقة 
عبر فيها س����موه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
ململكة هولندا، متمنيا له موفور 
الصح����ة والعافي����ة وململكة 
هولن����دا الصديقة دوام التقدم 

واالزدهار. 
وبعث س����مو ول����ي العهد 
الش����يخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة الى صاحب اجلاللة امللك 
ويلي����م ألكس����ندر ملك مملكة 
هولندا الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني ململكة هولندا، متمنيا 

له موفور الصحة والعافية. 
كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

اس����تقبل صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
بقص����ر الس����يف ظه����ر امس 
رئيس مجلس اإلدارة واملدير 
العام للهيئة العامة للش����باب 
والرياضة الشيخ احمد املنصور 
حيث سلم سموه رسالة خطية 
من صاحب اجلاللة امللك جيغمي 
كيزار نامجيل واجنشوك ملك 
مملكة بوتان الصديقة تتعلق 
بالعالقات الثنائية بني البلدين 
والش����عبني الصديقني وسبل 

تنميتها وتعزيزها. 
وذلك بعد ان ق����ام بزيارة 
رسمية الى مملكة بوتان الصديقة 
تضمنت العمل على دعم التعاون 
الرياضي والشبابي بني البلدين 
الصديق����ني واالس����تفادة من 
اخلبرات الرياضية والشبابية 

في الكويت. 
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
سفير اململكة األردنية الهاشمية 
الش����قيقة لدى الكويت محمد 
سالم الكايد حيث سلم سموه 
رسالة خطية من أخيه صاحب 
اجلاللة الهاشمية امللك عبداهلل 
الثاني بن احلسني ملك اململكة 
الهاش����مية الشقيقة  األردنية 
تضمنت دعوة سموه رعاه اهلل 
حلضور أعمال اجتماع املنتدى 
االقتصادي العاملي حول الشرق 
األوسط وشمال افريقيا واملقرر 

عقده في شهر مايو املقبل. 
حض����ر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.
الس����مو  كما بعث صاحب 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
ببرقي����ة تهنئة ال����ى الرئيس 
ارنس����ت باي كوروما رئيس 
جمهورية سيراليون الصديقة 
عبر فيها س����موه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا له موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

ولي العهد استقبل العمير

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال د. علي العمير 

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر الس���يف صباح امس وزير 

النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
د. علي العمير.

ناقش مع سفيري فرنسا وروسيا تعزيز العالقات املشتركة

اجلاراهلل بحث مع نائب وزير خارجية 
طاجيكستان أوجه العالقات الثنائية

املجدلي: تسجيل العمالة الوطنية 
بالقطاع اخلاص لدى هيئة القوى العاملة

وكيل اخلارجية خالد اجلاراهلل مستقبال السفير الروسي أليكسي سولوماتني

اجتمع وكيل وزارة اخلارجية خالد 
اجلاراهلل أمس مع نائب وزير خارجية 
الدين  جمهورية طاجكس���تان د.نظام 

زاهدي الذي يقوم بزيارة للبالد.
ومت خالل اللقاء الذي حضره الوفد 
املرافق للوزير زاهدي، بحث عدد من أوجه 
العالقات الثنائية بني البلدين إضافة إلى 
تطورات األوضاع على الساحتني اإلقليمية 
والدولية. حضر اللقاء مدير إدارة مكتب 
الوكيل السفير أيهم العمر ونائب مدير 
إدارة آسيا الوزير املفوض مساعد الذويخ 
وس���فير جمهورية طاجكستان املعتمد 

لدى الكويت.
من جهة أخرى، اجتمع اجلاراهلل أمس 
مع سفير فرنسا لدى الكويت كريستيان 

نخلة. وخالل اللقاء بحث اجلانبان عددا 
من أوجه العالقات الثنائية بني البلدين 
إضاف���ة إل���ى تطورات األوض���اع على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
كما اجتمع الوكيل اجلاراهلل في وقت 
الحق أمس مع سفير روسيا االحتادية 
ل���دى الكويت أليكس���ي س���ولوماتني، 
ومت خ���الل اللقاء بحث ع���دد من أوجه 
العالقات الثنائية ب���ني البلدين إضافة 
إلى تطورات األوضاع على الس���احتني 

اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء مدير إدارة مكتب الوكيل 
السفير أيهم عبداللطيف العمر ونائب 
مدير إدارة أوروبا املستش���ار د.راش���د 

العدواني.

أكد أمني عام برنام���ج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
فوزي املجدلي، أن قرار مجلس الوزراء 
املوقر الصادر باجتماعه األخير والقاضي 
بتعديل قراره رقم 391 لسنة 2001 بشأن 
منح العالوة االجتماعية وعالوة األوالد 
ألصح���اب املهن واحلرف والعاملني في 
اجلهات غير احلكومية بإضافة بند جديد 
إلى املادة اخلامس���ة منه، والتي تتعلق 
بشروط صرف العالوة االجتماعية، مفاده 
أن يكون طالب الصرف مس���جال لدى 

الهيئة العامة للقوى العاملة. 
وأض���اف األمني الع���ام أن التعديل 
املشار اليه ال يخل بحقوق املسجلني لدى 
البرنامج من صارفي العالوة االجتماعية، 
حيث منحهم القرار مهلة 3 أشهر من تاريخ 
صدوره لتوفيق أوضاعهم بالتسجيل 

لدى الهيئة العامة للقوى العاملة. 
وأشار إلى أن القرار سيقضي بشكل 
نهائي على الظواهر السلبية للتعيينات 
غير احلقيقية والتعيني الوهمي، حيث 
ان تسجيل العمالة الوطنية في البرنامج 
وعدم تسجيلها لدى الهيئة العامة للقوى 
العاملة يح���ول دون متابعتها للتثبت 
من صح���ة التعيني، فضال عنن التحقق 
من صح���ة صرف الدع���م املالي املقرر 
للعامل���ني في اجلهات غي���ر احلكومية 

ملستحقيه، وأشار إلى أن عدم تسجيل 
العمالة الوطنية لدى الهيئة في الفترة 
التي سبقت صدور القرار أدى إلى صرف 
مزايا مالية ملوظف���ني كويتيني لم يتم 
تسجيلهم لدى هيئة القوى العاملة، ما 
أدى إلى صعوبة حتديد مواقعهم ومن 
ثم اجراء التفتيش الالزم عليهم للتحقق 

من انتظامهم في العمل.
وقال املجدلي انه مت الربط اآللي فعليا 
بني اجلهات املعنية بتنفيذ قرار مجلس 
الوزراء املشار اليه بهدف التسهيل على 
املراجعني وس���هولة املتابعة وتقليص 
الدورة املستندية واحلد من املستندات 
التي تطلبها جه���ات الصرف، حيث مت 
الربط بني البرنامج واملؤسس���ة العامة 
القوى  التأمينات االجتماعي���ة وهيئة 

العاملة. 
واكد فوزي املجدلي انه مت دراسة ذلك 
القرار قبل رفعه إلى مجلس الوزراء املوقر 
من خالل اللجنة املشكلة برئاسة وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل ووزير الدولة 
لشئون التنمية والتخطيط مبوجب قراره 
رقم 970 لسنة 2014 بشأن معاجلة ظاهرة 
التوظيف الوهم���ي واحلد منها، وأثنى 
على جهود اللجنة وحرصها على وضع 
الضوابط التي حتد من ظاهرة التعيني 

الوهمي.

وكيل اخلارجية خالد اجلاراهلل خالل لقائه مع نائب وزير خارجية جمهورية طاجيكستان د. نظام الدين زاهدي
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خالد املريخي وشونيشي يوشيدا ويوسوكي هوري وهيرواكي شيباتا والسفير الياباني 
الدخان يتصاعد من الفصل الكيربي قبل إخماد احلريقتوشيهيري سوجيهارا وأنور املال وعماد فليحان خالل حفل افتتاح مركز أكورا

شركة املال العاملية لتجارة السيارات تكشف الستار 
عن مركز أكورا األكبر في العالم

 إغماء 5 طالبات ومعلمتهن 
بعد نشوب حريق فصل كيربي 3947

مجلس الوزراء وافق على قانون تنظيم القضاء.. وال زيادة في رسوم دفن املوتى

إعادة جدولة القروض في عهدة »املصارف«
مريم بندق 

كشفت مصادر وزارية رفيعة في 
تصريحات خاصة لـ »األنباء« ان اعادة 
جدولة قروض املواطنني االستهالكية 
واملقسطة مازالت في مرحلة الدراسة. 
وأوضحت املصادر ان ما طرح في هذا 
الشأن احيل الى احتاد املصارف الذي 
مازال يدرس املوضوع، نافية وصول 
اي موافقة او رفض الى وزارة املالية 
او بنك الكويت املركزي. هذا، وأعلنت 
املصادر الوزارية انه ليس صحيحا ما 
نشر حول اتخاذ بلدية الكويت قرارا 
برفع رسوم دفن املوتى. وأشارت إلى 
ان وزير املواصـــالت ووزير الدولة 
لشؤون البلدية عيسى الكندري، ردا 
على استفســـارات الوزراء، أفاد بأنه 
ليس صحيحا علـــى اإلطالق زيادة 
رســـوم دفن املوتى او حتى التفكير 

في اتخاذ قرار بذلك.
 واستبعدت املصادر عقد جلسة 
في 7 يوليو لتزامن ذلك التاريخ مع 
دخول العشر األواخر من شهر رمضان 
املبـــارك وإن دعت احلاجـــة فيمكن 
التباحث مع احلكومة لتمديد اجللسات. 
هـــذا، وقد وافق مجلس الوزراء على 
مشروع قانون جديد الستقالل القضاء 
تضمن تعديالت علـــى القانون رقم 
23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.  
وأضافت املصـــادر ان املجلس وافق 
مبدئيا على مشروع القانون اجلديد 
بعد تقدميـــه من وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية يعقوب 
الصانع وقرر املجلس في ختام مناقشة 
تفاصيل مشروع القانون تشكيل جلنة 
لدراسة املالحظات التي طرحت أثناء 

املناقشة.

العنجري: ضرورة مساواة سلم الرواتب 
بني موظفي الدولة املتماثلة أعمالهم

 159 إصابة و9 وفيات 
بـ»إنفلونزا اخلنازير« منذ بداية 2015

حنان عبدالمعبود

كشـــفت وزارة الصحة عن أعداد احلاالت التي أصيبت 
باإلنفلونزا املوســـمية »H1N1«، مبينة انها بلغت 159 حالة 
منذ بداية عام 2015 حتى 25 أبريل اجلاري، بينها 9 وفيات، 
مشيرة الى أن متوسط عدد احلاالت خالل السنوات الثالث 
الســـابقة كان 275 حالة. من جانبها، أكدت الوكيل املساعد 
لشـــؤون الصحة العامة د.ماجدة القطـــان ان هذه النتائج 
جاءت بعد زيارة فريق متخصص من منظمة الصحة العاملية 

لتقييم وضع الڤيروس في الكويت.

تطوير اجلزر اجلنوبية واستغاللها سياحيًا وجتاريًا
»البلدي«: موقع إلقامة معهد سعود الصباح الديبلوماسي في مشرف

بداح العنزي

وافق املجلس البلدي في جلسته العادية 
أمس برئاسة مهلهل اخلالد، على مشروع تطوير 
اجلزر اجلنوبية الستغاللها سياحيا وجتاريا، 
على ان يتم إســــناد تطوير جزيرة أم املرادم 

الى مستثمر أجنبي.

وأقر املجلـــس تخصيص موقع إلقامة 
معهد ســـعود الصباح الديبلوماسي  في 
منطقة السفارات مبشرف، كما اعتمد نظاما 
لإلنذار املبكر لرصد الكثير من التعديات على 
البيئة، إضافة الى إقامة مشروع مراكز طبية 
متخصصة في األرض املجاورة ملستشفى 

مبارك. 

آالء خليفة

أكد نائــــب رئيس مجلس 
األمة وزير العدل والشــــؤون 
الســــابق مشاري  القانونية 
العنجري أن ميزانية الكويت 
تعادل أضعاف ميزانية األردن 
واليابان وال توجد انتاجية في 
األداء، مشــــددا على ان هناك 
خلال في الوضع الذي نعيشه، 
وتساءل: كيف ال تتم المساواة 

في ســــلم الرواتب لموظفي الدولــــة المتماثلة أعمالهم. 
وأشــــار العنجري الى ان قانون التأمينات أسخى قانون 
في العالم ويصرف اكثر ممــــا يحصل وهذا يدق جرس 

الخطر في البالد.

مشاري العنجري

امللتقى اإلعالمي العربي الـ 12 كّرم »األنباء« بجائزة اإلبداع 
اإلعالمي لعام 2015

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مكرما رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق بحضور الشيخ سلمان احلمود 
وماضي اخلميس                )أحمد علي(
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التفاصيل ص17 ٭

التفاصيل ص6 ٭

»التربية« تعلن مواعيد االمتحانات واإلجازات 2015 /2016

33أول إلغاء حلزمة رئيسية ملشروع نفطي عمالق

15

الغامن مفتتحًا احللقة النقاشية ملشروع اإلعالم 
اإللكتروني: احللقات النقاشية نهج جديد إلشراك 

12شرائح املجتمع املختصة في القوانني

املهنا: سحبنا 9 آالف رخصة قيادة لوافدين

اتفاق كويتي ـ مصري لبدء مشاريع مبليار دوالر

أمير زكي

 كشف وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور اللواء 
عبــــداهلل املهنا عن إلغاء رخص 9 آالف وافــــد ووافدة قاموا 
بتغييــــر مهنهم، بينهم وافدات حصلــــن على رخص قيادات 
بسمة التحاق بعائل، ثم حتولت الى اقامة عمل، وهو ما يخل 

التفاصيل ص 47 ٭بشروط منح الرخصة لهن.

محمود فاروق

كشـــف مصدر مســـؤول لـ »األنباء« ان الهيئة العامة 
لالستثمار اتفقت مع احلكومة املصرية على تنفيذ مشروعات 
مختلفة تتجاوز قيمتها املليار دوالر في قطاعات عقارية 

وطاقة وخدمات لوجستية لقناة السويس اجلديدة.
ويأتي هذا االتفاق ضمن ما أعلنته الكويت ســـابقا في 
قمة شرم الشيخ الستثمار ملياري دوالر كوديعة، وتنفيذ 

استثمارات مباشرة مبلياري دوالر أيضا.
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أردوغان .. وفريق ال ينامبقلم: خلود عبداهلل الخميس
يحل على الكويت رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان في زيارة 

سياسية اقتصادية لتوطيد العالقات بني البلدين.
وأظن أن الشعب الكويتي قد سبَق ومهد للتقارب مع تركيا، فمئات األلوف من 

الكويتيني حولوا بوصلتهم لالستجمام من دول أوروبا »التقليدية« إلى تركيا 
ويطلقون عليها »أوروبا املسلمني« وهي كذلك بالفعل، ألن جزءا من اسطنبول 

يقع في القارة األوروبية.
لن نكرر األغراض من الزيارة املعلنة عبر وسائل رئاسة اجلمهورية واخلبراء 

االستراتيجيني واحملللني السياسيني واإلعالميني األتراك، ولكن سأطرح 
بعض التحليل للتفكير التركي احلديث، وذلك استنتاجاً من لقاءات وصداقات 

شخصية مع مقربني من رئاسة اجلمهورية ورئاسة الوزراء.
العقل الذي يدير تركيا اليوم ومنذ العام 2002، أي عند فوز حزب العدالة 

والتنمية بإدارة شؤون الدولة، يقوم على أسس اإلدارة السياسية األخالقية، 
ويستمد قيمه من اإلسالم »البراغماتي« ولو أننا استبدلنا كلمة البراغماتية 
بـ »يصلح لكل زمان ومكان« فسنتقبل ونتفهم فكرة أن السياسة متغيرة 

واملبادئ ثابتة، وأن اإلسالم جاء بالقيم العامة للسياسة واألصول واخلطوط 
العريضة إلدارة الدولة وترك لألمة التفاصيل على أال حتيد عنها فـ »أنتم أعلم 

بأمور دنياكم« كما جاء في احلديث الشريف.
فهل أّدعي هنا أن تركيا تطرح فكرة الدولة اإلسالمية؟

ال بالطبع، على الرغم من أنني أمتنى أن تفعل، ولكنها تطرح فكرة »الدولة 
اإلنسانية« الالتصنيفية، ومنهجها »ليحيا اإلنسان حتى حتيا الدولة«، 

تسوس الشعب بدستور علماني يحميه اجليش واحملكمة الدستورية العليا، 
وتطبق القانون الوضعي، وتطرح التغيير التدريجي من خالل ُمتاحات 

الواقع، وباستخدام وسيلة النظام العاملي للوصول للسلطة التي أسموها 
»دميقراطية«.

وبالرغم من ذلك لم تسلم تركيا من تكبر االحتاد األوروبي عليها ومنعها من 
عضويته فقط ألنها دولة ذات أغلبية ساحقة مسلمة ويديرها حزب محافظ 

»ملتزم شخصياً بقيم اإلسالم«، وكذلك طالتها حترشات مجلس »أمن الدول 
اخلمس وغنب البقية«، ناهيك عن حتريض االمبريالية وإعالمها ضدها، وُزج 

بالفوضى اخلالقة في ميدان تقسيم بادعاءات واهية دفاعاً عن خمس شجرات 
أرادت احلكومة أن تقطعها لتعبيد الطريق ملشروع مدر للمليارات للدولة.

مع كل هذه احلرب القذرة، فريق العدالة والتنمية دفن في صناديق االقتراع 
للحكومة وللرئاسة من أراد باختيار الشعب وإرادته واستقاللها سوء.

إذن ما الذي يجعلني أؤيد هذا الفريق وأظن به خيرا لألمة وأرى فيه شوكة 
من أهم شوكات اإلسالم وهو يعمل بدستور علماني؟!

اإلجابة أن فريق اإلدارة السياسية ذو منهج إسالمي في التفكير، ويعمل على 
تطبيق الشريعة من دون صراعات املواجهة املكلفة ألمن واستقرار الشعب 

ومدخرات الدولة، وهنا يأتي الفرق.
عبر البرملان التركي املنتخب، ُقنن شرب وبيع اخلمور، وُجرِّم اإلجهاض إال 

لضرورة طبية، ومنع االختالط في السكن )لبعض اجلامعات( بني الطلبة 

والطالبات، وعادت احملجبة ملقاعد الدراسة من االبتدائية وحتى الدراسات 
العليا، وُسمح للمحجبة بدخول البرملان كنائبة، وصار من حق احملجبة العمل 

في املرافق احلكومية بحجابها بال اضطرار لنزعه، وعملت وزيرة الشؤون 
االجتماعية واألسرة فاطمة شاهني بالعمل مع فريقها على اقتراح وإقرار 

وتطبيق قوانني كثيرة حتمي حقوق املرأة التي حُترم من اإلجازات وال يراعى 
جنسها في القوانني التي تظلمها باملساواة مع الرجل.

كل هذا مت عبر تطويع الدستور العلماني، والبقية ستأتي، فمن يقدر على 
ترويض مقاِرب في سبيل إحالل اإلسالم برفق في املجتمعات العلمانية 

الرافضة له واملتخوفة منه بسبب سوء متثيل البعض له، فنحن معه ونشد 
على يده، كذلك فعل احلبيب املصطفى ژ في مجتمع اجلاهلية، ال شيء مت 
قطعاً بل تدرجاً، وقضى أول ثالثة عشر عاماً يكرس العقيدة في مكة ألنها 

جذر شجرة التشريع، من ال يؤمن ال يطبق، ومن ال يحب ال يتّبع.
لقد غيّر فريق العدالة والتنمية أنفسهم ليكونوا قدوة ومنوذجا لتغيير 

املجتمع والذي تناولته اآلية الكرمية )إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم(، وبالفعل تغير املجتمع فاختارهم طوعاً ورغبة وبالتراضي، وطبقاً 

لشروط طرحها الشرع مثل األمانة والقوة وإتقان العمل والنزاهة.
الصفات السابقة متثلوها ولم يتشدقوا بها، تركوا أعمالهم تنطق بها، 

وصناديق االقتراع تدّوي هتافاً لهم، وهذا متاماً ما نتحدث عنه، جتربة تركيا 
في اإلدارة السياسية واالقتصادية األخالقية، هي احلل لكثير من أزمات 

التداول السلمي للسلطة، التي بني الربيع العربي دمويتها.
حزب العدالة والتنمية اتخذ منهج »الثورة الصامتة« كما أعلن أردوغان في 

إحدى كلماته في ابريل 2014، وهي التوازن الذي حققته إدارته بني السياستني 
الداخلية واخلارجية، فصارت لتركيا هيبة وكلمة مسموعة في املجتمع 

الدولي، وهي وسيط مقترح بني العديد من املتنازعني في قضايا ودول كثيرة 
ألنها تلغي أي طرح يسبب الفرقة واخلالف وتدخل طرفاً محايداً.

كما حققت بثورتها تلك التنمية للبالد وانتفع العباد، وُرفع مستوى الدخول 
وُسدد الدين اخلارجي كامالً حتى صار االنضمام لالحتاد األوروبي ليس 

من أولويات ما يفوق السبعني باملائة من الشعب التركي بل يرونها عبئاً على 
االقتصاد التركي، وارتفع اخلط البياني للرفاه االجتماعي.

هي ثورة صامتة بالفعل وكم من صوت مدٍو ليس إال نتاج سقوط هائل.
الثورة الصامتة كانت بتسليم إدارة الدولة لرجال يأخذون من اإلسالم ديناً 

في أقوالهم وأفعالهم، وهذا شيء يختلف عن إعالن دولة إسالمية بال مسلمني 
ومبرتزقة مستأجرين لتكثير سواد املجرمني!

الفرق شاسع بني من يعمل وقدوته محمد ژ ومن يعمل وهو ال يقرأ القرآن 
ويشكك في السنة ويجهل التاريخ ويضيع في اجلغرافيا ويعمل في سبيل 

الدينار.
وقد يتساءل البعض: كيف أقول هذا وتركيا عرابة الطرق الصوفية ومحضن 

لشيوخها وتنتشر فيها البدع البعيدة عن سنة املصطفى األمني ژ؟!
نعم هذا جزء منه صحيح، بل جزء ال بأس به، ولكن لنعود للتاريخ: الدولة 

العثمانية والتصوف اإلسالمي رديفان، ولنتذكر منذ مائة عام أوقف أتاتورك 
باسم التمدن والعلمانية، األذان باللغة العربية والتعامل بها واحلديث بها 

ودْرسها، فاستمر الشعب املسلم ما يفوق التسعني باملائة منه يأخذ اإلسالم 
التراثي على حساب العقدي، وهذه أزمة كل الدول التي ينتشر فيها التصوف 

اإلسالمي. ثم إننا لم ننشط كعرب في الدعوة هلل والعقيدة الصافية، الكثير 
من األتراك يحفظون القرآن وال يفقهون منه إال قليال، لنتخيل نحن العرب 

كيف سيكون حالنا مع فهم الدين لو كان باألوردو، ولكن هذا ال يلغي 
مسؤولية »العدالة والتنمية« عن تعليم الدين اإلسالمي الصحيح في املدارس، 
وقد بدأته إلزامياً ألول ثالثة فصول في املدارس احلكومية فقد كان ممنوعاً 

منذ أتاتورك، تخيلوا؟! وأعادت فتح مدارس األئمة واخلطباء، وأردوغان خريج 
إحداها.

أما نحن العرب فنتحمل جزءا من املسؤولية جلهل أي مسلم من األعاجم غير 
الناطقني بالعربية في دينه، لتقاعسنا عن توصيل الدين الصحيح له فـ »من 

لم يهتم بأمور املسلمني فليس منهم« كما جاء في احلديث الشريف، وإن كان 
ضعيفاً فهو يؤخذ به في فضائل األعمال، وهل هناك أفضل من الدعوة إلى 

اهلل تعالى؟!
ولنتذكر أسباب إعراضنا عن األتراك، لقد أخذتنا العزة باإلثم من مد يد العون 

إلخوة الدين بسبب »سايكس-بيكو« وما سبقها وتبعها وأحاط بها، وتأثرنا 
مبسلسل مثل »إخوة التراب« وجعلناه حقيقة حتول بيننا وبني الترك، تلك 

البقعة البعيدة التي حتكمها، مثلنا، عائلة بالوراثة كنا نسميها في املناهج 
»االحتالل العثماني« وأظننا مازالنا نفعل، الشعوب التي تتخذ معلوماتها 

وتبني مواقفها على »الدراما« ال تستحق أن تنتقد ويكون لها رأي يُحترم.
القيادة بالقيم واملبادئ هي قيادة باإلسالم، ال فرق سوى أن عداء العلمانية 
التركية للمصطلح أدى إلى عدم استخدامه، فاختار فريق العدالة والتنمية 

فعله، وال ننسى كم رأس لفت عليه حبال املشتقة وكم ُسجن ُكثر من 
السياسيني بسبب جهرهم بكلمة اإلسالم, فجاء وذهب ولم ينفع أمته بشيء 

سوى عدم املرونة التي أثبت ساسة تركيا السابقون بدمائهم أنها ال تصلح 
لإلدارة السياسية في تركيا األتاتوركية، آنذاك، حد الغثيان.

ما أعرفه في فكر القيادة التركية أن حقوق اإلنسان وحقن دماء املسلمني في 
سورية واليمن والعراق تشغلهم وذلك يتضح من البرامج اإلغاثية مبليارات 
الدوالرات، ولكن إذا جئنا لقضية فلسطني، فهي تطغى، العقيدة وجهتها إلى 
بيت املقدس وهذا أمر ال يخفى على متابع للسياسة التركية الواضحة املعالم 

وتتضح خطوطها في كتاب الفكر االستراتيجي للدكتور أحمد داود أوغلو 
رئيس وزرائها.

رحالت »الطيب« وفريقه الذي ال ينام إلى الشرق، جزء من ذاك الفكر 
 »one minute« االستراتيجي، ومنذ اخلطاب الشهير ألردوغان بعنوان

في داڤوس وشعوب املنطقة تتطلع إليه، وزاد االهتمام اإلعالمي العربي 
بالديبلوماسية التركية ومازال يترقب.

هل بات واضحاً كيف تفكر العقلية التي تدير تركيا احلديثة؟

»السكنية« أجرت القرعة على 358 قسيمة 
حكومية في مشروع منطقة توسعة الوفرة

أجرت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس 
القرعة على الدفعة السادسة واألخيرة من القسائم 
احلكومية مبنطقة توسعة الوفرة التي تشتمل على 
358 قسيمة مبساحة 600 متر مربع. وقالت املؤسسة 
في بيان انها أعلنت في وقت سابق أسماء املواطنني 
املس���تحقني لدخول هذه القرعة بناء على أولوية 
الطلب اإلسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى 

تاريخ اخلامس من يونيو 2012 وما قبل. 
ويحتوي مش���روع توسعة الوفرة على 2426 
وحدة سكنية تبلغ مساحة كل قسيمة 600 متر مربع 
ويش���تمل املشروع على العديد من املباني العامة 
التي تنشئها املؤسسة في املشاريع املماثلة بهدف 
توفير جميع اخلدمات لس���كان املشروع.  ويضم 

املش���روع خدمات تعليمية كاملدارس واخلدمات 
الصحية إلى جانب مركز الضاحية الذي يشتمل 
على سوق مركزي ومركز تنمية املجتمع وفروع 
للجمعيات التعاونية وعدد من املساجد فيما يتميز 
املش���روع بالتخطيط العمراني احلديث من حيث 
املداخل واملخارج واالرتدادات ومواقع احلدائق العامة 
واملم���رات املزروعة.. وبخصوص الطرق الرابطة 
للمشروع فسيتم تطويرها مبا يخدم املشروع واملدن 
السكنية املجاورة كطريق ميناء عبداهلل � الوفرة 
وطريق الزور � الوفرة إضافة إلى أن مشروعي مدينة 
صباح األحمد اإلسكانية ومدينة اخليران اإلسكانية 
املجاورين ملنطقة توسعة الوفرة سيكونان داعمني 

للمشروع من ناحية توفير اخلدمات.

مجموعة »YOU LEAD« تستضيف القعود 
لعقد ورشتي عمل لألطفال والشباب حول القيادة

القعود مع مجموعة من الشباب واألطفال في إحدى ورش العمل 

د. رمي الفليج: نؤمن بأهمية رأس املال البشري في الكويت

مجاالت احلياة مبا يعود بالنفع 
عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم. 
وأضافت أن ط����رح هذه الورش 
الش����باب واألطفال جاء  لعموم 
بعد دراسة متأنية ملدة 3 سنوات 
كانت من خاللها تنظم ورش عمل 
ومحاضرات متنوعة ألبنائها وأبناء 
صديقاتها في منزلها كل شهر حول 
القدرات  القيادة وبناء  موضوع 
وتستضيف خبراء في هذا املجال 
من دول متعددة. كما نوهت بأن 
خبير التدريب خالد القعود هو 
خبير تدريب بحريني ودولي يقدم 
دوراته ف����ي مجال القيادة وبناء 
القدرات بطريقة جديدة ومبتكرة 
للشباب وبأنشطة متنوعة تقدم 
ألول مرة في الكويت وله العديد 
من اإلسهامات العاملية واحمللية في 
هذا املجال.  كما صرحت موضي 
الصباح الشريك في YOU LEAD بأن 
املجموعة تسعى لالستعانة بأملع 
األسماء العاملية في مجال تدريب 
النشء ألن الهدف من هذه الدورات 
هو االستفادة القصوى منها وتعلم 
مفاهيم جديدة وصحيحة حول 
القيادة ثم استخدامها في تطبيقات 
عملية من واقع احلياة لتكون خير 
معني لهم في حياتهم العملية. كما 
أك����دت على أن التغيير اإليجابي 
الذي الحظته على أبنائها خالل 
الثالث املاضية بعد  الس����نوات 
التزامهم بورش العمل الشهرية 
في من����زل د.رمي دفعها للتفكير 
اجلاد ف����ي تعميم ه����ذه الفكرة 
الورش ألطفال  وطرح مثل هذه 

وشباب الكويت خصوصا أن هذه 
الورش من شأنها خلق جيل واع 
مؤمن بقدراته ومستعدا لالنخراط 
في س����وق العمل مسلحا بالعلم 
املدارس  الذي حصل علي����ه في 
واجلامعات، وباملهارات القيادية 
التي حص����ل عليها في مثل هذه 
الورش واحملاضرات وبذلك اكتمل 
التحليق  جناحاه وباستطاعته 
بأحالمه الى أبعد مدى. وشكرت 
الصب����اح اخلبي����ر الدولي خالد 
القعود على تعاونه املستمر مع 
YOU LEAD وأثنت على جهوده 

املميزة. 
وميكن التواصل مع املجموعة 
من خالل حسابها على االنستغرام: 
youleadq8 أو الهاتف: 97300333 
ومن خالل البري����د اإللكتروني: 

youleadq8@gmail.com

أسامة دياب 

 تس����ت��ضي��ف مجم�وع�����ة
YOU LEAD ف����ي نهاية الش����هر 
اجلاري احملاضر وخبير التدريب 
البحريني والدولي خالد القعود 
وذلك لعقد ورشتي عمل لألطفال 
والشباب حول القيادة. الورشة 
القادة  األولى بعن����وان »حديث 
Leaders talk« وهي موجهة لفئة 
الشباب من عمر 12 الى 18 سنة، 
يتعرف فيها الشاب على املفهوم 
الصحيح للقيادة  وأهميتها وكيف 
يستطيع أن يصبح قائدا ملهما 
ف����ي مجتمعه ومثاال يحتذى بني 
أقرانه. أما الورشة الثانية فمدتها 
16 ساعة مقسمة على 4 أسابيع 
وهي بعنوان »اعداد القادة لألطفال

Youth Leadership program« وهي 
موجهة لألطف����ال من عمر 8 إلى 
11 سنة وفيها يتعلم الطفل بناء 
الق����درات، تعزيز الثقة بالنفس، 
مهارات اخلطابة، العمل اجلماعي 
وغيرها م����ن املهارات التي تعني 
الطفل لش����ق طريقه في احلياة 
بنجاح والتي تؤهله ليصبح قائدا 
في املستقبل.  وقد صرحت د.رمي 
 YOU الفليج الشريك في مجموعة
LEAD بأن فكرة تنظيم مثل هذه 
الورش أت����ت من إميانها بأهمية 
رأس املال البش����ري في الكويت 
وبضرورة اكتشاف قدرات األطفال 
والشباب في سن مبكرة وتزويدهم 
باملهارات الالزم����ة التي تعينهم 
خالد القعودعلى توجي����ه قدراتهم في جميع 
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يجري خاللها مباحثات مع صاحب السمو

الرئيس التركي وصل إلى البالد في زيارة رسمية تستغرق يومني
وصل الى البالد مساء أمس 
الرئيس رج���ب طيب اردوغان 
رئيس جمهورية تركيا الصديقة 
اردوغان  امينة  السيدة  وحرمه 
والوفد الرس���مي املرافق له في 
زيارة رسمية للبالد تستغرق 
يومني يجري خاللها مباحثات 
رسمية مع صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد.  وكان على 
رأس مستقبلي الرئيس التركي 
على ارض املطار صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
ورئيس مجل���س االمة مرزوق 
الغامن ونائ���ب رئيس احلرس 
الوطني الش���يخ مشعل االحمد 
وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال���وزراء والنائب االول 
الوزراء ووزير  لرئيس مجلس 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 

ونائب رئي���س مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الش���يخ محمد 
اخلال���د ونائب وزير ش���ؤون 
الش���يخ علي  الديوان االميري 

اجلراح ونائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد 
اجلراح وكبار  املسؤولني بالدولة 
وكبار القادة في اجليش والشرطة 

واحلرس الوطني.  وتشكلت بعثة 
الشرف املرافقة للرئيس أردوغان 
الديوان االميري برئاس���ة  من 
املستشار بالديوان االميري د. 

يوسف حمد االبراهيم.  ويرافق 
الرئيس التركي وفد رسمي يضم 
كال من وزير اخلارجية مولود 
تشاوش اوغلو ووزير االقتصاد 

نه���اد زيبقجي ووزي���ر الدفاع 
الوطني ايس���مت يلم���از وعدد 
من كبار املسؤولني في حكومة 

جمهورية تركيا الصديقة.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مرحبا بالرئيس التركي وحرمه

الرئيس التركي وترحيب من الشيخ مشعل األحمدرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مصافحا الرئيس التركي سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مرحبا بالرئيس أردوغان

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مرحبا بالرئيس أردوغان

ترحيب بالرئيس التركي من الشيخ محمد اخلالد

الرئيس التركي مصافحا الشيخ صباح اخلالد

.. ومن الشيخ خالد اجلراح

الرئيس أردوغان مصافحا السفير أحمد فهد الفهد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس التركي

صاحب السمو هنأ رئيس السودان بإعادة انتخابه
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الى أخيه الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس اجلمهورية 

السودانية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة إعادة انتخابه رئيسا جلمهورية السودان الشقيقة 

متمنيا له كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية 
وللعالقات الطيبة بني البلدين الشقيقني املزيد من التطور 

والنماء. 
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى أخيه الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية 

السودان الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة إعادة 
انتخابه رئيسا جلمهورية السودان الشقيقة، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

حوار بني صاحب السمو األمير والرئيس أردوغان
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إعادة جدولة 
القروض في عهدة 

»املصارف« وال 
زيادة في رسوم دفن 

املوتى

املوافقة على إنشاء 
مؤسسة العربي 

الثقافية

إرسال معونات 
ومواد إغاثة عاجلة 

للمتضررين من زلزال 
النيبال

اجللسة اخلتامية 
للبرملان 30 يونيو 

املقبل

جمعية ال�صليبية -  جمعيات

 دعوة حل�ضــور اجتمــاع اجلمعيــة العمـومـيـة

جمعية ال�صليبية التعاونية

مجلس اإلدارة

بناء على كتاب وزارة ال�ص�������وؤون االجتماعية والعمل املوؤرخ يف 2015/4/22م ب�ص�������اأن املوافقة 

على حتديد يوم االحد املوافق 2015/5/10 موعدًا  لعقد اجلمعية العمومية.

يت�ص�������رف جمل�س اإدارة جمعية ال�صليبية التعاوني��ة بدعوة ال�صادة امل�صاهمني البالغني من العمر 

)21 عامًا فاأكرث( وامل�صاهمني يف اجلمعية حتى 2014/12/31 حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية 

العادي�������ة والتي �صتعقد يوم االح�������د املوافق 2015/5/10 يف متام ال�صاع�������ة الرابعة م�صاًء يف مدر�صة 

عبداهلل علي ال�صانع املتو�صطة بنني بال�صليبية قطعة 10، ويف حال عدم اكتمال الن�صاب القانوين 

�صيوؤجل ملدة ن�صف �صاعة يعقد بعدها، لي�صبح قانونيًا بح�صور )25( ع�صوًا على االأقل.

)وذلك ملناق�ضة جدول الأعمال التايل(:

1( من���اق�ص�����������ة تقري�����������ر جمل������س  االإدارة عن  ال�صن�����ة املال������ي����������ة املن���تهي�ة يف 2014/12/31 
وامل�صادقة عليه.

2( مناق�ص�������ة تقرير مراقب احل�صاب�������ات والت�صديق على امليزاني�������ة العمومية واحل�صابات 
اخلتامية لل�صنة املالية املنتهية يف 2014/12/31.

3( تقري�������ر مراق�������ب احل�صاب�������ات للميزاني�������ة العمومي�������ة )امليزانية التقديري�������ة( واحل�صاب 
اخلتام�������ي لل�صنة املالية والت�صديق عليه )مرف�������ق بالتقرير ال�صنوي لل�صنة املنتهية يف 

.)2014/12/31
4( التقري�������ر االإداري وامل�������ايل ملراقبي الوزارة )مرفق بالتقري�������ر ال�صنوي لل�صنة املنتهية يف 

.)2014/12/31
5( تعيني مراقب ح�صابات للعام املايل املنتهي يف 2015/12/31 وحتديد اأتعابه.

مالحظــــة :

1- يجب على كل ع�صو اإح�صار البطاقة املدنية االأ�صلية احلديثة ولن تعتمد �صورة عنها 
اأو اإح�صار �صهادة ملن يهمه االأمر من املعلومات املدنية.

2- على ال�صادة امل�صاهمني وغري امل�صتكملني مللفاتهم �صرورة مراجعة االإدارة خالل الدوام 
الر�صمي ال�صتكمال ملفاتهم.

3- عل�������ى ال�صادة امل�صاهمني الذين مل ي�صلهم كتي�������ب امليزانية عن طريق الربيد مراجعة 
اإدارة اجلمعية ال�صتالم ن�صخة من الكتيب.

واهلل ويل التوفيق

املجلس وافق على قانون تنظيم القضاء وشكّل جلنة برئاسة النائب األول إلعداد تقرير للرد على مالحظات ديوان احملاسبة

مجلس الوزراء: العالوة االجتماعية و»األوالد« ألصحاب املهن باجلهات غير احلكومية

في الس����احة السياس����ية على 
الصعيدين العربي والدولي.

وفي هذا الصدد، استعرض 
ال����وزراء بعميق األلم  مجلس 
واألسف أنباء الزلزال املدمر الذي 
تعرضت له بعض املناطق في 
جمهورية نيبال الدميوقراطية 
الفيدرالي����ة الصديق����ة مؤخرا 
وما نتج عنه من سقوط آالف 
الضحايا واملصابني، وقد عبر 
املجل����س عن خال����ص تعازيه 
ومواس����اته جلمهورية نيبال 
الصديقة وقرر املبادرة بإرسال 
معونات وم����واد إغاثة عاجلة 
تش����مل أغذية ومع����دات إيواء 
وأدوية وتكليف وزارة اخلارجية 
بالتنس����يق مع جمعية الهالل 
األحمر الكويتية بالتعاون مع 
املنظمات الدولية املتخصصة 
للمساهمة في تخفيف معاناة 
املتضررين في النيبال والدول 
احمليطة ومساعدتهم في مواجهة 

هذه الكارثة.

الثقافية والذي يهدف إلى حتقيق 
التطوير ملجلة العربي مبا يتواكب 
مع يتالءم مع التطوير العلمي 
وما يتصل منها باملس����تجدات 
الثقافية واس����تخدام التقنيات 
احلديثة في أساليب ووسائل 
الطباع����ة والنش����ر والتوزيع 
والتس����ويق ل����آداب والثقافة 
واحلضارة العربية واإلسالمية 
بني الشباب في الوطن العربي، 
وقرر مجلس الوزراء املوافقة 
من حيث املبدأ على هذا املقترح 
وتكليف وزارة اإلعالم بالتنسيق 
مع إدارة الفتوى والتش����ريع 
إلعداد مشروع املرسوم الالزم 

بهذا الشأن.
ثم بحث مجل����س الوزراء 
ش����ؤون مجلس األم����ة واطلع 
بهذا الص����دد على املوضوعات 
املدرجة على جدول أعمال جلسة 
مجلس األمة، كما بحث الشؤون 
السياس����ية في ضوء التقارير 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 

2001 مبنح العالوة االجتماعية 
وعالوة األوالد ألصحاب املهن 
واحلرف العاملني في اجلهات 
غير احلكومية وإضافة شرط 
التس����جيل لدى الهيئة العامة 
للقوى العاملة للشروط الالزمة 

لصرف هذه العالوات.
وقرر مجلس الوزراء املوافقة 
على مشروع قرار مجلس الوزراء 
املذكور وتكليف برنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة باتخاذ اخلطوات 
الالزم����ة لتبس����يط اإلجراءات 
والدورة املستندية مبا ينسجم 
مع أهداف البرنامج بتش����جيع 
توظيف الكويتيني في اجلهات 

غير احلكومية.
من جانب آخر، تدارس مجلس 
الوزراء التوصية الواردة ضمن 
محضر االجتماع رقم )2015/3( 
للجنة التعليمي����ة والثقافية 
واالجتماعية والصحية بشأن 
مقترح إنشاء مؤسسة العربي 

عاصمة جورجيا، والرس����الة 
املوجهة لسموه من رئيس مجلس 
املنتدى االقتصادي اإلس����المي 
العاملي والنائب السابق لرئيس 
مجلس وزراء ماليزيا تون موسى 
هيتام والت����ي تضمنت دعوة 
سموه حلضور فعاليات املنتدى 
االقتصادي العاملي واملقرر عقده 
في جمهورية ماليزيا الصديقة 

خالل شهر نوفمبر املقبل.
ثم رحب مجل����س الوزراء 
بالزيارة التي يقوم بها للبالد 
رئي����س اجلمهوري����ة التركية 
الصديقة رجب طيب أردوغان 
والوفد املرافق لفخامته، مؤكدا 
على ما متثله هذه الزيارة من 
أهمية كبيرة في تدعيم العالقات 
الثنائية القائم����ة بني البلدين 
وس����بل تطويرها ف����ي جميع 
املج����االت وامليادين مبا يخدم 
املصالح املش����تركة للشعبني 
الصديق����ني وتب����ادل وجهات 
النظر حي����ال القضايا موضع 
االهتمام املشترك واملتصلة بآخر 
التطورات في املنطقة، متمنيا 
للضي����ف والوفد املرافق طيب 

اإلقامة في البالد.
كم����ا رحب املجل����س كذلك 
بالزي����ارة الت����ي س����يقوم بها 
للبالد رئيس وزراء نيوزيلندا 
جون ك����ي والوف����د املرافق له 
والتي تأتي ضمن إطار تعزيز 
وتنمية العالقات الثنائية في 
مختلف امليادين ملا فيه مصلحة 
شعبي البلدين الصديقني متمنيا 
للضي����ف والوفد املرافق طيب 

اإلقامة في البالد.
ث����م ش����رح نائ����ب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ خالد اجلراح للمجلس 
نتائج الزيارة التي قام بها إلى 
اجلمهورية التركية الصديقة 
للمش����اركة ممثال عن صاحب 
السمو في االحتفاالت بالذكرى 
املئوية حلروب »تش����اناكاله« 

البرية والبحرية.
كما أح����اط وزي����ر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
محمد العبداهلل املجلس علما 
بنتائج مش����اركته ف����ي أعمال 
القمة اآلسيوية األفريقية التي 
عقدت ف����ي مدينت����ي جاكرتا 
وباندونغ اإلندونيسية ممثال 
عن صاحب السمو األمير وتأتي 
مشاركة الكويت في أعمال القمة 
انطالقا من اهتمامها بالشراكة 
بني القارتني ودعم كل نش����اط 
يسهم في تقوية العالقات بني 
الدول اآلسيوية واألفريقية وقد 
استهدفت القمة تعزيز قدرات 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
املشتركة في كلتا القارتني وإتاحة 
الفرصة لتبادل وجهات النظر 
واخلبرات والتجارب حول سبل 
مواجهة التحديات املش����تركة 
وتطورات األوضاع على جميع 

األصعدة فيما بينهما.
ث����م اطل����ع املجل����س على 
التوصيات الواردة ضمن محضر 
االجتماع رقم )2015/8( للجنة 
الشؤون القانونية بشأن مشروع 
قانون بتعدي����ل بعض أحكام 
القانون رقم )60( لسنة 1986 
في شأن التخطيط االقتصادي 
واالجتماعي ومش����روع قانون 
باملوافقة على انضمام الكويت 
إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية 

للطيران املدني.
وقرر مجلس الوزراء املوافقة 
عل����ى مش����روعي القانونيني 
ورفعهما لصاحب السمو متهيدا 
إلحالتهما ملجلس األمة، واطلع 
مجلس الوزراء على مش����روع 
مرس����وم بتعديل مسمى معهد 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
إل����ى كلي����ة الكوي����ت للعلوم 
والتكنولوجيا ومشروع مرسوم 
باملوافقة على اتفاقية بني حكومة 
الكويت وحكومة توغو للتعاون 
االقتصادي والفني ومش����روع 
مرسوم باملوافقة على انضمام 
إل����ى املنظمة الدولية  الكويت 
للحماية املدنية والدفاع املدني، 
وقرر مجلس الوزراء املوافقة 
على مشاريع املراسيم ورفعها 

لصاحب السمو.
وناقش مجلس الوزراء كذلك 
مش����روع قرار مجلس الوزراء 
بتعديل القرار رقم )391( لسنة 

املالية وإدارة الفتوى والتشريع 
واملؤسسة العامة للتأمينات، 
مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع 
املجلس األعلى للقضاء »إلجناز 
القانون الذي يلبي جميع مطالب 
القضاء إداريا وماليا وتشريعيا 

وقانونيا«.
هذا وعق����د مجلس الوزراء 
اجتماعه األسبوعي ظهر أمس 
في قاعة مجلس الوزراء بقصر 
السيف برئاس����ة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ جابر 
املبارك وبع����د االجتماع صرح 
وزير الدولة لش����ؤون مجلس 
الوزراء الشيخ محمد العبداهلل 

مبا يلي:
ال����وزراء في  اطلع مجلس 
مستهل اجتماعه على الرسالة 
التي تلقاها صاحب السمو األمير 
من املفوض السامي لألمم املتحدة 
لش����ؤون الالجئ����ني انطونيو 
غوتيرس والتي تضمنت عظيم 
امتنانه وتقديره لقرار استضافة 
الكويت ملؤمتر املانحني الثالث 
لدعم الوضع اإلنساني في سورية 

خالل مارس املاضي.
كما اطلع مجلس الوزراء على 
الرسالة املوجهة لسمو رئيس 
الوزراء من رئيس وزراء جورجيا 
يراكلي غاريباش����فيلي والتي 
تضمنت دعوة سموه حلضور 
»منتدى تبيليسي األول لطريق 
احلرير« واملزمع إقامته خالل 
شهر أكتوبر املقبل في تبيلسي 

وان دعت احلاجة فيمكن التباحث 
مع احلكومة لتمديد اجللسات.

وبسؤال املصادر عن موعد 
إعالن تشكيل اجلهاز التنفيذي 
للتخصي����ص أجابت س����يتم 
اإلع����الن عن ذل����ك قريبا حتى 
تدور عجلة التخصيص، وهل 
اجنزت احلكومة التقرير املطلوب 
منها حول إج����راءات معاجلة 
املخالفات املالية تنفيذا لطلبات 
ديوان احملاسبة؟، ردت املصادر 
قائلة: شكل مجلس الوزراء جلنة 
برئاس����ة النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ويتم اآلن 
اعداد التقرير متهيدا لرفعه الى 
ديوان احملاسبة فاملهلة احملددة 

للحكومة لم تنته بعد.
هذا وقد وافق مجلس الوزراء 
على مش����روع قان����ون جديد 
الستقالل القضاء تضمن تعديالت 
على القانون رقم 23 لسنة 1990 

بشأن تنظيم القضاء.
وتابعت املصادر: أن املجلس 
وافق مبدئيا على مشروع القانون 
اجلديد بع����د تقدميه من وزير 
العدل وزير األوقاف والشؤون 
اإلس����المية يعق����وب الصانع 
وقرر املجلس في ختام مناقشة 
تفاصيل مشروع القانون تشكيل 
جلنة لدراسة املالحظات التي 
طرحت أثناء املناقشة، مبينة 
أن اللجنة س����تكون برئاس����ة 
وزارة الع����دل وعضوية وزارة 

مريم بندق

كشفت مصادر وزارية رفيعة 
في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
ان اعادة جدولة قروض املواطنني 
االستهالكية واملقسطة مازالت 

في مرحلة الدراسة.
وأوضحت املص����ادر ان ما 
طرح في هذا الش����أن أحيل الى 
احتاد املصارف الذي مازال يدرس 
املوضوع نافية وصول أي موافقة 
او رفض الى وزارة املالية او بنك 

الكويت املركزي.
وردا على سؤال حول سحب 
جناس����ي كويتي����ني يحملون 
جنسية دولة أخرى فيما يعرف 
باسم املزدوجني ردت املصادر 
بأن املجلس لم يبحث هذا األمر 
في جلسته امس التي ترأسها 
س����مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك والتي كانت 
قصيرة نسبيا الرتباط احلكومة 
باستقبال الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.
هذا، وأعلنت املصادر الوزارية 
انه ليس صحيحا ما نشر حول 
اتخاذ بلدية الكويت قرارا برفع 
رسوم دفن املوتى، مشيرة الى 
ان وزير املواصالت ووزير الدولة 
لشؤون البلدية عيسى الكندري 
ردا على استفسارات الوزراء أفاد 
بأنه ليس صحيحا على االطالق 
زيادة رسوم دفن املوتى او حتى 

التفكير في اتخاذ قرار بذلك.
وبسؤال املصادر عن اجللسة 
اخلتامية لدور االنعقاد احلالي 
اجابت املصادر لم نتفق حتى 
اآلن مع مجلس األمة رس����ميا 
عل����ى حتديد موعد اجللس����ة 

اخلتامية.
وباالستفس����ار من مصادر 
نيابية قالت ان اجللسة اخلتامية 
س����تكون مبدئيا في 30 يونيو 
املقبل املوافق 13 رمضان واملتبقي 
اآلن 5 جلسات فقط تخصص 
منها جلستني على األقل إلقرار 
ميزانية الدولة للس����نة املالية 
2016/2015 وميزانيات اجلهات 

امللحقة واملستقلة.
وردا عل����ى س����ؤال ح����ول 
امكانية عقد جلس����ات اضافية 
أجابت املصادر قائلة: استبعد 
عقد جلسة في 7 يوليو لتزامن 
ذلك التاريخ مع دخول العشرة 
األواخر من شهر رمضان املبارك 

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ صباح اخلالد والشيخ محمد اخلالد والشيخ خالد اجلراح

سمو الشيخ جابر املبارك مستقبال يان كويش 

املبارك استقبل املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة بالعراق
اس��تقبل س��مو رئيس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
النائ��ب االول  وبحض��ور 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجي��ة الش��يخ صباح 
اخلال��د في قصر الس��يف 
املمثل اخلاص لالمني  أمس 
العام لالمم املتحدة في العراق 
يان كويش وذلك مبناس��بة 
زيارته للبالد. حضر املقابلة 
سفيرنا لدى جمهورية العراق 
غسان الزواوي ومدير ادارة 
املتابعة والتنسيق في وزارة 

اخلارجية ناصر الصبيح.
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بالتعاون مع »التقدم العلمي« وحتت رعاية الوزير العيسى

الكلية األسترالية أقامت ملتقى »حتقيق التميز«
لعرض التجارب التعليمية العاملية الناجحة

التوس����ع في  اس����تدامتها 
التخصصات ملواكبة  نطاق 
العصر. كما أنه من املهم أن 
تعطى الفرصة ملؤسس����ات 
العالي اخلاص أن  التعليم 
تكون شخصيتها املستقلة 
وأن تنمي اخلبرات في مجال 

فلسفاتها التعليمية.
ثم حت����دث األمني العام 
املساعد لش����ؤون األبحاث 
ف����ي األمانة  واملعلوم����ات 
العامة ملجل����س اجلامعات 
اخلاص����ة د.وليد الكندري، 
ومدير عام مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي د.عدنان شهاب 
الدي����ن، مرحبني باحلضور 
وتأكيدهم على أهمية امللتقى 
ملا لها مخرجات على القطاع 

التعليمي.
وإذ تخلل اللقاء 3 جلسات 
محورها كيفية االستفادة من 
التجارب العاملية، اخلليجية 
والكويتية في مجاالت تطوير 
التعليم العالي اخلاص بقيادة 
كل من د.مش����تاق العتبي، 
عمي����د كلية الهندس����ة في 
جامعة تايل����ورز � ماليزيا، 
ود.أحمد العيسى، مستشار 
في الديوان امللكي السعودي 
والرئيس الس����ابق جلامعة 
اليمامة اخلاصة في اململكة 
العربية السعودية، ود.طارق 
العميد املساعد  الدويسان، 
للتخطيط والتطوير املهني 
في كلية الهندسة والبترول 

� جامعة الكويت.
وف����ي خت����ام امللتقى مت 
اخل����روج بتوصيات كفيلة 
لتحفي����ز قط����اع التعلي����م 
وتوفير احتياجات س����وق 
العمل احلالي واملس����تقبلي 
وتذلي����ل أي عقبات ميكن 
أن تعوق تطور مؤسسات 
التعليم العالي اخلاص إلى 

مستويات عاملية.

التي تعتمد بش����كل متزايد 
Knowledge-( على املعرفة
Based Economy(. ويتطلب 
ه����ذا النوع م����ن االقتصاد 
طاقات بشرية لديها املعرفة 
العملية واملهنية  واملهارات 
القادرة على  والش����خصية 

االستجابة الحتياجاته.
ب����ه أن  وم����ن املس����لم 
مخرجات التعليم العالي من 
حيث الكم والنوع واجلودة 
عنصر أساس����ي في إجناح 
خطط التنمية. وأن االهتمام 
التعليمية  بدور املؤسسات 
التي يجب  من األولوي����ات 
التأكيد عليها، ويكون ذلك 
بتحفيز االستثمارات الالزمة 
لرف����ع مس����تويات التعليم 
بشكل عام والتعليم العالي 
بش����كل خاص، فمخرجات 
البشري عملية  الرأس����مال 
تراكمية حتتاج إلى اهتمام 

متواصل.
إليه  وتابع: مم����ا ندعو 
هو دعم دور قطاع التعليم 
العالي اخل����اص عن طريق 
توفير البيئة املناس����بة من 
تش����ريعات وبنى أساسية 
كفيلة بالنهوض مبؤسساته 
ومن ثم تذليل العقبات التي 
تعرقل منو هذه املؤسسات 
التعليمي����ة والتي تتطلب 

حت����ت رعاي����ة وزي����ر 
التعليم  التربي����ة ووزي����ر 
العال����ي د.ب����در العيس����ى 
الكلية األس����ترالية  أقامت 
في الكوي����ت، بالتعاون مع 
مؤسس����ة الكوي����ت للتقدم 
العلم����ي، ملتق����ى »حتقيق 
التميز ف����ي التعليم العالي 
الذي  الكويت«  اخلاص في 
انعقد ف����ي مبنى الصندوق 
العربي لإلمناء االقتصادي 
واالجتماعي لتسليط الضوء 
الناجحة  على املمارس����ات 
والتوصيات التي من شأنها 
النهوض مبؤسسات التعليم 
الكويت  العالي اخلاص في 
إلى مستويات عاملية وذلك 
ع����ن طريق حتفي����ز قطاع 
العالي وتذليل كل  التعليم 
الت����ي تعوقه عن  العقبات 
االرتق����اء والنمو وحتقيق 
ج����ودة مخرجات����ه خلدمة 

املجتمع.
بداي����ة، حت����دث رئيس 
الكلي����ة  أمن����اء  مجل����س 
الكويت  ف����ي  األس����ترالية 
عبدهلل الشرهان، قائال: إن 
العالم يش����هد منوا مطردا 
في االقتص����ادات املتطورة 

د. أسامة جمالي ود.حامد العجالن وفاتن البدر

د. وليد الكندري ود. طارق السويدان ود. موضي احلمود وعبدهلل الشرهان ود. عدنان شهاب الدين

قائمة رعاة الكأس تضم بنك برقان وشركة الديار

اجلامعة األمريكية وجامعة اخلليج فازتا
في نهائيات كأس التخيل من »مايكروسوفت«

جانب من توزيع اجلوائز

أعلنت »مايكروسوفت«، وبالتعاون مع 
بنك برقان وش����ركة الديار املتحدة ومركز 
العلوم واألبحاث املعلوماتية والهندسية في 
اجلامعة األمريكية في الكويت، عن أسماء 
الفائزين مبس����ابقة كأس التخيل بالكويت 
2015، والتي تعتبر أش����هر مسابقة تقنية 
خاصة بالطالب في العالم. وشهد احلدث، الذي 
أقيم في اجلامعة األمريكية في الكويت يوم 
22 أبريل اجلاري، منافسة قوية بني الطالب 
املشاركني من مختلف اجلامعات. وفاز كل 
من فرق اجلامعة األمريكية وجامعة اخلليج 
 Hoverو LinkGo باجلائزة على مش����اريعهم
Knight وPostFix. وستشارك الفرق الفائزة 
في نصف نهائي كأس التخيل للدول العربية 
والذي سيقام بالبحرين من 31 مايو الى 3 
يونيو 2015. وسيشارك الفريق الفائز بدور 
نصف النهائي في النهائيات العاملية لكأس 
التخيل والتي ستقام بسياتل في الواليات 

املتحدة في شهر يوليو املقبل.
وفي معرض تعليقه على رعاية مؤسسته 
لهذا احلدث الرائد، قال بشير جابر رئيس إدارة 
عالقات املستثمرين واالتصاالت التسويقية 
للمجموعة لدى بن����ك برقان »بداية أتوجه 
بالتهنئة لكل الفرق فمجرد مشاركتهم في 
حدث مماثل هو خطوة عظيمة نحو رحلة 
مفعمة باالكتشافات طيلة حياتهم. كما أنها 
تفتح أمامهم بابا واس����عا من الفرص تضع 

األساس ملستقبل مشرق«.
وأضاف »قررنا رعاية مسابقة كأس التخيل 
من مايكروسوفت كونها تشكل منصة مهمة 
تتيح للطالب استعراض ابتكاراتهم التقنية 
ليبرزوا بصفتهم اجلي����ل املقبل من القادة 
التقنيني في الكويت. ان لالبتكار أثرا عظيما 

ضمن مختلف قطاعات األعمال في العالم، 
ونحن س����عداء جدا بالتعرف على األفكار 

املبتكرة التي طرحها هؤالء الطالب«.
من جهته، قال بش����ار عطعوط الرئيس 
التنفيذي لشركة الديار املتحدة »يسرنا أن 
نرعى في أنشطة كأس التخيل لهذا العام، 
وتأتي هذه الرعاية انطالقا من سياس����تنا 
الهادفة إل����ى تغذية روح املبادرة واالبتكار 
بني الشباب، وحتفيزهم في الوقت ذاته على 
مواكبة أحدث التطورات التقنية في العالم. 
كما يسرنا أن نش����جع الشباب على إدراك 
مهاراتهم التقني����ة وقدراتهم اإلبداعية عبر 
منحهم فرصة الستعراضها في املستقبل. 
إن الشباب املتنافس����ني هنا اليوم ميلكون 
القدرة لصنع تغيير كبير نحو األفضل في 
بلدنا. ونود أن نشيد بكل الفرق املشاركة، 
ونتطلع إلى وصول الفريق الفائز من الكويت 

إلى النهائيات العاملية«.
بدوره، قال د.أمير زيد مدير مركز العلوم 
واألبحاث املعلوماتية والهندسية في اجلامعة 
األمريكية في الكويت »نعتقد أن مسابقة كأس 
التخيل تشكل منصة هامة لتعريف الطالب 
باهتماماتهم التقنية وأفكارهم اخلالقة خارج 
الصفوف الدراسية. ان هذه هي املرة اخلامسة 
التي تش����ارك فيها اجلامعة األمريكية في 
الكويت في كأس التخيل. وقد تأهلنا من قبل 
للنهائيات العاملية في ثالثة أعوام متتالية«. 
وحتفز كأس التخيل من »مايكروسوفت«، 
أشهر مس����ابقة تقنية خاصة بالطالب في 
العالم، الش����باب على اس����تخدام مخيلتهم 
ومهاراتهم اإلبداعية لتطوير ابتكارات تقنية 
من شأنها أن تصنع فرقا وجتد حلوال لقضايا 

متنوعة تهم عاملنا.
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دعـــوة
حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية 

العادية وغري العادية
تدعـــو جمعية االإ�ضــالح االجتماعي

 اأع�ضاءهــا الكرام حل�ضور

اجتماع اجلمعية العمومية العادية وغري العادية

ال�ضاعة الرابعة م�ضاًء  يوم الثالثاء 16/ رجب/ 1436 هـ 

املوافق 05 مايو/2015م

يف مقرها مبنطقة الرو�ضة

قاعــة عمر بن اخلطاب

ويف حالة عدم اكتمال الن�ضاب القانوين

�ضوف يوؤجل االجتـــماع  ملدة �ضاعة.

االأمني العام

يو�ضف علي عبدالرحيم 

جمعية االإ�ضالح االجتماعي

أكدت وفاة 9 حاالت فقط بالڤيروس منذ أول يناير وحتى اآلن.. واملعدل احلالي لإلصابات ال ميثل تفشياً وبائياً

»الصحة«: 159 إصابة بـ »اإلنفلونزا املوسمية H1N1« منذ بداية العام
العالية والذين  اخلطورة 

يفتقدون املناعة.
م���ن جهته قال أس���تاذ 
ورئيس قسم الصحة العامة 
وطب املجتمع بكلية الطب 
ومستشار منظمة الصحة 
العاملي���ة وعض���و فريق 
املنظم���ة د.إبراهيم كباش 
إن املنظمة قامت مبراجعة 
الوضع الصح���ي احلالي 
للمرض بالكويت ومقارنته 
باألعوام السابقة وتبني أن 
معدل احلدوث احلالي خالل 
عام 2015 ال ميثل تفش���يا 
وبائي���ا بل يتماش���ى مع 
املعدالت املوسمية املتوقعة 

لهذا املوسم.
وأوضح انه قد بلغ عدد 
احلاالت املصابة بالڤيروس 
159 حالة منذ بداية عام 2015 
أبري���ل اجلاري،  حتى 25 
بينهم 9 وفيات، بينما كان 
متوسط عدد احلاالت خالل 
الس���نوات الثالث السابقة 

275 حالة، 

الصليبيخ���ات للرعاي���ة 
الصحية األولية، بالتعاون 
والتنس���يق مع مسؤولي 
وزارة الصح���ة، مش���يرا 
إلى انه متت مراجعة ال� 9 
حاالت املتوفية خالل العام 
احلال���ي، وتبني أنها كانت 
تعاني من عوامل اخلطورة 
مصاحب���ة للمرض، فضال 
عن عدم إج���راء أو تناول 
الطعوم بتوقيتها املناسب، 
مشيرا إلى أهمية التوعية 
عن الطعوم والتحصينات 
املهمة في مواعيدها، مؤكدا 
أن تأخر اكتش���اف املرض 
ه���و احد أس���باب الوفاة، 
إلى  الفريق  وهو ما دع���ا 
زيارة هذه املستش���فيات 
ومش���اهدة اإلجراءات في 
خط الدف���اع األول املتمثل 
في مراكز الرعاية الصحية 
األولية وخط الدفاع الثاني 
املتمثل في املستش���فيات 
العامة، مبينا أن اللقاح آمن 
ويفضل اعطاءه للفئات ذات 

احلكومي واخلاص وجتميع 
البيانات الطبية  ودراسة 
جلميع احلاالت املشخصة 
 »H1N1« كإنفلونزا موسمية
والتقارير الطبية جلميع 
حاالت الوف���اة من املرض 
للوقوف على الوضع بشكل 

دقيق ومتكامل.
من جانبه قال استشاري 
طب الوبائيات في منظمة 
الصحة العاملية ملنطقة شرق 
املتوسط د.أمجد اخلولي إن 
املعدالت التي مت تسجيلها 
من حيث اإلصابة بإنفلونزا 
اخلنازي���ر ف���ي الكوي���ت 
طبيعية، وذلك باملقارنة مع 
الدول األخرى حول العالم، 
مبينا أن ظهوره خالل هذه 
الفترة يعد متأخرا بسبب 
ع���دم انخف���اض درجات 
احلرارة وتأخر فصل الشتاء 

هذا العام.
وتابع اخلولي، أن الفريق 
قام بزيارة مستش���فيات 
العدان والفروانية ومركز 

ض���م استش���اري الطب 
الوبائي باملكتب اإلقليمي 
العاملية  ملنظمة الصح���ة 
الش���رق األوسط،  ملنطقة 
عضو فريق املنظمة الزائر 
د.أمجد اخلولي، وأس���تاذ 
ورئيس قسم الصحة العامة 
وطب املجتمع بكلية الطب 
ومستشار منظمة الصحة 
العاملي���ة وعض���و فريق 
املنظمة د.إبراهيم كباش، 
األم���راض  واستش���اري 
الصدري���ة بوزارة الصحة 
املصرية ومستشار منظمة 
العاملية وعضو  الصح���ة 
فريق منظمة الصحة الزائر 

د.أشرف العدوي.
وأشارت القطان إلى أن 
الكويت  الوفد قام بزيارة 
في الفت���رة من 20 إلى 27 
من أبريل اجلاري للوقوف 
على الوضع الوبائي الفعلي 
ملرض إنفلونزا اخلنازير في 
الكويت، حيث متت زيارة 
عدد من اجلهات بالقطاعني 

جاء ذلك في بيان للوزارة 
تلت���ه الوكيلة املس���اعدة 
لش���ؤون الصح���ة العامة 
القط���ان خالل  د.ماج���دة 
املؤمتر الصحافي الذي عقد 
أمس لإلع���الن عن تقارير 
فريق متخصص من منظمة 
الصحة العاملية حول وضع 
 »H1N1« الكويت لڤيروس
بحض���ور رئي���س قس���م 
مكافحة األوبئة د.مصعب 
الصالح، ورئيس قسم صحة 
املوانئ واحلدود د.سامي 

الناصر.
وقالت القطان، بناء على 
اهتمام وزارة الصحة مببدأ 
الشفافية في التواصل مع 
أف���راد املجتمع ووس���ائل 
اإلعالم، وانشغال الكثير من 
األفراد واجلهات باملجتمع 
بالتع���رف عل���ى الوضع 
الفعلي للمرض، لذا بادرت 
وزارة الصح���ة بدع���وة 
فريق من املتخصصني من 
العاملية  منظمة الصح���ة 

حنان عبدالمعبود

أعلن���ت وزارة الصحة 
أع���داد احلاالت  أمس عن 
التي أصيب���ت باإلنفلونزا 
املوسمية »H1N1«، مبينة أنها 
بلغت 159 حالة منذ بداية 
يناير 2015 وحتى 25 أبريل 
اجلاري، بينهم 9 وفيات، 
الى أن متوسط  مش���يرة 
عدد احلاالت املصابة خالل 
الس���نوات الثالث السابقة 

بلغ 275 حالة. د.ماجد القطان ود.مصعب الصالح ود.سامي الناصر خالل املؤمتر الصحافي

على هامش مؤمتر »املستجدات في اختالالت الغدد الصماء«

املزيدي: 5% في العالم مصابون بالقصور الدرقي املكتسب

حنان عبدالمعبود

أوضح رئيس رابطة الغدد 
الصماء التابعة للجمعية الطبية 
الكويتي����ة د.زيدان املزيدي ان 
أس����باب القص����ور الدرقي في 
الكويت متع����ددة، منها ما هو 
وراثي ويظهر في 1 لكل 3000 
مولود، وآخر مكتسب ويصيب 
5% من األشخاص في الكويت 
والعالم. وأكد املزيدي في تصريح 
له على هامش تدش����ني مؤمتر 
»املستجدات في اختالالت الغدد 
الصماء« اول من امس أن برامج 
املسح الوراثي بعد الوالدة التي 
اعتمدتها وزارة الصحة مؤخرا 
للكش����ف عن 21 مرضا وراثيا 
ومن بينه����م القصور الدرقي، 
تساهم بشكل كبير في اكتشاف 
األم����راض في بدايتها، ومن ثم 
الوقاية م����ن مضاعفاتها التي 
الى  الدرقي  تصل في القصور 
التخلف واإلعاقة العقلية املزمنة. 
وأوضح ان املؤمتر يستضيف 
4 استشاريني متخصصني في 
الغدد الصماء من دول مجلس 
التع����اون اخلليجي الى جانب 
نخبة من االستشاريني احملليني، 
كما يعتمد 14 نقطة تعليم طبي 
مس����تمر من املجموعة االولى 
ملعهد الكويت لالختصاصات 
الطبية، ويقام على مدى يومني 
يتطرق خاللهما لعدة مواضيع 
من بينها، تكنولوجيا داء السكر، 
حيث س����يتم عرض األجهزة 
احلديثة التي ستطرح في السوق 
واخلاصة في التحكم مبستوى 
الس����كر في الدم، وتكنولوجيا 
األم����راض الوراثية عن طريق 
زراع����ة األجن����ة اخلالي����ة من 
األمراض الوراثية، وكذلك نقص 
ڤيتامني )د( وآثاره السيئة على 
صحة اإلنسان والطرق الواجبة 
اتباعها ملنع هذا النقص، إضافة 
الى كيفية تشخيص هشاشة 
العظ����م باألجه����زة احلديث����ة 
لألطفال والبالغني، فضال عن 
البلوغ لدى األطفال  مش����اكل 
وأنسب أنواع األدوية ملواجهة 
هذه املش����كلة. بدورها، قالت 
رئيس املؤمت����ر ونائب رئيس 
قسم األطفال مبستشفى الصباح 
د.فوزية املندني ان املؤمتر يعد 
الثالث عشر في سلسلة رابطة 
الغ����دد الصماء ف����ي اجلمعية 
الطبي����ة الكويتي����ة برئاس����ة 
د.زيدان املزيدي وبالتعاون مع 
وحدة الغدد الصماء في قس����م 
األطفال مبستش����فى الصباح، 
ومبش����اركة متميزة من داخل 
وخارج الكوي����ت. ومتنت ان 
يصل املؤمتر الى ما نصبو إليه 
جميعا م����ن الوقوف على آخر 
املستجدات العلمية والعاملية في 
فن التعامل مع اضطرابات الغدد 
الصماء وان حتقق أكبر قدر من 
املش����اركة في البحث العلمي، 
وتبادل اخلبرات واملشاورات 
مع دول اجلوار اخلليجي ممن 
تربطنا بهم أواصر اإلرث العربي 
اخلليجي ومنط املعيشة الثقافي 

واالجتماعي.

عبدالكريم العبداهلل

الباطنية  أعلن رئيس قس��م 
مبستشفى الصباح د.غسان 
بيدس عن إقامة يوم توعوي 
عن مرض »العملقة« في فندق 
املارينا اليوم الثالثاء، مشيرا 
في الوقت ذاته الى ان هذا اليوم 
التوعوي يأتي ضمن سلسلة 
احلمالت التي يقيمها قس��م 
الباطنية عن األمراض، حيث مت 
عمل أيام توعوية عن أمراض 

»القولون � احلساسية«.
وذكر د.بي��دس في تصريح 
صحافي ان هذا اليوم التوعوي 
يهدف الى نش��ر الوعي بني 
املواطنني واملقيمني عن املرض، 
الفتا الى ان أطباء وحدة الغدد 
الصماء في مستشفى الصباح 
س��يقدمون خالل هذا اليوم 
ندوات توعوي��ة عن املرض، 
والذي يعتب��ر أحد األمراض 

النادرة.

21 مصابًا  بـ »العملقة« 
في الكويت

د.زيدان املزيدي
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املعرض يشتمل 
على األثواب 
واملنتجات 

الفلسطينية إضافة 
إلى ركن الكتاب 

العاملي

م. محمد بوشهري مكرما فايز الديحاني 

بوشهري كّرم الديحاني حلصوله
على منصب  املدير العام ملنظمة العمل العربية

دارين العلي

أكد وكي����ل وزارة الكهرباء 
وامل����اء م.محمد بوش����هري ان 
الوزارة تعمل دائما على زرع 
ف����ي نف����وس املوظفني  الثقة 
واملوظفات في وزارة الكهرباء 
واملاء وحثهم عل����ى مزيد من 

العمل.
كالم م.بوشهري جاء خالل 
تكرمي����ه رئيس احت����اد عمال 
الكويت السابق فايز الديحاني 
صباح أمس في مبنى الوزارة 
بعد تزكيت����ه وحصوله على 
منص����ب املدير الع����ام ملنظمة 
العمل العربية، مؤكدا على أن 
املكانة  التزكية تعك����س  هذه 
الكبيرة التي تتمتع بها الكويت 

بني الدول العربية.
وقال في كلمة له ألقاها خالل 
التكرمي: ان الديحاني مثال جناح 
نقدم له الش����كر والتهنئة على 
حصوله على هذا املنصب باسم 
العاملني في الوزارة وعلى رأسهم 

الكهرباء وامل����اء ووزير  وزير 
األشغال العامة م. أحمد اجلسار. 
وأضاف: فايز الديحاني ابن بار 
للوزارة عمل بها قرابة 23 عاما، 
وكان مثاال للموظف النش����يط 
املتمي����ز، فكان لزاما  والنقابي 
علين����ا أن نكرمه على حصوله 
على منصب مرموق في منظمة 
لها سلطة مباشرة بكل ما يتعلق 
الوطن  بالعمالة على مستوى 
العربي، مؤكدا أن تكرمي الوزارة 

للديحاني هو تكرمي لكل شخص 
مجد ويعمل من أجل رفع علم 
الكويت. وزاد: الديحاني كان مثاال 
للشخص املثابر، ومن واجبنا أن 
نشجع إخواننا وأبناءنا على أن 

يكونوا منتجني في أعمالهم.
من جانبه، قال مدير منظمة 
العمل العربية فايز الديحاني: 
نبارك للوكيل محمد بوشهري 
الوكالة  حصوله على منصب 
الكهرب����اء واملاء،  ف����ي وزارة 
وحضوري لهذا التكرمي مبنزلة 
شكر للعاملني في وزارة الكهرباء 
وامل����اء، لوقوفه����م معي خالل 
السابقة عندما كنت  السنوات 
رئيس نقابة س����ابقا، ورئيس 

احتاد لعمال الكويت سابقا.
وأضاف: اآلن تركت الراية ملن 
هم أحق مني وأكفأ لهذا املكان، 
وأطلب من اهلل التوفيق خلدمة 
الكويت وخدمة الوطن العربي، 
وتعهدت بأن أضع الكويت نصب 
عيني، فمصلحة الكويت فوق 

كل اعتبار.

السفير الكندي خالل جولة داخل املعرض

سهام ابوغزالة مع املشاركات في املعرض                                                                      )محمد هاشم(

زينب أبوسيدو

الت����راث  مرك����ز  أق����ام 
الثاني  الفلسطيني معرضه 
واالربعني بالتعاون مع بيت 
لوذان، وتضم����ن الكثير من 
املعروض����ات اجلدي����دة من 
مطرزات جميلة طورت بشكل 
مأخ����وذ من عبق املاضي الى 
قطع مختلفة االشكال وااللوان 
واالستعماالت، ومت احضار 
املنتج����ات اخلزفي����ة الت����ي 
تش����تهر بها مدين����ة اخلليل 
بأشكال قماشية مع متطلبات 
احلاضر. واشتمل املعرض على 
االثواب الفلسطينية املطرزة 
التقليدية والشاالت واملخدرات 
والص����دف  واخلزفي����ات 
املصنعة يدوي����ا في اخلليل 
والقدس وبيت حلم، وكذلك 
الكتب وامللصقات واالطباق 
التقليدي����ة  الفلس����طينية 
واملنتجات الفلسطينية كالزيت 
والزيتون والزعتر. وفي كلمة 
ملسؤولة املركز سهام ابوغزالة، 
قالت: يركز املعرض على ركن 
الكتاب، ونحرص كل عام على 
احضار احدث م����ا طرح من 
مطابع العالم باللغتني العربية 
واالجنليزية وكل ما يخص 
القضية الفلسطينية واملرأة، 
باالضافة ال����ى احدث االفالم 
الوثائقية وقسم خاص لالعالم 

عن الوضع الفلسطيني.
وأضافت: تأس����س مركز 
ف����ي  الفلس����طيني  الت����راث 
االردن عام 1993، ومن اهدافه: 
احلفاظ على التراث والهوية 
ف����ي مواجهة  الفلس����طينية 
املتتالية لس����رقة  التعديات 
املرأة  التاري����خ ومتكني  هذا 
الفلس����طينية من االستقالل 
املالي وكذلك تقدمي الدعم املالي 
للعائالت الفلسطينية املتعففة 

على ارض الوطن.
ابوغزالة على ان  وأكدت 
نش����اط هذا الع����ام مزدحما 
للمرك����ز بس����بب اس����تمرار 
تأثي����رات االزمة االقتصادية 
العاملية والتي اضافت املزيد 
من االعباء على كاهل الطبقات 
احملتاج����ة، مش����يرة الى ان 
استمرار السياسة التعسفية 
لالحت����الل االس����رائيلي في 
غزة والقدس وبقية املناطق 

الفلسطينية احملتلة جعلت 
الوضع في الداخل الفلسطيني 
اكثر سوءا وباتت احلاجة الى 

العمل اجلاد اكثر احلاحا.
واضافت: ان هذه الظروف 
مجتمعة تسببت في احلاجة 
املادية املاسة العداد كبيرة من 
نس����اء املخيمات بالرغبة في 
العمل لدى مركزنا بهدف تأمني 
احتياجاته����ن وعائالتهن مع 

التعفف وعدم مد اليد.
وعن اجنازات املركز، قالت: 
مساندة املؤسسات احليوية 
بالداخل كمستشفى املقاصد 
بالقدس والذي اسس في العام 
1968 بدعم كبير من الكويت 
العزيزة وايضا القيام بالعديد 
م����ن املش����اريع املهم����ة مثل 
مشروع حتلية مياه الشرب 
في غزة ومساعدة املستشفيات 
النتاج وتخزين االوكسجني 
مع التركيز على مستش����فى 
الش����فاء وغيره����ا الذين مت 

اس����تهدافهم خ����الل احلرب 
على غزة عدا عن املش����اريع 
املطلوب����ة لدعم صمود اهلنا 
املرابطني في القدس الشريف 
ضد التهويد املمنهج واستالب 
البيوت والطرد. وعن التطريز 
الفلسطيني باستخدام االبرة 
واخلي����وط احلريرية، قالت 
انه احد ابرز جوانب الهوية 
الفلس����طينية عبر االزمنة، 
فقد قامت املرأة الفلسطينية 
ام  أكانت كبيرة  قدميا سواء 
صغيرة السن بالعمل لساعات 
طويلة لتطريز اثوابها. اجلدير 
بالذكر ان دخل هذا املعرض 
املرابطني  يتم تكريسه لدعم 
القدس الشريف ملقاومة  في 
املمنه����ج للتهويد  التهدي����د 
وااللغاء وس����يكون املعرض 
مفتوحا ف����ي بيت لوذان من 
الساعة 10 صباحا حتى 1.30 
ظهرا ومن الساعة 4.30 عصرا 

حتى 8.30 مساء.

في معرض التراث الفلسطيني الـ 42 في بيت لوذان

أبوغزالة: التطريز أحد أبرز جوانب الهوية الفلسطينية
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منح التقاعد املباشر للموظفة واملوظف الذي يرعى معاقاً إعاقته شديدة ودائمة

»االحتياجات اخلاصة« ناقشت منح املرأة العاملة
 250 ديناراً إذا كانت ترعى معاقاً

ذوي  جلن����ة  عق����دت 
االحتياجات اخلاصة اجتماعها 
امس مبجل����س االمة بحثت 
التعديالت  خالله عددا م����ن 
بشأن قانون املعاقني، وتضمنت 
االقتراحات بقوانني املقدمة من 
النواب منح املرأة العاملة التي 
ترعى معاقا مخصصا شهريا 
قدره 250 دينارا اضافة الى 
منح التقاعد املباشر للموظفة 
واملوظ����ف الذي يرعى معاقا 
الى  اعاقته ش����ديدة ودائمة 
جانب منح املعاق مخصصا 

شهريا اثناء دراسته حتى سن 
ال����� 26 عاما خالل مرحلة ما 
قبل اجلامعة وسن ال� 30 عاما 

خالل املرحلة اجلامعية.
واوض����ح مق����رر اللجنة 
النائب د.محمد احلويلة في 
تصريح للصحافيني ان تعديل 
املادة 40 مك����رر املقترح من 
قبل عدد من النواب يتضمن 
املباشر للمرأة  التقاعد  منح 
املوظفة او الرجل املوظف الذي 
يرعى معاقا لديه اعاقة شديدة 
ودائمة بدال عن النص احلالي 

الذي يشترط ان تكون خدمة 
من يرعى معاقا 15 عاما للرجل 

و10 سنوات للمرأة العاملة.
واضاف د.احلويلة: كذلك 
اللجنة مقترحا آخر  ناقشت 
يتضمن تعدي����ال على نص 
املادة 29 مبوجبه مينح املعاق 
مخصصا شهريا حلني بلوغه 
سن ال� 26 عاما بدال من النص 
احلالي الذي مينح من خالله 
مخصصا شهريا للمعاق حتى 
18 عاما. وبني ان رفع الس����ن 
الذي مينح على اساسه املعاق 

املخصص الشهري جاء من 
ابنائنا من  منطلق حتفي����ز 
ش����ريحة ذوي االحتياجات 
اخلاصة الستكمال حتصيلهم 
العلمي، سواء بالنسبة عند 
سن 26 للدارسني دون مرحلة 
اجلامعة او عند سن 30 عاما 
للدارسني في مرحلة جامعية 

وما فوق.
الى ان  واشار د.احلويلة 
اللجنة بحث����ت تعديال آخر 
يتعلق مبنح امل����رأة العاملة 
الت����ي ترع����ى معاق����ا لديه 

او متوسطة  اعاقة ش����ديدة 
مخصصا ش����هريا قدره 250 
دينارا، موضح����ا ان جميع 
هذه التعديالت ستعرض على 
ممثلي هيئة املعاقني لالستماع 
لرأيهم حولها وذلك في اجتماع 
الحق ليتسنى للجنة التوصل 
الى صيغ����ة متفق عليها بني 
اجلانب����ني ومن ثم س����ترفع 
اللجن����ة تقريرا متكامال بهذا 
الش����أن الدراجه على جدول 
اعمال املجل����س القرارها في 

اجللسات املقبلة.

في اخلرطوم، مستذكرا أعمال 
الفقيد الشعرية والتي تتحدث 
عن العرب والعروبة والدفاع 
عن العروبة، سائال املولى عز 
وجل أن يتغمده بواسع رحمته 
وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر 

والسلوان.
وكان رئي���س الوزراء في 
جمهوري���ة جيبوتي قد أقام 
حفل غداء على شرف الوفود 
املشاركة في اجتماع البرملان 
العربي املنعقد في جيبوتي، 
وحض���ر حفل الغ���داء نائب 
رئيس مجلس األمة وعضو 
العرب���ي مب���ارك  البرمل���ان 

اخلرينج.

اف���ادة االدارة القانوني���ة 
لديكم حول عرض موضوع 
تغيير مسمى تبعية موقع 
الفروانية  نادي فروسية 
على املجلس البلدي، وقد 
اوضحت االدارة القانونية 
بإفادتها بضرورة عرض 
املوضوع عل���ى املجلس 
وقام���ت باص���دار كتابني 
بتاريخ 2014/6/3 وبتاريخ 
2014/6/12، وم���ع علمن���ا 
بع���دم ع���رض املوضوع 

على املجلس البلدي حتى 
تاريخه، يرجى افادتي مبا 
يلي: ما االسباب التي ادت 
الى تعطيل جلنة دراس���ة 
املعام���الت لع���رض هذا 
املوضوع عل���ى املجلس 
البلدي والذي هو صاحب 
االختصاص في هذا االمر، 
عل���ى الرغ���م م���ن تأكيد 
ه���ذه الفتاوى كم���ا جاء 
في اجابتكم عن االس���ئلة 
السابقة وكما جاء في رد 

االدارة القانوني���ة االخير 
على كتاب جلنة دراس���ة 
التابع للمكتب  املعامالت 
الفني للوزير واملؤرخ في 
2015/4/9 والذي يؤكد على 
رأي االدارة بضرورة عرض 
املوضوع عل���ى املجلس 
البلدي وع���دم وجود اي 

مانع قانوني من ذلك.

اخلرينج عاد إلى البالد
بعد مشاركته في اجتماعات البرملان العربي

النصف: ما أسباب عدم عرض قضية 
نادي فروسية الفروانية على »البلدي«؟

الكندري: يجب استثناء عاملي النفط من البديل اإلستراتيجي
دعا النائب فيصل الكندري 
وزير املالية أنس الصالح الى 
اضافة تعديل الى قانون البديل 
االستراتيجي للرواتب يستثنى 
فيه العاملون في القطاع النفطي 
من سلم الرواتب اجلديد، مشيرا 
ال����ى ان موافقتنا على البديل 
تقت����رن بالتعديالت اجلذرية 
الكن����دري في  للنف����ط. وأكد 
تصري����ح صحافي ان موظفي 

النف����ط يجب ان تك����ون لهم 
امتيازات اكثر من اي موظف في 
الدولة السيما انهم يعرضون 
انفس����هم ملخاط����ر االنفجار 
والتس����مم والتلوث من اجل 
ضمان تدفق النفط والذي يعتبر 
املورد االساسي للميزانية في 
البالد. وذكر الكندري ان اكثر 
من 700 موظ����ف في البترول 
من اخلب����رات الوطنية قدموا 

استقاالتهم خالل الفترة املاضية 
البديل على  تفاديا لتطبي����ق 
رواتبهم الن كل موظفي الدولة 
أقلموا معيشتهم  بال استثناء 
عل����ى ترقياته����م الوظيفي����ة 
ومن ثم تكبدوا قروضا مالية 
تساعدهم على احلياة، ومن ثم 
فان فكرة البديل االستراتيجي 
على موظفي البترول مرفوضة. 
واضاف الكن����دري »كل بلدان 

البترول  العالم متيز موظفي 
بامتيازات متعددة ابرزها ارتفاع 
الرواتب مقارنة باملهن االخرى 
النه����م هم من يس����تخرجون 
خيرات البلد في اصعب الظروف 
وأسوأ االوقات، مشيرا الى ان 
العمل في ه����ذا القطاع يعتبر 
من االعمال الشاقة«. وقال ان 
البديل االستراتيجي  تطبيق 
على العاملني في القطاع النفطي 

سيفرغ هذا القطاع من اخلبرات 
ومن املمك����ن ان تتكرر هجرة 
الكويت����ي للعمل في  املواطن 
الدول اخلليجية املجاورة كما 
حدث سابقا مع االطباء، مطالبا 
النفطي من  القطاع  باستثناء 
البديل حتى ال يسلم هذا املرفق 
الوافدة ويكون  الهام للعمالة 
قطاعا طاردا للمواطنني وليس 

جاذبا.

ع���اد ال���ى الب���الد نائب 
رئيس مجل���س األمة مبارك 
بنيه اخلرينج عضو البرملان 
قادما من جمهورية جيبوتي 
بعد مشاركته في اجتماعات 
البرمل���ان العربي الذي انعقد 

في جيبوتي العاصمة.
وقام نائب رئيس مجلس 
األمة مب���ارك بنيه اخلرينج 
باالتصال بالسفير محيي الدين 
أحمد سفير جمهورية السودان 
الش���قيقة مقدما له التعازي 
بوفاة شاعر العروبة الشاعر 
الكبير املغفور له  السوداني 
بإذن اهلل تعالى محمد مفتاح 
املنية  الذي وافته  الفيتوري 

النائ���ب راكان  وج���ه 
النص���ف س���ؤاال لوزير 
الدولة  املواصالت ووزير 
البلدية عيسى  لش���ؤون 
الكندري جاء فيه: بتاريخ 
2014/11/13 قمتم مشكورين 
بالرد على االسئلة البرملانية 
املوجهة لكم من قبلنا بتاريخ 
2014/7/3 وق���د تضمنت 
الفني  التقري���ر  االجاب���ة 
العمراني  التنظيم  لقطاع 
واملخطط الهيكلي، وكذلك 

مبارك اخلرينج

راكان النصف

وفد الصداقة البرملانية األولى
 يلتقي نائب رئيس مجلس النواب األوزبكي

التقى وفد الصداقة البرملانية االولى برئاسة 
النائب سعود احلريجي نائب رئيس مجلس 
النواب االوزبكي اتامر مادروف وعددا من رؤساء 

اللجان في املجلس التشريعي االوزبكي.
واس���تعرض خالل اللقاء اوجه العالقات 
الثنائية التي تربط البلدين الصديقني وسبل 
تعزيزها اضافة الى مناقشة عدد من القضايا 

ذات االهتمام املشترك.
وتط���رق اللقاء الى املس���اعدات الكويتية 
واملش���اريع التي ينفذها الصندوق الكويتي 

للتنمية والدعم االوزبكي للكويت للحصول 
على مقعد غير دائ���م في مجلس االمن خالل 

العامني 2018 و2019.
كما اجتمع الوفد مع رئيس جلنة الشؤون 
اخلارجية والعالقات الدولية في مجلس الشيوخ 
صادق صفايوف، وذلك بحضور عدد من رؤساء 
اللجان في مجلس الشيوخ. وبحث خالل اللقاء 
عددا من املواضيع ذات االهتمام املشترك وسبل 
تعزي���ز العالقات الثنائية ب���ني مجلس االمة 

الكويتي ومجلس الشيوخ االوزبكي.

وفد الصداقة البرملانية االولى مع نائب رئيس مجلس النواب االوزبكي اتامر مادروف
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د.محمد احلويلة

مبشاهدة مرافق املركز من 
مستش����فى تخصصي عام 
ومدارس جلمي����ع املراحل 
ومعهد مهني ودور لاليتام 
ومخب����ز مرك����زي وورش 
جن����ارة وح����دادة وخياطة 
ومس����جد ومراف����ق دعوية 
واغاثية، وكذلك اطلعنا على 
الطيبة واملباركة  جهودهم 
االغاثية للنازحني اليمنيني 
كذل����ك يحتوي املجمع على 
مراكز صحة في مناطق اخرى 
بجمهورية جيبوتي، وهذا 
عمل طيب في بناء االنسان 
املس����لم وتوفي����ر احلي����اة 

الكرمية له.
وأكد د.احلويلة أن هذه 
الزيارة جاءت لتقدمي الدعم 
لالجئني اليمنيني والتأكيد على 
ضرورة تلبية احتياجاتهم 
العاجلة، وشدد على ضرورة 
بذل جميع اجله����ود ملد يد 
الع����ون لالجئ����ني اليمنيني 
وتوفير املستلزمات الالزمة 
في حال تزايد أعدادهم، وثمن 
ال����دور الكبي����ر جلمهورية 
جيبوت����ي في اس����تضافة 
الالجئ����ني، وأك����د أهمية ما 
تقدمه م����ن جهود وخدمات 
السيما بناء املخيمات وتوفير 
املتطلبات األساسية لالجئني 
اليمنيني ودور الوسيط في 
نقل اإلمدادات واملس����اعدات 
اإلنسانية إلى الشعب اليمنى 

الشقيق.
الى  واش����ار د.احلويلة 
ان هناك مقترحات سترفع 
العرب  لوزراء اخلارجي����ة 
الفقير  البلد  ملس����اعدة هذا 
التحتية  البنية  س����واء في 
أو اخلدم����ات التعليمية او 
الصحية ف����إن جيبوتي بلد 
مستقر أمنيا ويتمتع مبوقع 
جغرافي استراتيجي وهو ما 

طالب احلوثيني بالكف عن استخدام العنف

احلويلة: زرنا مجمع الرحمة التنموي في جيبوتي 
للوقوف على أوضاع الالجئني اليمنيني

يعتبر تربة خصبة للبناء 
والتنمية.

البرملان  ان  الى  واش����ار 
طال����ب في ختام جلس����ته 
اخلامسة لدور االنعقاد الثالث 
من الفصل التشريعي األول 
احلوثيني بالكف عن استخدام 
العنف ومهاجمة احملافظات 
اليمنية وسحب قواتهم من 
جميع املناطق التي استولوا 
عليها مبا في ذلك العاصمة 
صنعاء، وأكد تأييده لقرار 
مجلس األمن الدولي رقم 2216 
ابريل 2015،  الصادر في 14 
مطالبا جميع األطراف اليمنية 
خاص����ة احلوثيني بالتنفيذ 
الكامل للقرار، وحظر السالح 
عل����ى احلوثي����ني وانصار 
اليمن����ي املخلوع،  الرئيس 
الق����رار األطراف  كذلك دعا 
إلى  اليمني����ة املتصارع����ة 
االس����تجابة لدعوة الرئيس 
الش����رعي عبد ربه منصور 
هادي للحوار، وإلى تسهيل 
إيصال املساعدات اإلنسانية 
إلى اليمن، وكذلك أكد البرملان 
تأييده مل����ا قامت وتقوم به 
قوات التحالف الذي تقوده 
الس����عودية من أجل حماية 
الشرعية في اليمن ومبادرتها 
في اع����الن عملي����ة »اعادة 
األمل« التي تسهم في اعادة 
اإلعمار واالستقرار للشعب 

اليمني.
واختتم د.احلويلة داعيا 
إلى وحدة الصف أكثر من أي 
وقت مضى في ظل ظروف 
إقليمية ودولي����ة غاية في 
احلساس����ية والدق����ة، ألن 
التهاون ف����ي مواجهة قوى 
التطرف ميكنها من توسيع 
دائرة نفوذه����ا وتهديد أمن 
واستقرار كل الدول العربية 

دون استثناء.

قام النائب د.محمد احلويلة 
عضو البرملان العربي بزيارة 
ملجمع الرحمة التنموي لتفقد 
االعم����ال اخليرية الكويتية 
وللوق����وف عل����ى أوضاع 
الالجئني اليمنيني املقيمني في 
مركز الرحمة لأليتام واملجمع 
الرياضي في املدينة منذ نهاية 
شهر مارس املاضي والبالغ 
عددهم 560 شخصا أغلبهم 
من النساء واألطفال واملسنني 
وفق����ا للمكت����ب اجليبوتي 
لغوث الالجئني واملنكوبني، 
وجاءت ه����ذه الزيارة على 
هامش اجتماعات اجللس����ة 
اخلامس����ة للبرملان العربي 
ل����دور االنعق����اد الثالث من 
الفصل التشريعي األول التي 
عقدت في جمهورية جيبوتي 
بدعوة من إسماعيل عمر جيله 

رئيس اجلمهورية.
وأشاد د.احلويلة مبجمع 
التعليمي لأليتام  الرحم����ة 
بجيبوت����ي، مؤكدا أنه فخر 
للعم����ل اخلي����ري الكويتي 
ويعتبر صرح����ا ومفخرة 
بالعم����ل اخلي����ري وبأياد 
وبتبرع����ات كويتية يعود 
بالنفع على املسلمني، وقمنا 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متوسطا رئيس وأعضاء جمعية الشفافية

الغامن مع وفد جمعية القانونيني الرئيس الغامن مع نقابة العاملني في مؤسسة البترول

هنأ نظراءه في جنوب أفريقيا وسيراليون وتوغو باألعياد الوطنية

الغامن يستقبل جمعية الشفافية و»احلقوقيني« ونقابة »البترول«

استقبل رئيس مجلس االمة 
مرزوق الغامن في مكتبه امس 
رئيس مجل����س ادارة جمعية 
الكويتي����ة صالح  الش����فافية 
الغزال����ي واعض����اء مجل����س 

االدارة.
الغامن رئيس  كما استقبل 
جمعي����ة احلقوقيني الكويتية 

د.ابراهي����م احلم����ود واعضاء 
مجل����س االدارة. واس����تقبل 
الغامن رئي����س نقابة العاملني 
في مؤسسة البترول الكويتية 
جاس����م العلي يرافقه امني سر 

النقابة علي الكندري.
من جانب اخر بعث رئيس 
الغامن  مجلس األمة م����رزوق 

ببرقيت����ي تهنئة الى رئيس����ة 
املجلس الوطني للمقاطعات في 
جمهورية جنوب أفريقيا ثاندي 
موديز ورئيسة املجلس الوطني 
باليكا مبيت، وذلك مبناس����بة 

العيد الوطني لبلدهما.
كما بعث الغامن ببرقية تهنئة 
الى رئيس البرملان في جمهورية 

سيراليون شيكو بادارا باشيرو 
العيد  دمبويا، وذلك مبناسبة 

الوطني لبلده.
وبعث الغامن ببرقية تهنئة 
الى رئيس املجلس الوطني في 
جمهورية توغو داما دراماني، 
الوطني  العيد  وذلك مبناسبة 

لبلده.
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رئيس املجلس: احللقات النقاشية إلشراك شرائح املجتمع في إصدار القوانني
الرويعي: نهدف لتحسني الواقع التشريعي في حدود احلريات والقانون

الدول���ة تدعم  أن  وأض���اف 
املش���اريع الصغيرة للش���باب، 
فهل تريد أخذ رسوم أو ضريبة 
على الشباب؟! وكذلك املادة 5 بها 
شبهة من حيث جتديد الترخيص، 
فه���ل الترخيص االعالمي تكون 
ل���ه نهاية وجتدي���د؟! مبينا أن 
الورقية مدعومة فهل  الصحافة 
سُتدعم الصحافة االلكترونية من 

حيث املقرات وغيرها؟
٭ فاي���ز الظفيري )م���ن كلية 
احلقوق( قال انه حاول أن يفهم 
املصطلح احلال���ي وهو االعالم 
االلكترون���ي، وعندم���ا بحثت 
وجدت أن االس���م الصحيح هو 
النش���ر االلكتروني، مشيرا الى 
أن الناشر التقليدي انتهى، واآلن 
هناك تبادل أدوار بني الناشر أو 
الصحافي االلكتروني وبني املتلقي، 
فهل أحظى بحماي���ة الصحافي 
االلكتروني؟ فالصحافي له احلق 
في نشر اخلبر ونقل املعلومة، فهل 

له احلق في ذلك الى اآلن؟
وكي���ف تخت���ص محاك���م 
الكويت بالنظر في جرائم النشر 
االلكترون���ي؟! فه���ل يجب على 
قانون النشر أن يفصل في ذلك 

أم سيتركها للقواعد العامة؟
ألن االجهزة القضائية تركت 
العامة ولم يبق  االمر للنياب���ة 
شيء للتشريعات )سب وقذف 
ونشر وصحافة( كلها متت إحالتها 
للنيابة العامة، الى اآلن لم تصدر 

أحكام في جرائم النشر.
الهاش���مي )أستاذ  ٭ د.محمود 
االعالم بجامعة الكويت(: قانون 
االعالم االلكتروني موجود والنشر 
موج���ود وماهي إال مس���ميات 

فقط.
٭ حس���ني الغريب )من جمعية 
احملام���ني(: من ح���ق الصحيفة 
االلكترونية أن تنشر التعليقات، 
املساس بالذات األميرية هو فعل 
مجرم في أكث���ر من قانون مثل 
اجلزاء 5 س���نوات واملطبوعات 
والنشر 20 ألفا وإحالة املشروع 
احلالي الى عقوب���ة املطبوعات 
والنش���ر من حيث احملظورات 
والت���ي هي أصال محل دراس���ة 
ومن املعيب أن تتبناها مشروعات 
النظر في  إعادة  أخرى، وأمتنى 
احملظورات ال���واردة في قانون 

املطبوعات والنشر.
٭ حس���ني العب���داهلل )ممث���ل 
جريدة اجلريدة(: قانون االعالم 

املسموع واملرئي، وإذا ثبت من 
داخل الدول���ة فال بد أن حتصل 

على ترخيص.
وأض���اف أن الصحافة كلها 
تن���درج حتت معلوم���ات تبثها 

موجات كهرومغناطيسية.
الرويع���ي: اإلخوان  ٭ د.عودة 
افترضوا أن الصحيفة اإللكترونية 
ليست مقرونة بجريدة إلكترونية، 
وبث األخبار عن طريق موجات، 
وهناك من ذك���ر قرصنة الكتب 
القرصنة  ب���ني  وهن���اك تداخل 
التجارة لديها  الفكرية، فوزارة 
جانب مختص في هذا األمر، وكذلك 
وزارة اإلعالم وهذا يشكل تداخال 
في الصالحيات، وأيضا هناك من 
اإلخوان ذكروا أنه ينبغي أن يكون 

هناك توحيد في العقوبات.
وأكد الرويعي أن هناك فوضى 
في املصطلح���ات والتعريفات، 
فنحن نحت���اج إلى الدقة في كل 

شيء.
٭ وقال ابراهيم الس���عيدي من 
القبس: إن وزير اإلعالم قال إن 
القانون ال يدخ���ل ضمن نطاقه 
احلسابات الشخصية في تويتر 
املذك���رة االيضاحية  ولكنه في 
فأمتنى تضمينه في مادة ضمن 

القانون.
٭ د.محم���د الفيل���ي: نحن أمام 
نقاش تكنولوجي املشرع يتعامل 
مع وس���ائل التعبير عن الرأي 
باعتبارها وسائل إعالم فردية، 
وهناك قانون ينظم التعبير عن 
الرأي، فهل من املنطقي تطبيق 
القواعد العام���ة أم نضع قواعد 
خاصة لهذه التشريعات؟ هذا غير 
واضح إلى اآلن. وهذه إشكالية 
إم���ا أن نضع قواعد خاصة وإما 
اال نض���ع أي قواعد وان نكتفي 

بالقواعد العامة.
وأضاف الفيلي انه كتب أول 
بحث مطول له منذ 25 سنة عن 
حري���ة الصحافة ف���ي الكويت، 
ووجدت أننا اسرى للمطبوعات 
ونتبنى دائما نظرية الترخيص 
اليوم أن نكون  املسبق، ويجب 
واقعيني بأن وسائل التكنولوجيا 
لم جتعل اقليم الدولة هو النطاق 
الوحيد بل هناك نطاق خارجي، 
وكل ه���ذه املس���ائل حتتاج الى 

إعادة نظر.
وأوضح أن قانون احلكومة 
احلالي سيضع تسهيالت لوسائل 
اإلعالم التي تخضع للترخيص، 
ونريد أن نعرف من هو اذا كان 
الترخيص املس���بق يفي  نظام 
بالغرض ونريد أن نتخلص من 
الترخيص املس���بق ومن  تراث 
األفض���ل أن نذهب إل���ى بدائل 

حديثة.
ودعا إلى تنظيم مجال اإلعالم 
احملترف )االحترافي( فيجب أن 
يك���ون ذلك واضح���ا في صلب 
التشريع، ونريد أن نعرف أنه اذا 
ارسل احد األشخاص رسالة على 
تويتر هل يطبق عليه هذا القانون 
أم ال، ظاهر القانون يطبق لكنه 

لم يتضمن مواد صريحة.
نحن نري���د حرية الصحافة 
وكذلك نريد حماية حق املواطنني 
في احلصول على معلومة سليمة، 
ولكن هذه املسألة اكثر تعقيدا، 
فنعلم أن هناك مواقع تؤجر مواقع 
التويتر لإلعالم التحريري فكيف 
نتعامل م���ع هذا الوضع؟ ولكن 
نحن كمتلقني هل هذا ينطبق عليه 

القانون احلالي أم ال؟
الس���لطة  الفنيني في  وعلى 
التنفيذي���ة البحث عن حل لهذا 

السؤال.
واستؤنفت احللقة النقاشية 
بعد استراحة قصيرة، يؤكد رئيس 
اللجنة التعليمية عودة الرويعي 
مجددا ان اللجنة شغوفة بتشكيل 
جلنة صياغة من قبل احلضور، 
مشترطا استمرارها 3 أيام حلني 
انتهاء احللقة النقاشية، متمنيا في 
الوقت ذاته من احلكومة استثمار 
املالحظات املطروح���ة من قبل 
املجتمعني لتكون مجسدة ملا هم 

مؤمنون به.
)حس���ني الرمضان � جريدة 
»األنباء«(: نشكر اهتمام املنظمني 
للحلقة والقضية املهمة، واضح 
جدا اهتمام أعضاء السلطتني بها، 
والرغبة في تطوير هذه املنظومة 
التشريعية، أنا أرى ان هذا القانون 
مقتضب وال أعتق���د ان كل هذه 
الهالة ممكن تنظيمها في 27 مادة 
فقط، بعضها أيضا غير واضح، 

أدرى بشعابها وال ميكن ان النائب 
يكون عاملا بكل املجاالت.

نحن منثل الش���عب لكن في 
القوانني التخصصية الن اللجوء 
للمتخصصني حتى ال تكون هناك 

نواقص في القوانني.
وأكد أن ذلك النهج هو حتد 
لكيفية ايجاد التوازن عن احلرية 
وتنظيم العمل، فاحلرية ال ميكن 
الح���د ان يتنازل عنها وال ميكن 
للبلد ان يكون فوضى فهذا أمر 
ليس سهال وهذا حتد وكلي ثقة 
في ان ه���ذه الكوكبة قادرة على 
مواجهة التحدي وايجاد قوانني 
تتناسب واملرحلة وجتسد بأن 
احلرية مسؤولية تعكس حقوق 
الن���اس دون االخ���الل باملب���دأ 
الرئيس، واثق انكم ستخرجون 
بتوصيات ستكون مساهمة في 

اصدار القوانني.
وال ميكن ل� 50 نائبا و15 وزيرا 
ان يط���وروا املجتمع ما لم تكن 
هناك مشاركة من فئات املجتمع 
وال ميك���ن للن���واب ان يعملوا 

منفردين.
ونشكر حضوركم الكرمي.

د.ع���ودة الرويع���ي: كلم���ة 
اذهان  ف���ي  الرئي���س موجودة 
وحقوق اآلخرين بجعل االستخدام 
الفعلي لالعالم هو رسالة اعالمية 
ذات مسؤولية محددة ليت جميع 
احملاسن التي يفترض استغاللها 
من الوس���ائل االعالمية املتاحة، 
وسنحاول ان تكون تطبيقاتها 

منطقية.
من جانبه قال وزير االعالم 
الشباب  الدولة لش���ؤون  وزير 
والرياضة الشيخ سلمان احلمود 
نؤكد موقف احلكومة بأن هناك 
تنظيما لالعالم واملسودة املوجودة 
أمامكم تتحدث عن االعالم املهني 
االلكترون���ي وال يدخل ضمنها 
التواصل واالجتماعي واملواقع 
القانون  ان  الشخصية، مضيفا 
احلالي جديد ووجود اي مالحظات 
املواقع  من املغردين، واصحاب 

فهي اضافة للمشروع.
وقال ان احلكومة حريصة على 
تعزيز احلريات في الدولة وهذا 
ترجمة للدستور الكويتي، مقدما 
شكره للجنة التعليمية ورئيس 
املجلس على اهتمامهم مبوضوع 
القانون االعالم االلكتروني املهني، 
فاحلكومة وضع���ت تصوراتها 

واستمعت الى اآلراء النيرة.

وش���دد على احترام القانون 
املنظم العمالن���ا جميعا، مبينا 
ان فريق الوزارة س���يدرس كل 
املالحظات والسلطة التشريعية 
ل���ن تقبل بأي تش���ريع يخالف 
الدستور او ميس احلريات، وكلنا 
في مركب الكويت، آملني ان نوقف 
جميعا في خدمة وطننا الغالي.

واكد الرويعي اننا س���نلتزم 
بالتعديالت وفق االفكار والرؤى 
وب���دأ احلدي���ث والنقاش حول 

االعالم االلكتروني.
٭ إبراهي���م الس���عيدي جريدة 
»القبس«: نش���كر مجلس االمة 
ممثال برئيس املجلس واللجنة 
التعليمية وابدأ حديثي بأن هناك 
ع���ددا من املالحظات تس���تحق 
التوق���ف م���ن قب���ل االعالميني 
والقانونيني واجلريدة اعدت مذكرة 
باملالحظات وهي انه ال يصدر عن 
نظرية عامة وهذا املشروع ليس 
إال محاولة لتنظيم أمر غير منظم، 
والقانون لم يب���ذل جهدا كافيا 
لهيكلة االحكام املختلفة املتألف 
منها بدليل ان جميع املواد تعود 
الى املادة الرابعة وهو اسلوب غير 
كاف الن التشريع يبدأ من البداية 

وليس املادة الرابعة.
كم���ا ان هن���اك تعريف���ات 
فضفاضة حتمل اكثر من معنى 
وتشمل جميع املصنفات وال يوجد 

حتديد لها.
وفي البند السابع ينص على 
املواقع التجارية دون حتديد ما 
القص���د، وفيما عدا ذلك االحكام 
املوضوعة ال تعدو كونها احاالت 

لقوانني اخرى.
٭ محمد العرادة )رئيس حترير 
صحيف���ة االرادة االلكترونية(: 
قانون االعالم االلكتروني ليس 
وليد اللحظ���ة، بل منذ الصيف 
املاض���ي والقان���ون ب���ه بعض 
املثال���ب منها تعريف الصحيفة 
االلكترونية والصحيفة ال تلتزم 
باالوراق والصور ولكنها تنقل 
أخبارا مصورة، والتعريف في 
القان���ون احلالي ه���و تعريف 
أشبه بالصحيفة الورقية وليس 

االلكترونية.
واملادة الثالثة من القانون فلم 
أجد ماهية الدعم هل هو مادي أو 
معنوي فالدعم غير واضح، وكذلك 
املادة 4 فهل يعقل أن وكاالت أنباء 
عاملية تأخذ تراخيص لتبث أخبارا 

عن الكويت فهذا غير منطقي؟!

االلكتروني ج���اء لينظم املواقع 
االعالمية االلكترونية، واملادة 4 
ح���ددت ان القانون يخضع الى 
حاالت معينة، ونالحظ في القانون 
التعريفات ينبغي إيضاحها  أن 
بشكل أكثر وأوضح من ذلك، فمثال 
ما معنى املصنفات االعالمية؟ هذا 
التعريف غي���ر واضح فلم يرد 
التعاريف  مفهومها من ضم���ن 
الواردة في نص القانون، حتى ال 
ندخل في نطاق التوسع التجرميي 

على احملاكم.
ووزارة اإلع���الم ح���ددت أن 
الش���خصية تخرج من  املواقع 
نطاق تطبيق هذا القانون وهذا 
ما يتنافى م���ع طبيعة القانون 

اجلزائي.
وأضاف العبداهلل أنه بالنسبة 
القانون،  ف���ي  الواردة  للعقوبة 
فالقانون ألزم كل املواقع االعالمية 
بأن تدخل ضم���ن إطار ونطاق 
القانون وهذا يتنافى مع احلريات 
ألن هناك مواقع أنشئت من غير 
الترخيص ال���وارد في القانون، 
وكذلك مخالفة نص املادة 16 من 

الدستور الكويتي.
وكذلك عقوبة احلجب أيضا 
جزئية مهمة ألنه ال يجوز إجبار 
أصحاب املواقع االلكترونية على 
احلصول على تراخيص، وخال 
قانون االع���الم االلكتروني من 
جزئية تنظيم إس���قاط القضايا 
اجلزائي���ة، فتع���ني توحيد مدة 
السقوط على الصحيفة الورقية 

أو االلكترونية ملدة 3 أشهر.
٭ علي القطان )محام(: نش���يد 
بفكرة القانون التي تواكب التطور 
والتكنولوجيا، لكن هناك بعض 
املالحظات منها مسألة احلجب 
وتفسيره، مبينا أنه عندما تطبق 
في تشريعات مشابهة وهو تشابك 
املس���ؤولية بني وزارتي اإلعالم 
واملواص���الت، متمني���ا حتديد 
مسؤولية تطبيق احلجب جلهة 

معينة.
أن���ه م���ن ضمن  وأض���اف 
شروط احلصول على ترخيص 
ه���و احلص���ول على ش���هادة 
الثانوية العامة هو عدم االرتقاء 
باملستخدمني فمن االفضل جعلها 

من الشهادة اجلامعية.
٭ عبداحلميد علي من اجلمعية 
الكويتية حلرية تداول املعلومات 
ق���ال: ال بد ان يكون هناك تدرج 
في الطعن، وتطبيق احملظورات 
الواردة ف���ي القانون، لكنه خال 
من حتدي���د حق���وق وواجبات 
الصحافي���ني من خ���الل ميثاق 

شرف.
٭ ط���الل الرميض���ي: ضرورة 
القانون  العقوب���ات في  توحيد 
ألنن���ا نعيش في دول���ة قوانني 
ومؤسسات ألن هناك الكثير من 
اجلرائ���م اإللكترونية وينبغي 

توحيد عقوباتها.
٭ عادل الديحاني عضو مجلس 
إدارة تقني���ة املعلوم���ات: هناك 
إشكالية في نطق أسماء املناطق 
والدول باللغة االجنليزية فهي 
متثل إش���كالية تقنية تؤثر في 
أس���ماء املواقع املشابهة، وكذلك 
في املذكرة اإليضاحية في  املادة 
14 اخلاص���ة ببطالن الترخيص 
ولم حتدد األسباب الداعية لذلك 
واملعايير ف���ي منح التراخيص 

وحجبها.
٭ زهير العباد � مستش���ار في 
وزارة اإلع���الم: هناك لبس بني 
موضوع اجلري���دة اإللكترونية 
ألن هناك مديرا يراقب ويشرف 
على الرسائل الواردة فيسمح أو 
مينع وهو الذي يتحمل املسؤولية، 
واملادة 4 بند 5 بخصوص اجلرائد 
الورقي���ة لديها بالفع���ل مواقع 
 multi �إلكترونية، ألننا في زمن ال
media وهذه ليست املقصود بها 

سامح عبدالحفيظ

افتتح رئي���س مجلس األمة 
النقاشية  الغامن احللقة  مرزوق 
اللجنة  الت���ي تعقده���ا  األولى 
التعليمية في املجلس بحضور 
املختصني في الش���أن اإلعالمي 
ملناقشة املشروع احلكومي بشأن 
اإلعالم اإللكترون���ي والتعديل 
عل���ى قانون املرئي واملس���موع 

واملطبوعات والنشر.
وأكد الغامن في كلمة مقتضبة 
في البداية على أن نهج احللقات 
النقاش���ية واملشاورات هو نهج 
جديد يهدف الى إشراك كل شرائح 
املجتمع املختصة في أي قوانني، 
منبها الى ضرورة إيجاد التوازن 
بني مبدأ احلرية وتنظيم العمل 
وعدم التنازل عن احلريات وأيضا 
عدم دخول البلد في فوضى وفي 

البداية رحب الغامن.
الرويع���ي رئيس  د.ع���ودة 
اللجنة: باسمي انا رئيس اللجنة 
التعليمية أتش���رف باحلضور، 
فزيارتكم ال ش���ك بها استثمار 
ف���ي ه���ذه احللقات النقاش���ية 
وباقتراحاتك���م واالقتراح���ات 
والقوانني ما هي إال شيء يشكل 
من عقولكم وخبرتكم وفي نهاية 
هذه احللقات النقاشية سيكون 
لدينا الكثير من األفكار والرؤى 
واملقترح���ات، وحتى الهواجس 
ستكون مدونة ومكتوبة السيما 
ونحن نتحدث عن قوانني مهمة 

وبالغة األهمية هذه األيام.
وأضاف انه ينقل لكم حتية 
رئيس املجلس م���رزوق الغامن 
والن���واب جميع���ا، معربا عن 
س���عادته بهذه اللقاءات، متمنيا 
ان يكون احلض���ور كثيفا حتى 
تكون األف���كار متصلة، فاحللقة 
األولى او الضربة األولى هي نصف 
املعركة، لكن األيام ال� 3 املقبلة هي 
مهمة جدا، وكشف عن رغبته في 
تشكيل جلنة للصياغة حتى تدون 
األفكار ولبلوغ الهدف املنشود من 

امللتقى الطيب.
وق���در الرويع���ي حض���ور 
الش���خصيات، متمنيا ان تكون 
هناك خط���وط عريضة للنقاش 
واحلديث ونتفق على ان تكون 
مدة احلديث 5 دقائق، متوقعا ان 
يكون هناك إثراء للنقاش واليوم 
األول خاص باإلعالم اإللكتروني 
والثاني لتعديالت املرئي واملسموع 

للمطبوعات والنشر.
البداية حت���دث اخلبير  في 
الدس���توري د.محم���د الفيل���ي 
)مستشار املجلس( وقال: نحن 
بصدد عمل مهم جدا، وهو اإلعالم 
املرئي واملسموع واإللكتروني، 
مشيرا الى ان هذه املسألة جدلية، 
فهل أسلوب تفكيرنا يتناسب مع 
اإلعالم اإللكتروني أم نحتاج الى 
النظر فيها؟! صناعة التش���ريع 
الب���د ان تنتج عن أفكار واقعية 
تأخذ مختلف املصالح ووجهات 

النظر.
وأك���د ان تع���دد اجله���ات 
العمل  واألش���خاص س���يثري 

والنقاش.
ودع���ا د.ع���ودة الرويع���ي 
ليتحدث بأن هناك ما هو موجود 
وما ينبغي ان يكون وإذا اتسعت 
الفجوة بينهما أصبحت املشكلة 
كبيرة، وعندما تضيق هذه الفجوة 

فنحن بذلك أكثر أخذا بالواقع.
ونح���ن نس���عى ألن نكون 
متسقني مع أنفس���نا في حدود 
احلريات والقوانني التي تنظمها، 
والهدف هو حتسني  الواقع بحيث 
يكون أقرب ملا ينبغي ان يكون.

ورح���ب د.ع���ودة الرويعي 
برعاية رئيس مجلس األمة متمنيا 
أن يكون حضوره مساهمة منه 
في اصدار قانون كامل غير معيب 

مبشاركة كل اجلهات املعنية.
أود أن  الغامن  الرئيس  وقال 
ارح���ب بكم اجم���ل ترحيب في 
مجلس األمة في بيت الش���عب 
متقدما بالشكر اجلزيل للنائب 
د.عودة الرويعي واعضاء اللجنة 
على دعوة هذه النخبة والكوكبة 

ملناقشة قوانني االعالم.
وق���ال ان النقاش س���يكون 
تخصيص���ا موضح���ا ان نهج 
النقاش���ية والتشاور  احللقات 
هو نهج جديد بهدف اشراك كل 
شرائح املجتمع املختصة في اي 
قان���ون مثل البلدي���ة واحملكمة 
الدستورية، اميانا منا بأن أهل مكة 

أقترح على احلضور االستفادة 
من الدول التي سبقتنا في إقرار 
اإلعالم اإللكتروني واالستفادة من 
جتاربها، وأخذ ما ميكن االستفادة 

منه.
الرويع���ي: س���يتم  ٭ ع���ودة 
االس���تئناس ببع���ض القوانني 
اخلارجي���ة، أنا أتف���ق معك ان 
القانون مقتض���ب ويحتاج الى 

مزيد من الشرح.
٭ )حس���ني الغري���ب � جمعية 
احملامني(: أؤيد وجهة النظر هذه، 
يكفينا كسلطة سيادية في إقليم 
الكويت ان ما يتم بثه في اإلنترنت 
ال ميس ام���ن الكويت الداخلي، 
أقترح حسما للجدل تعديل صياغة 
بعض املواد املتعلقة بالعقوبات، 
مثال ميكن االس���تعاضة عن كل 
احملظورات في اإلحالة الى قانون 
اجلزاء، مبعنى ان تقول ال يجوز 
ان يش���كل ما يتم نشره مخالفة 
لقانون اجلزاء، واألمر اآلخر في 
شأن مصلحة املتلقني في احلصول 

على معلومة صادقة.
٭ د.محم���ود الهاش���مي: ممكن 
تشكيل ديوان املظالم حلل القضايا 
في املس���تقبل، وهذا معمول به 
في بعض الدول األوروبية، نحن 
نحتاج فعال الى التنظيم في هذا 

امليدان.
٭ عودة الرويعي: باإلمكان االتفاق 
على ميثاق تنظيمي لكن في حال 

مخالفته ما العمل؟.
٭ د.عبدالرحمن اجليران: خالل 
هذا املجلس من���ذ بداية الفصل 
التشريعي متت مناقشة أكثر من 
600 قانون، وهذا يدل على التزاحم 
التشريعي، اود ان اوجه رسالة 
الى االعالميني، فالعالم شهد اجليل 
الرابع من احلروب التي تدار عبر 
وسائل التواصل االجتماعي التي 
مت توظيفها بشكل سيئ، لألسف 
أعمدة الدخان مازالت تتصاعد في 
الشرق االوسط، واضح ان هناك 
فوكس »تركيز على دول اخلليج« 
واجلزيرة العربية، وتؤكد التقارير 
ان 40% هي نس���بة الزيادة في 
التواصل  االقبال على وس���ائل 
خالل الفترة املاضية مقابل %90 
في خارج هذا االقليم، اآلن توجد 
مشاكل اقتحام القراصنة ملواقع 
االنترنت، وهذا يحصل حتى في 
الواليات املتحدة، ويجب االنتباه 
الى ذلك، القانون شيء واحلرية 
 »CNN« ش���يء آخر، مراسلة في
قالت رأيها الشخصي في احلرب 
االسرائيلية على لبنان، فجاءها 
قرار االقالة فورا، هذا يحدث في 
أميركا، وبالتالي ينبغي التأكيد 
عل���ى  ان القانون املعروض هو 
للتنظي���م ولي���س للمضايقة، 
اقول ايضا من يستخدم وسائل 
التواصل في العالم العربي هم من 
فئة الشباب ويستخدمون مواقع 
ما راح اقوله���ا، 85% من تقنية 
الوسائل معطلة، والنقطة األخيرة 
هي ان كل وسائل االعالم تهدف الى 
االثارة والسبق الصحافي والبد 

من ضبط هذه الوسائل.
٭ عودة الرويعي: االنسان عدو 
ما يجهل، نريد ان نبدد املخاوف 

عن هذا املجهول.
٭ د.محم���د الفيلي: هذه س���نة 
حميدة تتمثل في النقاش حول 
فكرة القانون قبل ان يلبس توب 
القانون، نحن نتكلم في املبادئ 
التي ينبغ���ي ان حتكم التنظيم 
التش���ريعي، التأكي���د على حق 
التعبي���ر وحق اجلماعة  حرية 
في احلص���ول عل���ى معلومات 
من مصادر متعددة ومعلومات 
تتميز باس���تفاضة، اذن نحتاج 
الى مواصفات يصعب على ادوات 
التشريع التقليدية التعامل معها. 
مطلوب مجالس متخصصة متلك 
إصدار إن���ذار وتوجيه وإصدار 
تقرير حول مسار وسائل اإلعالم 
وما إن كانت انحرفت عن اجلادة 
السليمة، من املمكن استيحاء هذه 
الوسائل في الكويت، نحن أمام 
صراع حقيقي في التفرقة بني ما 

هو فردي وما هو احترافي.
٭ عودة الرويعي: أمتنى من وزارة 
اإلعالم استثمار حماس جمعية 
احملامني ومركز التقنيات لس���د 
الفراغ حتى تكون لديكم نظرة 
أخرى إلثراء هذا اجلانب، نريد 
قانونا يتماشى مع روح العصر، 
فقضية احلجب مهمة جدا، أظن 
أن نظري���ة احلجب ليس هدفها 

احلجب من اجل احلجب.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثاالشيخ سلمان احلمود ود. عودة الرويعي ود. عبدالرحمن اجليران ود. محمد الفيلي والزميل عدنان الراشد اثناء احللقة النقاشية      الشيخ سلمان احلمود ود. عودة الرويعي

احلمود:
حكومة الكويت 

حريصة على 
تعزيز احلريات 

انطالقًا من املواد 
الدستورية وفريق 
الوزارة سيدرس 
كل املالحظات 

املثارة

احلضور خالل احللقة النقاشية

جانب من املشاركني

الزمالء محمد العرادة وحسني الرمضان وابراهيم السعيدي ورشيد الفعم خالل احللقة النقاشية
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إحالة كتاب وزير البلدية بإلغاء تسميات 11 شارعاً إلى مكتب املجلس

»البلدي«: تطوير اجلزر اجلنوبية الستغاللها سياحيًا وجتاريًا
الهيئة العامة للبيئة واالدارة 
العامة للدفاع املدني وتزويد 
املجلس البلدي خالل س���تة 

اشهر بتقرير.
- تكلي���ف ادارة البيئ���ة 
البلدية ملخاطبة اجلهات  في 
احلكومية املعنية في املوضوع 
وتزويد املجلس البلدي بتقرير 

خالل 3 شهور.
الع���ام: تخصيص  ٭ األمني 
مسار كيبالت أرضية جهد »32 
ألف.ف« بعرض 35 واستكمال 
تخصيص املسارات بعرض 3م 

مبنطقة الفنيطيس.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

الطلب.
٭ األم���ني العام: طلب وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
تخصيص صالة افراح ومواقف 
سيارات ضمن منطقة صباح 

السالم قطعة 12.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

الطلب.
الع���ام: تخصيص  ٭ األمني 
مسار لكيبالت ارضية لتقدمي 

محطة أبوفطيرة.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

الطلب.
٭ األمني العام: اقتراح العضو 
مش���اري املطوطح بش���أن 
استكمال املمشى القائم مبنطقة 
شمال غرب اجلهراء مبوازاة 
شارع دعبل اخلزاعي وجزء 

من شارع العكبري.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

الطلب.
٭ األمني العام: مشروع القرية 
الترويحية س���ليل  التراثية 

اجلهراء.
٭ يوافق املجلس على طلب 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 

والثروة السمكية.
تغيير نشاط نادي ركوب 
اخليل الى نشاط نادي صحي 
للسيدات مبساحة 917.52م2 
ضمن مشروع القرية التراثية 
الترويحية )سليل اجلهراء( 

شريطة اآلتي:
عدم زيادة نسبة املساحة 
التجارية ضمن املشروع عن 
10% وفقا لقرار املجلس البلدي 

املتخذ في هذا الشأن.
التعارض  ش���ريطة عدم 
مع العقود والقوانني املنظمة 

للمشروع.
٭ األم���ني العام: طلب وزارة 
املواصالت تخصيص مسار 
ألياف ضوئية  لتمديد كيبل 
من مقس���م املطالع الى مركز 
العبدلي  العبدلي عن طريق 
مبحافظة اجله���راء. يوافق 
املجلس على طلب من وزارة 
املواصالت تخصيص مسار 
ألياف ضوئية  لتمديد كيبل 
سعة 48F على طريق العبدلي 
في محافظ���ة اجلهراء خارج 
مسار الوزارة ليربط بني أبراج 
االتصاالت باملنطقة وبطول 
الى  56كم من مقسم املطالع 

مركز العبدلي.
رفعت اجللس���ة الساعة 

12.45 ظهرا.

العضو.
الغريب بش����أن  ٭ يوس����ف 
طباع����ة كتي����ب يحتوي على 
قوانني البلدية وتوزيعه على 

املواطن.
٭ يواف����ق املجل����س عل����ى 

االقتراح.
٭ األم����ني الع����ام: طلب وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
إنشاء مراكز طبية متخصصة 
ضم����ن األراض����ي املج����اورة 
ملستشفى مبارك والعائد لوزارة 

الصحة.
٭ يوافق املجلس على الطلب 
الس���تغالل جزء م���ن اجلهة 
الشرقية من مستشفى مبارك 
إلقامة مش���روع مراكز طبية 
متخصصة مثل )أمراض النساء 
والوالدة( وتخصصات أخرى 
مع توفير مواقف س���يارات 

متعددة األدوار.
٭ األم���ني العام: طلب وزارة 
األوقاف تخصيص مصلى دائم 

مبنطقة حولي قطعة 182.
يوافق املجل���س على الطلب 
بتخصيص املصلى مبساحة 

600م2.
٭ األم���ني العام: طلب وزارة 
اخلارجي���ة تخصيص موقع 
الناصر  إلنشاء معهد سعود 
الصباح الديبلوماسي الكويتي 

في منطقة السفارات.
٭ يوافق املجلس على الطلب 
القسائم  وتغيير اس���تعمال 
27 و28 و29 وإعادة تنظيمها 
ودمجه���ا واضاف���ة املمرات 
الواقعة بينهم لتصبح املساحة 
بعد الدمج 9960م2 ش���ريطة 
االلتزام بنظ���ام البناء املقرر 

لقسائم السفارات.
٭ األم���ني العام: طلب الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة 
استحداث شارع خدمي ومواقف 
سيارات شخصية جانبية على 
محيط نادي البولينغ مبنطقة 

الساملية قطعة 110.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

الطلب.
٭ األم���ني العام: طلب وزارة 
الصحة تعديل حدود مشروع 
مركز حولي والنقرة الصحي 
التج���اري  باملرك���ز اإلداري 

مبنطقة حولي.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

الطلب.
٭ األمني العام وتوصيات جلنة 
البيئية واملتضمنة  الشؤون 

التالي:
- العمل على وضع نظام 
لالنذار املبكر لرصد الكثير من 

التعديات البيئية.
- العم���ل باعالن هيوغو 
واط���ار س���نداي لتخفيض 
الكوارث حسب اتفاقية األمم 
املتحدة وموافقة الكويت على 

هذه االتفاقيات.
- انشاء مركز وطني لالنذار 

املبكر وادارة األزمات.
- وضع اس���تراتيجيات 
مستقبلية واضحة للتكيف 
املناخي���ة  التغي���رات  م���ع 
والبيئية وذلك بالتعاون مع 

اليها ملخالفتها للقانون وعدم 
سبق على عرضها على جلنة 
تسمية املدن والقرى واملناطق 
والطرق والشوارع وامليادين 
للدراسة وباملخالفة لنص الفقرة 
االخيرة من املادة 12 من قانون 
البلدية رقم 5 لسنة 2005 سالفة 
البيان والتي اوجبت هذا االجراء 

اجلوهري.
واذا كان املشروع قد رسم 
الوزير  آلية محددة لتصديق 
على قرارات املجلس البلدي وفقا 
لنص املادة 14 من القانون ذاته، 
فإن ذل����ك ال مينع من تطبيق 
اآللية العامة لسحب القرارات 
االدارية املخالفة للقانون خالل 
املدة املقررة للطعن القضائي 
عليه����ا التزاما مببدأ س����يادة 
القانون مع اخطاركم مبا سلف 
عرضه العتبار التصديق على 
القرارات املش����ار اليها كأن لم 

يكن ملخالفته للقانون.
مع التأكي����د على ان مناط 
صحة ونفاذ القرارات االدارية 
� مب����ا في ذلك ق����رارا املجلس 
البل����دي � ال تتوقف فحس����ب 
على التصديق وعدم االعتراض 
م����ن قبلنا باعتب����ار ان هذين 
االجراءين الزمني لنفاذ القرار، 
اذ يشترط في جميع االحوال ان 
يكون القرار صحيحا ومطابقا 
للقانون، فإن لم يكن كذلك وجب 
املواعيد احملددة  سحبه خالل 
الق����رارات االدارية  لس����حب 
املنصوص عليه����ا في قانون 
الدائرة االدارية على  انش����اء 

النحو السالف ذكره.
٭ حسن كمال: هذا األمر يعتبر 
سابقة في تاريخ املجلس البلدي 
وهناك مكتب فني يقوم باملتابعة 
وأستغرب من الرد وأحتاج رد 

االدارة القانونية بهذا الشأن.
٭ فرحان الصليلي: وفق املادة 
14 م����ن القانون عند املصادقة 
على القرار يعتمد القرار والوزير 
استخدم صالحيته لسحب تلك 
القرارات خالل املدة املعينة 6 

شهور وهي قرارات ادارية.
٭ فهد الصانع: الوزير استند 
ألن التسميات لم تعرض على 
اللجن����ة املختص����ة بالبلدية، 
ونحن نعلم أنه مت إلغاء اللجنة 
واملوافقة تتم من قبل مجلس 

الوزراء.
٭ مش����عل اجلويسري: هذه 
سابقة خطيرة أن يتم سحب 
قرار متت املوافقة عليه من قبل 

املجلس.
٭ يوافق املجلس على إحالة 

املوضوع ملكتب املجلس.
٭ مش����اري املطوطح: طالبنا 
بتغيير القانون اخلاص بأنظمة 

البناء في السكن اخلاص.
٭ األمني العام: كتاب مدير عام 
البلدية أحمد الصبيح بإطالق 
اسم خالد مشاري الروضان على 
جزء من الش����ارع 59 مبنطقة 
الدعية مع االبقاء على اسم ابن 
س����ينا على اجلزء املتبقي من 

الشارع.
٭ األم����ني العام: توصيات 
اقتراح  جلن����ة حول����ي م����ن 

اللجنة املذكورة لبعض تسميات 
التي متت املوافقة  الش����وارع 
عليها من قبل املجلس البلدي 
والواردة مبحض����ر اجتماعه 
املنعقد بتاريخ  رق����م 2015/4 
2015/3/2 مما يش����كل مخالفة 
للفقرة االخي����رة من املادة 12 
من قانون البلدية رقم 5 لسنة 
2005 والتي جرى نصها على ان 
)يصدر املجلس البلدي قراراته 
في املوضوعات املعروضة عليه 
بعد دراس����تها من قبل اجلهاز 

التنفيذي( وهي كالتالي:
أوال: البن����د 4 من ثانيا من 
القرار رقم )م ب/ ر و / 28 / 4 
/ 2015 صفحة 19-22 باستكمال 
تسمية امتداد طريق 4 مبنطقة 
ضاحية صباح السالم الى طريق 
الغوص باسم طاحوس محمد 

بن طاحوس.
ثاني����ا: القرار رق����م م ب/
املوافقة  رو/2015/4/30 بشأن 

على:
٭ تسمية ش����ارع باسم سيد 
محمد مهدي القزويني مبنطقة 

الدسمة قطعة 4 شارع 43.
٭ تسمية شارع باسم محمد بن 
شيبة مبنطقة بيان طريق 20 

الفاصل بني قطعتي 5 و6.
ثالث����ا: القرار رق����م م ب/
رو/2015/4/31 بشأن املوافقة 

على:
1 � تسمية شارع باسم عايش 
مرزوق اجلويس����ري مبنطقة 

سلوى قطعة 2 شارع 2.
2 � تسمية شارع باسم راشد 
مساعد اخلتالن مبنطقة سلوى 

قطعة 5 شارع 1.
3 � تسمية شارع باسم عامر 
فهد بن ضاحي مبنطقة سلوى 

قطعة 5 شارع 9.
4 � تس����مية ش����ارع باسم 
العقيل مبنطقة  خليفة عقيل 

سلوى قطعة 1 شارع 7.
5 � تسمية شارع باسم محمد 
صالل طلق الشميالن مبنطقة 
الصباحية شارع 6 بني قطعتي 

1 و2.
6 � تسمية شارع باسم محمد 
عبدالس����نافي مبنطقة سلوى 

قطعة 7 شارع 1.
رابع����ا: الق����رار رقم م ب/

رو/2015/4/32 صفحة 133 بشأن 
املوافقة على تسمية شارع باسم 
محمد حم����اد احلماد مبنطقة 

سلوى قطعة 3 شارع 1.
نخطركم بانه وفقا الحكام 
قانون انشاء الدائرة االدارية رقم 
2 لسنة 1981 املعدل بالقانون 
رقم 61 لسنة 1982 فإن ميعاد 
سحب القرارات االدارية املخالفة 
للقانون يتعني سحبها خالل ذات 
املدة املقررة للطعن القضائي 
على القرارات االدارية وهي 60 

يوما من تاريخ صدورها.
القرارات املشار  وملا كانت 
ق����د ص����درت باملخالفة  اليها 
للقانون لعدم استيفائها اجراءات 
جوهرية تؤثر في صحة هذه 
الق����رارات وتدمغها بالبطالن، 
لذا جند لزام����ا علينا املبادرة 
الى سحب هذه القرارات املشار 

والبحري����ة  والترويحي����ة 
والشواطئ العامة والتي ستمثل  

دخال إضافيا للدولة.
ان يتم اسناد مهمة تطوير 
جزيرة ام املرادم ذات الطبيعة 
الى  الس����ياحية والتجاري����ة 
مستثمر اجنبي يطبق جميع 
املواصفات العاملية املطلوبة من 
خالل توفير االنشطة الترفيهية 
الشاليهات املجمعة  وبخاصة 
والش����واطئ العام����ة والقرى 
الترفيهية جلعل اجلزيرة قبلة 
الى إدخال  س����ياحية، اضافة 
التقني����ات العصرية احلديثة 
على املرافق التي ستكون في 

اجلزيرة.
مراع����اة توفي����ر بع����ض 
لألغ����راض  االس����تعماالت 
األمنية بالتنسيق مع اجلهات 

املختصة.
ضرورة إجراء مسح شامل 
البحرية  للج����زر واملناط����ق 

احمليطة بها والشواطئ.
التأكيد على وجود مناطق 
محميات بحرية متتد 5كم2 حول 
اجلزر الصغيرة و1كم2 حول 

مناطق الشعاب املرجانية.
ضرورة القيام بعمل دراسة 
تقيي����م بيئي للمش����روعات 
البحرية  اخلاص����ة بالبيئ����ة 

واحملميات الطبيعية.
ض����رورة توفي����ر مراس 
لالستخدام اليومي والعطالت 
الرسمية فقط وخدمة العبارات 
لل����ركاب بصورة  البحري����ة 
منتظمة للجزر وربطها مبدينة 

الكويت.
التأكيد على تشكيل هيئة 
للجزر تك����ون مهمتها وضع 
اإلدارية وتنس����يق  اخلط����ط 
البحري����ة لضمان  االنش����طة 

احملافظة على هذه املناطق.
ضرورة األخذ في االعتبار 
قبول اجلهات املعنية باملشروع 
االلتزام باملردود  على ان يتم 

البيئي.
٭ األمني العام: كتاب العضو فهد 
الصانع بشأن قرارات املجلس 

البلدي عام 2015-2009.
٭ يوافق املجلس على إحالة 

الكتاب للجهاز التنفيذي.
العام: طلب تشكيل  ٭ األمني 
فريق عمل لتذليل الصعوبات 
التي تواج����ه اس����تراتيجية 
الكويتية  النفطية  الش����ركات 

العاملة في القطاع النفطي.
٭ يوافق املجلس على إحالة 
املوضوع للجنة الفنية الختيار 

أعضاء الفريق.
الع����ام: كتاب وزير  ٭ األمني 
الدولة لشؤون البلدية عيسى 
الكندري بشأن سحب 11 قرارا 
يتعلق بإطالق تسميات على 

الشوارع ملخالفتها القانون.
حيث أشار الكندري في كتابه 
الى انه وإمياء الى ما جاء بكتاب 
مدير عام البلدية رئيس جلنة 
تسمية املدن والقرى واملناطق 
والطرق والشوارع وامليادين 
الوزاري رقم  املشكلة بالقرار 
2014/176 في 2015/4/20 والذي 
تضمن عدم دراس����ة واعتماد 

ونحن ال نرضى باالعتداء على 
أي موظف يعمل بالبلدية ويقوم 
بعمل����ه بأكمل وج����ه. وبعد 
احلادثة مت االتص����ال واتخاذ 
إجراء بالتنسيق مع املدير العام 
إلى اإلدارة  ومت إرسال مذكرة 

القانونية.
٭ علي املوس����ى: بخصوص 
تصريح الوزير بشأن انتشار 
الفس����اد ولذلك يجب تكاتف 
الفساد، وهناك  اجلميع جتاه 
اقتراحات من األعضاء إليجاد 
احللول ولكن لألس����ف لم تر 
النور. وبسؤالي أين موضوع 
الش����باك الواح����د وكذلك أين 
التدقي����ق عل����ى املخطط����ات 

الهندسية؟
وأستغرب من عدم تطبيق 
القرارات واحللول املتعلقة بهذا 

الشأن.
٭ مانع العجمي: أستغرب من 
تأخر رد اإلدارة القانونية بشأن 
الكتاب املتعلق باعتراض الوزير 
على نقل محول كهرباء غير قائم 
مع العل����م أن املوضوع مضى 
عليه عدة أشهر مكانك راوح. 
ملاذا ال يتم الرد على الكتاب من 
قبل اإلدارة القانونية وأنا من 
خ����الل املجلس أحتدى أن يتم 
إرسال كتاب من القانونية للرد 

على املوضوع.
٭ املستشار القانوني فرحان 
الصليلي: أنا أملك الرد على ما 
هو موجود باحملضر وغير ذلك 
يكون من مسؤولية مدير اإلدارة 

القانونية ومراقبي اإلدارة.
يواف����ق املجلس على إبقاء 
املوضوع على جدول األعمال 
اإلدارة  رد  وص����ول  حل����ني 

القانونية.
العام: استفس����ار  األم����ني 
مانع العجمي بشأن حضانات 

األطفال.
٭ فهد الصان����ع: احلضانات 
تش����كل هما كبي����را للمنازل 
املجاورة لها وأرجو من مدير 

عام البلدي اتخاذ الالزم.
ويوافق املجلس على إبقاء 

املعاملة على جدول األعمال.
٭ األمني الع����ام: كتاب مختار 
سلوى فايز احلماد بشأن تغيير 
اسم شارع املتنبي السم سالم 

احلماد.
يوافق املجلس على إحالة 

الطلب للجهاز التنفيذي.
٭ األمني العام: محضر فريق 
عمل تطوير اجلزر اجلنوبية.

٭ فهد الصانع: أشكر األعضاء 
الذي قام بجهد  وفريق العمل 

إلعداد احملضر.
٭ أحمد الفضالة: أشكر جميع 
األعضاء وهذا املش����روع من 
املشاريع التنموية التي تستلزم 

االهتمام بها واالستعجال.
٭ يوافق املجلس على إحالة 
التوصية إلى اجلهاز التنفيذي 

واملتضمنة التالي:
تطوير اجل����زر اجلنوبية 
للكويت باستغاللها سياحيا 
وجتاري����ا وحدودي����ا ألهمية 
موقعها اجلغرافي واستعماالتها 
الرئيسية لألنشطة الترفيهية 

البلدي في  اعتمد املجلس 
جلس����ته العادية صباح أمس 
برئاسة مهلهل اخلالد تطوير 
اجلزر اجلنوبية الس����تغاللها 
سياحيا وجتاريا على أن يتم 
إسناد تطوير جزيرة أم املرادم 
ذات الطبيعة الس����ياحية الى 

مستثمر أجنبي.
ووافق املجلس على إحالة 
الدولة لش����ؤون  كتاب وزير 
البلدية عيسى الكندري بشأن 
إلغاء قرار تسمية 11 شارعا متت 
املوافقة عليها سابقا الى مكتب 

املجلس للبحث.
وأقر املجلس إقامة مشروع 
مراكز طبية متخصصة ضمن 
األراضي املجاورة ملستش����فى 
مب����ارك، كما واف����ق املجلس 
على طل����ب وزارة اخلارجية 
بتخصي����ص موق����ع إلقام����ة 
الناصر الصباح  معهد سعود 
الكويتي ضمن  الديبلوماسي 
منطقة السفارات في مشرف.

ووافق املجلس على توصية 
بالعمل لوض����ع نظام لإلنذار 
املبكر لرصد الكثير من التعديات 

على البيئة.
كما متت املوافقة على طلب 
تخصيص صالة أفراح ومواقف 
سيارات مبنطقة صباح السالم 

قطعة 12.
إضافة الى تخصيص مسار 
لتمديد كيبل ألياف ضوئية على 

طريق العبدلي.
وفيم����ا يل����ي تفاصي����ل 

اجللسة:
٭ افتتح رئيس املجلس البلدي 

اجللسة الساعة 10 صباحا.
٭ يوس����ف الغريب: استنكر 
االعتداء الذي حصل على مدير 
الكبير واستغرب  فرع مبارك 
البلدية،  صمت املسؤولني في 
وقد مت االتفاق مع أعضاء جلنة 
مبارك الكبير على اتخاذ موقف 
بهذا الشأن ونحن ال نقبل مبثل 
تلك التصرفات وهناك محاكم 

تقوم بدورها.
٭ مشعل اجلويسري: أستغرب 
من صمت املسؤولني ونحن ال 
نرضى أن يقوم مواطن باالعتداء 
على مدير الفرع ويفترض أن 
يكون هناك موقف ملس����ؤولي 

البلدية.
خاصة أن االدارة القانونية 

لم تقم مبتابعة املوضوع.
٭ مانع العجمي: املشكلة غياب 
مسؤولي البلدية عن هذا األمر 
ولم يقم أي شخص من مسؤولي 
البلدي����ة بالوقوف معه، لذلك 
أطلب موقفا حازما من اجلهاز 

التنفيذي.
٭ أحمد الصبيح: مت االتصال 
العمار  الفرع عمار  على مدير 
ومت التدخل في املوضوع ومتت 
متابعة املوضوع ومتت إحالة 
القانونية  ل����إلدارة  املوظف����ة 
للتحقي����ق معه����ا وبانتظار 
النتيجة التخاذ القرار الالزم، 
خاصة أن هناك متابعة شخصية 

حول املوضوع.
فيصل اجلمع����ة: مهندس 
عمار العمار من كفاءات البلدية 

حديث مشترك بني م. احمد الصبيح ومانع العجمي مهلهل اخلالد متوسطا عددا من اعضاء املجلس البلدي خالل اجللسة                                                                                                                                                                                                       )قاسم باشا(

تخصيص موقع 
إلقامة معهد سعود 
الصباح الديبلوماسي 

مبشرف

إقامة مشروع مراكز 
طبية متخصصة 

بجانب مستشفى 
مبارك

وضع نظام لإلنذار 
املبكر لرصد 

التعديات على 
البيئة

تخصيص مسار 
لتمديد كيبل ألياف 
ضوئية على طريق 

العبدلي

دعا العضو محمد املعجل الى ضرورة التأكيد على موافاة 
املجلس بتقرير من قبل مدير اإلدارة القانونية يتضمن جميع 
الدعاوى املتعلقة بخسائر البلدية نتيجة قطع التيار الكهربائي 
عن العقارات املخالفة منذ عام 2009 حتى اآلن. وقال املعجل 

في كتابه: إن ما جاء في اقتراحنا بتعديل تلك الفقرة يأتي 
من باب حرصنا على تفعيل قرارات البلدية وجعلها صمام 

أمان لاللتزام بها، فتعديل تلك الفقرة يعطي مدير عام البلدية 
أو من يفوضه صالحية تقديرية، على سبيل اجلواز وليس 
الوجوب، لوقف االعمال املخالفة وقطع التيار الكهربائي عن 

العقار املخالف الى حني الفصل في الدعوى، مبعنى انه يكون 
من حق املدير العام أو من يفوضه متى ما يرى مخالفة بأي 
عقار أن يوقف األعمال املخالفة ويقطع التيار الكهربائي عن 

العقار املخالف لردع كل من يخالف قرارات البلدية، خاصة أن 
هذا القرار بيد مدير عام البلدية وهو أعلى سلطة بالبلدية بعد 

الوزير مما ال يخشى معه التعسف في استعمال هذا احلق 
أو املساس بحقوق اآلخرين الذين  لهم حق بوحدات العقار 

املطابق للرخصة، السيما أنه سيكون حتت مظلة القضاء أي 
من يتضرر منه ويطبق عليه تطبيقا غير صحيح له أن يلجأ 

الى القضاء إلنصافه إن كان له حق.

قدم العضو د.مشاري املطوطح اقتراحا لتعديل عدد أعضاء 
اللجنة الفنية الى 7 أعضاء.

وقال املطوطح في اقتراحه: للجنة الفنية أهمية بالغة ملا أعطي 
لها من اختصاص مبوجب املادة 40 من الالئحة الداخلية 

للمجلس البلدي فقرة أوال، تلك االختصاصات ذات أهمية 
بالغة تساهم دون شك في تقدم العمران مبا تتم دراسته 

من مشاريع ذات صلة وثيقة بإنشاء املدن والضواحي 
واملناطق، ناهيكم عن استحداث وتنظيم جميع املناطق 

السكنية والتجارية والصناعية، وكل ذلك يعكس دون جدال 
أهم اختصاصات املجلس البلدي مبوجب القانون رقم 5 
لسنة 2005. لذا أقترح اآلتي: اللجنة الفنية وتتألف من 7 

أعضاء وتختص بدراسة وبحث ما يلي: املشروعات العمرانية 
واملسائل التنظيمية مبا يصل إليها من أمور تتفق مع املخطط 

الهيكلي العام. النواحي التنظيمية املتصلة بسالمة املرور.
ما يحال إليها من أعمال تتعلق بسياسة االستمالك.

القواعد اخلاصة بالبناء والفرز على ضوء املخطط الهيكلي 
للدولة متهيدا إلصدارها مبرسوم.

القواعد واإلجراءات اخلاصة برخص البناء.
طلبات مشروعات التقسيم ومشروعات تنظيم القطع.

دعا مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح املجلس إلى اإلسراع 
في دراسة مشروع تعديل الئحة اإلعالنات.

وقال الصبيح في كتابه الى املجلس البلدي: اظهرت 
التطبيقات العملية وجود الكثير من الثغرات في املنظومة 

االجرائية اخلاصة باملزايدات التي كانت تتم في مجال 
استثمار البلدية ملواقع االعالنات في احملافظات الست عبر 
السنوات الكثيرة املاضية، وترتب على ذلك ضياع حقوق 
الدولة بسبب السماح بدخول شركات صغيرة ال يتناسب 

حجمها وال رأسمالها مع االلتزامات املالية الواجب الوفاء بها 
للبلدية وكان البد ـ واحلال كذلك ـ من تعديل هذه االوضاع 

بكل حسم من خالل اعادة النظر في املنظومة االجرائية 
بدءا من شروط تأهيل الشركات التي يجوز لها االشتراك 
في املزايدة ووضع شروط تلزم املستثمر التقيد بها حتى 
يتم القضاء على االختالالت املوجودة في هذا املجال وقد 
قامت القطاعات املختصة في البلدية باعادة النظر في هذه 

املنظومة من بدايتها لضبط حركة العمل فيها ولضمان 
حصول البلدية على حقوقها من مستثمرين قادرين على 

الوفاء بهذه احلقوق ومنع كل صور التالعب والتجاوز التي 
كانت حتدث في املاضي.

اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير املواصالت 
عيسي الكندري على 3 قرارات للمجلس  البلدي.

وتضمن قرار الكندري التالي: نحيطكم علما بأننا اطلعنا 
على محضر اجتماع املجلس البلدي رقم 2015/5 لدور 

االنعقاد احلادي عشر املنعقد بتاريخ 2015/3/16 وعلى كتابي 
االستدراك رقمي 593 و605 املؤرخني 2015/4/22، ونفيدكم 
بالتصديق على جميع القرارات والتوصيات الواردة فيه عدا 

القرارات التالية فإننا نعترض عليها:
القرار رقم م.ب/ و/2015/5/38 بشأن املوافقة على إطالق اسم 

يوسف حمد بودي على شارع 96 مبنطقة الشامية قطعة 9 
وذلك لعدم دراسته من اجلهاز التنفيذي مما يشكل مخالفة 
للفقرة األخيرة من املادة 12 من قانون البلدية رقم 5 لسنة 
2005. البند رقم 3 من القرار رقم م.ب/ل.ف 2015/5/40/1 

بشأن إلزام املؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت 
بعرض املخططات التفصيلية النهائية على املجلس البلدي 
قبل التنفيذ مبدة أقصاها سنتني من تاريخ صدور القرار 
للموافقة النهائية. مخالفة هذا البند للفقرة الثالثة من املادة 
التاسعة من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية 

السكنية وتعديالته. 

الكندري اعترض على 3 قرارات 
للمجلس البلدي

الصبيح يدعو لإلسراع 
في تعديل الئحة اإلعالنات

املطوطح يقترح 7 أعضاء 
في اللجنة الفنية

املعجل لبيان خسائر البلدية 
في قضايا قطع التيار عن العقارات
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بعد أن اعتمدها وكيل التعليم العام

»التربية« تعلن مواعيد االمتحانات 
واإلجازات للعام الدراسي املقبل

اعتمد الوكيل املس���اعد للتعليم العام 
د.خالد الرش���يد القرار رقم )3( اخلاص 
بجدول مواعيد االمتحان���ات واإلجازات 

 وبداي���ة التس���جيل باملعاه���د الديني���ة
)بنني-بنات( احلكومية واملراكز املسائية 
ونظام املنازل للعام الدراسي 2015\2016.

أوال: دوام جميع العاملني باملعاهد الدينية:
البياناليوم والتاريخ

دوام جميع العاملني باملعاهد الدينية )صباحي-مسائي(األحد 2015/9/6
ثانيا: مواعيد التسجيل واملقابالت:

 من االثنني 2015/9/7
إلى االثنني 2015/9/14

التسجيل واملقابالت للطالب الراغبني بالنقل للمعاهد الدينية 

ثالثا:املرحلة املتوسطة ومرحلة التمهيد واإلعداد لطالب املنح الدراسية:
بدء دوام الطلبة وبدء الفترة الدراسية األولى األحد 2015/9/13

نهاية الفترة الدراسية األولىاخلميس 2015/10/29
بدء الفترة الدراسية الثانيةاألحد 2015/11/1

من األحد 2015/11/1
إلى اخلميس 2015/11/12

اختبار نهاية الفترة الدراسية األولى

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية األولىاألثنني2015/11/16 
نهاية الفترة الدراسية الثانيةالثالثاء 2015/12/15

من األربعاء 2015/12/9
إلى الثالثاء 2015/12/15

اختبار نهاية الفترة الدراسية الثانية )الشفوي-العملي( 
وتوزيع جداول االختبارات التحريرية لنهاية الفترة الدراسية الثانية

من األحد 2015/12/20
إلى اخلميس 2015/12/31

اختبار نهاية الفترة الدراسية الثانية التحريري
 

استخراج نتائج الفترة الدراسية الثانيةاألربعاء 2016/1/6

توزيع بطاقات املتابعةاخلميس 2016/1/7

إجازة منتصف العام الدراسي من األحد 2016/1/10 إلى اخلميس 2016/1/21
بدء الفترة الدراسية الثالثةاألحد 2016/1/24

نهاية الفترة الدراسية الثالثةاخلميس 2016/3/3
بدء الفترة الدراسية الرابعةاالحد2016/3/6

من األحد 2016/3/6
إلى اخلميس 2016/3/17

اختبار نهاية الفترة الدراسية الثالثة

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية الثالثةاالثنني 2016/3/21
نهاية الفترة الدراسية الرابعةاالربعاء 2016/4/27
من األحد 2016/4/24

إلى األربعاء 2016/4/27 
اختبار نهاية الفترة الدراسية الرابعة )الشفوي-العملي( 

وتوزيع جداول االختبارات التحريرية لنهاية الفترة الدراسية الرابعة

من األحد 2016/5/1
إلى اخلميس2016/5/12

اختبار نهاية الفترة الدراسية الرابعة )التحريري(

استخراج النتائجالثالثاء 2016/5/17
تسليم بطاقات درجات أخر العاماالثنني 2016/5/23

من األربعاء 2016/6/1
إلى اخلميس 2016/6/2

حتويل ملفات الطلبة من املعاهد الدينية 
)املرحلة املتوسطة(  إلى املعاهد الدينية )املرحلة الثانوية(

من اخلميس 2016/6/9
إلى األربعاء 2016/6/22

اختبار الدور الثاني لصفوف املرحلة املتوسطة ومرحلة التمهيد 
واإلعداد لطالب املنح الدراسية

استخراج نتائج اختبار الدور الثانياألحد 2016/6/26
تسليم بطاقات درجات الدور الثاني االثنني 2016/6/27

رابعا: املرحلة الثانوية )صباحي-مسائي(
بدء دوام الطلبة وبدء الفترة الدراسية األولىاألحد 2015/9/13

من الثالثاء 2015/9/15
إلى اخلميس 2015/9/17

فترة اختبار املعادلة للصفني العاشر واحلادي عشر- صباحي 

من االثنني 2015/9/28
إلى األربعاء 2015/9/30

فترة اختبار املعادلة للصفني احلادي عشر والثاني عشر مسائي

نهاية الفترة الدراسية األولىاألربعاء 2015/10/21
بدء الفترة الدراسية الثانيةاخلميس 2015/10/22

من اخلميس 2015/10/22
إلى االثنني 2015/11/9

اختبار نهاية الفترة الدراسية األولى 

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية األولىاخلميس 2015/11/12 
نهاية الفترة الدراسية الثانيةاخلميس 2015/12/10
من األحد 2015/12/6

إلى اخلميس 2015/12/10
اختبار نهاية الفترة الدراسية الثانية )الشفوي - العملي( 

وتوزيع جداول االختبارات التحريرية لنهاية الفترة الدراسية الثانية

من الثالثاء 2015/12/15
إلى اخلميس 2015/12/31

االختبارات التحريرية للفترة الثانية للصفوف املرحلة الثانوية

استخراج نتائج الفترة الثانيةاألربعاء 2016/1/6
توزيع بطاقات املتابعةاخلميس 2016/1/7

إجازة منتصف العام الدراسي من األحد 2016/1/10 إلى اخلميس 2016/1/21
بدء الفترة الدراسية الثالثةاألحد 2016/1/24

نهاية الفترة الدراسية الثالثةاألربعاء 2016/3/9
بدء الفترة الدراسية الرابعةاخلميس 2016/3/10

من اخلميس 2016/3/10
إلى االثنني 2016/3/28

اختبار الفترة الدراسية الثالثة

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية الثالثةاخلميس 2016/3/31
نهاية الفترة الدراسية الرابعةاخلميس 2016/4/28
من األحد 2016/4/24

إلى اخلميس 2016/4/28
اختبار الفترة الدراسية الرابعة الشفوي والعملي وتوزيع جداول 

االختبارات التحريرية للفترة الدراسية الرابعة 
من الثالثاء 2016/5/3

إلى اخلميس 2016/5/19
االختبارات التحريرية للفترة الرابعة للصف )التاسع-العاشر-

احلادي عشر(
من الثالثاء 2016/5/24

إلى اخلميس 2016/5/26
إعالن النتائج لكافة صفوف النقل باملرحلة الثانوية وتسليم 

بطاقات درجات اخر العام 
من اخلميس 2016/5/19
إلى اخلميس 2016/6/2

اختبار الفترة الدراسية الرابعة للصف الثاني عشر

إعالن نتائج الصف الثاني عشر وتسليم بطاقات درجات اخر العام االثنني 2016/6/6

من االثنني 2016/6/20
إلى األربعاء 2016/6/29

بدء اختبار الدور الثاني للشهادات التالية:
1-صفوف النقل في املرحلة الثانوية 

2-الشهادة الثانوية العامة للتعليم الديني

إعالن نتائج امتحان الدور الثاني وتسليم البطاقات األحد 2016/7/3
خامسا: تسجيل املراكز املسائية وتسجيل املنازل للتعليم الديني

من االثنني 2015/9/7
إلى االثنني 2015/9/14

فترة تسجيل الدارسني والدارسات باملراكز املسائية بالتعليم الديني

من االثنني 2015/9/28
إلى األحد 2016/1/31

تسجيل املتقدمني من املنازل المتحان النقل وشهادة الثانوية العامة 
للتعليم الديني

سادسا: مواعيد املقابالت والتسجيل للعام الدراسي 2017/2016
من األحد 2016/6/5

إلى اخلميس 2016/6/9
التسجيل واملقابالت للطالب الراغبني بالنقل للمعاهد الدينية للعام 

الدراسي 2017/2016)الفترة األولى للمرحلة املتوسطة والثانوية(

من االثنني 2016/9/5
إلى االثنني 2016/9/12

التسجيل واملقابالت للطالب الراغبني بالنقل للمعاهد الدينية للعام 
الدراسي 2017/2016 للفترة الثانية للمرحلة املتوسطة والثانوية

سابعا: بدء العطلة الصيفية للهيئتني التعليمية واإلدارية
نهاية دوام الثالثاء 

2016/6/28
املرحلة املتوسطة والعاملني باملراكز املسائية 
ما عدا املكلفني بأعمال امتحانات الثانوية العامة

نهاية دوام االثنني 
2016/7/4

املرحلة الثانوية وجميع العاملني باملراكز املسائية بالتعليم الديني 
ماعدا املكلفني بأعمال امتحانات الثانوية العامة 

من االثنني 2016/7/4
إلى اخلميس 2016/9/1

املوجهون الفنيون ملختلف املجاالت الدراسية 
واملوجهون العاملون في األنشطة التربوية 

ثامنا: بدء دوام جميع العاملني للعام الدراسي 2017/2016
بدء دوام جميع العاملني في جميع املراحل التعليمية )صباحي ومسائي(األحد 2016/9/4

تاسعا: بدء دوام الطلبة للعام الدراسي 2017/2016

دوام طلبة املرحلتني املتوسطة والثانوية.األربعاء 2016/9/14
دوام دارسي ودارسات املراكز املسائية للتعليم الديني.

اأخبارك من اختيارك

ا�شتمتع باالأخبار عند اال�شرتاك يف خدمة

»االأنباء وات�شاب«

@alanbanews                          @alanba_news_kw

/alanbaa.newspaper                /alanba1976

مجانًا

عبر املوبايل
www.alanba.com.kw/services/whatsapp.aspx

هيثم االثري

استعرض مع توجيه »اإلسالمية« أساليب تطوير التدريس ملواكبة احلياة العصرية

األثري لـ »األنباء«: تطوير املناهج سيشمل كل املواد 
الدراسية لكن هناك ثوابت يصعب املساس بها

إلى أن  ل� »األنب����اء«  خاص 
االجتماع جاء جيدا ومثمرا 
مع موجهي التربية اإلسالمية، 
وتناول أيضا كيفية إعدادها 
بالسابق، مبينا ان اللقاء تناول 
جلنة الوثيقة الوطنية والتي 
مت إعدادها من قبل التوجيه 
العام للتربية اإلس����المية، 
ولفت إلى أن االجتماع تناول 
كيفية تدريس مادة التربية 
اإلسالمية وتطوير أساليب 
الطفرة  التدريس لتواك����ب 
احلالي����ة للعص����ر احلالي 
وما صاحبه من مستجدات 

وتطورات متسارعة.
وأضاف أن جميع محاور 
االجتماع مت عرضها ومناقشتها 

مع الوزير لتفعيلها. 
وفيما يخص عملية تطوير 
مناهج التربية اإلس����المية، 
أوض����ح األثري أن مس����ألة 
التطوير مستمرة فيما يخص 
املناهج ولن تقتصر  جميع 
على منهج معني بذاته، الفتا 
ال����ى ان هناك ثوابت في كل 
املواد يصعب املس����اس بها، 
وهي متف����ق عليها من قبل 

اجلميع.

هالة عمران 

قال وكيل وزارة التربية 
د.هيث����م األث����ري : إنه بناء 
العام  التوجيه  على طل����ب 
للتربية اإلس����المية مت عقد 
الكثير من  اجتماع لش����رح 
األمور اخلاصة مبنهج التربية 
اإلسالمية مس����اء أمس في 
الوزارة، بحضور كل  مبنى 
الوزارة د.األثري  من وكيل 
ووكيل التعليم العام د.خالد 

الرشيد.
وأشار األثري في تصريح 

نظمها مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع مبشاركة أكثر من 1200 طالب وطالبة

27 فريقاً فائزاً في املسابقة الوطنية الثانية للروبوت
هالة عمران

أكد الوكيل املس����اعد لقطاع 
القانوني����ة بوزارة  الش����ؤون 
التربية د.بدر املطيري، ان جهود 
مركز صباح األحمد تدعو للفخر 
واالعتزاز، مثمنا دور التواجيه 
الفنية بوزارة التربية وجامعة 
الكويت واجلامع����ات األخرى 
من خالل مشاركتهم في جلان 
التحكيم، وأوضح املطيري ان 
التربي����ة تولي اهتماما  وزارة 
كبيرا للمسابقة الوطنية السنوية 
والتي تقام في مركز صباح األحمد 
للموهبة واإلب����داع، وبني مدى 
تأثير هذه املسابقات ليس فقط 
على شخصية الطالب وقدراته 
ومهاراته العملية والعلمية، بل 
وعلى تطوير ابنائنا من خالل 
االبت����كار واالبداع  احياء روح 

للطالب واملدارس.
املركز  اكد مدير عام  بدوره 
د.عمر البناي جناح املسابقة التي 
شارك فيها اكثر من 1200 طالب 
وطالبة، معربا عن بالغ سعادته 
مبا حققته املس����ابقة من نشر 
لثقافة اإلبداع، الفتا الى ان احلشد 
الكبير في حفل اخلتام هو ابلغ 
صورة على جناح املسابقة اضافة 
الى حماس الطالب والطالبات 

املشاركني. وقال البناي: ال شك 
ان ما أعلنه وزير التربية ووزير 
العيسى  العالي د.بدر  التعليم 
حول تطبي����ق منهج الروبوت 
في امل����دارس يعد إجنازا، الفتا 
ال����ى ان كلمة روبوت تعني كل 
مجاالت الهندس����ة وان هذا هو 
احد األهداف التي يسعى املركز 
الى حتقيقها وليست املسابقة 

هي الهدف في حد ذاتها.
من جانبه، قال م.أحمد الصالح 
إن مركز صباح األحمد للموهبة 
واالبداع اهدافه الرئيسية تقدمي 
الدع����م للش����باب، خاصة اننا 
نعيش عصر االنترنت، واملجال 
مفتوح للمنافسة واالبداع، من 
خالل تشجيعهم على التطوير، 
وأضاف الصالح: نعمل على طرح 
اكثر عدد من املنتجات الشبابية 
بالسوق العاملية، مبينا انه خالل 
عشر سنوات سيكون لدينا جيل 
يضع بصمته في قمة الصراع 
الى ان  التكنولوجي، مش����يرا 
املس����ابقة الوطني����ة للروبوت 
هي املرحلة األول����ى، موضحا 
التي تأهلت  امل����دارس  ان عدد 
هي 10 م����دارس لكل حلبة، من 
خالل 8 مسابقات ل� 80 فريقا، 
وهي صفوة الصفوة، معظمها 
اجته����دوا للوصول إلى مرحلة 

النهائيات، وإجمالي عدد الفائزين 
27 فريقا.

الوعر  مس����ابقات الطريق 
للمرحلة، متتبع اخلط، ملعب 
الكرات، مغارة علي بابا، املتاهة 
الروبوت  احللزونية، مسابقة 

املبدع.
اجلائزة األولى: شيك مقدم 
من مركز صباح األحمد للموهبة 

واإلبداع بقيمة 400 دينار.
الفائزون: مدرسة عبداللطيف 
الديني، س����بيكة بنت العيسى، 
كعب بن زهير، عباد بن بشر، 
النادي العلمي، عباد بن بش����ر 

املتوسطة.
اجلائزة الثانية: شيك مقدم 
من مركز صباح األحمد للموهبة 

واالبداع بقيمة 300 دينار.
الفائزون: مدرسة عبداللطيف 
الديني، كعب بن زهير، ميسلون، 
انيسة،  احلارث السعدي، ماما 

عباد بن بشر.
اجلائزة الثالثة: شيك مقدم 
من مركز صباح االحمد للموهبة 

واالبداع وقيمته 200 دينار.
الفائزون: مدرسة عبداللطيف 
الديني، كعب ب����ن زهير، بركة 
بنت يس����ار، قاروه املتوسطة، 
بيان املتوسطة، عباد بن بشر 

املتوسطة بنني.

عادل الشنان 

وافق ديوان اخلدمة املدنية 
الترفيع  على تعديل فت���رة 
الوظيف���ي في وزارة التربية 
وجعلها ابتداء من 1 نوفمبر 
حتى 31 ديسمبر طوال الشهرين 
سالفي الذكر، ما يتيح رصيدا 
للموظف املترقي مدة شهرين 
امليالدية،  السنة  حتى نهاية 
وس���تبدأ اإلجراءات اجلديدة 
للترفيع الوظيفي في املناطق 
التعليمية علم���ا ان موافقة 
الدي���وان لم تس���تثن خصم 
أيام الغياب بالنسبة لإلجازات 
غير املستثناة مثل املرضيات 
والعرضيات وإجازات احلج 

والوضع وغيرها.

ذكر املستش���ار اإلعالمي 
لوزير التربية د.فيصل مقصيد 
أن فرق اإلطفاء سيطرت على 
احلريق الذي اندلع قبل قليل 

مبدرسة لولوة القعود.
وأفاد بأن احلريق والذي 
كان بس���بب متاس كهربائي 
اقتصر على فصلني دراسيني 
من الكيربي، وأكد أنه التوجد 
إصاب���ات ب���ني الطالبات أو 

الهيئات التدريسية.
وأشار الى أن وكيل وزارة 
التربية د.هيثم األثري يتواجد 
حاليا ف���ي موق���ع احلريق 
لالطمئنان على سالمة الطالبات 

والهيئات التدريسية.

هالة عمران

 أشار رئيس اللجنة الوطنية 
للتربي����ة والعل����وم والثقافة 
عبداللطي����ف البعيج����ان الى 
أهمية دور املنظومة التربوية 
والتعليمية في توعية الطالب 
بكيفي����ة احملافظة على البيئة 
واحلد من التلوث بجميع انواعه. 
وأك����د البعيجان على ضرورة 
تع����اون الس����لطات واجلهات 
احلكومية واخلاصة في غرس 
مفاهي����م احملافظة على البيئة 
والثروات احليوانية، منوها الى 
ان اللجنة تس����عى الى تعزيز 
أسس التعاون والعمل التطوعي 
لدى الطالب والطالبات واملدارس 

املنتسبة لليونيسكو.

أص����در وكيل وزارة التربية 
د.هيث����م األثري قرارا بش����أن 
أبو متام  تغيير مسمى مدرسة 
املتوسطة للبنني التابعة ملنطقة 
حول����ي التعليمي����ة والكائن����ة 
الرميثية ق 2 ش����ارع  مبنطقة 
إلى مدرسة  س����اطع احلصري 
مال حس����ني الكندري املتوسطة 
للبنني، ومدرسة قتيبة املتوسطة 
للبنني التابعة ملنطقة العاصمة 
التعليمي����ة والكائن����ة مبنطقة 
الدعية ق 5 شارع 60 إلى مدرسة 
سيد سليمان املوسوي املتوسطة 
للبنني، وتغيير اس����م مدرسة 
برغضي املتوسطة بنني الكائنة 
في منطقة سعد العبداهلل قطعة 
2 إلى مدرسة أبو متام املتوسطة 
بن����ني، وتغيير اس����م مدرس����ة 
األصمعي الثانوية بنني الكائنة 
في منطقة قرطبة قطعة 4، شارع 
5 إلى مدرس����ة يعقوب يوسف 
الثانوية بنني، ويسري  الغنيم 
ذلك اعتب����ارا من بداي����ة العام 

الدراسي القادم 2015/2016.

محمود الموسوي

التربية  أكد وكي����ل وزارة 
املساعد للتعليم العام د.خالد 
الرش����يد حرص الوزارة على 
تقدمي كل ما هو جديد لطلبتها 
لتواكب التقدم الذي ساد دول 
التعليمي،  العالم في املج����ال 
مشيرا الى اننا نعمل على توفير 
افضل السبل لتصل املعلومة 

للطالب بكل سهولة ويسر.
جاء ذلك في تصريح أدلى 
به الرشيد على هامش حضوره 
الذي نظمته  التربوي  امللتقى 
مدرس����ة عائش����ة املضاحكة 
االبتدائية للبنات حتت شعار 

»مشاريع تربوية«.

الترفيع الوظيفي
في التربية طوال 
نوفمبر وديسمبر

مقصيد: ال إصابات 
في حريق مدرسة 

لولوة القعود

البعيجان: توعية 
باحملافظة على البيئة

تغيير أسماء عدد 
من املدارس

الرشيد: نحرص 
على مواكبة الدول 

املتقدمة تعليمياً

البناي: ما أعلنه وزير 
التربية عن تطبيق 

منهج الروبوت 
في املدارس يعد 

إجنازاً

احلساوي: جمعية 
املعلمني ساهمت 

بعمل الدورات 
والورش للمساهمة 

في تطوير هذه 
الفكرة
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السفير الڤيتنامي نغوين هونغ ثاو مع عدد من السفراء والديبلوماسيني خالل احلفل

..ومستقبال ضيوف احلفل السفير نغوين هونغ ثاو ملقيا كلمته

السفير الڤيتنامي: الوحدة حّولتنا من أفقر بلد 
في العالم إلى أحد أسرع االقتصادات منواً في شرق آسيا

بيان عاكوم

ش���دد س���فير جمهورية 
ڤيتنام االش���تراكية نغوين 
هونغ ثاو على أهمية العالقات 
التي ترب���ط بالده بالكويت، 
مش���يرا إلى انه���ا في تطور 
مس���تمر وبش���كل كبير في 
مختل���ف املج���االت. وخالل 
حفل اس���تقبال أقامه مساء 
أول من امس في فندق كراون 
بالزا مبناسبة الذكرى ال� 40 
للوحدة الڤيتنامية وتأسيس 
اجلمهورية، لفت إلى ان بالده 
افتتحت مكتبها التجاري في 
الكويت في شهر يونيو عام 
1993 وفتحت س���فارتها في 
الكويت في شهر أكتوبر عام 
2003، بينما افتتحت الكويت 
بشكل رسمي س���فارتها في 
هانوي في شهر أغسطس من 
عام 2007، والقنصلية العامة 
للكويت في مدينة »هوشي 

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتــكم في دلـيـــل

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

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

شقق جديدة لإليجار
بال�صــــامليـــة

قطعة )3(

�ص����ارع يو�ص����ف �لقن����اع�����ي

66633075
99633114

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

دار الصباح العقارية
مطلوب

من �ل�صادة �ملالك

لالإيجار و�لبيع فلل 

�أر��صي - �صقق

50438704 - 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

للبيــــــــع 
بيت بالعقيلة

م�صاحة 375م موقع �صارع و�حد 

دورين �أر�صي و�صقتني

موؤجر 1450 - بنيان نظيف

مر�جعة 325 �ألفًا

لالإ�صتف�صار: 

موؤ�ص�صة يو�صف املطوع العقارية
بيع - �إيجار - ��صتئجار

99712333 - 60763663

مفقود جواز سفر  أردني
M165447 / رقم

با�صم

قاسم أحمد  يعقوب  غاده 
 �لرجاء ممن يجده ت�صليمه 
لل�صفارة �لأردنية  �أو �لت�صال على

99637715

منة« في ش���هر سبتمبر من 
العام نفس���ه. وذكر السفير 
الڤيتنامي أن أهمية االحتفال 
بهذه املناسبة ألن الوحدة أتت 
بعد حرب ضروس استمرت 21 
عاما من أجل السالم واحلصول 
على وحدة أراضيهم، موضحا 
انه���م بعد ذلك اس���تطاعوا 
التحول من كونهم أحد أفقر 
البلدان ف���ي العالم إلى أحد 

أسرع االقتصادات منوا في 
شرق آسيا والتي يتوقع لها ان 
تصبح دولة صناعية حديثة 
ف���ي قبل ع���ام 2020. وعبر 
هونغ ثاو عن تقديره إلى كل 
أصدقائهم في العالم وبشكل 
خاص األصدق���اء واإلخوة 
الكويتيني على املس���اعدات 
القّيمة التي قدموها لڤيتنام 
في كفاحها للتحرر الوطني.

الوزير د.علي العمير يتلقى هدية تذكارية

)هاني عبداهلل( د.علي العمير خالل جولة في املعرض  

افتتح معرض »الكويت نحو العام 2035« في مدرسة القادسية

العمير: تنفيذ خطة التنمية يحتاج إلى كفاءات إبداعية
ندى أبونصر

 أكد وزي����ر النفط ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
ورئيس مجلس إدارة مؤسسة 
البترول الكويتية د.علي العمير 
أن الكويت جنحت في جتاوز 
التي عصفت  الف����ن  اختبار 
بالبالد في فترة سابقة بفضل 
الوحدة الوطنية والتالحم بني 
أبناء الشعب، موضحا أن دوال 
أخرى سقطت في اختبارات 
الفن. وأشار العمير في افتتاح 
معرض الكوي����ت نحو العام 
2035 الذي أقيم في مدرس����ة 
القادسية بنات مبشاركة العديد 
من املدارس واجلهات احلكومية 
والتطوعي����ة، ال����ى أن خطة 
التنمية حتت����اج إلى كفاءات 
ابداعية لتقود دفة العمل وتنفذ 
ما جاء في اخلطة على ارض 
الواقع، داعيا جميع املؤسسات 
العلمية ال����ى أن حتذو حذو 
هذه املدرسة التي تشجع همم 
الطالبات لتحقيق رؤية صاحب 
السمو في حتويل الكويت إلى 

مركز مالي.
وش����دد على أنه يجب أن 
نخطو خطوات جادة لتحقيق 
التنمية ف����ي بلدنا، وأوضح 
أن أهمية هذا املعرض تكمن 
في إعطاء دفعة للطلبة امام 
التحديات القادمة، وتعليمهم 
أن كل مهارة يجب ان توظف 

خلير الكويت وتقدمها.
وم���ن جانبها أش���ادت 
مديرة املدرس���ة سوس���ن 
األنصاري بحضور وزير 
النف���ط د.عل���ي العمي���ر 

والشيخة أنيسة الصباح 
وحشد من الهيئة التعليمية، 
مضيفة أن معرض الكويت 
2035 فكرة أخرجتها عقول 
محبة للعلم ومحبة للوطن 
اليوم  أبن���اء  وأمينة على 
وجي���ل املس���تقبل وعمل 

الى اكتشاف  خالق يهدف 
عقول وطنية مبدعة وقالت: 
ان الوطن يحتاج لكل عمل 
دؤوب وكل عم���ل مخلص 
وقول صادق وايثار واضح 
لوطننا الغالي الذي لم يبخل 

على أبنائه أبدا.

تطور مستمر 
في العالقات 

الكويتية ـ 
الڤيتنامية
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رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس أكد أنه آن األوان لتعديل قانون اجلامعة مبا يتواكب مع التطورات

آالء خليفة 

متيزت جمعي����ة اعضاء 
التدري����س بجامعة  هيئ����ة 
الكويت بس����عيها للمطالبة 
بحقوق ومزايا اعضاء هيئة 
التدريس وقطعت ش����وطا 
كبيرا نح����و حتقيقها، كما 
التقت الكثير من املسؤولني 
وكان لها دور بارز في مختلف 
القضايا اجلامعية. »األنباء« 
التقت رئيس جمعية اعضاء 
التدري����س د.محمد  هيئ����ة 
اخلضر قبيل االنتخابات التي 
ستجرى الثالثاء املقبل والذي 
كشف لنا عن مطالب اجلمعية 
ومساعيها لتحقيقها مبا يخدم 
اعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكويت واملدرسني املساعدين 
ومدرسي اللغات، كما كشف 
عن حت����ركات اجلمعية في 
مختل����ف القضايا، وحتدث 
عن قانون اجلامعة الذي آن 
االوان � م����ن وجهة نظره � 
لتعديله مبا يواكب التطورات 

احلديثة.
ف����ي  واك����د د.اخلض����ر 
حديث����ه ع����ن االنتخاب����ات 
املنافس����ة ش����ريفة بني  ان 
القائمتني املتنافستني على 
االنتخابات، متمنيا ان يأتي 
مدير جلامعة الكويت مؤمن 
بالعمل املؤسس����ي ويسعى 
لرفعة هذا الصرح االكادميي، 

والى تفاصيل احلوار:

اذا عدنا الى الوراء 
قليال ومنذ توليك 

رئاسة اجلمعية ما اهم 
املطالب التي طالبتم بها 

ومساعيكم القرارها؟
٭ كانت لدينا الكثير من 
املطالب وحاولنا خالل فترة 
ابرز  العامني حتقيقها ومن 
التي حققناها  املكتس����بات 
الغاء اسبوع ما قبل الدراسة 
التدريس،  لعض����و هيئ����ة 
الس����يما ان ذل����ك االمر كان 
مخالف����ا للقانون واللوائح، 
كم����ا مت الغاء ق����رار ايقاف 
املالية ملكافآت  املخصصات 
القيادية والعودة  املناصب 
الى النظام السابق، باالضافة 
الى موافقة مجلس اجلامعة 
الس����كن  على زيادة مكافأة 
بنسبة 50% جلميع اعضاء 
هيئة التدريس واملدرس����ني 
املساعدين ومدرسني اللغات، 
السيما في ظل الزيادة الكبيرة 
في اسعار االيجارات والعقار، 
كما سعت اجلمعية في قضية 
تعديل الكادر والذي أقر في 
مجلس اجلامع����ة عام 2011 
واقرار مزاي����ا اعضاء هيئة 
التدري����س اخلاصة بتعليم 
الس����نوية  االبناء والتذاكر 
والتأمني الصحي والتي اقرت 
في مجلس اجلامعة عام 2009، 
كما وافق املجلس على زيادة 
مكافأة السكن في عام 2014 
ومت رفع املطالب الى مجلس 

التقينا  املدنية وقد  اخلدمة 
جميع املسؤولني وسلكنا كل 

الطرق.
كم����ا قام����ت اجلمعي����ة 
بالتص����دي لق����رار االدارة 
السابقة بتشكيل  اجلامعية 
املركزية للتعيينات  اللجنة 
والنجاح بالغائها، حيث ان 
االدارة السابقة بادارة املدير 
السابق د.عبداللطيف البدر 
تعدت على القانون بتشكيل 
جلنة مركزي����ة للتعيينات 
ورفعنا قضية ضد االدارة ومت 
الغاؤها، كما قمنا بالتصدي 
للتعديالت التي اجرتها االدارة 
اجلامعية السابقة على الئحة 
شؤون اعضاء هيئة التدريس 
باالضاف����ة الى تفعيل جلنة 
الترقيات اخلاصة باملدرسني 
املساعدين ومدرسي اللغات، 
وقامت اجلمعية مبتابعة اقرار 
التأمني الصحي بالتعاون مع 
القطاع اخلاص وجنحنا في 

جعل االدارة اجلامعية تتكفل 
باملصروفات العالجية العضاء 
هيئة التدريس غير الكويتيني، 
كما خصصنا مبنى الشويخ 
20 كمقر إضاف����ي جلمعية 
اعضاء هيئة التدريس، ومن 
املكتسبات ايضا ان اجلمعية 
قامت بالتصدي لقرار االدارة 
اجلامعية اخل����اص بالغاء 
املخصصات املالية للمهمات 
العلمي����ة العض����اء هيئ����ة 
التدريس، واتفقنا مع اخلطوط 
اجلوية الكويتية بانشاء فرع 
لها داخل احل����رم اجلامعي 
لتسهيل املعامالت اخلاصة 
بأعضاء هيئة التدريس، ومت 
اقرار مطلب اجلمعية اخلاص 
برفع سن التقاعد لعضو هيئة 
التدريس الى 75 عاما، وايضا 
قمنا بالتصدي ملقترح االدارة 
النظام  اجلامعية بتغيي����ر 
الدراسي في الفصل الدراسي 
الصيفي، حيث حاولت االدارة 

السابقة ان تفرض على اعضاء 
هيئة التدريس ان يدرسوا 3 
فصول دراسية وهي محاولة 
م����ن االدارة للتع����دي على 
حقوق ومكتس����بات اعضاء 
هيئ����ة التدريس الذين وفقا 
للقانون يفترض ان يداوموا 
فصلني دراس����يني مبعدل 17 
اسبوعا في كل فصل دراسي، 
ورغبت االدارة اجلامعية ان 
تفرض على االستاذ اجلامعي 
تدريس الفصل الصيفي دون 
اي مكافأة، وهذا األمر مخالف 
للوائ����ح والقوان����ني وقمنا 
بالغائه، كما قامت اجلمعية 
التعديالت  كذلك مبتابع����ة 
املقترحة على كادر املدرسني 
املساعدين ومدرسي اللغات، 
وقامت اجلمعية بتش����كيل 
جلنة مشتركة بالتعاون مع 
رابطة أعضاء هيئة التدريس 
بالتطبيقي وفي املعهد العالي 
للفنون املوس����يقية واملعهد 
العالي للفنون املس����رحية 
لدراس����ة وتوحيد اجلهود 
إلقرار حقوق ومكتس����بات 

أعضاء هيئة التدريس.

ما مدى تأثر اجلامعة 
بتأخر اعالن اسم 

مدير جامعة الكويت 
حتى اآلن على الرغم 

من انتهاء اعمال اللجنة 
املشكلة في منتصف 

مارس املاضي؟
٭ منصب مدير اجلامعة 
هو منصب اكادميي يفترض 
البيت  ان يتخذ م����ن داخل 
اجلامعي، لكن مع االس����ف 
اصبح املنصب يتأثر بعدة 
عوامل منها تدخل احملاصصة 
السياسية وكل فريق يريد 
التسويق ملرشح معني خلدمة 
مصالح معينة، وهنا أطالب 
املس����ؤولني جتنيب جامعة 
الكويت الصراعات السياسية 
بأن يك����ون اختي����ار مدير 
اجلامعة مبنيا على معايير 
اكادميية علمية بحثية، ونأمل 
من املدير القادم ان يس����عى 
لتطوير جامعة الكويت وان 
اكادمييا من اجلامعة  يكون 

يؤمن بحقوق ومكتس����بات 
اعضاء هيئة التدريس ويؤمن 
بالعمل املؤسس����ي ويحترم 
القوانني واللوائح واالعراف 
اجلامعي����ة ويحظى بقبول 
ش����ريحة كبيرة من اعضاء 
هيئ����ة التدريس ويس����عى 
العمل  لتطوي����ر منظوم����ة 
داخ����ل اجلامع����ة ومتابعة 
مشروعة مدينة صباح السالم 
اجلامعية، كما نطالب وزير 
التربي����ة والتعلي����م العالي 
بسرعة تعيني مدير جلامعة 

الكويت.

ما تعقيبكم على بقاء 
نسب القبول كما هي 

كما اقرها مجلس 
اجلامعة، وهل ستؤدي 

لقبول اعداد متزايدة 
من الطلبة تفوق القدرة 

االستيعابية للجامعة 
مبا يخلق ازمة القبول 

السنوية؟
٭ الب����د من اس����تقطاب 
وتعيني املزيد من اعضاء هيئة 
التدريس املتميزين املستوفني 
للشروط بعد موافقة القسم 
العلم����ي عليه����م ولكن مع 
توفير بيئة وظيفية جامعية 
مريحة وجاذب����ة للكفاءات 
تشجع االستاذ اجلامعي على 
االنضمام جلامعة الكويت من 
خالل اقرار كل املزايا الوظيفية 
العض����اء هيئ����ة التدريس، 
وفيما يخص االبتعاث جند 
ان هناك عزوفا عن االنضمام 
للبعثات، السيما ان الطالب 
يقارن الراتب الذي سيتقاضاه 
من اجلامعة مع الراتب الذي 
س����يتقاضاه م����ن عمله في 
القطاع اخلاص بعد التخرج، 
وبالتالي يخت����ار العمل في 
القطاع اخل����اص فضال عن 
الت����ي اجرتها  التعدي����الت 
الس����ابقة  االدارة اجلامعية 
على الئحة االبتعاث وحرمت 
فئة من طلبتنا املتفوقني من 
س����هولة القبول في برنامج 
االبتعاث مبا اثر على االعداد 
املتواف����رة حاليا من اعضاء 

هيئة التدريس.

هل آن االوان القرار 
قانون اجلامعة اجلديد 

حتى يتماشى مع 
التطورات احلالية؟

٭ التقينا رئيس مجلس 
االم����ة ون����واب باللجن����ة 
التعليمية واللجنة التشريعية 
باالضاف����ة ال����ى الكثير من 
ال����وزراء املختصني وكانت 
لنا ص����والت وجوالت حول 
تلك القضية واجلميع يعطي 
وعودا بان القانون سيقر في 

القريب العاجل.

في ظل املشاكل التي 
تعاني منها جامعة 

الكويت حاليا وأبرزها 
التأخر في إقرار 

مزايا أعضاء هيئة 
التدريس وقانون 
اجلامعة ومشروع 

مدينة صباح السالم 
اجلامعية، كيف ترى 

جتاوب الوزير احلالي 
مع مطالب اجلمعية 

وهو أحد أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة 

الكويت وعايش الواقع 
عن قرب؟

٭ د.بدر العيسى شخصية 
منفتحة وبابه مفتوح للجميع 
ونح����ن على تواص����ل دائم 
معه، ولك����ن ما يؤخذ عليه 
بعض تصريحاته الصحافية 
االخيرة مبا يخص اجلامعة 
ولكن بشكل عام هو شخصية 
متعاونة وهن����اك خطوات 
اصالحية ولكن ليست على 
مستوى الطموح ،ونأمل ان 
تكون اس����رع وافضل وذات 

نتائج ملموسة.

بصراحتك املعهودة، 
هل ترى ان جامعة 

الكويت تتمتع 
باستقالليتها الكاملة؟

٭ هناك تدخالت سياسية 
االم����ر مرف����وض،  وه����ذا 
جامع����ة  ان  ويفت����رض 
الكوي����ت تكون مس����تقلة 
ع����ن كل التيارات واالقطاب 
والتدخ����الت  السياس����ية 
اخلارجية، فهي اعلى صرح 
الكويت،  اكادميي في  علمي 
والبد ان تكون قراراتها من 
داخل البي����ت اجلامعي وان 
يس����عى املس����ؤولون عنها 
الحت����رام اللوائح واالعراف 

والقوانني.

في ظل االستعداد 
خلوض انتخابات 

جمعية اعضاء هيئة 
التدريس الثالثاء 

املقبل، نود ان نعرف 
اسباب تأخر اعالن 

موعد انتخابات 
اجلمعية؟

انتخاب����ات  ٭ س����تعقد 
الهيئ����ة االداري����ة للجمعية 
الثالث����اء 28 اجلاري بنادي 

اجلامعة وستعقد اجلمعية 
العمومية في متام الساعة 5 
مساء يعقبها عقد االنتخابات، 
والتأخير في عقد االنتخابات 
غير مقصود، فهو تأخير تقني 
فن����ي لوجس����تي، حيث ان 
االنتخابات السابقة اجريت في 
2012/12/18 ويفترض ان تعقد 
االنتخابات في 2014/12/18، 
التاريخ اول  وصادف ه����ذا 
يوم في االختبارات النهائية 
بالفصل الدراس����ي السابق، 
وحس����ب الالئح����ة البد من 
اعداد التقرير املالي واالداري 
وارس����اله الى اعضاء هيئة 
التدري����س لالط����الع عليه، 
ووفقا لالئحة فإنه البد من 
االنتظار ملدة اسبوعني بعد 
تاريخ االرس����ال، وبالتالي 
وصلن����ا الى منتصف يناير 
والذي صادف عطلة الربيع 
الفصل  الى بداية  وانتظرنا 
الدراسي الثاني الذي بدأ في 
فبراير وص����ادف تنظيمنا 
لرحل����ة العمرة الس����نوية، 
وبعد عودتنا قمنا بالتجهيز 
لالنتخابات، وهذا االمر ليس 
بدعة جديدة، فالهيئة االدارية 
الس����ابقة أّجلت االنتخابات 
تقريبا 7 أشهر ومن سبقتها 
أّجلت االنتخابات شهر، وفي 
ح����ال فزنا ف����ي االنتخابات 
القادمة سنعمل على تغيير 
الالئحة االساسية، حيث ان 
الس����نة املالية وفقا لالئحة 
تنتهي في 31 ديس����مبر في 
حني ان هذا التاريخ يختلف 
املالية اخلاصة  الس����نة  مع 

باجلامعة.

ما كلمتكم العضاء 
هيئة التدريس في 

جامعة الكويت قبيل 
عقد االنتخابات 

ورسالتك لرئيس 
اجلمعية القادم؟

٭ نحن زم����الء واخوان 
بالقائمة االخرى وس����نعمل 
يدا بيد وسنلتزم باملنافسة 
الشريفة التي تليق بسمعة 
ومكانة اعضاء هيئة التدريس، 
االدارية  الهيئ����ة  ونأمل من 
القادمة اس����تكمال املطالبة 
احلازمة بحقوق ومزايا اعضاء 
هيئة التدريس والتصدي ألي 
محاولة للتعدي على القوانني 
واللوائح واالعراف االكادميية 
املعمول بها، وافتخر انني خالل 
العامني املاضيني اكدت على 
دور اجلمعية بأنها جمعية 
مهنية بعيدة عن الصراعات 
السياسية، وجمعية اعضاء 
هيئة التدريس متثل اجلميع 
وهي ملتق����ى للرأي والرأي 
اآلخر، وعل����ى الرغم من ان 
جامعة الكوي����ت كانت متر 
خالل الفترة املاضية بأسوأ 
مراحله����ا ولك����ن متكنا من 
حتقيق بع����ض االجنازات 
وندافع عن حقوق ومكتسبات 

اعضاء هيئة التدريس.

)هاني عبداهلل( د. محمد اخلضر متحدثا للزميلة آالء خليفة  د. محمد اخلضر

حققنا الكثير 
من املكتسبات 
الطالبية ألعضاء 
هيئة التدريس 
خالل العامني 

املقبلني

مت إلغاء قرار 
إيقاف املخصصات 

املالية ملكافآت 
املناصب القيادية 

والعودة إلى النظام 
السابق

نأمل أن يأتينا مدير 
للجامعة مؤمن 

بالعمل املؤسسي 
ويحترم القوانني 

واللوائح
اجلامعية

البد من استقطاب 
أعضاء هيئة تدريس 

متميزين شريطة 
توفير بيئة جامعية 

جاذبة ومشجعة

مرشحو قائمة التميز األكادميي
٭ د.محمد جاسم اخلضر ـ كلية الهندسة والبترول.

٭ د.بندر ماجد شرار ـ كلية احلقوق.
٭ د.سعود عبدالعزيز الغامن ـ كلية العلوم االجتماعية.

٭ د.بدر مهدي الشمري ـ كلية العلوم.
٭ د.داليا محمود العبدالرزاق ـ كلية الطب.
٭ د.علي ابراهيم الكندري ـ كلية التربية.

٭ د.عبداهلل احمد الدوسري ـ كلية العلوم االدارية.
٭ د.حسن ابراهيم مكي ـ كلية اآلداب.

٭ عاتكة علي السعيد ـ كلية التربية.

مرشحو القائمة األكادميية املستقلة
٭ د. انور الشريعان، ايهاب العنزي.

٭ د.سليمان اخلضاري.
٭ د.سوزان البستان..
٭ د.شمالن القناعي.

٭ د.طالل البذال.
٭ د.مساعد الزيد.

٭ د. هاشم القالف.
٭ د.أمثال احلويلة.

اخلضر لـ »األنباء«: »األكادميية املستقلة« و»التميز« تخوضان انتخابات جمعية أعضاء 
هيئة التدريس  ونأمل من الهيئة اإلدارية القادمة استكمال املطالبة بحقوقنا

خالل ندوة »قانون اخلدمة املدنية 36 عاماً من التطبيق« بكلية العلوم اإلدارية

العنجري: ضرورة مساواة سلم الرواتب ملوظفي الدولة املتماثلة 
أعمالهم والتقاعد املبكر يتسبب في مشاكل مالية واجتماعية

نعيشه، متسائال؟ كيف ال يتم 
المساواة في سلم الرواتب 
لموظف����ي الدولة المتماثلة 

أعمالهم؟
وأشار العنجري الى ان 
التأمينات أس����خى  قانون 
العالم ويصرف  قانون في 
اكثر مما يحصل وهذا يدق 

جرس الخطر في البالد.
وتط����رق العنجري الى 
الشهادات المزورة وضررها 
البلد، وكيفية  الكبير على 
انه طلب  معالجتها، مبينا 
ان تكون هناك مذكرة وهي 
وضع اختبار لكل شخص 
حس����ب تخصصه وعليه 
اجتياز هذا االختبار للحصول 
على الوظيفة، مبينا انه تم 
وضع هذه المذكرة في ديوان 

الخدمة.
وعن البديل االستراتيجي 
اوض����ح العنجري انه قرار 
سياسي اكثر من أن يكون 
فنيا، مبينا ان هناك تفاوتا 
إقرار  المرتبات نتيجة  في 
مرتبات فئ����ات على فئات، 
النفط  كمث����ال: مهندس����و 
يتقاض����ون تقريبا مرتين 
او ثالثا اكثر من مهندس����ي 
محطات القوى في الكهرباء 
الكلية  وهم خريجو نفس 

ونفس التقدير.

190 مادة وال يس����اعد على 
التطور وتم اصدار قانون 
الخدمة المدنية على مبادئ 
أساسية وهي تعريف الجهات 
ولجان للتخطيط والتنظيم 
في كل وزارة، كذلك تصنيف 
الوظائف، ووضع مجموعات 
رئيسية ونوعية لتصنيف 

الشهادات والوظائف.
الخدمة  ان قانون  وبين 
المدنية يحف����ظ الموظف 
واالدارة، ويساعد كل هيئة 
ووزارة لتق����وم بأهدافها، 
مشيرا الى ان القانون دائما 
عنصر مساعد للتطوير وال 

ينهض بالبلد.
العنجري ان  وأوض����ح 
قانون الخدمة اثبت صموده 
لتحدثه عن مبادئ وال يدخل 
في التفاصي����ل ولو وضع 
قانون جديد أمامه الستوعبه 
ويس����توعب أي تعديالت 
وتغييرات وال يعطل أي قرار 
يلجأ الى التطور، معتقدا أنه 
سيستمر لعدم تعارضه مع 

أي تغييرات.
وتط����رق العنجري الى 
الكوي����ت والتي  ميزاني����ة 
تع����ادل أضع����اف ميزانية 
األردن والياب����ان وال توجد 
انتاجية في األداء، مؤكدا ان 
هناك خلال في الوضع الذي 

يصمد أمام اي تغييرات او 
تعديالت طرأت عليه.

وأضاف ان قانون الوظائف 
صدر عام 1960 واستمر الى 
الع����ام 1979 ولم يس����تطع 
المدة  البقاء ألكثر من تلك 
ألنه مستمد من دول أخرى 
واحتوى في ذلك الوقت على 

العامة  الوظائف  حل محل 
قديم����ا وهو قان����ون مرن 
يحتوي على مبادئ حيث 
اس����تطاع ان يصم����د بهذه 
الظروف ط����وال 36 عاما، 
ووردت تغيي����رات قليل����ة 
على القانون ال تتماشى مع 
التطور لذلك اس����تطاع ان 

آالء خليفة

أكد نائب رئيس مجلس 
األمة وزير العدل والشؤون 
القانونية السابق مشاري 
العنج����ري اننا في الكويت 
القانون وكأنه  ال����ى  نركن 
العصا السحرية التي تحل 
المشاكل وأعرب عن اعتقاده 
الجهات والهيئات  ان كثرة 
التي تراقب أمرا معينا تعرقل 
وتوج����د الثغرات والمنافذ 
بحيث ال تحق����ق ما تهدف 

اليه.
العنج����ري خالل  وقال 
الن����دوة التي أقامها قس����م 
اإلدارة العامة بكلية العلوم 
الكويت  اإلدارية بجامع����ة 
ظهر أمس بعنوان »قانون 
الخدمة المدنية 36 عاما من 
التطبيق«، ان اهم المشاكل 
التي تم����ر به����ا البالد من 
الجانب المالي واالجتماعي 
أيضا التقاعد المبكر، مبينا 
انه في دول أوروبا ال يتقاعد 
الموظ����ف اال بعمر 65 عاما 
مهم����ا كانت م����دة خدمته، 
أنن����ا ننحر بلدنا  موضحا 
من حيث ال ندري من خالل 

التقاعد المبكر.
وأضاف: لق����د وضعنا 
قانون الخدمة المدنية الذي 

مشاري العنجري متحدثا خالل الندوة

إضراب عاملي شركات اإلنشاءات 
باجلامعة حتى صرف مستحقاتهم

اخلدمات الفندقية في معهد 
السياحة الفصل املقبل وتغيير 

السكرتارية ملعهد العلوم  اإلدارية

ثامر السليم

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في جامعة الكويت 
ان العاملني لدى شركات اإلنشاءات والصيانة التابعة إلدارة 
االنش����اءات والصيانة والتي تعتبر تابعة ألحد قطاعات 
االمانة العامة قد أضربوا منذ ما يقارب ال�3 ش����هور لعدم 
صرف رواتبهم من الش����ركات املعنية، وأشارت املصادر 
إلى ان جميع االعمال متوقفة منذ ذلك احلني مما دفع عدد 
من املوظفني في اجلامعة لتحمل بعض النفقات من اجل 

االنتهاء من االعمال املعلقة.

صرح مدير معهد السياحة والتجميل واألزياء التابعة 
للهيئ���ة العامة للتعليم التطبيق���ي والتدريب د.نبيل 
اخلض���ري بأنه مت اعتماد تخصص خدمات فندقيه من 
ضمن خطة القبول للفصل القادم من العام التدريبي 2015 
� 2016، مبينا أن هذا التخصص ثمرة تعاون وتنسيق مع 
وزارة الصحة بحيث مت تطويره بجهود مشتركة ليخدم 
في املقام األول احتياجات وزارة الصحة من خريجات 
املعهد. من جانبها، اعلنت مدير معهد السكرتارية واالدارة 
املكتبية التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ملياء املاجد عن إنشاء عدة برامج مختلفة والتي سيتم 
تنفيذها في الفصل الدراس���ي األول والثاني من العام 
التدريبي 2016/2015 منها برنامج خدمة اجتماعية لصالح 
وزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل وبرنامج تفتيش 
أمن املطار لصالح وزارة الداخلية باإلضافة الى برنامج 
العالقات العامة لصالح جميع جهات العمل احلكومي � 
اخلاص وبرنامج السكرتارية املكتبية وبرنامج تسويق 
وخدمة العمالء، مشيرة الى ان اخلطوة القادمة ستكون 
تغيير مس���مى معهد السكرتارية واالدارة املكتبية الى 

معهد العلوم االداري.
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تباشر»سيدة الشاشة اخلليجية« الفنانة 
القديرة حياة الفهد هذه الفترة تصوير 
مسلسلها اجلديد »حال مناير« في عدة 

مناطق بالكويت، حيث أكدت ان العمل صور 
منه ربع املشاهد وتدور كاميرا املخرج منير 

الزعبي يوميا لالنتهاء منه قبل شهر رمضان 
املبارك.

وأضافت ام سوزان في تصريح خاص
لـ »األنباء«: »حال مناير« يطبق مقولة »انا 

ومن بعدي الطوفان«، حيث العب من خالله 
شخصية »مناير« تلك املرأة »اللي مالها عزيز 
اال بيتها«، وتصل ملرحلة انها تأخذ »اللقمة« 
من فم الغير من أجل أوالدها، دون أي وازع 
أخالقي، مستدركة: دور»مناير« جديد علي، 
ويوجد فيه خط كوميدي بسيط، خصوصا 

ان الشخصية تتطلب ذلك، فهي »دنيئة 
وال يوجد عندها كرامة«، ونحن في الواقع 

نضحك على مثل هذه الشخصيات ألفعالها 
التي تكون في احيان كثيرة »غير طبيعية«.

وشددت الفهد، عند سؤالنا لها حول 
»احلشمة وااللتزام« في العمل، على ان 

»حال مناير« يحمل بني طياته العديد من 
القضايا التي صاغها املؤلف الشاب فهد 
العليوة بطريقة جميلة بعيدة كل البعد 

عن االسفاف، مكملة: ال يوجد مجال الي 
ابتذال او خدش حياء، الن العمل بشكل عام 

اجتماعي وفكرته بعيدة كل البعد عن هذه 
اجلوانب، مؤكدة ان عملية التصوير تسير 
على خير ما يرام وال يوجد اي مشكالت 
في اللوكيشن، وجميع الفنانني املشاركني 

على قلب واحد ليخرج املسلسل في افضل 
صورة ممكنة.

وعن سبب تغيير اسم املسلسل من »فال 
مناير« الى »حال مناير«، ردت الفنانة 
القديرة حياة الفهد: ألن كلمة »فال« 

تعطي ايحاء بالدجل والشعوذة ولها عالقة 
بالسحر، وهذا ال يوجد ضمن احداث 

العمل، اما كلمة »حال« فهي مطابقة للحاالت 
التي متر بها البطلة »مناير« والتقلبات التي 

تصيب حياتها.
اجلدير بالذكر ان »حال مناير« من تأليف 

فهد العليوة وإخراج منير الزعبي وبطولة: 
حياة الفهد، جاسم النبهان، زهرة اخلرجي، 
طيف، محمود وعبداهلل بوشهري، مشاري 

البالم، عبداهلل التركماني، شيماء علي، 
غدير السبتي، هنادي الكندري، عبداهلل 
الطليحي، غرور، ياسر العماري، أميرة 

النجدي، علي احلسيني، وعدد من الفنانني، 
والعمل من إنتاج عامر الصباح، ومنتج 

ام سوزان مع جاسم النبهان واملخرج منير الزعبي اثناء تصوير »حال مناير«منفذ »سبكتروم بكتشرز«. الفنانة القديرة حياة الفهد

تواصل تصوير  مسلسلها الرمضاني في عدة مناطق بالكويت

حياة الفهد لـ »األنباء«:   »مناير مالها عزيز« .. وشخصيتها جديدة عليّ !

ممثلة ما كانت كرمية مع 
أحد املنتجني اللي تناست 
فضله وضبطت حالها مع 
أحد املنتجني الشباب اللي 
طلب منها االبتعاد عنه.. 

شالسوالف!

مراقب في قناة محلية خاصة 
هاأليام ينطر ترقيته بعدما بلغه 

أحد املسؤولني انه راح تكون 
في األيام الياية قريبا جلهوده 

الواضحة في تطوير القناة.. 
ننطر ونشوف!

منتج يبي يتعاقد مع مذيعة 
مشهورة في إنتاج برنامج 

مسابقات سيعرض في 
شهر رمضان على شاشة 
خليجية بس املذيعة للحني 

معلقته.. حجي فاضي!

استبعادتطوير تعليق

فؤاد علي يعاني بـ »في عينيها أغنية«

أحمد الفضلي 

باشر الفنان فؤاد علي تصوير مشاهده 
الرمضانية لهذا  اخلاصة بأول���ى أعمال���ه 
الدرامي »في  العام واملتمث���ل باملسلس���ل 
عينيه���ا أغنية«، والذي يعد ثاني التجارب 
اإلخراجية لزوجته الفنانة هيا عبدالسالم 
بعد جناحها في إخراج مسلسل »للحب كلمة« 
الذي قدمته في رمضان املاضي وش���اركها 

فؤاد في بطولته.
ويجسد فؤاد من خالل هذا العمل احدى 
الشخصيات الرئيسية والتي تتمحور حولها 

قصة املسلسل الذي يتناول مشكالت الشباب 
من اجلنسني بصورة فيها كثير من الواقعية، 
ليالمس اجلرح بأسلوب جريء، لكنه يحافظ 
على تقاليد املجتم���ع اخلليجي، كما يقدم 
املسلس���ل خطوطا أخرى من بينها اخلط 

الرومانسي من خالل عدة شخصيات.
 واجلدير بالذكر ان العمل من تأليف الكاتب 
اإلماراتي محمد حسن أحمد يشارك في بطولته 
كوكبة من النجوم بينهم جاسم النبهان، محمد 
صفر، زهرة اخلرجي، شيماء علي، فهد باسم 
عبداألمير، فرح الصراف، ليلى عبداهلل، ناصر 

عباس، وعدد من الوجوه الشابة.

فؤاد علي وباسم عبداألمير وهيا عبدالسالم في كواليس »في عينيها أغنية«

بالتعاون مع املجلس الوطني و»لوياك« في الدسمة

أمسية »ليلة العنكبوت« مزجت الثقافة اإليطالية بالعربية

املنفرد في املقطوعة الثانية 
ومن ثم إدخال األكورديون إلى 
املقطوعة الثالثة مع الراقصة 

اإليطالية.
وفوج����ئ احلض����ور في 
الرابع����ة املغن����اة  الفق����رة 
بالعربيات ال� 4 الالتي رقصن 
الدبكة اللبنانية ممتزجة مع 
اإليقاعات اإليطالية في تناغم 

وفيق.
أما الفقرة اخلامسة فقد أدت 
العتالء األصوات بالتصفيق 
لدخول الفتيان العرب ال� 4 
برقصة بدوية على األحلان 
والغن����اء اإليطال����ي إضافة 
الس����تخدام »الطيران« حتى 

ختام الفقرات جميعها.
وف����ي مت����ازج أوس����ع، 
اس����تطاعت مواه����ب لوياك 

الغنائي����ة أن تغني »س����ر 
حبي« اخلليجية و»كان عنا 
الفيروزية على  طاحون����ة« 
القانون  أنغام مشتركة بني 
والكمنج����ة العربي والعزف 
الثالثي اإليطالي واإليقاعات 
العربية الغربية، وما ادهش 
اجلمهور غناء »غرامك شي 
عجيب« متداخلة مع كلمات 

إيطالية على نفس األحلان.
الراقص����ون  وتب����ادل 
اإليطاليون ال� 4 مع نظائرهم 
من ال� 4 العرب الشباب وال� 
البنات رقصات احترافية   4
حل����ركات اخلفة، ليش����ترك 
اجلميع في اللوحة اخلتامية 
ال� 11 برقصة مشتركة وقف 
له����ا اجلمه����ور بالتصفيق 

والتشجي.

إيطاليا  األمسية متثل تراثا 
من اجلنوب يسمى »ترانتوال« 
وهو موسيقي راقص مدمج 
مع مواهب كويتية في العزف 
والغناء والرقص، مضيفا أن 
هذا العمل هو نتيجة ورشة 
عمل مكثف����ة أقيمت في مقر 
أكادميي����ة لوي����اك للفنون 
األدائية خالل األيام اخلمس 
املاضية، مشيرا إلى أن هذه 
التج����ارب الت����ي متزج بني 
العاملية والثقافة  الثقاف����ات 
اتبعته  احمللي����ة هي نه����ج 
األكادميي����ة منذ فترة بهدف 
الثقاف����ة والفنون بني  إثراء 

الشباب في الكويت.
هذا وقد بدأ احلفل بأصوات 
البشرية للفرقة  الهارموني 
اإليطالية لين����درج اإليقاع 

أميرة عزام

إيطاليا لدى  أكد س����فير 
الكويت فابريزيو نيكولتي 
س����عادته باختالط وامتزاج 
الثقافتني اإليطالية والعربية 
على أرض الكويت، ولفت - 
على هامش األمسية الغنائية 
العنكبوت«  الراقصة »ليلة 
الت����ي جتمع ب����ني الفلكلور 
العربي  اإليطالي والفلكلور 
في مزيج منسجم من أجمل 
األغاني من اجلنوب اإليطالي 
والعرب����ي بتنظيم أكادميية 
لوي����اك للفن����ون بالتعاون 
مع املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب والسفارة 
اإليطالية مس����اء امس األول 
إلى  الدسمة-  على مس����رح 
السفارة اإليطالية حاليا  أن 
تعمل م����ع »لوياك« من أجل 
تقدمي عروض كويتية إيطالية 
مشتركة داخل إيطاليا، مبينا 
أن ما رآه من أداء متميز بني 
الثقافتني ألول م����رة يثبت 
التقارب بني الشعوب العربية 
والش����عب اإليطال����ي، كم����ا 
يجمعهم العديد من الصفات 

املشتركة فنيا وحياتيا. 
بدوره، لفت مدير املوسيقى 
والتراث الش����عبي س����عود 
املسعود إلى أن لوياك متتلك 
فرقا متميزة واملجلس يفتح 
الباب للتعاون مع اجلميع، 
مفي����دا بأن أجن����دة املجلس 
مليئة بالفعاليات الشاملة لكل 
الثقافات الفنية حول العالم 
سواء خليجية أو عربية أو 
عاملية، موضحا أن الكويتيني 
كثيرا ما س����بق أن شاركوا 
الثقافة احمللية مع  بامتزاج 
العاملية المتالكهم  الثقافات 

مواهب ممتعة.
من جانبه، أوضح مساعد 
املدير العام ألكادميية لوياك 
للفن����ون جون����ي احلاج أن 

جانب من أمسية »ليلة العنكبوت«

مخرج »أمير الليل« فادي حداد لـ »األنباء«: قادر على ملء الفراغ بالدراما اللبنانية
الرد، كل هذه الكليبات هي من 
توقيعي واألفضل اال يزايد 
الناجح  علي أحد، اإلنسان 
هو دوما عرضة للحرتقات، 
وأنا لي جمهوري »وما فارقة 

معي«.

وماذا عن كليب 
»عالصخرة« لنجوى 

كرم؟
٭ »كس���ر الدن���ي وطالعة 
جنوى فيه قمر«، هو كليب 
مش���وق وجميل وفي رأيي 
كليبا نانس���ي وجنوى من 
أجمل الكليبات التي تعرض 

اليوم على الشاشات.

ماذا تقول للمخرج 
سعيد ماروق بعد 

بدئه رحلة العالج من 
املرض اخلبيث؟

٭ سعيد مبنزلة أخ التقيه 
كل يوم، هو أقوى من هذه 
احملنة وسيتغلب على املرض 
بإذن اهلل ويعود إلى السوق 

ويكسر األرض.

بكثير مم���ن انتقد، األغنية 
رومانس���ية »وأنا ش���فتها 
هيك«، من األس���اس قررنا 
أن نصنع عمال بسيطا بس 
كالس، نانسي بتاخذ العقل 

بالكليب.

هل عدم توافر 
امليزانية العالية جعلك 

تقدم كليبا بسيطا؟
٭ أبدا، »أنا م���ا عم بحكي 
ميزاني���ة«، هن���اك من كان 
يريد أن تبدل نانسي األزياء 
واللوكات في الكليب »بس أنا 
ما شفتها هيك«، بالنسبة لي 
أنا حققت جناحا كبيرا في هذا 
العمل لكن ليس باستطاعتي 

إرضاء كل األذواق.

الفنانة شيماء هاللي 
اتهمتك باستنساخ 

كليبها وتضمني جزء 
منه كليب نانسي.. ما 

ردك؟
٭ ال جلد لي على الرد، السيما 
انه موضوع تافه وال يستحق 

اقترب���ت الدراما من صورة 
اإلعالنات والكليبات، بهذا 
املعنى شعرت بالقدرة على 
ملء ف���راغ معني في الدراما 

اللبنانية.

جناحك في الدراما 
سيأخذك من عالم 

الكليبات؟
٭ ال، الكليبات في دمي ولن 
أترك املجال، األرجح أن أنسق 

بني املجالني.

هل رامي عياش هو 
عنصر القوة في »أمير 

الليل«؟
٭ هو أح���د عناصر القوة، 
املسلسل برمته قوي من نص 

وممثلني.

كليب »جايي ودعك« 
الذي أخرجته لنانسي 
عجرم ملاذا لم يعجب 
جمهور نانسي ونال 

نصيبا من االنتقادات؟
أكثر  الكليب  ٭ من أح���ب 

الغناء، ال تتصوري قدراته 
أمام الكامي���را، »كتير قوي 

رامي«.

لم تتعاون معه قبال 
على صعيد الكليبات.. 

ملاذا؟
٭ »ما بق���در آخذ البلد كله 
على عاتقي«، اليوم نحضر 

لكليب معا.

ما اإلضافة التي تأتي 
بها كمخرج إلى الدراما 

التلفزيونية؟
٭ آت���ي بالصورة اجلميلة 
الكليبات  التي أصنعها في 
واإلعالنات، آتي بعدس���ات 
الكاميرات،  سينما، بأحدث 
بنوعية عالية في اإلضاءة.

كأنك غير راض عن 
املسلسالت التي 

تعرض.
٭ كلها أعمال جميلة، ال أريد 
أن انتق���د الغير وأدخل في 
متاهات، لكن لم يحصل أن 

مسلسل »أمير الليل«، 
ملاذا اليوم؟

٭ منذ فترة وأنا أرغب في 
دخول الدراما واليوم جاءت 
الفرص���ة من خ���الل إنتاج 
ضخم، السوق اليوم يتجه 

نحو الدراما.

ما الذي أغراك في 
الدرجة األولى؟ هل هو 
نص الكاتبة منى طايع 
بعد جناحها الكبير في 

مسلسل »وأشرقت 
الشمس«؟

٭ أغرتن���ي الرزمة بكاملها 
ومن ضمنها النص، أحببت 
النص وتعلقت به منذ قرأت 

أول حلقتني.

الفنان رامي عياش 
يطل بطال في 

املسلسل في أول 
جتربة متثيلية.. كيف 

وجدته في التمثيل؟
ف���ي  ٭ رام���ي س���ينجح 
التمثي���ل حت���ى أكث���ر من 

بيروت ـ بولين فاضل

رغم انها جتربته األولى في 
التلفزيوني، يبدو  اإلخراج 
املخرج فادي حداد واثقا من 
النجاح، السيما ان مسلسل 
»أمير اللي���ل« الذي يتولى 
مهمة إخراجه ميلك في رأيه 
كل مفاتيح النجاح من نص 
وممثلني وإنتاج، إضافة إلى 
اإلخراج الذي يريده مختلفا 

مبعاييره وأدواته.
الليل«،  وس���يقلب »أمي���ر 
الذي يطل فيه بطال متثيليا 
النجم رامي عياش في أول 
جتربة له في عالم الدراما، 
املقاييس ويفرغ الش���وارع 
على ح���د تأكيد فادي حداد 
الذي يقول: »انتظروا عمال 
سيكسر األرض«، معه كان 
ل� »األنباء« هذا اللقاء، فإلى 

التفاصيل:

تخوض أول 
جتربة إخراجية 

في التلفزيون في 
فادي حداد
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»OFM« البوابة إلى أميركا« استضافه بحضور فهد املبارك احتفاالً مبرور عام على بث البرنامج عبر محطة«

ً السفير األميركي: حماية امللكية الفكرية لصناعة األفالم والفن واملوسيقى مهمة جدا
العاملني  الدبلوماسيني  إلى 
في السفارة وخريجي برامج 
وزارة اخلارجية األميركية، 
للحدي����ث ع����ن طي����ف من 
املواضيع ش����ملت إجراءات 
التقدمي لتأشيرة السفر إلى 
الواليات املتحدة األميركية 
والدراسة في أميركا، وأخرى 
حول الصحة والبيئة وريادة 
االعمال وحماية حقوق امللكية 

الفكرية.
يذك����ر ان برنامج »بوابة 
الى أميركا« يقدم كل أربعاء 
الساعة السابعة مساء، وهو 
من إعداد وتقدمي محمد جنم 

وإخراج خالد العجالن.

الفكري����ة في مجال  امللكية 
صناع����ة األف����الم والف����ن 
واملوسيقى مثل األغاني التي 
أدتها الفرقة املوسيقية خالل 
املقابلة، وقال: »حتل الفائدة 
على اجلميع حني نفّعل حماية 
حقوق امللكية الفكرية لألفراد 
أصحاب األفالم واملوسيقى 
التي نعرفها ونش����اهدها او 
نسمعها«، كما أكد على أهمية 
التعاون بني السفارة ووزارة 
الكويتية ممثلة في  اإلعالم 
برنامج »البوابة إلى أميركا« 
الذي مت من خالله استضافة 
االخصائي����ني األميركي����ني 
واملتحدثني الزائرين باإلضافة 

املطلوبة ليصبح الشخص 
سفيرا لبالده، وأشاد باحلفاوة 
والكرم اللذين استقبل بهما 
منذ وصوله الكويت أغسطس 
املاضي، كما طلب من الفرقة 
املوس����يقية التابعة لوحدة 
املشاة األولى للجيش األميركي 
التي رافقته في االستوديو 
ع����زف موس����يقى أغنيتني 
 American«و »Happy« هما
Flag on the Moon« لتق����وم 
التابعة  الفرقة املوس����يقية 
لوحدة املشاة األولى للجيش 

األميركي.
كذل����ك، ش����دد الس����فير 
األميركي على أهمية حقوق 

املش���رف العام على محطة 
الشباب »OFM« خالد العجالن 
بالسفير سيليمان لوجوده 
في هذه احللقة االستثنائية 

للبرنامج.
الس����فير  أبدى  وبدوره، 
س����يليمان ع����ن س����عادته 
البالغة في حسن الضيافة 
واالستقبال من قبل الوكيل 
املساعد لشؤون اإلذاعة الشيخ 
فهد املب����ارك والقائمني على 
اإلذاعة وبرنامج »البوابة إلى 

أميركا«.
وخالل احللق����ة، حتدث 
السفير سيليمان للمستمعني 
عن مسيرته املهنية واملقومات 

برنامج »البوابة الى أميركا« 
الس���فير األميركي  وحلول 
ضيف���ا، رحب الش���يخ فهد 
بسيليمان وأشاد بالتعاون 
بني اجلهتني، معتبرا البرنامج 
ثمرة تعاون متهيدية للمزيد 
من األعمال املشتركة التي تهم 
الكويتي، ووسيلة  املستمع 
لتسليط الضوء على أفضل 
ما تقدم���ه الواليات املتحدة 
األميركية للشباب الكويتيني، 
ان���ه يعزز  الى  باإلضاف���ة 
أواصر التعاون السياس���ي 
واالقتصادي والثقافي الوثيقة 

بني البلدين.
 وم���ن جانب���ه، رح���ب 

السفارة األميركية ووزارة 
اإلعالم. ومبناسبة االحتفال 
بالذكرى األول���ى النطالق 

مفرح الشمري
@Mefrehs

اس���تقبل وكي���ل وزارة 
اإلعالم املس���اعد لش���ؤون 
اإلذاعة الش���يخ فهد مبارك 
عب���داهلل األحم���د الصباح 
الس���فير األميرك���ي ل���دى 
الكويت دوغالس سيليمان 
لالحتفال مب���رور عام على 
البرنام���ج اإلذاعي  انطالق 
األس���بوعي الذي ُيبث على 
محطة الشباب »OFM« بوابة 
الى أميركا، حيث شارك في 
حلقة خاصة سلطت الضوء 
عل���ى أهمية التع���اون بني 

الشيخ فهد املبارك والسفير األميركي وخالد العجالن مع املشاركني في احللقة ومقدمي البرنامجالشيخ فهد املبارك مع السفير األميركي دوغالس سيليمان من أجواء احللقة

سيلفي السفير األميركي يجمع الشيخ فهد املبارك واملراقب خالد العجالن

منة شلبي لـ »األنباء«: اعتمادي على اإلغراء »كذبة«
كان اليهود يعيشونها قبل 

ثورة 23 يوليو.

هل تتوقعني له النجاح 
خصوصا وانه عمل 
تاريخي في األساس؟

٭ التوفيق م���ن عند اهلل، 
لك���ن ال���ورق ال���ذي كتبه 
د.مدحت العدل من أجمل ما 
يكون وي���ؤرخ فنيا للفترة 
بش���كل مدهش، أما حكاية 
ف���كل األعمال  انه تاريخي 
الدرامية تنجح  التاريخية 
ألن اجلمهور يتعطش لها مثل 
»ام كلثوم« و»امللك فاروق« 

وغيرهما.

تكتفني بعمل واحد 
في السنة اآلن.. ملاذا؟

٭ تعرض علي  املش���اركة 
في أعمال درامية وسينمائية 
متع���ددة، لكنن���ي ال أحب 
التش���تت وأفضل أن اختار 
عمال قويا من أن أقوم ببطولة 

ثالثة مسلسالت تافهة.

ماذا عن فيلمك 
اجلديد »نوارة«؟

٭ بطولتي مع كل من محمود 
حميدة وشيرين رضا وأحمد 
رات���ب وأمير صالح الدين 
ومن إخ���راج هالة خليل، 
ويرصد حياة فتاة شعبية 
في فترة م���ا قبل وما بعد 
ثورة 25 يناي���ر، فالفيلم 

سياسي واجتماعي.

لكن السينما اآلن 
تركز على األفالم 

الشعبية والتي 
تتضمن رقصات 

وأغاني شعبية؟
انتقلت   ٭ بالعكس، فق���د 
الس���ينما نقلة كبيرة بعد 
»الفيل األزرق« و»اجلزيرة 
2« ألنهم���ا األجن���ح خالل 
السنوات ال� 5 األخيرة رغم 
انهما ال ينتميان الى النوع 
النجاح  الكوميدي، وأتوقع 

ل� »نوارة«.

يقولون انك تعتمدين 
على اإلغراء كأسلوب 

فني في أعمالك؟
٭ »كذب���ة« رددها البعض، 
ألنني ل���م أقدم أي دور فيه 
أنوث���ة ودالل إال ف���ي فيلم 
»الس���احر« أول أعمالي في 
السينما، أما بعد ذلك فأفالمي 
كلها حتمل قضايا ومضامني 

عدة. 

ما الذي حتلمني به في 
السينما؟

٭ أحلم بأدوار للفنانات فقط 
كما كان قبل عشر سنوات، 
ألن السينما تركز اآلن على 
الذكوري���ة فقط  البطول���ة 
وتفتقد املوضوعات النسائية 

رغم أهميتها الشديدة.

عبدالغف���ور وس���يد رجب 
وأحمد حامت ووليد فواز، وال 
ميكنني أن أحرق أحداثه، لكن 
هو يدور حول فترة الرواج 
االقتصادي والسياسي التي 

القاهرة ـ محمد عبدالعزيز

النجمة منة ش���لبي  أكدت 
أبدا للحديث  انها لن تنجر 
في ش���ائعات تطاردها هنا 
وهناك، ألنها اعتادت ان الفن 
له ضريب���ة يدفعها الفنان، 
الش���ائعات حول  ان  قائلة 
النجم لن تتوقف مهما حاول 

هو ذلك.
وفي الوقت نفسه أكدت منة 
أنها أوش���كت على االنتهاء 
من تصوير فيلمها اجلديد 
الفنان محمود  »نوارة« مع 
حميدة، كما أوش���كت على 
االنتهاء من املسلسل اجلديد 
»ح���ارة اليهود« من تأليف 
د.مدحت العدل، مؤكدة انها 
تكتف���ي اآلن بعم���ل درامي 
واح���د في الس���نة حتى ال 
تشتت جهدها وتختار أحسن 

املعروض عليها.
ح���ول »ن���وارة« و»حارة 
اليهود« وتألقها سينمائيا 
ودراميا خالل الفترة األخيرة، 
التقت منة شلبي  »األنباء« 

ودار هذا احلوار:

ماذا عن املسلسل 
اجلديد »حارة 

اليهود«؟
٭ عمل اجتماعي وتاريخي 
مهم من تأليف د.مدحت العدل 
وإخراج محمد العدل، بطولتي 
مع كل من اياد نصار وريهام 

منة شلبي

مسرحية جنوى كرم.. »التأجيل املستمر«
اس���تقر األمر عل���ى الفنان 
غس���ان صليبا ابن املسرح 
الرحبان���ي. وبالفعل بدأت 
التحضي���رات للعمل، ومن 
املرتقب أن يقدم على مدرجات 
القلعة األثري���ة في مدينة 
بعلبك، لكن انشغال الشركة 
املنتجة وهي »شالال إخوان«، 
حال دون إمتام العمل. وفي 
املقابل جاءت أعمال جنوى 
كرم وسفرها قريبا في جولة 
أميركية، متتد إلى ما بعد 20 
مايو املقبل، ليسدل الستار أو 
يطلع بقرار تأجيل املسرحية 
حتى الع���ام املقبل، على أن 
تبدأ االس���تعدادات، حسب 
»نواعم«، بداية العام املقبل، 
بني جنوى واملنتجني وكاتب 

العمل واملخ���رج، وعلم أن 
العمل من النوع االستعراضي 
الغنائي الذي حتول عنوانه 

إلى »التأجيل املستمر«.
إذا فنجوى كرم مشغولة 
حالي���ا باجلولة األميركية، 
وهي كانت قد أوقفت تصوير 
أغنيتها اجلديد »بوسة قبل 
الن���وم«، وقي���ل أيضا إنها 
كانت س���تصور أغنيتني، 
لكنه���ا أرجأت ايضا ذلك ملا 
بعد عودتها من إحياء أكثر 
من 8 حف���الت غنائية، في 
وقت صورت فيه على مدى 
4 أيام الڤيديو كليب اخلاص 
بأغني���ة »كلمة حق« حتت 
إدارة املخرج فادي حداد في 

بيروت.

اخلاصة باملسرحية اجلديدة، 
وطرحت أسماء عدة ملشاركتها 
في مث���ل هذا العمل، إلى أن 

قبل حوالي عامني، سمعت 
جنوى ك���رم ع���ددا كبيرا 
من اآلراء الت���ي دعتها إلى 
خوض جترب���ة التمثيل أو 
املسرح واالستعراض، لكن 
جنوى احلذرة، لم تكن تريد 
املخاطرة مبثل هذه الفكرة أو 
هذا املشروع، وانتظرت حتى 
أتتها الفرصة من الش���اعر 
موسى زغيب الذي تربطها 
به عائليا صداق���ة كبيرة، 
وقررت أن تخ���وض غمار 
التجربة اخلاصة باملسرح 
حتت إش���رافه ف���ي الفترة 

املقبلة.
وفي اخلري���ف املاضي 
انتش���ر اخلبر عن توقيع 
جنوى كرم على التحضيرات 

جنوى كرم

مرض حورية فرغلي يهدد »ساحرة اجلنوب«
يواجه مخرج مسلسل »ساحرة اجلنوب« 
الذي تقوم ببطولته حورية فرغلي، أزمة 

تهدد بتوقف التصوير، بعد اضطرار 
حورية إلى السفر إلى لندن لتلقي العالج، 
إذ انتهى املخرج من تصوير حوالي %70 
من عدد مشاهد املسلسل املقرر عرضه 

في رمضان املقبل.
وتدور أحداث املسلسل حول ساحرة 

تقوم بأعمال الشعوذة، مما يسبب 
صراعات عديدة بني أهل املدينة التي 

تعيش فيها، حيث يجسد الفنان صالح 

عبداهلل دور رجل صعيدي يدعى 
»منصور الضو« يعيش بإحدى قرى 

الصعيد، لديه 4 بنات ولم يرزق بأوالد 
ذكور.

ويشارك في مسلسل »ساحرة اجلنوب« 
كل من الفنانني: ياسر جالل، وصالح 

عبداهلل، وسوسن بدر، ومها أبو عوف، 
وأحمد فهمي، وأحمد فؤاد سليم، ووفاء 
صادق، وهو من تأليف سماح احلريري، 

وإخراج أكرم فريد في أولى جتاربه 
حورية فرغليللدراما التلفزيونية.

بعد اتهامه زورا بقتل زوجته، 
بسبب »رسالن« الذي يؤدي 
دوره الفنان أمين رضا الذي 
يكي���د املكائ���د ل�»ابراهيم«، 
ومع بداية سجنه يطلب من 
السلطات أن يقوم بتربية ابنته 
الس���جن  الرضيعة معه في 

عبداملجيد عبداهلل: »أدري«

ما هي اجلرمية التي ارتكبها سلوم حداد؟

رامز جالل يرد على اتهامه بالسرقة

بسبب مقتل أمها وبقائها بال 
معي���ل حيث تعيش معه في 

السجن ملدة 12 عاما.

طرح الفنان الس���عودي 
عبداملجي���د عبداهلل الفترة 
القليلة املاضية أغنية منفردة 
جدي���دة بعن���وان »أدري« 
تع���اون فيها مع الش���اعر 
»حنظل«، والفنان اإلماراتي 
فايز السعيد لناحية األحلان، 
فيما تول���ى الفنان العراقي 
التوزيع  حسام كامل مهمة 

املوسيقي.
وقد مت تنفيذ موس���يقى 
األغنية في »استديوهات فايز 
السعيد ساوند«، بينما قام 
عبداملجيد عبداهلل بتركيب 
صوت���ه عل���ى األغنية في 
االس���تديو اخلاص به في 

السعودية.

بدأ الفنان السوري سلوم 
حداد قبل فترة قصيرة تصوير 
أولى مش���اهده ف���ي بطولة 
مسلسل البيئة الشامية »صدر 
الباز« م���ن تأليف بتول ورد 
ورامي املدني، ومعاجلة درامية 
للكاتب مروان قاووق وإخراج 

تامر اسحاق.
والص���ور ال���واردة م���ن 
مواقع العمل تبدو، حس���ب 
موقع »نواعم«، غريبة، وهي 
تظه���ر النجم س���لوم حداد 
بش���كل أقرب للش���خصيات 
التاريخية الكثيرة التي أداها 
في مسيرته، إال أن هذا التغيير 
مرده إلى محاولة التنكر التي 
يقوم بها »إبراهيم« وهو اسم 
الشخصية التي يؤديها حداد 
في املسلسل الذي سيعرض 
في شهر رمضان املبارك، هذا 
التنكر أتى لزيارة ابنته بعد 
خروجه من سجن استمر 15 

عاما ظلما.
و»ابراهي���م« هو قبضاي 
احل���ارة، يتعرض للس���جن 

اتهاما  يواجه رامز ج���الل 
بالس���رقة في برنامجه اجلديد 
»رامز مطار القاهرة«، الذي من 
املفترض أن يعرض في رمضان 
املقبل، استكماال لسلسلة برامج 
املقالب، ودائم���ا ما تثير حالة 
من اجلدل حولها. وكانت قمة 
اجلدل، العام املاضي في برنامج 
»رامز قرش البحر«، الذي أثار 
ضجة بسبب رفع آثار احلكيم 
قضية عليه بعد تصويرها إحدى 
احللقات، فيما طالبت بتعويض 
ال���ذي أصابها من  عن الضرر 
احللقة. ولكن اجلدل هذا العام 
بدأ مبكرا، بعدما اتهم أش���رف 
عاطف عطية، صناع البرنامج 
بس���رقة فك���رة برنامجه التي 
س���جلها بالفعل من فترة في 
الش���هر العقاري مبدينة نصر 
بالقاهرة، حيث تبحث النيابة 
املقدم ملعرفة  البالغ  حاليا في 
وجه التش���ابه. ومن املقرر أن 
يتقدم مدير شركة اإلنتاج التي 
البرنامج لإلدالء  إنتاج  تتولى 

بأقواله للنيابة.

عبداملجيد عبداهلل 

سلوم حداد
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samialnesf1@hotmail.com
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سامي عبداللطيف النصف

كل 
نواب الرئيس!

ال ميكن تقييم أداء مسؤول 
دون معرفة البطانة احمليطة 

به، وال شك أن جرائم 
وكوارث صدام شاركت 

فيها مجموعة من املجرمني 
احمليطني به حتى أودوا به 
إلى نهايته املفجعة، ومنهم 

من حاز مناصب رسمية 
مختلفة كحال عزة الدوري 

وطه ياسني رمضان وطارق 
عزيز وغيرهم من قتلة 

محترفني، ويستثنى من ذلك 
نائبه الكردي د.طه محيي 

الدين معروف واملعروف عنه 
االعتدال والثقافة والفكر، لذا 

أبعد منذ أيامه األولى كونه 
يختلف عن عصابة حنني 

احمليطة بالرئيس الضرورة.
>>>

وكان لصدام طريقة في 
التعامل، وهي إن أراد 

التساهل في حل إشكال 
خارجي أو داخلي أوكل 
املهمة لطارق عزيز، وإن 

أراد التشدد وإفشال احللول 
أرسل رجل املهام القذرة 

عزة الدوري. لذا كان واضحا 
أن صدام لم يرد ملؤمتر جدة 
عام 90 أن ينجح مهما تنازل 

الطرف الكويتي، فمشروع 
الغزو كان قد تقرر كما 

اتضح الحقا من مذكرات 
ولقاءات قادة الفيالق العراقية 
منذ بداية شهر يوليو 1990، 
وما املذكرة العراقية للجامعة 

العربية ولقاء صدام مع 
السفيرة األميركية الذي 

حمل فوق ما يحتمل ومؤمتر 
جدة احملكوم عليه بالفشل 

مسبقا من قبل صدام ونائبه 
الدوري إال حتصيل حاصل 

وذر للرماد في العيون.
>>>

إننا في الكويت وكشهادة 
للتاريخ نعلم كّم الشر لدى 
عزة الدوري الذي يخبرني 
من حضر االجتماع املغلق 
الذي عقد بني الشيخ سعد 
العبداهلل، رحمه اهلل، وبينه 
ودون محاضره بكّم خداع 

الدوري وكذبه ومراوغته 
بعد أن جتلى الشيخ سعد 

في ذلك اللقاء مستفيدا من 
معرفته اللصيقة والوافرة 

كوزير للداخلية والدفاع 
ملدة طويلة مبنطقة احلدود 

واملزارع وحقول النفط للرّد 
على املزاعم الزائفة للدوري 
الذي خرج من االجتماع من 

دون استئذان ليعود بـ... 
غزو!

>>>
آخر محطة:   

1- إبان القمة اإلسالمية 
التي عقدت في الدوحة في 

2003/3/5 وكانت غيوم 
احلرب تتكثف فوق سماء 
بغداد، كان رئيس  الوفد 
العراقي عزة الدوري في 

قمة جهله وغروره وانعدام 
احلد األدنى من تقييمه 

لألمور بشكل عاقل، فقد 
هدد وتوعد وهاجم الكويت 

متحدثا عن قوة العراق 
العظيم حسب قوله، وفي 
أقل من شهر كانت بغداد 

تسقط والفئران تهرب منها 
إلى اجلحور.

2- في عدد جريدة الشرق 
األوسط 2015/4/23 

يرسل القارئ العراقي 
خالد جوان معقبا على 

الزميل عبدالرحمن الراشد 
وكاشفا حقيقة ان عزة 
الدوري كان يعاني منذ 
أواخر التسعينيات من 

سرطان الدم مما يحوجه 
لتبديل دمه كل 6 أشهر، 

ومتسائال: كيف بقي 
الدوري على قيد احلياة 
ملدة 12 عاما بعد سقوط 

بغداد؟ وأين كان يستبدل 
دمه؟! سؤال محق.

dr.khadeja1@gmail.com

محطات

طارق بورسلي

د.خديجة المحميد

األول من مايو املقبل يصادف يوم 
العمال العاملي، ويوم العمال يعتبر 

في أكثر من 100 بلد يوم راحة، ومن 
بينها مصر ومملكة البحرين، ولكن 

في الكويت ال يحسب يوم راحة 
على عموم مرافق الدولة، ولكن يتم 

احتسابه كيوم راحة في الشركات 
النفطية يستحق العامل عنه بدال 

إضافيا حال صادف يوم عمله.
عصب العمال احلقيقي في الكويت 

هم عمال النفط والبترول، وأقول هذا 
بكل ثقة وفخر، فهؤالء العمال هم 

حراس أهم مورد مالي للدولة، فهم 
حراس الذهب األسود، وفرسان إنتاج 

هذه املادة اخلام األغلى واألثمن في 
العالم والتي متتلك منها بالدنا 10% من 

احتياطيات العالم.
وعمال النفط والبترول واملشتقات 

البترولية كالكيماويات ونحوها 
يستحقون التميز في الرواتب، وهذا ما 

منحته لهم الزيادة األخيرة التي متت 
قبل 5 سنوات، ثم جاءت مكافأة شركاء 

النجاح، والتي مت إلغاؤها دون مبرر.. 
لهذه حكاية أخرى سأطرحها في مقال 

مستقل.
املهم أن البديل االستراتيجي الذي 

بانت مالمحه اآلن يطرح فكرة تعديل 
الرواتب ورمبا تخفيضها لعمال 

البترول في الفترة الالحقة لتطبيق هذا 
البديل، وهنا البد لنا من وقفة بعيدا 

عن احلسابات والسياسات وحسابات 
احلسد التي يطلقها البعض ضد عمال 

البترول، مدعيا أن رواتبهم عالية 
مقارنة بجميع موظفي الدولة.

أوال، رواتب عمال البترول في املصافي 
ومراكز التجميع واحلفر هي األعلى 

في كل بلدان العالم، وليس في الكويت 
وحدها، ألسباب تتعلق مبدى خطورة 
عملهم سواء بشكل آني من التعرض 
ألي خطر انفجار أو إصابة عمل بني 
غاليات تعمل بدرجات حرارة تفوق 
الـ 500 درجة مئوية في أقلها، وبني 

أنابيب يصل الضغط فيها إلى ما يفوق 
الثالثة آالف بي اس اي، أي إنك كعامل 
نفط تعمل بجانب قنبلة، بل مجموعة 
من القنابل املوقوتة التي لوال حسن 

واحترافية عمال النفط املشرفني عليها 
سواء في املصافي أو مراكز التجميع 

أو احلفر حلصلت كوارث.
وما سأورده هنا عن احترافية العامل 

النفطي الكويتي من خالل شهادات 
ملشاركاتي في منتديات ودورات نفطية 

على مستوى دول اخلليج، إذ يعتبر 
العامل النفطي الكويتي من بني األكثر 
احترافية واألكثر التزامية بهذا العمل 

احليوي اخلطر.
عمال البترول والنفط يؤدون أخطر 

وأهم عمل في الدولة، ويكفي أن نعلم 
أنهم يعملون بنظام النوبات لعشرين 

وثالثني عاما في بيئة خطرة للغاية، 

فقط من أجل أن يستمر تدفق الذهب 
األسود سواء لتصديره كخام أو كنفط 
مكرر، ينقطعون بسبب نظام النوبات 

عن أسرهم وعوائلهم وأصدقائهم، يتم 
عزلهم اجتماعيا بسبب طبيعة عملهم 

والتي أحيانا قد متتد بسبب العمل 
اإلضافي إلى 16 ساعة في اليوم، وقد 

يستمر عملهم لـ 16 ساعة ليومني 
وثالثة أيام، ورمبا أسبوعا فيما لو 

حصل أمر طارئ للمنشأة.
ومع هذا هناك من يطلب تخفيض 
رواتبهم، أو يطلب إلغاء مكافآتهم 
أو امتيازاتهم حتت أي حجة، إما 

حتت حجة املساواة أو حجة البديل 
االستراتيجي األخيرة، ولكن يكفي أن 
يعلم اجلميع أن عمال البترول والنفط 

هم األكثر تضررا من بني جميع 
موظفي الدولة صحيا وبدنيا واجتماعيا 

بسبب طبيعة عملهم التي تعتبر على 
سلم الوظائف األكثر خطورة على 

اإلطالق من جميع املهن األخرى.
وبعدها يأتيك من يتحدث حسدا أو 

عن عدم فهم أو رمبا عدم إدراك 
ويطلب تخفيض عمال البترول أو نزع 

االمتيازات املالية عنهم.
ملن يريد أن يفهم فإن قانون القطاع 

النفطي يختلف متاما عن قانوني 
القطاعني العام واخلاص، وهذا القانون 

فيه ما يحمي عمال النفط إن أحسن 
تطبيقه.

كم هي معاناة مرة أن يحكم عليك 
بالغربة الفعلية في وطنك، ثم ال تقف 

مرارة هذه املعاناة لتنحصر في 
دائرتك الشخصية، بل متتد لتشمل 

أغلى ما عندك، أبناءك وبناتك. إن 
كنت مواطنا ذكرا فأنت ال تشملك 

هذه احملنة، أما إذا كنت مواطنة 
كويتية أنثى وقدر اهلل لك أن تتزوجي 

بغير كويتي من محددي اجلنسية 
أو من غير محددي اجلنسية، وكان 

استقرارك مع أسرتك في موطنك 
الذي ترعرعت فيه، فقد وقعت في 
ابتالء شديد من صنع قوانني غير 

منصفة، تتجافى متاما وروح الدستور 
الكويتي. ال يحق لك أن متتلكي بيتا 
كأختك املواطنة املتزوجة من كويتي، 

وإذا كنت، في غفلة من الزمن، قد 
امتلكت بيتا، قبل أن تشتد قسوة 

قوانني الالرعاية سكنية في تطورها 
السلبي، فبعد وفاتك ال تستطيعني 
ان تورثيه لذريتك، كما يقر الشرع 

اإلسالمي.. ملاذا؟.. ألنك أنثى، »وليس 
الذكر كاألنثى«. وحتى اإلصالحات 

الترقيعية فيما يسمى بقانون الرعاية 
السكنية ال تتصالح معك إذ ال يحق 

لك أن متنحك الدولة قرضا يؤمن لك 
سكنا كما املواطن الذكر، إذ ينبغي 

أن يكون نصيبك من القرض )والذي 
كونه قرضا ستعيدينه للدوله( أقل من 

نصيب الذكر، رغم أن سوق العقار 
واحد.. ملاذا؟.. ألنك أنثى.. وهل فرق 
الدستور الكويتي بني الذكر واألنثى 

في املواطنة؟.. الدستور لم مييز 
بني املواطنني، بل نص في مادته الـ 

29 انه ال مييز بني املواطنني على 
أساس اجلنس، إذن أين املشكلة؟.. 
إنها في صياغة القوانني التي متت 

بثقافة ذكورية متييزية بجدارة. ومن 
أمثلة هذا التمييز الذي يتعارض مع 
الدستور ويتعارض أيضا بشدة مع 

االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها 
أو انضمت اليها الكويت أحقية املواطن 

الكويتي املتزوج من غير كويتية أن 
مينح جنسيته ألبنائه منها، بينما ال 

يحق للمواطنة الكويتية املتزوجة من 
غير كويتي أن متنح جنسيتها ألبنائها. 

والسبب في ذلك أن قانون اجلنسية 
قد فصل على ما يسمى برابطة الدم، 

وهو تعبير واعتبار مينح اجلنسية 
مبفهوم النسب والقوامة، وهو اشتباه 
قد جانبه الصواب إلى حد كبير، منح 
اجلنسية مسألة تختلف عن النسب 
وال تتعارض مع قوامة الزوج، حيث 

انها مسألة مدنية خاضعة حلكم 

الدستور والقوانني الرشيدة النابعة 
من روح العدالة واإلنصاف. اإلنسان 

ابن األرض التي نشأ فيها واستقر في 
ربوعها واجتهد في خدمتها وعمرانها، 

فهل يعقل أن نحكم على املواطنة 
املستقرة في بلدها مع أسرتها بأن 
يغادرها أبناؤها وتتشتت أسرتها 

ألنهم ال حتق لهم اإلقامة كونهم غير 
كويتيني؟.. هل هذا ما أمرنا به ديننا 
احلنيف؟.. ودستور بلدنا الذي يبني 

في مادته التاسعة أنه يحفظ كيان 
األسرة ويقوي أواصرها؟.. وفي مجال 

العمل إذا توفق ابن الكويتية لوظيفة 
تتناسب مع مؤهله األكادميي والفني، 
فإن راتبه تقريبا يعادل نصف راتب 

ابن الكويتي، أليس العقل وكذلك 
اإلسالم يقر كل منهما أن األجر ينبغي 

أن يكافئ اجلهد وليس اجلنسية؟.. 
إنها فعال معاناة مرة قد أحدثت 

يقظة عميقة ليس فقط في شريحة 
املواطنات املمتحنات بهذه التحديات 

التي سلبتهن األمن األسري الذي كفله 
الدستور لهن، بل سرت إلى ضمائر 

كل من له قلب وينادي باإلنصاف 
والعدالة، أما ما هي مؤشرات هذه 

اليقظة وآليات حراكها؟.. فجواب ذلك 
يحتاج مقاال الحقا. 

عمال البترول 
والنفط والبديل 
اإلستراتيجي

يقظة 
املعاناة

سلطنة حرف

مبدئيات

أنت لن تدرك صالبة الكويتيني وشدة بأسهم في 
املاضي ما لم تقف على جتربتهم املريرة مع املاء 

في بالد عطشى يشح فيها املطر، وتندر فيها املياه 
العذبة، وقت كان منسوب املاء في آبار البيوت القريبة 

من الشطآن ينخفض فترة اجلزر ويرتفع مع املد، 
وتلك عالمة على ارتفاع نسبة امللوحة في مياه كانت 
تخصص للغسيل ولشرب املاشية، أما مياه الشرب 
فكانت جتلب في ذلك الوقت من أماكن بعيدة مثل 

الشامية أو حولي.
>>>

األجداد الذين اختاروا الكويت موطنا لهم، لم مينعهم 
الظمأ من عمارة مجدهم، فتمسكوا بوطنهم وأطلقوا 

العنان لنهماتهم )غناء بحري( تتردد في اآلفاق لتصل 
إلى املوانئ القصية. وأشير في هذه العجالة إلى أنهم 

في الغوص كانوا يشربون في بعض األحيان من عيون 
ماء عذبة )كواكب( تنبع في قاع البحر يغوصون عليها 
ومعهم )فرزة( قربة مصنوعة من جلد البقر، يتناوبون 

على اإلمساك بها حتى متتلئ باملاء العذب.
>>>

كانت كل قطرة ماء تنهمل من السماء طريدة مشروعة 
لسكان املدينة الظمأى. فحاملا يهطل املطر ينشر 

الناس في بيوتهم قطعة قماش كبيرة تدعى »الشتر 
أو الشتري« توصل ببركة املاء وسط البيت كي يصب 

املطر في جوف البركة. أما في الطرقات والفرجان 
)األحياء( فكانوا يحفرون احلفر لتتجمع فيها مياه 

األمطار كي يستفاد منها في شرب األنعام.
>>>

مناخ َشِظف وظروف طبيعية مفرطة القسوة لم متنع 
الكويتيني من إمتام مشروعهم احلضاري وحتويل 

بالدهم إلى ميناء جتاري مزدهر. فرغم كل ذلك اجلفاف 
حققوا احللم الرطيب.

ملاذا ال يتم إنشاء ناد رياضي لذوي اإلعاقة الذهنية 
»متالزمة الداون، التوحد، احلاالت الذهنية األخرى« 

فاإلعاقات الذهنية تختلف عن اإلعاقات اجلسدية في 
أسلوب التعامل والعالج، أما ما يتعلق بذوي اإلعاقة 
الذهنية فتحتل الرياضة مساحة كبيرة في عالجهم 

وتوعية أهاليهم وتشجيعهم على العناية بأبنائهم، يؤيد 
ذلك التطور واالهتمام الكبيرين في الدول املتقدمة 

واآلثار والنتائج اجليدة التي حققتها ملصلحة تلك الفئة.
 إن فئة اإلعاقة الذهنية متثل شريحة كبيرة باملجتمع 

وهم مواطنون لهم حقوقهم، وإعاقتهم لها أبعاد 
اجتماعية ونفسية واقتصادية كبيرة ألن وضعهم 

ينعكس على أسرهم وعلى الدولة بشكل مؤثر وحاد 
أكثر من وضع اإلعاقات األخرى املستقلة بفكرها الواعي 
للدفاع عن احتياجاتها ومتثيل نفسها، سواء عن طريق 

النقابات أو األندية أو حتى باالنتخابات املختلفة والكتابة 
بالصحف واملجالت والظهور بالوسائل اإلعالمية.

 أما فئة اإلعاقة الذهنية فهي ال تستطيع القيام بذلك 
ويزيد األمر سوءا أن كثيرا من األهالي وأولياء األمور 

يتكتمون على وجود هذه احلاالت لديهم؛ مما يزيد من 
عزلة هذه الفئة ومعاناة أهاليهم وهذا ال يحرمهم فقط 
من تزويدهم باملعرفة كاألصحاء، ولكنه يقتل القدرات 

واملواهب املوجودة لديهم أصال وهذه األعداد من املعاقني 
وأسرهم التي متثل 2-3% في كل جتمع سكاني حسب 

املعدالت العاملية هي أعداد كبيرة.
 إن العناية باجلانب الرياضي لهذه الفئة يستمد 

أهميته كونه عالجا لهم وألسرهم أكثر مما هو ترف 
رياضي، وجتارب الدول املتقدمة تؤكد ذلك كما تؤكده 

جتربة الكويت بالعدد املتواضع من الذين أتيحت 
لهم الفرصة للمشاركة الرياضية والنتائج الباهرة 

التي حصلوا عليها نتيجة تكثيف البرامج الرياضية 
والتدريب املستمر، ويرتبط اجلانب الرياضي لهذه الفئة 

بظروف يجب املرور عليها ولو سريعا ملعرفة الربط 
بينها لننتقل بالكويت إلى املكانة التي تستحقها في 

توفير الرياضة للجميع مبن فيهم ذوو اإلعاقة الذهنية 
كوقاية وعالج للمعاق وأسرته مثل الدول املتقدمة أو 

إلى األفضل رياضيا وهو متاح لنا وسهل إذا توافرت 
النية والثقة الكافيتان في واقع بعض الظروف وهي 
استحداث ناد مبواصفات كاملة وكافية الستقطاب 

األسر واملتخصصني منهم واالعتماد عليهم في إدارته، 
ونشر الوعي االجتماعي والصحي واإلعالمي عن 
هذه الفئة بني األسر واجلهات احلكومية واألهلية، 

وتشجيع الرياضة بالقدر الذي توفره الدولة لألصحاء 
واالستفادة من جتارب التنظيمات الرياضية الدولية 
اخلاصة بهذه الفئة وإشراك أكبر عدد من األسر في 

معرفة القدرة اجلسدية ومتابعة القدرة الذهنية لالبن 
ومرافقته واتخاذ القرار الصحيح في املسيرة الرياضية 

اليومية له، وتوفير أماكن باحلجم والنوعية التي 
تغطي مختلف األنشطة واأللعاب التأهيلية والتكميلية 

حتى يتأهل املعاق الذهني ملواجهة العالم من خالل 
األلعاب، وتوفير أماكن جاذبة في النادي املقترح ألفراد 

األسرة واملتطوعني في مختلف األعمار لتشجيعهم 
على التواجد واالندماج معهم ومع أبناء بقية األسر، 

والتواصل مع املنظمات الدولية املختصة التي تتعامل 
مع هذه الفئة والقدرة على التعامل معها والتفاعل 

واالستفادة من برامجها.
 إن هذا لن يتحقق إال بنظرة متطورة تقسم وتفصل 
رياضيا بني شريحة املصابني باالعاقات الذهنية عن 
املعاقني جسديا كاملي األهلية ممن بينهم الكثير من 
املؤهلني أكادمييا ويجب اال نشعرهم بتساويهم مع 

املعاق الذهني، وهذا يتطلب ادارة تختص برياضة ذوي 
االعاقة الذهنية وادارة اخرى تختص برياضة االعاقات 

احلركية مع ان الوضع وفر وأتاح مجاال واسعا لالعاقات 
اجلسدية من كاملي األهلية سواء من املكفوفني والصم 

والبكم أو االعاقة احلركية مع تخصيص اندية لهم 
وادارات متثلهم، هذا ما اقترحه السيد جاسم رشيد 

البدر والسيد بادي الدوسري وفي املقالة القادمة سأكتب 
عن اجلانب الرياضي واهميته في حياة ذوي االعاقة 

الذهنية.
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التعوذ من الكثير من خلق اهلل عادة 
مستحبة عند البعض ألن رب العاملني 

هو وحده من سيعيذنا منهم ومن 
ضمنهم البشر وهناك تعوذ بطريقة 

خاصة مثل القول »اللهم اني أعوذ بك 
من شر كل من به شر« وهذا التعوذ 

يشمل جميع خلق اهلل مبن فيهم 
البشر.

ولكن حني يكون التعوذ من أشياء 
في أنفسنا، فكيف سيكون وضعنا 
والعياذ باهلل من انفسنا؟ وقد علمنا 
رسولنا الكرمي ژ هذا الدعاء الذي 

نقول فيه »اللهم اني أعوذ بك من 
قلب ال يخشع، ومن عني ال تدمع، 

ومن دعوة ال يستجاب لها«.
ولكن سمو الشيخ جابر املبارك رقق 

قلوبنا وأجبرنا على أن نبكي رغم 
غفلتنا وكسب فينا األجر، فقبل 

يومني نشرت في مواقع التواصل 
االجتماعي صورة للطفلة »شيخة« 

املريضة بالسرطان ولم متر ساعات 
على نشر تلك الصورة حتى أمر 

سموه بأن تبعث للعالج فورا وعلى 
نفقته اخلاصة.

لقد أبكتنا صورة الطفلة حزنا ولكنك 
أبكيتنا فرحا يا أبا صباح ملوقفك 

اإلنساني مع تلك الطفلة ولن ننسى 
مواقفك مع كثير من الكويتيني أو 

غيرهم وال جند إال أن ندعو لك بطول 
العمر وموفور الصحة والعافية وأال 
يريك مكروها بأبنائك وأحفادك وأال 

يرينا مكروها بك.
أدام اهلل قلبك الرحوم يا جابر 

املبارك وجعلك مستجاب الدعوة كما 
استجبت لدعوات املساكني وال أدام 

اهلل كارهيك.

جابر املبارك 
يبكي الشعب

رماح
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الغامن: »تقرير 
احملاسبة للعام 
احلالي توه قاعد 
ينطبخ على نار 

هادئة«

من يعمل البد أن 
تكون له أخطاء 

و»احملاسبة«
غير مسؤول 

عن طول الدورة 
املستندية 

للمشاريع

هناك تعاون 
وتنسيق بني 

الديوان
و»مكافحة الفساد«

احلس الوطني والوعي البيئي 
والثقاف����ي، متقدمة بالش����كر 
للفنانني املبدعني الذين يوصلون 
رسالتهم اإلنسانية من خالل 
لوحات مميزة توصل رسائل 
الهادفة، وأيضا لكل  اجلمعية 
من ساهم بدعم فريق اجلمعية 
وتش����جيعه على االس����تمرار 
والنج����اح، الفتة ال����ى اعتزام 
اجلمعي����ة املضي قدما في بذل 
املزيد من العمل اجلاد واملخلص 
لكويتنا احلبيبة التي تستحق 
ان تك����ون منارة اإلنس����انية 

والرقي.

فاطمة املبارك: نهدف إلى تأصيل مبدأ الرحمة باحليوانات

»حماية احليوان« نظمت
»املعرض الثاني للفنانني 2015«

حمد العنزي

أقام����ت اجلمعية الكويتية 
حلماية احليوان وبيئته مساء 
أول من امس حف����ل االفتتاح 
الفنانني  الرس����مي ل�»معرض 
لدعم اجلمعية الكويتية حلماية 
احليوان وبيئته 2015«، حيث 
قدمت خالل املعرض عدة أعمال 
فنية حتمل تواقي����ع لفنانني 
كويتيني وعامليني لدعم احليوان 

في الكويت.
وفي البداية، قالت الرئيس 
التنفيذي ونائب رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية الكويتية حلماية 
احليوان وبيئتة الشيخة فاطمة 
املبارك في كلمتها خالل حفل 
االفتتاح، ان عام 2015 هو العام 
الثاني على التوالي لدعم فنانني 
من الكويت وخارجها للحيوان 
وبيئته من خالل معرض يجمع 
رسومات فريدة من نوعها حتت 
اسم »املعرض الثاني للفنانني 

.»2015
وأضافت املبارك: ان إنسانية 
الشعوب تقاس بالفن إذ انه لغة 
ارتقاء الش����عوب ودليل قوي 
على مدى اإلنس����انية، وكلما 
يرتقي الفن ترتقي اإلنسانية، 
مبينة ان الهدف من املعرض هو 
تأصيل مبدأ الرحمة باحليوانات 
وعدم إيذائها والتواصل املستمر 
بالتعاطف بني اإلنسان واحليوان 
والبيئة، مش����ددة على أهمية 
إقامة مثل هذه األعمال اخليرية 
لالعتناء باحليوان والرفق به، 
ألنه روح تتألم وتفرح، الفتة 
ال����ى ان اجلمعية ق����ادرة على 
االعتناء ذاتي����ا بأكثر من 250 
نوعا من احليوانات، وتوفير 
كل وسائل الراحة والعالج لها 
من خالل مراك����ز طبية وعلى 

أيدي متخصصني.
ع����ن فخره����ا  وأعرب����ت 
باإلجن����ازات الت����ي حققته����ا 
اجلمعية، حيث س����اهمت في 
الش����واطئ واالعتناء  تنظيف 
بالطيور املهاجرة التي تعرضت 
لإليذاء أثناء هجرتها ومساعدة 
البيئة  احليوانات الضالة في 
الكويتي����ة، مبين����ة أن العمل 
التطوعي يشعر اإلنسان بقيمته 
وبالفخر والسعادة سواء كان 
متعلق����ا برعاية احليوانات أو 
تنظيف الش����واطئ أو حماية 
البيئ����ة، كم����ا ان ه����ذا العمل 
مسؤولية مش����تركة تقع على 
عاتق أفراد املجتمع وتنبع من 

الشيخة فاطمة املبارك وبدور املطوع خالل املعرض

من االعمال الفنية املشاركة

لوحة مميزة

خالل االجتماع الثامن لفريق عمل البيئة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية »األرابوساي«

الصرعاوي: تبادل اخلبرات وتشجيع الدراسات والبحوث
ملعاجلة املشكالت والقضايا البيئية

تستدعي الضبط يقوم بابالغ 
اجلهات املختصة لضبط أي 
مخالفة لها انعكاسات حتى ال 
تتطور«.  وعن تقرير احملاسبة 
للعام احلالي، أجاب بالقول 
»ت����وه قاعد ينطبخ على نار 
هادئة، ومن يعمل بشكل عام 
البد أن تكون له أخطاء وعليه 
مالحظات لعدة أسباب أهمها 
القوانني، وهذا  تقادم بعض 
ليس بيد اجلهات احلكومية 
وهناك أس����باب أخرى تعود 
لالهم����ال وهذا م����ا يجب ان 
تتم احملاسبة عليه، وهناك 
أمور تعود ألسباب خارجة 
عن االرادة أو بس����بب سوء 
تقدي����ر، وس����يكون تقرير 

الديوان زاخرا«. 
وأردف »هذا اجتماع مهم، 
ويندرج ضمن أنشطة األجهزة 
العربي،  الوطن  الرقابية في 
وفريق البيئة معني بتعزيز 
الرقابة البيئية ألهميتها ولديه 
اجتماع دوري سنويا، وقام 
ديوان احملاسبة باستضافة 
هذا اللقاء نظرا ألهمية البيئة 
وتعزيز نشاط الرقابة البيئية، 
فالبيئة بالنسبة لنا هي احلياة 
واستدامة هذه احلياة تأتي من 
احلفاظ على البيئة«، مشددا 
على ان »ديوان احملاسبة ليس 
معطال ألى شيء، وليس لنا 
دور في الدورة املستندية فيما 
يتعل����ق بالرقابة الالحقة أو 
رقاب����ة األداء، ولكن لنا دور 
الرقابة املس����بقة عندما  في 
تع����رض علينا املش����اريع، 
وس����بق ان أصدرنا دراسة 
ونش����رت بالصحف تتحدث 
عن ألفي عق����د تعرض على 
ديوان احملاسبة ومتوسط مدة 
عرضها في ديوان احملاسبة 
يكون 28 يوما، في حني تأخذ 

تبادل التقارير البيئية. 
ودعا الصرعاوي أعضاء 
الفريق الى احلوار والنقاش 
ف����ي جو تس����وده الصراحة 
والشفافية بعيدا عن النمطية 
املعتادة لضمان حتقيق النتائج 
املأمولة واملتوقعة واخلروج 
بتوصيات مباش����رة وحادة 
مرتبطة بآليات واضحة قابلة 

للتنفيذ قدر املستطاع. 
من جهته أكد وكيل ديوان 
احملاسبة اسماعيل الغامن، أن 
جتاوب األجهزة احلكومية مع 
الديوان متفاوتة،  مالحظات 
موضحا ان »ثمة جهات تتفاعل 
بشكل مباشر وأخرى أقل تفاعال 
لكن، هناك تفاعل ايجابي الى 
حد كبي����ر ونأمل أن يتطور 
الرقابية  القضايا  خاصة في 
التي يطرحها ديوان احملاسبة 
سواء في تقاريره السنوية أو 

تقاريره اخلاصة«.
وذكر الغامن في تصريحات 
للصحافي����ني عل����ى هامش 
االجتماع ان »ثمة تعاونا بني 
ديوان احملاسبة والهيئة العامة 
ملكافحة الفساد«، موضحا أن 
»دور الهيئة يأتي بعد ديوان 
احملاس����بة، وأحيانا تستقي 
الهيئ����ة بع����ض أعمالها من 
النتائج الرقابية للديوان واذا 
احتاجت ملعلومات في قضية 
معينة مت االبالغ عنها للهيئة 
يقوم الديوان باالس����تقصاء 
الرقابي في تلك القضية وافادة 

الهيئة«. 
وعن مس����ألة الضبطية 
القضائية في العمل الرقابي، 
بني ان »ديوان احملاسبة يعتمد 
على املستندات واستقصاء 
املعلومات، وثمة حاالت محددة 
جدا في التفتيش الفجائي واذا 
رأى الدي����وان ان هناك حالة 

اجلهات احلكومية من ثالث 
س����نوات ونصف ال����ى أربع 
الفكرة للتنفيذ،  سنوات من 
وبالتالي ف����ان اطالة الدورة 
املستندية ليس السبب فيها 

ديوان احملاسبة«. 
وتابع الغامن متحدثا عن 
االجتماع، ديوان احملاس����بة 
في الكويت له أنشطة تتعلق 
بالبيئة س����واء ف����ي الرقابة 
املس����بقة أو الالحق����ة أو في 
رقابة األداء، وثمة مجموعة من 
القوانني صدرت مهمتها حماية 
البيئة وديوان احملاسبة يقوم 
مبراجعة مدى التزام اجلهات 
بتل����ك القوانني بالتعاون مع 
الهيئة العامة للبيئة، ونلتفت 
ف����ي الرقابة املس����بقة بعني 
فاحص����ة للنق����اط التي لها 
عالقة بالبيئة مثل دراسات 
اجل����دوى وامل����ردود البيئي 
للمش����روع وكذلك احلال في 
الرقابة الالحقة ومدى التزام 
اجلهات احلكومية باألعمال 
املرتبط����ة باحملافظ����ة على 
البيئة، ونقوم كذلك بالرقابة 
على النفايات الصلبة والطبية 

والسائلة.
وبدوره قال وكيل الوزارة 
العربية  في جمهورية مصر 
حامت أحمد جعفر، إن املراجعة 
البيئية اخذت نصيبا كبيرا 
من االهتمام الدولي واالقليمي 
واحمللي، مؤكدا ان موضوع 
البيئ����ة مرتب����ط بالتنمية 
االقتصادية بش����كل واضح 
باالضافة لتأثيراتها السلبية 
على املجتمع، مشيرا الى ان 
هذا االجتماع سيبحث العديد 
من املوضوعات املتعلقة بدور 
األجهزة العليا الرقابية للمالية 
ف����ي املراجعة  واحملاس����بة 

البيئية.

عادل الشنان 

افتت����ح رئي����س دي����وان 
احملاس����بة باإلناب����ة ع����ادل 
الصرع����اوي صب����اح أمس 
االجتماع الثامن لفريق عمل 
العربية  البيئ����ة للمنظم����ة 
لالجهزة العليا للرقابة املالية 
واحملاسبة في فندق املوفنبيك 
بحضور وكيل ديوان احملاسبة 
اس����ماعيل الغ����امن والوكيل 
املساعد للش����ؤون اإلدارية 
واملالية عصام املطيري وجميع 

أعضاء فريق عمل املنظمة. 
وف����ي بداي����ة االجتم����اع 
قال الصرع����اوي، نؤكد على 
املناط بأجهزتنا  املهم  الدور 
البيئة في ظل  للحفاظ على 
املتعلقة بها،  تنامي املشاكل 
وفي هذا الصدد اصبح لزاما 
على فريق عمل البيئة وضع 
تلك املشاكل البيئية موضع 
اهتمام بالغ ووضع التوصيات 
الالزمة التي من شأنها تطوير 
عمل الرقابة على البيئة ولذلك 
أدركنا كجهاز رقابي في الكويت 
أهمي����ة اس����تضافة االخوة 
بالدول العربية والتنويه على 
ضرورة العم����ل بفاعلية من 
خالل تبادل اخلبرات واملعرفة 
والعم����ل عل����ى االرتقاء من 
خالل الندوات وورش العمل 
بني أعضاء األجهزة الرقابية 
العليا )األرابوساي( وتشجيع 
البحوث والدراسات في مجال 
املراجعة البيئية باالضافة الى 
األخذ بالتوصيات والدراسات 
اخلاصة باالصدارات االقليمية 
والدولية ومتابعة ما يستحدث 
والعم����ل عل����ى ترجمته����ا 
القطاعات  وتوزيعها عل����ى 
املختص����ة ومتابعة املعايير 
الدولية اخلاصة بالبيئة مع 

الوفد العماني املشارك في الفعاليات                             )عالء ابوالندى( عادل الصرعاوي واسماعيل الغامن وعصام املطيري خالل االجتماع 

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

ليزر الجسم كاماًل
100 د.ك
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الزين الصباح: مسابقة الكويت للعلوم والهندسة تنمي روح اإلبداع لدى الشباب
قالت وكيل وزارة الدولة 
الش����باب الشيخة  لشؤون 
الزين الصباح، إن مسابقة 
الكويت للعلوم والهندس����ة 
تعتب����ر حاضنة للش����باب 
الكويتي دون سن ال� 16 عاما، 
وتسهم في تنمية روح اإلبداع 
العلوم  لديهم في مج����االت 

والتكنولوجيا.
الزين  وأضافت الشيخة 
الصباح ل� »كونا« أمس على 

هامش افتتاح معرض مسابقة 
الكويت للعلوم والهندس����ة 
الثالثة أن هذه الفعالية تأتي 
بدعم من مؤسس����ة الكويت 
العلم����ي وبدع����م  للتق����دم 
استراتيجي من وزارة الدولة 
لشؤون الشباب وبالتعاون 
التربية، مبينة  م����ع وزارة 
أن املسابقة من شأنها أيضا 
املساهمة في حتقيق التطور 
ككل السيما بشأن الصناعات 

املستقبلية من خالل توفير 
بيئة حاضنة للش����باب من 
الفئة العمرية ما بني 12 و18 

سنة.
أكد رئيس  من جانب����ه، 
مجلس إدارة النادي العلمي 
الكويت����ي م.أحمد املنفوحي 
أهمية ه����ذه املس����ابقة في 
مساعدة األجيال الناشئة على 
فهم العل����وم والتكنولوجيا 
واملس����اهمة ف����ي تطويرها 

وتقدمها من خالل نشر ثقافة 
البحث العلمي املمنهج.

وق����ال املنفوحي إن عدد 
الذي����ن تقدموا للمش����اركة 
في املسابقة بلغ 358 طالبا 
وطالبة من مختلف املدارس 
املتوس����طة والثانوية على 
مس����توى الكويت في وقت 
بلغ عدد املقترحات البحثية 
ف����ي  املقدم����ة للمش����اركة 
املسابقة 169 مقترحا بحثيا، 

موضح����ا أن جلنة املراجعة 
العلمي����ة تول����ت مراجعة 
جميع املقترح����ات البحثية 
واختيار 132 مشروعا علميا 
بعد اجتيازها كل الضوابط 
واملعايير اخلاصة باملشاركة 

في معرض املسابقة.
م����ن جهته، ق����ال احملكم 
د.إيهاب بركات إن املسابقة 
العلمي  تختص باجلان����ب 
فقط والفائز بها سيشارك في 

مسابقة )اي اس اي اف( وهي 
أكبر مسابقة في العالم للبحث 
العلمي منذ عام 1950، مشيرا 
إلى أن مسابقة  بهذا الصدد 
الكويت للعلوم والهندس����ة 
ته����دف إلى تهيئ����ة الطالب 
الكويت  والطالبات لتمثيل 

في احملافل العاملية.
وأش����اد بركات مبستوى 
املس����ابقة لهذا العام »حيث 
هن����اك تطور ملح����وظ في 

مستوى املشاركات مقارنة 
باألعوام املاضية«، موضحا 
أن التحكيم في املسابقة قام به 
منذ يومني جلنة متخصصة 
تتك����ون م����ن أكادمييني في 
اجلامع����ة وعلى مس����توى 
علمي عال وأهمية املسابقة 
متأتية من دورها في تنمية 
العلمية السيما أن  املواهب 
العلمي ترتب  البحث  ميزة 

التفكير وجتعله منطقيا«.

الشيخة الزين الصباح

عر�ص خا�ص  جداً  جداً  جداً

ولفرتة حمدودة

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

35 K.D 100 K.D
توريد اللثة

للفك الواحد

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

35 K.D85 K.D
تبيي�ض منزيل

ابت�سامة هوليود
لل�سن الواحد

اجلابرية - ق1اأ - ش7 - بناية 55 - بجانب تراخي�ض مرور حويل - الدور اخلام�ض

Hot Line 60332914 - 60334873
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- عملــيـــات اجلــهــاز اله�شــمـي

- عملــيـــات البــــــوا�شــــــــيــــــر

- عملــيـــات الـغــدة الــدرقـيـــة

- عملــيـــات الـغــدة النكــافــيـة

الدگتور / حسني عفيف
ا�شت�شاري جراحة عامة 

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

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

- ت�شخي�ص وعالج اأمرا�ص العيون ال�شائعة

- اإجراء عمليات املاء االأبي�ص باأحدث االأجهزة.

 - عالج حاالت اعتالل ال�شبكية ال�شكري الب�شيطة واملتو�شطة.

- اإجراء عمليات ت�شحيح النظر.

الدگتور / عبدالله أسد الگندري
ا�شت�شاري طب وجراحة العيون 
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فريق النظاراتي حسن 

املشاركون في حملة التنظيف على الشاطئ

لقطة للذكرى مبناسبة اطالق اللونني اجلديدين من عدسات ديزيو الالصقة

جانب من املشاركني

»النظاراتي حسن« تعزز تشكيلة اجلمال
من عدسات ديزيو بلونني جديدين

»سفير الفنطاس« ينظم حملة تنظيف الشاطئ

أضافت ش���ركة النظاراتي حسن في حفل 
تدش���ن خاص م���ن معرضها ف���ي األفنيوز 
لونن جديدين إلى تش���كيلة عدس���ات ديزيو 
التجميلي���ة وذلك في حفل خ���اص دعت إليه 
عمالءها واملختصن في عالم اجلمال واملوضة 
واملدونن وممثلي الصحف واملجالت املختصة 

واالجتماعية ووسائل اإلعالم. 
عدسات ديزيو الالصقة هي أول منتج جتميلي 
متخصص يطرح في األسواق، ويظهر الشغف 
في التصميم اإليطالي التقليدي املستوحى من 
الظالل واأللوان املوجودة بالطبيعة والبحر. هذه 
األلوان النادرة التي تعزز من تألق وجاذبية من 

يضعون هذه العدسات الفريدة والعصرية.
كانت مجموعة عدس���ات ديزيو األولى من 
نوعها في العالم ق���د أحدثت قفزة نوعية في 
عالم العدسات الالصقة من خالل كونها للرجل 
واملرأة في نفس الوقت، وهي بذلك منحت الفرصة 
للرجل لتعزيز مظهره ومتيزه إضافة للمرأة. 
إنها متنح عمالءنا مزيجا من مشاعر االعتزاز 
بالنفس والشعور باجلاذبية والتألق فهي متنح 
الساعن بشغف المتالك كل ما هو مبتكر وفريد، 
ومع ذلك تقليدي، وتقودهم رغباتهم ألن يكونوا 

متميزين وفريدين في مظهرهم وجاذبيتهم.
تتوافر عدسات ديزيو بخط ألوان تتراوح من 
الكراميل الدافئ احلساس إلى األزرق اجلليدي 
احلازم. وهي مجموعة ألوان مكنتنا من أن نناغم 
الطاقات بن اجلسد والروح. لن تتردد املرأة في 
جتربة األلوان اجلديدة التي تعزز من نظرتها 
الواثقة من نفسها ومن مظهرها وكذلك الرجل. 
إن تفاصيل بسيطة مثل وضع أحمر الشفاه أو 
إضافة الكماليات مثل العدسات امللونة تعمل 
على إكمال مظهر املرأة األنثوي واجلذاب. الرجل 
على عكس ذلك، يختار األلوان التي تعكس قوة 

العزمية واإلصرار واحلزم في ذوقه الشخصي. 
إن العن هي مرآة لروحه.

إن املصمم���ن املوهوبن لدى ديزيو وفروا 
لعمالئهم املدركن الحتياجاتهم أفضل ما ميكن 
التوصل إليه في العدس���ات الالصقة امللونة 
والرائجة في األس���واق. وباختياركم لعدسات 
ديزيو فإنكم تختارون أفضل حليف وشريك 
يعزز من إمياءاتكم وقوة إقناع نظراتكم وحديثكم 
خالل لقاءاتكم واجتماعاتكم كل يوم. ديزيو تعزز 
من مظهركم مبجموعة ألوان فريدة ومتنحكم 
اآلن 10 طرق للتعبير عن شخصيتكم ولتروا 
من خاللها ويراك���م العالم من حولكم بأفضل 

مظهر.
اينوس���نت وايت، كرميي بيج، س���موكي 
غري، منت توتش ، فوريس���ت غرين، آيسي 

بلو، ديسيرت درمي، كراميل براون 
هي مجموعة األلوان الثمانية التي منحتكم 
الثقة بالنفس والتألق واآلن مت تعزيزها بدرجتن 
جديتن للون الرمادي. وقد جاءت هذه اإلضافة 
من عدسات ديزيو لتعزيز تشكيلتها املتميزة 
من األلوان ولتطلق أحاسيس اإلبداع واالبتكار 
مما مينحكم أبعادا جديدة إلمكاناتكم ولقدراتكم 

في جعل مظهركم أكثر جاذبية وتألقا.
اليت غري )الرمادي الفاحت(: ضباب الصباح 
الباكر املتعانق مع األفق البعيد مع الشفافية 
اخلفيفة. عيناك تتهامسان من خالل الضباب 
لتكتشف محطة من شعاع النور. اجته نحوها 
واطلق العنان ألحاسيسك لتتحول إلى حرارة 

العاطفة، ولتضيء السعادة مقلتا عينيك.
دارك غري )الرمادي الغامق(: دخاني كثيف 
الظالل، هو لون الرماد الذي يخفي في ثناياه 
أحاسيس���ك الكامنة منتظ���رة ألن تطلقك من 

جديد.

نظم فندق س���فير وريزيدن���س الكويت 
الفنطاس حملة تنظيف ميدانية لشاطئ العقيلة 
مؤخرا وذلك مبشاركة عدد من املتطوعن من 
موظفي الفندق على مدى يوم كامل، وتأتي هذه 
املبادرة متاشيا مع التزام الفندق االجتماعي جتاه 
البيئة وحمايتها، ولتعزيز الوعي حول أهمية 

احلفاظ على الطبيعة والشواطئ نظيفة.
وبهذه املناس���بة قال املدير العام للفندق 
سيف الدين محمد »يواصل الفندق برنامجه 
حلماية واجهته البحرية ويحرص على االلتزام 
بواجبه البيئي والتوعوي جنبا الى جنب مع 

واجباته االجتماعية األخرى، والتي أصبحت 
من ضمن ثقافته الراسخة التي تشمل اعادة 
تدوير الورق، فص���ل النفايات والتقليل من 
استخدام امللفات املطبوعة واستبدالها بامللفات 

الرقمية«.
وتندرج تل���ك احلملة حتت نطاق حمالت 
بيئية واسعة تبنتها ادارة الفندق كحملة احلفاظ 
على الطاقة، وحملة إع���ادة تدوير املخلفات 
الورقية وغيرها الكثير والتي تهدف لنش���ر 
وتعزيز الوعي واملسؤولية البيئية بن أفراد 

املجتمع.

روان العاصي

النظاراتي حسن يقدم كل جديدبوستر عدسات ديزيو الالصقة

جانب من احملاضرة

»طيبة« ينّظم محاضرة تعليمية 
في »زبيدة املتوسطة«

GF FERRE تشكيلة الربيع 
والصيف لدى روائع جنيڤ

من منطلق حرصه على توفير التوعية الصحية 
جلميع األعمار في املجتمع، نظم مستشفى طيبة 
محاضرة تعليمية وتوعوية ألقتها خبيرة التجميل 
لدى مستشفى طيبة روان العاصي حول الطرق 
املختلفة لرعاية البشرة واحملافظة عليها، وذلك 

في مدرس����ة زبيدة 
املتوسطة للبنات في 
الصباحية،  منطقة 
حيث حتدثت العاصي 
البش����رة  أنواع  عن 
املختلف����ة وط����رق 
واحملافظة  رعايتها 
عليها، كما قامت بالرد 
استفس����ارات  على 

احلضور املختلفة.
ه����ذا  وح����ول 
السياق، صرح نائب 

الرئيس التنفيذي لدى مستش����فى طيبة راشد 
الفضالة قائال: يهمنا في مستشفى طيبة أن نكون 
جزءا من املجتمع احمليط بنا وذلك عن طريق تقدمي 
الرعاية والتوعية الصحية جلميع فئات املجتمع 
وذلك كجزء من مسؤوليتنا االجتماعية، وكانت 
آخر مش����اركة لنا هي تنظيم محاضرة توعوية 
وتعليمية للطالبات واملدرسات في مدرسة زبيدة 
املتوسطة للبنات في منطقة الصباحية، حيث 
حتدثت خبيرة التجميل في مستشفى طيبة روان 
العاصي عن طرق رعاية البشرة واحملافظة عليها 
في جميع األعمار، حيث بدأت بتعريف احلضور 
على طرق احلصول على بشرة صحية وكيفية 
احملافظة على جمال ونضارة البشرة، وتبع ذلك 
جلسة لإلجابة عن مختلف االستفسارات املوجهة 

من املدرسات والطالبات.
وفي نفس السياق، عبرت العاصي � خبيرة 
التجميل في مستش����فى طيبة � عن س����عادتها 
باملشاركة في هذا النوع من احملاضرات التوعوية، 
قائلة: يس����عدني كجزء من هذا الصرح الطبي 
املتطور أن أس����اهم في نش����ر التوعية بأهمية 
العناية بالبشرة وخاصة للمرأة وهذا النوع من 
احملاضرات ميكننا من خالله الوصول إلى مختلف 
الفئات العمرية ونتمكن من إفادة شريحة أكبر 
من املجتمع ونحن على أمت استعداد لتلبية دعوة 
أي جه����ة وإلقاء مثل هذه احملاضرات التوعوية 

للجمهور الكرمي.

كما عودتنا ش����ركة روائع جنيڤ للساعات 
بتقدمي كل ما هو جديد ومميز في عالم الساعات 
واملجوهرات لشتى املناسبات وجميع الفصول، 
 GF تطرح تشكيلة جديدة وتصاميم فريدة ملاركة
FERRE. وحتمل لكم »روائع جنيڤ« في جعبتها 
أزهى التصاميم لفصل الصيف، فالتشكيلة اجلديدة 
من GF FERRE تتألأل بلون أشعة الشمس الذهبية، 
وعق����رب الثواني الذي يدور بحركة دائرية على 
شكل زهرة يانعة يخطف األبصار، انتقيها لتضفي 

إلى صيفك مرحا وتألقا. 
مزيج من الذوق اإليطالي الرفيع واملميز وجودة 
الصناعة السويسرية، جتدونها لدى جناح روائع 
جنيڤ للس����اعات »جنيڤ جاليري« في معرض 

مشرف للساعات املستمر حتى 1 نوفمبر.
 وتعتبر GF FERRE رمز الشياكة العصرية 
والتفرد عن اآلخري����ن، فهي ثمرة الفن االيطالي 
املعروف����ة بجاذبيت����ه وأناقته، ورمز املعيش����ة 
احلضارية في عالم الس����اعات، حيث تستخدم 
األل����وان لتضفي احلياة على القطع الرائعة ذات 
اخلطوط التعبيرية بأس����لوب مبتكر وتنفيذ ال 
تش����وبه شائبة، فهي مستوحاة من منط احلياة 
اجلذابة واملرحة، وقام على تصميمها مصممن 
عاملين حيث قاموا باجلمع بن اإلبداع واخلبرة 
اإليطالية في مجال صناعة الساعات لعمل تشكيالت 
متطورة من الساعات الفاخرة التي امتد صداها 
إلى صيحات املوضة العاملية والفاخرة، عاكسة 
شخصية متألقة وناعمة، وهي متعددة املوديالت 
النسائية والرجالية لترضي جميع األذواق. وألول 
مرة بالكويت تنفرد روائع جنيڤ للساعات بتقدمي 
جميع تشكيالت ساعات GF FERRE إلرضاء جميع 

األذواق وبأسعار في متناول اجلميع.

راشد الفضالة

»زنيت« شاركت بدوري
»2000 Tour Auto Optic«

كتب اسمها في النجوم.. السعي ذاته للتميز، 
الشغف ذاته، األناقة ذاتها، لقد كان دائما مقرر 
أن يلتقي الشريكان، وس���يلتقيان أخيرا عند 
 Tour خ���ط االنطالق في الدورة ال�24 لس���باق
Auto حيث ستكون زنيت امليقات الرسمي لهذا 
السباق، وانطلق 3 خبراء في اجلمال امليكانيكي 
والسرعة إلى جانب معاونيهم في القيادة حتت 
رايتها، وعلى معصمهم ساعة خاصة بهذا احلدث 
 El Primero تتميز بتصمي���م رياضي من طراز

 .Tour Auto Edition 1969 Chronomaster
سباق أسطوري، سائق أسطوري: بعد القفزة 
احلرة التي سجل من خاللها رقما قياسيا أكسبه 
مكانة حاس���مة في التاري���خ، يجلس فليكس 
بومجارتنر اليوم خلف مقود سيارة مرسيدس 
 SL 300 MERCEDES BENZ 1955 م���ن ط���راز
ليخوض حتدي الس���رعة باسم شركة زنيت. 
باالنتقال من طبقة الستراتوسفير إلى طريق 
االسفلت، كان بحاجة إلى حلبة جديدة الختبار 
أقصى قدراته في مواجهة األبطال اآلخرين، مع 
تركيزه على أداء يؤدي به إلى النصر النهائي، 

رمبا.
سائق يشارك في سباق Tour Auto. الوقوف 
على خط االنطالق، يقود واحدة من 230 سيارة 
رياضية فريدة الطراز، في سباق أسطوري، لهو 
حلم من أحالم الطفولة يشهد فليكس على حتققه. 
بيد أن زنيت، والتي ترافق الرجال والنس���اء 
الذين يحيون ويتنفسون شغفا منذ عام 1865، 
هي متحمسة بقدر الرجل نفسه حول آفاق هذه 
املغامرة اجلديدة، الفصل الثاني من قصة هذا 
الثنائي اللذان يجري االدرينالن والش���جاعة 

في شرايينهما. 

وتس���جيال النطالقة لم يسبق لها مثيل في 
فصل سباق الس���يارات، صممت زنيت ساعة 
 Tour حصرية تبلور روح ش���راكتها مع سباق
Auto، ألن ما يربط بن الساعات الراقية الصنع 
وهواة جمع السيارات هي اخلبرة القائمة على 
الدقة والعناية بالتفاصيل والرغبة في الكمال 
 El Primero Chronomaster واألناقة، جتمع نسخة
Tour Auto Edition 1969 هاتن امليزتن بصورة 
دائمة من خالل دمج احلركات الثورية العاملة 
بآلية كرونوغراف والتي يعزى لها الفضل في 
شهرة الشركة. ومت جتهيز هذه الساعة بحركة 
 El ذاتية التعبئة تعمل بآلية كرونوغراف من نوع
Primero 4061 إلضفاء ملسة رياضية عليها، فيما 
يعكس تصميم مينائها املفتوح روح املنافسة 
وعالم السيارات الكالس���يكية مع فتحة توفر 
مشهدا يذكر مبنظر مثير لإلعجاب يحييك عند 

فتح غطاء محرك سيارة السباق. 
ولكل واحدة منها جيب س���فلي، مع االبزمي 
الذي يقفل حول املعص���م بطية ثالثية، يذكر 
الشريط بالقفازات التي يضعها سائقو السيارات 
الكالسيكية: جلد العجل األزرق املثقب مع بطانة 
من املطاط االس���ود للحماي���ة الرتباط فوري 
بسيارات السباق ذات األداء العالي. يظهر شعار 
سباق Tour Auto على الزجاج الذي يحمي وجه 
امليناء ورقم الساعة التسلسلي. ويعرض غطاء 
الصندوق املميز شعار Tour Auto فيما يتناسق 
داخله األزرق مع اللون الغالب للس���اعة. هي 
ساعة حلم لسائقي سيارات السباق الكالسيكية، 
 El Primero Chronomaster وتأتي في نس���خة
Tour Auto Edition 1969 بإصدار محدود يضم 

500 قطعة.

املهلب مول قمنا بتنظيم هذه 
الفعالية الترفيهية التي تهدف 
الحتضان وإبراز املواهب الشابة 
ودعمها ورعايتها وتشجيعها 
ف����ي مختلف مج����االت اإلبداع 

الفني«.
وأضاف����ت: »أيض����ا ننظم 
في املهلب م����ول مجموعة من 
األنشطة والفعاليات الترفيهية 
والتسويقية والتثقيفية األخرى، 
فمهرجان »هديتك على كيفك« 
التسويقي، والذي تعتمد فكرته 
على أنه مقاب����ل كل 10 دنانير 
مشتريات يحصل املتسوق على 
فرصة ليربح قسائم مشتريات 
املهلب مول،  قيمة من محالت 
ليس����تمتع بالتسوق واختيار 
الهدية التي يرغب فيها، أما عن 
الفعاليات الترفيهية فس����يتم 
تنظيم فعالية فنون وأنشطة 
األطف����ال بتاري����خ 2015/5/7، 

املهلب مول يكتشف املواهب الشابة واملميزة
ونع����د عمالءنا الك����رام بأننا 
مس����تمرون بتقدمي كل ما هو 

جديد ومميز«.
وفي نهاية الفعالية اختلطت 
املشاعر واألحاسيس، بن ترقب 
وحماس ملعرفة الفائز، لتعلن 
بعدها اللجنة عن »جنوم املهلب« 
الثالثة  الفائزين  ليتم تتويج 
األوائل وهم حس����ن دامرجي 
)غناء( ورهف العنزي )غناء( 
وزينب قاسم )شعر( وتقدمي 
الدروع واجلوائز النقدية لهم.
واختتم املهرجان بتوزيع 
الهداي����ا املميزة الت����ي قدمتها 
محالت املهلب مول على جميع 
املتسابقن، ثم التقطت الصور 

التذكارية.

نظم املهلب مول مهرجانا هو 
األول م����ن نوعه في املجمعات 
الكتشاف املواهب الشابة املميزة 
في مختل����ف الفنون كالعزف 
والغناء والرسم والشعر، من 
خالل دعم ورعاية هذه الفعالية 
التي جرت 16 اجلاري في »املهلب 
مول« وحضرها عدد كبير من 

اجلمهور.
وكان����ت املواهب الفتة جدا 
ومن مختل����ف األعمار، حيث 
ش����اركوا في هذا اليوم املميز 
ليعرضوا ما لديهم من مواهب 
وإبداعات فنية، بوجود جلنة 
التحكي����م املؤلفة م����ن الفنان 
املوهوب بدر األيوب والسيدة 
دانة عبدالعزيز والسيد عبداهلل 
الس����ري من إدارة املهلب مول 
والسيدة مايسة ابراهيم من إدارة 
ايديوم للدعاية واالعالن املنظمة 
للفعالية، حيث قيموا املتسابقن 
ضمن معايير ومقاييس صارمة 
الختيار جنم املهلب، وقد القت 
جميع املواهب حماسا شديدا 
النظير من  وجتاوبا منقط����ع 
قبل اجلمهور تشجيعا للمواهب 
الواع����دة وتفاعال مع مجريات 
التي تخللها عروض  الفعالية 
ممي����زة لش����خصيات فروزن 
ومس����ابقات وتوزيع اجلوائز 

على احلضور.
وقالت مديرة املول س����ارة 
العمر: »في إطار مهرجان ربيع 

فقرة ترفيهيةالفائزون باملراكز األولى

من احلفل
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متوقعا استمرار التوسع في هذا 
القطاع مع دخول اس����تثمارات 
جديدة ملطاعم أوروبية وغربية 
وآس����يوية جدي����دة عبر نظام 

الفرانشيز. 
وأرجع عازار النمو املتوقع 
في عدد املطاعم واالستثمارات 
املتوقعة فيها إلى ارتفاع متوسط 
دخ����ل الفرد في الكويت من 32 
ألف دوالر عام 2006 إلى نحو 
45 ألف دوالر س����نويا، وكذلك 
زيادة عدد السكان في الكويت 
من 3.2 ماليني نسمة عام 2006 
إلى نحو 4.2 ماليني نسمة، إلى 
جانب الزيادة الكبيرة في عدد 
املجمعات التجارية وانتشارها 
في مختل����ف املناطق ودخول 
عدد كبير من الشركات العاملية 
وتوس����عها، هذا فضال عن أنه 
نشاط مربح ومعدالت ربحيته 

مازالت مرتفعة في الكويت.
وشدد عازار على أهمية هذا 
القطاع في تنمي����ة العديد من 
األنش����طة والقطاعات األخرى 
لعدد من األسباب منها أنه يلبي 
الطلب على خدمة تشهد طلبا 
متزايدا من املواطنني واملقيمني، 
ويساعد في منو قطاع السياحة 
الداخلية، ويعتبر نشاطا رئيسيا 
وضروريا ومكم����ال في جميع 
املراكز التجارية، ويوظف عددا 
كبيرا من العمالة بشكل مباشر 
وغير مباش����ر، فضال عن أنه 

دشنت مطعمي »ذا جيت الوجن« و»ذا تشوكليت جيت« 

»أولد دياموند« التابعة لـ »مدن األهلية« تقدر 
استثمارات املطاعم في الكويت مبلياري دوالر

يرتبط بالعديد من الصناعات 
األخرى، والسيما صناعة األغذية 
واملش����روعات ويس����اعد على 
منوها. وذكر أن »اولد داياموند« 
جنحت في ترسيخ مكانتها في 
الس����وق الكويتي الواعد الذي 
حل في املرتب����ة الثامنة عامليا 
من حيث اسرع أسواق التجزئة 
منوا بسبب االرتفاع املتواصل 
في الطل����ب واملبيعات، وكذلك 
الزيادة في املساحات املخصصة 
لتجارة التجزئة سنويا بفضل 
نشاط الشركات املطورة للمراكز 
التجارية ف����ي مختلف مناطق 
الكوي����ت. وأوضح ع����ازار أن 
الشركة ضخت استثمارات كبيرة 
خالل فترة وجيزة لتنفيذ خطة 
انتشارها وتوسعها، وحققت 
منذ مباش����رة أعماله����ا العديد 
من اإلجن����ازات، حيث متكنت 
من استقطاب عالمات جتارية 
عاملية من أوروب����ا والواليات 
املتحدة تدخل الس����وق احمللى 
للمرة األولى في مؤشر على الدور 
الذي تقوم به الشركة في جذب 
االستثمارات األجنبية لقطاع 
اخلدمات واملساهمة في تنويع 

البيئة االقتصادية احمللية.

أعلنت ش����ركة مدن األهلية 
العقارية عن جناح ش����ركتها 
التابعة »أولد دياموند« في تنفيذ 
خطتها التوسعية في مجال قطاع 
املطاعم ف����ي الكويت من خالل 
تدشني عدد من العالمات التجارية 
العاملية اجلديدة في مجال قطاع 

األغذية واملشروبات.
وقال املدير التنفيذي للشركة 
عمر جنم إن شركة مدن األهلية 
العقارية تواصل تعزيز نشاطها 
في س����وق العقارات التجارية 
بالتكامل مع األنش����طة املكملة 
وأبرزها قطاع املطاعم والوكاالت 
التجارية العاملية التي تس����هم 
في دعم تطور الس����وق احمللي 
ودفعه ملواكبة النمو القطاعي في 
املنطقة. من جهته، قال استشاري 
إدارة األغذية واملشروبات بشركة 
»أولد دياموند« جميل عازار في 
بيان صحافي إن الشركة ومنذ 
دشنت عالمتها التجارية العاملية 
الشهيرة في قطاع املطاعم »ذا 
جيت الوجن« في ذا جيت مول، 
أحد أكب����ر املجمعات التجارية 
في الكويت، وهي ترصد إقباال 
واضحا بفضل اجلودة والتنوع 
والتصنيف واألجواء املختلفة 
يدفعها لبحث خطط التوس����ع 
واالنتشار في السوقني احمللي 

واإلقليمي. 
وأضاف عازار أن الش����ركة 
متكنت أيضا من تعزيز تواجد 
عالمتها التجارية األميركية في 
مجال املطاعم »ذا تش����وكليت 
جيت« التي تدخل الى السوق 
الكويتي للمرة األولى بتجارب 
م����ذاق جدي����دة للعدي����د من 
املأكوالت واملش����روبات ومنها 
أطباق الش����يكوالتة. وأوضح 
أن التقدي����رات تش����ير إلى أن 
االستثمارات احلالية في املطاعم 
في الكويت تقدر بنحو 600 مليون 
دينار أي ما يعادل نحو ملياري 
دوالر مبتوسط 100 ألف دينار أو 
جميل عازار 340 ألف دوالر للمطعم الواحد،  عمر جنم 

في احلياة اليومية ساهما مع 
عدة عوامل أخرى في إفس����اد 
طبيعة العادات الصحية والنظام 
الغذائي السليم لإلنسان الكويتي 
ما انعكس س����لبا على صحة 
جس����ده وتفكيره، خاصة مع 
تقاري����ر وزارة الصحة واألمم 
املتحدة التي أشارت إلى ارتفاع 
مؤشرات السمنة لدى الشعب 
الكويتي كأعلى نسبة في العالم، 
ما يتطلب مراجعة مع النفس 
وقرع ناق����وس اإلنذار، وإعادة 
تصميم وتوجيه برامج صحية 
جديدة عملية تسعى إلى تثقيف 
وتوعية اجلماهير عبر برامج 
مدروسة وأكثر جناعة في إيصال 
رسائل لسكان الكويت تهدف إلى 
تعزيز مفاهيم احلياة الصحية 
الس����ليمة املتوازن����ة واجلمال 
ومنها ممارسة متارين الرياضة 
واللياقة البدنية، تطبيقا ملبدأ 
العقل السليم في اجلسم السليم، 
حيث ان الصحة تاج على رؤوس 

األصحاء ال يراها إال املرضى.
وقالت احلسون إن املعرض 
يس����عى الى استقطاب وجذب 
املهتمني واجلهات ذات العالقة في 
هذا املجال والتي تعنى بالصحة 
واجلمال كاملستشفيات اخلاصة، 
وعي����ادات اجللدية والتنحيف 
والتخسيس إضافة إلى شركات 
أجهزة الرياضة واللياقة البدنية، 
وعيادات األس����نان، والنوادي 
الصحية وس����با، وش����ركات 
صناعة املواد الغذائية الصحية 

تنظمه أرض املعارض في نوفمبر املقبل

بدء التسويق وفتح باب التسجيل
واالشتراك مبعرض »الصحة واجلمال«

املتخصصة، وعشاق الرياضة 
واملأكوالت واألغذية الصحية 
املتنوعة.  وتوقعت احلسون أن 
يشهد هذا املعرض جناحا وصدى 
ايجابيا واسعا، مشيرة إلى أن 
املعرض ستواكبه حملة اعالمية 
وإعالنية شاملة تشمل جميع 
وسائل اإلعالم احمللية، وسيضم 
مجموعة من الفعاليات واألنشطة 
املصاحبة التي يشارك بها أطباء 
وإخصائي����و تغذي����ة وصحة 
وجمال، حيث تشتمل على برامج 
التوعية والتعريف التي تساهم 
في نشر وإيصال رسائل ثقافية 
للمواطنني واملقيمني على ارض 
الكويت والتي تلقي الضوء على 
املنتج����ات املتنوعة واخلدمات 

املتميزة اجلاذبة للجمهور.

أعلنت شركة معرض الكويت 
الدولي عن فتح باب التسجيل 
لالش����تراك مبعرض »الصحة 
واجلمال« الذي يقام في الفترة 
من 9 الى 11 نوفمبر املقبل، وذلك 
في القاعة 7 على ارض املعارض 
الدولية مبشرف، حيث يعد أول 
معرض متخصص ويستقطب 
املهتم����ني بالصح����ة وصناعة 
اجلمال، الى جانب االطالع على 
اجلديد في ه����ذا املجال والذي 
يهدف إلى تعزيز مفهوم احلياة 

الصحية املتوازنة.
وفي هذا السياق، صرحت 
مدير معرض الصحة واجلمال 
لدى ش����ركة معرض الكويت 
الدولي مرمي خالد احلسون بأن 
سوق الصحة واجلمال بالكويت 
واملنطقة يحظى باهتمام شريحة 
كبيرة من الن����اس أفرادا كانوا 
أو ش����ركات، باعتب����اره نافذة 
مهمة ملواكبة ما يشهده العالم 
من تقدم وتطور مس����تمر في 
هذا القطاع احليوي، مش����يرة 
الى أن املع����رض يعنى بتقدمي 
خدمات الصحة واجلمال خاصة 
التكنولوجيا املختصة بعمليات 
التجميل والتخسيس والرياضة 
وغيرها، حيث يستقطب العديد 
من الهيئات واملؤسسات بقطاعيها 
احلكومي واخلاص ويوفر لهم 
فرص االلتقاء بجمهورهم على 
اختالف ش����رائحهم. وشددت 
احلسون على أن منط املدنية 
مرمي احلسوناحلديثة وس����رعة إيقاع العمل 

أعلن بنك اخلليج عن إطالق عروض 
متميزة حلاملي بطاقات ماس���تركارد 
االئتمانية، حي���ث بإمكانهم احلصول 
عل���ى مجموعة كبيرة م���ن العروض 
االس���تثنائية واخلصوم���ات اخلاصة 
م���ع برنام���ج »Priceless Arabia« من 
خالل دخولهم إلى البوابة اإللكترونية 
املخصصة لهم عل���ى العنوان التالي: 

.www.pricelessarabia.com
وميكن حلاملي بطاقات ماستركارد 
االئتمانية من بنك اخلليج االستمتاع 
بتج���ارب ال تقدر بثمن، واالس���تفادة 
م���ن العروض اخلاص���ة والفريدة من 
نوعها لدى املطاعم ومجمعات التسوق 
والرياضة والسفر وغيرها الكثير عبر 
www.pricelessarabia. املوقع اإللكتروني

com. ويلتزم بنك اخلليج مبنح عمالئه 
أفضل الع���روض وأحدثها، إلى جانب 
مجموعة متميزة من اخلدمات املصرفية 

واملنتجات املالية.

»Priceless Arabia« اخلليج«: عروض مع«

بالتعاون مع ماستركارد

»الوطني«: 4 عمالء يحضرون نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ش����رائية مببلغ 1 دينار يتم 
إنفاقها تراكميا باس����تخدام 
بطاقات ماستركارد الوطني 
االئتماني����ة محليا، ومقابل 3 
فرص عند استخدام البطاقات 
خارج الكويت أثناء الس����فر 
أو عل����ى مواق����ع اإلنترن����ت 

العاملية.
وكلم����ا ازداد اس����تخدام 
بطاقات ماستركارد الوطني 
االئتمانية خالل فترة العرض 
تزداد فرص حامليها في الفوز 
والذهاب حلضور نهائيات هذا 

الدوري األكثر إثارة ومتعة.
وقال مس����اعد مدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
الش����خصية في بنك الكويت 
الوطني محمد خالد العثمان »إن 
بنك الكويت الوطني يعتز بهذه 
الشراكة مع ماستركارد ملكافأة 

عمالئنا بحض����ور املباريات 
نص����ف النهائي����ة واملباراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا 
 UEFA Champions League

.2015
وتلقى هذه احلملة جتاوبا 
وإقباال واسعا في كل عام في 
ظل الشعبية الكبيرة لدوري 
أبط����ال أوروبا ف����ي الكويت 
واالهتمام مبتابعة مبارياته 

احلماسية.
وه����ذا ب����دوره يجعلن����ا 
حريصني دائم����ا على تقدمي 
اخلدمات واملنتجات والعروض 
األكثر حصرية لتلبية تطلعات 
عمالئن����ا وتوفي����ر األفضل 

لهم«.
ومن جانب����ه، قال راغاف 
براساد، مدير عام ماستركارد 
في منطق����ة اخلليج العربي: 
»نحن سعداء مبكافأة 4 عمالء 
من حملة بطاقات ائتمانية من 
بنك الكويت الوطني برحلة 
لشخصني حلضور املباريات 
نصف النهائية واملباراة النهائية 
في برلني لدوري أبطال أوروبا 
 .2015 UEFA Champions League
نحن نركز على تقدمي جتارب ال 
تقدر بثمن لعمالئنا من حاملي 
بطاقات ماستركارد من خالل 
االحتفاء بأشياء تهمهم وحتقق 
شغفهم ونقدم لهم ذكريات ال 

تنسى«.

النهائية لدوري أبطال أوروبا 
 2015 UEFA Champions League
واملقررة ف����ي برلني مدفوعة 
التكاليف مب����ا في ذلك تذاكر 
الس����فر ذهابا وإيابا واإلقامة 
في الفندق وتذاك����ر املباراة، 
باإلضافة إلى تأمني املواصالت 

من وإلى موقع املباراة.
وكلما زاد استخدام بطاقة 
الوطني ماستركارد خالل هذه 
الفترة داخل الكويت وأثناء 
السفر أو عبر مواقع اإلنترنت 
تزيد فرص حامليها في الفوز 
والذهاب حلض����ور نهائيات 
هذا ال����دوري األكثر إثارة في 

العالم.
ويحصل حاملو بطاقات 
ماستركارد الوطني االئتمانية 
على فرصة واح����دة لدخول 
السحوبات مقابل كل عملية 

أعلن بنك الكويت الوطني 
ع����ن أول 4 فائزين برحالت 
لشخصني حلضور املباريات 
نصف النهائية لدوري أبطال 
 UEFA Champions أوروب����ا
League 2015، وذلك في السحب 
األول ضمن حملة مكافأة حاملي 
بطاقات الوطني ماستركارد 
االئتمانية بالتعاون مع شركة 

ماستركارد العاملية.
وقد فاز في السحب الذي 
ج����رى حتت إش����راف وزارة 
التج����ارة والصناعة، كل من 
لينا زياد قبالوي ووائل محمد 
سعد اخلضر وعمار أبوحجلة 
مصطفى عبدالغني احلاج علي 
وسعود عبدالعزيز عبداهلل 
العوضي برحالت لشخصني 
مدفوعة التكالي����ف بالكامل 
حلضور مباريات نصف نهائي 
دوري أبطال أوروبا، تشتمل 
على تذاكر السفر ذهابا وإيابا 
واإلقامة ف����ي الفندق وتذاكر 
املباريات، باإلضافة إلى تأمني 
املواصالت م����ن وإلى موقع 

املباراة.
وما زالت الفرصة متاحة 
أمام حاملي بطاقات الوطني 
ماستركارد االئتمانية لغاية 
ي����وم الثالث����اء 5 مايو 2015 
للدخول في الس����حب األخير 
والفوز برحلتني استثنائيتني 
لش����خصني حلضور املباراة 

أحد الفائزين يتسلم جائزته من مسؤول العالقات العامة في البنك أحمد أبل محمد العثمان

أن مبيعات الشركة تصل إلى 
10 ماليني دينار بزيادة من 

10 إلى 20% سنويا.
وأضاف أن رس���يفرات 
هيوماك���س اجلدي���دة لم 
تعد بحاج���ة إلى أطباق أو 
وصالت، إذ يعتمد األمر فقط 

على اإلنترنت.
وأوضح احلسينان أن أهم 
ما مييز املنتجات اجلديدة 
للشركة الريسيفرات حرية 
التحكم في املشاهدة في أي 
وقت وفي أي مكان، مبينا 
 IR4000HD ان الريس����يفر
ميتلك تقنية جديدة وهي 
التحكم واملشاهدة بالهاتف 

كان فرصة جي����دة للطاقات 
الشابة التي تبحث عن التميز 
ف����ي جميع مج����االت العمل 
املختلف����ة، مبينا أن الكويت 
غني����ة بالكف����اءات الوطنية 

احملمول واألجهزة اللوحية، 
وكذلك مشاهدة العديد من 
القنوات عن طريق IP وميكن 
ملستخدمه تسجيل الڤيديو 
الشخصي بوظائفية جاهزة 
عب����ر منف����ذ USB وتقنية 
استقبال أكثر من قمر في آن 
واحد فضال عن نظام بحث 
هيوماكس التلقائي وإمكانية 
القنوات املجانية  مشاهدة 
وغير املشفرة وكذلك طرح 
أجه����زة جدي����دة ألول مرة 
بنظام Android، حيث هناك 
العديد من املزايا والباقات 
ألول م����رة تط����رح، فيما 
يدعم ريس����يفر هيوماكس 
وريسيفر HD MINI القنوات 
عالية الوضوح HD وقنوات 
الوقت  العادي����ة في  الدقة 
نفس����ه ويتضمنان مدخال 
لبطاقة نظ����ام ارديتو ذات 
نظ����ام الولوج املش����روط 
ودلي����ل برام����ج إلكتروني 

ملدة 7 أيام.
وكشف احلسينان عن 
املزيد من اخلدمات املقدمة 
للعمالء فيما يتعلق بالصيانة 
واملتابعة والبرمجة وسهولة 
املنتجات للراغبني  وصول 
في اقتنائه����ا واعدا باملزيد 
التميز لكل مستخدمي  من 

منتجات هيوماكس.

الشابة، وإذا ما أتيحت الفرصة 
أمامها فس����تكون قادرة على 
حتمل املسؤولية في جميع 

ميادين العمل«.
وخت����م غن����ام بالتأكيد 
على أن بنك الكويت الدولي 
سيستمر في حضور مثل هذه 
الفعاليات التي تعزز التواصل 
مع الشباب والكفاءات املهنية 
الش����بابية، حتقيقا لرسالة 
البنك وأهدافه في تقدمي املزيد 
من املش����اركات املجتمعية، 
داعي����ا اخلريجني إلى زيارة 
موقع »الدولي« على شبكة 
www.kib.com. االنترن����ت 
kw، وتعبئ����ة منوذج طلب 
الوظيفة، ليتم التواصل معهم 
املتاحة،  الوظيفية  بالفرص 
والتي تتناسب مع مؤهالتهم 

ومهاراتهم.

من دول العالم منها اإلمارات 
العربية والهن���د وإيطاليا 
وأملانيا وفرنسا وأستراليا 
وهون���غ كون���غ واليابان 
وتايلند وبريطانيا والواليات 

املتحدة وغيرها«.
وب���ني احلس���ينان في 
تصريح خاص ل� »األنباء« أن 
حصة الشركة السوقية في 
الكويت تتعدى ال� 80%، الفتا 
إلى أن هيوماكس في جميع 
بيوت الكويت، موضحا أن 
حجم توزيع الشركة ألجهزة 
هيوماك���س على الس���وق 
الكويتي سنويا يصل بحدود 
400 ألف جهاز، مشيرا إلى 

باستقبال الطلبة والرد على 
استفساراتهم، وعرض فرص 
العمل التي تناسب قدراتهم 

وحتقق طموحاتهم«.
وأضاف غنام »أن املعرض 

عبدالرحمن فوزي

أكد رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة احلسينان لألجهزة 
اإللكترونية والتكنولوجيا 
الرقمية ناصر احلس���ينان 
أن التطور الصناعي الهائل 
ف���ي التكنولوجيا الرقمية 
أحدث نقلة هائلة في حياة 
البش���رية وحل���ق بها في 
الفضاء الشاسع بعدما مكن 
اإلنس���ان من غزو الفضاء 
وحتويل الكرة األرضية إلى 
قرية صغيرة يتواصل فيها 
القاصي والداني في حلظات 

قليلة من الزمن.
احلس���ينان  وص���رح 
مبناس���بة حف���ل تدش���ني 
اجليل اجلديد من منتجات 
البرمجة هيوماكس  شركة 
الريسيفرات )HD( ودخولها 
الكويتي���ة قائال:  الس���وق 
الش���ركة في  »لقد متكنت 
اآلونة األخيرة من املنافسة 
مبنتجاته���ا ف���ي الس���وق 
العاملية بقوة إذ إنها واحدة 
من الشركات العاملية الرائدة 
الرقمية  في مجال األجهزة 
وأجهزة فك التشفير، ومتكنت 
من تصدير منتجاتها ألكثر 
من 90 بلدا في جميع أنحاء 
العالم، ولها مكاتب في العديد 

أعل����ن املدي����ر التنفيذي 
إلدارة املوارد البشرية في بنك 
الكويت الدولي مجدي غنام 
عن جناح مشاركة البنك في 
معرض الفرص الوظيفية الذي 
تنظمه جامعة الشرق األوسط 
األميركية لكونه يشكل فرصة 
مناس����بة لاللتقاء بالشباب 
حديثي التخرج، واستقطاب 
الطاقات الش����ابة منهم التي 
تبحث عن التميز في العمل 

بالقطاع املصرفي. 
وقال غنام: »لقد أتاحت لنا 
مشاركتنا في املعرض، الوقوف 
على طموح����ات وتطلعات 
إلى دعم  الشباب، باإلضافة 
وتش����جيع الش����باب الواعد 
للعمل في القطاع املصرفي، 
مشيرا إلى أن موظفي املوارد 
البشرية قاموا أثناء املعرض 

ناصر احلسينان وممثلو الشركة األم 

جناح البنك في املعرض

مبناسبة استقبال اجليل اجلديد من منتجات »هيوماكس« بالكويت

احلسينان: »هيوماكس« تستحوذ على 80% من السوق الكويتي

»الدولي« شارك في معرض الفرص الوظيفية

أكد نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبداهلل النجران التويجري 
على األهمية اخلاصة التي يوليها البنك في دعمه املتواصل والدائم 

للشباب الكويتي في مختلف املجاالت باعتبارهم ثروة الكويت 
ومحرك التنمية الرئيسي فيها. وأوضح التويجري ان رعاية 
البنك ملسابقة الروبوت 2015 التي نظمها مركز صباح األحمد 

للموهبة واإلبداع بني مدارس الكويت تصب في هذا االجتاه مؤكدا 
استمرار البنك في رعاية مثل هذه الفعاليات التي تستهدف إطالق 
طاقات الشباب. وأضاف ان مسابقة الروبوت تعتبر منوذجا رائعا 

لبناء الشباب الكويتي كونها تعتبر مبنزلة احلاضنة الختراعات 
املستقبل كما انها توجه الشباب نحو الصناعة التي تعتبر الرديف 
الرئيسي للنفط. وأوضح ان أنشطة مركز صباح األحمد للموهبة 
واإلبداع تأتي مواكبة لواحدة من قيم البنك وهي اإلبداع واالبتكار 

التي تعتبر من اهم القيم التي يحرص البنك على ترسيخها بني 
العاملني فيه باعتبارها احملرك الرئيسي خلدمة العمالء وخلق 

منتجات وخدمات مميزة.

»بوبيان« رعى مسابقة الروبوت

التويجري خالل شرح طريقة املسابقة 

السحب األخير 
على فرصتني 

استثنائيتني حلضور 
املباراة النهائية 

في برلني
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كتبت:  زينب أبو سيدو

)يوسف كرمي( الزميلة زينب أبوسيدو حتاور د.يوسف الصالح 

د.يوسف الصالح، استشاري جراحة عامة وجراحة السمنة 
في »طيبة ميديكال سبا«، ونائب رئيس الرابطة الكويتية 
جلراحات السمنة واملنظار، حاصل على بكالوريوس طب 

وجراحة عامة وتوليد من دبلن في الكلية امللكية للجراحني 
وشهادة االختصاص في اجلراحة العامة من معهد الكويت 

لالختصاصات الطبية، حاصل على تخصص دقيق في جراحة 
اجلهاز الهضمي واملناظير.

د.الصالح حاصل ايضا على عضوية الكلية امللكية للجراحني 
بأدنبرة وعضوية املجلس الطبي البريطاني وعضوية الفيدرالية 

العاملية جلراحة السمنة، وله خبرة اكثر من 16 عاما في مجال 
اجلراحة العامة وجراحات احلاالت احلرجة واملناظير.

شارك في العديد من البحوث العلمية املنشورة في املجالت 
العلمية ومنها وصف حصري جلراحة املرارة الصفراوية 

باملنظار، كما شارك في العديد من املؤمترات وورش العمل 
الطبية احمللية والعاملية.

يعالج عمليات فتاق وارجتاع املريء باملنظار اجلراحي، وامراض 
الشرج والعمليات الصغرى، وعمليات الدوالي بأنواعها وغير ذلك 
مما يتعلق بجراحة اجلهاز الهضمي وأورام الغدد الصماء والثدي.

ضيفنا في سطور

د.يوسف الصالح 
استشاري الجراحة العامة 

وجراحة السمنة 
يرد على أسئلة القراء

ميكن القول ان السمنة أصبحت مرض العصر خصوصا في بلدان اخلليج وبعض البلدان املتقدمة، بسبب منط احلياة الذي يعتمد على الرفاه، 
وقلة احلركة وتناول األطعمة اجلاهزة. والسمنة ليست مجرد زيادة في الوزن، بل األخطر هي املضاعفات الصحية التي تسببها السمنة وأهمها 
أمراض القلب والسكر واملفاصل، وغيرها من األمراض املزمنة التي ال ميكن التخلص منها دون التخلص من السمنة. تطورت وسائل اجلراحة 
وأساليبها خالل الفترة األخيرة، خصوصا جراحات السمنة ودخلت جراحة املنظار كأحد أهم األساليب احلديثة في اجلراحة وخالل 
لقائنا مع استشاري اجلراحة العامة وجراحة السمنة د.يوسف الصالح أكد ان ما يسمى الكبسولة الذكية هي أحدث طرق مكافحة 

السمنة حاليا وهي عبارة عن جهاز صغير يتم ادخاله في املعدة ثم يتم نفخه كالبالون، وال تسمح للمريض بتناول وجبات كبيرة، 
مشيرا الى ان احدث أساليب جراحة السمنة هي اجلراحة بواسطة املنظار.

وأضاف: قد يتمكن األطباء خالل السنوات املقبلة من إجراء جميع عمليات السمنة باملنظار املعوي ودون تدخل جراحي.
كما حتدث د.الصالح حول تليف الثدي وجراحة الناسور والشرخ الشرجي وغير ذلك، فإلى التفاصيل:

نعتمد في قرار 
إجراء جراحة 

السمنة من عدم 
إجرائها على ما 

يسمى مبعدل كتلة 
الوزن

أعراض الشرخ 
الشرجي.. إمساك 
مزمن وصعوبة في 
اخلروج وألم شديد

يتجه املستقبل 
إلجراء عمليات 

السمنة دون تدخل 
جراحي عن طريق 

املنظار املعدي

أهم شيء لثبات 
نزول الوزن االبتعاد 

عن احللوى 
والنشويات.. 

وممارسة الرياضة 
ألنها حتسن الدورة 

الدموية والقلب

العملية وانا خائفة من 
عودة الناسور مرة 

اخرى، فكيف لي ان 
اعرف بعودته وملاذا 

تكرر عمليات الناسور 
هكذا؟

٭ في الغالب عمليات الناسور 
العصعصي حتدث بسبب ما 
يسمى بكيس الشعر، وعالجه 

هو االستئصال اجلراحي.
الناس���ور  ان  ومعروف 
الشرجي يعود بنسبة 5الى 
8%، وقد يتطلب عملية ثانية 
وثالثة، ومن االسباب التي 
تساعد على رجوعه اذا كان 
املريض مصابا بالسمنة او 
اذا كان���ت وظيفته تتطلب 
اجلل���وس مل���دة طويل���ة 
الس���يارة كاجليب  وقيادة 
او التراكت���ورات الكبي���رة 
فت���رة طويلة، فجلوس���ه 
يس���بب احتكاكا باملنطقة 
مع تعرق فيعود الناس���ور 

مرة اخرى.

بدر: اجريت عملية 
فتق حتت السرة منذ 

شهرين، فهل استطيع 
التبرع بدمي ام انتظر 

مدة؟
بالدم ليس���ت  التب���رع  ٭ 
له عالقة باج���راء عمليات 
جراحية، فمجرد انك اجريت 
عملية جراحي���ة واجريت 
فحوصات قبلها دل ذلك على 
ان صحتك جيدة بشكل عام 
وتس���تطيع االنتظار شهرا 
العملية بعدها ميكنك  بعد 
ممارسة حياتك بشكل طبيعي 
من تبرع بالدم او ممارسة 

رياضة.

القولون العصبي

اميرة: اريد ان اسأل 
عن القولون العصبي 

وطريقة عالجه؟
٭ مرض القولون العصبي 
عبارة عن متالزمة اعراض 
تأتي للشخص، تشخص بعد 
استبعاد اي امراض عضوية 
من القولون، مبعنى اذا كان 
الشخص يعاني من آالم في 
البطن منتشرة بعد الطعام 
م���ع انتفاخات م���ع وجود 
غازات مع وجود تعب وآالم 
بعد الطعام الدسم خصوصا 
جنري سونار على البطن، 
البطن  فهو يوضح صورة 
بشكل عام وما به من احشاء 
داخلية كالكب���د والطحال 
واالمعاء والقولون، وكذلك 
املعدة، واذا كانت هناك سوائل 
في البطن او حصوة بالكلى، 
املثانة طبيعية،  واذا كانت 
وكل شيء طبيعي، جنري 
القولون، فاذا  منظارا على 
اس���تبعدنا وجود اورام أو 
او زوائد، جنري  شحميات 
منظ���ارا على املع���دة، فإذا 
استنفدنا جميع الفحوصات 
التي تؤك���د لنا عدم وجود 
مرض عضوي يكون هناك 

قولون عصبي.

تجنب االمساك

ويك���ون عالجه بتجنب 
االمس���اك وبتناول بعض 
ته���دئ  الت���ي  االدوي���ة 

القولون.

أنوار: تعاني اختي 
من حدوث انتفاخ في 

القولون خاصة بعد 
تناول البقوليات، حتى 

لو كانت كمية قليلة 
جدا مع حدوث غازات، 

عمرها 27 سنة فما 
احلل والعالج؟

٭ غالبا ما تكون البقوليات 

مطبوخة بالدهن وهذه 
ميك���ن ان تكون اعراض 
مرارة فأنصحك باجراء 
حتاليل دم عامة وأشعة 
لل���دم والكب���د، والكلى 
واجراء سونار على البطن 
وقبل ذلك يجب ان جنلس 
معك لنعرف اذا كانت لديك 
اعراض اخرى مصاحبة 
لهذا العرض واذا كانت 
هناك مشاكل في وظائف 
القولون، او مشكلة في 
اخلروج او امساك مزمن 
او امس���اك مع اسهال او 
امساك مع نزيف بعدها 
التي  التحالي���ل  جنري 
ذكرتها وجنري سونارا 
على البطن فإذا لم تكن 
املرارة  هناك مشكلة في 
جنري منظارا للقولون.

فإذا كانت املشكلة هي 
املرارة فننصح بإزالتها 
بعملية جراحية، وحاليا 
امل���رارة جترى  عمليات 
باملنظ���ار وغالب���ا ف���ي 
سنك هذا يكون القولون 
طبيعيا، واملش���كلة في 

املرارة.

فاتن: على ماذا 
يعتمد قرار اجراء 

عمليات السمنة؟
٭ يعتمد ق����رار اجراء 
الس����منة  عملي����ات 
لالشخاص على معدل 
كتلة الوزن، فإذا كانت 
فوق ال� 40 جنري عملية 
السمنة واذا كانت فوق 
35 م����ع وجود امراض 
مصاحب����ة الم����راض 
كالضغ����ط  ايضي����ة 
والسكر والكوليسترول 
وامراض الربو، والتهاب 
املفاصل ويكون املريض 
استخدم العالج الدوائي 
ولم ينج����ح به جنري 

العملية.

شروط جراحة السمنة 
في الكويت

كم���ا ان ف���ي الكويت 
ش���روط إلجراء عمليات 
السمنة، وهي ان يكون عمر 
املريض فوق 16 عاما، ميكن 
اجراؤها في عمر بني 16-12 
عاما، لك���ن بوجود اطباء 
باطنية واطب���اء اطفال، 
واطباء تغذية يفحصون 
املريض مسبقا ويجتمعون 
ألخذ قرار جماعي بإجراء 
عملية ام ال، هذا بالنسبة 

لالطفال.
اما كيف نعرف ان هذا 
املريض تناسبه عملية 
التكميم، ام حتويل املسار، 
او حتويل املسار املصغر، 
فالقرار في ذلك يعود الى 
نوعية العادات الغذائية 
للمريض، فاملرضى الذين 
يتناول���ون حلويات ال 
تفضل اج���راء عمليات 
تكمي���م لهم، ب���ل اجراء 
عمليات حتويل مسار، اما 
املرضى الذين يتناولون 
وجبات كبيرة في وقت 
قصي���ر وال يتناول���ون 
احللويات كثيرا فهؤالء 
يستفيدون من عمليات 
التكميم ألن عملية التكميم 
هي استئصال جزء كبير 
من املع���دة بحيث ان ما 
يتبقى يكون ككم القميص 
لذلك تسمى عملية تكميم، 
فتقل كمية االكل، فاملعدة 
تسع في الوجبة الواحدة 
من 4 ال ى 6 ليترات، وبعد 
عملية التكميم تسع 200- 
250 ملم، وبالتالي تقل 

كمية الطعام.

علي: أريد ان 
أنقل جتربتي عن 
الكبسولة الذكية 

 OBALON اجلديدة
فبعد تركيبها بثالثة 

أسابيع شعرت 
بألم ليال، وزاد 

وزني، ألني عندما 
أتناول الطعام أشعر 

بالراحة. وعندما 
راجعت الطبيب 
إلزالتها أخبرني 
بأنه من احملتمل 
انها غير مناسبة 

لي، فلماذا لم 
يخبرني قبل إجراء 

العملية.
٭ ك���م وزن���ك وطولك 
وه���ل تعاني من ضغط 

أو سكر؟

وزني 99 
كيلوغراما وطولي 

نحو 169 ولدي 
ضغط، وقد زاد 

وزني ووصل الى 
118 كيلو غراما، 
رغم اني حاولت 
عمل ريجيم قبل 

إجراء العملية 
ونزل وزني الى 
95 كيلو غراما.

٭ أري���د أن أوض���ح لك 
الذكية،  الكبسولة  عمل 
فهي تختلف عن العمليات 
كالتكمي���م أو حتوي���ل 
املسار، وتعتمد أكثر على 
التزام املريض بالنظام 
الغذائي بع���د التركيب، 
وهي تساعدك بنسبة %30 
فقط، ال أكثر وال أقل، وهذا 
يج���ب ان يكون واضحا 

لديك.
ميزة الكبس���ولة انه 
عندما ال تتناول الطعام 
فس���يؤملك بطنك، واذا 
أكلت أكثر فسوف تتقيأ، 
وهذا دليل على أنها تعمل 
بالفع���ل، فهي ال جتعلك 
تأكل مث���ل باقي الناس 
وجب���ة في الي���وم، بل 
جتبرك على تناول أربع 
أو خمس أو ست وجبات 

صغيرة في اليوم.
فالطبيب الذي وضعها 
ل���ك يج���ب ان يعطيك 
بالونت���ني، ويتأكد من 
عملهما، اما باقي العالج 
فيعتم���د عليك بتناولك 
وجب���ات صغي���رة في 
اليوم وانتقاء نوع الطعام 
وعلي���ك االبتع���اد عن 
احللويات والسكريات، أو 

مواد بها كربوهيدرات.

جراحة المنظار

ما اجلديد في 
عالم اجلراحة بعد 
الكبسولة الذكية؟

٭ املس���تقبل كله يتجه 
إلجراء عمليات السمنة، 
ولكن دون تدخل جراحي 
عن طريق املنظار املعدي، 
وهذه التقنية ستصل الى 
العالم بعد نحو خمسة 
عش���ر أو عشرين عاما، 
فهي ليست مرخصة ألنها 

مازالت حتت التجربة.

عارف: أجريت 
عملية تكميم قبل 

عامني ونصف العام 
ونقص وزني 50 

كيلوغراما، ولكنني 
لم أترك احللويات 

والكاكاو، فزاد 
وزني وأصبح 112 
كيلوغراما بعدما 
ثبت بعد العملية 

التزامك بالنظ���ام الغذائي، 
اثناء  الرياضة  وممارس���ة 

تركيب الكبسولة.

هل صحيح ان هذه 
الكبسولة تسبب فقر 

دم؟
٭ ال تس���بب فق���ر دم، بل 
م���ن مميزاتها ع���دم وجود 
اعراض جانبية كبيرة لها، 
فبعد تركيبها ستشعر اول 
ثالثة أيام مبغص، ورغبة في 
الترجيع فقط حتى تتعود 

عليها.

مصطفى: أشعر بآلم 
شديد بآخر فقرة بالظهر 

فوق الشرج، عندما 
اجلس على سطح صلب 
ملدة طويلة وال استطيع 

القيام إال تدريجيا وبعده 
يزول األلم وقد ذهبت 
لالطباء فلم يفيدوني 

بالعالج الصحيح وقال 
لي احدهم انه انقباض 

بالشرج ولم اشف، 
واآلن اشعر بصعوبة 

عند التبرز وكأني 
مجروح بجانب فتحة 
الشرج مع براز جاف 

متقطع دون وجود دم، 
وليس عندي بواسير 

فما تفسيرك؟
٭ يب���دو ان���ك تعاني من 
شرخ ش���رجي، واعراضه 
امس���اك مزمن، صعوبة في 
اخلروج، وألم شديد خاصة 
بعد اخل���روج فتكون هذه 
العملي���ة صعبة جدا وكأن 
هناك زجاجة شارخة املنطقة، 
لذلك يجب مراجعة الطبيب 
للتأكد من وجود ش���رخ أم 
ال، ورمبا كان هناك التهاب 
في عظمة العصعص اسفل 
الظه���ر، وه���ذا عالجه عند 
اخصائ���ي العظ���ام وليس 
اجلراحة العامة، وهو مزعج 
ويأخذ وقتا في عالجه، وهو 
ليس جراحي���ا، بل يعالج 
باألدوية اخلافضة لاللتهابات 
واملس���كنات، وتتاب���ع مع 
االطب���اء العطائ���ك بعض 
الطرق الوقائية في اجللوس 

والوقوف وهكذا.

أم عمر: كيف اعرف 
اذا كنت بحاجة 

الجراء جراحة البدانة 
»السمنة«؟

٭ نعتمد بشكل بسيط جدا 
في قرار اجراء جراحة السمنة 
من عدم اجرائه���ا، على ما 
الوزن،  يسمى مبعدل كتلة 
ف���إذا كانت فوق 40 ننصح 
باجراء عملية سمنة، واذا كان 
معدل كتلة الوزن فوق 35 مع 
امراض مصاحبة كالضغط 
والس���كر والكولسترول او 
الربو او التهابات املفاصل، 
وبع���ض االمراض االخرى، 
النوم،  اثن���اء  كاالختن���اق 
فننصح باج���راء عمليات 
انقاص الوزن اذا كان العالج 

الدوائي غير فعال.

الناسور العصعصي

دالل: انا فتاة عمري 
21 عاما وعانيت منذ 
سنتني من الناسور 

العصعصي واجريت 
لي جراحة حتت 

التخدير الكلي، وبعدها 
بثالثة اشهر انتكس 
الناسور وعاد مرة 

اخرى واجريت عملية 
مرة اخرى، واآلن 

مضى على آخر عملية 
عدة اشهر وأحس 
ببعض اآلالم مكان 

األخيرة فنأخ���ذ عينة من 
الورم، إما عن طريق سحبها 
باإلبرة أو استئصال الورم 
بح���د ذاته، وجن���ري عليه 
التحليل، ونأخذ قطاعا طوليا 

من الورم نفسه.
وهذا يعتمد على فحص 
الطبيب وبع���د هذه األمور 
الثالثة تكون نسبة حكمنا 
الى  ال���ورم صحيحة  على 

درجة كبيرة.
فإم���ا أن يكون هذا ورما 
حميدا يحتاج مجرد متابعة، 
وايضا نس���بة حكمنا على 
اذا كان غير حميد  ال���ورم 
تك���ون كبيرة فأتصور انك 
حتتاجني الى اخذ عينة من 
الورم، تتابعني كل ستة شهور 
كفحص سريري، وكل عام 
كاشعة، وحتى بعد سنتني 
من اجراء األش���عة اذا كان 
الوضع ثابتا تكون املتابعة 

كل سنتني مرة.

الكبسولة الذكية

 أبوأحمد: وزني 102 
كيلو وطولي 165سم، 

وعمري 46 عاما 
وسؤالي ما أفضل 

شيء ملعاجلة السمنة 
فقد سمعت ان هناك 

كبسولة جديدة 
اسمها »أوبالون« فهل 

هي مجدية ام ماذا؟ 
علما بأنني ال اعاني 
من ضغط أو سكر 

والكوليسترول عندي 
معتدل.

٭ معدل وزن���ك مع طولك 
يعتب���ر 37.4 فلديك زيادة 
وزن ولكن ال نس���تطيع ان 
جنري ل���ك عملية جراحية 
إلنزال ال���وزن، ومبا انك ال 
تعاني من مشكالت صحية 
فأفضل ش���يء بالنسبة لك 
اجراء نظام غذاء صحي مع 

الرياضة.
اما »االوبالون« وتسمى 
الكبسولة الذكية فهي مجرد 
عامل مساعد، تشكل حيزا 
من املعدة فتقلل نسبة االكل 
لديك، وهي تساعدك بنسبة 
30% اما العامل الرئيسي فهو 

الى 100 كيلوغرام 
وطولي 179 سم.

٭ يج���ب ان يك���ون وزنك 
املثال���ي م���ن 80 إل���ى 66 
كيلوغراما، فعملية التكميم 
انزل���ت 60% من وزنك  اذا 
الزائد فيج���ب ان تنزل 43 
ان  كيلوغراما، وهذا معناه 
عملية التكميم ناجحة ألنك 
نزلت 50 كيلوغراما، لذلك 
عمليتك ناجحة جدا، ولكن 
اذا كن���ت ال تريد ان ينقص 
وزنك فال أحد ينقصه ونسبة 
60% من وزن���ك الزائد تقل 
بالعملية، اما الباقي 40% التي 
الى 80 كيلوغراما  توصلك 
يجب ان تك���ون مبجهودك 

الشخصي.
أهم ش���يء لثبات نزول 
الوزن االبتعاد عن احللوى 
والنشويات، لذلك يجب ان 
متارس الرياضة ألنها حتسن 
الدورة الدموية وحتسن القلب 

وتنزل الكوليسترول.

تناول اللحوم.. بعد العملية

دكتور أكثر ما 
يزعجني هو تناول 

اللحوم فبعدها أشعر 
بألم قوي داخل 

املعدة؟
٭ بالفعل اللحوم تؤذي 
املرضى بعد عملية التكميم 
ولكنه���ا ضروري���ة ج���دا 
بعد العملية، فهي حتس���ن 
نسبة احلديد وترفع نسبة 
البروتينات في الدم، وكذلك 
اخلضار فاللحوم في البداية 
الوقت  تتعبك، ولكن م���ع 

تتعود عليها.

أشعر بعد نزول 
الوزن ان بطني متهدلة 

فماذا أفعل؟
٭ بالطب���ع فأنت نزلت في 
حدود 60كيلوغراما، يجب ان 
متارس رياضة قوية فأفضل 
شيء ملريض التكميم جتنب 
املضاعف���ات بع���د العملية 
بتناول طعام صحي وممارسة 
الرياضة لبناء العضالت فهذا 
الترهل في اجللد  س���يقلل 
ويعطي نضارة له ويحافظ 

الوزن فت���رة طويلة،  على 
ويحسن من الصحة العامة 
الى  بشكل كبير، باإلضافة 
ان هناك بعض الڤيتامينات 
واملعادن، كالزنك تساعد في 
احملافظة على نضارة اجللد 
فبعد عمليات التكميم يحتاج 
املريض الى تناول ڤيتامينات 

أول 6 أشهر.

مروج: عمري 47 
سنة أصابتني آالم 

بالثدي قبل اكثر من 8 
سنوات وأجريت أشعة 

ماموجرام وسونار 
فظهر ورم قطره 

أقل من نصف سم 
بعدها أصبح يخرج 
من الثدي إفرازات 

داكنة اللون، بالفحص 
األخير أخبرني 

الطبيب ان اخلاليا 
كانت حميدة وغير 
مثيرة للقلق وكل 6 
شهور يجب إجراء 

أشعة املاموجرام 
والسونار ليروا حجم 
الورم إذا تغير، ولكن 
هذا املوضوع يقلقني 
فهل من الطبيعي ان 

يترك هكذا؟
٭ إجماال هناك ما يس���مى 
بتلي���ف الثدي، وهو ألياف 
حميدة في الثدي ولها أعراض 
متعددة فتأتين���ا املريضة 
ملجرد وج���ود ألم أو تأتينا 

ملجرد إفرازات.

الورم الليفي

املرحلة الثانية تأتي بألم 
ثم بأل���م مع إفرازات بعدها 
يتك���ون ال���ورم الليفي في 
الثدي وهذا م���رض حميد 
ال خوف من���ه وكنا جنري 
للمريض���ة 3 أم���ور للتأكد 
الطبية  أولها االستش���ارة 
والفحص السريري للتأكد 
من طبيعة الورم بالفحص 
ولي���س بالس���ونار فنقيم 
حجمه وحركته وملمس���ه 
التالية نصور  ثم اخلطوة 
املشكلة س���واء بالسونار 
أو املاموج���رام أما اخلطوة 

د.الصالح لـ »األنباء«: 
الكبسولة الذكية لعالج السمنة تعتمد 
على التزام املريض بنظام غذائي بعد تركيبها
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هل تعلم؟!

بحر املعرفة
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املستهلك
الكمان

جهد

من هو مخترع الدراجة البخارية؟

٭ في عام 1883 متكن املهندس 
الفرنس��ي »ايتني لونوار« من 
تنفيذ احملرك الذي يعمل بغاز 
االستصباح العادي وركب هذا 
احملرك على عجالت وسار به 
في الشوارع ثم ظهر مخترع 
آخر في ڤيينا ه��و »ريحذيد 
مارك��وس« ال��ذي اس��تخدم 
البترول ألول مرة في عام 1875 
في تشغيل دراجة صغيرة في 

النمسا.
وف��ي س��نة 1884 صم��م 
»دوارد بتلر« في لندن مركبة 
ذات عج��الت تتحرك مبحرك 
البنزي��ن ذي االس��طوانتني 
واجله��از الكهربائ��ي ال��ذي 
الالزم��ة  الش��رارة  يح��دث 
لالحتراق وكانت مركبة يتلر 
سابقة لعصرها بكثير وكانت 
سرعتها كبيرة وكان القانون 
وقتها يقضي بعدم جتاوز أي 
مركبة ال جترها اخليول للسرعة 
احملددة قانونا وهي 6.5 ك م في 
الساعة لذلك لم يتمكن »بتلر« 
من تطوير مركبته ولم يهتم بها 
أح��د  ثم ظهر فيكوالس أوتو 
في املانيا عام 1872 في مدينة 
كولوينا ومتكن من حتس��ني 
الغاز حتى تستهلك  محركات 
كمية أقل من الوقود واخترع 
احملرك متعددة األشواط وأنشأ 
مصنعا لصناعة احملركات انضم 
اليه م.»حوتليف داميلير« الذي 
أعجب كثي��را »أوتوا« وأدخل 
التحسينات  الكثير من  عليها 
وكان »فيكوالنس��ي أوت��وا« 
نفسه يعتقد ان احملرك الذي 
اخترعه ال يصلح للتركيب على 
آلة متحركة، وان أفضل ظروف 
تشغيل له هي املاكينات الثابتة 
أما »دايلمير« فقد كان يعتقد 
العكس وكان يريد ان يخترع 
أول دراجة بخارية تعمل مبحرك 
»أوتوا« واختلف  من تصميم 
»داميلير« مع أوتوا لهذا السبب 
فترك داميلر العمل في مصانع 
أوتا وتف��رغ لبناء أول دراجة 

بخارية.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1 � س���وار � مت���ت، 2 � ال � مم���ل 
)معكوسة( � بث )معكوسة(، 3 � 
يستقيل � معد، 4 � معترك � دربا، 
5 � مي )معكوسة( � أميال، 6 � ربان 
� منح، 7 � ندى )معكوسة( � الن، 
8 � س���ل � أعفو � حي، 9 � ياقوت � 

حلن، 10 � األوديسا.

عموديًا:
1 � س���ليم كالس، 2 � واس���ع � دليل، 3 � 
تتمرن � ا ا، 4 � قريب � وقى )معكوسة(، 5 
� كيل )معكوسة( � العود، 6 � متل � يتفانى 
)معكوسة(، 7 � م م � دم � نو، 8 � مرمي � ال، 

9 � ثعبان � ح ح، 10 � عبداحلسني.

حل عينك .. عينك

1 � م���ن زينة املرأة � اكتملت، 2 � للنفي � مضجر 
)معكوسة( � أذاع )معكوسة(، 3 � يطلب إعفاءه 
من العمل � محضر، 4 � ميدان القتال � مرنا، 5 � 
بحر )معكوس���ة( � للمسافة، 6 � قائد السفينة � 
أعطى، 7 � علم مؤنث )معكوسة( � عكس قسا، 8 
� مرض صدري � أسامح � عكس ميت، 9 � حجر 

كرمي � نغم، 10 � ملحمة لهوميروس.

1 � ممثل سوري راحل، 2 � فسيح برهان، 3 � تتدرب 
� متشابهان، 4 � عكس بعيد � حمى )معكوسة(، 
5 � لقياس الس���ائل )معكوسة( � آلة موسيقية، 
6 � تضجر � يفني نفس���ه في األمر )معكوسة(، 
7 � متشابهان � سائل حيوي � عاصفة بحرية، 8 
� علم مؤنث � للنفي، 9 � أفعى � متش���ابهان، 10 � 

االسم األول ملمثل كويتي مشهور.

احلل  أسفل الصفحة

حل اعرف الشخصية:
نيكوالس كيج

حل كلمة السر:
جنوى كرم

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: مطربة لبنانية 
من 7 أحرف

جاكنانودشح
هـللالاةشار

دصهـمشغكرلك
جوتكهـنرقعد
ةتسلريايور
معماةاشةدو

اللوستمءلب
ممارعنيايى
كرهـزيوودوم
لعرفدرقااع

االوترللوت
الجبلياامب

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

ماذا يحدث للماء الذي نشربه؟

٭ رمبا تصورت انك حني تشرب 
كأس ماء يجري خالل جسمك 
كما لو انه منساب في أنبوب، 
لكن املاء واجلس��م يتداخالن 
بطريقة أكثر تعقيدا، إن اإلنسان 
البالغ يتناول في اليوم حوالي 
نص��ف غالون من الس��وائل 
وحوالي رب��ع غالون آخر من 
األطعمة التي نسميها جامدة، إن 
الفواكه واخلضراوات واخلبز 
واللحم حتوي ما يتراوح بني 
30 و90% ماء، والى جانب هذه 
الكمية من امل��اء التي يأخذها 
اجلسم من اخلارج، هناك حوالي 
غالون��ني ونصف الغالون من 
املاء تغ��دو وتروح بني أجهزة 
تبلع  اجلسم وأعضائه، فأنت 
مثال بعض اللعاب مع كل لقمة 
تبتلعها، وف��ي حلظات قليلة 
بعدها تصل الى الغدد اللعابية 
كمية من املاء مس��اوية للعاب 
الذي بلعته للتعويض عنها، أما 
امل��اء املبلوع فيعود من املعدة 
واألمعاء الى الدم، وهكذا تنتقل 
كمية الغالونني والنصف من املاء 

بني الدم واألعضاء يوميا.
لدى اإلنسان غالون وربع 
)ما يقارب خمسة ليترات( من 
الدم في عروق��ه، ثالثة ارباع 
منها ماء، وحتتفظ العروق بهذا 
القدر من املاء بغض النظر عما 
يحدث لإلنسان، فهو مثال قد 
ينقص الكثير منها بعد مشية 
طويل��ة، وقد يش��رب غالون 
س��وائل في حفلة، ويبقى مع 
ذلك كله ثالث��ة ارباع من املاء 
في دمه بال زيادة وال نقصان، 
إن أي كمية من املاء يش��ربها 
اإلنسان ال تؤدي الى تخفيف 
كثاف��ة الدم، فهو يحافظ على 

توازنه في األوقات كلها.
ماذا يحدث حني تشرب كمية 
معينة م��ن املاء؟ ربعها يذهب 
الى األمعاء، والربع الثاني الى 
الكبد والثالث الى العضالت، أما 
الكليتني واملثانة،  الرابع فإلى 
والعضالت هي أوس��ع خزان 
للماء في بدنك، ويبلغ مخزونها 
في اإلنسان املكتمل النمو حوالي 

28 غالونا ونصف الغالون.
يتخلص اجلس��م من املاء 

الزائد بالتعرق والتبول.

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

ف�اك�س 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي

)من كتاب املوسوعة العلمية املبسطة: 
غرائب جسم االنسان وعجائبه(

)من كتاب:   هل تعلم لـ وفاء يوسف(
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Internet billionaires face off in 
renewed Texas space race

AP — An isolated edge of vast 
West Texas is home to a highly secre-
tive part of the 21st-century space 
race, one of two being directed in 
the Lone Star State by Internet bil-
lionaires whose personalities and 
corporate strategies seem worlds 
apart.

The presence of Blue Origin, LLC, 
the brainchild of Amazon founder 
Jeff Bezos, barely registers in nearby 
Van Horn, a way station along Inter-
state 10, a full decade after he began 
buying land in one of Texas’ largest 
and most remote counties.

Few visitors are allowed beyond 
the “No Trespassing” sign and a re-
mote-controlled gate and into the 
desert and mountain environment 
reminiscent of the Air Force’s re-
nowned Area 51 in Nevada. The 
privileged who do get inside de-
cline to describe what they’ve 
seen, typically citing confidential-
ity agreements.

“No one gets in other than em-
ployees,” says Robert Morales, ed-
itor of the weekly Van Horn Advo-
cate newspaper.

At the opposite end — of Texas 
and the competition — is the highly 
visible SpaceX venture, led by PayP-
al co-founder and electric car maker 

Elon Musk. His company contracts 
with NASA to resupply the Interna-
tional Space Station and is building a 
launch site about 600 miles from Van 
Horn, on the southernmost Texas Gulf 
coast, with the much-publicized goal 
of sending humans to Mars.

SpaceX and Blue Origin are among 
several U.S. companies engaged in 
the private space business. Both men 
have seemingly unlimited resourc-
es — Bezos’ wealth is estimated at 
nearly $35 billion, Musk’s at $12 bil-
lion — and lofty aspirations: launch-
ing a new era of commercial space 
operations, in part by cutting costs 
through reusable rockets.

Texas’ glory days of space explora-
tion, when “Right Stuff” Mercury as-
tronauts trained in Houston and the 
city’s name was the first word spoken 
on the moon by Neil Armstrong, are 
long gone. The utilitarian Space Shut-
tle fell to budget cuts, depletion and 
age, leaving astronauts to hitch rides 
on Russian rockets.

Any success by the newcomers would 
offer “significant potential for re-invig-
orating space research and develop-
ment in the state,” said John Junkins, 
director of the Center for Mechanics 
and Control at Texas A&M’s Depart-
ment of Aerospace Engineering.

AFP --  Crowded Japan 
has got a little bit roomi-
er after a 300-metre strip 
of land emerged from the 
sea and attached itself to 
the coast, experts said 
yesterday.

The extra stretch of 
coastline at the town of 
Rausu on Hokkaido is-
land has risen as high as 
10 metres from the sea 
surface in some places, 
exposing what used to 

be the ocean floor to the 
elements.

Initially the phenom-
enon, in a remote part of 
the island, prompted spec-
ulation among residents of 
mysterious seismic activi-
ties, fuelling fears of anoth-
er big quake in a nation 
scarred by the 9.0-magni-
tude earthquake and tsu-
nami of March 2011.

But geologists believe 
the emergence was prob-

ably a result of a landslide 
nearby, when melting ice 
and snow caused a sec-
tion of land to drop, piv-
oting the underwater area 
into the air.

“An aerial survey indi-
cates that the land swell 
happened as a result of a 
landslide”, local researcher 
Yoshinori Yajima told the 
Hokkaido Shimbun news-
paper after he flew over 
the area Monday.

Authorities have not 
been able to determine 
exactly when the land-
slide hit the snow-cov-
ered coastline, but they 
do not expect it to expand 
further, said an official at 
the central government`s 
Hokkaido Regional De-
velopment Bureau.

“Our understanding is 
that this is different from 
earthquakes,” he told 
AFP.

Rausu is not the only 
place where Japan is ex-
panding: a new island 
emerged from the sea 1,000 
kilometres (620 miles) south 
of Tokyo and continues to 
grow as the volcano at its 
centre spews magma.

In February it was re-
ported to be a respect-
able 2.46 square kilome-
tres (0.95 square miles) 
-- roughly the size of 345 
football pitches.

Space

Salma Hayek visits Lebanon to 
launch film ‘The Prophet’

Japan gets bigger as new
coastline emerges

ideas that will either fix global 
warming or break the planet

Movies

Geography

Environment

AP  Salma Hayek is in 
Lebanon, her first visit to 
her ancestral homeland, 
to launch “The Prophet,” 
an animated feature film 
she co-produced.

Hayek visited the pic-
turesque mountain village 
of Bcharre in northern Leb-
anon on Sunday to pay 
homage to Khalil Gibran, 
the Lebanese-born poet 
who wrote “The Proph-
et,” the book on which 
the film is based.

“Let us have a private 
moment in this place that 
we dreamt so long to be 
a part of,” Hayek said be-
fore entering the Gibran 
Museum.

“The Prophet,” writ-
ten in 1923, has inspired 
generations of artists. The 
book, a series of poems 
about love, joy, sorrow, 
work and spirituality, has 
been translated into at 
least 40 languages.

Gibran also was a sculp-
tor and a painter influ-

Reuters - Extreme weath-
er, water shortages and 
imperiled polar bears: The 
effects of climate change 
are obvious and dire. To 
stem the tide — literally 
and figuratively — even 
educated experts are now 
pitching ideas straight out 
of science fiction.

These are the five most-
discussed ideas in geoen-
gineering to combat cli-
mate change:

1 - Fake a volcanic 
eruption

When particularly ex-
plosive volcanoes erupt, 
they blast ash and sulfu-
ric acid droplets into the 
atmosphere, which then 
morph into tiny reflectors 
that shield Earth from the 
sun. The result of this natu-
ral cycle is a global cooling 
effect. To mimic this process, 
scientists have proposed 
injecting a layer of sulfur 
dioxide particles into the 
stratosphere, most likely 
via aircraft. 

In abundance, howev-
er, these particles gradual-
ly chip away at the ozone 
layer, reducing its ability 
to absorb the sun’s rays 
and allowing dangerous 
radiation through. Anoth-
er problem: Once inject-
ed, the particles tend to 
spread around the globe 
and linger for years, making 
the process hard to undo 
if things go awry.

2 - Make clouds 
brighter

Clouds keep things cool 
by reflecting the sun’s rays 

enced by the English Ro-
mantics. He migrated to 
the United States in the 
late 1890s, dying there 
in 1931.

Hayek posed with one of 
Gibran’s towering sculptures 
outside the museum and 
dipped her feet in nearby 
mountain spring waters be-
fore visiting his tomb and 
viewing his work.

“The Prophet” director 

away from Earth. The whit-
er the cloud, the better 
it is at reflecting the sun. 
By seeding certain clouds 
with whitening materials 
— basically tiny particles 
of saltwater taken from 
the ocean below – we can 
transform them into nat-
ural sunshields. 

But lowering temper-
atures by blocking the 
sun’s rays is not without 
problems. Reducing the 
heat from the sun also 
means less water from 
Earth’s surface evaporates 
back up into clouds. That 
means when the clouds 
drift toward other parts 
of the world as part of a 
normal weather pattern, 
areas expecting rain might 
not get it anymore. 

3 - Fling a giant sun-
shield into space

You know those accor-

Roger Allers, who also di-
rected Disney’s “Beauty 
and the Beast” and “The 
Lion King,” accompanied 
Hayek.

“I have been living with 
the spirit of Gibran for 
the last three years and it 
has been a very intimate 
experience and now to 
come to his home is very 
moving,” Allers said.

The film tells the story 

dion-like sunshades made 
for car windows to keep 
the interior cool during 
summer? Scientists have 
proposed using that same 
principle to cool Earth. This 
technique would launch an 
enormous set of particle-
based reflectors into space, 
positioning them between 
the sun and Earth to act as 
a giant parasol.

We know that this tech-
nique could cool Earth 
efficiently and relative-
ly quickly, but the logis-
tics and cost are serious 
obstacles. 

4 - Scrub the air of 
CO2

The goal here is to sep-
arate CO2 molecules from 
the air by passing it through 
chemical filters of a sort, 
which absorb CO2. This tech-
nique actually makes a lot 
of sense if you’re trying to 

of a friendship between a 
young girl and an impris-
oned poet. Quoting from 
Gibran’s book, Allers said: 
“’Work is love made visi-
ble.’ And I really feel that 
about this movie.”

The film premieres April 
30 in Lebanon. Distribu-
tor Mohammed Fadallah 
said it will be showing in 
20 theaters here before 
going to the Gulf region 
and North Africa.

Hayek arrived Friday in 
Lebanon. The Mexican-
American actress’ pater-
nal grandfather was Leb-
anese and immigrated 
to Mexico.

A poster outside the 
museum bearing one of 
Gibran’s poems also wel-
comed her: “The children 
of my Lebanon, those who 
migrate with nothing but 
courage in their hearts and 
strength in their arms but 
who return with wealth in 
their hands and a wreath of 
glory upon their heads.”

filter carbon dioxide from, 
say, the smoke stack of a 
coal plant before it gets re-
leased into the atmosphere. 
If you try grabbing air out 
of your backyard, howev-
er, things get tougher: only 
about half a percent of that 
air is CO2. 

5 - Enrich the ocean 
with iron

Studies have shown 
that dumping iron dust 
into the ocean encourag-
es the growth of blooms of 
phytoplankton — micro-
scopic drifting plant life — 
that absorb atmospheric 
CO2 from the ocean. The 
hope is that after these tiny 
ocean plants die, they de-
scend to the seafloor and 
take the carbon with them. 
The more phytoplankton, 
the more carbon they’ll 
pull down to the bottom, 
the thinking goes.

The problem is when 
phytoplankton sinks, 
other small ocean or-
ganisms consume and 
excrete them. This recir-
culates the carbon up to 
the ocean surface and ul-
timately back into the at-
mosphere as CO2. 

So, yes, some of these 
ideas are bonkers and could 
potentially spark environ-
mental issues much more 
atrocious than the ones we 
have now. But the fact that 
some of these are even on 
the table should be indic-
ative of an even more ter-
rifying reality: We need a 
solution to climate change, 
and we need one fast.

Even educated 

experts are now 

pitching ideas 

straight out of 

science fiction

Reuters -- Men who crave 
the benefits of yoga but recoil 
at sharing the experience with 
a room full of women are turn-
ing to Broga, a rugged take on 
the 3,000-year-old practice of 
movement and breath.

Broga celebrates the physical over 
the spiritual, and strength over flex-
ibility. Experts say it sets men free 
to flex tight hamstrings without 
hearing invocations to Hindu dei-
ties or feeling inept next to a wom-
an twisted like a pretzel.

“I consider myself an athletic 
guy, but have never been flexi-
ble and didn’t like the thought 
of embarrassing myself in front 
of a group of women,” said finan-
cial analyst Eric Wright, 22, of San 
Jose, California.

Wright and his male colleagues 
use the video streaming service 
Grokker to practice.

“On Wednesdays we have a 
standing Broga appointment and 
anywhere from five to eight oth-
ers will join me,” he said.

Grokker founder and C.E.O. 
Lorna Borenstein said more men 

are adding yoga to their exercise 
routines as a cross-training tool 
for flexibility and improving re-
covery time.

“Men are a little late to the par-
ty,” she said, “but we’re seeing 
more men in the workplace who 
find time to do yoga together a 
few times a week.”

Yoga instructor Robert Sidoti, 
based in Martha’s Vineyard, Mas-
sachusetts, is the creator and co-
founder of the trademarked Bro-
ga Yoga, which so far has trained 
some 200 Broga instructors in at 
least 22 states.

Sidoti taught his first Broga 
class in 2009.

“A lot of guys were saying ‘I 
can’t touch my knees, let alone my 
toes. I would never go to a mostly 
women class and do things I’m no 
good at,’” said Sidoti, whose se-
quences are designed with men’s 
bodies in mind.

“We rarely go into poses that re-
quire deep forward bending, twist-
ing and binding,” he said, adding 
a High Intensity Interval Training 
(HIIT) sequence is included.

Broga yoga for men - more 
macho, less mantra

Fitness
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ڤان غال: عار علينا
صرح املدرب الهولندي لويس ڤان غال املدير الفني ملان يونايتد بأن مباراة 
فريقه امام ايڤرتون بالدوري االجنليزي والتي انتهت بالهزمية الكارثية 
للشياطني احلمر، قائال »اخلسارة في تلك املباراة امر سيئ لنا، خصوصا وإنه 
جعلنا نتراجع للمركز الرابع«. وأضاف »لم نتأهل بعد الى دوري األبطال، 
وليڤربول من املمكن ان يتأهل، ولهذا علينا التركيز جيدا، فما حصل مع 
التوفيز ال أريده أن يتكرر«. آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية
ثورة »فقراء اجلنوب« مستمرة.. وليون يتصدر »ليغ1«

تشيتشاريتو »ولد من جديد« .. وجناح »أبناء األندلس«

اجلالهمة والبريكي يؤكدان أحقيته في نيل جائزة أفضل العب

هازارد »أسد« البرميييرليغ.. وكني أفضل صاعد
عبدالمحسن األيوبي ووكاالت:

فاز إيدين ه����ازارد صانع 
ألعاب منتخب بلجيكا وفريق 
تشلسي بجائزة أفضل العب 
في مسابقة الدوري اإلجنليزي 
لهذا املوسم 2014/ 2015، وتسلم 
هازارد اجلائزة في حفل رابطة 
الالعبني احملترفني اإلجنليزية.
وأح����رز ه����ازارد 13 هدفا في 
ال����دوري وصن����ع العديد من 
األهداف لزمالئ����ه، ويعد من 
الركائز األساس����ية في خطة 
امل����درب البرتغال����ي جوزيه 
مورينيو، وقاد الفريق اللندني 
للتربع على صدارة الدوري قبل 

نهاية املسابقة ب� 4 مراحل.
وتفوق الالعب البلجيكي 
على منافسيه داڤيد دي خيا 
حارس مرمى م����ان يونايتد 
والتشيلي أليكسيس سانشيز 
مهاجم ارسنال، إضافة إلى زميله 

في تشلسي دييغو كوستا.
كما نال هاري كني مهاجم 
فريق توتنهام هوتس����بيرز 
جائزة أفضل العب صاعد في 
»البرميييرليغ« هذا املوسم، 
بفضل تألقه مع الفريق اللندني 

وإحرازه 20 هدفا.
ويحتل ه����اري كني املركز 
الثان����ي ف����ي ترتي����ب هدافي 
املس����ابقة خلف األرجنتيني 
سيرجيو أغويرو مهاجم مان 

سيتي برصيد 21 هدفا، ومتفوقا 
على اإلسباني كوستا مهاجم 
تشلسي الذي سجل 19 هدفا، ما 
فتح الباب أمام كني لالنضمام 
لألس����ود الثالثة.وأكد الدولي 

البلجيكي إيدين أنه لن يرحل 
عن فريقه، ولن ينتقل إلى أي 
مكان آخر، ليغلق بذلك الباب 
على األندية الراغبة في ضمه 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
املقبلة.وق����ال هازارد ردا على 
اهتمامات ريال مدريد بضمه 
عقب تتويجه باجلائزة: »أنا 
سعيد للغاية مع البلوز، ولن 
أرحل«. وبعد نيل أيقونة الكرة 
البلجيكية للجائزة الكبيرة، 
اس����تطلعنا آراء بعض جنوم 
ساحرتنا املس����تديرة ملعرفة 
رأيهم. في البداية، قال جنم نادي 
القادس����ية السابق ومنتخبنا 
الوطني د.طارق اجلالهمة إن 
هازارد يس����تحقها بال منازع، 
فهو اجتهد منذ بداية املوسم 
وساهم في وصول فريقه الى 

صدارة الدوري املمتاز.
وأضاف: ليس كل من سجل 
األه����داف يعتبر النجم األول، 
فهازارد س����جل وصنع وأربك 

اخلصوم بقوة.
بدوره، اتف����ق جنم نادي 
الساملية السابق واألزرق صالح 
البريكي مع رأي محلل قناة بي 
ان سبورت بشأن أحقية ايدين 
في حصد اجلائزة واعتباره أسد 
البلوز، مؤكدا ان ما فعله الالعب 
يفوق مبراحل ما حققه منافسوه 
وان كان أقربهم سانشيز جنم 

أرسنال.

جولة »األنباء« في الصحافة العاملية

»العمالق الباڤاري« 
بيب البطل.. شخصية استثنائية

عبدالمحسن األيوبي

عن جدارة واس����تحقاق وبال أدنى نقاش توج بايرن ميونيخ مجددا 
بلقب البوندسليغا، وهو الثالث على التوالي واخلامس والعشرين تاريخيا، 
ليواصل هيمنته احمللية التي تطرح الكثير من األس����ئلة عن األسباب التي 

جتعل البطولة تسير بهذا الشكل على مدار السنوات األخيرة.
فهل البوندس����ليغا ضعيفة؟ وهل ال يوجد إال البافاري فيها؟ اإلجابة 
ال، وإال ملا توج أربعة فرق مختلفة باللقب في الس����نوات املاضية، ولكن 
هناك تراجع حقيقي في مستوى التنافس على اللقب رغم اشتعالها في 

املراكز األوروبية والهبوط فما سبب ذلك؟
وعلى الرغم من امتالك بوروس����يا ومونشنغالدباخ وفولفسبورج 
وباير ليفركوزن وش����الكه مجموعة مميزة للغاية من الالعبني الشباب 
واخلبرة، ولكنهم ال يعتبرون حاليا منافسني حقيقيني، وال يستطيعون 
املقارنة بالبايرن، رغم أن املواجهات املباشرة أمام البافاري يكونون فيها 
أس����ودا والنتائج توضح ذلك.والسبب الرئيسي في ذلك األمر هو عدم 
قدرتهم على االس����تمرارية والتي تأت����ي في املقام األول من عدم وجود 
ش����خصية »املدرب البطل«، ذلك املدرب الذي إذا خس����ر مباراة واحدة 
يعود ب� 12 فوزا متتاليا، ذلك املدرب الذي يرهب اخلصوم بتصريحاته، 

والذي يستطيع التحدث لإلعالم بالطريقة الصحيحة.
فقد توافرت هذه الصفات في يورغن كلوب، فشكل خطرا كبيرا على 
بايرن وحقق بطولتي دوري مع دورمتوند، ومن قبله فيليكس ماغات، 
اسم وشخصية قوية جعلته يتحصل على اللقب مع فولفسبورغ والسنة 

التالية ينافس البافاري شالكه على اللقب.
وما مييز »العمالق األحمر« تواجد مدرب كبيب غوارديوال، فهو ال ينظر 
إلى شيء آخر سوى اللقب، ومن الطبيعي أن تكون شخصية بايرن ميونيخ 
كالتي عليها، فريق يدخل أي بطولة يسعى لتحقيقها من دون النظر إلى من 
هو املنافس وكيف التغلب عليه، أما إن كان املدرب غير غوارديوال وشخصيته 

ضعيفة، فسيكون األمر كما كان عليه خالل فترة يورغن كلينسمان.

توتو سبورت:
تورينو يعيد 

اليوڤي 20 عامًا

ماركا : 
الليغا مع 

تشيتشاريتو 

الديلي ستار : 
مورينيو يسخر من   

ڤينغر وأرسنال

ليكيب :
ليون يحافظ 

على التشويق مع 
باريس

تستحقها يا بلجيكي  )أ.پ( 

يب����دو ان الهدف احلاس����م 
الذي سجله املكسيكي خافيير 
هرناندي����ز »تشيتش����اريتو« 
االربعاء املاضي في دوري أبطال 
أوروبا منحه الثقة التي خولته 
قيادة فريقه ري����ال مدريد الى 
فوز مثير على مضيفه س����لتا 
فيغو 4-2 في املرحلة الثالثة 
والثالثني من الدوري االسباني 

لكرة القدم.
وكان »تشيتشاريتو« بطل 
الريال يوم االربعاء بعد ان سجل 
هدف الفوز على اجلار اللدود 
اتلتيكو مدري����د )1-0( وحمل 
فريقه الى مواصلة حملة الدفاع 
عن لقبه بطال ل����دوري أبطال 
أوروبا بتأهله الى نصف النهائي، 
ثم متكن من تس����جيل ثنائية 
قاد بها فريقه لالقتراب مجددا 
بفارق نقطتني عن غرميه االزلي 
برشلونة املتصدر الذي تغلب 
الس����بت على جاره اسبانيول 

.0-2
وعلى ملعب »رامون سانشيز 
بيزخوان«، صعد اشبيلية الى 
املركز الرابع االخير املؤهل الى 
دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل 
وذلك بفوزه على ضيفه رايو 

فايكانو 0-2.
ويدي����ن اش����بيلية، والذي 
واصل حملة الدفاع عن لقبه بطال 
لل����دوري االوروبي بتأهله الى 
نصف النهائي، حيث سيواجه 
فيورنتينا االيطالي، بعودته الى 
سكة االنتصارات بعد تعادلني 
في املرحلتني الس����ابقتني، الى 
فيس����نتي ايبورا والبرتغالي 
دانيال كاريكو اللذين س����جال 
هدفي اللق����اء في الدقيقتني 16 

و43.
ورفع فري����ق املدرب اوناي 
اميري الذي حافظ على سجله 
الهزائ����م للمرحلة  اخلالي من 

التاسعة على التوالي، رصيده 
الى 66 نقطة في املركز الرابع.

 ترتيب فرق الصدارة:

1- برش����لونة 81 نقطة من 33 

مباراة
2- ريال مدريد 79 من 33

3- اتلتيكو مدريد 72 من 33
4- اشبيلية 66 من 33

إيطاليا

استفاد نابولي من سقوط 
روم����ا لك����ي يع����زز حظوظه 
باملش����اركة في دوري األبطال 

املوس����م املقب����ل بعدما اصبح 
على بعد نقطتني فقط من املركز 
الثالث، وذلك بفوزه الصريح 
على ضيفه القوي سمبدوريا 
4-2 في اجلولة 32 من الدوري 

االيطالي.
وأكد فريق املدرب االسباني 
رافاي����ل بينيتي����ز ال����ذي بلغ 
نصف نهائي مسابقة الدوري 
االوروبي، حيث سيتواجه مع 
دنبروبتروفس����ك االوكراني، 
انتفاضته ف����ي اآلونة االخيرة 
بتحقيق����ه ف����وزه الثالث على 
التوالي بعد مباراة تخلف خاللها 
بهدف سجله مدافعه االسباني 
راوول البي����ول ع����ن طري����ق 
اخلطأ )12( قبل ان يرد بأربعة 
أهداف ملانولو غابياديني )31( 
واالرجنتيني غونزالو هيغواين 
)34 و81 من ركلة جزاء( ولورنزو 

اينسنيي )47(.
الفري����ق اجلنوبي  وابتعد 
بف����ارق 6 نقاط ع����ن مالحقه 
سمبدوريا اخلامس الذي فشل 
في حتقي����ق الف����وز للمرحلة 

الرابعة على التوالي.
ولم تكن ح����ال فيورنتينا 
افضل من سمبدوريا إذ واصل 
نتائجه السيئة في هذه الفترة 
احلاس����مة من املوسم بتلقيه 
هزميته الثالث����ة على التوالي 
وج����اءت عل����ى ارض����ه وبني 
جماهيره امام كالياري بهدف 
اللبرتو جيالردينو )74(، مقابل 
ثالثة أه����داف للكرواتي دويي 
كوب )7 و59( والبرازيلي دييغو 

فارياس )90(.
وجتمد رصيد فيورنتينا عند 
49 نقطة في املركز الس����ادس 
الذي ال يخول صاحبه املشاركة 
في الدوري االوروبي املوس����م 

املقبل.

ترتيب فرق الصدارة:

1- يوڤنتوس 73 نقطة من 32 
مباراة

2- التسيو 59 من 32
3- روما 58 من 32

4- نابولي 56 من 32

فرنسا

استعاد ليون الصدارة وبفارق 
األهداف عن باريس سان جرمان 
حامل اللقب وذلك بفوزه على 
مضيفه املتواضع رينس 2-4، 
في املرحل����ة الرابعة والثالثني 

من الدوري الفرنسي.
وعاد ليون الى سكة الفوز 
بعد ان تعثر في املرحلة السابقة 
أمام ضيفه س����انت اتيان )2-

2(، وتربع على الصدارة مجددا 
بفارق االهداف أمام سان جرمان 
الذي اكتسح ليل 6-1 السبت، 
علما بأن فريق العاصمة ميلك 

مباراة مؤجلة.
وقد حسم ليون الذي تنتظره 
مواجهات سهلة نسبيا في املراحل 
األربع االخيرة ضد ايفيان وكاين 
وبوردو ورين، اللقاء في الدقائق 
العشرين االولى بعدما تقدم على 
مضيفه بثالثة أهداف لكورينتان 
توليسو )2( والكسندر الكازيت 
)6( والكاميروني كلينتون جني 
)20(، مقابل هدف سجله العبه 
ماكسيم غونالون )13 عن طريق 

اخلطأ(.
وبقيت النتيجة على حالها 
حتى الدقيقة األخيرة عندما رد 
رينس الهدية لضيفه بتسجيله 
هدفا عن طريق اخلطأ بواسطة 
ميكايل تاكالفريد، قبل ان يعيد 
غايتان شاربونييه الفارق الى 
هدفني في الوقت بدل الضائع.

ترتيب فرق الصدارة:

1- لي����ون 68 نقط����ة م����ن 34 
مباراة

2- سان جرمان 65 من 33
3- موناكو 62 من 34

4- سانت اتيان 60 من 34

إبداع املكسيكي »تشيتشاريتو« يستمر مع الريال  )أ.ف.پ( 
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تأهل كليڤالند وواشنطن ويزاردز في »بالي أوف«
مونديال 2022 يفتح الباب أمام الدول 

النامية لالستفادة من منشآت قطر

تأهل كل من كليڤالند كافالييرز وواشنطن 
ويزاردز إلى الدور التالي من البالي اوف ضمن 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني بعد أن 
حس���ما مواجهتيهما ضد بوسطن سلتيكس 
وتورونت���و رابتورز عل���ى التوالي بنتيجة 

واحدة 0-4.
وضرب كليفالند الذي يشارك في البالي اوف 
للمرة األولى بعد غياب خمسة اعوام، بقوة اذ 
حسم سلسلة اللقاءات ضد منافسه من دون 
ان مينى بأي هزمي���ة، حيث فاز في مباراتني 
على ارضه واثنتني في عقر دار منافسه وكان 

اخرها باالمس بنتيجة 93-101.
وسجل لوبرون جيمس الذي كان قرر ترك 
كليفالند عام 2010 بعد خروج فريقه في البالي 
اوف وانتقل إلى ميام���ي هيت قبل أن يعود 
إلى كليفالند مطلع املوسم احلالي، 27 نقطة 
وجنح في 10 متابعات، في حني أضاف كايري 

ايرفينغ 24 نقطة و11 متابعة.
أما النقطة السوداء الوحيدة لكليفالند فكانت 
اصابة النجم الثالث ف���ي الفريق كيفن لوف 
بخل���ع في كتفه التي س���يبعده على االرجح 

حتى نهاية املوسم.
ومن املتوقع ان يلتقي كليفالند في الدور 
التالي منافسا من العيار الثقيل هو شيكاغو 

بولز الذي يتقدم على ميلووكي باكس 1-3.
يذكر أن جيمس ميلك نس���بة انتصارات 
مقداره 90.9% في البالي اوف في مبارياته ال� 

تتطلع بعض الدول النامية، والتي تهتم بنشر 
لعبة كرة القدم في بالدها بعني األهمية الى ما تقوم 
به قطر من اإلعالن عن تدشني املالعب املرشحة 

الستضافة بطولة كأس العالم قطر 2022.
وتفتقر بعض الدول الى البنى التحتية القادرة 
على استيعاب العدد الكافي من الالعبني واجلماهير 
خاصة ان كرة القدم اكتسبت لقب »لعبة الفقراء« 
ومييل محبوها الى الطبقة الشعبية التي عادة ما 

تخرج أعظم الالعبني على مستوى العالم.
ويأتي إعالن اللجنة العليا للمشاريع واالرث 
)قطر 2022( عن تقدمي مدرجات سيتم تفكيكها 
بع����د انتهاء املونديال الى الدول التي تفتقر الى 
البنى التحتية ليؤكد ان ثمة أهدافا عديدة تقف 
وراء اس����تضافة قطر للبطولة العاملية األشهر 

على مستوى العالم.
وكانت الدوحة في النصف األخير من شهر 
ابريل 2015 عل����ى موعد مرة جديدة مع االعالن 
عن تدشني ستاد الريان خامس املالعب املرشحة 
الستضافة املونديال، حيث كانت الفرصة سانحة 
أيضا للوقوف على آخر ما وصل اليه ستاد الوكرة 
الذي كان اول املالعب التي اعلن عن تدش����ينها 
في نوفمبر 2013. ويب����دو أن االمور قد قطعت 
أشواطا في هذا الشأن، حيث يبدو العمل متواصال 
وبوتيرة عالية حيث بدأت تظهر بعض املالمح 
للستاد اجلديد الذي ستبلغ طاقته االستيعابية 
نحو )40( ألف متفرج وسيكون اجلزء العلوي 
منه عبارة عن وحدات قابلة للتخفيض ما بعد 

البطولة إلى )20( ألف مقعد.
وينظر النيجيري مايكل اوبي رئيس االحتاد 
االفريقي للصحافة الرياضية الى اخلطوة التي 
مت االعالن عنها بتفكيك جزء من مدرجات املالعب 
وتقدميها الى الدول النامية بكثير من اإلعجاب 
على اعتبار ان ذلك سيس����هم في نشر وتطوير 
كرة القدم ليس في قطر فحس����ب بل في الدول 

22 االخيرة في صفوف كليفالند وميامي علما 
بأنه ميلك سجال رائعا فيها، حيث بلغ النهائي 

خمس مرات وتوج باللقب مرتني.
بدوره، جنح واشنطن زيزاردز في حسم 
سلسلة اللقاءات ضد تورونتو بنتيجة بيضاء 
أيض���ا 4-0 بفوزه على منافس���ه في املباراة 

األخيرة بينهما بنتيجة عريضة 94-125.
وهي املرة األولى التي يبلغ فيها وشنطن 
ويزادرز نصف نهائي منطقته منذ عامي 1978 

و1979.
في املقابل، يواجه س���ان انطونيو سبيرز 
حامل اللقب اوقاتا حرجة بعد أن سقط على 
ملعبه أمام لوس اجنيليس كليبرز 114-105 

ليدرك األخير التعادل 2-2.
وستقام املباراة اخلامسة بينهما في لوس 

اجنيليس اليوم الثالثاء.
وقال مدرب كليب���رز دوك ريفرز »ال احد 
ميلك االفضلي���ة، انه كفاح بني فريقني قويني 
سيتنافس���ون حتى الرمق األخير ليحسموا 

النتيجة«.
وسجل كريس بول 34 نقطة واضاف زميله 
باليك غريفني 20 نقطة وجنح في 19 متابعة 
ليثأر الفريق ألقسى خسارة له في البالي في 
املباراة الثالثة بنتيجة 73-100. وتغلب داالس 
مافريكس على هيوسنت روكتس 121-109 ليعزز 

تقدمه عليه 1-3.

التي تفتقر الى املنشآت.
ويقول اوبي لوكالة »فرانس برس«: »ال شك 
ان الدوحة تتعاطى جيدا مع الش����ؤون املتعلقة 
بالتعاون مع الدول األخرى ولدينا نحن في قارة 
افريقيا عالقات جيدة جيدا. قطر ستنظم كأس 
العالم 2022 وهناك وعود بأن بعض املنشآت سيتم 
نقلها الى افريقيا، لذا نحن نطمح الى ان نكون 

جزءا من املستفيدين من هذه العملية«.
ويعتبر رئي����س االحتاد االفريقي للصحافة 
الرياضية ان ما أعلن عنه حسن الذوادي األمني 
العام للجنة املشاريع واالرث في اعقاب تدشني 
ستاد الريان عن احلرص على توفير ارث مستدام 
لألجيال يعزز من نشر كرة القدم ليس في قطر 

فحسب بل في العالم أجمع.
وكان الذوادي، قد أكد ان اإلعالن عن تصميم 
س����تاد الريان محطة مهمة في طريق التحضير 
الستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 
2022، وأضاف: »سنواصل العمل اجلاد بالتعاون 
مع جميع شركائنا لتجهيز كافة مشاريع البنى 
التحتية التي تضمن اس����تضافة بالدنا لبطولة 
تاريخية لكأس العالم للمرة األولى في الشرق 

األوسط«.
وأضاف الذوادي: »باعتباره أحد أجنح النوادي 
الرياضية في دولة قطر وأحد أكثرها جماهيرية، 
لطاملا كان ن����ادي الريان حاضرا في مخططاتنا 
الستضافة بطولة كأس العالم، ونحن واثقون أن 
الستاد اجلديد واملنطقة احمليطة به سيتركان إرثا 

كبيرا يستفيد منه املجتمع القطري بأسره«. 
وستمثل االستدامة عنصرا رئيسيا في جميع 
مراحل تش����ييد الستاد، إذ سيتم استخدام أكثر 
من 90% من املواد الناجتة عن الهدم في مشاريع 
أخرى فيما سيستفاد من جزء منها في تصميم 
أعمال فنية مختلفة تعكس تاريخ نادي الريان 

وينفذها فنانون محليون وعامليون.

الفاروق امينو العب داالس يضع الكرة في سلة هيوسنت                                                                       )أ.پ(

)أ.ف.پ( قطر منطقة صراع كروي رهيب وتنمية مذهلة 

هاليب تنتزع املركز الثانيفي حتليل يوضح أهمية احلدث الرياضي الكبير في املنطقة
 من شارابوڤا

 في تصنيف احملترفات

..و نيشيكوري يبقى خامسًا 
وفافرينكا يتقدم مرتبة واحدة

املركز  الرومانية س���يمونا هاليب  انتزع���ت 
الثاني من الروسية ماريا شارابوفا على الئحة 
التصنيف العاملي اجلديد لالعبات احملترفات 

في كرة املضرب الصادر امس.
ورفعت هاليب رصيدها الى 7755 نقطة وتقدمت 
مرتبة واحدة على حساب شارابوفا التي صارت 
ثالثة وبفارق 2456 نقطة عن األميركية سيرينا 

وليامس املتصدرة برصيد 9981 نقطة.
وتقدمت أيضا مرتبة واحدة الكندية ايجيني 
بوشار لتحتل املركز السادس مكان الصربية 
آنا ايفانوفيت���ش التي تراجع���ت الى املركز 

السابع.
وتقدمت األملانية اجنيليك كيربر الفائزة األحد 
بدورة شتوتغارت األملانية مرتبتني لتصبح 

ثانية عشرة.
٭ ترتيب الالعبات العشر األوليات:

1- األميركية سيرينا وليامس 9981 نقطة
2- الرومانية سيمونا هاليب 7755
3- الروسية ماريا شارابوفا 7525
4- التشيكية بترا كفيتوفا 6060

5- الدمناركية كارولني فوزنياكي 4790
6- الكندية اوجيني بوشار 4122

7- الصربية آنا ايفانوفيتش 4000
8- الروسية ايكاترينا ماكاروفا 3465

9- البولندية انييسكا رادفانسكا 3345
10- االسبانية كارال سواريز 3335

وبقي الياباني كي نيش���يكوري الفائز بدورة 
برشلونة االس���بانية في املركز اخلامس على 
الئحة التصنيف العاملي اجلديد والذي يتصدره 
دائم���ا الصربي نوف���اك ديوكوفيتش برصيد 

13845 نقطة.
واقترب نيشيكوري كثيرا من صاحب املركز 
الرابع االسباني رافايل نادال بعدما بات يبتعد 
عن���ه بف���ارق 110 نقاط فقط، ف���ي حني تقدم 
السويسري ستانيسالس فافرينكا مرتبة واحدة 
ليصبح تاس���عا على حساب الكرواتي مارين 

سيليتش الذي تراجع الى املركز العاشر.
 

٭ ترتيب العشرة االوائل:
1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 13845 نقطة

2- السويسري روجيه فيدرر 8385
3- البريطاني اندي موراي 6060
4- االسباني رافايل نادال 5390

5- الياباني كي نيشيكوري 5280
6- الكندي ميلوش راونيتش 5070
7- التشيكي توماس برديتش 4960

8- االسباني دافيد فيرر 4490
9- السويسري ستانيسالس فافرينكا 3495

10- الكرواتي مارين سيليتش 3405

دورمتوند يواجه بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس أملانيا

برشلونة لالبتعاد في صدارة 
»الليغا« أمام خيتافي

يسعى برشلونة الى مواصلة زحفه نحو لقبه 
الثالث والعش����رين في الدوري االس����باني عندما 
يس����تقبل خيتافي على ملع����ب كامب نو في اطار 

املرحلة الرابعة والثالثني التي تنطلق اليوم.
 وقب����ل انتهاء ال ليغ����ا بخمس مراحل يتصدر 
الفريق الكاتالوني الترتيب برصيد 81 نقطة متفوقا 

على غرميه التقليدي ريال مدريد بنقطتني.
 يذكر ان برشلونة يصارع على ثالث جبهات بعد 
ان بلغ نهائي كأس اسبانيا والدور نصف النهائي من 
دوري ابطال اوروبا حيث سيلتقي بايرن ميونيخ 

االملاني ومدربه السابق بيب غوارديوال.
 ويعول برشلونة كاملعتاد على ترسانته الهجومية 
املؤلفة من الثالثي الرهيب ليونيل ميسي ونيمار 
ولويس سواريز الذين سجلوا 97 هدفا هذا املوسم 
في مختلف املسابقات برصيد 47 لالرجنتيني، 

و31 للبرازيلي و19 لألوروغوياني.
 ويس����تطيع هذا الثالثي بلوغ حاجز املائة 
هدف اي العدد نفس����ه من االهداف التي سجله 
الثالثي ميس����ي )38 هدفا( وصامويل ايتو )36( 
وتييري هنري )26( موسم 2008-2009 في صفوف 

برشلونة ايضا.
 واذا حصل هذا االمر فس����يكون فأل خير على 
برش����لونة، النه في املرة االولى جنح الفريق في 
حتقيق الثالثية )الدوري والكأس احملليني ودوري 
ابطال اوروبا(، وتأمل كتيبة املدرب احلالي لويس 

انريكه في تكرار هذا اإلجناز.
 ويعتبر مشوار برشلونة املتبقي في الدوري 
احمللي أسهل من مشوار ريال مدريد حيث يلتقي 

قرطبة السبت املقبل.
 بيد ان العب وسطه املتألق اندريس انييستا 
حذر زمالءه من مغبة االستهتار بالفرق الصغيرة 
بقوله »يتبقى لنا خوض اصعب املباريات، لكننا 
ندخل كل مباراة بجدية عالية ويتعني علينا مواصلة 
حص����د النقاط«، كما يلتقي اتلتيك بلباو مع ريال 

سوسييداد، وليفانتي مع قرطبة.

انجلترا

يحل ليڤربول ضيفا على هال سيتي في مباراة 
مؤجلة من املرحل����ة الثالثة والثالثني من الدوري 
االجنليزي، وكان ليڤربول قد أجلت مباراته بسبب 
مش����اركته في كأس االحتاد االجنليزي التي خرج 
منها على يد أس����تون ڤيال، وميني الريدز النفس 
بالتمس����ك باألمل القليل املتبقي للمنافس����ة على 

بطاقة دوري األبطال، ولن تكون مهمته سهلة ألن 
خصمه هال س����يتي قوي جدا على ارضه، وسبق 
أن تع����ادل الفريقان في مباراة الذهاب على ملعب 

انفيلد 0-0.

ألمانيا

تتجه األنظار الى ملعب اليانز ارينا معقل الفريق 
الباڤاري في لقاء القمة في نصف نهائي كأس أملانيا 

بني بايرن ميونيخ وضيفه بوروسيا دورمتوند.
وكان باي����رن ميونيخ قد أح����رز لقب الدوري 
األملان����ي للمرة الثالثة عل����ى التوالي وهو يحاول 
الظفر بثالثية تاريخية جديدة حتت قيادة مدربه 
االس����باني بيب غوارديوال، اال ان مهمته لن تكون 
سهلة ألن ضيفه بوروسيا دورمتوند يسعى الى 
الثأر منه خلس����ارته ذهابا واياب����ا امام بايرن في 
الدوري، كما ان التأهل لنهائي الكأس هو خير هدية 
يقدمها مدرب دورمتوند يورغن كلوب لناديه قبل 

رحيله في نهاية املوسم.
وكشف كلوب عن رغبته في مواصلة فريقه أداءه 
القوي الذي قدمه أمام إينتراخت فرانكفورت عندما 
هزمه 2-0 واللعب باالس����لوب نفسه أمام غرميه 
التقليدي بايرن ميونيخ ف����ي الدور قبل النهائي 

لبطولة كأس أملانيا.
وقال كلوب »أمتنى أن نظهر اليوم )خالل لقاء 
الفريق مع بايرن بكأس أملانيا( رغبتنا األكيدة في 

التأهل إلى املباراة النهائية«.

إيطاليا

 يس����عى انتر ميالن ال����ى مواصلة انتصاراته 
واالقتراب من املراكز املتقدمة عندما يحل ضيفا على 
اودينزي في املرحلة الثالثة والثالثني من الدوري 
االيطالي، وكان انتر قد اسقط الوصيف روما في 

اجلولة السابقة 1-2.

فرنسا

تفتتح املرحلة اخلامسة والثالثون من الدوري 
الفرنس����ي بلقاء حامل اللقب باريس سان جرمان 
بضيفه ميتز، وتبدو الظروف مهيئة لفريق العاصمة 
لالحتفاظ باللقب مع تبقي ثالث مراحل على انتهاء 

منافسات الليلغ 1 الفرنسي.
وميتلك سان جرمان في جعبته 68 نقطة وهو 
نفس رصي����د مطارده ليون، إال أن أبناء العاصمة 

ميلكون مباراة أقل.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري االسباني )املرحلة الرابعة والثالثون(

9beIN SPORTS 2HDبرشلونة � خيتافي 
11beIN SPORTS 6HDليفانتي � قرطبة

11beIN SPORTS 7HDأتلتيك بلباو � ريال سوسييداد
الدوري اإلجنليزي )املرحلة الثالثة والثالثون(

9:45beIN SPORTS 1HDهال سيتي � ليڤربول
الدوري اإليطالي )املرحلة الثالثة والثالثون(

9:45beIN SPORTS 3HDأودينيزي � إنترميالن
الدوري الفرنسي )املرحلة اخلامسة والثالثون(

10beIN SPORTS 5HDسان جرمان � ميتز
كأس أملانيا )نصف النهائي(

9:30beIN SPORTS 4HDبايرن ميونيخ � دورمتوند



رياضة
الثالثاء 28 ابريل 2015

31

يحيى حميدان

حقق القادسية فوزا كبيرا 
على الصليبخات 81-34 في 
افتتاح مباريات املجموعة 
األولى من منافسات بطولة 
كأس احتاد كرة السلة، والتي 
أقيمت مس���اء أول من امس 
الشهيد قشيعان  في صالة 

املطيري بنادي النصر.
وتفوق األصفر في جميع 
أرباع املباراة وذلك كالتالي: 
-69( ،)17-48( ،)9-34(
21(، )81-34(. ول���م يج���د 
العبو القادسية صعوبة في 
حسم النتيجة مبكرا بقيادة 
عبدالعزيز احلميدي وشايع 
مهنا وعبدالرحمن الس���هو 
ومشاري بودهوم. وتولى 
القيادة الفنية لفريق القادسية 
املدرب الصربي بتروفيتش 
بعد رحيل املصري أشرف 
توفيق عقب هزمية األصفر 
في نهائي الدوري األسبوع 
املاضي. وق���اد اللقاء طاقم 
حتكيمي مكون من عيسى 
احلمد وأسامة شوقي وغازي 

مجهول.
وفي مباراة أخرى ضمن 
ذات املجموعة، فاز اجلهراء 

على الساحل 75-85.
ومتكن »أبناء ابو حليفة« 
من مقارعة الفريق اجلهراوي 
وتقدم عليه في الربعني األول 
والثان���ي، قبل أن ميس���ك 
اجلهراء بزمام األمور ابتداء 
م���ن الربع الثال���ث وحتى 

النهاية.
أدار املباراة احلكام سعود 
اليوسف ومحمد عبداللطيف 

ومحمد عبداملنعم.

حقق منتخبن���ا أللعاب 
الق���وى ميداليتني في ثالث 
أي���ام البطول���ة العربية ال� 
الق���وى للرجال  19 أللعاب 
والس���يدات بواقع ميدالية 
ذهبية في سباق 4×100 متر 
تتابع وأخرى برونزية في 

مسابقة الوثب الثالثي. 
وقال رئيس الوفد أللعاب 
ل�  الش���مري  الق���وى خالد 
ان املنتخب حقق  )كون���ا( 
ثاني ميدالياته الذهبية بفوزه 
بس���باق أربعة في مئة متر 
تتابع عبر عيس���ى اليوحة 
وعبدالعزيز املنديل ويعقوب 
اليوحة ومش���عل املطيري.  
وأوضح الشمري الذي يشغل 
منصب أمني الس���ر املساعد 
لالحت���اد الكويت���ي أللعاب 
القوى ان الفريق اس���تطاع 
ان يسجل رقما كويتيا جديدا 
في هذا السباق بتسجيله زمن 

قدره 39.75 ثانية. 
وأضاف ان الالعب خالد 
السبيعي استطاع ان يضيف 
برونزية اخرى الى املنتخب 
في البطولة باحتالله املركز 
الثالث في مس���ابقة الوثب 
الثالثي وتس���جيله مسافة 

قدرها 15.95 مترا.

التحق نائب مدير عام الكرة 
بنادي القادسية محسن غامن 
بوفد الفريق األول لكرة القدم 
إلى تركمانستان  الذي غادر 
وذل���ك ملواجه���ة فريق أهل 
التركمانستاني األربعاء املقبل 
ضمن اجلولة قبل األخيرة من 
دور املجموعات بكأس االحتاد 

اآلسيوي.
واعتذر غامن عن املغادرة مع 
وفد »األصفر« وتأجيل سفره 
ليلة واحدة وذلك حلني انهائه 
بعض األعمال واالرتباطات 

اخلاصة به.

فوز القادسية واجلهراء 
في كأس »السلة«

»القوى« يحرز 
ذهبية التتابع 

في البطولة العربية

غامن التحق 
بوفد القادسية

يرع���ى محافظ الفروانية 
الشيخ فيصل احلمود املالك 
حفل ختام النشاط الرياضي 
الحتاد كرة الطاولة للموسم 
الرياض���ي 2015/2014، يوم 
اجلمعة املقبل الساعة السادسة 

والنصف مساء.
املب���اراة اخلتامية  وتقام 
وتوزيع الكؤوس وامليداليات 
والدروع على الفرق والالعبني 
والفائزين في جميع مسابقات 

االحتاد.

محافظ الفروانية 
يرعى ختام نشاط 

احتاد الطاولة

النصر يقابل الشباب في ختام اجلولة الثالثة لـ »ممتاز اليد«

مواجهة ملتهبة بني القرين والساملية

حامد العمران

تختتم اليوم اجلولة الثالثة للدوري املمتاز 
لكرة اليد بإقامة مباراتني على صالة الشهيد 
فهد األحمد في الدعية، حيث يلتقي في املباراة 
األولى النصر مع الشباب في ال� 4:30 مبباراة 
يبحث فيها كال الفريقني عن الفوز األول في 
املمت����از، وفي املباراة الثاني����ة األكثر أهمية 
يتقابل القرين )5 نقاط( مع الساملية )4( في 
ال� 6 مساء مبباراة ستكون أشبه مبباريات 
الكؤوس، الس����يما ان السماوي سيقاتل من 
أجل الفوز حتى يك����ون قريبا من الوقوف 
على منصة التتويج فيما يريد أبناء القرين 
مواصلة مالحقتهم للصدارة وعدم العرقلة 

حتى تكون املباريات املقبلة حاسمة.
عموما س����واء كان القرين أو الس����املية 
فالفريقان مؤهالن للفوز بشرط القراءة اجليدة 
ملجريات املباراة من قبل املدربني غربي رابح 
)القرين( وعدنان بلحارث )الس����املية( إلى 
جان����ب الهدوء من الالعبني وعدم التس����رع 
واللجوء إلى اللعب اجلماعي إلى جانب احلالة 
اجليدة حلراسة املرمي فمن يتفوق حارسه 
فسيكون فريقه األقرب إلى الفوز لذلك ستكون 
املهمة صعبة على احلراس علي صفر وعلي 
اخلضر )الساملية( وسلمان املزعل وزميله 
جابر العازمي )القرين( ويعتمد تألقهما على 

صالبة اجلانب الدفاعي.

وفي السياق نفسه، تكمن خطورة السماوي 
الهجومية في العب اخلط اخللفي خالد الغربللي 
وصانع األلعاب محمد فالح إلى جانب املخضرم 
إبراهيم صنقور مع وجود جناحني غاية في 
اخلطورة وهم����ا عبدالعزيز الزعابي وحامد 
مزعل وعلى الدائرة عبداللطيف الدوس����ري 
ويعتبر حسني الشطي العب جوكر ومن جانبه 
يتميز القرين بوجود العبني جيدين بجميع 
املراكز يقودهم صانع األلعاب مهدي القالف 
ويقف على جانبيه نواف الشمري وفيصل 
واصل وفي اخلط األمامي يوس����ف الشاهني 
وإبراهيم األمير وعلى الدائرة سالم عبدالسالم 
الى جانب وجود بدالء بنفس مستوى الالعبني 
األساسيني ويقود الدفاع الثنائي عبدالعزيز 

يالوس ويعقوب اسيري.
أشبال الساملية أحرزوا الثنائية

 متكن براعم الس����املية من إحراز بطولة 
الكأس بعد التغلب على الكويت في املباراة 
النهائية 24 � 17 ليكتفي األبيض بالوصافة 
وجاء كاظمة باملركز الثالث بعد الفوز على 
النص����ر، وبذلك يكون الس����ماوي قد حقق 
الثنائية هذا املوس����م بالفوز بلقبي الدوري 
والكأس ويقود الفريق املدرب املتألق صابر 
حسني ومدير اللعبة الشيخ عذبي اليوسف 
ومساعد املدير عبداهلل الذياب ويتميز فريق 
الس����املية بوجود خامات جي����دة ينتظرها 

مستقبل واعد.

انضباط العبني في احلضور 
التزام بق���رارات احلكام،  أو 
مشيرا إلى أن هناك مفاجآت 
في اليوم اخلتامي للجماهير 

احلاضرة.

اليوفي يتغلب على الشمري 
في »نقابة العاملني بالنفط«

أسفرت نتائج منافسات 
الدور الثاني من بطولة نقابة 
العاملني بشركة نفط الكويت 
الثالثة لكرة القدم بحضور عدد 
من أعضاء النقابة واجلماهير، 
عن فوز فريق احلفر التطويري 
بنتيجة كبي���رة على فريق 
العربيد 4-1 ليتأهل إلى الدور 
ربع النهائي، فيما متكن اليوفي 
من اجتياز عقبة فريق أحمد 

الشمري بنتيجة 2-4.
من جانبه قال نائب رئيس 
نقابة عمال النفط عادل حاجية 
إن املستوى تطور كثيرا عن 
السنوات السابقة ما يعني أن 
التط���ور واكب هذه البطولة 
بكل النواحي سواء من جلنة 
أو  لقطة تذكارية للفريقني قبل انطالق املباراةتنظيمية أو جوائز قيمة 

رباعو النصر والقادسية يتألقون في البطولة العربية
الكويت  حقق العب����و 
ميداليات ع����دة مع انتهاء 
الي����وم األول  منافس����ات 
لبطولة رفع األثقال لألندية 
العربية وكأس آسيا املقامة 
في األردن ومبشاركة ناديي 

القادسية والنصر. 
 وقال رئيس وفد نادي 
القادس����ية محمد غلوم ل� 
»كونا« ان نادي القادسية 
حقق ذهبية اخلطف ببطولة 
األندية العربية وكذلك كأس 

آسيا فئة وزن 69 للناشئني 
والرج����ال للرباع حس����ن 
القطان وكذل����ك برونزية 

املجموع في البطولتني. 
وأضاف ان الرباع محمد 
املال أحرز برونزية اخلطف 
واملجموع بوزن 56 لألندية 
الناش����ئني  العربي����ة فئة 
الرباع نواف  فيما أح����رز 
العنزي برونزية اخلطف 
وزن 62 لألندي����ة العربية 
في فئة الناشئني. وأوضح 

غل����وم ان برونزية النطر 
واملجموع في بطولة األندية 
العربية وكذلك فضية النطر 
واملجموع في كأس آس����يا 
للرباع محمد الصواغ وزن 
62 فئة الناشئني والرجال.  
بدوره قال رئيس وفد نادي 
النصر املشارك في البطولة 
حمد الشريدة ل� »كونا« ان 
رباع نادي النصر عبداهلل 
احلامت أح����رز 3 ميداليات 
البطولة  ف����ي  برونزي����ة 

العربي����ة واملرك����ز الرابع 
في كأس اس����يا مع انتهاء 
اليوم األول من  منافسات 

البطولة. 
ويش����ارك في البطولة 
املقامة ب����األردن حتى 30 
أبريل أندية متثل الكويت 
والس����عودية  واألردن 
والبحري����ن  واإلم����ارات 
وفلسطني وسورية والعراق 
واليمن وتايلند وأفغانستان 

وأوزبكستان والصني.

نواف جديد مع وفد من االحتاد التركي

جديد في تركيا حتضيراً ملعسكر األزرق
وصل صب���اح أمس 
للعاصمة التركية، رئيس 
الفنية وعضو  اللجن���ة 
مجل���س اإلدارة ن���واف 
جدي���د يرافقه مس���اعد 
التونس���ي نادر  املدرب 
داود، حيث اجتمع جديد 
مع نائب رئيس االحتاد 
التركي ومتت مناقش���ة 
االتفاق النهائي للمعسكر 
التدريب���ي املزمع إقامته 
خالل الفترة من 28 مايو 
حتى 8 يونيو املقبلني في 
التابع  الرياض���ي  املركز 

لالحتاد.
من جانبه، أكد جديد انه 
أنهى مساء األمس االتفاق 
النهائي مع االحتاد األردني 
التجريبي  للق���اء  للعبة 

املزم���ع إقامته في تركيا 
التدريبي  خالل املعسكر 
في 5 يونيو املقبل، وشكر 
جديد رئي���س وأعضاء 
االحتاد األردني للعبة على 
حفاوة االستقبال وكرم 

الضيافة والتعاون املثمر 
في سبيل تطوير اللعبة 

في البلدين.
واجلدي����ر بالذكر أن 
جديد قد غادر العاصمة 
األردنية عمان فجر أمس 
األول والتق����ى باملدرب 
املس����اعد نادر داود في 
مطار اسطنبول صباح 

امس.
وأش���ار جديد الى ان 
مدرب املنتخب نبيل معلول 
لم يعلن القائمة الرسمية 
لألزرق في املرحلة املقبلة، 
حيث طلب التأجيل حتى 
أوائل الشهر املقبل وقبل 
التدريبي  بدء املعس���كر 
لألزرق والذي س���يكون 

في 13 مايو املقبل.

الشيخ فهد طالل الفهد ووليد أمان يتوسطان أبطال األصفر

القادسية يتوج بطالً لكأس شباب الطائرة
القادس����ية  توج نادي 
بطال لكأس االحتاد للشباب 
حتت 18 سنة للكرة الطائرة 
املباراة  ف����ي  عقب تغلبه 
النهائية على نظيره كاظمة 
بثالثة أشواط نظيفة جاءت 
نتائجه����ا )25/21، 25/19، 
25/19( ليحقق بذلك ثنائية 
الدوري والكأس عن جدارة 
استحقاق، وحضر اخلتام 
رئيس جلنة الفنون القتالية 
في اللجنة األوملبية وعضو 
اجلمعية العمومية بنادي 
القادسية الشيخ فهد طالل 
الفهد ورئيس احتاد الطائرة 
وليد أمان إضافة الى مدير 
الك����رة الطائ����رة بن����ادي 
القبندي  القادسية حسني 
ومس����اعده مدي����ر قطاع 
الناشئني صالح الشايجي 
والذين توجوا القادس����ية 
وكاظم����ة باملرك����ز األول 

والوصافة على التوالي.
بدوره اثنى الشيخ فهد 
طالل الفهد على املستويات 
والعط����اءات  املمي����زة 
الالمح����دودة التي قدمتها 
إدارة قطاع الناشئني للكرة 
الطائرة بنادي القادس����ية 
والتي بفضلها استطاعت 
املراحل اللس����نية بالظفر 
مبعظم بطوالت املوس����م 
اجلاري مؤكدا أن هذا العمل 
يصب ف����ي مصلحة الكرة 

القلعة  الطائرة سواء في 
الصفراء أو في املنتخبات 
الوطنية من حيث وجود 
اخلامات اجليدة واملواهب 
الواع����دة الت����ي تعد نواة 
لنجوم املستقبل إذا ما مت 
صقلها وإعداده����ا بنظام 
احترافي وتسخير إمكانياتها 

على الشكل الصحيح.
من ناحيته فقد أش����اد 
الشايجي بعطاء ومستويات 
العبي األصفر خالل بطولتي 
الدوري والكأس، كما أشاد 
بدور اجلهاز الفني بقيادة 
املدرب محمد غالب وكذلك 
بعمل مشرف الفريق نعمة 
الب����در وجه����وده الوافرة 
الدائمة للفريق  ومتابعته 

الذي كان العب����وه رجاال 
ق����در املس����ؤولية  وعلى 
اللقب عن جدارة  وحققوا 

واستحقاق.
وشكر الشايجي مجلس 
إدارة نادي القادسية برئاسة 
الفهد على  الش����يخ خالد 
الدع����م واالهتمام باللعبة 
كما شكر الشيخ فهد طالل 
الفه����د ووليد أم����ان على 
حضورهما للمباراة النهائية 
وتتويجهما للفرق الفائزة، 
وكل من دعم وآزر شباب 
االصفر لتحقي����ق ثنائية 
املوس����م متمنيا استمرار 
الذي  التميز والتفوق  هذا 
عود عليه نادي القادسية 
جماهيره احملبة والوفية.

)موقع نادي الكويت( صورة مركبة لوفد نادي الكويت  

الكويت في بيروت للقاء النجمة األربعاء في صيدا

عقلة: اإلصابة تبعد املقبالي وحمود أسبوعني
مبارك الخالدي 

ناجي شربل ـ بيروت
وصلت الى بيروت بعثة 
نادي الكويت للقاء النجمة 
بطل لبنان للموسم املاضي، 
في املرحل����ة األخيرة من 
دوري املجموعات ملسابقة 
كأس االحتاد اآلسيوي لكرة 

القدم لسنة 2015.
وتأتي املباراة هامشية 
للنجمة كونه فقد األمل في 
التأهل للدور ربع النهائي، 
فيم����ا ع����ني األبيض بطل 
املسابقة في املوسمني قبل 
املاضي على انتزاع النقاط 

ال� 3 وتصدر املجموعة.
وتنزل البعثة الكويتية 
في فندق »غولدن توليب 
غاليريا« )ماريوت سابقا(، 
باجلناح على بعد ش����ارع 
الكويتية في  السفارة  من 

منطقة بئر حسن.
ويس����كن ف����ي الفندق 
ايضا طاقم احلكام ومراقب 
املب����اراة، وفيه س����يعقد 
االجتماع الفني العام قبل 

ظهر اليوم.
وأكد املسؤول اإلعالمي 
في النادي النبيذي محمد 
فواز ان املباراة س����تجرى 
البلدي  على ملعب صيدا 
خلف أب����واب موصدة في 
وجه اجلمهور، بقرار من 
التي  الس����لطات األمنية، 
حرصت على تأمني أفضل 
الظروف للفريق الضيف، 
الفري����ق  أن  وخصوص����ا 

املضيف فقد حافز التنافس، 
الس����المة  لذا كان تغليب 

العامة على ما عداها.
وكان الكويت تغلب على 
النجمة ذهابا في الكويت 4 
� 1، علما ان الفريقني التقيا 
املوس����م املاضي ايضا في 

دوري املجموعات.
ف����واز من جهة  ونفى 
أخ����رى ما ت����ردد عن نية 
إدارة النجمة االستغناء عن 
خدمات املدير الفني األملاني 
ثيو بوكي����ر، متحدثا عن 
قيام األخير بوضع تصور 
للموسم اجلديد بناء على 

طلب إدارة النادي.
من جانب����ه، أكد مدير 
الفريق األول للكرة بنادي 
الكويت عادل عقلة ان العبي 
الفريق العماني عبدالعزيز 
املقبال����ي وفه����د حم����ود 
سيبتعدان عن االبيض ملدة 
اسبوعني بسبب اإلصابة.

وكانت التقارير الطبية 
لالعب����ني أثبتت إصابتهما 
بكدمات وش����د قوي أثناء 
مباراة الفريق أمام القادسية 
في اجلولة ال� 24 للدوري، 
حيث خرج الالعبان أثناء 

سير املباراة.

نادي سلوى الصباح الرياضي

جمل�س الإدارة

اجتـــمــــاع اجلمعــــيــــة العمــــومــــيـــــة العــــاديـــــة 
السادة  دع��وة  الرياضي  الصباح  سلوى  ن��ادي  إدارة  مجلس  يسر 
اجلمعية  اج��ت��م��اع  حل��ض��ور  ل��ل��ن��ادي  العمومية  اجلمعية  أع��ض��اء 
العمومية العادية املقرر عقده في متام الساعة السادسة من مساء 
القرين  في  ال����ن�����ادي  مب��ق������ر   2015/6/13 امل����واف���ق  السبت  يوم 

وذلك ملناقشة جدول األعمال التالي:
في  املنتهيــــة  املالـــيـــة  السنــــة  عـــن  واملــالــي  اإلداري  الـتقــريــر   )1

2015/3/31م.
في  املنتهيــة  املالــيــة  السـنــة  عن  اخلـتـامي  واحلــســاب  امليزانية   )2

2015/3/31 وتقرير مراقب احلسابات.
3( مشروع امليزانية املقترحة للسنة املالية 2016/2015.

العمومية  اجلمعية  أعضاء  من  للمجلس  املقدمة  االقــتــراحــات   )4
املسددين اللتزاماتهم املالية أو من مجلس إدارة النــادي فـي موعد 
املوافق  االثنني  يــوم  مساء  من  والنصف  الثامنة  الساعة  أقصاه 

2015/5/18م.
5( تعيني مراقب حسابات النادي، وحتديد مگافأته السنوية.

گما ينوه مجلس اإلدارة بأن أحگام النظام األساسي تنص 
على أن اجلمعية العمومية للنادي تتگون من األعضاء العاملني 
الذين مضت على عضويتهم سنتان ميالديتان فأگثر املسددين 
امل��واع��ي��د وب��ال��ش��روط واألحگام  امل��ال��ي��ة خ���الل  الل��ت��زام��ات��ه��م 

املنصوص عليها في النظام األساسي للنادي.
والله ولي التوفيق ،،،

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

العب القرين فيصل واصل في مواجهة دفاع الساملية في لقاء سابق
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»األنباء« في نظرة حتليلية ملشهد الكونغرس اآلسيوي بحضور بالتر في املنامة اخلميس:

الفهد يقود االتصاالت حتضيراً لالنتخابات اآلسيوية ومقاعد »فيفا«

رئيس »فيفا« جوزيف بالتر 

رئيس االحتاد اآلسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي الشيخ أحمد الفهد

الشانڤيل تعادل مع »سلة« الرياضي

األهلي يواجه الفتح  والنصر يسقط الفيصلي

بيروت ـ ناجي شربل

تعادل الشانفيل وضيفه الرياضي بيروت 1ـ  1، 
إذ ثأر خلسارته أمامه بفارق 44 نقطة في املباراة 
االولى، وفاز بفارق 9 نقاط في ثانية مبارياتهما 
من سبع ممكنة للدور نصف النهائي من بطولة 
لبنان لكرة السلة للدرجة األولى للرجال، 96ـ  88 
)األشــــواط 25ـ  24، 45ـ  46، 80ـ  69، 96ـ  88(. 
وكان أفضل مسجل للفائز ندمي سعيد 22 نقطة 
اجلورجي نيكولوز تسكيتيشفيلي 20 نقطة الى 
11 متابعة واألميركي ديشون سيمز جونيور 16 
نقطة وروني فهد 15 نقطة، وللخاسر إسماعيل 
أحمد 23 نقطة إلــــى 11 متابعة واألميركي الياه 
لــــي هوملان 18 نقطة وفــــادي اخلطيب 17 نقطة 

واألميركي جيرميياه ماساي 11 نقطة.
وتيشاجر هوملان خارج امللعب مع مشجعني 
للفريق املتني كانوا ينشدون اغان في مناسبة 

الرياض ـ خالد المصيبيح

اكتفــــى النصر بخمســــة أهــــداف فقط أمام 
مستضيفه الفيصلي واستمر في صدارة الدوري 
السعودي الذي انحصر بينه وبني األهلي فقط 
بعد أن سقط املرشح الثالث الهالل نتيجة فوز 
النصر أوال وتعادله مع الرائد ثانيا وبات الفارق 
مع النصر 9 نقاط فــــي ظل تبقي جولتني فقط 

على النهاية. 
ولم ميهل النصر الفيصلي حيث فاجأه بثالثة 
أهداف خالل الربع ساعة األولى عن طريق حسني 
عبدالغنــــي والبرازيلي ارمانــــدو ويال ومحمد 
السهالوي ومنحت األهداف الثالثة النصر اللعب 
بقية املباراة بهدوء حتى أضاف االورغوياني فابيان 
ثم ويال مرة اخرى هدفني فيما سجل للفيصلي 
هدفه الوحيد محمد سالم وبات للنصر 60 نقطه 

والفيصلي 30 وفي املركز السادس.

فوز فريقهم.
وصعد هوملان الى إحدى احلافالت واعتدى 

بالضرب على عدد من املشجعني.
في حني حتدث مدرب الشانفيل غسان سركيس 
علنا وعبر شاشــــة التلفزيــــون عن قطيعة مع 
ممول النادي ورئيســــه الفخري أكرم احللبي، 
علما ان سركيس خالف تعليمات رئيس النادي 
ايلي فرحات باالمتناع عــــن إعطاء تصريحات 
إعالمية، بعد هجوم إعالمي أول من سركيس على 
احللبي عقب فوز الشانفيل على املتحد طرابلس 

في ربع النهائي.
وفي املعلومات أن سركيس يخوض مبارياته 
األخيرة مع الشانفيل، وان النادي املتني سيستعني 
املوسم املقبل بخدمات األميركي بول كافتر الذي 
سبق له العمل في لبنان، وقاد املنتخب األول إلى 
نهائيات بطولة العالم 2006، ومنتخب الناشئني 

إلى نهائيات بطولة العالم 2007.

ومــــن بريده عاد الهالل منها بالتعادل بهدف 
لكل منهما ووضعت هذه النقطة الهالل مستقرا 
وحيدا في املركز الثالث فيما منحت الرائد فرصة 
أقوى للبقاء حيث مازال الهبوط يحيط بالشعلة 
والعروبة وقد سجل للهالل الكوري كواك وللرائد 

األردني انس بني ياسني.
وفي الرياض عاد الشباب لالنتصارات وكان 
على حساب العروبة بثالثية سجل منها مدافعه 
حسن معاذ هدفني وثالث للكاميروني جون انطوي 
ولم يشفع هذا الفوز للشباب االقتراب من املركز 

الرابع الذي يحتله االحتاد األقرب للتمسك به.
وتختتم اليوم اجلولة بلقاء األهلي والفتح الذي 
كان مؤجال من األحد الى اليوم بسبب الظروف 
املناخية التي حالت دون وصول الفتح الى جدة 
ويلعب األهلي اليوم حتت الضغط حيث ال بد له 
من الفوز لإلبقاء على حظوظه في مطاردة النصر 

بينما الفتح في وضع آمن ومستقر.

أزمة في الزمالك بعد عودة شيكاباال

الســـابق ممدوح  الزمالك 
عباس.

وستكشف األيام القادمة 
عما يستطيع شيكاباال ان 
النادي  ارتباطه مع  ينهى 
البرتغالي، واذا كان مرتضى 
منصور سيوفي معه بوعده 
أم ال، وأيضا اذا كان اجلهاز 
الفني سيقبل بوجود الالعب 
في ظل اســـتقرار الفريق، 
وعلى حساب من سيكون 
وجوده، ألن شيكاباال لن 
يقبل بأن يكون عضوا في 

مقاعد البدالء.

ومـــن ناحيـــة اخرى 
تستكمل اليوم اجلولة 27 
الدوري املصري  ملسابقة 
لكـــرة القـــدم، حيث تقام 
الــــ4:45ـ  بتوقيت  فـــي 
الكويت خمس مباريات، 
فيلتقي االحتاد السكندري 
مـــع الرجـــاء، انبـــي مع 
دمنهور، احتاد الشـــرطة 
مع االســـيوطي، اجلونة 
مع الطالئـــع، املقاصة مع 
الداخليـــة.. وفي الـ 6:30 
بتوقيت الكويت يلعب وادي 

دجلة مع اإلسماعيلي.

املجلس احمد ســـليمان، 
النادي غاضبا  الذي غادر 
الغير  لرفضه مبدأ تدخل 
في شـــؤون اللعبة، حيث 
ان عودة شيكاباال مسألة 
تخص اجلهـــاز الفني في 
املقام األول، والذي لم يتم 
اســـتطالع رأيـــه، كما ان 
شيكاباال كان صاحب قدر 
كبير من املشاكل قبل رحيله 
الى لشبونة، وخالفات مع 
مرتضى منصور على وجه 
اخلصوص، حتى ان األخير 
وصفه بأنه جاسوس رئيس 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

فيما يشـــبه الرد على 
االستجداء، وافق مرتضى 
منصـــور رئيـــس نادي 
الزمالك، على طلب العب 
الفريق السابق محمود عبد 
الرازق )شيكاباال( بالعودة 
الزمالك،  الـــى صفـــوف 
بشـــرط ان ينهي موقفه 
املعلق مع نادي سبورتنغ 
لشبونة، ويسدد الشرط 
اجلزائي بينه وبني النادي 
البرتغالي، والذي يصل إلى 
خمسة ماليني جنيه.. ورغم 
املعلومات التي خرجت من 
النادي، لتؤكد ان شيكاباال 
اتفق مـــع الزمالك بالفعل 
علـــى العودة، إال ان احمد 
مرتضى عضو املجلس أكد 
بدوره أن هذا االتفاق ودي 
السابق  الزمالك  مع العب 
وابن النادي، وليس اتفاقا 
نهائيا على اإلطالق، وأن 
الزمالك مشغول اآلن مبهامه 
الكبرى في حســـم بطولة 
الدوري، وموصلة مشوار 

البطولة الكونفدرالية.
وكان شيكاباال قد قام، 
السيناريســـت  وبصحبة 
العـــدل، بزيارة  مدحـــت 
رئيس الزمالك، حيث أبدى 
الالعب رغبته في العودة 
للزمالك، وهو الشيء الذي 
لـــم ميانع فيـــه مرتضى 
منصـــور، لكنه طلب منه 
أوال ان ينهي مشاكله مع 
سبورتنغ لشبونة.. وأثارت 
هذه املقابلة غضب املشرف 
القـــدم وعضو  على كرة 

شيكاباال خالل وجوده في الزمالك

واعتبار االستحقاق االنتخابي 
أداة جامعة ومحطة ال تفرق بني 

أركان البيت اآلسيوي.
إشارة إلى أن مرشح االمارات 
محمد خلفان الرميثي ورئيس 
اللبناني هاشم حيدر  االحتاد 
كانا في طليعة الواصلني بعد 
الفهد الى املنامة، وهما التقيا. 
وجدد حيدر املرشح ألحد 
مقاعد املكتــــب التنفيذي عن 
منطقة غرب آســــيا، القول ان 
األســــاس هو االلتفاف حول 
القيادة الرياضية اآلســــيوية، 
وتغليب حضور القارة القوي 
على الساحة الكروية والرياضية 

الدولية. 
ولم يشأ الدخول في تفاصيل 
تتعلق بالعملية االنتخابية، علما 
انه شارك في كل االجتماعات 
التي دعا إليها رئيس املجلس 
االوملبي اآلســــيوي سواء في 
الكويت أو ســــنغافورة. وبدا 

مطمئنا الى سير األمور.

لإلعالميني، واملدعوين الذين 
يرافقــــون أركان االحتــــادات 

الوطنية اآلسيوية. 
وارتفعت وتيرة االتصاالت 
في الساعات االخيرة، واملتعلقة 
بالعملية االنتخابية وتوالها 
في شــــكل مباشر املرشحون، 
وفي طليعتهم رئيس املجلس 
األوملبي اآلسيوي الشيخ احمد 
الفهد، املرشح للمقعد التنفيذي 
لـــــ »فيفا« عــــن منطقة غرب 

آسيا. 
وعقد الفهد اجتماعات مع 
عدد مــــن رؤســــاء االحتادات 
الوطنيــــة، ويحضر الجتماع 
موسع في الســــاعات القليلة 

املقبلة
في حني يؤثر رئيس االحتاد 
اآلسيوي الشــــيخ سلمان بن 
ابراهيم آل خليفة عدم اخلوض 
أو املشــــاركة فــــي اجتماعات 
انتخابية، انطالقا من الوقوف 
على مسافة واحدة من اجلميع، 

احترامها ومكانتها وثبتت في 
سرعة قياسية دورها الرياضي 

وحضورها الدولي. 
ويــــراد من احلملــــة على 
سوساي، بصرف النظر وبعيدا 
من أي موقــــف من البنود في 
القضية، االيحاء بأن األمور لم 

تستقم في آسيا. 
وكان ميكــــن للحملة على 
سوساي أن تنطلق في أي وقت، 
لكن الغرض احلالي هو النيل من 
صورة كونغرس البحرين، على 
خلفية تتعدى الشأن اآلسيوي، 

وتتصل بانتخابات »فيفا«.
وفــــي خارطة االنتشــــار 
لضيــــوف البحريــــن، ينزل 
أركان »فيفــــا« والضيوف من 
بقية االحتادات القارية في فندق 

»فور سيزنز«.
أمــــا االحتــــاد اآلســــيوي 
واالحتادات الوطنية التابعة 
له فتعسكر في فندق »ريتز«. 
فيما خصص فندق »اخلليج« 

املنامة عاصمة كروية عاملية 
بوجه آســــيوي بحريني، في 
استعادة هنا للمشهد العربي 
اجلامع لالسرة الدولية، والذي 
يعتبــــر مالذا للجميــــع وأداة 

استقرار.
وتقف آسيا مبكوناتها بقيادة 
الشيخ سلمان بن ابراهيم آل 
خليفة فاحتة ذراعيها للجميع، 
مع ثبــــات موقفهــــا الكروي 
والتأكيد علــــى التزاماتها مع 
االســــرة الرياضيــــة الدولية، 

والعمل بشفافية. 
وفي هذا السياق، ال ميكن 
إسقاط »التوقيت املشبوه« في 
احلملة على األمني العام لالحتاد 
اآلســــيوي اليكس سوســــاي 
باســــتعادة ملفات من مرحلة 
سابقة، إذ يبدو واضحا ان فريقا 
مناوئا يتعــــاون مع مجموعة 
أوروبية، يريد التعرض بأي 
شــــكل من االشــــكال للقيادة 
احلالية اآلسيوية، التي فرضت 

المنامة ـ ناجي شربل

املنامة عاصمة لكرة القدم 
العاملية واآلسيوية وستكون 
الدولــــي  شــــؤون االحتــــاد 
وانتخاباتــــه حاضــــرة بقوة 
في البحريــــن، من دون بلوغ 
األمور حد التحول الى دعايات 
انتخابية للمرشحني كما حصل 
في كونغرس االحتاد األوروبي 
»يويفا«، الذي حتول الى مكان 
ملهاجمة رئيس »الفيفا« جوزف 

بالتر. 
لكن الشــــؤون اآلسيوية 
ستكون طاغية، مع االنتخابات 
التي تراعــــي متثيل مختلف 
شــــرائح القارة علــــى خطى 
مقاعد املكتب التنفيذي لالحتاد 
اآلسيوي، ومقاعد »فيفا« ملمثلي 
القارة إضافة لرئيس االحتاد 
الشــــيخ ســــلمان بن ابراهيم 
آل خليفة احــــد نواب رئيس 

»فيفا«. 

أمني االحتاد 
اآلسيوي سوساي 

يتعرض حلملة 
مناوئة من داخل 

االحتاد القاري

الفهد ضامن الفوز واملهندي يعلن انسحابه
أكد مصدر كروي موثوق به في قارة آسيا لوكالة »فرانس برس« 
امس ان فوز الشيخ احمد الفهد رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي 
بعضوية االحتاد الدولي لكرة القدم محسوم، وان القطري سعود 

املهندي اعلن انسحابه رسميا من انتخابات الفيفا.
وقال املصدر »ان فوز الشيخ احمد الفهد بعضوية الفيفا ملدة 

عامني )2015-2017( أمر محسوم ان كان بالتزكية أو باالنتخابات 
ألنه سينال فيها لو حصلت نحو 40 صوتا في اجلمعية 

العمومية«.
وأعلن الفهد ترشحه لعضوية اللجنة التنفيذية للفيفا ولكن ملدة 

عامني فقط.
وسيشغل رئيس االحتاد اآلسيوي الشيخ سلمان بن ابراهيم 
الفائز بالتزكية بوالية جديدة في الرئاسة منصب نائب رئيس 

االحتاد الدولي تلقائيا بعد دمج املنصبني قبل اشهر.
وأوضح املصدر »أما بالنسبة الى املقعدين املتبقيني آلسيا ملدة 
أربع سنوات فإن التنافس سيكون محصورا بني ممثلي كوريا 

اجلنوبية )مونغ غيوتشونغ، شرق( واليابان )كوزو تاشيما، شرق( 
وماليزيا )سلطان احمد شاه، اسيان(، إذ ان حظوظ مرشحي عمان 

)خالد البوسعيدي( وتايلند )ووراوي ماكودي( تبدو ضعيفة«.
وتابع »لقد اعلن القطري سعود املهندي رسميا انسحابه من 

انتخابات عضوية اللجنة التنفيذية للفيفا«.
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حذف شركة
»جي إس« 

من املشاركة بعد 
اعتذارها

برنت حتت 65 دوالراً مع ارتفاع الدوالر
لندن ـ رويترز: بدد خام برنت مكاسبه املبكرة لينزل عن 65 دوالرا للبرميل أمس مع صعود 
الدوالر الذي طغى على تأثير عالمات تشير إلى أن اإلنتاج الصخري األميركي رمبا بدأ في التراجع 
ومخاوف من تعطل إمدادات املعروض من الشرق األوسط بسبب األوضاع في اليمن. وارتفع 
الدوالر 0.22% أمام سلة من العمالت وهو ما يجعل السلع املقومة بالعملة األميركية مثل النفط 
اخلام أعلى تكلفة على حائزي العمالت األخرى، وتراجع مزيج برنت 47 سنتا إلى 64.81 دوالرا 
للبرميل، ونزل اخلام األميركي 33 سنتا إلى 56.82 دوالرا للبرميل بعدما المس 57.46 دوالرا.

21.8 مليون دينار األرباح التشغيلية.. وارتفاع إجمالي أصول البنك إلى 3.6 مليارات دينار بنمو %2.4 

»األهلي« يحقق 9 ماليني دينار أرباحاً للربع األول بنمو ٪11٫5

بهبهاني: سنواصل 
النمو معتمدين

على إستراتيجية 
متحفظة

عقاد: نتطلع إلى 
حتقيق منو متوازن 

وملموس في الفترة 
املقبلة

فيزا إنترناشيونال، وجائزة 
ائتمانية  »أفضل بطاق���ة 
برمييام« من مؤسسة »ذا 
بانكر ميدل إيست«. ومثل 
هذه اجلوائز العاملية تعزز 
م���ن املركز الرائ���د للبنك 
األهلي الكويتي في القطاع 
املصرفي وتدل على الفهم 
العميق الحتياجات العمالء 

وتلبية متطلباتهم.
وسيواصل البنك األهلي 
ف���ي تنفيذ اس���تراتيجية 
واضحة األهداف لتحقيق 
مصالح مساهميه ووضع 
ف�����ي أولوي���ة  عمالئ���ه 
اهتمامات���ه لتلبي���ة كل 

احتياجاتهم.

الت���ي نصب���و  النتائ���ج 
إليها«.

جوائز عالمية

جتدر اإلش���ارة إلى أن 
أداء البنك األهلي الكويتي 
وإجنازاته كانت محل تقدير 
واعتراف، حيث حصد البنك 
مؤخرا جائزة »أفضل بنك 
الش���رق األوسط من  في 
حيث اخلدمات املصرفية 
املط���ورة لألف���راد« م���ن 
مجلة »ذا آش���يان بانكر«، 
إل���ى »جائزة  باإلضاف���ة 
البطاقات مسبقة  تسويق 
الدفع - أفضل اس���تخدام 
في القطاع لعام 2014« من 

التنفيذي للبنك  الرئيس 
ميشال عقاد قائال: »بدأنا 
2015 بداية قوية، ونتطلع 
إلى حتقي���ق منو متوازن 
وملموس في الفترة القادمة. 
وسنواصل تركيزنا على 
حتقيق التميز للبنك األهلي 
من خالل تقدمي اخلدمات 
املصرفية بطريقة محترفة 
تتميز بالسهولة والسرعة 
لتناسب احتياجات العمالء، 
ف���ي تنفيذ  واالس���تمرار 
اس���تراتيجيتنا بنج���اح. 
ومن خالل خلق املواءمة بني 
إدارات البنك واالسترشاد 
بتوجيهات مجلس اإلدارة، 
فنحن عل���ى ثقة بتحقيق 

البن���ك األهلي  أعل���ن 
الكويتي عن حتقيق أرباح 
تشغيلية بقيمة 21.8 مليون 
دينار للربع األول من 2015، 
مقارنة ب� 21.1 مليون دينار 

لنفس الفترة من 2014. 
وقد بلغ صافي األرباح 9.1 
ماليني دينار مقابل 8.1 ماليني 
دينار لعام 2014 بنمو ٪11.5، 
كما بلغ إجمال���ي األصول 
3.6 مليارات دينار بارتفاع 
نس���بته 2.4٪ ع���ن مارس 
2014، وارتفع إجمالي حقوق 
املس���اهمني ليصل إلى 546 
مليون دينار وبلغت ربحية 
السهم 6 فلوس للربع األول 
من 2015، مقارنة ب� 5 فلوس 

لنفس الفترة من 2014.

نتائج مشجعة

وتعليقا عل���ى نتائج 
الربع األول صرح رئيس 
مجلس إدارة البنك األهلي 
الكويتي طالل محمد رضا 
بهبهاني: »إن هذه النتائج 
مشجعة، وسوف نواصل 
النمو بخطى ثابتة معتمدين 
على استراتيجية متحفظة، 
ولكنه���ا تتس���م باملرونة 
الالزمة التي سوف متكننا 
من اغتنام الفرص لتمويل 
املشاريع احلكومية اجلديدة 
لدعم النمو وحتقيق أهدافنا 
املرس���ومة، ولدينا فريق 
إدارة محترف يتمتع بخبرة 
ومهارات إدارية عالية مع 
مركز مالي قوي يعزز من 
مسيرتنا نحو التوسع في 

املستقبل«.

بداية قوية

من جهة أخرى أش���ار 

ميشال عقاد طالل بهبهاني 

أحمد مغربي

م���ن  علمت»األنب���اء« 
مصدر نفطي مس���ؤول أن 
جلنة املناقصات املركزية 
وافق���ت لش���ركة البترول 
الوطنية الكويتية على إلغاء 
الرابعة  مناقصة احلزم���ة 
ملشروع مصفاة الزور والذي 
يشمل 5 حزم على أن يتم 
طرح احلزمة من جديد على 
نفس الشركات املؤهلة سابقا 
لتنفي���ذ احلزمة وذلك بعد 
أن جاءت عطاءات املناقصة 
لهذه احلزمة مرتفعة جدا.

وقد تس���لمت ش���ركة 
البترول الوطنية العطاءات 
املالية للحزمة في 7 ديسمبر 
املاضي وحازت شركة سايبم 
اقل األسعار للمشروع بقيمة 
407 ماليني دينار، فيما قدمت 
3 شركات أخرى هي دايلم 
ودايوو وبتروفاك عروضا 
مالي���ة مرتفعة للغاية عن 

اقل العروض املالية.
وعقب تس���لم الشركة 
الع���روض املالي���ة طلبت 
التف���اوض املباش���ر م���ع 
الش���ركات إلزال���ة بعض 
املالية والقانونية  احليود 
فيما يتعلق باملخاطر والتي 
تعتبر مكلفة للغاية وفق 
قوانني جلنة املناقصات ولن 

يتم قبول العطاء في حال 
وجود اختالف عن املطروح 

من الشركة واللجنة.
ولم تلجأ الش���ركة إلى 
ترسية احلزمة على ثاني 
املالية نظرا  العروض  اقل 
لزي���ادة الف���رق املالي بني 
العطاءين والذي يبلغ 100 

مليون دينار.
التي  ووفق���ا للموافقة 
حصلت عليه���ا »البترول 
الوطني���ة« م���ن جلن���ة 
املركزية فإنه  املناقص���ات 
ستتم إعادة طرح املناقصة 
مبمارسة محدودة غير قابلة 
للتجزئة بني الشركات املؤهلة 
مسبقا للمشروع مبوجب 
عقد مدته 45 شهرا، مشيرة 
إلى أن الشركة قررت حذف 
ش���ركة جي اس للهندسة 
واإلنشاءات بعد اعتذراها 

عن املشاركة.
وقالت املصادر إن احلزمة 
الرابع���ة تختص بإنش���اء 
خزانات وصهاريج للمصفاة 
مبا في ذلك 5 خزانات ذات 
أس���قف عائمة، و28 خزانا 
بأس���قف ثابتة، وخزانان 
بطاق���ة 200 أل���ف برميل، 
وخزان���ان آخران بس���عة 
ألف برميل، ومنش���أة   67
لتخزين زيت الوقود بسعة 
100 ألف برمي���ل، وخزان 

دائم التدفق بسعة 10 آالف 
برميل، وأربعة أنابيب للنفط 
اخلام، وخطان لوقود الغاز 
املستورد، وخطان للوقود 

القليل الكبريت.
وأشارت إلى أن انخفاض 
أسعار النفط منذ أواخر شهر 
ل���م ينعكس  يونيو 2014 
بشكل مباشر على العطاءات 
املالية للمشروع التي جاءت 
مرتفعة بأكث���ر من مليار 
دينار للحزم اخلمس التي 
استقبلت الشركة عطاءاتها 
مكتملة في بداية شهر يناير 
املاضي. ويعتبر مش���روع 
ال���زور واحدا من  مصفاة 
أكبر مشاريع القطاع النفطي 
وتبلغ طاقته���ا التكريرية 
615 ألف برميل يوميا ومن 
املنتظر أن يكتمل املشروع 
الذي م���ن املتوقع أن ينفذ 
وفق نظام الهندسة والتوريد 
واإلنشاء في ديسمبر 2018، 
امليزاني���ة احملدثة  وتبلغ 
واملعتم���دة للمش���روع 4 
مليارات دينار، وقامت شركة 
البت���رول الوطنية بتعيني 
شركة أميك مستشارا إلدارة 
املصفاة، وحسب اجلدول 
الزمني من املتوقع أن تعمل 
املصفاة في 2019، وستتم 
إحالة مصفاة الشعيبة إلى 

التقاعد في عام 2017.

»البترول الوطنية« تعيد الطرح كممارسة محدودة بني الشركات املؤهلة مسبقاً

رسمياً.. إلغاء احلزمة »4« من مصفاة الزور

البنك امس ع���ن حتقيقه 
أرباحا تشغيلية بلغت 21.8 
مليون دينار بالربع األول 
م���ن 2015 ، مقارنة ب� 21.1 
مليون دينار للفترة نفسها 
م���ن 2014. وقد بلغ صافي 
9.1 ماليني دينار  األرب���اح 
مقابل 8.1 ماليني دينار للعام 
املاضي، فيما بلغت ربحية 
السهم 6 فلوس للربع األول 
من 2015، مقارنة ب� 5 فلوس 

للفترة نفسها من 2014.

تغطية القروض

وكشف الس���ميط عن 
نس���بة تغطي���ة القروض 
املشكوك في حتصيلها بالربع 
األول البالغة 267٪ مقارنة 
ب� 230٪ عن  الفترة نفسها 
من العام املاضي، مبينا انها 
نسبة مرتفعة جدا، وموضحا 
ان توجه السلطات الرقابية 
ارتفاع  نحو احلرص على 
الوقت  التغطية في  نسبة 
احلالي في محل���ه، فبيئة 
األعمال احلالية بالكويت في 
حاجة الى مثل هذه النسبة 

املرتفعة.
وأشار إلى ان نسبة كفاية 
رأسمال البنك األهلي التي 
بلغت 21٪ دليل على الوضع 

267 % تغطية »األهلي« للقروض املشكوك في حتصيلها

السميط: شراؤنا محفظة »كفيك« ضمن 
إستراتيجيتنا للمنافسة في سوق متويل األفراد

املالي القوي الذي يتمتع به 
البنك األهلي حاليا.

محفظة »كفيك«

وبخص���وص أس���باب 
شراء البنك األهلي محفظة 
الق���روض االس���تهالكية 
الكويتية للتمويل  لشركة 
واالس���تثمار »كفيك«، قال 
السميط إن البنك لديه توجه 
حاليا نح���و زيادة حصته 
لقروض االستهالكية لألفراد، 
وذلك بع���د ان حقق البنك 
جناحا في حصته لتمويل 
الش���ركات خالل السنوات 

املاضية.

محمود فاروق

قال نائب رئيس املديرين 
العام���ني بالبن���ك األهلي 
الكويتي عبداهلل السميط: 
ان تخفيض تكلفة األموال 
والتحك���م ف���ي املصاريف 
وتراجع حجم املخصصات 
لتصل إلى 11 مليون دينار 
مقارنة ب� 12.5 مليون دينار، 
جميعه���ا عوام���ل كان لها 
مردود إيجابي على النتائج 
التي حققها البنك في الربع 

األول.
الس���ميط في  وأضاف 
تصريح لقن���اة »العربية« 
امس أن تراجع مخصصات 
الربع األول جاء  البنك في 
نتيجة إعادة جدولة وسداد 
قروض كان مش���كوك في 
حتصيله���ا، الفت���ا إلى ان 
التش���غيلية  بيئة األعمال 
احلالية أصبحت مشجعة 
خاصة فيما يتعلق ببيئة 
التش���غيلية وهى  األعمال 
عوامل متوقع ان يكون لها 
اثر وم���ردود ايجابي على 
نتائ���ج البنك خالل فترات 
العام وصوال الى نهاية العام 

احلالي.
عبداهلل السميطجاء ذل���ك بعد ان اعلن 
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اإليرادات التشغيلية ارتفعت 9% إلى 4.7 ماليني دينار

1.6 مليون دينار أرباح »سيتي جروب« للربع األول بنمو %22.6

»املدينة«: تسوية مديونية مقابل أصول عقارية

إلى  الش���رهان  كما نوه 
التي كانت  النتائج اجليدة 
وما تزال حتققها الشركة منذ 
أن بدأت العمل بنظام البطاقة 
الذكي���ة ونظ���ام التموضع 
املكان���ي )GPRS( وتتب���ع 
املس���ارات )VTS( وال سيما 
الزيادة في حصة الش���ركة 
التكاليف  السوقية وضبط 
باإلضافة إلى زيادة مستوى 
التحسني في عمليات أسطول 
الش���ركة ال���ذي يضم 482 
باصا موزعة على اخلطوط 

والعقود.

الس���وق  األصول وبحوث 
الذي نع���ول عليهما كثيرا 
في املرحلة القادمة، كما أن 
لدينا حاليا بعض املشروعات 
التي تخضع لعملية املفاضلة 
النهائية  خ���الل املرحل���ة 
الفت���رة القليلة القادمة، إن 
ما اكتسبناه من خبرات خالل 
الس���ابقة سيكون  املرحلة 
عنصرا فاع���ال في منوذج 
األعمال اجلديد وستنعكس 
الرؤى اجلدي���دة واخلطط 
املستقبلية على املساهمني 

قريبا بإذن اهلل.
ال���داود عل���ى  وأثن���ى 
األطراف الدائنة التي جرت 
معها املفاوضات خالل العام 
املاض���ي وقال لقد ملس���نا 
روحا من التعاون اإليجابي 
والبناء من جميع األطراف 
الدائنة التي دخلنا معها في 
تفاوضات بهدف الوصول 
الى حلول منطقية وواقعية 
ملساهمينا ومساهميهم دون 
تعن���ت أو إجح���اف، وإننا 
نثمن تلك الروح اإليجابية 
في التعاون والتي تؤسس 
لعالقة جديدة بأسس فاعله 

في املستقبل.

على م���ن باصاتنا إذ وصل 
عدد رحالت الركاب إلى 15.1 
مليون رحلة راكب باملقارنة 
مع 13.7 مليون رحلة راكب 

أي بزيادة نسبتها %10. 
كما أش���ار الشرهان إلى 
استمرار الش���ركة بتطبيق 
أحدث التحسينات وأفضلها 
في أدائه���ا مع التركيز على 
اإلنتاجية والكفاءة، وذكر بأن 
الشركة بصدد إدخال باصات 
 Euro ذات محركات أوروبية
III للتقلي���ل من االنبعاثات 

الكربونية. 

واإلش���اعات الت���ي روجت 
عن املدينة خ���الل الفترات 
السابقة إما من جاهل ال يعلم 
أو مغرض يهدف إلس���قاط 

الشركة وطامع بها.
وبني أن دخول الش���ركة 
مع بنوك جتارية في عمليات 
مفاوضات تسوية يدعم قوة 
األصول التي متتلكها املدينة 
اتفاقيات مع  الى  وتوصلنا 
جمي���ع األط���راف البنكية 
الدائنة تقريبا يعد رس���الة 
أخرى من دائنينا على تلك 
األطراف باالبتعاد عن ترويج 

الشائعات.
الرغم  أنه على  وأضاف 
من املش���كالت اجلمة التي 
واجهناه���ا خ���الل املرحلة 
البني���ة  أن  إال  املاضي���ة 
األساسية للش���ركة التزال 
حاضرة وسنؤسس عليها 
املقبلة فعلى  خالل املرحلة 
س���بيل املثال فإن صندوق 
الهند الذي تديره الش���ركة 
الي���زال يعتبر م���ن أفضل 
الصنادي���ق االس���تثمارية 
بالكويت على أساس القيمة 
العائ���د والتوزيع���ات  أو 
باإلضافة ال���ى قطاع إدارة 

 %11 على اخلطوط( بنسبة 
باملقارنة مع نفس الفترة من 
السنة املاضية، وزادت عمليات 
تأجير الباصات بنظام العقود 

بنسبة %103. 
في حني انخفضت إيرادات 
احملطات بنسبة 15%. وجاءت 
إيرادات عمليات التخزين لدى 
الشركة متس���اوية تقريبا 
باملقارنة م���ع نتائج نفس 

الفترة من السنة املاضية.
وذكر الشرهان بأن الربع 
األول من السنة احلالية قد 
شهد ارتفاعا في عدد الركاب 

واملتعلق���ات وبنهاية العام 
س���تكون ميزاني���ة املدينة 
خالية من الديون متاما أي 
إننا وفى ظل ظروف األزمة 
االقتصادي���ة الطاحنة قمنا 
بس���داد ما يزي���د على 136 
الى  مليون دينار باإلضافة 
انخفاض الوكاالت الدائنة من 
115.2 ملي���ون دينار بنهاية 
2007 ال���ى 5 ماليني دينار 

فقط حاليا.

مبادرات الشركة

وقال: »عل���ى الرغم من 
التي أملت  السيئة  الظروف 
بالسوق بصورة عامة منذ 
األزم���ة االقتصادي���ة فقد 
استطعنا احلفاظ على أصول 
الشركة من بعض الطامعني، 
لق���د واجهن���ا مش���كالتنا 
واقتحمناه���ا برؤى جديدة 
وتخطيط علمي وعملي أسهم 
ف���ي إيجاد حل���ول واقعية 
ش���رعنا في تنفيذها بدعم 
من مجلس اإلدارة مبا يراعى 
حقوق املس���اهمني ألقصى 

درجة«.
وأكد الداود إن نتاج العمل 
السابق يدحض كل االفتراءات 

الربع األول للسنة املاضية.
إي���رادات  ان  واض���اف 
الشركة التش���غيلية بلغت 
الرب���ع األول4.735  بنهاية 
ماليني دين���ار مقابل 4.337 
ماليني دين���ار بنهاية نفس 
الفترة من الس���نة املاضية 
أي بزيادة نس���بتها 9%، أما 
صاف���ي الربح التش���غيلي 
فقد بلغ 1.702 مليون دينار 
مقابل 1.419 مليون أي بزيادة 

نسبتها %19.9.
ارتفع���ت اإليرادات  وقد 
الرئيسية للشركة )العمليات 

ف���ي الوصول إل���ى أفضل 
أكبر عائد  اتفاقية لتحقيق 
متوقع للمساهمني والتخلص 
من اجلزء األكبر من ديون 

الشركة.
عملي���ة  أن  وأض���اف 
الت���ي متت في  التس���وية 
اآلونة األخيرة هي النتيجة 
الطبيعية واملنطقية لعملية 
إعادة الهيكلة التي قامت بها 
الشركة خالل الفترة القليلة 
التي ارتكزت على  املاضية 
تغيير فلسفة اإلدارة داخليا 

وخارجيا.
وصرح الداود بأن عملية 
التس���وية األخيرة ال ميكن 
التعامل معها فقط على أنها 
عملية تسوية مالية ولكنها 
تعتب���ر احللق���ة األخيرة 
ف���ي عملية إع���ادة الهيكلة 
املدينة  احلقيقية لش���ركة 
للتمويل واالستثمار والتي 

متت بنجاح.
وأضاف على سبيل املثال 
قمن���ا بس���داد 136 مليون 
دين���ار متث���ل 90% تقريبا 
من إجمالي ديون الش���ركة 
وماض���ون بخط���ى ثابتة 
نحو تس���وية باقي الديون 

أعلن رئيس مجلس إدارة 
شركة سيتي جروب يعقوب 
الشرهان بأن الشركة حققت 
أرباحا صافية بنهاية الربع 
األول من السنة احلالية بلغت 
1.646 مليون دينار باملقارنة 
مع أرباح صافية بلغت 1.342 
مليون دينار عن نفس الفترة 
من الس���نة املاضية محققة 
ارتفاعا بنسبة 22.6% وبلغت 
ربحية السهم الواحد 14.57 
فلس���ا بنهاي���ة الربع األول 
للسنة احلالية مقابل 11.88 
فلسا للسهم الواحد بنهاية 

كشف الرئيس التنفيذي 
املدينة للتمويل  في شركة 
واالس���تثمار محمد سعود 
الش���ركة  الداود عن جناح 
في التوصل الى اتفاق نهائي 
مع بي���ت التمويل الكويتي 
)بيتك( لتوقيع عقد تسوية 
مديونيته���ا البالغ���ة 26.6 
مليون دينار مقابل أصول 

عقارية.
وق���ال الداود ف���ي بيان 
صحافي ان املدينة للتمويل 
الستار  واالستثمار أسدلت 
بهذه االتفاقي���ة على ملف 
ديونه���ا املس���تحقة لبيت 
الذي  الكويت���ي  التموي���ل 
يعد أكبر الدائنني للشركة، 
أنه وبانتهاء تلك  الى  الفتا 
التسوية س���تكون الشركة 
قد أجنزت جميع التسويات 
البنكية، وذلك باستثناء بنك 
واحد بصدد التفاوض معه 
على تس���وية آخ���ر املبالغ 

املطلوبة.
وقال الداود إن التسوية 
التي متت بني الشركة وبيتك 
هي نتاج وباك���ورة جهود 
كبيرة وجلسات مفاوضات 
مكثفة جنحت فيها الشركة 

يعقوب الشرهان 

محمد الداود

36 % احلصة السوقية للشركة.. و42 محطة وقود

ً اخلرس: 100 مليون دينار مبيعات »السور« لتسويق الوقود سنويا
محطات غسل آلي للسيارات 
وتطبي���ق نظ���ام »تعريف 
الهوي���ة الالس���لكي« الذي 
يضمن التزود بالوقود دون 
احلاجة إلى حمل أوراق نقدية 
أو بطاقات ائتمانية لتسديد 
قيمة الوقود وهو األول من 
نوعه في ه���ذا املجال على 
الكويت باإلضافة  مستوى 
الى توعية املوظفني مبعايير 
السالمة والصحة والبيئة 
ف���ي احملط���ات واملواق���ع 

االستثمارية.
وأفاد بأن الشركة قامت 
بتطوي���ر وتبدي���ل نظ���ام 
الكاميرات اخلاص املوجود في 
احملطات التابعة لها مبيزانية 
تبلغ نحو 700 الف دينار، 
مش���يرا الى انه نظام على 
اعلى مستوى ويتم التعاون 
فيه مع اجلهات احلكومية 
املختصة وذلك بهدف توفير 
االمن واحلماية والس���المة 

لألفراد واملنشآت.
واوض���ح اخل���رس أن 
الش���ركة طرحت منذ العام 
2009 العدي���د من اخلدمات 
اخلاصة ببطاق���ات تزويد 
التي تسمح  الذكية  الوقود 
للعميل إعادة تعبئتها »اون 
الين« باإلضافة إلى خدمات 

التزود بالبطاقة املدينة.
انه مت���ت إضافة  وذكر 
خدمة ال� 24 ساعة يوميا منذ 
عام 2009 لتصبح »السور« 
هي الشركة األولى محليا في 
تطبيق تلك اخلدمة والتي 
الق���ت استحس���ان جميع 
العمالء، مبينا أن الش���ركة 
لديه���ا عقود م���ع عدد من 
الشركات مثل مركز خدمة 
م���ن الدعامية إلى الدعامية 
وماكدونال���دز وصب���واي 
وشركة بقالة وانها وقعت 
مؤخ���را اتفاقي���ة مع مركز 
س���لطان الفتتاح 3 مواقع 
جديدة في احملطات لم يتم 

حتديدها بعد.
وقال ان الش���ركة قامت 
مؤخ���را بتحديث وإنش���اء 
الدي���زل في محطة  منطقة 
اجلهراء بتكلف���ة 800 ألف 
دينار نظرا لزيادة الطلب على 
الديزل والكيروسني  منتج 
في تلك املنطقة نظرا لكثرة 
الت���ي تنفذها  اإلنش���اءات 
بعض اجله���ات احلكومية 
في املنطقة، ما دعا الس���ور 
الى اعادة بناء منطقة الديزل 
»ومت بن���اء خزانات جديدة 

وزيادة عدد املضخات«.

املباشر عبر شبكة االنترنت 
لضم���ان تواف���ر املخ���زون 
بالكميات املطلوبة في جميع 

محطات ألفا.
واوضح اخلرس ان الشركة 
قامت بتحديث نحو 80% من 
التحتي���ة حملطاتها،  البنى 
مشيرا الى ان البنية التحتية 
متثل نحو 70% من االنشاءات 
في اي محطة تزود بالوقود 
»وق���د انتهينا م���ن تطوير 
وحتدي���ث اكثر من 60% من 
احملطات التابعة لنا على ان 
ينتهي املتبقي خالل 3 سنوات 
حيث نقوم بتطوير وحتديث 

حوالي 6 محطات سنويا.
واش���ار ال���ى ان اعم���ال 
التطوير والتحديث والبناء 
للمحطات تبلغ تكلفتها بني 
200 الف دينار ونحو 2 مليون 
دينار بحسب االعمال املطلوبة 
في كل محط���ة، موضحا ان 
هناك محطتني متوقف العمل 
انته���اء اجلهات  بهما حلني 
احلكومي���ة م���ن االش���غال 
الواقعة في املناطق املوجودة 
بهما وهما محطة واقعة في 
املنصورية وأخرى في صباح 

السالم.
وعن اخلطط املستقبلية، 
اشار اخلرس الى ان الشركة 
تس���تهدف وفق���ا للخط���ة 
اخلمس���ية املعتمدة من قبل 
البت���رول الوطنية  ش���ركة 
الكويتية الس���تكمال أعمال 
إع���ادة البن���اء والتطوي���ر 
والتحديث لعدد تسع محطات 

اخرى.

6 محطات 

وقال ان اخلطة املستقبلية 
القريب���ة تش���مل افتتاح 6 

التجارية اجلديدة  العالمة 
)ألفا( الت���ي مت إطالقها في 

عام 2009.
وبني ان »الس���ور« دأبت 
خالل األع���وام املاضية على 
تنفي���ذ وإجن���از العديد من 
املشاريع اإلستراتيجية الهادفة 
لتحدي���ث وتطوير محطات 
تعبئة الوقود )ألفا( وإضافة 
خدمات جديدة تس���اهم في 
حتقيق رغبة العميل واضعة 
نصب أعينه���ا رفع مبيعات 

املنتجات البترولية.

تطوير المحطات

وع���ن خطته���ا لتحديث 
وتطوير احملطات لفت اخلرس 
الى ان الشركة استكملت تنفيذ 
البيئية اخلاصة  املش���اريع 
الوق���ود والبدء  مبحط���ات 
بتحدي���ث وتطوي���ر وإعادة 
بناء احملطات بحيث تشمل كل 
محطة مركز للخدمة السريعة 
للسيارات ومحطة للغسل اآللي 
باإلضافة ملبنى سوق مركزي 

والوجبات السريعة.
واوضح انه متت زيادة عدد 
املضخات في بعض احملطات 
واتخاذ قرار بزيادة اجلزر في 
محطات أخرى لتصبح جميع 
املنتجات متوافرة لتخدم أكبر 
عدد من العمالء ذوي السيارات 

الصغيرة والكبيرة.
واشار الى انه مت االنتهاء 
من بناء محطة وقود املسايل 
اجلدي���دة حيث تتضمن كل 
اخلدمات واس���تكمال أعمال 
البناء في محطة وقود اجلهراء 
الثانية لإلنشاءات  للمرحلة 
مبنطقة التزود بالوقود ملنتج 
الديزل ومراقب���ة ومتابعة 
املخ���زون عن طري���ق البث 

ارض جاه���زة لبناء محطة 
جديدة عليه���ا ليصل عدد 
محط���ات الش���ركة الى 43 

محطة.
 واش���ار الى ان���ه ومنذ 
الع���ام 2008 أقرت ش���ركة 
الس���ور لتس���ويق الوقود 
استراتيجية واضحة املعالم 
إلدارة عملياتها، مشيرا الى 
انها قامت بعمل دراسة جدوى 
اقتصادي���ة دقيقة لتطوير 
وبناء محطات جديدة توفر 
ع���ددا كبيرا م���ن اخلدمات 
املتكاملة إلى جانب خدمات 

التزود بالوقود.
 ولفت الى ان الش���ركة 
عمدت إلى وضع خطة طويلة 
األمد لتجديد البنية التحتية 
وإجناز املخططات والتصاميم 
الهندسية للمحطات حتت 

أحمد مغربي 

قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي في 
شركة السور لتسويق الوقود 
طالل أحمد اخلرس ان حجم 
املبيعات السنوية للشركة 
يتخطي حاجز ال� 100 مليون 
دينار، مشيرا الى ان حصة 
الش���ركة التسويقية بلغت 

36% خالل العام 2014.
واوض���ح اخلرس خالل 
الذي  املؤمت���ر الصحاف���ي 
اقامته الشركة أمس للتعريف 
بأحدث مشاريعها وعمليات 
التطوير احلاصلة مبحطات 
الوقود التابعة لها )الفا( ان 
نسبة هامش اخلصم على 
البنزين تبلغ %12.8  منتج 
وان���ه مت تثبي���ت 7 فلوس 
كنس���بة للشركة على ليتر 
الديزل والكيروسني بصرف 
النظر ع���ن تغيير س���عر 
اقره مجلس  الذي  التجزئة 
الوزراء في شهر يناير املاضي 
في حني يبلغ ربح الشركة 
الصافي حوالي 4% سنويا 
»حيث إن مصاريف الشركة 

التشغيلية مرتفعة«.
ولفت اخل���رس الى انه 
وبفضل تنفيذ االستراتيجيات 
واخلطط البيعية والتسويقية 
لعام 2014 متكنت الشركة من 
االستمرار في حتقيق نتائج 
السادسة  إيجابية للس���نة 
على التوال���ي من مبيعات 
الوقود، موضحا ان الشركة 
لديها حاليا 42 محطة تزود 
بالوقود باإلضافة الى قطعة 

طالل اخلرس خالل املؤمتر الصحافي لشركة »السور«
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د. عبداهلل فهد 

العبدالجادر
مستشار تنظيم وإدارة

سياسة التعيني والزيادة 
السنوية والترقية

أي جهة تريد تطبيق نظام توصيف وتقييم 
الوظائف بالنقاط عليها تغيير سياستها في 

التوظيف ومنح العالوة السنوية وترقية املوظفني 
إلى درجات أعلى إلى سياسة جديدة مرتبطة بنظام 
كفاءة األداء، ألن الفلسفة القدمية في التعيني على 

درجة مالية معتمدة على املؤهل الدراسي فقط 
تغيرت الى التعيني حسب الوصف الوظيفي يعني 

ان هنالك اشتراطات بحد أدنى لشغل الوظيفة 
وهي املؤهل الدراسي واخلبرة العملية واملهارات 
والقدرات املطلوبة في املرشح للوظيفة باإلضافة 

الى أن الدرجة املالية مت حتديدها ملن يستوفي 
هذه االشتراطات حسب نظام تقييم الوظائف 

بالنقاط. أما الزيادة السنوية أو ما تسمى بالعالوة 
السنوية في نظام اخلدمة املدنية فهي متنح حاليا 

مببلغ محدد واحد جلميع املوظفني في نفس 
الدرجة املالية بغض النظر عن تقييم ادائه )مقبول 
أو جيد أو جيد جدا أو ممتاز( وعلى سبيل املثال 
خريج اجلامعة الكويتي يعني على الدرجة الرابعة 
وعالوتها الدورية 10 دنانير فهذه العالوة سوف 

تتغير الى ما تسمى بعالوة األداء وتتكون من 3 أو 
4 مبالغ مختلفة حسب تقييم مستوى أداء املوظف 

على سبيل املثال ضعيف ال يأخذ شيء واجليد 
10 دنانير واجليد جدا 15 دينارا واملمتاز 20 

دينارا وهنا قد منحت املوظفني الزيادة السنوية 
على رواتبهم حسب أدائهم وهذه أكثر عدالة اذا 

طبقت بشكل حيادي ومهني بعيدا عن احملسوبية 
والشخصانية وممكن تطبيقها من خالل نظام 

آلي مبرمج بحيث يقوم املسؤول عن تقييم 
موظفيه بإدخال تقييمه للمرؤوسني وال تظهر له 
النتيجة النهائية ألن تقييم األداء سيمر مبراحل 
من املسؤول املباشر الى مدير اإلدارة الى جلنة 

التقييم النهائي والنظام اآللي يضع التقييم النهائي 
للموظف من دون تدخل شخصي لتحقق عدالة 

في نتيجة تقييم أداء املوظفني. 
أما بخصوص الترقية احلالية في نظام اخلدمة 
املدنية فهي تتم اما بوصول املوظف الى نهاية 

املربوط أو باالختيار ومينح املوظف الدرجة 
املالية التالية لدرجته مباشرة بحيث يستحق 

املوظف أول مربوط الدرجة اجلديدة مع عالوة من 
عالواتها الدورية وهذا االجراء والسياسة يتغيران 

بتطبيق نظام تقييم الوظائف وان الترقية الى 
الدرجة األعلى ال تتم باألقدمية أو باالختيار ولكن 
بوجود شاغر وظيفي وتعديل وظيفة املوظف الى 
وظيفة أعلى وعلية أن يستوفي اشتراطات احلد 
األدنى للوظيفة األعلى وأن تكون بنفس العائلة 
الوظيفية ألنه من املمكن ان يستمر املوظف في 

وظيفته لسنوات طويلة بنفس درجته ويزداد 
راتبه سنويا ألن مدى الدرجة املالية قد يتراوح 

بني 10 سنوات و15 سنـة ليس مثل النظام القدمي 
5 سنوات.

وبهذا فان نظام توصيف وتقييم الوظائف قد 
أنصف وكافأ املوظف املجتهد وامللتزم وأصبح 

أكثر عدالة ليشجع بقية املوظفني على بذل مزيد 
من اجلهد واالجتهاد ليتحسن مستوى العمل 

وينعكس ذلك على أداء اجلهاز احلكومي.

املستشار الكويتي

الشركة قامت 
بتحديث %80 

من البنى التحتية 
حملطاتها

تطوير وبناء 
احملطات تبلغ 

تكلفتها بني 200 
ألف دينار ونحو

2 مليون دينار

»اجلمان«: كتلة »املشاريع« تعزز 
ملكياتها في الشركات املدرجة

ق���ال تقرير اقتصادي صادر ع���ن مركز اجلمان 
لالستشارات االقتصادية أن عمليات رفع امللكيات 
املعلنة في قوائم كبار مالك الش���ركات املدرجة في 
سوق الكويت لألوراق املالية خالل األسبوع املاضي 
املنتهي في 2015/4/23 تصدرت باقي اجتاهات تلك 
العملي���ات بواقع 4 حركات، تلتها عمليات اخلفض 
مبقدار 3 حركات، ثم حركات اخلروج من قوائم كبار 
املالك بواقع حركتني، وأخيرا، عمليات الدخول في 
القوائم املذك���ورة بواقع حركة واحدة فقط، وبذلك 
يبلغ إجمالي حركة امللكيات خالل األسبوع املذكور 

10 حركات. 
وذكر التقرير ان »كفيك« استأنفت تعزيز حصتها 
في »صلبوخ« إلحكام سيطرتها عليها، وخالل األسبوع 
املاضي مبقدار 0.650 نقطة مئوية من 26.030 إلى 
26.680%، كما استأنفت الشركة األميركية املتحدة 
للخدمات العقارية رفع حصتها في »مشاريع« مبقدار 
0.520 نقطة مئوية م���ن 17.820 إلى 18.340%، كما 
استأنفت »مشاريع« ذاتها رفع ملكيتها في »متحدة« 
مبقدار 0.500 نقطة مئوية من 36.900 إلى %37.400، 
ويبدو أن هناك توجها استراتيجيا من جانب »كتلة 
املشاريع« نحو تعزيز ملكياتها الرئيسية في الشركات 
املدرجة ولو بشكل تدريجي ومتقطع أحيانا، وذلك 
كما مت في »مشاريع« و»متحدة« على النحو املذكور، 
من ناحية أخرى، رفعت ش���ركة النجوم العقارية 
ملكيتها في »ع عقارية« مبقدار 0.094 نقطة مئوية 

من 11.110 إلى %11.204.
وفيما يتعل���ق بعمليات خفض امللكيات املعلنة 
في قوائم كبار مالك الش���ركات املدرجة في س���وق 
الكويت لألوراق املالية خالل األسبوع املاضي املنتهي 
في 2015/4/23، أوضح التقرير ان ش���ركة جيمبال 
القابضة واصلت ولألس���بوع الثالث على التوالي 
تخفيض حصتها جذري���ا في »وطنية دق« مبقدار 
5.338 نقط���ة مئوية من 13.913 إل���ى 8.575%، كما 
تراجعت ملكية »اس���تثمارات« ف���ي »بوبيان د ق« 
مبقدار 0.678 نقطة مئوية من 12.195 إلى %11.517، 
وأيضا انخفضت حصة شركة مجموعة أرزاق البركة 
القابضة في »املدينة« مبقدار 0.610 نقطة مئوية من 

8.310 إلى %7.700.
وفيم���ا يتعلق بعمليات اخلروج من قوائم كبار 
مالك الش���ركات املدرجة في سوق الكويت لألوراق 
املالية خالل األسبوع املاضي املنتهي 2015/4/23، بني 
ان شركة السهم املوازي للتجارة العامة واملقاوالت 
خرجت من قائمة كبار م���الك »املدن«، حيث كانت 
مفصحة عن متلكها ما نسبته 8.511% من رأسمالها 
نهاية األسبوع قبل املاضي املنتهي في 2015/4/16، 
كما خرج »بنك بوبيان« من قائمة كبار مالك »هيتس 
تلكوم«، وذلك بنس���بة 5.300% من رأس���مالها، أما 
عملية الدخول الوحيدة في قائمة كبار املالك خالل 
األس���بوع املاضي فتمثلت في دخول شركة اإلقليم 
العقارية في قائمة مالك »منشآت« بنسبة %5.650 

من رأسمالها.

60% انخفاض في مبيعات
»الديزل والكيروسني«

حول التداعيات السلبية التي نتجت عن 
قرار احلكومة في رفع الدعم احلكومي عن 

منتجي الديزل والكيروسني قال اخلرس 
إن مبيعات الشركة من الديزل والكيروسني 
انخفضت بنسبة 60% منذ بدء تطبيق قرار 
رفع الدعم في بداية يناير 2015 وذلك الن 
املنتجات املدعومة من الديزل والكيروسني 

تسلم من خالل مستودعات شركة البترول 
الوطنية في األحمدي وصبحان.

وفي سؤال حول قرار مؤسسة البترول 
الكويتية بإنشاء 100 محطة وقود جديدة 
ستنفذها شركة البترول الوطنية ومدى 

تأثير ذلك األمر على حجم احلصة السوقية 

واملنافسة، ذكر اخلرس أن األمر سيؤثر 
بالطبع على احلصة السوقية واملبيعات 

السنوية.
وبني أن الشركة جنحت مؤخرا في تطوير 

وبناء 4 محطات وقود لوزارة الداخلية 
ومحطة لشركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
ومحطة وقود لشركة النقل العام الكويتية 

باإلضافة إلى إنشاء عدد من احملطات 
للمناطق احلدودية، مؤكدا على أن الشركة 

بها فريق فني للمشاريع على أعلى 
املستويات وبتكلفة معقولة مع استخدام 

احدث الوسائل التكنولوجية في إنشاء 
وتصاميم محطات الوقود.

الداود: باق تسوية 
قروض مع أحد 

البنوك
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»الوطني«: منو االئتمان حتسن في فبراير  مسجالً ارتفاعاً بـ 96 مليون دينار
164 مليون دينار.

وتس����ارع منو عرض النقد 
مبفهومه الضيق )ن1( ليصل إلى 

4.1% على أساس سنوي.
وأشار إلى ان أسعار الفائدة 
عل����ى الودائع ألج����ل بالدينار 
استقرت خالل فبراير، وارتفعت 
أس����عار فائدة اإلنتربنك، فقد 
ارتفعت أس����عار الفائدة على 
الودائع ألجل 3 أشهر و6 أشهر 
و12 ش����هرا بواقع نقطة أساس 
لتصل إلى 0.77% و0.96% و%1.19 

على التوالي.
أما أسعار الفائدة على الودائع 
ألجل شهر واحد فقد بقيت ثابتة 

عند %0.58.
وارتفع����ت أس����عار فائدة 
اإلنتربنك خالل فبراير بواقع 5 
نقاط أساس عن الشهر السابق 
لتصل إلى 0.84% عقب 5 أشهر 

متتالية من التراجع.

ملحوظا بواقع 15 مليون دينار، 
وشهد االئتمان املمنوح لقطاع 
األعمال، باستثناء املمنوح لشراء 
األوراق املالية، ثباتا في النمو 
عند 5.8% على أساس سنوي، 
إال أن وتيرة منوه قد تراجعت 
عن األرب����اع الثالثة األولى من 

العام 2014.
وأش����ار إلى ان عرض النقد 
مبفهومه الواس����ع )ن2( ارتفع 
ليصل إلى 3.4% على أس����اس 
سنوي نتيجة ارتفاع منو ودائع 
القطاع اخلاص بشكل كبير خالل 
شهر فبراير بواقع 506 ماليني 
دينار، وسجلت الودائع حتت 
الطلب وحدها منوا بواقع 206 
ماليني دينار، بينما جاءت بقية 
الزيادة في الودائع ألجل بالدينار 
الكويتي والتي ارتفعت بواقع 102 
مليون دينار والودائع بالعملة 
األجنبي����ة التي ارتفعت بواقع 

غير املصرفية تراجعا مستمرا 
ف����ي منو االئتم����ان منذ األزمة 
املالية لتتقل����ص حصتها من 
إجمالي االئتمان املصرفي إلى 
4.5% حاليا م����ن 12.6% خالل 
العام 2008.وأوضح التقرير ان 
االئتمان في بقية القطاعات ارتفع 
بواقع 68 مليون دينار، وتسارع 
معدل منوه إلى 4.9% على أساس 
سنوي، وجاء معظم الزيادة من 
االئتمان املمنوح لشراء األوراق 
املالية الذي ارتفع بواقع 18 مليون 
دينار والذي كان قد شهد تراجعا 
كبيرا خالل يناير، وارتفع أيضا 
االئتمان املمنوح لقطاع التجارة 
بواق����ع 15 ملي����ون دينار، كما 
ارتفع االئتمان املمنوح لقطاع 
اخلدمات األخرى بواقع 21 مليون 

دينار.
الفتا الى ان االئتمان املمنوح 
لقط����اع العقار ش����هد تراجعا 

شهد استقرارا خالل فبراير، األمر 
الذي يعكس تباطؤ وتيرة تراجع 
االئتمان في هذا القطاع، إذ تراجع 
االئتم����ان لهذا القطاع الى %8.1 

على أساس سنوي.
وشهدت املؤسسات املالية 

األهم لنمو القروض الشخصية، 
فقد س����جل منوا أقل قليال من 
مستواها املعتاد عند 14.9% على 

أساس سنوي.
وق����ال ان االئتمان املمنوح 
للمؤسسات املالية غير املصرفية 

12.3% على أساس سنوي، وبلغت 
الزيادة الشهرية 29 مليون دينار، 
أي أقل من متوسطها لالثني عشر 
شهرا املاضية والبالغ 90 مليون 
دينار، وفيما يخص القروض 
املقس����طة، التي تعتبر املصدر 

قال تقرير اقتصادي صادر 
عن بنك الكويت الوطني ان منو 
االئتمان شهد حتسنا خالل فبراير 
ولكنه ظل معتدال نسبيا، مسجال 
ارتفاعا طفيفا بواقع 96 مليون 
دينار خالل الشهر او ما يعادل 

6.4% على أساس سنوي.
وذكر التقرير ان النمو في 
القروض الشخصية شهد بعض 
التراجع عن مس����تواه املعتاد، 
بينما استمر االئتمان املمنوح 
لقطاع األعمال في حتقيق منو 
مستقر، في الوقت نفسه، ارتفع 
عرض النقد متاشيا مع انتعاش 
ودائع القطاع اخلاص، واستقرت 
أسعار الفائدة على الودائع، بينما 
استعادت أسعار فائدة اإلنتربنك 

قوتها خالل الشهر.
وبنينّ ان نش����اط القروض 
الشخصية تراجع بشكل طفيف 
لكنه حافظ على منوها القوي عند 

البيانات النقدية ـ فبراير 2015

التغير عن الشهر األسبقاملستوى
التغير عن األشهر الثالثة 

السابقة
التغير عن األشهر

 ال� 12 السابقة
%مليون دينار%مليون دينار%مليون دينارمليون دينار

55.7721200.26741.23.9387.6موجودات البنوك احمللية
1.56510.130.280.5املطالب على احلكومة

30.864960.32660.91.8636.4التسهيالت االئتمانية للمقيمني
11.9853002.65444.81.48614.2املوجودات األجنبية
33.9255651.71550.51.1133.4عرض النقد )ن2(

32.4435061.61200.41.1473.7ودائع القطاع اخلاص
4075.4-5.2-7.9582062.7435ودائع حتت الطلب

1583.4-0.2-4.855350.79ودائع االدخار
16.4791020.63742.36644.2ودائع ألجل وشهادات اإليداع

-2.5-3.1511645.51896.482ودائع بالعمالت األجنبية

6 تراخيص لشركات رئيسية مقفلة وفروع شركات عامة ومقفلة

»التجارة« تصدر  220 رخصة لشركات األشخاص خالل فبراير 
عاطف رمضان

بل����غ إجمال����ي التراخيص 
التجارية التي أصدرتها وزارة 
التجارة والصناعة خالل شهر 
فبراير 2015 في قطاع الشركات 
املساهمة 6 تراخيص لشركات 
رئيسية مقفلة وأفرع شركات 

عامة ومقفلة. 
وحس����ب رصد ل� »األنباء« 
إلحصائي����ة الوزارة ف����إن ال� 
6 تراخي����ص، منه����ا 3 رخص 
لشركات رئيسية مقفلة تعمل 
في مجال األسهم، ومتلك وبيع 
وش����راء العقارات واألراضي، 
ورخصة واحدة ألفرع الشركات 
املساهمة العامة التي تعمل في 
مجال البنوك، ورخصتان ألفرع 
الشركات املساهمة واملقفلة التي 
تعمل في مجال »مطعم، ومالبس 

جاهزة، واكسسوارات.
وبلغ إجمالي عدد الرخص 
الرئيسية التي أصدرتها الوزارة 
لشركات األشخاص خالل هذا 
الش����هر 220 رخصة منها 167 
رخصة لشركات ذات مسؤولية 
محدودة، و32 رخصة لشركات 
تضامنية و21 رخصة لشركات 
توصية بسيطة، وبلغ إجمالي 
أفرع الش����ركات الصادرة 180 
التراخيص  رخصة.بلغ ع����دد 
التي وافقت  الفردية  التجارية 
الوزارة عل����ى إصدارها خالل 
فبراير املاضي 460 ترخيصا في 
أنشطة اقتصادية مختلفة منها 
56 ترخيصا في قطاع خدمات 
األعم����ال التجارية، وبتصاعد 

ملحوظ قدر بنسبة 143% مقارنة 
مع فبراير 2014، و15 ترخيصا 
ف����ي قط����اع خدم����ات األعمال 
احلرفية، بارتفاع ملحوظ قدر 
ب�50% مقارنة مع فبراير 2014، 
و32 ترخيصا في قطاع األثاث 
واألجهزة بارتفاع واضح قدر 
ب�45% مقارنة مع فبراير 2014، 
وترخيصان ف����ي قطاع األمن 
والس����المة واللوازم الطبية، 
ولم يح����دث أي تغيير مقارنة 
مع فبراير 2014، 15 ترخيصا 
في قطاع املنتجات احليوانية 
والنباتية، بانخفاض 46% مقارنة 
مع فبراير 2014، و2 ترخيص 
في قطاع املهن االستش����ارية 

واحلرفي����ة، بانخف����اض %33 
مقارنة م����ع فبراير 2014، و41 
ترخيصا في قطاع املنسوجات 
والكمالي����ات، بانخفاض %16 
مقارنة بفبراي����ر 2014.أما عن 
حجم التراخيص الصادرة حسب 
التراخيص  األنش����طة بقطاع 
الفردية فقد مت تصنيف ال�460 
ترخيصا خ����الل فبراير 2015 
إلى أنش����طة اقتصادية عديدة 
بلغت 13 تصنيفا، بجانب أنشطة 
أخرى تعذر تصنيفها لضآلة 
أبرزها حظا  حجمها وكثرتها، 
كانت للتراخي����ص التجارية 
الفردية لنشاط توصيل الطلبات 
االستهالكية بنسبة 10% من جملة 

التراخيص، يليه نشاط استيراد 
وتصدير ووكيل بالعمولة بنسبة 
8%، تليهما التراخيص التجارية 
ألنشطة كل من »مطعم وايجار 
واستئجار األراضي والعقارات، 
وبيع وشراء األراضي والعقار« 
بنس����بة 4% لكل منهم، تليها 
التراخيص التجارية ألنشطة كل 
من »املالبس اجلاهزة والهواتف 
ومقاوالت عامة للمباني وبقالة 
وخياط����ة مالبس س����يدات« 
بنس����بة 3% لكل منهم، تليها 
التجارية لكل من  التراخيص 
»مأكوالت خفيفة وحالقة للرجال 
وصالون جتميل للس����يدات« 
بنس����بة 2% لكل منها، وباقي 
التراخي����ص ألنش����طة أخرى 
تعذر تصنيفها بلغت نسبتها 
49% من إجمالي التراخيص.أما 
عن حجم التراخيص الصادرة 
التوزي����ع اجلغرافي  حس����ب 
باحملافظ����ات فقد وزعت أعداد 
التراخيص خالل فبراير 2015 
وهي 460 ترخيصا على العديد 
من احملافظات، تبوأت العاصمة 
املركز األول بنس����بة 38% من 
التراخي����ص، تليها  إجمال����ي 
محافظتا حولي واألحمدي، حيث 
حصدتا املركز الثاني بنس����بة 
19% من إجمالي التراخيص لكل 

منهما. 

اعداد التراخيص التجارية الفردية الصادرة حسب القطاعات االقتصادية واحملافظات خالل شهر فبراير 2015
اإلجمالياجلهراءاألحمديالفروانيةحوليالعاصمةالقطاع االقتصاديم
151869250الوجبات الغذائية1
2615115املنتجات احليوانية والنباتية2
21744541املنسوجات واملاليات3
113411332األثاث واألجهزة4
8-2-42اإلعالم والتسلية5
112---األمن والسالمة واللوازم الطبية6
9--2-7املعدات واآلليات7
10-5-41مواد ومعدات البناء8
9775230املقاوالت9
175199656خدمات األعمال التجارية10
481717158105التسويق والصيرفة والفنادق11
2---11املهن االستشارية واحلرفية12
5162115خدمات األعمال احلرفية13
10930-101اإلصالحات لألعمال احلرفية14
191798255احلرف البسيطة15

17386758640460)1( اإلجمالي فبراير 2015
13877775951402)2( اإلجمالي فبراير 2014

14)22(46)3(2512نسبة التغير )%(

الوزارة أصدرت
 460 ترخيصًا 
جتاريًا فرديًا 

29 أبريل.. »االمتياز« 
تبدأ توزيع 5% نقداً

أفادت شركة مجموعة 
االمتياز االستثمارية 

)االمتياز( بأنه سيتم البدء 
بتوزيع األرباح النقدية 
بواقع 5% للمساهمني 

املسجلني بتاريخ اجلمعية 
العامة املنعقدة في 4-22-
2015 وذلك لدى الشركة 
الكويتية للمقاصة - برج 

احمد، اعتبارا من األربعاء 
.2015-4-29

30 أبريل.. »وطنية م 
ب« تبدأ توزع %15 

أعلنت شركة الصناعات 
الوطنية )وطنية م ب( 

أنه سيتم البدء بتوزيع 
األرباح النقدية بواقع %15 

للمساهمني املسجلني 
بتاريخ اجلمعية العامة 

املنعقدة في 2015-4-23 
وذلك لدى الشركة 

الكويتية للمقاصة - 
برج احمد، اعتبارا من 
اخلميس 2015-4-30.
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متام: »تألق« تعرض 
 مشاريع مميزة

في سراييڤو وتركيا

احلفار: »آفاق 
املستقبل« تطرح 

برج جديد في 
 منطقة اجلفير

في البحرين

دشتي: »األمراء 
العقارية« تطرح 

نخبة من املشاريع 
داخل الكويت 
واخلليج وأوروبا

الفرارجي: »الديار 
العقارية« تسوق 

وتطور أكبر 
املشاريع اخلارجية 
في البوسنة وتركيا

تنظمه »إسكان جلوبل« على أرض املعارض الدولية خالل الفترة من 4 إلى 9 مايو

انضمام مجموعة جديدة من الشركات للمشاركني في معرض النخبة العقاري
بس����تان عن إطالق مش����روع 
جوهرة البستان الذي قال انه 
يأتي في الوقت الذي تضاءلت 
فيه الفرص االستثمارية بالعالم 
الذي اس����تلزم  العربي، األمر 
تغيي����ر النه����ج والتفكير من 
إلى توظيف  جتميد املدخرات 
الفوائض املالية واس����تغاللها  

االستغالل األمثل.
وقال إن مش����روع جوهرة 
البستان يعد من املشروعات التي 
تلبي احتياج تلك الفئة الراغبة 
العوائد االستثمارية،  بأفضل 
حيث ميتاز املشروع مبوقعه في 
نقطة مركزية داخل اسطنبول 
األوروبية، حيث تتجسد أروع 
س����مات اجلودة لهذا املشروع 
في تكام����ل خدماته، كما يوفر 
الهدوء واالستجمام الذي يشبه 
احللم لقاطنيه الساعني لالبتعاد 
عن الضغوط املرتبطة باإليقاع 

فائق السرعة. 
وأكد عل����ى أن املناخ العام 
لالستثمار في القطاع العقاري 
مازال األفضل بس����بب تدني 
أسعار الفائدة باملصارف على 
املدخ����رات والودائع مما جعل 
املستثمرين يفضلون االستثمار 
في العقار والذي يظل صاحب 
األفضلي����ة من حي����ث العائد 
االس����تثماري والذي يتراوح 
حالي����ا بني 9  و12% بل يرتفع 
في بعض احلاالت إلى ما يقارب 
15% في قطاع اإليجارات، أما في 
النشاطات العقارية األخرى كما 
هو بالنسبة للتطوير العقاري 
فإن مجال الربحية مرتفع ويقدر 

ما بني 25  و%30.

السلطنة العقارية
الس����لطنة  أكدت ش����ركة 
العقارية مشاركتها في معرض 
العق����اري وذلك على  النخبة 
لس����ان مديرها الع����ام فيصل 
الفضلي الذي عبر عن سعاته 
بهذه املشاركة التي قال إنها تأتي 
من منطلق حرص الشركة على 
املش����اركة في احملافل الدولية 
العقارية لتكون حلقة اتصال 
مباش����ر مع عمالئه����ا وفئات 
العق����اري املتعطش  املجتمع 

ملثل هذه الفرص اآلمنة.
وأضاف أن الشركة ستقوم 
من خالل مش���اركتها بطرح 
مجموعة من املشاريع السكنية 
واالس���تثمارية في سلطنة 
عمان، حيث ستطرح مشروعها 
العاش���ر »مجم���ع الزه���راء 
السكني«، الذي يحتوي على 
شقق متليك فاخرة التشطيب 
في مدينة صاللة في منطقة 
القنطرة التي تتميز مبوقعها 
احلي���وي واملمي���ز، ويتميز 
املشروع من حيث التفاصيل 
باحتوائه على حمام سباحة 
وناد صحي ونظام احلراسة 
على مدار 24 ساعة ويتميز من 
حيث املوقع بقربه من جميع 
املراكز احليوية واخلدماتية 
والسياحية ومن مطار صاللة 
الدول���ي. كما بني الفضلي أن 
املشروع سوف يكون ميسرا 
جلميع طبقات املجتمع وذلك 
من خالل طرحه بنظام األقساط 
امليس���رة عن طريق الشركة 

مباشرة دون فوائد.
وأش���ار الفضل���ي إلى أن 
الشركة س���تطرح مشروعا 
خاص���ا مل���ن يبح���ث ع���ن 
اخلصوصي���ة والتميز وهذا 
املش���روع عب���ارة ع���ن فلل 
األصالة2 السكني في مدينة 
صالل���ة مبنطق���ة صحنوت 
الشمالية مبساحات مختلفة 
وبنماذج معمارية وتصاميم 
مبتكرة تتناس���ب مع جميع 
املستثمرين بتسهيالت بالدفع، 
وتتميز صحنوت الشمالية 
بقربها من مطار صاللة الدولي 
وجامعة ظف���ار والعديد من 
املناطق السياحية مثل )وادي 
دربات - عني صحنوت � عني 
ارزات � ع���ني جرزيز( ومن 
جبال ظفار التي تتميز بجمال 
الطبيع���ة وأجوائها الرائعة 
علما بأنه مت تس���ويق %50 

من املشروع.
وتابع الفضلي أنه باإلضافة 
إلى املشاريع التي ذكرت أعاله 
الش���ركة مجموعة  ستطرح 
مميزة من األراضي السكنية 
والتجارية في صاللة ومسقط 
الباطن���ة واملنطقة  ومنطقة 
الش���رقية بأس���عار مميزة 
وبعضها بأقس���اط ميس���رة 
باإلضاف���ة إلى فلل س���كنية 
التس���ليم في تركيا  جاهزة 

وبأقساط ميسرة.
ودع���ا الفضل���ي العمالء 
لزيارة جناح الش���ركة خالل 
فترة املعرض والتي ستقوم 
الش���ركة من خالله بعرض 
أحدث املشاريع اخلاصة بها 
التفاصيل واملعلومات  وأخذ 
التفصيلية واالستفادة من هذه 
العروض خالل فترة املعرض 
النوعية من  واستغالل هذه 
املشاريع والفرص التي تعم 

بالفائدة على املستثمر.

في النفوس الطامحة إلى معرفة 
بناة األمجاد.

وأضاف أن الشركة ستواصل 
استكمال مسيرتها لطرح أهم 
وأحدث مشاريعها في أراضي 
 ،M25 ،ايفر.. وأراضي ابسوم
M4، حيث تتميز منطقة ايفر 
بأنها ذات منطقة حيوية تقع 
على ش����ارع وتبعد عن مطار 
هيث����رو 15 دقيق����ة ومأهولة 
بالسكان والتي تتميز بخدماتها 
العامة من مدارس ومجمعات.. 
التي  التقنيات  الخ. وأح����دث 
تستوعب تزايد السكان وتعتبر 
ايفر من املناطق التي أجريت 
الدراس����ات  العديد من  عليها 
وبحوث التطوير التي جعلت 
منها منطقة مميزة داخلة في 
نطاق التنظيم، ومنطقة ابسوم 
تتميز بأنها منطقة ملكية تقع 
على الشارع الرئيسي وتعتبر 
داخل M25، تكثر فيها البيوت 
امللكية والڤلل والقصور امللكية، 
وهذه املنطقة محاطة بجميع 
اخلدمات واالحتياجات وتوجد 
حلبة س����باق خيول بحضور 

امللكة.
كذلك قال ان الشركة لديها 
مشروع بالبحرين في اجلفير 
)املنامة( عبارة عن برج يطل 
عل����ى البحر ومس����جد الفاحت 
وش����ارع املطاعم والكثير من 
اخلدمات، متلك أروع الشقق في 
اطاللة مميزة في قلب البحرين، 
حيث حتت����وي عل����ى جميع 
اخلدمات ويقع املشروع مباشرة 
على الشارع العام الذي يؤدي 
إلى جامع الفاحت مقابل أسواق 
اجلزيرة والبرج يتكون من 25 
طابقا وبه حراس����ة  24 ساعة 
وطابق للمسابح وطابق النوادي 

ونظام البنت هاوس.

تمليك العقارية
بدوره أعلن مدير عام شركة 
متليك العقارية حامت مفلح أن 
الشركة ستطرح مشاريع في 
عدد من األس����واق األوروبية 
وخاصة الس����وق البوس����ني 
والتركي واألملاني، مشيرا إلى 
أن طبيعة املشاريع التي تقوم 
الشركة بتس����ويقها في تركيا 
� اسطنبول األوروبية عبارة 
عن مجمعات س����كنية فاخرة 
مبس����احات مختلفة تناسب 
الكويتي  العمي����ل  احتياجات 
بصفة خاصة واخلليجي بصفة 
عامة، وجميع اطالالت الوحدات 
الطبيعية  تتمت����ع باملناظ����ر 
باالضاف����ة جلمي����ع اخلدمات 
املتوافرة باملجمع من حراسة 
7/24 ومالعب وحمامات سباحة 
ومحال جتارية ألشهر املاركات 
والنوادي الصحية.. وغيرها.

وأضاف ان الشركة راعت من 
خالل مشاريعها اختيار املوقع من 
حيث سهولة املداخل واملخارج 
وقربها من املطار ووسائل النقل 
واخلدمات الصحية والتسويقية 
والترفيهية، مؤكدا أن الشركة 
قد انتهت من بناء نسبة %90 

من مشروعها في تركيا.
ام����ا بخصوص مش����اريع 
الشركة في جمهورية البوسنة 
والهرسك، فقال مفلح انها جاءت 
متنوع����ة لتلبي����ة احتياجات 
السوق الكويتي واخلليجي سواء 
في األراضي او املنتجعات، حيث 
تقع هذه األراضي واملشاريع 
في اجمل مناطق بالبوس����نة، 
كما مت اختيار املشاريع بعناية 
من حيث التصاميم اخلارجية 
والداخلية واالطاللة وقربها من 

املراكز احليوية.
وأش����ار إل����ى ان الس����وق 
البوسني يعتبر من األسواق 
الواعدة وذو فرص استثمارية 
افضل، حيث ميتاز هذا السوق 
مب����وارده الطبيعي����ة املتاحة 
واجلم����ال، واملواق����ع اجلذابة 
ومراف����ق اإلنت����اج املتاح����ة، 
القانونية  البيئ����ة  فضال عن 
املواتية، واملعدالت الضريبية 
املنخفضة، وسعر القوى العاملة 

التنافسية.
وق����ال إن ما س����اعد على 
استقرار البوسنة هو ارتباطها 
التج����ارة احلرة  باتفاقي����ات 
اإلقليمي����ة والثنائية، منظور 
االحتاد األوروبي، مشيرا إلى أن 
املشاريع التي ستقوم الشركة 
بطرحها خالل مشاركاتها في 
البوسنة،  املعرض جمهورية 
مثل )منتجع املاسة اخلضراء(، 
)منتجع النجوم( و)الصفوة(، 
انيقة  وهي فلل ذات تصاميم 
وعصرية مبساحات مختلفة 
ودولة تركيا كمبوندس����يلفر 
سيتي مبدينة بليك دوز. وأملانيا 
شقق ذات عائد سنوي مضمون 

وكل املشاريع تسلم فوريا.

البستان الدولية
من ناحيتها أعلنت شركة 
البستان الدولية للعقارات أنها 
ستكشف النقاب عن مشروعات 
جديدة لها في السوق التركي، 
حيث كشف الرئيس التنفيذي 
بشركة البستان العقارية ابراهيم 

مدار العامني الس����ابقني حيث 
تبدأ الش����ركة في تسويق 12 
فيال مت االنته����اء منها مؤخرا 
الوحدات  على أن يتم تسليم 
الذي سيقوم العمالء بحجزها 
باملع����رض فورا م����ع إمكانية 
التقس����يط مع الشركة ملدة 12 
شهرا دون فوائد حيث يتكون 
املشروع من 78 فيال مخصص 
لكامل الكمبوند حمام سباحة 
مش����ترك مع وجود كاميرات 
مراقبة وحراسة وأمن 24 ساعة 
حيث تتكون الفيال الواحدة من 
4 غرف نوم و4 حمامات وصالة 
و4 تراس باطاللة متميزة على 
الناش����ونال بارك ثالث أعلى 
منطق����ة بالعالم حتتوي على 

نسبة األكسجني.
كما تباش����ر الشركة طرح 
وحدات شقق مشروع تركواز 
إيفلر وال����ذي مت االنتهاء منه 
مؤخرا ومت تس����ليم وحداته 
للعم����الء احلاجزين مس����بقا 
حيث يحتوي عل����ى بانوراما 
فيو بإطاللة فريدة من نوعها 
على بحر إيجه وجزر اليونان، 
كما أنه يتميز بتعددية مساحات 
وحداته مبساحات صافية تبدأ 
من 63 م2 للغرفة الواحدة و102 
م2 للغرفت����ني و112 م2 للثالث 
التأكيد على تسليم  غرف مع 
جمي����ع الوحدات ف����ورا عقب 

التعاقد.
كما تطرح الش����ركة خالل 
املع����رض مش����روع في����الت 
النخبة فيب����ا فيال والذي يعد 
األفخم من نوعه باملنطقة نظرا 
للخصوصية العالية التي يتمتع 
بها حيث يتكون املشروع من 11 
فيال مخصص لكل فيال حمام 
سباحة خاص وموقف سيارات 
خاص وحديقة خاصة إلى جانب 
تنوع املساحات حيث تبدأ من 
490 م2 إلى 560 م2 كما روعي 
في تصميم الفيالت تنفيذ الطابع 
اخلليجي من املساحات الكبيرة 
في الغرف وتعددية احلمامات 
إلى جانب مس����احات التراس 
التحضيري  الكبيرة واملطبخ 

األميركي املنفصل.

المزيدي العقارية
ب����دوره أعلن مدي����ر عام 
شركة املزيدي العقارية محمد 
املزيدي ان ش����ركته ستطرح 
خالل مش����اركتها في املعرض 
مش����اريع ف����ي بريطانيا التي 
متتاز بأنها ذات أفضل ملكية 
التاريخ وانتهاء باملدن  عرفها 
الروماني����ة واالطالل العريقة 
التي تعود إلى عصور ما قبل 
بالغا  أثرا  التي تترك  التاريخ 

اإلمكانيات اإلدارية املتطورة 
الت����ي متتلكها من خالل فريق 
تس����ويقي وتطوي����ري مؤهل 
بشكل كبير واختيارها ألفضل 
املشاريع املتميزة في مواقعها 

وتصاميمها وأسعارها.
وأكد الفرارجي أن املشروع 
الذي تقوم الشركة بتسويقه 
وتطويره حاليا هو »منتجع 
املنتزه � إليج����ا« الواقع على 
مس����احة إجمالية تقدر ب� 120 
ألف متر في منطقة إليجا إحدى 
العاصمة  مناطق وضواح����ي 
سراييڤو، حيث يتميز موقع 
املش����روع بقربه من اخلدمات 
الرئيسية ومراكز التسوق ونبع 
البوسنة الشهير، وكذلك قربه 
م����ن املطار، حي����ث يبعد عنه 

مسافة ال تزيد على 4 كم.
وبني الفرارجي أن الشركة 
تطرح كذلك مش����اريع أخرى 
مثل: )أراضي منازل سراييڤو(، 
حيث تقع في منطقة فوغوتشيا 
وهي إحدى املناطق الراقية في 
العاصمة البوس����نية وتتميز 
بقربها من اخلدمات الرئيسية 
وإطالالته����ا اخلالب����ة، وكذلك 
احتوائها على البنية التحتية 
الكاملة )كهرباء � ماء � صرف 
صحي � شوارع وإنارة( ومتتاز 
بأسعارها التنافسية، باإلضافة 
إلى بدء تس����ويق مشروع في 
إسطنبول في منطقة ايزينيورت 
القريبة من املطار، إلى جانب 
خطط مستقبلية في استهداف 
عدد من املشاريع املتميزة في 
صبنجة وكذلك في كوشاداسي 
ف����ي دبي والش����ارقة  وأيضا 
وصاللة والطايف وغيرها من 

املواقع املطلوبة.

القصور الحديثة
من جانبه ق����ال مدير عام 
شركة القصور احلديثة إلدارة 
وتطوير األراضي والعقارات 
محمد فتحي إن الشركة بدأت 
بتوس����يع أهدافها التسويقية 
لتشمل دول اإلمارات العربية 
املتح����دة وإس����بانيا وأملانيا 
واململكة املتحدة، مع استمرارية 
تس����ويق مش����اريعها داخل 
اجلمهورية التركية والتي تعد 
أحد أقوى األس����واق العقارية 
في العالم اآلن، الس����يما لدول 
التعاون اخلليجي ملا  مجلس 
تتمتع به من إمكانيات هائلة 
وتسهيالت في التملك املباشر 

للوحدات العقارية.
وأضاف أن الشركة ستطرح 
خالل املعرض مشروع فيالت 
س����ايبرس فالي والذي القى 
صدى واسعا مع العمالء على 

التركيز األساسي  أن  وأكد 
أكد  التي  سينصب على لندن 
خبراء تس����ويق العقارات أن 
العقار البريطاني هو الوجهة 
األولى للمواطن واملس����تثمر 
الكويتي الراغب في شراء عقار 
باخلارج، سواء كمصيف لقضاء 
العطالت، أو كاستثمار حيث 
البريطانية  العق����ارات  تتميز 
بارتفاع أسعارها سنويا لتعود 
بالفائ����دة على املس����تثمرين 
املناطق  والت����ي تعتبر م����ن 
املميزة باس����تقطاب أكبر عدد 
من املس����تثمرين وخاصة من 

دول اخلليج.
انه س����يتم طرح  وأضاف 
مشروع راق جدا في الواليات 
املتحدة بوالية فلوريدا، وهو 
عبارة عن قطع أراض جاهزة 
للبنيان وتبلغ مساحتها 1000 
متر مربع، كما انه في عام 2011 
س����جلت العقارات الس����كنية 
بوالي����ة فلوريدا نس����بة %20 
من القي����م املرتفعة مصحوبة 
بوفرة من احلجوزات في بيع 
العقارات بنسبة 50% ولطاملا 
عرفت على مر العصور باسم 
»والية شروق الشمس«، حيث 
يتوافر من����اخ رائع على مدار 
إلى  العام ولسهولة الوصول 
خليج املكس����يك والس����احل 
األطلسي، ما س����اهم ذلك في 

خلق منط حياة بديع.
وصرح دشتي بأنه من أهم 
الفخمة بالبحرين  املش����اريع 
مش����روع ب����رج أمف����ا، حيث 
مت بن����اؤه من قب����ل كبريات 
الشركات العاملية املتخصصة 
في التصاميم املعمارية الراقية 
واملكون من ثالثني طابقا ويقع 
في قل����ب منطقة اجلفير التي 
اململكة  تعد من أهم مناط����ق 
تط����ورا، حي����ث حتتوي على 
جميع اخلدمات من املستشفيات 
واملدارس واجلامعات، باإلضافة 
إل����ى املطاعم املمي����زة وكذلك 
موقعه الكائن على الشارع العام 
مباشرة املؤدي إلى جامع الفاحت 
مقابل أسواق اجلزيرة وسيمتد 
جس����ر امللك حمد من قطر إلى 
البحرين ما يؤدي إلى ارتفاع 

سعر العقار.

الديار العقارية
بدوره ص����رح املدير العام 
لش����ركة الديار العقارية علي 
الديار  الفرارجي بأن ش����ركة 
العقارية أصبحت ضمن كبرى 
الشركات العقارية التي تقوم 
بتس����ويق وتطوير املشاريع 
اخلارجية وخصوصا مشاريع 
البوسنة وتركيا، وذلك بفضل 

للف����رز والدمج، بحيث  قابلة 
ميكن ضم أكثر من ش����قة مع 
بعضه����ا أو فوق بعضها وفق 
العميل وتقس����يمها أو  رغبة 
حتويلها إلى دور مفتوح على 
حسب رغبة العميل، ومن دون 
حتمي����ل العمالء أي مصاريف 
اضافي����ة. كم����ا أن األدوار من 
العشرين إلى الثالث والعشرين 
شقق دوبليكس، كما أن برج 
»فيتا« ميتاز مبنظره اجلذاب 
املغطى بالزجاج بالكامل )نظام 
بانوراما(، فضال عن احتوائه 
على مجموعة م����ن اخلدمات 
املتكاملة للمالك والتي من بينها 
مس����بح لألطفال وآخر للكبار 
وناد صح����ي متكامل بأحدث 
األجهزة الرياضية واستراحة 
للس����كان ومواقف للسيارات 

مخصصة لكل شقة.
أما بالنسبة ملشروع أبراج 
ناصر فهو يعد أول مش����روع 
تطرحه الشركة يقع في منطقة 
البسيتني ويعد من املشاريع 
املهمة التي حرصنا على تنفيذها 
بش����كل احترافي، حيث بيعت 
الوح����دات الس����كنية بالكامل 
للعمالء، كما يوجد به ناد صحي 
متكامل وتضم األبراج جميع 
اخلدمات الضرورية للسكان 
مثل الكوفي ش����وب ومواقف 
إلى خدمة  سيارات، باإلضافة 
اإلنترنت، كم����ا يوجد بالدور 
األرضي أيضا محالت جتارية 
وسوبر ماركت ومقاه، وغيرها، 
وس����لمت »آفاق املس����تقبل« 
الوحدات السكنية في 15 مارس 
2014 لكل عمالئها، وبذلك تكون 
الشركة أوفت بعهدها لعمالئها، 
فالش����ركة تتمتع مبصداقية 
عالية جدا، مبينا أن مشروع 
أبراج ناصر بالبحرين به 50 
وحدة سكنية مفروشة بالكامل 
مختلفة املساحات مت تأجيرها 

بالكامل.

األمراء العقارية
بدوره، أعلن رئيس مجلس 
اإلدارة واملدير العام لش����ركة 
األمراء العقارية حسني دشتي 
عن انضمام الش����ركة ملعرض 
النخبة العقاري الذي سيضم 
أقوى جتمع عقاري في الكويت، 
حيث ستطرح الشركة نخبة من 
املشاريع لعمالئها املستثمرين 
الكويت وخارجها على  داخل 
مس����توى اخلليج والش����رق 
األوس����ط )الكويت � اإلمارات 
� س����لطنة عمان � البحرين � 
األردن � تركيا( وعلى املستوى 
األوروبي )لندن � أملانيا � أميركا 

� هنغاريا(.

أعلنت مجموعة جديدة من 
الشركات العقارية احمللية عن 
مشاركتها في معرض النخبة 
العقاري الذي تنظمه مجموعة 
»إس����كان جلوبل« على أرض 
املع����ارض الدولية مبش����رف 
خالل الفترة من 4 إلى 9 مايو 
مبشاركة 72 ش����ركة عقارية 
تطرح أكثر من 200 مش����روع 
عقاري في مناطق مختلفة من 

دول العالم.

تألق العقارية
املبيعات  أكد مدي����ر  بداية 
بش����ركة تألق العقارية أحمد 
مت����ام أن »تألق« س����تعرض 
مشاريع عقارية مميزة في كل 
من سراييڤو وتركيا، حيث من 
املقرر أن تقوم الشركة بعرض 
مشروعها الرائد في سراييڤو 
وال����ذي يحمل اس����م »منتجع 
 COUNTRYSIDE كنتري سايد
SRESORT والذي حظي باهتمام 
الكثير من العمالء داخل الكويت 

وخارجها.
وأضاف أن »تألق« حرصت 
على أن يكون مش����روعها في 
سراييڤو هو األفضل، وذلك من 
خالل خدماته الفاخرة وتصاميم 
التي أتت على  الڤلل والشقق 
الطراز األوروبي وسط طبيعة 
خالبة من املساحات اخلضراء 
والهواء النقي، ناهيك عن أنه 
يتميز مبرافق����ه املتكاملة من 
بحيرات وش����الالت صناعية 
ومراكز للخدمات وس����احات 
لالس����ترخاء وأخرى ملالعب 
األطف����ال باإلضافة إلى العديد 
م����ن األنش����طة االجتماعي����ة 
والترفيهية التي من املمكن أن 
متارس في املنتجع منها ما هو 
للكبار والصغار من ماله خاصة 
ومالع����ب متع����ددة األغراض 
باإلضافة إلى حضانة لألطفال 
بطاقم متخصص لرعاية أطفال 

رواد املنتجع.
اما فيما يتعلق مبش����اريع 
تركي����ا فقد أكد مت����ام على أن 
الشركة اختارت مشاريع مميزة 
في أكث����ر األماكن احليوية في 
اسطنبول في منطقة »بيليك 
منافس����ة  وبأس����عار  دزو« 
للمش����اريع املطروح����ة ف����ي 
السوق وعلى نفس املنوال مت 
اختيار مشروع يونس افلر في 
بورصا ومشروع جاملي تبه في 
طرابزون، مشيرا إلى أن مشاريع 
تألق في تركي����ا تقع في أبرز 
املدن السياحية وعلى مقربة 
من األماكن احليوية، فضال عن 
اإلطالالت الرائعة للمش����اريع 

البحرية منها وغيرها.
واختتم متام قائال: ان »تألق 
العقارية« س����تقدم لعمالئها 
مجموعة متنوعة من اخلدمات 
والتسهيالت املالية، وذلك بهدف 
مساعدتهم على االستثمار في 
مشاريعها املمتدة على األراضي 
األوروبي����ة، مؤك����دا أن خدمة 
األقساط امليسرة والتي متتد 
على فترات سداد تصل حتى 
36 ش����هرا تعتبر إحدى هذه 

اخلدمات املميزة.

آفاق المستقبل العقارية
بدوره����ا صرح����ت مديرة 
آفاق  التس����ويق في ش����ركة 
املستقبل دينا احلفار أن الشركة 
س����تطرح خالل مشاركتها في 
املع����رض ثال����ث مش����اريعها 
العقارية والذي يعد مشروعا 
جديدا يختلف كليا من نوعه 
وهو ب����رج آفاق ف����ي منطقة 
اجلفير في مملكة البحرين )قيد 
اإلنشاء(، علما بأن هذا املشروع 
ملك للش����ركة ويتألف من 23 
طابقا، الس����تة طوابق األولى 
تشمل صالة االستقبال ومواقف 
السيارات وناديا صحيا متكامال 
ومسابح، وميتاز أيضا بشكله 
البانورامي كما أن هذا املشروع 
مختلف كليا من حيث مساحات 
الش����قق بالنسبة للمشروعني 
 Smart Building اآلخرين ويعد
ألن����ه يحتوي على مجموعات 
عديدة للخدمات املتكاملة التي 
توفر ش����عور الرضا واألمان 

للمالك.
أن »آف����اق  إل����ى  ولفت����ت 
املستقبل« س����بق أن طرحت 
مشروعني س����ابقني في مملكة 
البحري����ن هما »ب����رج فيتا« 
و»أبراج ناص����ر«، حيث يقع 
برج فيتا ف����ي منطقة اجلفير 
وسط مملكة البحرين، وعلى 
بعد 10 دقائ����ق من املطار، في 
منطقة حيوية تضم مجموعة 
م����ن الفن����ادق اخلمس جنوم 
واملراك����ز التجارية واملطاعم، 
وتبعد عن منطقة السيف 10 

دقائق.
وقال����ت ان »ب����رج فيتا« 
يتأل����ف من أربعة وعش����رين 
دورا � الدور األرضي عبارة عن 
صالة استقبال وخمسة أدوار 
مواقف سيارات، واخلمسة عشر 
دورا متكررة عبارة عن شقق 
س����كنية ويتكون كل دور من 
ثماني شقق مختلفة املساحة 

أحمد متام

علي الفرارجي

حامت مفلح

دينا احلفار

محمد فتحي

ابراهيم بستان

حسني دشتي

محمد املزيدي

فيصل الفضلي
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174 مليون دينار اإليرادات املجمعة.. وارتفاع قاعدة العمالء إلى 23.5 مليون عميل

Ooredoo: 2.2 مليون دينار أرباح الربع األول
صافي األرباح 
املجمعة تأثر 

بالتقلبات املعاكسة 
في العمالت 

األجنبية في تونس 
واجلزائر 

آل ثاني: زيادة 
قاعدة عمالئنا في 

الكويت بنسبة %11 
إلى 2.5 مليون 

مشترك

الوطنية  الش����ركة  أعلنت 
 »Ooredoo« لالتصاالت املتنقلة
ف����ي بيان صحاف����ي أمس عن 
املالي����ة للربع األول  نتائجها 
من س����نة 2015 حيث بلغ 2.2 
مليون دينار مقارنة مع صافي 
األرباح للفترة عينها من 2014 
عند 19.8 مليون دينار، وبلغت 
األرباح املجمعة للسهم الواحد 
4.5 فل����وس مقارنة مع الفترة 
نفسها من السنة املاضية عند 

40 فلسا للسهم.
الش����ركة إن قاعدة  وقالت 
العمالء املوح����دة ارتفعت إلى 
23.5 ملي����ون عمي����ل، مقارنة 
بقاعدة العم����الء املوحدة التي 
الفترة  بلغت 20.4 مليون في 
عينها من العام 2014، ما يعادل 
نسبة منو وصلت إلى %14.8، 
وبلغت اإليرادات 174.3 مليون 
دينار، مقارنة مبا وصلت إليه 
اإليرادات في الفترة عينها من 
سنة 2014 إذ وصلت إلى 182.7 
مليون دينار أي ما ميثل انخفاضا 
بلغت نسبته 4.6%، ومع ذلك 
 »Ooredoo« فقد حققت كل من
الكويت و»Ooredoo« اجلزائر 
املالدي����ف من����و   »Ooredoo«و

باإليرادات بالعملة احمللية.
وذكرت الش����ركة أن الدخل 
قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء للربع األول 
من 2015 بلغ ما مجموعه 57.4 
مليون دين����ار مقارنة بالدخل 
قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالس����تهالك واإلطفاء للفترة 
عينها من س����نة 2014 والذي 

بلغ 66.8 مليون دينار.
الى ان  الش����ركة  وأشارت 
صافي األرب����اح املجمعة لربع 
السنة تأثر بالتقلبات املعاكسة 
في العمالت األجنبية في تونس 

األجنبية في اجلزائر وبأسعار 
التحويل غير املواتية للعملتني 
اجلزائرية والتونس����ية، إن ما 
نقوم به من استثمار سيكون 
من ش����أنه تعزيز فرص منو 
أس����واقنا على امل����دى الطويل 
ومتكني »Ooredoo« من تقدمي 
قيمة مستقبلية أكبر لعمالئنا 

ومستثمرينا.

Ooredoo ـ جزر المالديف 

في نهاية الربع األول من 
عام 2015 بلغت قاعدة العمالء 
اإلجمالية ل���� Ooredoo جزر 
املالدي���ف 0.3 مليون بزيادة 
بنسبة 23.3% عن الفترة عينها 
من عام 2014. وبلغت اإليرادات 
للربع األول من عام 2015 ما 
مقداره 5.7 ماليني دينار بزيادة 
بنسبة 47.8% مقارنة ب� 3.9 
ماليني دينار للفترة عينها من 
ع���ام 2014. وبلغ الدخل قبل 
الفوائد والضرائب  احتساب 
واالس���تهالك واإلطف���اء 2.7 
مليون دينار في الربع األول 
من عام 2015 بارتفاع بنسبة 
110.3% مقارن���ة بالدخل قبل 
الفوائد والضرائب  احتساب 
واالستهالك واإلطفاء الذي بلغ 
1.3 ملي���ون دينار في الفترة 
عينها من عام 2014. وأما صافي 
الربح العائد ل�»Ooredoo« خالل 
الربع األول من عام 2015، فقد 

بلغ 1.3 مليون دينار.

بإمكان العمالء التمتع بسرعة 
إلى  الدخ����ول  أكب����ر وجعلت 
خدمات البيانات أكثر س����رعة 

وسهولة«. 
وأضاف: »جنحنا في زيادة 
الكويت  قاعدة عمالئن���ا في 
بنسبة فاقت 11% ليصل عددهم 
إلى نحو 2.5 مليون مشترك، 
األمر الذي ساعد على زيادة 
اإليرادات بنس���بة 6% لتصل 
إلى 44.3 مليون دينار مقارنة 
بالربع األول من سنة 2014، 
وقد سجل الربح قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء ارتفاعا بسيطا ليصل 
إلى 9.8 مالي���ني دينار خالل 
الربع األول من س���نة 2015 
بفضل اإلدارة األكثر فاعلية 
للتكاليف مع االس���تمرار في 
االس���تثمار في توفير أفضل 
خدمات االتصاالت في الكويت 
وفي اجلزائر واصلنا اجلهود 
لتكريس مركز الصدارة الذي 
نتمتع به في س���وق خدمات 
اجليل الثالث وبالتالي زيادة 

اإليرادات«.

الصدارة في تونس 

وبني ان الشركة حافظت على 
موقع الصدارة في تونس على 
الرغم م����ن التحديات الكبيرة 
التي نواجهها، وتأثرت األرباح 
الصافية للمساهمني باخلسائر 
غير احملققة في سوق العمالت 

)13%- على أس����اس سنوي( 
واجلزائر )12%- على أس����اس 
س����نوي( وخس����ائر حتويل 
العمالت األجنبية بقيمة 12.9 
ملي����ون دين����ار، وبلغ صافي 
األرباح املجمعة لربع الس����نة 
ما مجموعه ملي����ون دينار ما 
يعادل 3.2 ماليني دوالر مقارنة 
مبا بلغ����ت إليه صافي األرباح 
املجمع����ة في الفترة عينها من 
2014 ما قيمت����ه 24.3 مليون 

دينار.
وفي هذا السياق، قال رئيس 
مجلس إدارة »Ooredoo« الشيخ 
سعود بن ناصر آل ثاني: »أبرزت 
نتائ����ج Ooredoo للربع األول 
من س����نة 2015 جناح تطبيق 
الشركة الس����تراتيجية تنمية 
الس����وقية في جميع  حصتها 
األسواق التي تعمل بها، وسجلت 
»Ooredoo« الكويت سبقا جديدا 
بإطالق خدم����ات اجليل الرابع 
الت����ي جعلت   LTE-A4+ وG

الشيخ سعود بن ناصر ال ثاني

»املركزي«: نشرات مصرفية أكثر تفصيالً
كونا: أعلن محافظ بنك الكويت املركزي د.محمد الهاشل توسيع 
البنك محتويات النشرة اإلحصائية الفصلية بإضافة جداول إحصائية 
تتضمن أهم مؤشرات السالمة املالية للبنوك الكويتية.  وقال الهاشل 
إن تلك املؤشرات تتضمن على وجه اخلصوص مؤشرات قياس 
كل من جودة األصول والكفاية الرأس����مالية والسيولة والربحية 
وكفاءة أداء العمليات التش����غيلية لهذه البنوك. وأضاف أن ذلك 
يأتي في إطار السياس����ة التي ينتهجها »املركزي« بش����أن تعزيز 
الشفافية وتوسيع وحتديث البيانات االحصائية واملالية للجهاز 
املصرفي واملالي التي ينشرها البنك مبا يوفر مؤشرات مالية أكثر 
شمولية للمهتمني مبتابعة التطورات االقتصادية واملالية في الكويت 
وحتسني أسس اتخاذ القرارات من قبل مستخدمي هذه البيانات 
واملعلومات.  ولفت الى أن ذلك يأتي أيضا في إطار ما يوليه بنك 
الكويت املركزي من أهمية ملوضوع االستقرار املالي باعتباره من 
املوضوع����ات التي برزت أهميتها في أعقاب األزمة املالية العاملية 
األخيرة. وذكر أن هذا التوجه الذي ينتهجه »املركزي« بشأن نشر 
مؤشرات السالمة املالية للقطاع املصرفي في النشرات االحصائية 
الدورية يأتي في إطار التأكيد على أهمية اإلفصاح بالنسبة جلانب 
أساسي من عناصر تقييم س����المة القطاع املصرفي واالستقرار 
املالي في الكويت مع توفير هذه املؤش����رات بشكل منتظم ضمن 
النش����رات االحصائية الفصلية املنشورة على املوقع االلكتروني 
لبنك الكويت املركزي ومبا يساعد املهتمني مبتابعة التغيرات في 

مؤشرات السالمة املالية للبنوك الكويتية. 

أعلنت ش���ركة أس���منت 
بورتالند عن بياناتها املالية 
للربع األول في 2015، محققة 
أرباحا بلغت 2.6 ماليني دينار 
مقاب���ل 4.7 ماليني دينار في 
الفت���رة املماثلة ف���ي 2014، 

بتراجع %44.
وقالت الشركة إن تراجع 
األرب���اح يع���ود إل���ى زيادة 
التكاليف الصناعية واملصاريف 

العمومية للشركة.

44 % انخفاض
أرباح »بورتالند«
في الربع األول

قال���ت ش���ركة التق���دم 
التكنولوج���ي )التقدم( انه 
سيتم البدء في توزيع األرباح 
النقدية بواقع 15% للمساهمني 
املسجلني بتاريخ اجلمعية 
العام���ة املنعق���دة في 23-

4-2015 وذلك لدى الشركة 
الكويتي���ة للمقاصة � برج 
احمد، اعتب���ارا من الثالثاء 

.2015-4-28

اليوم..
»التقدم« تبدأ

توزيع 15% نقداً

6% ارتفاعًا في إيرادات الكويت إلى 44 مليون دينار

7.4 ماليني عميل في تونس 

انخفاض قيمة الدينار اجلزائري انعكس سلبًا على النتائج املالية 

ذكرت شركة »Ooredoo« ان قاعدة عمالء 
شركة الوطنية لالتصاالت »Ooredoo« ـ 

الكويت بلغت 2.5 مليون عميل في نهاية 
الربع األول من سنة 2015 أي زيادة بنسبة 
11.1% باملقارنة بالفترة عينها من العام 2014، 

وقد بلغت إيرادات الربع األول من سنة 
2015 ما مجموعه 44.3 مليون دينار بارتفاع 

بنسبة 6% باملقارنة بالربع األول من سنة 
2014 إذ بلغت اإليرادات 41.8 مليون دينار، 

أما الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء فقد بلغ 9.8 ماليني 

دينار في مقابل الدخل قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء للفترة 
ذاتها من سنة 2014 الذي بلغ 9.6 ماليني 
دينار أي بارتفاع بنسبة 1.2%. وقد بلغت 

قيمة صافي األرباح 2.9 مليون دينار 
باملقارنة بصافي األرباح للفترة ذاتها من 

سنة 2014 والذي بلغ 2.9 مليون دينار.

أشارت الشركة الى ان قاعدة عمالء 
Ooredoo تونس وصلت في نهاية الربع 

األول من سنة 2015 إلى 7.4 ماليني عميل، 
بزيادة بنسبة 0.5%، مبينة ان قيمة الدينار 

التونسي انخفضت بنسبة 13% مقارنة 
بالربع األول من عام 2014 والتي أثرت 

بشكل كبير على النتائج بالدينار الكويتي، 
وبلغت إيرادات الربع األول من العام 2015 

ما قيمته 36.3 مليون دينار مقارنة بإيرادات 
الفترة ذاتها من العام 2014 التي بلغت 45.4 

مليون دينار.

وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء 15.1 مليون دينار 

مقارنة بـ 22.4 مليون دينار للفترة ذاتها 
من العام املاضي ما ميثل انخفاضا بنسبة 
32.3%، وقد انخفض صافي الربح إلى 2.7 
مليون دينار أي ما ميثل انخفاضا بنسبة 
64.6% مقارنة بـ 7.7 ماليني دينار للفترة 

ذاتها من عام 2014، وبلغ صافي الربح العائد 
لـ »Ooredoo« عن الربع األول من سنة 2015 

ما يقدر بـ 2 مليون دينار مقارنة بـ 5.8 
ماليني دينار للفترة عينها من العام 2014.

 »Ooredoo« بينت الشركة ان قاعدة عمالء
باجلزائر بلغت 12.6 مليون عميل في نهاية 

الربع األول من العام 2015 بزيادة بلغت 
27.2%، وخالل الربع األول من عام 2015، 
انخفضت قيمة الدينار اجلزائري بنسبة 

12% مقارنة بالربع األول من عام 2014 والتي 
أثرت بشكل كبير على النتائج بالدينار. 
وتراجعت اإليرادات في الربع األول من 

عام 2015 إلى 82.3 مليون دينار أي بنسبة 
3.8% مقارنة بإيرادات بلغت 85.5 مليون 
دينار للفترة ذاتها من العام 2014. وبلغ 
الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 

واالستهالك واإلطفاء في الربع األول من 
عام 2015 ما مجموعه 29.7 مليون دينار، 

بتراجع بنسبة 10.1% عن 33.1 مليون دينار 
للفترة عينها من العام 2014. 

وبلغ مجموع صافي اخلسارة للربع 

األول من عام 2015 ما مجموعه 5 ماليني 
دينار مقارنة بربح صافي إجمالي بلغ 12.1 
مليون دينار للفترة عينها من عام 2014. 

وبلغ مجموع صافي اخلسارة العائد لـ 
»Ooredoo« للربع األول من سنة 2015 ما 
مجموعه 3.5 ماليني دينار مقارنة بربح 

صاف بلغ 8.6 ماليني دينار للفترة عينها 
من عام 2014، باستثناء اخلسائر الناجمة 

عن انخفاض قيمة الدينار اجلزائري، كانت 
صافي االرباح العائدة لـ »Ooredoo« لتبلغ 

6.5 ماليني دينار.
من جهة ثانية، بلغت قاعدة العمالء لشركة 

الوطنية فلسطني 0.6 مليون بانخفاض 
قدره 3.2% عن الفترة عينها من سنة 2014. 
وبلغت اإليرادات للربع األول من سنة 2015 
ما مجموعه 5.7 ماليني دينار، أي بانخفاض 

بنسبة %5.3.

حتليل ربع سنوي
نسبة التغيير %الربع األول 2014الربع األول 2015

-174.3182.74.6اإليرادات املجمعة )مليون دينار(
الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 

واالستهالك واإلطفاء )مليون دينار(
57.466.814.0-

هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء )%(

%3%379.9-

صافي األرباح العائدة للشركة الوطنية 
لالتصاالت املتنقلة )مليون دينار(

2.219.888.7-

23.520.414.8قاعدة العمالء املوحدة )مليون(
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العاملني على صيانة سيارتهم. 
وملراقبة السيارة عن قرب، مت 
تزوي���د املركز بأربعة مرافق 
استقبال تفاعلية، ومرفق خاص 
خلدمة الصيانة السريعة. فيما 
ينف���ذ جميع أعم���ال صيانة 
سيارات اكورا موظفون من 
العالية، ومت  الكف���اءة  ذوي 
اختياره���م خصيصا لتلبية 
نخبة م���ا تقدمه اك���ورا من 
حداث���ة وتقدم ف���ي املعايير 
التكنولوجي���ة. ولألعم���ال 
املتخصصة، خصصت اكورا 
الطابق الس���فلي ف���ي املركز 
للقي���ام بأعمال مثل التلحيم 
املعدني والطالء وغير ذلك. 
فيما يقسم الطابق السفلي إلى 
16 قسما، 7 منها لتبديل الهيكل 
واثنان للمراقبة، وقسم آخر 
للتدريب، و6 أقس���ام للطالء 
والتلميع بقدرة اس���تيعابية 
تصل إلى 6 س���يارات دفعة 

واحدة.

هدفنا راحة بال الضيوف
الب���ال الضيوف،  لراحة 
يوفر مركز اكورا قطع التبديل 
الثالث للمبنى،  الطبقات  في 
على مساحة 1000 متر مربع 
وللمركز قدرة اس���تيعابية 
لتلبية 10 آالف قطعة تبديل 
عادية و500 قطعة من احلجم 
املركز  الكبير. كما مت تزويد 
مبصعد قادر على نقل قطع 
التبديل الصغيرة والكبيرة الى 
كل طوابق املركز، لتأمني خدمة 
فورية باملوقع. وتفتخر شركة 
املال العاملية لتجارة السيارات، 
املال  احدى شركات مجموعة 
بحرصها على تق���دمي أعلى 
مس���تويات رضا الضيوف 
لتك���ون مطابق���ة ملعايي���ر 
اكورا في  ومستويات جودة 
مجال هندسة وتكنولوجيات 

السيارات. 
وتدعو شركة املال العاملية 
الس���يارات محبي  لتج���ارة 
الفخمة  الرفاهية والسيارات 
إلى زيارة ه���ذا الصرح لكي 
يش���هدوا على م���ا مت بناؤه 
بحرفي���ة وتكنولوجي���ات 
متقدمة. في الوقت الذي تؤكد 
فيه الشركة التزامها بتحقيق 
أعلى مستوى من اخلدمة التي 
التكنولوجيات  تتماشى مع 

املتقدمة لسيارات اكورا.

العالمة التجارية اكورا، كونها 
املركز األول املصمم حتت شعار 
Man Machine Synergy، فكان 
تصميم مرك���ز اكورا بطريقة 
تضمن أقصى قدر من الوضوح 
للس���يارات، وذلك من خالل 
ارتف���اع صال���ة العرض عن 
مستوى الطريق، مما يوفر رؤية 
كاملة متكاملة للسائقني واملارة. 
ومت تصميم املبنى مبزيج من 
األملنيوم والزجاج بأس���لوب 
فريد م���ن نوعه، مع االهتمام 
بأدق تفاصيل اجلودة التي ال 
تضاهى. فيت���م جتهيز مركز 
اكورا بأح���دث تكنولوجيات 
الس���يارات  مع���دات خدم���ة 
والصيانة التي تنافس بها أكبر 

مراكز اخلدمة العاملية.

أحدث تكنولوجيات الصناعة
وخرجت اكورا في تصميمها 
ملركز اخلدمة عن املألوف، لتبتكر 
أكثر جدوى وإبهارا  تصميما 
العالم، ويتجلى  لعمالئها في 
الزجاجية  ذلك في اجل���دران 
احمليطة بورش���ة العمل التي 
متنح الضيوف فرصة مشاهدة 
سياراتهم أثناء الصيانة، وهو 
مفهوم تتبعه شركة اكورا في 
معارضها التجارية في جميع 
أنحاء العالم. كما أن اجلدران 
الزجاجية توف���ر أقصى قدر 
من ضوء النه���ار الذي يفتح 
آفاقا واسعة في ورشة العمل 

والطابقني األرضي واألول.
ويعتبر من���وذج تصميم 
مركز اكورا األول من نوعه في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
والعال���م، إذ مت تصميمه بعد 
دراس���ة مس���تفيضة ليراعي 
الكويت.  املعايير احمللية في 
ويتأل���ف م���ن طابقني أرضي 
إل���ى دور  وأول باإلضاف���ة 
علوي. وحتتل صالة العرض 
طابقني، بينما يضم املركز غرفا 
خاصة للمؤمترات واالجتماعات 
ومكاتب ومقهى اكورا وغرفة 
خاصة للعب األطفال، إلى جانب 
الصالة اخلاصة بالس���ائقني 
وصالة املال���ك وصالة أخرى 

للعائالت وكبار الزوار.

كفاءة عالية في الصيانة
تق���دم خدمة الصيانة في 
الطابق األرض���ي كي يتمكن 
زوار املركز من مشاهدة الفنيني 

السيارات اليابانية، لذا حرصت 
الشركة على تنفيذها مبركز 
اكورا الكويت بش���كل دقيق 
تتخطى فيه توقعات الضيوف 
بدءا من البيع والصيانة إلى 
خدمة ما بعد البيع واملتابعة، 
التي حترص على أن توفر من 
خاللها شركة اكورا راحة البال 
للضيوف وجودة اخلدمة التي 

ال ميكن املساومة عليها.
ولتحقي���ق ه���ذا الهدف، 
التزمت ش���ركة املال العاملية 
الس���يارات بتشييد  لتجارة 
صرح ضخم لعالمتها التجارية 
اجلديدة اكورا، ويعتبر أكبر 
منشأة لشركة اكورا في العالم 
واألول من نوعها في منطقة 
الش���رق األوس���ط، اوروبا 
وافريقيا، وميتاز هذا الصرح 
بكونه مرفقا من الطراز العاملي 
للمبيع���ات واخلدمة وقطع 

الغيار.

15442 مترًا مربعًا
تضم صالة العرض اخلاصة 
أربعة  ب�»اكورا« واملؤلفة من 
طوابق مبساحة إجمالية تبلغ 
15442 مترا مربعا على طول 
الرابع في  الدائ���ري  الطريق 
منطقة الراي، مركز عمل مجهز 
بكافة وس���ائل الراحة خلدمة 
الضيوف بشكل أفضل وأكثر 
دقة، باإلضافة إلى صالة العرض 
والصيان���ة إلى خدمة ما بعد 
البيع ومستودع قطع الغيار 
ومكاتب املوظف���ني واملرافق 
ومواقف خاصة للس���يارات، 
ليكون بذلك مرك���زا متكامال 
يوفر أقص���ى قدر من الراحة 

واملزايا والرضا للضيوف.
وانطالقا من مفهوم املركز 
املتكامل، يوف���ر مركز اكورا 
أنواع أعمال الصيانة  جميع 
والتصليح مبا في ذلك اخلدمة 
السريعة واإلكسبرس، وتسليم 
السيارات ومخازن قطع الغيار 
وغيرها من املرافق التي متنح 
ضيوف اكورا جتربة مختلفة 
واكثر رفاهي���ة من أي مركز 

آخر.

Man Machine Synergy
يترجم مفهوم تشييد مركز 
اكورا بالتكنولوجيا املتطورة 
املمزوجة بأعلى معايير األناقة 
واالبتكار رؤية وتطلعات هوية 

ما يحدونا من أمل كبير فقد 
العاملية  املال  أصبحت شركة 
لتجارة السيارات هي موزعنا 
في الكويت، حيث تقوم فلسفة 
مجموعة املال على ايالء اهتمام 
البيع  خ���اص بخدمة بع���د 
املتوافقة متاما مع سياستنا، 
ونحن على ثقة أن خدمة ما 
البيع املكرس���ة خلدمة  بعد 
سيارات اكورا سيتم تقدميها 
من خالل اكب���ر وأكثر مركز 
تطورا في العالم ضمن أعلى 

املعايير.
وأضاف: إن قصة اكورا تعد 
أروع قصة حقيقية حدثت في 
عالم صناعة السيارات، فبعد 
أن شهد سوق السيارات في 
الثمانينات تغيرات دراماتيكية 
بعد الركود االقتصادي، بينما 
الكثير من االش���خاص  كان 
بحاج���ة إلى س���يارة فائقة 
اجلودة الس���تبدالها بسيارة 
الهون���دا التي اعت���ادوا على 
قيادتها لذا استطاعت شركة 
هوندا تصنيع سيارات لديها 
مؤه���الت الفخامة ملنافس���ة 
مثيالتها من العالمات التجارية 

الفارهة األوروبية. 
إضافة إلى ذلك، كان هناك 
طلب لتأس���يس قسم جديد 
مصم���م لتلبي���ة احتياجات 
ومتطلبات العمالء من أصحاب 
الفخمة. وبالفعل مت  األذواق 
فصل القسم اجلديد بالكامل 
عن هوندا، وتأسيس وكالة 
ممي���زة، وخدم���ة عمالء من 
الدرج���ة األول���ى واخلبرة 
العالية، بحيث تلبي متطلبات 
الفخامة واألداء. ومن هنا كانت 
انطالقة شركة اكورا نحو عالم 

الريادة. 
وتاب���ع: يع���د اليوم خط 
إنتاج اكورا األشمل واألقوى 
في تاريخها. وجتتذب العالمة 
التجارية العمالء الذين لديهم 
ذوق خ���اص بالبريس���تيج 
البعيد عن الوضع التقليدي 
واحلريصني على أن يكونوا 
في املقدم���ة. وتتفوق اكورا 
بهذا الشيء نظرا الى التزامها 
بتصنيع سيارات فاخرة عاملية 
مثيرة تستخدم التكنولوجيا 

لتحسني جتربة القيادة.
وتعتبر اكورا أول من وضع 
معايير الرفاهية التي ترضي 
ف���ي تاريخ صناعة  العمالء 

لدعم عمليات اخلدمة.

شراكة تعزز العالقات
م���ن جهته قال الس���فير 
الكوي���ت  ف���ي  اليابان���ي 
توش���يهيري تسوجيهارا أن 
اكورا هي الس���يارة الفاخرة 
املتطورة من ش���ركة هوندا 
موتورز وهي من الش���ركات 
الرائدة ف���ي اليابان، وأعتقد 
أن هذا التع���اون اجلديد بني 
مجموعة املال وأكورا سيؤدي 
إلى جناحات مستقبلية اخرى، 
وتعزيز العالقات القائمة بني 

البلدين.
وأضاف: ان مجموعة املال 
هي اكث���ر املجموعات جتددا 
في الكويت والشرق االوسط 
باعتباره���ا وكالء لش���ركة 
ميتسوبيش���ي موتورز منذ 
ع���ام 1972، وه���م ميثل���ون 
شركات يابانية رائدة، وأود 
أن أعرب عن خالص تقديري 
للمجموعة لتش���جيع رجال 
األعمال اليابانيني واملساهمة 
في عالقات جتارية بني الكويت 

واليابان على مدى عقود.

أعلى المعايير
من جهته، قال يوسوكي 
هوري من هوندا موتورز: مع 

يعتبر أكبر منشأة لشركة اكورا 
في العالم واألول من نوعه في 
منطقة الشرق األوسط. وميتاز 
هذا الصرح بكونه مرفقا من 
الط���راز العامل���ي للمبيعات 

واخلدمة وقطع الغيار.
وتابع: تعتبر »اكورا« أول 
من وض���ع معايير الرفاهية 
التي ترضي العمالء في تاريخ 
صناعة السيارات اليابانية، لذا 
حرصت الشركة على تنفيذها 
مبركز اكورا الكويت بش���كل 
دقي���ق تتخطى فيه توقعات 
البيع  ب���دءا م���ن  العم���الء 
إلى خدمة ما بعد  والصيانة 

البيع واملتابعة.
وأشار: أود أن أحيط عمالءنا 
األعزاء علما بأن ش���ركة املال 
العاملية لتجارة السيارات، قد 
اتخذت كل ما يلزم من إجراءات 
وترتيبات لضمان جهوزية 
موظفيها ومركز اكورا لتقدمي 
أفضل اخلدمات املمكنة. لقد مت 
تدريب فريق من الفنيني مبركز 
اك���ورا وتوفير مخزون كاف 
من قطع الغيار، آخذين بعني 
االعتبار حجم السوق الكويتي 
والطلب املتزايد فيه، وقد مت 
توفير جميع االدوات واملعدات 
الالزمة وكل ما يلزم أيضا من 
معدات وجتهيزات مخصصة 

كشفت شركة املال العاملية 
لتج���ارة الس���يارات، احدى 
شركات مجموعة املال، الوكيل 
احلص���ري لس���يارات اكورا 
العالمة الفاخرة لشركة هوندا 
موتورز اليابانية في الكويت 
الس���تار عن أضخ���م صرح 
معماري ف���ي العالم عنوانه 
»مركز اك���ورا«، بحضور كل 
م���ن رئيس مجل���س االدارة 
جنيب عب���داهلل املال ونائب 
رئيس مجلس االدارة والرئيس 
التنفي���ذي انور عبداهلل املال 
ملجموع���ة امل���ال، ورئي���س 
العمليات ورئي���س منطقة 
افريقيا والش���رق االوس���ط 
اليابان  في هوندا موت���ورز 
يوس���وكي هوري، والسفير 
الياباني في الكويت توشيهيري 
تسوجيهارا، ونخبة من رجال 
االعمال في الكويت، السفراء، 
وأعضاء السلك الديبلوماسي 
وكبار قيادات مجموعة املال 

وأهل الصحافة واإلعالم.
ومن خالل مرك���ز اكورا 
اجلدي���د، تس���عى الش���ركة 
بكل جهد لتوفير الس���يارات 
التي تتميز بأحدث وس���ائل 
والراح���ة  التكنولوجي���ا 
والرفاهي���ة واملتعة معا مبا 
يجعلها فري���دة وقادرة على 
تلبية رغب���ات العمالء، فيما 
تطمح شركة اكورا من خالل 
وجودها في الكويت وألول مرة 
في منطقة الشرق األوسط إلى 
احلفاظ على مركزها وتعزيزه 
كمبتكر في صناعة السيارات 
آفاق جديدة  عبر اكتش���اف 
باس���تمرار في مجال اخلبرة 
العم���الء، وااللتزام  وخدمة 

بتقدمي األفضل.
وبهذه املناسبة قال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة املال انور 
عبداهلل املال: سارت الشركة 
في طريق طويل متيز بكثير 
م���ن اإلجن���ازات واحملطات 
التاريخية، واليوم بحضوركم 
هذا احلفل الكرمي تش���هدون 
احدى هذه احملطات التاريخية 
من اجن���ازات مجموعة املال، 
وهي انضم���ام عالمة اكورا 
الح���دى ش���ركات مجموعة 

املال.
التزمت الشركة  وأضاف: 
بتشييد صرح ضخم لعالمتها 
التجارية اجلديدة اكورا، الذي 

TLX فريق عمل اكوراأكورا

السفير الياباني توشيهيري سوجيهارا يوسوكي هوريأنور املالمن اليمني خالد املريخي وشونيشي يوشيدا ويوسوكي هوري وهيرواكي شيباتا والسفير  الياباني توشيهيري سوجيهارا وأنور املال  وعماد فليحان )قاسم باشا(

أكبر منشأة للعالمة التجارية الفاخرة في العالم واألول من نوعه في املنطقة

»املال« تكشف الستار عن مركز أكورا

صالة العرض 
املؤلفة من 4 

طوابق مبساحة 
15442 متراً مربعا 
تضم مركز عمل 

مجهزاً بكافة وسائل 
الراحة خلدمة 

الضيوف

يوفر املركز جميع 
أنواع أعمال 

الصيانة والتصليح 
واخلدمة السريعة 

واإلكسبرس 
وتسليم السيارات 
ومخازن قطع الغيار

جنيب املال والسفير الياباني توشيهيري سوجيهارا ويوسوكي هوري وأنور املال
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F-150 ضاري الوزان خالل حفل إطالق شاحنة فورد

صيانة مجانية ملدة سبعة أعوام وكفالة حتى ١٢ سنة

«حمد محمد الوزان وشركاه» تطلق فورد 
F-150 اجلديدة كليًا في الكويت

صيانة مجانية ملدة سبعة أعوام وكفالة حتى 

خدمة جديدة ومميزة من فيراري لرعاية العمالء

طرحت شركة حمد محمد 
الوزان وشركاه وكالء فورد 
ولينكولن في الكويت، شاحنة 
فورد F-150 اجلديدة كليا لعام 
2015 في الســـوق الكويتي، 
وهي الشاحنة األكثر صالبة 
وذكاء وقـــدرة على االطالق 
والتي ستحدد معايير مستقبل 
الشاحنات من خالل ابتكاراتها 

وقدراتها املتميزة. 
 F-150 تتميـــز شـــاحنة
اجلديدة كليـــا مبزيج مذهل 
من القوة والقدرة والفعالية، 
سواء عبر املواد املتطورة التي 
تعزز املتانـــة ومتنع التآكل، 
أو عبر معاجلات أكثر سرعة 
تعـــزز أداء القيـــادة، أو عبر 
حلول متطورة رائدة الدارة 

احلمولة والسحب. 
وقال كاليانا سيفانيانام، 
مدير املبيعات والتســـويق 
واخلدات لدى فورد الشـــرق 
األوسط وشمال افريقيا: «حتدد 
شاحنة فورد F-150 مجددا 
املعايير اجلديـــدة من حيث 
املتانة والقدرات والتكنولوجيا 
والتوفير في استهالك الوقود 
ملساعدة مالكي F-150 على 
أن يكونوا أكثر انتاجية على 
مدار الساعة، سواء في العمل 
أو في التســـلية خالل عطلة 

نهاية األسبوع».
وأضـــاف قائـــال: «لطاملا 
 F-150 اشـــتهرت شـــاحنة
بتميزها مبعايير تصميم فورد 
املتني Built Ford Tough، أما اآلن 
فلقـــد أصبحت صلبة وذكية 
 F-150 على حد سواء، وتعيد
اجلديدة كليا حتديد مستقبل 
الشـــاحنات، وهي خير مثال 
على خطة «فـــورد الواحدة» 
التي تقضي بتصنيع مركبات 
تخدم عمالءنا مع التزام راسخ 
بتقـــدمي األفضل مـــن حيث 
اجلودة والتوفير في استهالك 
الوقود والسالمة والتصميم 

الذكي والقيمة». 
شاحنة F-150 هي جزء من 
F- مجموعة شاحنات فورد

Series، وهي الشاحنات األكثر 
مبيعا في أميركا طيلة 38 سنة 
متتالية، واملركبة األكثر مبيعا 

طيلة 32 سنة.
أفـــاد ضاري  من جانبه، 
الوزان، نائب العضو املنتدب 
الوزان  لشـــركة حمد محمد 
وشـــركاه: «تربطنا بعمالئنا 
عالقة فريـــدة. فلقد جنحت 
شاحنة F-150 مرارا وتكرارا 
في تقدمي امليزات األكثر صالبة 
العمالء،  التي يريدها  وذكاء 
باالضافة الـــى القدرات التي 
يحتاجون اليها في العمل أو 
اذ ان فورد تصنع  التسلية، 
شـــاحناتها تبعا ملعاييرهم 
العالية، ونحن على ثقة بأن 
شاحنة F-150 اجلديدة كليا 
سوف تفرض حضورها في 
فئتها بالسوق الكويتي حني 

سيكون مبقدور العمالء الذين يطلبون سيارة فيراري 
 FF أو Speciale ٤٥٨ ايطاليا، سبايدر، ٤٥٨ ،T كاليفورنيا
والسيارة F١٢berlinetta من شبكة الوكالء املعتمدين في 
الشرق األوسط وأفريقيا احلصول على برنامج صيانة 

مجدولة ملدة سبعة أعوام. 
برنامـــج الصيانة احلقيقية هـــو عبارة عن خدمة 
حصرية ومميزة من فيراري والتي تضمن احلفاظ على 
سياراتها وفقا ألعلى املعايير لتلبية متطلبات الشركة 
الصارمة فيما يتعلق باألداء والســـالمة واالعتمادية، 
ويعتبر البرنامج فريدا مـــن نوعه، حيث ان هذه هي 
املرة األولى التي تعرض فيها شركة مصنعة للسيارات 
مدة صيانة كهذه مما يدل علـــى االهتمام الذي توليه 
فيراري للتأكد من اســـتمتاع عمالئها بأقصى قدر من 

راحة البال.

يغطي برنامج الصيانة احلقيقية كل سيارة، وبالتالي 
ميتد ألي مالك الحق للسيارة خالل مدة السبع سنوات 
بالكامل وكفالة املصنع ملدة ٥ سنوات وهذه الكفالة قابلة 
للتمديد حتى ١٢ سنة، ويغطي البرنامج أيضا الصيانة 
املجدولة على فترات اخلدمة القياســـية حسب جداول 
الشـــركة املصنعة مع عدم وجود قيـــود على إجمالي 
عدد الكيلومتـــرات املقطوعة وذلك جنبا إلى جنب مع 
قطع الغيار األصلية، وزيوت احملرك والفرامل، وامليزة 
بالنسبة ملالك السيارة هي ضمان أن السيارة ستخضع 
للفحص الدوري السنوي من قبل فريق فيراري املدربني 

باستخدام معدات التشخيص املعتمدة من املصنع.
ومع تقدمي برنامج الصيانة احلقيقية من فيراري ملدة 
سبعة أعوام، تستمر الشركة في وضع املعايير اجلديدة 

في جميع جوانب هذه الصناعة خلدمة العمالء.

يقوم العمالء بتجربة قيادتها 
الرائدة في  واختبار قدراتها 
الفئـــة وتقنياتهـــا املتطورة 

واجلديدة كليا». 
خالل مرحلة تصميم العمود 
الفقري لشاحنة F-150، عمد 
مهندسو فورد الى حتسني اطار 
القاعدة املعلب بالكامل على 
شكل ســـلم الذي تشتهر به 
الشاحنة، اذ ان القاعدة جديدة 
كليا وتتميز باملزيد من الفوالذ 
الفائق القوة أكثر من أي وقت 
مضى، مـــا يجعلها أكثر قوة 
وأخف وزنـــا، باالضافة الى 
ذلك، فلقـــد مت اعتماد مزيج 
من األلومنيوم الفائق القوة - 
املستخدم أيضا في الصناعات 
اجلوية والفضائية، والنقل 
التجاري، والطاقة، والعديد من 

الصناعات الشاقة األخرى.
وفي هذا الصدد، قال راج 
نير، نائب رئيس قسم تطوير 
املنتجات العاملية لدى مجموعة 
فـــورد: «أكثر مـــن أي وقت 
العمالء شاحنة  مضى، يريد 
ميكنهم االعتماد عليها، ومكتبا 
متنقال، ومشغال يأخذونه الى 
أي مـــكان، ومـــن أجل تلبية 
احتياجات عمالء الشاحنات، 
ابتكرنا ميزات ذكية جديدة، 
واعتمدنا مقاربة جديدة متاما 
الســـتخدام املواد واحملركات 
القدرات  املتطورة لتحســـني 

والفعالية».
العديد من امليزات املتطورة 
اجلديدة اخلاصة باالنتاجية 
النور في شـــاحنة  تبصـــر 
F-150 اجلديـــدة كليـــا، مبا 
في ذلك الكثيـــر من امليزات 
احلصرية في الفئة، مثل كاميرا 
للرؤيـــة بزاوية 360 درجة، 
ومنصتا حتميل مضمنتان، 
أماميـــة وخلفية  ومصابيح 
عاملة بتقنية LED، ومساعد 

وصل املقطورة.
تنضم جميع هذه امليزات 
الى وسائل مساعدة السائق، 

مبا فـــي ذلك نظـــام املزامنة 
®SYNC مـــع تقنيـــة فورد 
العاملة  املباشـــر  لالتصـــال 
 ،MyFord Touch® باللمـــس
مســـاعد االقالع على التالل، 
 ،MyKey® ميزة املفتاح املبرمج
كاميرا للرؤية اخللفية، نظام 
استشـــعار الرجـــوع، نظام 
التحكم مبكابـــح املقطورة، 
وعتبة باب الصندوق القابلة 
للسحب، باالضافة الى مساعدة 
العمالء على العمل بذكاء أكبر، 
تضم شاحنة F-150 ميزات 
تكنولوجيـــة رائدة في الفئة 
الســـائقني  تقوم مبســـاعدة 
تلقائيا. كمـــا تقدم مجموعة 
من ثالث محركات املزيد من 
القوة لتلبية جميع احتياجات 
العمـــالء، حيث انضم محرك 
V6 سعة 3.5 ليترات بتقنية 
التوقيـــت املتغيـــر للكامات 
املزدوجـــة املســـتقلة (293 
حصانا) الى احملركني اللذين 
أثبتا جدارتهما، وهما محرك 
EcoBoost سعة 3.5 ليترات 
 V8 (385 حصانـــا) ومحرك
ســـعة 5.0 ليتـــرات (385 

حصانا).
 F-150 وستستمر فورد
فـــي تقاليدها  اجلديدة كليا 
املتبعة عبر تقدمي أكبر مجموعة 
مـــن مســـتويات التجهيزات 
في فئة شـــاحنات البيك أب 
الكامل، وتتوافر  ذات احلجم 
خمسة مستويات جتهيزات 
أساسية: XL، وXLT، والريات، 
وبالتينـــوم، وكينج رانش. 
كما ميكن اضافـــة مجموعة 
جتهيـــزات FX4 للطرقـــات 
الـــى معظم طرازات  الوعرة 
الدفـــع الرباعي، ما يحســـن 
قدرات القيادة على الطرقات 
الوعرة عبر محور خلفي قابل 
الكترونيا، وصفائح  لالقفال 
ســـفلية واقيـــة، وممتصات 
صدمات مضبوطة لألداء على 

الطرقات الوعرة.

السيارة الرياضية املدمجة بتصميمها املثير وصلت الكويت

«أودي TT»  ا�يقونة الكالسيكية

مدة صيانة كهذه مما يدل علـــى االهتمام الذي توليه 
فيراري للتأكد من اســـتمتاع عمالئها بأقصى قدر من 

راحة البال.

ومع تقدمي برنامج الصيانة احلقيقية من فيراري ملدة 
سبعة أعوام، تستمر الشركة في وضع املعايير اجلديدة 

في جميع جوانب هذه الصناعة خلدمة العمالء.

محمد سامر اللحامأشيش تاندون يوسف عبد اللطيف الشايع 

تقدر بـ ١٠٠ مليون دوالر جلها في القطاع النفطي

تعاقدات جديدة للشركة الكويتية 
الستيراد السيارات مع اجلهات احلكومية

صرح الرئيس التنفيذي 
للشركة الكويتية الستيراد 
السيارات يوسف عبد اللطيف 
الشـــايع بأن الشركة حتذو 
حذو مثيالتها من الشركات 
الرائدة في قطاع السيارات، 
عبر التوســـع في اخلدمات 
التي تقدمها لتواكب اإليقاع 
الالفت في  السريع للتطور 

هذا القطاع.
إلى أن خدمات  وأشـــار 
الســـيارات تأتـــي  إيجـــار 
فـــي مقدمة األنشـــطة التي 
ســـعت الشركة إلى توسيع 
استثماراتها فيها. وذلك عبر 
بناء أسطول رفيع املستوى، 
من مختلف أنواع املركبات، 
لتلبي الطلـــب املتزايد على 
هذه اخلدمة. وقد جتاوز عدد 
مركبات هذا األسطول ٧٠٠٠ 
مركبة، كذلك قامت الشركة 
بإنشـــاء شـــبكة متكاملة، 
من مراكز الصيانة وورش 
اخلدمة السريعة. ورفدتها 
بالكـــوادر املؤهلة واملدربة. 
ناهيك عن األجهزة املتطورة 
لتوفير الدعم الفني املالئم مبا 

يليق مع هذا األسطول. 
وفي ســـؤال عمـــا مييز 
الشركة في هذا املجال كونها 
وكيال معتمـــدا للعديد من 
أفاد بأن  أنواع الســـيارات، 
حقيقة كون الشركة وكيال 
معتمدا للعديد من السيارات 
مثل (مازدا، وبيجو، وجيلي، 
وآيشر) يكسب الشركة نوعا 
من التميـــز، نتيجة اخلبرة 
الواســـعة فـــي إدارة مراكز 
اخلدمة والتواصل املستمر 
مـــع الشـــركات املصنعـــة 

للسيارات.
وينطبـــق هذا األمر على 

املنتجات األخرى ذات الصلة 
بنشـــاط التأجير، حيث ان 
الوكيل املعتمد  الشركة هي 
لزيـــوت موبيـــل العامليـــة 
وإطارات ميشـــالن وأبولو 

وآشيليز وغيرها.
وفي إجابته عن السؤال 
املتعلق بأهم إجنازات الشركة 
في العام املنصرم، صرح بأن 
الشركة تخطت أهدافها في 
التوسع بتقدمي خدمات تأجير 
املركبات. خصوصا في القطاع 
احلكومي، حيث تقدر قيمة 
العقود املوقعـــة خالل عام 
بحوالي (١٠٠ مليون دوالر) 
أغلبها في القطاع النفطي. مما 
يعزز مكانة الشركة كواحدة 
الرائدة بهذا  من الشـــركات 

املجال.
من جانبه، أضاف املدير 
العام للشركة أشيش تاندون 
أنه انســـجاما مع سياســـة 
الشركة املتمثلة بإضفاء طابع 
تخصصي لهذه اخلدمات، فقد 
مت استحداث قسمني في مجال 

تأجير املركبات:
األول: يقـــدم خدماتـــه 
للجهـــات احلكوميـــة مـــن 
وزارات، وهيئات، ومؤسسات، 

وشركات عامة.
الثانـــي: يقـــدم خدماته 
لألفراد والشركات اخلاصة، 

والفنادق.
بدوره، أفاد املدير التنفيذي 
للقطاع احلكومي محمد سامر 
اللحام بأن الشركة قد وضعت 
خططا طموحة لتعزيز النمو 
املضطـــرد واالرتقـــاء بهذه 
اخلدمات. ومت إجناز معظم 
هذة اخلطط مما ســـاهم في 
الشـــركة  تعزيـــز عمليات 
وهنا البد مـــن التطرق إلى 
أن التطور النوعي في هذه 
اخلدمات يسير بشكل مواز 

للتوسع الكمي.
هنـــاك  ان  واوضـــح 
استثمارات هائلة للشركة في 
الفترة األخيرة في هذا املجال 
عبر التوسع في األسطول كما 
ونوعا، وافتتاح مراكز جديدة 
للخدمة. ناهيك عن تطوير 
املراكـــز احلالية وجتهيزها 

على أعلى مستوى.
وأضاف أن إدارة القطاع 
الشـــركة  فـــي  احلكومـــي 
معنيـــة أيضا ببيع وتوريد 
السيارات للجهات احلكومية 

املختلفة.

في إعادة إلطالق أيقونة كالسيكية 
حديثة، تقدم أودي اليوم اجليل اجلديد 
من «TT» السيارة الرياضية املدمجة 
املثيـــر، وديناميكيتها  بتصميمها 
الواضحة، والتكنولوجيات الرائدة 
املســـتخدمة فيها. قوية، رياضية، 

وعلى أهبة االستعداد. 
 «TT» شـــكل مصممو أودي مع
اجلديدة تفســـيرا حديثا للخطوط 
الواضحة لطراز «TT» األصلي من 
عام ١٩٩٨، بعد تعزيزه بالعديد من 
الديناميكية. وتأتي مركبة  األوجه 
الكوبيـــه اآلن بطول ٤٫١٨ أمتار مع 
قاعدة عجالت بطول ٢٫٥١ متر، مع 
اقتراب العجالت من الدعامات األمامية 

واخللفية.
وتهيمـــن اخلطوط األفقية على 
اجلزء األمامي، أما شـــبكة التهوية 
ذات اإلطـــار الوحيد فهي واســـعة 
ومســـطحة، ولدى فتحات التهوية 
األمامية تشكيل مميز من عارضتني 
مترابطتني ومتقاطعتني، وهو أيضا ما 
يبرز في املصابيح األمامية االختيارية 
التي حتظى بتقسيم متعامد ميثل 

.LED املصابيح النهارية
 وتأتي املصابيح األمامية بتقنية 
املبتكـــرة.   Matrix LED أو   LED
وتســـتخدم هذه األخيرة صمامات 
صغيرة فردية باعثة للضوء إلنتاج 
الشعاع العالي. أما إشارات االنعطاف 
الديناميكية فتشير إلى االجتاه الذي 
يعتزم السائق التحويل إليه بطريقة 
حيوية، لتوفير معلومات إضافية 

ملستخدمي الطريق اآلخرين.
وعنـــد النظـــر بتمعـــن، ميكن 
 «TT» مالحظة أن تفاصيل عديدة في
تستحضر تصميم اجليل األول من 
هذه األيقونة الكالسيكية. فعتبات 
األبواب تضفي حافة مضيئة قوية، 
بينما تشكل أقواس العجالت الواسعة 
كيانات هندسية متميزة. وفي اجلهة 
األمامية، يلمس قوس العجلة خط 
غطاء احملرك الذي يســـتمر قاطعا 
األبواب كخط «تورنادو» ميتد على 
طول الهيكل نحو املؤخرة. وتبدو 
مجموعة الشبابيك والواجهة األمامية 
كما لو كانت وحدة مستقلة، ويبرز 

االنحدار في اجلهة اخللفية دعائم 
«سي». أما فتحة الوقود فهي بنفس 
 TT التصميـــم الكالســـيكي لطراز
وميكن فتحها عـــن طريق الكبس 
عليها، فليس هناك من سقف حتتها 
- وميكن للسائق إدخال فوهة الوقود 
مباشرة إلى فتحة اخلزان، أما في 
اجلهـــة اخللفية فتبـــرز اخلطوط 
األفقية مرة أخـــرى مدى رياضية 

تصميم TT اجليدة. 

التصنيع المركب الذكي

ميثل مفهـــوم التصنيع املركب 
لهيكل TT ثـــورة جديدة في تقنية 
هيكل أودي املصنوع من األملنيوم 
(ASF) والقائمة على مبدأ «مصفوفة 
الوحدات العرضية». وقد مت تشكيل 
العديد من مكونات مقصورة الراكبني 
من الفوالذ الفائق القوة ذي التشكيل 
الســـاخن، بينما مت تشكيل البنية 
الركاب والهيكل  الفوقية ملقصورة 
اخلارجي وجميـــع براغي األجزاء 
املثبتة مـــن األلومنيوم. والكوبيه 
مجهزة مبحرك ٤٥ TFSI وناقل حركة 

أوتوماتيكي.
ويعمـــل كامت صـــوت العـــادم 
باالرتبـــاط مع نظام أودي الختيار 
أسلوب القيادة القياسي لتوفير جودة 

صوت عالية.
 TT وتســـتوفي جميع محركات
اجلديدة معيار االنبعاثات األوروبي 
رقم ٦. وينتج محرك ٤٥ TFSI ما يصل 
إلى ٢٣٠ حصانا عند عزم دوران ٣٧٠ 

نيوتن متر.
ويرتبط محرك ٤٥ TFSI بعلبة 
تروس S tronic بست سرعات في كل 
من TT، ويقوم ناقل احلركة الثنائي 
التعشيق بنقل السرعات بسالسة 
مـــن دون أي انقطـــاع ملحوظ في 
اجلر، وفي الوضعية اليدوية ميكن 
التحكم فيها عن طريق مسكات تبديل 
السرعة على عجلة القيادة إذا أراد 

السائق ذلك.

 «quattro» ثورة في نظام

 quattro يتواجد النظام املطور من
 Audi للدفع الرباعي الدائم كخيار في

TT ٤٥ TFSI اجلديدة ويأتي كتجهيز 
قياسي في TTS. ويشكل التعشيق 
الهيدروليكي متعدد الطبقات قلب 
نظام الدفـــع quattro، وهو ينقل 
القوة إلى العجالت األمامية أثناء 
القيادة العادية، ولكن ميكن حتويل 
العجالت اخللفية على  إلى  القوة 
الفور عنـــد الطلب. ويجمع نظام 
التحكم اإللكتروني بني متعة القيادة 
والســـالمة الفائقـــة ليأخذها إلى 
مستوى جديد كليا. وأثناء القيادة 
الرياضية، يصبح من األسرع نقل 
القوة إلى احملور اخللفي في كثير 
 TTSو TT من األحيان، وبالتالي دفع
اجلديدة ألقصى قدراتها. كما يتيح 
نظام quattro انعطافا آمنا وحتت 
التحكم على األرضيات منخفضة 

االحتكاك.
ومن امليزات اجلديدة دمج إدارة 
التعشيق في نظام أودي الختيار 
 ،TT أسلوب القيادة (اختياري في
وقياســـي في TTS)، والذي يبدل 
أربعة  التعشـــيق بني  خصائص 
أوضاع هـــي: املريـــح، التلقائي، 
الديناميكي، والشخصي. ويتحكم 
نظـــام أودي في اختيار أســـلوب 
القيادة بوظائف دواســـة الوقود 
والتوجيه املعزز، ويدمج وحدات 
اختيارية متعددة، مبا في ذلك نظام 
أودي املغناطيسي للقيادة للتحكم 

في مستوى ماصات الصدمات.

أنيقة ورياضية

اخلفيفـــة  خطوطهـــا  مـــع 
واالنســـيابية، يعبـــر التصميم 
الداخلـــي عن الصفـــة الرياضية 
لطرازات TT. وتركز جميع عناصر 
التشـــغيل اجلديد على  مفهـــوم 
احتياجات السائق، حيث جتتمع 
كل عناصر التحكم حوله. وتتميز 
املنصة الوسطى واألبواب باألشكال 
االنسيابية واملتناظرة، فمن األعلى 
تشبه لوحة أجهزة القياس جناح 
طائرة، مع منافذ هواء دائرية شبيهة 
بالتوربينات، وهي ميزة كالسيكية 
في الطـــراز TT تذكرنا باحملركات 

النفاثة.

خدمات إيجار 
السيارات تأتي

في مقدمة 
األنشطة التي 

سعت الشركة إلى 
توسيع استثماراتها 

فيها

 F-150 حتدد فورد
مجدداً املعايير 

اجلديدة من حيث 
املتانة والقدرات 

والتكنولوجيا 
والتوفير

في استهالك 
الوقود
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»بوكو حرام« تتحول إلى »والية الدولة اإلسالمية في غرب أفريقيا«عربية وعالمية
عواصم ـ وكاالت: ذكرت صحيفة »ذي اندبندنت« البريطانية أن تنظيم »داعش« اكتسب موطئ قدم 
جديد خارج منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث أطلقت جماعة »بوكو حرام« النيجيرية على 
نفسها اسم »والية الدولة اإلسالمية في غرب إفريقيا«. وأشارت الصحيفة في نبأ أوردته عبر موقعها 
اإللكتروني إلى أن ذلك جاء بعد أن تعهد زعيم اجلماعة النيجيرية املسلحة، أبو بكر شيكاو بالوالء إلى 
»داعش« الشهر املاضي. وأضافت الصحيفة أن املواد الدعائية التي تنشر على احلسابات التابعة لتنظيم 
»داعش« على وسائل التواصل االجتماعي قد استبدلت كل األسماء التي تطلق على »بوكو حرام« إلى 
»والية الدولة اإلسالمية في غرب افريقيا«.

إعادة انتخاب البشير رئيساً للسودان بـ %94.5

أعنف خرق للهدنة في شرق أوكرانيا

اخلرطومـ  وكاالت: أعلنت مفوضية االنتخابات 
في الســــودان فوز الرئيس املنتهية واليته عمر 
البشير بنسبة 94.5% من األصوات، وذلك لدورة 
رئاسية جديدة تستمر ملدة خمس سنوات، بحسب 
ما كان متوقعا، بعد انتخابات قاطعتها املعارضة. 
ومن املقرر ان يؤدي البشير، الذي يحكم السودان 
منذ عام 1989، اليمني الدستورية أمام البرملان في 
الثاني من يونيو املقبل بعد يوم من انعقاد دورة 

البرملان اجلديدة املقررة مطلع الشهر نفسه.
وافاد رئيس املفوضية مختار االصم، خالل 
مؤمتر صحافــــي في اخلرطوم أمــــس بان عدد 
الناخبني املســــجلني بلغ 13.1 مليون وبلغ عدد 
املقترعــــني 6.91 ماليني، فيما وصل اجمالي عدد 
األصوات الصحيحة في االنتخابات الرئاســــية 

نحو 5.6 ماليني صوت. 
وتابع بان »املرشح عمر حسن احمد البشير 

عواصم ـ وكاالت: أعلن مراقبو منظمة األمن 
والتعاون في أوروبا امس عن وقوع قصف هو 
»األكثر عنفا« منذ بداية املعارك في منتصف فبراير 
حول قرية شيروكينه االستراتيجية قرب مرفا 
ماريوبل في شرق أوكرانيا. وأشارت املنظمة في 
بيان لها امس الى انفجارات على مسافة 300 متر 
من احد مواقع مراقبيها ما أرغمهم على االنتقال 
من املكان، مشيرة الى ان »بعثة خاصة الحظت في 
شيروكينه امس االول ما ميكن اعتباره القصف 
األكثر عنفا )...( منذ بداية املعارك في منتصف 
فبراير 2015«. وتابعت املنظمة من مقرها في ڤيينا 
انه »الحظ عناصر البعثة تبادال مستمرا إلطالق 
النار العشــــوائي من أسلحة خفيفة ورشاشات 
وقذائــــف صاروخية«. وأحصى مراقبو املنظمة 

مــــن املؤمتر الوطني حصل على 5 ماليني و252 
الفا و478 صوتا، اي 94.5%« من االصوات.

ولم يحصل اقرب منافسي البشير الذي حل 
في املرتبة الثانية، فضل السيد عيسى شعيب، 
املرشح عن حزب احلقيقة الفدرالي، سوى على 
1.43% مــــن االصوات، وحلت مرشــــحة االحتاد 
االشتراكي السوداني فاطمة احمد عبد احملمود 

في املركز الثالث بنسبة %0.85. 
وبحسب املفوضية فان نسبة املشاركة بلغت 
46.4% من الناخبني خالل االنتخابات التي استمرت 
اربعة ايام بني 13 و16 ابريــــل اجلاري، واختار 
السودانيون خاللها ايضا مندوبيهم على املستوى 
الوطني ومستوى الواليات. وفاز حزب املؤمتر 
الوطني احلاكم بزعامة البشير مبعظم الدوائر 
االنتخابية وتاله احلزب االحتادي الدميوقراطي 

االصل بزعامة محمد عثمان امليرغني.

املتمركزين في موقعني شرق وغرب شيروكينه، 
إطالق 89 قذيفة دبابة و191 قذيفة هاون من عيار 
83 ملــــم و153 قذيفة هاون مــــن عيار 120 ملم، 
وتــــال ذلك، إطالق النار على الطريق املؤدي الى 
التي تسيطر  املدينة االستراتيجية  ماريوبول، 
عليهــــا احلكومة األوكرانية وتبعد مســــافة 20 
كلم عن املكان. كما رصدت طائرة مسيرة تابعة 
للمنظمــــة 11 دبابة و4 ناقالت جند ووحدات من 
املشــــاة تعبر كوليكوف في مناطق التمرد التي 

تبعد 15 كلم الى الشمال من شيرونيكه.
باإلضافــــة الى ذلك، رصــــدت الطائرة خالل 
3 أيــــام 17 دبابــــة و60 عربة لنقــــل اجلنود في 
املناطق اخلاضعــــة لســــيطرة املتمردين قرب 

املدينة ذاتها.

صورة ارشيفية للرئيس السوداني عمر البشير خالل ادالئه بصوته في االنتخابات  الرئاسية 

المصدر� منظمة الامن والتعاون في اوروبا

قصف عنيف يف اوكرانيا
استؤنف تبادل اطالق النار نهار االحد عىل الرغم من وقف اطالق النار

قصف تحركات املتمردين
11 دبابة

4 ناقالت جند
وحدات من املشاة

تبادل متواصل
الطالق النار

ماريوبول
بحر آزوف

ش�وكينهش�وكينه
كوليكوفكوليكوف

روسيا

لوغانسكلوغانسك

دونيتسكدونيتسك

تحت سيطرة
االنفصالي�

تحت سيطرة
االنفصالي�

20 كلم20 كلم

نتنياهو يغازل اليمني املتطرف
مبخطط استيطاني جديد في القدس

عواصمـ  وكاالت: طرحت إسرائيل امس عطاءات 
لبناء 77 وحدة ســــكنية استيطانية في القدس 
الشرقية، في اول اعالن من نوعه منذ االنتخابات 
التشريعية اإلسرائيلية في 17 مارس املاضي التي 
فــــاز فيها حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو الذي يسعى لتشكيل 
حكومة ائتالفية وتضم احزاب اليمني املتطرف. 
وقالت املتحدثة باسم حركة »السالم اآلن« املناهضة 
لالستيطان، حاغيت اوفران لوكالة فرانس برس 
»السالم اآلن« فان 36 من هذه الوحدات ستطرح 
في حي نفيه ياكوف بينما ســــتطرح 41 وحدة 
في حي بســــغات زئيف االستيطاني. وأكدت ان 
هذه العطاءات ميكن اعتبارها مؤشرا لتوجهات 
االئتالف احلكومي اليميني الديني في اسرائيل 

الذي يحاول نتنياهو حاليا تشكيله.
وأضافت ان »طرح هذه العطاءات في القدس 
الشــــرقية يشكل مؤشــــرا من حكومة نتنياهو 

االنتقالية الى ما ميكن رمبا توقعه عند تشكيل 
احلكومة اجلديدة«، مشيرة الى انه »بدال من تغيير 
اجتاهه واظهار اســــتعداد اسرائيل للسالم، فإن 
نتنياهو مازال مصرا على سلوك نفس االجتاه 
الذي مضى فيه خالل حملته االنتخابية والسعي 

ملنع فرص السالم«.
وكان نتنياهو تعهد قبل يوم واحد من اجراء 
االنتخابات التشــــريعية ببنــــاء آالف الوحدات 
السكنية االستيطانية في القدس الشرقية ملنع 

تقدمي أي تنازالت مستقبلية للفلسطينيني.
ميدانيا، اقتحم عشرات املستوطنني اإلسرائيليني 
املتطرفني امس باحات املسجد األقصى من جهة باب 
املغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة االحتالل. 
وقالت مصادر في دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس 
الشرقية لوكالة انباء الشرق األوسط إن نحو 52 
متطرفا اقتحموا املسجد على ثالث مجموعات، 

وجتولوا في أنحاء متفرقة من باحاته.

ظريف: رفع العقوبات وتوقيع االتفاق النووي النهائي متالزمان

»الشورى اإليراني« يرد على الكونغرس  ويعتمد قانونًا عاجاًل
يشترط موافقته على أي اتفاق نووي مع الغرب

عواصم ـ وكاالت: صادق 
مجلس الشــــورى )البرملان( 
اإليرانــــي بصفة عاجلة على 
قانون يلــــزم احلكومة بنيل 
موافقة النواب بشأن أي اتفاق 
نووي قــــد تبرمه طهران مع 

القوى الغربية.
أنبــــاء  ووفقــــا لوكالــــة 
»تسنيم« فإن البرملان صوت 
على هذا القانون ردا على قرار 
الكونغرس األميركي، حيث 
أقرت جلنة من مجلس الشيوخ 
باإلشــــراف علــــى أي اتفاق 
تتوصل إليه القوى السداسية 

الدولية مع طهران.
الذي  القانون  وبحســــب 
صادق عليه الشوري اإليراني 
امــــس األول، فــــإن أي اتفاق 
نووي بــــني إيران ومجموعة 

»5+1« يعتبر »غير قانوني، 
وفاقــــدا ألي اعتبار، في حال 
عدم مصادقة نواب املجلس 

عليه«.
وقال املتحدث باسم جلنة 
القومي والسياســــة  األمــــن 
اخلارجية في مجلس الشورى 
النائب حســــني نقــــوي، إن 
»النواب اتخذوا هذا القرار وفقا 
ملا ينص عليه الدستور بأن أي 
اتفاق بني إيران وبلد آخر، ال 
يصادق عليه املجلس، يفتقد 

إلى املصداقية القانونية«.
لهــــذا  وأضــــاف »وفقــــا 
القانون، فقد تقرر إرسال وفد 
يضم 7 أشــــخاص لإلشراف 
على املفاوضات النووية بني 
إيران ومجموعة »5+1«، ورفع 
تقرير بهــــذا اخلصوص إلى 

الرئاسية في مجلس  الهيئة 
الشورى«.

في غضون ذلك، أكد وزير 
اخلارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف أن رفع العقوبات عن 
اتفاق نووي  ايران وإبــــرام 
شامل مع مجموعة دول »1+5« 
متالزمان، مشيرا إلى أن اإلدارة 
األميركية مسؤولة عن تنفيذ 
االتفاق النووي وان اخلالفات 
الداخلية ال تعفيها من تنفيذ 

التزاماتها الدولية.
ونقلــــت وكالــــة األنباء 
اإليرانيــــة »ارنا« عن ظريف 
تصريحــــات  فــــي  قولــــه 
للصحافيــــني لــــدى وصوله 
نيويورك امس حلضور أعمال 
مؤمتر مراجعة معاهدة منع 
االنتشار النووي »من وجهة 

نظر إيران أن اإلدارة األميركية 
ستكون مسؤولة عن تنفيذ 
االتفاق النووي وأن اخلالفات 
الداخلية ال تعفيها من تنفيذ 

التزاماتها الدولية«.
وحــــول تداعيات االتفاق 
النووي، أكد ظريف إن احلظر 
واالتفاق ال يجتمعان معا وأن 
إطار االتفاق الذي مت التوصل 
إليه في لوزان ينص على رفع 
العقوبات بالتزامن مع تنفيذ 

االتفاق النهائي.
وفي ســــياق متصل، قال 
رئيس منظمة الطاقة الذرية 
اإليرانية، علي أكبر صاحلي 
إن مجموعة دول» 5+1« وافقت 
على إلغاء العقوبات املفروضة 
على بالده متاما عند توقيع 

اتفاق نووي نهائي.

وأضــــاف صاحلــــي، في 
تصريح للتلفزيون احلكومي 
اإليراني إنه مت التوصل إلى 
حل نقاط عالقة بشأن بعض 
القضايا في املفاوضات التي 
جرت بني اجلانبني في ڤيينا 

األسبوع املاضي.
بالقــــول »وافق  وأوضح 
إلغاء  الطــــرف اآلخر علــــى 
العقوبات مع االتفاق النهائي«، 
مشــــيرا الــــى أن اجلانبــــني 
يناقشان التفاصيل حاليا في 
املفاوضات، مضيفا: »توصلنا 
في لوزان إلى فكر مشــــترك 
الرئيســــية  القضايا  حــــول 
املتعلقة مبنشــــآت »فوردو« 
و»ناتانز« و»آراك«، ميكننا 
اآلن حتويل هذا الفكر املشترك 

إلى اتفاق«.

عشرات القتلى واجلرحى في سلسلة تفجيرات ضربت بغداد

الرئاسات العراقية الثالث ُتقّر تسليح األنبار ونينوى 
وإرجاء »حترير« املوصل من داعش  إلى ما بعد رمضان

اخلطة هـــو كيفيـــة إنقاذ 
الذي  املدنيني، وهـــو األمر 
يتطلب تأجيل العملية إلى 

ما بعد شهر رمضان.
ميدانيا، ذكرت الشرطة 
أنهـــا متكنـــت  العراقيـــة 
العشائر  مبشـــاركة رجال 
وطيران اجليـــش من صد 
هجوم لتنظيـــم »داعش« 
للسيطرة على مركز شرطة 
الرمادي  اجلزيرة شـــمالي 
مركز محافظة االنبار، بحسب 
مصادر شرطية لوكالة األنباء 
األملانية. وأشارت املصادر 
ذاتها إلى مقتل 14 مســـلحا 
وتدمير ثالث عجالت دفع 

رباعي خالل صد الهجوم.
من جانب آخر، قتل ما ال 
يقل عن 13 عراقيا وأصيب 51 

آخرون بجروح في سلسلة 
تفجيرات استهدف معظمها 
أحياء ذات غالبية شيعية 
في بغداد، بحسب مصدرين 

أمنيني.
وقال ضابط شرطة برتبة 
مـــالزم أول، طلب عدم ذكر 
اسمه لوكالة »األناضول« ان 
سيارة مفخخة انفجرت في 
منطقة حي العامل مستهدفة 
مكانا يتجمع فيه عمال بناء 
ومواطنني وتسببت مبقتل 
4 مدنيني وإصابة 13 آخرين 

بجروح.
وأضاف الضابط أن سيارة 
انفجرت في  مفخخة ثانية 
قضاء احملمودية وتسببت في 
مقتل مدنيني اثنني وإصابة 

12 آخرين بجراح.

مـــن جهة اخـــرى، قال 
عضـــو اللجنـــة التنفيذية 
للجبهة التركمانية العراقية 
نور الدين كابالن ان عملية 
اســـتعادة الســـيطرة على 
مدينة املوصل وحتريرها من 
مسلحي داعش مت إرجاؤها 
إلى ما بعد شـــهر رمضان 

املقبل.
وأوضـــح كابـــالن في 
تصريـــح لألناضـــول، أن 
املوصل يعيش فيها قرابة 
مليوني إنسان، األمر الذي 
يصعب معـــه وضع خطة 
عســـكرية عاجلة لتحرير 
املدينة، الفتا إلى أن اخلطط 
املدينة  املوضوعة لتحرير 
تتغير بناء على هذا األساس، 
مبينا أن القســـم األكبر من 

بغـــداد ـ وكاالت: اتفقت 
الثالث  العراقية  الرئاسات 
اجلمهوريـــة  )رئاســـة 
والبرملـــان(  واحلكومـــة 
على ضـــرورة اســـتكمال 
االستعدادات الالزمة للنجاح 
في دحـــر اإلرهاب، ووضع 
خطط كفيلة بتسليح مقاتلي 
املناطق التي يسيطر عليها 
نظيم »داعش« في محافظتي 

نينوى واألنبار.
الرئاســـات  وقـــررت 
الثالث دعم جهود احلكومة 
وتأييدها في قيادة املعركة 
ضد اإلرهابيني الذين يريدون 
االستيالء على العراق وجعله 
قاعـــدة انطـــالق ضد دول 
أفكارهم  املنطقة وفـــرض 
الظالمية عليها، بحســـب 
بيان صدر عن اجتماع عقد 
في قصر السالم في بغداد 
امس االول بحضور الرئيس 
العراقي فؤاد معصوم ورئيس 
العبادي  الـــوزراء حيـــدر 
ورئيس مجلس النواب سليم 
اجلبـــوري ونوابهم. وحث 
البيان املشترك الصادر عن 
االجتماع على أهمية وحدة 
املوقف السياسي للرئاسات 
الثالث، محافظا على متاسك 
الشعب العراقي في مواجهة 

»داعش«.
وأكـــد ضـــرورة عودة 
الـــى مناطقهم  النازحـــني 
األصلية عقب حتريرها من 
ســـيطرة »داعش«، محذرا 
مـــن أن الدعايات املغرضة 
من بعض األجهزة اإلعالمية 
وبعض وســـائل التواصل 
االجتماعي تهدف إلى إرباك 
وإضعـــاف الروح املعنوية 
القوات املســـلحة  ألفـــراد 
وحتريـــض املواطنني على 

النزوح عن ديارهم.

)أ.ف.پ( قوات عراقية خالل توجهها الى إحدى مناطق محافظة األنبار لطرد عناصر »داعش« منها أول من امس 

بيروت: حتولت األنظار من جديد 
إلى املعركة املستمرة في سورية 

بفعل التطورات العسكرية امليدانية 
التي تنبئ بأن هناك تغييرا في 

املعطيات والواقع من أبرز سماته: 
حتول اجليش السوري في شمال 

البالد من وضعية الهجوم الى 
وضعية الدفاع بعدما امتلكت 

املعارضة زمام املبادرة على األرض.
التطور األبرز متثل، بعد سقوط 

مدينة ادلب، في سقوط مدينة جسر 
الشغور الذي اعتبر سقوطها أهم 

من سقوط ادلب ومبثابة نقطة 
حتول ألن لـ»جسر الشغور« أهمية 

استراتيجية كبيرة بسبب موقعها 
القريب من احلدود التركية من 

جهة، وكونها من جهة أخرى متصلة 
بريف حماه وبريف الالذقية وبها 

مير طريق امداد رئيسي لقوى 
اجليش املنتشرة في ريف ادلب 

)مدينة أريحا، معسكر الرميد 
ومعسكر املسطومة(.

ويقول محللون إن سيطرة مقاتلي 
التنظيمات االسالمية وعلى رأسها 

»جبهة النصرة« وحركة »أحرار 
الشام« االسالمية على »جسر 

الشغور« تضع فصائل املعارضة 
على بوابة معقل النظام مدينة 

الالذقية الساحلية، اذ ان الريف 
الغربي للمدينة يضم قرى علوية 

باتت بني فكي كماشة ملقاتلي 
»اجليش احلر« في ريف الالذقية 
وجبل األكراد قرب حدود تركيا 

شماال ومقاتلي املعارضة االسالمية 
في ريفي ادلب شماال وحماه وسط 

سورية.
ولذلك فان حدث سقوط »جسر 

الشغور« يجب أن يقرأ من الالذقية 
عاصمة الساحل السوري وليس 

من ادلب، وبالتالي فان اسقاط 
»جسر الشغور« يندرج في اطار 

استراتيجية أكثر اتساعا وقد ميهد 
لهجوم على الالذقية، وهذا أمر 

خطير جدا بالنسبة الى النظام الذي 

دفع بتعزيزات الى احلدود الشرقية 
حملافظة الالذقية ومتركزت وحداته 

في اجلبال ملنع قوات املعارضة 
من التقدم الى مناطق نفوذ النظام 

الساحلية.
وقد متوضعت قوات اجليش 

السوري في اجلبال العالية املطلة 
على سهل الغاب ومحافظة ادلب 
وأنشأت مرابض مدفعية جديدة 
وقواعد لراجمات الصواريخ بعد 

اخراج قواته من الثكنات في الالذقية 
والدفع بها باجتاه احلدود الشرقية.

من جهتها، ترد املعارضة تقدم 
مسلحيها في الشمال وتقهقر 

اجليش السوري في ادلب وجسر 
الشغور الى انهيار كبير في 

معنوياته منذ فشله في هجومه 
املزدوج على ريف درعا وحلب، 

والى »نضوب« في اخلزان البشري 
للجيش السوري الذي يجد صعوبة 
في رفد قواته املستنزفة وتعويض 
اخلسارة والنقص، وبخالف حال 

النظام، فان املعارضة ال مشكلة 
لديها وقادرة على تعويض خسائرها 

استنادا الى كتلة بشرية ضخمة، 
وهذه املعارضة بادرت الى التحرك 

العسكري بعد توحيد صفوفها ومع 
رؤية استراتيجية جديدة«.

ولكن هذه الصورة الهجومية 
املعنوية التي تعطيها املعارضة 

مضخمة وال تعكس في نظر دمشق 
حقيقة الواقع على األرض الذي 

يفيد بأن النظام مازال ممسكا بزمام 
املبادرة العسكرية الهجومية التي 

ستترجم قريبا في مدينة حلب وفي 
جبال القلمون بعدما وضعت اخلطط 

لهجوم ضد معاقل االسالميني في 
هذه املنطقة بهدف حتصني وضع 

العاصمة دمشق وتأمني منطقة 
احلدود اللبنانية السورية بالكامل، 

وهي املنطقة احلدودية الوحيدة التي 
حتسب للنظام بعد فقدان سيطرته 

على مناطق احلدود مع تركيا 
والعراق واألردن، واسرائيل.

سورية مقبلة على »أعنف اجلوالت واملعارك«.. وفي اجتاه وضع »أكثر توازناً على األرض«
حتليل إخباري
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إنارة طريق السالم الدولي بالكامل.. و2088 قرية بسوهاج.. وعمارة سكنية باإلسكندرية

طريق التنمية طويل ويحتاج إلى جهد وتعاون وإخالص بني جميع أبناء الشعب املصري

مصر تضيء شوارعها ومبانيها احلكومية بالطاقة الشمسية

السيسي يستبعد إجراء االنتخابات البرملانية قبل رمضان

القاهـــرة ـ وكاالت: بدأت 
مصر فعليـــا في إنارة قراها 
وشوارعها ومبانيها احلكومية 
الرئيســـية  وبعـــض مدنها 

بالطاقة الشمسية.
وقال اللواء عادل لبيب - 
وزير التنمية احمللية املصري 
بحســـب »العربية.نـــت« إن 
احملافظات بـــدأت بالفعل في 
اتخاذ خطوات جـــادة نحو 
التوسع في استخدام الطاقة 
الشمسية ســـواء في املباني 
إنارة الشوارع  أو  احلكومية 
املنزليـــة تنفيذا  واملبانـــي 

لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح 
الطاقة  السيسي، بترشـــيد 
وإيجاد بدائل جديدة للطاقة 

لسد العجز في الكهرباء.
وأكد أنه متت إنارة طريق 
الذي يربط  الدولي  الســـالم 
محافظات القناة بسيناء بطول 
إلى  8 كيلومترات، باإلضافة 
أربعة شوارع رئيسية مبدينة 
شرم الشيخ، كما تقوم حاليا 
محافظة سوهاج بإنارة 2088 
قريـــة بالطاقة الشمســـية، 
وانتهت محافظة مطروح من 
إضاءة أعمـــدة اإلنارة مبنفذ 

الســـلوم البري وإنارة أكثر 
من قرية وجتمع صحراوي 
بالطاقـــة الشمســـية، منها 
جتمع حافة اجلالس جنوب 
مدينة مرسى مطروح وتقوم 
محافظة أسيوط باستخدام 
الطاقة الشمسية في إنارة 4 
قرى، كما مت تركيب وحدات 
طاقة شمســـية في دواوين 
محافظات القاهرة والبحيرة 
وكفر الشيخ واملنوفية والبحر 

األحمر وشمال سيناء.
وأشار الوزير املصري إلى 
قيام محافظة اإلسكندرية أيضا 

بإنـــارة أول عمارة ســـكنية 
بالطاقة الشمسية بحي املنتزه، 
ضمن 12 عمارة سكنية يجري 
تأهيلها لذلك عالوة على وضع 
حجر األساس إلنشاء مصنع 
إنتاج لوحات الطاقة الشمسية 
مبدرســـة محرم بـــك الفنية 
املتقدمة، إضافة إلى إنارة 10 
مدارس بالطاقة الشمســـية، 
كما وقعـــت محافظة اجليزة 
برتوكـــول لتحويـــل إضاءة 
أعمدة اإلنارة بشـــارع النيل 
للعمل بالطاقة الشمسية، كما 
بدأت محافظة الوادي اجلديد 

في إنارة شوارع مركز ومدينة 
باريس.

الطاقة  وقال إن استغالل 
الشمسية في اإلضاءة يعمل 
على توفير نحو 30: 40% من 
استخدامات الطاقة الكهربائية 
في اإلضاءة ويسهم في خفض 
الدعم املوجه للطاقة بنسبة 
ال تقل عن 15% مؤكدا أن ذلك 
كله يتم بالتنسيق مع وحدة 
ترشيد الطاقة مبجلس الوزراء 
الكهرباء واإلنتاج  ووزارتي 
احلربـــى واحملافظات إضافة 

إلى القطاع اخلاص.

القاهرةـ  وكاالت: أكد الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي ضرورة إجراء االنتخابات البرملانية من أجل 
إيجاد برملان يشرع ويراقب وإلجناز خارطة الطريق، 
مستبعدا إجراء االنتخابات قبل شهر رمضان، ومؤكدا 
ــاء واحترام ما تقره احملكمة  عدم التدخل في القض

الدستورية العليا.
وقال الرئيس املصري ـ في كلمته خالل احتفال 
مصر بعيد العمال امسـ  »ال ميكن إجراء االنتخابات 
ــهر الكرمي  ــبب الش ــهر رمضان املقبل بس أثناء ش

وامتحانات الثانوية العامة«.
ــهر  ــع »كان أمامنا فرصة إلجرائها خالل ش وتاب
مارس املاضي، إال أن الطعون تسببت في التأجيل«، 
ــار عدلي منصور »شوفولنا حل في  مداعبا املستش

أزمة الطعون دي يافندم«.
واضاف السيسي: أن مصر لن يبنيها إال املصريون 
بأنفسهم، ومؤكدا دور املصريني في حتقيق نهضة 
مصر، ومبينا أن طريق التنمية طويل ويحتاج إلى جهد 

وتعاون وإخالص بني جميع أبناء الشعب املصري.
ــن أجل مواجهة  ــد أن الدولة تقوم بدورها م وأك
اإلرهاب، غير أنه على الشعب بكل طوائفه دور مهم 
للمشاركة في هذه املهمة والتمتع بالصبر لبناء الدولة 
ــات بعيدا عن العنف  ــة ومواجهة كل التحدي املصري
واسترشادا باملبادئ والقيم التي توحد املصريني من 

أجل بناء مجتمعهم.
ــعب  ــار الرئيس إلى أنه واحد من أبناء الش وأش
ــيدا«، مؤكدا  ــا أو قائدا أو س املصري »وليس رئيس
فخره أنه واحد من الشعب املصري الذي يسعى من 

أجل خدمته وحتقيق مطالبه ويفخر بحب املواطنني 
الذي هو أهم من أي ألقاب أخرى.

كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تعزيز 
ــباب للقيام مبهمتهم حلماية وقيادة البالد،  دور الش
مطالبا القوى السياسية بالعمل في هذه املهمة، كاشفا 
عن تنفيذ رئاسة اجلمهورية لدورة لـ 2000 شاب من 
مختلف محافظات اجلمهورية لتأهيلهم ملدة 9 أشهر 
ليكونوا قادرين على العمل في الداخل واخلارج، وكذلك 
مشروع آخر لتدريب بعض املجندين من القوات املسلحة 
على استخدامات احلاسب اآللي ومهارات االتصال، في 

إطار تأهيل الشباب وفق املتغيرات الراهنة.
وأشار الرئيس إلى ضرورة توفير العمالة املاهرة 
لتلبية احتياجات املشروعات القومية ومشروعات البنية 
األساسية واملشروعات الزراعية واإلسكانية والطاقة، 
مؤكدا ضرورة التدريب املناسب إلعداد هذه العمالة من 
أجل إقامة كيانات حضارية متكاملة على غرار املشروع 

الزراعي في الفرافرة على 4 ماليني فدان.
ــيق بني  ــي ضرورة التنس وأكد الرئيس السيس
ــكالت  مختلف أجهزة الدولة واملواطنني ملعاجلة مش
الفترة املاضية. وحول احلد األدنى واألقصى لألجور، 
أكد الرئيس السيسي بذل مجهود كبير خالل الفترة 
املاضية في هذا التوجه، معلنا أنه سيتم بذل جهد أكثر 

خالل الفترة املقبلة لتطبيق احلد األقصى لألجور.
ــري وزيرة القوى  من جانبها، أعلنت د.ناهد عش
العاملة والهجرةـ  خالل االحتفالـ  عن قرب االنتهاء 
ــروع قانون العمل  من إعداد املذكرة اإليضاحية ملش
ــواب، طبقا ألحكام  ــد لعرضه على مجلس الن اجلدي

الدستور ليصبح للعمال وأصحاب األعمال في مصر 
محكمة عمالية متخصصة لفض منازعاتهم، وأن يكون 
ــاوض والتحكيم أهم آليات التعامل في  احلوار والتف

املرحلة املقبلة.
وقالت د.عشري ان الوزارة انتهت من إعداد مشروع 
النقابات العمالية اجلديد ومذكراته اإليضاحية متهيدا 
لعرضه على مجلس النواب من أجل استقرار عالقات 

العمل.
ــدت توفير 253 ألفا و353 فرصة عمل خالل  وأك
ــغل أكثر من 210 آالف  عام واحد، موضحة أنه مت ش
ــغيل  ــم، وتواصل الوزارة جهودها لتش فرصة منه
الباقي للحد من معدالت البطالة، فيما تدرس الوزارة 
إنشاء مركز لتنمية مهارات التفاوض واحلوار ليشمل 
ــال أو العمال، وإلعادة هيكلة  ممثلي أصحاب األعم
ــوق العمل من مهارة  ــوزارة لتواكب متطلبات س ال

وسرعة في األداء.
ــيقا مع وزارة اخلارجية  وأضافت أن هناك تنس
ــتوى  فيما يتعلق بارتباطات مصر قانونيا على املس

اإلقليمي والدولي حول معايير العمل الدولية.
وشددت على حرص الوزارة لتعديل قانون الهجرة 
احلالي مبا يتالءم مع الظروف الراهنة واحلاجة العتبار 
الهجرة من املشروعات التي حتتاج إلى إدارة وليست 
مشكلة حتتاج إلى حل، وجار اتخاذ اإلجراءات لعرض 

القانون على مجلس النواب املقبل.
وأشارت عشري إلى التزام الوزارة لدعم العمالة 
غير املنتظمة التي يتم االستعانة بها في مشروع قناة 

السويس اجلديدة وتوفير احلماية الالزمة لها.

مقاطعة التشريع من قبل األحزاب املسيحية تثير بري 

شبح تعطيل احلياة النيابية بعد الرئاسة يخيم على لبنان

والتــــي تقضي باســــتخدام 
مدربني فرنسيني على االسلحة 
الفرنسية، وإذا لم يحصل ذلك 
فلن تصل أسلحة فرنسية 
جديــــدة، وقــــال ان حكومة 
إعداد موازنة  ال تســــتطيع 
عامة هــــي حكومة تصريف 

أعمال.
رئيــــس احلكومــــة متام 
سالم أعرب بدوره عن قلقه 
من تصاعد حدة السجاالت 
السياسية والتي من املمكن 
أن تعطــــل عمــــل احلكومة 
والتشريع في مجلس النواب، 
وقال لصحيفة السفير: نريد 
الى  اللجــــوء  من اجلميــــع 
احملكمة والدرايــــة باالمور 
ملواجهة املرحلة الصعبة التي 
مير بها لبنان واملنطقة. ورأى 
أن مقاطعة الكتل املسيحية 

للتشريع أمر خطير.
الرئيس  التقـــى  ســـالم 
بري في عـــني التينة أمس، 
وعـــرض معه التطـــورات، 
وعلمت »األنباء« أن رئيس 
احلكومة يتوجس من انعكاس 
تعطيل التشريع على مجلس 
الذي سيجتمع غدا  الوزراء 
االربعاء، وان زيارته لرئيس 
املجلـــس هدفها اســـتدراك 
سريان التعطيل على مجلس 

الوزراء.
النائب وليد جنبالط رأى 
أن الرئيس بـــري محق في 
موقفه وصرخته ضد تعطيل 
التشريع، وقال في تصريح 

له أمس، نعم األزمة الرئاسية 
هي في جوهرها مسيحية - 
مسيحية والشغور الرئاسي 
ناجم مـــن عدم إدراك بعض 
القيادات املسيحية لضرورة 
الوصول الى مرشح توافقي. 
وأضاف: لقد كنـــا في أزمة 
رئاســـة وبتنـــا أمـــام أزمة 

تشريع.
الوزير محمد فنيش )حزب 
اهلل( حذر مـــن ضياع عدد 
من املشاريع نتيجة تعطيل 
مجلس النواب، في حني قال 
نائب األمني العام حلزب اهلل 
الشيخ نعيم قاسم انه لو كان 
تعطيل مجلس النواب يأتي 
برئيس للجمهورية لكنا أول 

املشاركني فيه.
النائب نبيل نقوال، عضو 
كتلة التغيير واإلصالح، اتهم 
تيار املستقبل بوضع الڤيتو 
على اسم العماد عون وبعرقلة 
اعداد قانون جديد لالنتخابات 
وبتسييس املواقع العسكرية 
واألمنية، وبالتالي إخضاعها 
السياســـية،  للمعـــادالت 
مستشهدا بتصريح للرئيس 
ســـعد احلريري يضع فيه 
موقع قائد اجليش مبوازاة 

رئاسة اجلمهورية.
نقوال أكد ان االنســـجام 
تام بني التيار الوطني احلر 
وحلفائه وبالذات حزب اهلل 

والنائب سليمان فرجنية.
نافيا توتـــر العالقة بني 
العماد عون والرئيس بري.

رئيس مجلس النواب نبيه 
بري رد على رفض التيار احلر 
والقوات اللبنانية والكتائب 
الذي  »تشــــريع الضرورة« 
اقترحه رافضا حتميل مجلس 
النواب واحلكومة تداعيات 

الشغور الرئاسي.
ولم يوقر بري البطريرك 
املاروني بشارة الراعي، حيث 
قال: البعض يجول في اخلارج 
من رؤساء طوائف وغيرهم 
ويندب على الرئاسة، ولعل 
االفضل لــــو ان هذا البعض 
يســــعى لدى طائفتــــه الى 
التوفيق بــــني أطرافها ألجل 
انتخاب رئيس اجلمهورية.

وأضــــاف: كفــــى حتميل 
مجلس النــــواب واحلكومة 
تداعيات الشغور الرئاسي، هم 
يتسببون في االمراض ونحن 
نداويها، لقد رضينا بالهم لكن 
الهم لم يرض بنا، فإذا بالتيار 
الوطني احلر الذي كان مؤيدا 
»لتشريع الضرورة« يتراجع 
عن موقفه، مؤكدا أن سلوك 
طريــــق التعطيل واملقاطعة 

يقود الى خراب البلد.
ونقل زوار بري عنه قوله: 
على االعالم كشف احلقيقة 
وهي ان الديــــن العام ليس 
68 مليــــار دوالر بل أصبح 
يفوق السبعني مليارا، وبالكاد 
تستطيع الدولة تسديد خدمة 
الدين. وأشار الى اتفاق الدفاع 
مع فرنســــا املتصــــل بهبة 
السالح السعودية للجيش 

بيروت ـ عمر حبنجر

الشــــغور الرئاســــي في 
لبنان، مازال العنوان األول 
اللبنانيني، لكنه ليس  لدى 
األولوية االولى لدى أهل احلل 
اللبناني،  امللف  والربط في 
وهذا ما بدأ يلّوح بارتدادات 
سياســــية، يتقدمها شــــبح 
تعطيل احلياة النيابية بصور 
تامة، بعــــد موقف االحزاب 
املسيحية الرافض للتشريع 
النيابي في ظل شغور رئاسة 

اجلمهورية.

رئيس الوزراء اللبناني متام سالم مستقبال الرئيس االيرلندي مايكل هيغينز 

في هذه الظــــروف الصعبة 
والشائكة واملعقدة، هو كمن 
يتعمد تفريغ املؤسسات في 
ظل استحالة اجراء انتخابات 
نيابية جديدة، مبعنى آخر، 
يعتبر بويز ان وجود مجلس 
نيابي على ســــيئاته افضل 
من عــــدم وجــــود باملطلق، 
خصوصا ان مجلس النواب 
هو املؤسسة األم والوحيدة 
انتخــــاب رئيس  املخولــــة 
للجمهورية والعودة بالبالد 
الى ممارسة احلياة السياسية 
بشكل طبيعي، وعليه يجزم 
بويز بأن يكون رجل قانون 
من وزن الرئيس بري قد قصد 
بكالمه قصدا قانونيا بقدر ما 

كان »فشة خلق«.
وعــــن موقعه من موقف 
االحزاب املسيحية املعارضة 
جلــــدول اعمــــال اجللســــة 
لفــــت بويز  التشــــريعية، 
الى ان وجهــــة نظر القوات 
اللبنانية والكتائب والتيار 
الوطني احلر، ليست معاكسة 
لرأيه، لكونها حتصر املشكلة 
باخلالف حول تصنيف ما 
هو ضروري وملح، معتبرا 
بالتالي ان اعتراض الفرقاء 
إليهم  املســــيحيني املشــــار 
على جدول األعمال ال يعني 
اعتراضهم باملطلق على مبدأ 
التشريع، بل هو مع استمرار 
مجلس النواب بالتشريع امنا 
تشــــريع ما هــــو ضروري، 
والضــــرورة هنا من وجهة 
نظرهــــم هي فقــــط قانون 
العامة،  االنتخاب واملوازنة 
لذلك يكرر بويز ان على مكتب 
املجلس ان يذلل هذا االختالف 
في وجهات النظر حول مفهوم 
الضرورة بالطرق السياسية 

وبالتشاور بني اعضائه.
على صعيد مختلف، وعن 
قراءته لعدم انعكاس إطار 
االتفاق بني الواليات املتحدة 
وإيران ايجابا على االنتخابات 
الرئاسية في لبنان، لفت بويز 
الى ان ما يهم اللبنانيني في 
هذا االتفاق، هو اجلانب الذي 

فارس بويز لـ »األنباء«: تهديد بري 
بحلّ املجلس ردة فعل عفوية وفشة خلق

كان من املفترض ان يعكسه 
علــــى الصــــراع اخلليجي 
ـ اإليرانــــي بحيــــث راهــــن 
اللبنانيون على ان يشــــكل 
التفاهم بني اجلانبني االميركي 
واإليرانــــي انطالقــــة ملناخ 
تفاهمي في املنطقة ينعكس 
ايجابا على هذا الصراع من 
جهة، وعلى الساحة اللبنانية 
من جهة ثانية، إال ان اندالع 
حرب اليمــــن نتيجة اخلطأ 
الذي ارتكبه احلوثيون وهدد 
مباشرة امن اململكة العربية 
السعودية، اضعف مفاعيل 
ـ االيراني  االتفاق االميركي 
بحيــــث بقي ضمــــن االطار 
التقني للملف النووي دون 
ان يتسع ليشمل بداية حلوال 
لألزمات االقليمية ومن بينها 
الفراغ الرئاســــي في لبنان 
الــــذي ال تبدو إمكانية مللئه 

في املدى املنظور.

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى النائــــب والوزيــــر 
السابق فارس بويز، ان املبدأ 
الدستوري العام يفرض عدم 
توقف املؤسسات عن عملها، 
ويوجب اتخاذ كل اإلجراءات 
التي متنع وقوعها في الشلل، 
معتبرا بالتالي ان من واجب 
املجلس النيابي في ظل غياب 
رئيس اجلمهورية، االستمرار 
في التشريع امنا تشريع ما هو 
ملح وضروري، اي ما تفرضه 
احلاجة املاســــة الســــتمرار 
الوطني بكل اشكاله،  االمن 
وتأجيل ما ال يلحق تأجيله 
ضررا بالبالد، مشيرا الى عدم 
مشاطرته رأي املقاطعني لهذا 
املبدأ من جهة، ورأي املؤيدين 
الستمرار التشريع باملطلق 
وكأن شيئا لم يكن من جهة 
ثانية، الفتا ردا على سؤال الى 
ان مكتب املجلس هو من يقدر 
بحكمة كبيرة ما هو ضروري، 
ويستبعد عن جدول االعمال 
ما هو عابر وغير ملح، على 
ان يأخذ بعني االعتبار وجود 
مبدأيــــن متناقضــــني وهما 
التشريع وتشريع  ضرورة 

الضرورة.
وعن تهديد الرئيس بري 
النيابي حتت  بحل املجلس 
عنوان »عاطــــل عن العمل« 
اعرب بويــــز في تصريح لـ 
»األنبــــاء« عــــن اعتقاده أن 
يكون هذا املوقف للرئيس 
بري، مجرد ردة فعل عفوية 
اكثر مما هو إجراء دستوري 
وقانوني، خصوصا ان قرار 
حل املجلس يتخذه رئيس 
فــــي مجلس  اجلمهوريــــة 
الوزراء بالشكل املوصوف 
اي بغالبية الثلثني، بعد ان 
سحب منه اتفاق الطائف حق 
االنفراد بحله، مشيرا بالتالي 
الى ان ليس لبري سوى حق 
االقتراح فقــــط على رئيس 
اجلمهورية حــــل املجلس، 
عبر مجلس الوزراء، ناهيك 
فارس بويزعن ان حل املجلس النيابي 

مبارك للمصريني: ساندوا السيسي
 وقفوا بجانب جيشكم

القاهرةـ  وكاالت: في مداخلة هاتفية هي 
الثانية من نوعها منــــذ تنحيه عن احلكم، 
طالب الرئيس املصري األســــبق، حســــني 
مبارك، الشــــعب املصــــري بالوقوف خلف 
قيادته السياسية ممثلة بالرئيس عبدالفتاح 
السيسي، من أجل العبور بالبالد لبر األمان 
والنجاة مــــن املخاطر التي حتيط باملنطقة 

العربية بأكملها، حسب تعبيره.
وقال مبــــارك، في مداخلــــة هاتفية مع 
فضائية »صدى البلد« املصرية مبناســــبة 
االحتفال بالذكرى الـ 33 لتحرير سيناء، إنه 
يدعو املصريني »لدعم جيشهم والتعاون مع 
األشقاء العرب من أجل حماية األمن القومي 
العربي ألن أمــــن مصر مرتبط بأمن العرب 
وال بد من التكاتف والتوحد العربي حلماية 
األوطــــان العربية من املخاطر التي تهددها، 

وعلى رأسها اإلرهاب«.
وفي ســــياق آخر، أكد أن »25 أبريل يوم 
أشعر فيه بالفخر، وذلك السترداد سيناء كاملة 
من أيدي العدوان«، مشيرا إلى أن كل مقاتل 
يشــــعر بالفخر مبشاركته في حرب أكتوبر 
املجيدة. وكشف أنه قضى سنوات طويلة في 
إعادة بناء القوات اجلوية وتخريج دفعات 
وأجيال منها، مضيفــــا أن القوات املصرية 
استطاعت حتطيم خط برليف ورفع العلم 

املصري على أرض سيناء.
وأعرب عن شــــعوره مبسؤولية كبيرة 
تلقى على عاتقه بعد أن امتدت يد اإلرهاب 
واغتالت الرئيس الراحل أنور السادات، الفتا 
إلى أنه مت استرداد حقوق مصر بالكامل فيما 

يخص أراضيها على ثالث مراحل.
وأوضح أن املرحلــــة األولى كانت حتى 
عام 1975 مع اســــترداد قناة السويس، أما 
املرحلة الثانية فاســــتمرت حتى 1982 بعد 
توقيع معاهدة السالم، وكان االنسحاب من 
خط العريش ورأس محمد أي نحو 40 ألف 
كيلومتر مربع، أما املرحلة الثالثة فتمثلت 

بانسحاب إسرائيل من احلدود الشرقية في 
25 أبريل عام 1982.

وأضاف مبارك متحدثــــا عن 25 أبريل: 
»يومها كنت أمتنى أن يرفع السادات العلم 
ألنه كان صاحب قرار احلرب والسالم، ودفع 
حياته ثمنا لتحرير األرض«، وأشار مبارك 
إلــــى أنه فوت على إســــرائيل كل محاوالت 
املراوغة، أو التراجع عن املعاهدة التي وقعتها 
مع الرئيس السادات، وبالفعل مت االنسحاب 

يوم 25 أبريل.
وقال مبارك »يوم اغتيال السادات شعرت 
مبسؤولية كبيرة تلقى على عاتقي«، حيث 
كان البد من التحرك بسرعة وقتها وإحكام 
الســــيطرة على البلد، حتى ال تنقض عليها 
التيارات املســــماة بـ »اإلسالم السياسي«، 
مستطردا: »احلمد هلل أفشلنا مخططهم في 
حتقيــــق غايتهم في اختطــــاف البالد ألنهم 
كانوا يستهدفون االنقضاض على حكم مصر 
وليس فقط اغتيال الرئيــــس الراحل أنور 
الســــادات«، ولفت مبارك إلى أنه كان هناك 
تخوف من أن تنتهز إسرائيل هذه الظروف 
بأن تتنصل من معاهدة الســــالم، وتتوقف 
عن تنفيذ املراحل املتبقية من االنسحاب من 
األراضي املصرية. وتابع مبارك: »لذلك يومها 
حرصت على تأكيد التزام مصر مبعاهداتها 
الدولية، وكانت رســــالة واضحة إلسرائيل 
بأننا لن نتنازل عن حقوقنا في اســــترداد 

كامل أراضينا«.
وعن مشكلة طابا، قال مبارك: »إسرائيل 
كانت حتاول أن تراوغ بكل الصور كما تفعل 
مع اجلوالن، وأن حتتفظ بطابا بحجة أنها 
متتلك فندقا هناك، وهو على مساحة كيلومتر 
فقط، لدرجة أن اإلسرائيليني جاؤوا في مارس 
1982 قبل االنسحاب بشهر، وقالوا إن طابا 
ليســــت من احلدود التاريخية ملصر، وذلك 
حتى يتأخر االنســــحاب املقرر في املرحلة 

الثالثة«.

»القضاء اإلداري« حتسم فوضى الفتاوى:
محظورة على اجلهالء وغير املتخصصني

اإلســــكندرية ـ أ.ش.أ: قضــــت محكمــــة 
القضاء اإلداري باإلسكندرية »الدائرة األولى 
بالبحيرة« برئاســــة املستشار د.محمد عبد 
الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة 
وعضوية املستشارين صالح كشك ووائل 
املغاوي نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد 
قرار وزير األوقاف السلبي باالمتناع عن جتديد 
تصريح اخلطابة املمنوح ألحد املنتمني إلى 
التيارات الدينية مبحافظة البحيرة ملخالفته 
موضوع اخلطبة احملــــدد من قبل الوزارة، 

وألزمت احملكمة املدعي باملصروفات.
وقالت احملكمة فــــي حيثيات حكمها إن 
أساليب جتديد اخلطاب الديني التي يتعني 
انتهاجها في العصر احلديث ملواجهة ظاهرة 
االرهاب يجب ان تصلح وال تفســــد، تيسر 

وال تعســــر، وعلى العلماء املتخصصني في 
وزارتي األوقاف واألزهر الشريف أن يراعوا 
عدة نقاط عند جتديد اخلطاب الديني، منها 
بيان ان اإلسالم يدعو إلى السالم في األرض، 
وهو دين خير وسالم وليس دين عنف أو 
عدوان، مع إعادة فهم النصوص على ضوء 
واقع احلياة وما تستحدثه البيئة املعاصرة 
بحيث تتناســــب من روح التطور، مع عدم 
املســــاس بثوابت الدين نفسه من نصوص 
قطعية الثبوت والداللة، وان يعالج جتديد 
اخلطــــاب الديني »مفهوم الوطن« في ضوء 
»حقيقة مفهوم« الفكر السياسي اإلسالمي.

واختتمت احملكمــــة أن اإلفتاء في أمور 
الدين محظور على اجلهالء وغير املتخصصني 

واملغرضني إجالال لصحيح الدين.
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طالئع احلرس الوطني تصل جنران ملواجهة أي تهديدات محتملة على االجتاه اإلستراتيجي اجلنوبي للمملكة

السعودية: »التحالف« حريص على استقرار اليمن بعيداً عن التدخالت اخلارجية

عناصر القوة الوطنية األخرى 
وحظي����ت مبتابعة واهتمام 
مباش����ر من صاحب السمو 
امللكي األمير متعب بن عبداهلل 
بن عبدالعزيز وزير احلرس 

الوطني.
وتتكون القوات من لواء 
مشاة آلي يضم وحدات مشاة، 
املدفعية والهاون،  ووحدات 
والدفاع اجلوي، واالستطالع، 
والهندسة، واإلمداد والتموين، 
واألسلحة املضادة للدروع، 
ومدافع االقتحام، مدربة على 
القتالية  القيام بالعملي����ات 
التقليدية والعمليات األمنية 
في الوقت نفسه، مبا يتناسب 
مع التحدي����ات القائمة التي 
يواجهها العالم بش����كل عام 

واململكة بشكل خاص.

السعودي التي أمر بها خادم 
امللك  الش����ريفني  احلرم����ني 
سلمان بن عبدالعزيز القائد 
األعلى لكافة القوات العسكرية 
ال����ى منطقة جن����ران امس 
االول، بحسب وكالة االنباء 
السعودية الرسمية »واس«، 
للمشاركة في الدفاع عن حدود 
اململكة العربية الس����عودية 
اجلنوبية إلى جانب القوات 
العس����كرية األخرى، وذلك 
ملواجهة أي تهديدات محتملة 
على االجتاه االس����تراتيجي 

اجلنوبي للمملكة.
وتعد هذه القوات إحدى 
عناصر القوة الوطنية التي 
تشارك في حماية املصالح 
االس����تراتيجية للمملك����ة 
العربية السعودية إلى جانب 

من األحداث العاملية«، معربا 
في هذا الصدد عن بالغ العزاء 
واملواساة حلكومة وشعب 
جمهورية نيبال في ضحايا 
ال����ذي تعرضت له  الزلزال 
القتلى  ونت����ج عن����ه آالف 

واملصابني.
كما أدان املجلس املجزرة 
ارتكبها تنظيم داعش  التي 
اإلرهاب����ي في ح����ق ثالثني 
أثيوبي����ا في ليبي����ا، مؤكدا 
أهمي����ة تضاف����ر اجله����ود 
الدولي للقضاء  والتع����اون 
على التنظيمات اإلرهابية وما 
تقوم به من مجازر وأعمال 
إرهابية ال تفرق بني دين أو 

جنس.
الى ذلك، وصلت طالئع 
قوات وزارة احلرس الوطني 

الشريفني وللمملكة العربية 
السعودية وجميع األشقاء في 
دول التحالف على االستجابة 
الفورية ملناشدته بالتدخل 
العسكري في اليمن حلماية 
اليمني من األعمال  الشعب 
للمليش����يات  العدواني����ة 
احلوثية ومن حتالف معهم 
ودعمه����م داخليا وخارجيا، 
الرئيس هادي  وما أوضحه 
في رس����الته من أن تاريخ 
اليمن واألمة العربية سوف 
يسجل مبداد من ذهب ذلك 
املوقف التاريخي الصارم الذي 
أعاد للشعب اليمني األمل في 

مستقبله.
وقال الطريفي إن »مجلس 
الوزراء استمع بعد ذلك، إلى 
التقارير عن عدد  جملة من 

القوات العسكرية وجه الشكر 
والتقدير للقوات املسلحة التي 
شاركت بكل كفاءة واقتدار في 
عملية عاصفة احلزم وفرضت 
سيطرة جوية ملنع أي اعتداء 
اململكة ودول املنطقة،  ضد 
مشيرا إلى أن »صقور اململكة 
البواسل مع أشقائهم في دول 
التحالف استطاعوا بنجاح 
إزالة التهديد على أمن اململكة 
والدول املجاورة، كما وجه 
القطاعات  ش����كره ملختلف 

العسكرية املشاركة«.
الوزراء  وعبر مجل����س 
امتنانه ملا  الس����عودي عن 
أبداه الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي باسم الشعب 
اليمني، من ش����كر وتقدير 
وعرف����ان خل����ادم احلرمني 

األحداث وتطوراتها إثر انتهاء 
عملية عاصفة احلزم بعد أن 
حققت أهدافها وبدء عملية 

إعادة األمل«.
وأكد املجلس أن اململكة 
تؤكد عل����ى أن ما تضمنته 
)عاصفة احلزم( من أهداف 
التحالف  تؤكد حرص دول 
على استعادة الشعب اليمني 
العزي����ز ألمنه واس����تقراره 
بعيدا عن الهيمنة والتدخالت 
اخلارجية الهادفة إلى إثارة 
الفتنة والطائفية وليتمكن من 
بلوغ ما يصبو إليه من آمال 
وطموحات وليعود ملمارسة 
الطبيعي في محيطه  دوره 

العربي.
وقال د.الطريفي إن امللك 
القائد األعلى لكل  س����لمان 

الرياض � واس � وكاالت: 
العربي����ة  اململك����ة  أك����دت 
الس����عودية ام����س أن دول 
التحالف العربي التي شاركت 
ف����ي »عملية احل����زم« ومن 
بعدها عملية »إعادة األمل« 
حريصة على استقرار اليمن 
»بعيدا عن الهيمنة والتدخالت 
اخلارجية الهادفة إلى إثارة 

الفتنة والطائفية«.
الثقاف����ة  وق����ال وزي����ر 
واإلعالم السعودي، د.عادل 
بن زي����د الطريفي في بيانه 
عقب اجللس����ة األسبوعية 
التي عقدها مجلس الوزراء 
امس برئاسة خادم احلرمني 
الش����ريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزي����ز »إن مجل����س 
الوزراء استعرض، مستجدات 

طالئع قوات احلرس الوطني السعودي تصل جنران امس االول                                                             )واس(خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز يرأس جلسة مجلس الوزراء السعودي امس                                                                                                                           )واس(

بعد يوم من تكبيد املقاومة للمتمردين خسائر فادحة وطردهم من عدد من املواقع

عشرات القتلى واجلرحى في قصف عشوائي للميليشيات على تعز

احلوثيون ف����ي املنطقة ذاتها 
مما أدى الى س����قوط عشرات 
القتلى واجلرحى ومت نقل جثث 
القتل����ى واجلرح����ى على منت 
سيارات الى محافظة البيضاء 
عبر جبل سره، مشيرة إلى ان 
امليليشيات ردت على هجوم 
املقاومة بقصف وتدمير منزلني 

مبنطقة احلضن.
وتصدت املقاومة اجلنوبية 
امس لهجوم مليليشيات احلوثي 
على جبل عتد الذي تتمركز فيه 
اللجان الشعبية شرق مديرية 
لودر ودارت مواجهات عنيفة 
بني الطرفني قتل فيها احد افراد 
املقاومة وجرح 3 آخرين فيما لم 

يعرف ضحايا احلوثيني.
اللجان  وأكدت مصادر في 
الشعبية ل� »األنباء«: ان املقاومة 
قصفت سيارة هيلوكس تابعة 
للمتمردين حاولت التسلل شرق 
مديرية أحور وقتل اثنني ومت 
اسر اثنني آخرين كانوا على منت 
السيارة. املصادر ذاتها قالت 
ان املقاومة نصبت كمينا لطقم 
عسكري تابع للمتمردين قادم 
من مديرية ش����قرة الساحلية 
باجتاه جن����وب لودر ومت في 
الكمني تدمير الطقم ومقتل ستة 

جنود كانوا على متنه.

املواطنني من قبل ميليشيات 
احلوثي وقوات صالح.

وأك����دت مص����ادر محلية 
ل� »األنب����اء«: أن عدة مناطق 
بالضالع تعرضت أمس لقصف 
هستيري من قبل ميليشيات 
احلوثي وصالح من معسكرات 
اجلرباء واألمن املركزي ومقر 
اللواء 33 واخلربة والسوداء 
والوب����ح ومبنى احملافظة في 
س����ناح طال منازل املواطنني 

ودمر بعضها بالكامل. 

التحالف يدعم ابين

وفي محافظة ابني جنوب 
اليمن أكدت مصادر محلية ل� 
»األنب����اء«: ان طيران حتالف 
الش����رعية وإعادة األمل  دعم 
نفذ أم����س األول عملية إنزال 
لألسلحة مبيرية جعار دعما 

للمقاومة.
وفي سياق املعارك، قالت 
املصادر ان املقاومة اجلنوبية 
هاجمت ثكنة عسكرية تابعة 
لق����وات صال����ح واحلوثيني 
ف����ي ثانوية احلضن  تتمركز 
للبنني مبنطقة احلضن غرب 
مديري����ة لودر التي يس����يطر 
عليها املتمردون وهاجمت ايضا 
مستوصف طبي يتمركز فيه 

الشعبية وتصديها حملاوالت 
جدي����دة القتح����ام ع����دد من 

املديريات.
املقاومة اجلنوبية  وشنت 
أمس هجوما عنيفا على مبان 
كان يعتليها قناصون موالون 
لصال����ح واحلوثيني مبديرية 
دار سعد، ومتكنت املقاومة من 
إنزال عدد من القناصني وآخرون 
يقصفون السكان بقذائف أر بي 
جي من أعلى سطح فندق لبنان 
باملديرية واندلعت اشتباكات 
عنيفة مع امليليشيات، وأكدت 
املقاومة أنها متكنت من تصفية 
امليليش����يات من جولة الكراع 

املدخل الشمالي للمدينة.
وواصلت طائرات إعادة األمل 
مساندتها للمقاومة الشعبية في 
املدينة ونفذ عدد من الغارات 
على فندق املنيف في مديرية 
دار س����عد ال����ذي كان يعتليه 
قناصو ميليش����يات احلوثي 
في عملية تصفية ومتش����يط 
للمباني والفنادق التي تتواجد 

فيها امليليشيات املسلحة.

قصف عشوائي بالضالع

وفي محافظة الضالع جنوب 
اليمن سقط قتيالن بينهما طفل 
في عمليات قصف على مساكن 

إياد أحمد

بعد يوم من تكبيد املقاومة 
للميليش����يات خسائر فادحة 
وطردهم م����ن عدد من املواقع 
التي كانت تتمركز فيها، سقط 
القتلى واجلرحى في  عشرات 
انتقامية  عملية وصفت بأنها 
من محافظة تعز وأبنائها في 
قصف عشوائي وعنيف للقوات 
املوالية للرئيس السابق علي 
عبداهلل صالح واحلوثيني على 

األحياء السكنية واملدنيني.
وقالت مصادر في املقاومة 
الش����عبية ل����� »األنب����اء«: إن 
ميليش����يات احلوثي والقوات 
املوالية لصالح قصفت بالدبابات 
املنازل في  واملدافع عش����رات 
عدد من املناطق وسط مدينة 
تعز ودمرت ع����ددا منها على 

ساكنيها.
وفي السياق قصفت طائرات 
الساعات األولى  التحالف في 
ام����س مواقع مترك����ز القوات 
املتمردة ف����ي مقر قوات األمن 
املركزي ومواقع محيطة وحول 
منطقة اجلملة، وس����ط تأكيد 
أن قوات األمن املركزي كانت 
قد ش����رعت بقصف مستشفى 

الثورة بشكل عشوائي.
وأكدت مصادر محلية »أن 
عددا من منازل املواطنني مبنطقة 
حوض اإلش����راف تدمرت في 
القصف العشوائي مليليشيات 
احلوثي عل����ى املنطقة«، فيما 
املقاومة الشعبية من  متكنت 
تدمير دباب����ة تابعة للحرس 
اجلمه����وري املوال����ي لصالح 
واحلوث����ي باملنطقة ومازالت 
دبابتان تقصفان على املنطقة، 
اللجان الشعبية من  ومتكنت 
قتل س����تة متمردين وأس����ر 
3 آخري����ن وتدمي����ر 3 أطق����م 
ومدرعتني في شارع األربعني«، 
وسط أنباء عن سيطرة املقاومة 
القصر اجلمهوري أمس  على 
وأنها بدأت الزحف باجتاه مقر 
معسكر األمن املركزي من ثالثة 
اجتاهات وقصفه بقذائف الهاون 

للسيطرة عليه.

عدن تواصل الصمود

وتواصلت املعارك الطاحنة 
في العاصمة االقتصادية عدن 
املوالية لصالح  الق����وات  بني 
واحلوثي واملقاومة الشعبية 
اجلنوبية وسط صمود اللجان 

محاولة إلسعاف أحد املصابني جراء القتال بني احلوثيني واملقاومة في تعز أمس                                                                                          )أ.ف.پ(

احلوثيون يناقشون »إجراء انتخابات«

فرنسا تؤكد دعمها ملهمة املبعوث األممي إلى اليمن

صنع���اء � وكاالت: ذك���رت وكالة 
األنباء اليمنية الرسمية »سبأ«، التي 
يسيطر عليها احلوثيون، أن اجتماعا 
موسعا عقد في صنعاء امس األول، 
برئاسة رئيس ما يسمى ب� »اللجنة 
الثورية العليا« محمد علي احلوثي، 
لبحث استعداد اللجنة للتسريع بإجراء 

االنتخابات.
إلى االنتخابات  الوكالة  ولم تشر 
التي ي���درس احلوثيون إجراءها هل 
رئاسية أم برملانية أم كلتاهما، لكنها 
أوضح���ت أن االجتم���اع ضم رئيس 
اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء 

القاضي محمد احلكيمي.
وحسب الوكالة، فقد تطرق االجتماع 
إلى املواضيع املتعلقة مبكونات املنظومة 
االنتخابي���ة واخلطوات األساس���ية 
ألي عملي���ة انتخابية وآلية إجرائها، 
باإلضافة إلى أطراف العملية االنتخابية 
السياسية  من األحزاب والتنظيمات 

والقوى واملكونات املختلفة.

وقالت »إن اللجنة الثورية العليا 
استمعت، باعتبارها السلطة احلاكمة 
اللجنة  حاليا، من رئي���س وأعضاء 
إلى  العليا لالنتخابات واالس���تفتاء 
تقرير ح���ول أهم اإلجنازات املتعلقة 
بالسجل االنتخابي اإللكتروني واآلليات 
الكفيلة بإيجاد سجل انتخابي حديث 
وسليم يكون أساسا ومرتكزا لإليفاء 
مبتطلبات املرحلة املقبلة ويسهم في 
الدميوقراطية  إجراء االس���تحقاقات 

املقبلة بشفافية ونزاهة«.
وذكرت »سبأ« أن رئيس اللجنة، 
محمد علي احلوثي، أبدى استعدادها 
للتعاون الكام���ل مع اللجنة العليا 
لالنتخابات واالس���تفتاء مبا يكفل 
جناح أعمالها ومهامها املنوطة بها 
كمؤسس���ة وطنية، مؤكدا ضرورة 
احلفاظ على حيادية اللجنة العليا 
لالنتخابات واالس���تفتاء وأن تبقى 
لكل أبناء الشعب اليمني مبختلف 

انتماءاتهم وتوجهاتهم.

باري���س � كون���ا: أك���دت احلكومة 
الفرنسية دعمها ملهمة املبعوث اخلاص 
لألمني العام ل���ألمم املتحدة إلى اليمن 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، داعية إلى 
ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية 

شاملة للنزاع في اليمن.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
الفرنس���ية رومان نادال ف���ي املؤمتر 
الصحافي أمس إن »فرنس���ا تهنئ ولد 
الش���يخ أحمد على تعيينه في منصب 
املبع���وث اخلاص لألم���ني العام لألمم 
املتحدة إل���ى اليمن وتؤيد جهود األمم 
املتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية 

شاملة لألزمة في اليمن«.

وأضاف نادال أن بالده تؤكد مجددا 
أهمي���ة التنفيذ »في الوقت املناس���ب 
والكامل« للقرار 2216 الذي اعتمده مجلس 
األمن في 14 اجلاري وحتث جميع األطراف 
اليمنية على العودة إلى عملية املصاحلة 
الوطنية باعتبارها »الس���بيل الوحيد 

لتحقيق احلل السياسي«.
وكان األمني العام لألمم املتحدة بان 
كي م���ون قد أعلن مؤخ���را تعيني ولد 
الش���يخ أحمد مبعوثا خاصا جديدا له 
في اليمن خلفا للديبلوماس���ي املغربي 
جمال بن عمر الذي توسط في ترتيب 
انتقال للس���لطة عام 2011 بهدف وضع 

حد لالضطراب السياسي.

األناض���ول: عبر قي���ادي بارز في 
جماع���ة احلوثي عن رفض ش���روط 
التفاوض التي طرحها وزير اخلارجية 
اليمني رياض ياسني، مع احلوثيني، 
معتبرا أنه ال يحق ألحد من قبل الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي وضع 
أي شروط الستئناف احلوار. ويعتبر 
ذلك أول رد من جانب احلوثيني، على 
دعوة وزير اخلارجية اليمني للحوار 

بشروط.
وق����ال محم����د البخيت����ي عضو 
املكتب السياسي جلماعة احلوثي في 
تصريحات خاصة عبر الهاتف لوكالة 

األناضول إن »تصريحات ياسني غير 
واقعية، ألن هادي وحكومته، لم يعد 
لهم موطئ قدم في اليمن، وهو ليس 
طرفا في احل����وار، ألن احلوار ليس 
بني أفراد وإمنا بني قوى سياس����ية، 
وبالتالي ال يحق لهم وضع أي شروط 

الستئناف احلوار«.
وأضاف »دعونا القوى السياس����ية 
للعودة لطاولة احلوار واستكماله من 
حيث انتهى وأن يك����ون حتت رعاية 
األمم املتحدة، ولكن اس����تمرار احلوار 
أصبح مرتبطا بعودة ممثل لألمم املتحدة 

لالستمرار كوسيط في احلوار«.

قيادي حوثي: ال يحق لهادي وضع شروط الستئناف احلوار

»التحالف«
يقصف مقر األمن 

املركزي رداً 
على استهدافه 

مستشفى
الثورة
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امللتقى اإلعالمي العربي الثاني عشر يكّرم »األنباء«
وجنوم اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي

أسامة أبوالسعود

كّرم امللتق����ى اإلعالمي العربي 
الثاني عش����ر »األنباء« ممثلة في 
رئيس التحرير الزميل يوسف خالد 
املرزوق، وذلك في احلفل الذي اقيم 
اول من امس في فندق الريجنسي 
امللتقى، والذي  افتتاح  مبناس����بة 
يأتي حتت شعار »إعالم التواصل 

وشبكات االتصال«.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك افتتح امللتقى 
الذي يبحث تأثير وسائل التواصل 
افكار وسلوكيات  االجتماعي على 
املجتمع بحضور حشد من الوزراء 
والشيوخ واحملافظني واعضاء السلك 
العربي واألجنبي  الديبلوماس����ي 
الكوي����ت وكبار  املعتمدي����ن لدى 
القياديني واملس����ؤولني وعدد من 

جنوم اإلعالم والفنانني العرب.
وبهذه املناسبة قال وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لش����ؤون الش����باب 
القيادة  ان  الشيخ سلمان احلمود 
السياس����ية العليا في البالد وفي 
مقدمتها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وس����مو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

تؤمن إميان����ا كامال بحرية االعالم 
وتبادل الرأي ونشره بكل وسائل 
التواصل كما نص على ذلك الدستور 

الكويتي.
وأضاف ان القيادة السياس����ية 
تؤكد ايضا على احلرية املسؤولة 
التي تساهم في بناء اإلنسان وتطوره 
وحتقق للوطن التنمية واالزدهار، 
ومن هنا يق����ع علينا جميعا نحن 

في وسائل اإلعالم اجلديد فبادرت 
الى استحداث قطاع اإلعالم اجلديد 
الذي ميثل جتربة رائدة للمؤسسات 
اإلعالمية باملنطقة العربية من اجل 
إيصال اخلبر واملعلومة احلقيقية 

ملستخدمي هذا االعالم اجلديد«.
وق����ال ان م����ا متلك����ه األجهزة 
واملؤسس����ات اإلعالمي����ة العربية 
الرس����مية واخلاصة م����ن خبرات 

او اجلماعات.
وشدد وزير اإلعالم على ضرورة 
نبذ كل الدعوات التحريضية على 
الطائفية  الكراهي����ة  او  الع����داوة 
او الديني����ة او العنصرية او ذات 
التي متوج  الش����خصية  الصبغة 
بها تلك الوس����ائل ملا لها من دور 
متعاظم في تشكيل فكر وقناعات 
األشخاص »فلنجعلها وسائل بناء 
ال هدم وتعزي����ز القدوة االيجابية 

لتلك االستخدامات«.
وقال احلمود ان امللتقى اإلعالمي 
العربي في دورته احلالية يتطرق 
الى قضية اعالمية غاية في األهمية 
ملا يشكله اعالم التواصل وشبكات 
االتصال من تأثير كبير على افكار 
وس����لوكيات مجتمعنا الشخصية 

وعلى الذهنية العربية.
وأض����اف ان التأثي����ر األكث����ر 
يكون على الفئات الشبابية حيث 
اثبتت الدراسات انهم األكثر تعامال 
واستخداما لوسائل اإلعالم اجلديدة. 
مضيفا انه في ظل التحول الكبير 
الذي ط����رأ على صناع����ة اإلعالم 
لم يع����د باالمكان اعتب����اره مجرد 
او معلومة  وسيلة لتوصيل خبر 
بل بوصفه قوة تثري املعرفة وتؤثر 
في اجتاهاتنا وتش����كل منهجيتنا 

العاملني في احلقل اإلعالمي الرسمي 
واخلاص مسؤولية توعية املجتمع 
وبصفة خاصة النشء والش����باب 
بكيفية االستخدام األمثل لوسائل 
التواصل وشبكات االتصال التي ال 
تعرف التوقف. وأوضح احلمود »ان 
وزارة االعالم وإدراكا منها بأهمية 
وخطورة وسائل التواصل وشبكات 
االتص����ال واكبت التطور احلاصل 

متراكمة وكوادر بش����رية مؤهلة 
على أعلى املس����تويات يلقي على 
عاتقنا جميعا كإعالميني مسؤولية 
القيم  ف����ي تأكيد  مضاعفة تتمثل 
واملبادئ املجتمعية النبيلة حلماية 
مستخدمي وسائل االعالم اجلديد 
جتاه ما يحيط بأمتنا وشبابنا من 
ثقافات دخيلة على مجتمعاتنا وفكر 
متطرف سواء على مستوى االفراد 

نحو احلي����اة ومتغيراتها الى حد 
صناعة امناط من السلوك االنساني 
ومدى تفاعلها مع محيطها االسري 
واملجتمعي والوطني سلبا او ايجابا. 
وأوض����خ احلم����ود ان التطورات 
التكنولوجي����ة احلديث����ة احدثت 
من����ذ منتصف عقد التس����عينيات 
نقلة نوعية وث����ورة حقيقية في 
اإلعالم اجلديد مهدت الطريق لكل 
املجتمعات للتواصل وتبادل اآلراء 
واألف����كار فأصبحت مع����ه املواقع 
االلكترونية واملدونات الشخصية 
وشبكات احملادثة واالتصال ووسائل 
التواص����ل االجتماع����ي في مقدمة 
الوسائل التي حتقق التواصل بني 
الى ان  االفراد واجلماعات. وأشار 
تلك الوسائل غيرت مضمون وشكل 
االعالم احلديث لكنها ش����كلت في 
الوقت نفسه اخطر وسيلة اتصال 
وتواص����ل اعالمية مل����ا تنقله من 
افكار وثقافات سواء بني اصحابها 
ومس����تخدميها او بني املستخدمني 
انفسهم مبا قد يحقق احيانا فجوات 
وثغرات تسمح لالجتاهات الضارة 
والسلبية بأن تنتقل الى البعض.

دعم العمل اإلنساني

الهيئة  ق����ال رئي����س  وبدوره 

تكرمي الفنان طارق العلي

تكرمي هند الناهضالزميالن مفرح الشمري وعلي محمد

سمو رئيس الوزراء مكرما الزميل سعد العلي

تكرمي محمد جعفر

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مكرما »األنباء« ممثلة برئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق الذي يتسلم 
جائزة اإلبداع اإلعالمي

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مكرما خالد احلربان

د.عبداهلل املعتوق

تكرمي الكاتبة هبة حمادة

الشيخ سلمان احلمود

سلفي مع وزير اإلعالم في جناح »األنباء« بحضور الزميلني يوسف عبدالرحمن وماضي اخلميس

)قاسم باشا - أحمد علي( سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك متوسطا احلائزين جائزة اإلبداع اإلعالمي 

رئيس الوزراء افتتحه بحضور حشد من الوزراء والشيوخ وأعضاء السلك الديبلوماسي وعدد من جنوم اإلعالم والفنانني العرب 
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احلمود: القيادة السياسية تؤمن إميانًا كاماًل بحرية اإلعالم 
وتبادل الرأي ونشره بجميع وسائل التواصل

العاملي����ة  اخليري����ة اإلس����المية 
واملستش����ار بالدي����وان األميري 
د.عبداهلل املعتوق، إن الكويت وعلى 
رأسها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد حريصة على تقدمي 
العون لكل الدول اإلسالمية وغير 
اإلس����المية وهي سباقة في تقدمي 
يد املساعدة عند تعرض الدول ألي 

مكروه.
الكويت  وأضاف املعت����وق أن 
اس����تضافت خالل األعوام الثالثة 
املاضية ثالثة مؤمترات للمانحني 
لدعم الوضع اإلنساني في سورية 
ما س����اهم في رفع جزء من معاناة 
الشعب السوري، مشيرا الى أن أمني 
عام األمم املتحدة بان كي مون أصر 
على اس����تضافة الكويت للمؤمتر، 
حي����ث أكد أنه س����ينجح في حال 

احتضنته الكويت.
وأكد أن مباشرة صاحب السمو 
األمير إلقامة هذه املؤمترات املانحة 
وإشرافه بشكل شخصي على جناحها 
هي دعم كبير للعمل االنساني، حيث 
مت من خاللها بناء قرى متكاملة تضم 
بيوتا ومستشفيات ومدارس تساهم 
بشكل مباش����ر في تخفيف معاناة 

الشعب السوري الشقيق.
وأض���اف املعتوق أن الكويت 

تلمست عن قرب مدى احتياجات 
الالجئ���ني ومعاناته���م من خالل 
زيارات متكررة للدول التي حتتضن 
الالجئني السوريني ومنها لبنان 
واألردن وتركي���ا، مؤكدا أن هذه 
الدول تقدم جهودا جبارة لتوفير 
الس���كن وال���دواء واالحتياجات 
الرئيس���ية للمحتاجني. وبني أن 
صاحب السمو األمير قائد العمل 

اخلير للمس���اهمة برفع معاناة 
تلك الش���عوب، مش���يرا إلى أن 
الكبي���ر مادي���ا ومعنويا  دعمه 
ملس���ه العالم من خ���الل تكرميه 
لرواد العمل اخليري في الكويت 
وعلى رأسهم يوسف احلجي ود. 
عبدالرحمن السميط بأعلى وسام 
للكويت، وذلك لتفانيهم في العمل 

اإلنساني.

ميثله. وأضاف اخلميس إن االعالم 
قاد تأثيرات كبيرة باجتاهات عديدة 
سلبا أو إيجابا، وعلينا أن نتحرى 
الدقة واألمانة والسالمة فيما نكتب 
ونبث ونرسل، الفتا إلى أن الصحافة 
انتقلت من شأن إلى شأن، وتطور 
اإلعالم بها تطورا مذهال وخطيرا 
وكبيرا، وأصبح واقعا ملموس����ا 
ومؤثرا كثي����را وال ميكن التخاذل 
ب����ه أو التالعب مع����ه. وتابع: ان 
الصحافة مرت بتطورات مذهلة حتى 
شهدنا اليوم ثورة االعالم واالتصال 
التي غيرت شكل العالم، واحتلت 
صناعة اإلعالم واالتصال الصدارة 
في الوسيلة األكثر تأثيرا والصناعة 

األكثر تطورا وتقدما.
وأع����رب اخلميس عن ش����كره 
لراعي امللتقى سمو رئيس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك على حضوره 
ودعمه الالمحدود ألبنائه اإلعالميني 

والصحافيني.
وأكد أن الكويت استحقت لقب 
مركز العمل اإلنساني في ظل حكم 
صاحب الس����مو األمير قائد العمل 
اإلنساني الش����يخ صباح األحمد، 
فكس����بت احت����رام العال����م أجمع 
وأصبحت منارة ساطعة ال تخفى 

منجزاتها على أحد.

اإلنساني قدم دعما ال محدودا متثل 
في إنش���اء صناديق خيرية عدة 
لدعم إخوانه العرب واملس���لمني، 
إضاف���ة إلى الدول األجنبية التي 
أصابتها كوارث طبيعية أو ظروف 
قاسية داخلية، مؤكدا أن مبادرة 
األمير األولية لدعم الدول املنكوبة 
تكون بتبرع من أمواله اخلاصة، 
ثم دعوته للشعب الكويتي وأهل 

وحدة الصف العربي

من جانبه، دعا أمني عام امللتقى 
االعالمي العربي، ماضي اخلميس، 
االع����الم العربي إلى أن يكون أكثر 
حرصا على وحدة الصف العربي، 
مقدرا املس����ؤولية الكبي����رة التي 
يتحمله����ا واألداة اخلطي����رة التي 
ميس����ك بها والتأثير الكبير الذي 

الزميل محمد  الثقافي على انستغرام  القائمني على حساب »انستاكتب«  تكرمي 
تكرمي لطيفة اللوغانياحلسيني ومشعل الغامن

عريفة احلفل ورود حياتماضي اخلميس متحدثا

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك ود.محمد الصباح والشيخ سلمان احلمود والشيخ محمد العبداهلل في مقدمة احلضور
رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق متوسطا الزمالء نائب رئيس التحرير عدنان الراشد ومدير التسويق واالعالن فريد سلوم ومدير التحرير

محمد احلسيني وسكرتير حترير الشؤون البرملانية حسني الرمضان وأسامة أبوالسعود

سمو رئيس الوزراء مكرما عبدالوهاب العيسى

تكرمي تسنيم املذكور

سمو رئيس الوزراء مكرما حصة اللوغانيتكرمي هنوف البلهان

تكرمي مصطفى األغانيشان يلتقط سلفي مع سمو رئيس الوزراء تكرمي عبدالوهاب العثمان

تكرمي احلائزين جائزة 
اإلبداع اإلعالمي لعام 2015

في ختام احلفل قام سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك بتكرمي كوكبة من 
اإلعالميني العرب ممن لهم بصمة 

واضحة في اإلعالم في العالم 
العربي، وهم: رئيس حترير 

»األنباء« الزميل يوسف خالد 
املرزوق، ورئيس حترير جريدة 
اجلزيرة السعودية خالد املالك، 
واإلعالمي الكويتي القدير خالد 
احلربان، ورئيس حترير جريدة 

24 اإللكترونية من اإلمارات 
د.علي بن متيم، والكاتبة الكويتية 

هبة مشاري حمادة، واإلعالمي 
البحريني مؤنس املردي رئيس 
جمعية الصحافيني البحرينية 
ورئيس حترير جريدة البالد، 

واإلعالمي التونسي صالح الدين 
معاوي. كما مت تكرمي عدد كبير 
من املدونني في مختلف الدول 
العربية من رواد التواصل علي 

وسائل التواصل االجتماعي.

املكرمون من وسائل التواصل االجتماعي
الدولةاالسم

الكويتجاسم العبوه

الكويتد.بركات الوقيان

عُمانعايدة بنت عيسى الزدجالية

السعوديةعبداهلل املديفر

الكويتبرنامج القايلة

الكويتد.محمد نبيل الصفي

فلسطنيد.مجد ناجي

الكويتد.أحمد عبدامللك

مصرجريدة اليوم السابع

سوريةمصطفى اآلغا

الكويتهند الناهض

عُمانخالد بن صالح الزدجالي

الكويتحصة اللوغاني

لبناننيشان

الكويتوكالة األنباء الكويتية )كونا( � سعد العلي � رئيس التحرير

الكويتهنوف البلهان

مصرمحمد كرمي

الكويتمحمد جعفر � شركة طلبات

الكويتعبدالوهاب العيسى

الكويتعبدالوهاب العثمان � شركة غالية

األردند.معتز كوكش

الكويتتسنيم املذكور

السعوديةالكاتب محمد الرطيان

الكويتعبداهلل السنافي

الكويتالفنان طارق العلي

الكويتالفنان خالد البريكي

السعوديةالفنان فايز املالكي

الكويتعبدالعزيز الدويسان

الكويتانستاكتب – محمد احلسيني - مشعل الغامن

العربية نت � عادل العيدان

الكويتعبداهلل حمادة

الكويتشركة زين � وليد اخلشتي

السعوديةد.فهد الفهيد

السعوديةد.عبداهلل املغلوث

البحرينوكالة األنباء البحرينية � مهند النعيمي

السعوديةفهد السنيدي

السعوديةخالد املطرفي

الكويتبرنامج الديوانية

الكويتعزيز بدر

الكويتعلي جنم

الكويتلطيفة اللوغاني

الكويتيوسف الهاجري
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سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مستقبال عددا من املشاركني في امللتقى االعالمي العربي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مستقبال الشيخ سلمان احلمود والشيخ مبارك الدعيج ومحمد بن عيسى  سمو الشيخ ناصر احملمد مستقبال ماضي اخلميس واملشاركني في امللتقى االعالمي 

احملمد ورئيس الوزراء استقبال املشاركني في امللتقى اإلعالمي العربي

رئيس الوزراء: التمسك باألخالقيات املهنية اإلعالمية وااللتزام 
باملصداقية واملوضوعية وحتري الدقة في نقل األخبار واملعلومات

التواصل وش���بكات  »اع���الم 
االتصال« ويض���م نخبة من 
اخلبراء واملختصني اإلعالميني 
بداية لوضع األسس والضوابط 
التي من شأنها توجيه وسائل 
التواص���ل خلدم���ة املجتمع 
الوطن  والتفاعل م���ع قضايا 

واملواطنني.

العربية وتبادل الرؤى لتطوير 
العربي مبا  اخلطاب اإلعالمي 
»يحق���ق اخلي���ر واالزده���ار 
للش���عوب العربي���ة ويواجه 
الدخيل���ة والغريبة  األف���كار 
عن مبادئنا وقيمنا العربية«، 
معربا عن أمل���ه في ان يكون 
هذا امللتقى الذي يحمل عنوان 

واملعلومات واالس���تفادة من 
التكنولوجي���ة  التط���ورات 
والتقنية الكبيرة التي يشهدها 
العالم في نشر الثقافة والوعي 
والفكر املس���تنير ف���ي العالم 

العربي.
وشدد على أهمية التعاون 
بني مختلف املؤسسات اإلعالمية 

الفضائية اخلليجية والعربية 
املشاركني في اعمال الدورة ال� 12 

للملتقى اإلعالمي العربي.
واكد سموه خالل اللقاء على 
التمسك باألخالقيات  ضرورة 
املهني���ة اإلعالمي���ة وااللتزام 
باملصداقي���ة واملوضوعي���ة 
وحتري الدقة في نقل األخبار 

السابق في  ووزير اخلارجية 
اململكة املغربية الشقيقة محمد 
بن عيس���ى، ومستش���ار ملك 
البحرين نبيل يعقوب احلمر 
وعضو مجلس الشورى باململكة 
العربية الس���عودية د.عيسى 
الغيث وعدد من رؤساء حترير 
القنوات  الصح���ف وممثل���ي 

واملقام بالكويت.
الى ذلك استقبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ جابر 
املبارك أمس وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان احلمود، يرافقه وزير 
اإلعالم مبملكة البحرين الشقيقة 
عيسى عبدالرحمن احلمادي، 

استقبل سمو الشيخ ناصر 
احملم���د ف���ي قصر الش���ويخ 
أمس وبحض���ور األمني العام 
للملتقى اإلعالمي العربي ماضي 
اخلميس، عددا من املشاركني 
في الدورة الثانية عش���رة من 
امللتقى اإلعالمي العربي )إعالم 
التواصل وشبكات االتصال( 

خالل اجللسة األولى من امللتقى اإلعالمي العربي

الصانع: ضرورة وجود قوانني رادعة ملرتكبي اجلرائم اإللكترونية 

إعالميون: السوق اإلعالمي
 يشهد تغيرات وحتديات كبرى

حتدث وزير اإلعالم الليبي السابق محمود 
شمام في اجللس���ة التي أدارها عضو مجلس 
األمة النائب د.خليل عبداهلل عن واقع الصحافة 
العربية وسط زحام املنافسة وتغير املنافسني، 
مشيدا بالتطور التكنولوجي الهائل في مجال 
اإلعالم. وذلك في اجللسة الثانية التي جاءت حتت 

عنوان »الصحافة بني الثابت واملتغير«.
وحذر ش���مام م���ن ان وس���ائل التواصل 
االجتماعي قد تستغل بشكل سلبي ضد استقرار 
املجتمعات ان لم يتم تنظيمها فضال عن حتلي 
األفراد باملس���ؤولية، مبينا ان تلك الوس���ائل 
اجتاحت املجتمعات العربية بصورة ال ميكن 
التعامل معها مبوضوعية في ضوء غياب قوانني 

حتمي احلقوق.
من جانبه، قال رئيس حترير جريدة االحتاد 
اإلماراتية محمد احلمادي ان اخلطر احلقيقي 
يداهم الصحافة الورقية منذ اختراع التلفزيون 

لكنه ازداد بظهور الصحافة االلكترونية.
وأوضح احلمادي في مداخلته ان الس���وق 
اإلعالمي شهد تغيرات وحتديات كبرى مؤخرا 
اختلفت معها آلية املنافسة التي لم تعد قاصرة 
على أرقام التوزيع واإلعالنات، بل تش���كلت 
ايضا في قوة احلضور عبر املواقع االلكترونية، 
مشيرا الى الصعوبات التي ستواجه هذا النوع 

من اإلعالم في املنافسة املستقبلية.

ب���دوره، قال مدير حتري���ر جريدة »اليوم 
الس���ابع« املصرية عادل السنهوري انه رغم 
التحديات التي تواجهها الصحافة املطبوعة منذ 
زمن بعيد والتي متثلت في ظهور التلفزيون 
واالنفجار التكنولوج���ي وااللكتروني، فإنها 
التزال صامدة لكنها حتت���اج إلى البحث عن 

أدوات وأمناط جديدة من أجل البقاء.
وحتدثت استاذ اإلعالم في جامعة الكويت 
د.بش���اير الصانع عن »القواع���د املهنية في 
الصحافة االلكترونية«، مشيرة الى اختالفها 
عن الورقية ووجود س���مات عدة تتحلى بها 
الصحافة االلكترونية اضافة الى معاناتها من 
مشكالت عدة في الوقت نفسه، أهمها تخطي 

حرية التعبير.
وقالت الصانع ان من االشكاليات التي تواجه 
الصحافة اإللكترونية ه���ي جمع األخبار من 
مصادر مختلفة قد ال تكون موثوقة فضال عن 
عدم مراع���اة الدقة وغياب احلرفية في بعض 
األحيان او عدم االلتفات إلى مصلحة الدولة.

وعن تأثير وسائل اإلعالم على متخذي القرار 
السياسي، أكد الكاتب واإلعالمي املصري أحمد 
املس���لماني وجود خطر حقيقي على صانعي 
القرار السياس���ي، الفتا إل���ى ان هناك بعض 
األصوات املعارضة عبر تلك الوس���ائل هدفها 

اإليقاع بصاحب القرار السياسي.

الصانع: م���ازال القانون لم 
يقر وكون هناك مس���ودة 
ظهرت فقد تكون لالستماع 
لوجهات نظ���ر االعالميني 

واضافة تعديالت.
وتاب���ع: لم تع���د هناك 
عقوبات سالبة للحرية في 
النشر في الصحف  قضايا 
الورقي���ة واقص���ى عقوبة 
دين���ار،   3000 اصبح���ت 
املوازنة بني  ولذلك يج���ب 
التشريعات واعطاء  تطور 
مس���احة للحري���ة واعطاء 
الشباب فرصتهم في احلديث 
وقول ما يريدونه مع وضع 
تشريع وعقوبة تتناسب مع 
الذي يقوم به  حجم اخلطأ 
املدون، لكن اذا لم يكن عندي 
نص قانون ومت وقوع ضرر 
ما الحد الشاكني ضد مدون 
فإنني أضطر الى ان استخدم 

معه تهمة السب والقذف.
واضاف: والشيخ سلمان 
احلمود يرغب في ان يستمع 
ال���ى مالحظ���ات الش���باب 
الكويت���ي، خاصة املدونني 
واصحاب املواقع والصحف 
االلكتروني���ة حت���ى يت���م 
اجناز هذا املشروع ويصبح 

قانونا.
من جانبه، شدد رئيس 
هيئة االتصاالت سالم األذينة 
على أهمي���ة أمن منظومات 

وش���بكات االنترنت، الفتا 
الى االختراقات التي حتدث 

وتضر بتلك الشبكات.
وقال إن احلرب االلكترونية 
موجودة اآلن وقائمة وكثير 
من الدول اتخذت احتياطاتها 
واالجراءات الالزمة حلماية 
أنظمتها ووض���ع منظومة 
كامل���ة حلماي���ة أنظم���ة 
املؤسسات، الفتا إلى ان بعض 
الدول تعتم���د نظام حماية 
بش���كل منفص���ل وبعضها 
تعتمد منظوم���ة متكاملة 

للحماية.
وش���دد االذينة على ان 
احلرب االلكترونية هي حرب 
حقيقية قائمة االن، مشيرا 
الى ان كثيرا من دول العالم 
اصبحت تضع السياس���ات 
الكفيلة مبواجهة هذه احلرب 
االلكتروني���ة حلماية أمنها 

واقتصادها.
وأوضح أن الدور الرقابي 
مطلوب وهيئة االتصاالت 
س���تقوم به معتمدة على 3 
عناصر هي حرية االنترنت 
بأصول وقواعد وفي حدود 
القوان���ني وتوفي���ر خدمة 
االنترنت واتاحتها للجميع 
ومراعاة اجلانب األمني من 
خالل منظومة كاملة وتهيئة 
بيئ���ة صاحلة الس���تخدام 

االنترنت.

ايض���ا مش���روع االع���الم 
االلكتروني مشيرا الى أهمية 
أن يت���واءم قان���ون املرئي 
واملس���موع مع الوس���ائط 
االلكترونية، مس���تعرضا 
عددا من املشاريع منها قانون 
املعامالت االلكترونية وقانون 
هيئة االتص���االت وقانون 
التجارة االلكترونية، مؤكدا 
حرصه على احلريات قائال 
»أنا مع احلرية املس���ؤولة 
وحري���ة التعبي���ر وحرية 
الفضاء املفتوح لكن يجب 
احلد من األفكار الهدامة التي 
تبث عبر االنترنت ويجب 
محاسبة محترفي االجرام في 
هذا الفضاء املفتوح حلماية 
املجتم���ع«، مش���يرا إلى أن 
الشركات القائمة على مواقع 
التواصل االجتماعي تطالب 
الدول بتطوير تشريعاتها 
وقوانينها للحد من اجلرائم 
االلكتروني���ة الت���ي حتدث 
على تل���ك املواقع، ذاكرا ان 
إلى وضع  »تويتر« دع���ت 
قوانني مثل املتبعة في دول 
الى  املتقدمة، مشيرا  العالم 
أن هناك مجرمني متخصصني 
في هدم اقتصادات دول عبر 

االنترنت.
وحول مس���ودة قانون 
االعالم االلكتروني وضرورة 
دفع تأمني 5 آالف دينار قال 

أسامة أبو السعود

العدل ووزير  أكد وزير 
األوقاف والشؤون االسالمية 
يعقوب الصانع اهمية اقرار 
قوانني رادعة ملرتكبي اجلرائم 
االلكترونية، مشيرا الى أن 
هن���اك اختالف���ا كبيرا بني 
االعالم التقليدي وااللكتروني 
وبني االعالم النمطي والدخول 
الى عصر العوملة والوسائط 
االلكترونية التي أكدت انه ال 
حدود للمعلومات، مش���ددا 
على ضرورة وجود معايير 
أخالقية لدى مس���تخدمي 

الوسائط االلكترونية.
وقال الصانع خالل اجللسة 
امللتقى  األولى من جلسات 
االعالم���ي العربي ان هناك 
محترفني االن يستخدمون 
الوسائط لتحقيق اجندات 
خاصة سواء لهم أو ألشخاص 
آخري���ن مث���ل التأثير على 
سياس���ي او ابتزاز شخص 
او التأثي���ر على اقتصادات 

دول.
وأش���ار ال���ى اجلرائ���م 
االلكترونية املنظمة العابرة 
للحدود والتي هدفها اسقاط 
إلى  حكوم���ات باالضاف���ة 
اجلرائم االلكترونية األخرى 
مثل الهاكرز الذي يتلف برامج 
ملؤسسات باملاليني، الفتا إلى 
ان عقوبته احلالية هي عقوبة 
اتالف مال الغير وهي عقوبة 
ضئيلة جدا بالنسبة للجرم، 
مضيف���ا أن احلكومة أعدت 
مشروع قانون جرائم تقنية 
املعلومات الذي سوف يقر في 
دور االنعقاد احلالي والذي 
راعى إيجاد عقوبات للحد من 
اجلرائم االلكترونية املنظمة 
مثل غسيل األموال واثارة 

الفنت وبث االشاعات.
وتاب���ع الصان���ع قائال 
»ويأت���ي قان���ون اجلرائم 
الهميت���ه  االلكتروني���ة 
القصوى امام تطور العصر 
الذي نعيش فيه، وضرورة 
وجود قانون خاص باجلرائم 
االلكترونية مبا يتواءم مع 
الفعل االلكتروني املجرم«.

وقال إن احلكومة لديها 

 يعقوب الصانع متوسطا املشاركني في اجللسة 

امللتقى اإلعالمي العربي
 مينح »زين« جائزة التميز اإلعالمي

منحت اللجن���ة املنظمة للملتقى اإلعالمي 
العربي ش���ركة زين جائزة التميز اإلعالمي، 
وذلك عل���ى هامش فعالي���ات افتتاح امللتقى 
بدورته الثانية عشرة والذي أقيم حتت رعاية 
وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك.
وأفادت الشركة في بيان صحافي بأن سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ جابر املبارك 
ووزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ س���لمان احلمود قاما بتكرمي الشركة 
ممثلة بالرئيس التنفيذي لتنظيم االتصاالت 
والش���ؤون القانونية والتجوال فيصل أبل، 
حيث تفخر الشركة بدورها الريادي في التفاعل 
مع املنتديات الفكري���ة والثقافية واإلعالمية 
املختلفة التي يعتب���ر هذا امللتقى من أبرزها 

في املنطقة.
وأوضحت »زين« أن التكرمي جاء ليسلط 
الضوء على متيز نشاطها اإلعالمي وحرصها 
على تفعيل هذا اجلانب لديها كونها من كبرى 
املؤسس���ات االقتصادية الرائدة، حيث تؤمن 
الشركة بأهمية اإلعالم بوس���ائله التقليدية 

واحلديث���ة وتأثيره الكبير على املؤسس���ات 
واألفراد في املجتمع.

يذكر أن امللتقى اإلعالمي العربي يعد واحدا 
م���ن أضخم الفعاليات التي تعنى بالنش���اط 
اإلعالمي العربي في املنطقة، وهو األمر الذي 
دفع الشركة لرعايته على مدى أربع سنوات 
متتالية، ويستضيف امللتقى نخبة من اإلعالميني 
املتميزين والوزراء ورؤساء حترير الصحف 
احمللية والعربية ومديري العديد من احملطات 
الفضائية والكتاب واملؤلفني والفنانني ورجال 

األعمال من جميع أوساط العالم العربي.
هذا ومتحورت النسخة الثانية عشرة من 
امللتقى اإلعالمي العربي بشكل رئيسي حول 
وسائل وشبكات التواصل االجتماعي، وذلك 
ملا لها من تأثير ملموس على النشاط اإلعالمي 
في السنوات األخيرة، حيث استضاف امللتقى 
مجموعة من أملع املتحدثني الذين شاركوا في 
حلقات نقاشية حول أخالقيات وسائل التواصل 
والكشف عن جتاربهم الشخصية مع شبكات 
التواصل االجتماعي ومدى تأثيرها على املجتمع 

في العصر احلالي.

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك والشيخ سلمان احلمود يقدمان اجلائزة إلى فيصل أبل

ضرورة وجود 
معايير أخالقية 

لدى مستخدمي 
الوسائط 
اإللكترونية

األذينة: احلرب 
اإللكترونية حرب 

حقيقية قائمة اآلن 
وكثير من دول 
العالم أصبحت 

تضع السياسات 
الكفيلة مبواجهة 

هذه احلرب

الزين الصباح: رعاية الشباب للملتقى تتوافق مع توجهات الوزارة
لدى احلكومة في دعم الفن 

والسينما.
من جانب���ه، قال الكاتب 
السعودي واإلعالمي صالح 
الشيحي ان الشارع هو من 
الكات���ب والدافع  يقود قلم 
ينبغ���ي ان يك���ون ذاتيا. 
امليثاق  مضيفا ان حكاي���ة 
العرب���ي كذب���ة ونحن من 
روج لذلك داعيا الى وجود 
ضوابط حتكم عالقة الكاتب 
مع القارئ وعلى الوس���ائل 
اإلعالمية والقنوات ان تضع 

في حسبانها اجلمهور.
بدوره���ا قال���ت الكاتبة 
الكويتي���ة هب���ة حمادة ان 
املشاهد العربي لديه مسؤولية 
اجتماعية وتاريخية، الفتة 
ال���ى ان العمل الفني األكثر 
مشاهدة ليس بالضرورة هو 
األفضل، كما ال يجب ان اكون 

حتت ضغط رقابه جتعلني 
اقول ما ال أرضى عنه.

ق���ال رئيس  من جانبه 
مجلس ادارة الشركة العاملية 
لتوزيع األفالم هشام الغامن 
ان سبب التراجع في األفالم 
العربية هو اجلمهور الذي ال 
يدعم األفالم اجليدة وبالتالي 
ال يدعم رأس املال واملنتجني، 
كما ان اإلبداع محرك أساسي 
في إرج���اع رأس املال. وانا 
شخصيا في ش���ركة قطاع 

خاص انظر الى الربح.
وعن سؤال حول تشويه 
بعض األفالم، قال يجب ان 
نأخذ مص���ر مثال ونضعها 
في مكان آخر حيث ان لديها 
فن منذ 100سنة واملشكلة ان 
العمل السلبي ينتشر اكثر 
من اإليجابي واإلعالم سالح 

ذو حدين بناء وهدام.

وكيلة ل���وزارة جديدة وال 
أحتدث ع���ن دور احلكومة 
كما انن���ي قادمة من مجال 
الف���ن ومن اه���م اخلطوات 
التي اتخذناها صناعة بيئة 
حاضنة ولدينا ادارة هدفها 
ان تخل���ق بيئ���ة حاضنة 
وصحية، والرغبة موجودة 

فرج ناصر

أكدت وكيلة وزارة الشباب 
ان  الزين الصباح  الشيخة 
الوزارة تسعى للتأكيد على 
دور الش���باب احملوري في 
اثراء اإلعالم ووسائل اإلعالم 
اجلديدة من خالل مثل هذه 
امللتقيات، لذلك جاءت رعايتنا 
مللتقى اإلعالم العربي موافقة 
لتوجهاتنا في الوزارة. جاء 
ذلك خالل اجللسة احلوارية 
الثالثة »اإلعالم مرآة املجتمع 
التي  انع���كاس للواقع«  ام 
جمعتها مع عدد من الكتاب 
واإلعالميني وفتحت نافذة 
احلوار ح���ول موضوعات 

مهمة.
وعن س���ؤال ع���ن دعم 
احلكومة للس���ينما والفن، 
قالت انا اليوم أحتدث بصفتي 

الشيخة الزين الصباح متحدثة خالل اجللسة احلوارية
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47
في افتتاح املؤمتر العاملي للسالمة املرورية

اخلالد: »الداخلية« تعمل جاهدة حلل املشكلة املرورية
املهنا: سحبنا 9 آالف رخصة قيادة لوافدين غيّروا مهنهم

إغماء 5 طالبات ومعلمتهن بعد نشوب حريق فصل كيربي

البالد العتبارين اولهما مخالفة 
قانون املرور، وثانيا مخالفة 
قانون االقامة بالعمل لدى غير 
الكفيل، مشيرا في الوقت ذاته 
ال���ى ان اي ش���خص معرض 
الرت���كاب مخالفات في البالد 
س���واء مواطن او مقيم، لكن 
اذ رأينا ان هناك وافدا سجله 
متخما باملخالف���ات املرورية 
اجلسيمة فهذا الشخص ايضا 
قد نبعده ألنه يضرب بالقانون 

عرض احلائط.
وكشف اللواء املهنا عن الغاء 
رخ���ص 9 آالف وافد ووافدة، 
قاموا بتغيي���ر مهنهم، منهم 
واف���دات حصلن على رخص 
قيادات بسمة التحاق بعائل، 
ثم حتولت الى اقامة عمل وهو ال 
ينطبق عليها الشروط، ووافدين 
غيروا مهنهم الى مهن ال ينطبق 
عليها الشروط، مشيرا الى ان 
كل هذه الرخص متت في الفترة 
التي تل���ت القرارات الوزارية 
االخيرة بشأن تنظيم رخص 

السوق.

سبيل الوطن.

اإلبعاد

من جهته، قال وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املرور 
اللواء عبداهلل املهنا ان ادارة 
املرور رفع���ت قرارين بإبعاد 
وافدين الى وكيل وزارة الداخلية 
بعد ان ضبطا عقب القرارات 
اجلديدة للمرور، مشيرا الى 
ان دوريات املرور بدأت ترصد 
انخفاضا ملحوظ���ا في عدد 
الوافدين الذين يقودون مركبات 
دون رخص سوق، مؤكدا ان 
القرارات ستفعل بحزم ولن يتم 
قبول اي واسطة او يتم التهاون 

في تنفيذ هذا القرار.
وأكد اللواء املهنا ان قطاع 
امل���رور من املمك���ن ايضا ان 
يبعد وافدين ارتكبوا مخالفات 
جسيمة مثل حتميل الركاب، 
وأضاف في هذا اخلصوص: في 
املرة االولى ميكن ان يتم غض 
النظر عن ابعاد الوافد، اما في 
املرة الثانية فسيتم ابعاده عن 

الناجحة للدول املختلفة، فضال 
ع���ن توفيرها لكل وس���ائل 
التقني���ة احلديث���ة ومواكبة 
املس���تجد منه���ا ف���ي إدارة 
املنظومة املرورية، باإلضافة 
الى وضع استراتيجية وطنية 
للمرور والنق���ل كما تتولى 
التشريعات املنظمة  مراجعة 
للحركة املرورية وال تتواني 
في املطالبة بإجراء التعديالت 
التي  واملعاجلات للمشكالت 
تظهر عند التطبيق العملي، كل 
ذلك ساهم في وضع الكويت 
في مكانة متقدمة من ناحية 
الكف���اءة املروري���ة ونتطلع 

للمزيد.
وفي نهاية احلفل، قام نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلي���ة والرئيس الفخري 
الكويتية للسالمة  للجمعية 
املرورية الشيخ محمد اخلالد 
وب���در املطر، بتك���رمي القادة 
السابقني واحلاليني باإلدارة 
العامة للمرور على ما بذلوه 
من جهد وقدموه من عطاء في 

التنشئة االجتماعية والتربوية 
لألطفال وتعويدهم منذ الصغر 
على احترام قواعد وآداب املرور 
إميان����ا منا بأن س����لوك الفرد 
عنصر أساسي وفعال في حل 

املشكلة املرورية.
وأضاف اخلالد أن وزارة 
الداخلي���ة ال تأل���و جهدا في 
الدراس���ات  االس���تفادة من 
والبحوث املرورية والتجارب 

وشدد اخلالد على أن السالمة 
املرورية حتتل مكانة أولى في 
اهتمامات املؤسسة األمنية وذلك 
من خالل نشر الوعي املروري 
الثقاف����ة املرورية  وترس����يخ 
ال����دور املجتمعي  ومس����اندة 
لوس����ائل اإلع����الم وجمعيات 
الوطنية  العام واللجان  النفع 
لغرس قيم وآداب املرور لدى 
جميع مستخدمي الطرق بدءا من 

نش����عر متاما مبعاناة املواطن 
واملقي����م عل����ى أرض الكويت 
الطيب����ة ونعمل جاهدين على 
إيجاد احللول العلمية والعملية 
ملشكلة املرور بوصفها ظاهرة 
تعاني منه����ا جميع الدول بال 
اس����تثناء، آمال ف����ي الوصول 
الى حلول مبتكرة تس����هم في 
حتقيق وطأة الظاهرة من كل 

جوانبها.

أمير زكي

أكد نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الرئيس 
الكويتية  الفخري للجمعي����ة 
للس����المة املروري����ة الش����يخ 
محمد اخلالد أن وزارة الداخلية 
تسعى جديا في تسريع اخلطى 
نحو تنفيذ اخلطط واملشاريع 
التنموي����ة للفترة م����ن 2014 
الى 2019 بالتعاون مع وزارة 
االش����غال العامة وتنسيق مع 

مؤسسات الدولة املعنية.
وأوض����ح الوزي����ر اخلالد، 
في الكلم����ة التي ألقاها صباح 
أمس في افتتاح املؤمتر العاملي 
للسالمة املرورية بحضور عدد 
الس����فراء املعتمدين لدى  من 
الكوي����ت ومن ين����وب عنهم، 
ومحاف����ظ العاصم����ة الفريق 
م.ثابت املهن����ا، ووكالء وزارة 
الداخلية املساعدين، واملدراء 
العامني لإلدارة العامة للمرور 
احلاليني والسابقني، وعدد من 
قي����ادات وزارة الداخلية، أننا 

موسي بوطفرة - محمد الجالهمة
عبدالعزيز  فرحان

أصيبت خم���س طالبات 
ومعلمتهن بحالة إغماء بعد 
اندالع حريق فصل مصنوع 
من ألواح الكيربي في ساحة 
املدرس���ة مبنطق���ة س���عد 
العبداهلل. وفي التفاصيل ورد 
بالغ الى غرفة عمليات اإلدارة 
العاشرة  العامة لإلطفاء في 
من صباح أمس يفيد باندالع 

حريق في مدرسة املتوسطة 
للبنات ف���ي منطقة س���عد 
العبداهلل وقد هرع الى مكان 
احلادث فرقة إطفاء اجلهراء 
احلرفي بقي���ادة م.أول ثامر 
املطيري وفرقة إطفاء اجلهراء 
بقيادة م.أول فيصل الدوسري 
حيث وصلت أول فرقة إطفاء 
في غضون 5 دقائق وش���رع 
رجال اإلطفاء بعملية اإلخالء 
ومكافحة احلريق الذي نشب 
في فصل مصنوع من ألواح 

ملعرفة األسباب التي أدت الى 
وقوع احلادث«.

ال���ى ذل���ك، قال���ت إدارة 
الطوارئ الطبية في بيان لها 
ان احلريق خل���ف إصابة 3 
طالبات باختناق ومت نقلهن 
ال���ى املستش���فى وحالتهن 
مستقرة ومت عالج حالتني في 
موقع البالغ، يذكر ان املصابات 
أعمارهن تترواح بني 13 و14 
عاما، أم���ا املعلمة فتبلغ من 

العمر 35 عاما.

الكيربي بساحة املدرسة، وقال 
مدير إدارة العالقات العامة في 
اإلطفاء العقيد خليل األمير ان 
احلريق أدى إلى إصابة خمسة 
باإلغماء »طالبات ومعلمة«، 
وذلك نتيجة اخلوف والهلع 
الناجت من اندالع احلريق ومتت 
معاجلتهن في املوقع عن طريق 
فنيي الطوارئ الطبية، وبعد 
االنتهاء م���ن إخماد احلريق 
التحقيق في  شرعت مراقبة 
أسباب احلريق بفتح التحقيق 

تكرمي اللواء عبدالفتاح العلي

الدخان يتصاعد من الفصل الكيربي قبل اخماد احلريق 

الشيخ محمد اخلالد مكرما الفريق م. ثابت املهنا

احلريق احال الفصل املدرسي الى كومة من احلديد

عصابة آسيوية في شباك مباحث 
اإلقامة بتزوير إقامات عمل

سرقة عقد أملاس في املطار

حادث مروري انتهى بالشروع في القتل

محمد الدشيش

متكن رجال مباحث االقامة من توقيف شبكة آسيوية تقوم بتزوير 
اذونات العمل، وقال مصدر امني ان معلومات وصلت الى مباحث 
اإلقامة عن وافد هندي اعتاد تزوير اذونات العمل مقابل مبالغ مالية، 
وعقب إجراء التحريات مت توقيف الوافد وتبني انه مندوب واعترف 
على آخرين مت ضبط بعضهم وعثر بحوزة افراد التشكيل املوقوفني 

على مستندات وأختام تؤكد تورطهم في التزوير.

أحمد خميس

تقدم مواطن كويتي لدى مخفر اجلليب يدعي بأن مجهولني 
سرقوا منه مصاغا ذهبيا غالي الثمن داخل مطار الكويت.

وف���ي التفاصيل، أن املواطن قال في ش���كواه إن مجهولني 
قاموا بسرقة سوارا ذهبا خالصا مرصعا باألملاس تقدر قيمته 
ب���� 10000 دينار من داخل حقيبته وهو قادم عن طريق مطار 

الكويت الدولي.
من جهة أخرى، تعرض وافد مصري لس���رقة بعد كس���ر 
زجاج السيارة وسرقة 300 دينار باإلضافة إلى أجهزة الهاتف 

النقال التي ميلكها.
وفي منطقة سلوى، اشتكى مواطن للمخفر عن قيام مجهول 
بسرقة مبلغ 1000 دينار من حسابه البنكي وال يعلم املجهول 

الذي فعل ذلك.
وفي منطقة علي صباح السالم أقدم مجهول على فتح سيارة 
مواطن وس���رقة محتوياتها، حيث كان الباب األمين مفتوحا 

وبداخلها 450 دينارا.

عبدالعزيز فرحان

يقتفي رجال مباحث صباح السالم أثر شخصني مجهولني 
سيارتهما معروفة قاما بطعن مواطن عدة طعنات كادت تودي 

بحياته ومن ثم الذا بالفرار.
وبحسب مصدر أمني فقد تقدم مواطن ملخفر صباح السالم 
ويعمل بشركة نفطية وابلغ عن حادث مروري ثنائي وقع مع 
مجهول ومعه ش���خص نزل من السيارة وقام احدهما بضربه 
واآلخر طعنه عدة طعنات نافذة في العضد األيسر ومن ثم هربا 
ال���ى جهة غير معلومة وقال مصدر امني ان املواطن ال يعرف 
بيانات الش���خصني سوى رقم الس���يارة التي كانا يستقالنها 

وعليه مت تسجيل قضية واحالتها جلهات االختصاص.

»اللجنة الرباعية« داهمت منشآت ومدارس 

العب محترف ينصب على مواطن بـ 16 ألف دينار

سلب لبناني 17900 دينار في مواقف جمعية

ضبط حدثني سرقا مدارس وإتالف محتوياتها

محمد الجالهمة

شنت اللجنة الرباعية 
الداخلية  املش���كلة م���ن 
والتج���ارة  والش���ؤون 
والبلدية يوم أمس حملة 

املدارس  استهدفت بعض 
في نطاق محافظتي حولي 
والفروانية لضبط مدرسني 
ومدرس���ات وكذلك عمال 
وإداريون يعملون في هذه 
امل���دارس رغم أن إقامتهم 

مسجلة على آخرين.
وبحسب مصدر أمني، 
فإن جمي���ع املوقوفني في 
الرباعية س���يتم  احلملة 
إبعادهم عن البالد وحترير 
مخالفات على كفالء هؤالء، 

وأشار املصدر إلى أن عددا 
من املوقوفني في املدارس 
خاصة من اإلناث تبني أنهن 
التحاق بعائل، مؤكدا على 
أن حملة سمة التحاق بعائل 

غير مخول لهن بالعمل.

أحمد خميس

ألق����ى رجال مباحث 
التنفيذ املدني على العب 
محترف اجنبي مطلوب 
لهم بعد ان حكمت عليه 

احملكمة.
وتفاصيل املوضوع- 
كما افاد مصدر امني- ان 
اتفاقا جرى بني الالعب 

احملترف وبني شخصية 
VIP اقتضى ان يقترض 
احملت����رف من����ه مبلغ 
16 الف دين����ار على ان 
يرجعها لصاحبها بعد 
فترة معينة مت حتديدها 
انتهاء  مس����بقا. وبعد 
املواطن  امل����دة ح����اول 
استرجاع نقوده بعد ان 
علم ان الالعب احملترف 

البالد بڤيزا  الذي دخل 
جتارية للعب كرة القدم 
في الصاالت لصالح ناد 
عريق يريد الرجوع الى 
بلده فقام ال� VIP برفع 
قضي����ة على العب كرة 
القدم احملترف ومنعه 
من الس����فر واحلصول 
على حكم يدينه وإلقاء 

القبض عليه.

امني  ويقول مصدر 
القبض على  انه قب����ل 
الالع����ب ح����اول رجال 
املباحث االتصال به عدة 
مرات وفي كل مرة يعدهم 
باحلضور ولكنه يخلف 
وعده حتى مت عمل كمني 
والقبض عليه وعرضه 
امر  الذي  القاضي  على 

بحبسه حلني الدفع.

أحمد خميس

تقدم لدى مخفر النقرة 
واف����د لبناني وابلغ عن 
تعرضه للسلب بالقوة 
من قبل شخصني مجهولي 

الهوية أثناء وجوده في 
مواقف إحدى اجلمعيات، 
ف����ي بداية  حي����ث قاما 
الواقعة بكس����ر الزجاج 
اخللف����ي ملركبته بحجر 
كان يحمله احدهما بيده، 

وعندما اكتشف اللبناني 
امرهم����ا قام����ا بالتهجم 
عليه وهو بداخل املركبة 
وضربه بآلة حادة وسرقة 
مبل����غ 17900 دينار، ثم 
الذا بالف����رار ال����ى جهة 

غير معلومة، وال يعرف 
اللبناني اي بيانات عنهما 
سوى نوع سيارتيهما، 
تس����جيل  مت  وعلي����ه 
قضية وإحالتها جلهات 

االختصاص.

هاني الظفيري

إدارة مباحث  متكنت 
محافظة الفروانية التابعة 
العامة للمباحث  لإلدارة 
اجلنائي���ة م���ن ضب���ط 
حدثني كويتيني تخصصا 
امل���دارس عن  في دخول 

التس���ور وسرقة  طريق 
بعض محتوياتها وإتالف 
مرافقها. وذلك بعد ورود 
بالغ بتعرض إحدى مدارس 
العمرية للسرقة  منطقة 
وإتالف بعض محتوياتها، 
وذل���ك عن طري���ق قيام 
مجهول���ني  ش���خصني 

بالدخول للمدرس���ة عن 
طريق التسور فتم تسجيل 
القضي���ة 2/2015، وف���ي 
التالي مت تسجيل  اليوم 
القضية رق���م 265/2015 
الفروانية بش���أن  جنح 
تعرض مدرس���ة أخرى 
مبنطقة العمرية للسرقة 

وإتالف بعض محتوياتها 
بالطريقة نفسها، وبناء 
على تل���ك املعلومات مت 
تكثيف التحريات الالزمة 
لضبط اجلناة، حيث مت 
عمل كمني محكم وضبط 
احلدثني املتهمني، حيث أقرا 

بارتكابهما للواقعتني.

شدد النائب منصور الظفيري على ضرورة 
فتح حتقيق في حريق فصل »الكيربي« في 
مدرسة لولوة القعود مبنطقة سعد العبداهلل، 

مستغربا تواجد تلك النوعية من الفصول 
الدراسية التي تهدد أمن وسالمة أبنائنا وأعضاء 

هيئتهم التدريسية.
وتساءل النائب الظفيري في تصريح صحافي: 

هل يقبل في بلد اخلير والعطاء والفوائض 
املالية تواجد فصول دراسية من الكيربي تهدد 

حياة وأرواح الطلبة، داعيا مسؤولي التربية 
لضرورة إزالة تلك الفصول فورا لتالفي أي 

مخاطر مستقبلية ميكن ان تتكرر ال قدر اهلل. 
وأضاف الظفيري: ان وزارة التربية مطالبة 
بضرورة تسريع تنفيذ املشاريع التوسعية 
مبا ميكن من استيعاب كل الطلبة الدارسني 

على مختلف مراحلهم التعليمية في منشآت 
تعليمية تتوافر فيها كل وسائل االمن والسالمة. 

وأكد النائب الظفيري ضرورة إزالة فصول 
الكيربي وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة 
من مبان ومنشآت ووسائل مبا يساعد على 

تفوقهم، مؤكدا ان التعليم هو طريق األمة 
للتقدم. من جانبه، قال النائب عسكر العنزي: 

نطالب وزير التربية د.بدر العيسى بسرعة 
التحقيق في حريق فصل »الكيربي« في 

مدرسة لولوة القعود مبنطقة سعد العبداهلل 
الذي أصاب عددا من الطالبات باالختناق ملعرفة 

أسبابه، ونستغرب ان يكون في الكويت بلد 

اخلير والفوائض املالية فصول دراسية من 
الكيربي تهدد ارواح الطلبة والطالبات واعضاء 
هيئة التدريس بينما تتبرع احلكومة الكويتية 

مبليارات من املنح للدول األخرى، ويجب ازالة 
تلك الفصول الكيربي فورا وانشاء فصول 
جديدة حضارية تناسب وضع الكويت كبلد 

غني ومركز انساني عاملي.
من جهته، طالب النائب فيصل الكندري وزير 

التربية ووزير التعليم العالي بدر العيسى 
بفتح جلنة حتقيق في حريق فصول في 

مدرسة لولوه القعود في منطقة سعد العبداهلل 
واالنتهاء من النتائج لتقدميها الى املجلس 

اجللسة املقبلة. وتساءل الكندري »هل يعقل 
ان يكون في الكويت فصول دراسية من 

الكيربي؟ واألمر املستغرب هو ان مدينة سعد 
العبداهلل تعتبر جديدة أي ان كل بنيتها التحتية 

ومدارسها حديثة فلماذا يتم وضع فصول 
من الكيربي؟ وأضاف »نحمد اهلل على سالمة 

طالباتنا واملعلمات، وأطالب الوزير بتوجيه 
قياديي التربية إلخالء جميع فصول الكيربي، 
فضال عن تقدمي تقرير بجهوزية نظام اإلطفاء 
اآللي في كل مدرسة في البالد وفي كل فصل 

لضمان سالمة ابنائنا الطلبة. وقال الكندري ان 
ابسط إجراءات األمن والسالمة كاإلطفاء ونظام 

اإلنذار املبكر واملخارج السلسة السهلة يجب ان 
تتوافر في كل مدرسة كما انها من املفترض ان 

تكون من ضمن اشتراطات تسلم اي مدرسة.

نواب: ضرورة فتح حتقيق في احلريق

ضبط مواطنني مباسك 
ومخدرات في الفحيحيل

مصادرة معدات لتصنيع البيرة 
قادمة للكويت جواً

محمد الجالهمة

ألقت دورية جندة األحمدي القبض على مواطنني من مواليد 
1989 في الفحيحيل وبحوزتهما ظرف ش���بو وظرف كيميكال 
وأدوات تعاطي وسالح غير حقيقي وقناع )ماسك( وجه ومت 

حتويلهما إلى مكافحة املخدرات.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

حتفظ رجال الش���حن اجلوي على معدات تس���تخدم في 
تصنيع البيرة، وقال مصدر جمرك���ي إن املضبوطات والتي 
جاءت إلى الكويت في طرد بريدي تبني أنها واردة من أميركا 

على أن تصل إلى مواطن.

املضبوطات الى املكافحة

معدات تصنيع البيرة املضبوطة في املطار



خووش حچي يا ألطاف اهلل

واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

Tuesday ,April 28, 2015 - Issue No.14076الثالثاء
9 من رجب 1436 املوافق 28 ابريل 2015

»الصحة« تؤخر اعتماد خفض أسـعار األدوية 
إلى أكتوبر بدالً من مايو.

خبير في األزياء: موضة الشـرق األوسط ملهمة 
للغرب.

٭ شنو احلكمة يعني؟! شنو بيتغير في هالستة 
أشهر.. بتقل الڤيروسات مثال؟!

٭ هذا املصمم فاهم تصميم األزياء غلط!

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

مرزوقة سالم احلبيشي العازمي، 
أرملة محمد عايد احملجان ـ 73 عاما ـ 
الصباحية ـ ق2 ـ ش5 ـ م304 ـ ت: 

99851548 ـ 65181716.
حاجي غلوم علي النداف ـ 79 عاما 

ـ الرجال: سلوى ـ شارع األقصى ـ 
حسينية سيد محمد احلسيني ـ ت: 

99525182 ـ النساء: بنيد القار ـ شارع 
بورسعيد ـ حسينية سيد علي املوسوي.

أمينة عبداهلل علي أحمد، زوجة 
سالم ابراهيم علي العوضي ـ 64 عاما 
ـ الرجال: ديوان العوضي ـ الدعية ـ 
ت: 22573864 ـ النساء: الدعية ـ ق2 
ـ ش28 ـ م9 ـ الدفن التاسعة صباحا 

مبقبرة صبحان.

باسمة علي حمد الشواف، زوجة 
أحمد يعقوب العبدوه ـ 41 عاما ـ 

الرجال: ديوان الشواف ـ الدسمة ـ ت: 
99665105 ـ النساء: هدية ـ ق5 ـ ش23 

ـ م5 ـ خلف مستشفى العدان ـ ت: 
.23945452

أحمد عبيد احلماد ـ 80 عاما ـ 
الرجال: ضاحية عبداهلل السالم ـ ق1 ـ 

شارع صنعاء ـ م31 ـ ديوان الغنام ـ ت: 
22573388 ـ 99191391 ـ النساء: الفيحاء 
ـ ق8 ـ شارع حمد املشاري ـ م9 ـ ت: 

22571666 ـ الدفن بعد صالة العصر.
أحمد فالح سعد العرادة ـ 43 عاما 

ـ الرحاب ـ ق2 ـ ش2 ـ م25 ـ ت: 
99081803 ـ 51122889.

عائلـــــــة المــــنـــاعـــي
تتقدم

بجزيل الشگر وعظيم االمتنان 
لگل من تفضل مبواساتها
في وفــاة فقيدتها الغـالـية
املغفور لها بإذن الله تعالى

نــــوره حــســــن المنـــاعـــي
أرملة املرحوم/ عيسى إبراهيم املناعي

سواء باحلضور شخصيًا أو باالتصال هاتفيًا
أو برقيًا أو بالنشر في الصحف

سائلني الله العلي القدير أال يريهم مكروهًا بعزيز

تابعونا وتواصلوا معنا

alanbaa.newspaper

alanba_news_kw

alanbanews

فهد اإلبراهيم ضيف 
»ألو األنباء« غداً األربعاء

يحل رئيس البرنامج الوطني للكشف 
املبكر عن سرطان القولون واملستقيم 
في وزارة الصحة د.فهد اإلبراهيم ضيفا 
على »ألو األنباء« يوم غد األربعاء من 
الس���اعة 6 حتى 7:30 مساء للحديث 
عن البرنامج الذي سيبدأ الشهر املقبل 
وس���يكون التواصل مع الضيف على 

رقم: 22272888.

االمير خالد الفيصل

كتب مستش����ار خادم احلرمني الشريفني، امير منطقة مكة يا رَاعيَ العُوجَا
املكرمة األمير خالد الفيص����ل، قصيدة جديدة خلادم احلرمني 
 الشريفني امللك س����لمان بن عبدالعزيز، يثني فيها على قراره

ب� »عاصفة احلزم« واالس����تمرار في دّك مواقع جماعة احلوثي 

التي تهدد أمن واستقرار اليمن.
وثّمن األمير الفيصل س����رعة اس����تجابة امللك سلمان ملناشدة 
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التدخل ومواجهة املتمردين 
احلوثيني واملتحالفني معه����م، ويقظته ملواجهة أي محاولة إليران 

للتمدد في منطقة اخلليج العربي.
واعتبر ان »عاصفة احلزم« ساهمت في رفع رايات األقلية العربية 
في إيران، داعيا اهلل أن يوفق خادم احلرمني الشريفني، الذي حقق 

األمجاد واإلجنازات الكبيرة رغم توليه احلكم منذ مدة وجيزة.

أعلى مد: 
08.22 ص 06.52 م

أدنى جزر: 
01.44 ص 01.31 م

حالة الطقسحالة البحرمواقيت الصالة

مشمس + سحب متفرقة 
والرياح جنوبية شرقية 
سرعتها من 06 الى 26 

كم/س.
العظمى: 37 - الصغرى: 23

03.44 الفجر  
الشروق  05.09
الظـهـر  11.46
العصر  03.21
املغرب  06.22
07.45 العشاء 

خالد الفيصلالعوجا: من أسماء منطقة الرياض.

ــداك ــف ــــداك ت ــى ْع ــس ـــــَي الــُعــوَجــا ع يــا َراع
ــا ــه ــن ـــان ذاهــــــب مي ـــرب ـــع ـــل رّديــــــــت ل

ـــوالك ــــــوالك.. ل ـــرس ل ـــف ــل ال ــي ــم بـــاعـــة ع
ــا ــه ــن ــم ــــح ث ــــال ــــي وص ــــوث ـــم احل ـــاس ـــق ت

ـــاْك ـــط ــم بــــالــــراي والــــكــــْف وخ ــه ــت ــع ــف ص
ــل الـــــراي ثـــايـــر َدَخــْنــهــا ــي ــب وأذهـــــل ه

ـــاك ــب رض ــل ــط اســتــفــزعــوا بــأعــوانــهــم ت
ـــن مــصــافــح َخــَونــهــا ـــام ال شـــك مـــن ي

ـــاك ـــرّج ـــــــّوان لـــو هـــو ت ال تـــامـــْن اخل
ـــا ـــه ـــن ــــا يــــغــــدر ميـــــٍن َاَم ــــد م ال ب

ــاك ــن مي ــــّب  ح ـــو  ل الــنــفــس  ردّي  ــــرى  ت
مــنــهــا كــــف  اذا  اصـــابـــيـــعـــك  ـــب  ـــس اح

ــاك ــن ــدم ــا ال ع ــن ــان ــم ــل حـــّيـــيـــت يــــا س
ــا ــه ــن ــر َزَم ــص ــاق ــــاد ب ــــج ــق األم ــق ــح ـــا م ي

ــاك ــع ــس َم بـــالـــتـــوافـــيـــق  يــــســــّدد  اهلل 
ــْخ َحــَســنــهــا ــَت ــن ـــات ي ـــع ـــّرم ـــن ال ــي م ــل ــال ي

ـــّداك ـــع ـــا ت ـــرب م ـــع ــان ال ــم ــل ــت س ــح ــب أص
ــا ــه ــْن ــن الـــغـــوافـــي َوَس ــف ـــن ج ــت ع ــح ــس وم

ــاك ــزه ــــاد ت ــــج ـــــي الــعــوجــا واألم ـــا راع ي
ــا ــه ــن ـــت هـــامـــات الـــعـــرب فـــي وط ـــع رف

ناصر العنزي

العربي من  اقت���رب 
حتقيق لقب دوري »ڤيڤا« 
لكرة القدم بعد فوزه على 
اجلهراء بهدف دون مقابل 
في املباراة التي جمعتهما 
أمس على ملعب اجلهراء 
في ختام اجلولة )24(، 
وسجل الهدف املهاجم فهد 
الرش���يدي بعد حتضير 
رائ���ع م���ن عبدالعزيز 
الس���ليمي )21(، ورف���ع 
األخض���ر رصي���ده الى 
)62( نقطة في الصدارة 
بفارق نقطتني عن الكويت 
الثاني،  املرك���ز  صاحب 
وبذلك اقت���رب األخضر 
اللقب حيث  من حتقيق 
ل���ه مباراتان مع  تبقت 
القادس���ية والتضامن، 
ولعب األخض���ر بروح 
عالية بعد ان سجل هدف 
السبق فيما أدى اجلهراء 
مباراة جيدة للغاية لكن 
نهايته الهجومية لم تكن 
ذات فاعلية. أدار املباراة 
احلكم مشعل العسعوسي 
وجنح في ادارتها وأنذر 
الس���ليمي  عبدالعزي���ز 
واحمد عبدالغفور وحمود 

ملفي.

العربي اقترب 
من »اللقب«

رياضة
32-29
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