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قام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، صباح 
امس بتقدمي واجب العزاء إلى أسرة اخلرافي الكرام بوفاة 
املغفور له بإذن اهلل تعالى رئيس مجلس األمة السابق 
جاس����م اخلرافي، طيب اهلل ثراه وجع����ل اجلنة مثواه، 
وذلك في ديوان أسرة اخلرافي مبنطقة البدع، مستذكرا 
سموه ما قدمه الفقيد من مآثر خالدة وأعمال جليلة بكل 
إخالص وتفان في خدمة الوطن العزيز تاركا مس����يرة 
حافلة بالعطاء وتاريخا زاخرا باإلسهامات واإلجنازات 
وذلك من خالل املناص����ب الرفيعة التي تقلدها. وابتهل 
س����موه إلى الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته وأن يس����كنه فس����يح جناته وأن يلهم أسرته 
الكرمية وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.  من جهته، 

قال نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد ان 
الكويت فقدت برحيل املغفور له جاسم اخلرافي رجال من 
رجاالتها البارزين وقامة من قاماتها الكبار وحكيما من 
حكمائها املخلصني الذين عرفوا بوفائهم الكبير لها وحبهم 
ألبنائها. وأضاف ان رحيل جاسم اخلرافي يعد خسارة 

كبيرة ألبناء الكويت ولألمتني العربية واإلسالمية. 
وأكد نائب رئيس مجل����س الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد ان تاريخ الكويت سيتوقف طويال 
أم����ام الدور الوطني الكبير الذي قام به املغفور له بإذن 
اهلل تعالى جاس����م اخلرافي الذي أحب الكويت بصدق، 
فكان دافعه في كل أعماله مصلحة الكويت واحلفاظ على 

استقرارها ومكانتها.
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اليوم مع »الأنباء« 
إصدار خاص بالسياحة والسفر 

املشـاركـــون

�شركة اأ�شرف و�شركاه املحدودة

برعايـــة

حتسم الشركة الثانية للمواشي وميزانية »التحريات« وتبحث خصخصة »االتصاالت« 

تصورات احلكومة ملعاجلة خلل امليزانية جاهزة
مريم بندق 

قالت مصادر وزارية ان احلكومة ملتزمة 
بتنفيذ ما تعهدت به بشأن تنفيذ إجراءات عملية 
وضعتها في تقرير لديوان احملاسبة ملعاجلة 
املالحظات حول احلسابات اخلتامية والتي مت 
إبالغها للحكومة منذ يناير 2010. وأوضحت 
املصادر ردا على سؤال بشأن فحوى التقرير، 
انه يتضمن اإلجراءات التي قدمها الوزراء عن 
كل اجلهات املسؤولني عنها والتي وردت بشأنها 
املالحظات. في الس���ياق ذاته، كشفت مصادر 
نيابي���ة عن أهمية االطالع عل���ى مدى التزام 
احلكومة من عدم���ه بتنفيذ تعهدها للمجلس 
في جلس���ة 11 مارس املاضي بأن تقوم بتقدمي 
تقرير حول مالحظات ديوان احملاسبة للفترة 
 من يناير 2010 حتى تاريخ عقد اجللس���ة في
11 مارس املاضي إلى ديوان احملاس���بة خالل 
شهرين ليتسنى للديوان تقدمي تقريره حول 
مدى جدية اإلجراءات احلكومية خالل ش���هر 
وقبل العطلة البرملانية.  وبالعودة الى املصادر 

الوزارية، فقد أش���ارت الى ان مجلس الوزراء 
ألزم هيئة أسواق املال بسداد إيجارات متأخرة 
نظير االستفادة من مبنى سوق الكويت لألوراق 
املالية وذلك لوزارة املالية منذ العام 1989 حتى 
العام 2011 مبا يوازي 900 ألف دينار سنويا. 
وألغى املجلس قرارا سابقا له بتخصيص املبنى 
للهيئة والتوصي���ة بإعادته الى وزارة املالية 
باعتباره من امالك الدولة. هذا، وعلمت »األنباء« 
ان مجموعة من األولويات على طاولة مجلس 
الوزراء الذي يعقد اجتماعه غدا برئاسة سمو 
رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك. وأشارت 
مصادر مطلعة الى ان اهم األولويات هي مشروع 
قانون تعديل القانون رقم 106 لسنة 2013 في 
شأن مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
لتحديد ميزانية ملحقة لوحدة التحريات املالية. 
وبش���أن قبول احلكومة لقانون إنشاء شركة 
ثانية للمواشي، أجابت املصادر بأنه مازال هناك 
متسع من الوقت لتبلور احلكومة قرارها النهائي 
حول القانون، ال���ى جانب اللوائح التنفيذية 

خلصخصة قطاع االتصاالت.

املوافقة على إنشاء اجلامعة األملانية بالكويت.. و33 ألف طالب يخوضون اختبارات »الثاني عشر« اليوم

العيسى لـ »األنباء«: إجراءات حازمة بحق الشهادات الوهمية
هالة عمران 

التربية ووزير  كشف وزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى انه 
متت املوافقة على انشاء جامعة 
أملانية بالكويت. وأوضح العيسى 
في تصريح خاص ل� »األنباء« ان 
العمل على  هناك إجراءات جار 
استكمالها بخصوص هذا الشأن، 
مش����يرا ال����ى ان وزارة التعليم 
الهيئة  العالي ق����د وقعت م����ع 
االملانية للتبادل االكادميي مذكرة 
تفاهم بشأن ابتعاث طلبة الثانوية 
العامة للدراس����ة في أملانيا قبل 

عدة سنوات.  وفيما يخص ملف 
الشهادات الوهمية، قال العيسى: 
انها مرفوضة متاما، الفتا إلى ان 
الفتوى  ادارة  هناك تنسيقا مع 
والتش����ريع التخ����اذ االجراءات 
الالزمة، من خالل جلنة من ادارة 
الفتوى والتشريع للنظر في صحة 
هذه الشهادات، وبني العيسى ان 
قانون منع االختالط ينظر حاليا 
في احملكمة الدس����تورية. وفيما 
الثاني  يخص اختبارات الصف 
عشر والتي سيؤديها اليوم نحو 
33 ألف طالب وطالبة في القسمني 
العلمي واألدبي، قال العيس����ي: 

ان وزارة التربية لم تدخر جهدا 
في تأمني أفضل االجواء للطالب، 
مؤكدا ان االس����ئلة في مستوى 
الطالب، وأضاف العيس����ى: لقد 
حرصنا على توفير كل ما يلزم 
لتمكني الط����الب والطالبات من 
اداء االمتحان����ات بكل س����هولة 
ويس����ر، خصوصا ان نتائجها 
ستحدد مسار حتصيلهم العلمي، 
فضال عن انها مقياس لقدراتهم، 
 الفتا في الوقت ذاته الى ان هذا 
ال يعني التساهل في تطبيق الئحة 

االختبارات. 
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»سجل« و»بطاقة« لـ »التطعيمات« 
لكبار السن قريباً

عبدالكريم العبداهلل

علمت »األنباء« من مصادر صحية مطلعة عن توجه 
لوزارة الصحة إلصدار »بطاقة« و»سجل« ل� »التطعيمات« 
لفئة الرعيل االول »كبار السن خالل الفترة املقبلة، وذلك 
لتنظيم عملية تطعيمهم لوقايتهم من االمراض«. وذكرت 
املصادر أنه تتم دراس���ة انواع التطعيمات التي س���تتم 
اضافتها لهذه الفئة ضمن سجل التطعيمات الذي يخصهم، 
فضاًل عن  الكميات املطلوب توفيرها بشكل دوري لهم. 
وأفادت املصادر بأن »الصحة« تضع اللمس���ات النهائية 

لشكل »البطاقة« و»سجل التطعيمات«.

التفاصيل ص17 ٭

16تحقيق
منع املرأة 

من »رخصة السالح« 
أمر تفرضه 

طبيعتها أم متييز 
ضدها؟
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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم

شرگـة املـد األخضر للتجـارة العـامة واملقـاوالت
بخالص العزاء وأصدق املواساة من

عـــــائلــــــــــة الـــخـــــــــرافــــــي الــــگــــــــرام
لوفاة املغفور له بإذن الله تعالى عميد العائلة

جـــــــاســـــم محـــمـــــــد عـــبــــــــداحملســــــن اخلـــــــرافــــي
رئيس مجلس األمة السابق

سائلــــــني املـــولــــى عــــز وجـــل أن يتغمــــد الفقيــــد بواســـع رحمتـــه
ويسگــنه فسيـــح جنـــاتـــه وأن يلهــــم أهلـــه وذويــه الصبـــر والسلـــوان

صاحب السمو تلقى اتصاالً هاتفياً من الرئيس العراقي للتعزية بوفاة اخلرافي

األمير عّزى خادم احلرمني في ضحايا تفجير املسجد: 
الكويت ترفض اإلرهاب بجميع أشكاله وصوره

»اخلارجية«: ندعم إجراءات السعودية  لترسيخ األمن

العدواني والهاجري والتميمي يدينون حادث القطيف

بعث صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد ببرقية 
تعزية إلى أخيه خادم احلرمني 
الش���ريفني املل���ك س���لمان بن 
عبدالعزيز آل سعود � ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة عبر 
فيها عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا حادث االنفجار 
الذي نفذه أحد اإلرهابيني في أحد 
املساجد في مدينة القطيف والذي 
أسفر عن سقوط العشرات من 

الضحايا واملصابني.
معربا س���موه عن استنكار 
الكويت وإدانتها الشديدة لهذا 
العمل اإلرهابي الشنيع والهادف 
إلى إزهاق أرواح األبرياء اآلمنني 
وإثارة الفتنة بني املواطنني والذي 

يتنافى مع كافة القيم والشرائع 
ومبادئ الدين اإلسالمي احلنيف. 
الكويت  مؤكدا س���موه موقف 
الثاب���ت في رفض اإلرهاب بكل 
أشكاله وصوره ومؤازرتها جلهود 
املجتمع الدولي الرامية للقضاء 
عليه. سائال سموه املولى تعالى 
ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته، وأن مين 
على املصابني بس���رعة الشفاء 
والعافي���ة، وأن يحفظ اململكة 
العربية السعودية من كل سوء 
ويدمي عليها نعمة األمن واألمان. 
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية الى 
أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك س���لمان بن عبدالعزيز آل 

س���عود � ملك اململكة العربية 
الس���عودية الش���قيقة ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا حادث االنفجار 
الذي نفذه أح���د اإلرهابيني في 
أحد املساجد في مدينة القطيف، 
سائال س���موه املولى تعالى أن 
يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
وأن يسكنهم فسيح جناته وأن 
مين على املصابني بسرعة الشفاء 
والعافية. كما بعث سمو الشيخ 
جاب���ر املب���ارك رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.
إل���ى ذل���ك، تلق���ى صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد اتصاال هاتفيا من أخيه 
الرئيس د.فؤاد معصوم � رئيس 

اجلمهورية العراقية الشقيقة عبر 
خالله عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور له بإذن 
اهلل تعالى جاسم اخلرافي رئيس 

مجلس األمة السابق.
مشيدا مبآثره اجلمة وخدماته 
اجلليلة لوطنه، س���ائال املولى 
تعالى ان يتغمده بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته.
وقد أعرب س���موه عن بالغ 
الرئيس د.فؤاد  ش���كره ألخيه 
معصوم على هذه اللفتة الكرمية 
وعلى ما عب���ر عنه من صادق 
التعازي واملواساة بهذا املصاب 
األليم مبتهال إل���ى الباري جل 
وعال أال يري اجلميع أي مكروه 

بعزيز.

أع���رب مصدر مس���ؤول في 
وزارة اخلارجي���ة ع���ن ادان���ة 
الكويت الشديدين  واس���تنكار 
حل���ادث التفجير االرهابي الذي 
اس���تهدف احد املساجد في بلدة 
القديح مبحافظة القطيف باململكة 
العربية السعودية الشقيقة وأدى 
الى مقتل وجرح عدد من االبرياء.  
وأوض���ح املصدر في تصريح ل� 

»كونا« ان هذه اجلرمية النكراء 
التي تس���تهدف امن واستقرار 
اململك���ة الش���قيقة وزرع بذور 
الفتنة فيه���ا لتنبذها كل قيمنا 
الس���ماوية وترفضه���ا اعرافنا 

االنسانية واالخالقية. 
وأض���اف املص���در ان هذه 
اجلماعات وأعماله���ا االرهابية 
تتطلب منا مضاعف���ة جهودنا 

االقليمي���ة والدولي���ة لوأده���ا 
وتخليص العالم من شرورها. 

وأكد املصدر وقوف الكويت 
الى جانب شقيقتها اململكة العربية 
الس���عودية وتأييدها في جميع 
االجراءات التي تتخذها لترسيخ 
االمن واالستقرار مجددا موقف 
الكويت الثابت الرافض لإلرهاب 
بكل اشكاله وصوره ومهما كانت 

دوافعه.  واختتم املصدر تصريحه 
بالتضرع الى اهلل سبحانه وتعالى 
بأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته وان يلهم 
ذويهم الصبر والسلوان وان مين 
على اجلرحى بالشفاء العاجل وان 
يحفظ اململكة العربية السعودية 
الشقيقة وشعبها العزيز من كل 

مكروه.

أدان النائب عبداهلل العدواني 
احلادث االرهابي الذي استهدف 
املصلني في احد املساجد في مدينة 
القديح السعودية، مستنكرا هذه 
االعمال االجرامية التي متس امن 
اململكة ومواطنيها بكل انتماءاتهم. 
وق���ال العدواني ان ه���ذا العمل 
االرهابي الشنيع الذي استهدف 
ابرياء في مسجد بيوم اجلمعة ال 
ميت لالسالم وتعاليمه السمحة 
بصلة وهو سلسلة من االرهاب 
الذي يريد تدمير املسلمني وبث 
الفرقة بينهم، داعيا الى الوقوف 
خلف اململكة العربية السعودية 
ف���ي مكافحتها لالره���اب الذي 

يستهدفها ودول املنطقة.
كما أدان مقرر اللجنة اخلارجية 
النائب ماضي الهاجري التفجير 
اإلرهابي اآلث���م الذي وقع أمس 
األول في مسجد مبحافظة القطيف 
باململك���ة العربية الس���عودية، 
مس���تنكرا مثل هذه االعتداءات 
الوحش���ية التي يرفضها الدين 
اإلسالمي احلنيف الذي يحث على 
عدم العنف والرحمة والتسامح. 
واضاف الهاج���ري في تصريح 
صحافي أن هذه اجلرمية البشعة 
تستهدف ضرب وحدة الشعب 
الس���عودي الش���قيق وزعزعة 
استقراره ويقف وراءها إرهابيون 

مجرمون ال ميتون للدين اإلسالمي 
بصلة، من جانبه أعرب النائب 
عب���داهلل التميم���ي عن أس���فه 
الشديد للعمل االرهابي اجلبان 
الذي استهدف األبرياء العزل في 
مسجد اإلمام علي مبنطقة القديح 
في القطيف شرق اململكة العربية 
الس���عودية.  وق���ال إن مخالب 
االرهاب بدأت تنهش في جسد دول 
مجلس التعاون وباتت السعودية 
تتعرض لهذا االرهاب التكفيري 
البغيض والبعيد كل البعد عن 

الدين االسالمي احلنيف.
وأش���ار التميم���ي ال���ى أن 
االرهاب الذي بدأ ينفذ املخططات 

الصهيوأميركية لتقسيم املنطقة 
العربية بدءا م���ن ليبيا ومصر 
والعراق وس���ورية، وها هو قد 
اقترب من دول اخلليج فالبد من 
وقف تلك املخططات اخلطيرة. 

وتابع: إن هذا الفكر االرهابي 
املتطرف يحظى بكل الدعم لتنفيذ 
مخطط���ات ماس���ونية لضرب 
التناحر  االسالم، ودق إس���فني 
الطائفي بني املسلمني وهم مرتزقة 
اس���تقطبتهم االف���كار املتطرفة 
وزودتهم بكل التسهيالت لتنفيذ 
كل املخطط���ات العاملية لتمزيق 
املنطقة وذلك من خالل األحداث 

التي تدور من حولنا.



احلركة الدستورية اإلسالمية 
تنعى جاسم اخلرافي

نعت احلركة الدس���تورية اإلسالمية فقيد الكويت 
رئيس مجلس األمة السابق الراحل جاسم اخلرافي من 
خالل بيان جاء في نصه: تتقدم »احلركة الدستورية 
اإلسالمية« بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد جاسم محمد 
اخلرافي، رئيس مجلس األمة الس���ابق، وتس���أل اهلل 
أن يتغمد الفقيد بواس���ع رحمته، ويلهم ذويه الصبر 

والسلوان.

نعى وزير االعالم االسبق الشيخ حمد جابر العلي 
رئيس مجلس األمة السابق العم جاسم اخلرافي، مؤكدا 
أن الكويت واالمتني العربية واالسالمية فقدت برحيله 
رجال عظيما قدم الكثير لوطنه في مختلف املجاالت.

واستذكر الش���يخ حمد اجلابر مواقف الفقيد قائال 
ان الفقيد له اسهامات 
وجه���ود سياس���ية 
واقتصادية وتنموية 
س���اعدت العديد من 
ال���دول والش���عوب 
وكان يتسم بالتواضع 
وم���كارم االخ���الق 
واحتفظ طوال حياته 
الطيب���ة  بعالقات���ه 
والتوازن مع االطراف 
والشرائح كافة وكان 
حريصا على التواصل 
مع اجلميع ونشر روح 

احملبة والوئام.
وأكد الشيخ حمد ان املرحوم بإذن اهلل تعالى العم 
جاس���م اخلرافي ظل طوال حياته ش���امخا بتواضعه 
وكبيرا ببساطته وقريبا من الناس بابتسامته التلقائية 
وقد احب ابناء الكويت فبادلوه احلب باحلب وجتسد 
ذلك في انتخابه لعضوية مجلس االمة لدورات عديدة 
ثم تتويجه برئاس���ة مجلس االمة من عام 1999 حتى 
عام 2012. وتقدم الشيخ حمد اجلابر من اسرة الفقيد 
بأحر املواساة القلبية مبتهال الى اهلل ان يتغمده بواسع 
رحمته ويس���كنه فس���يح جناته ويلهم اهله الصبر 

والسلوان.

الشيخ حمد جابر العلي 

استذكر مواقف الفقيد الكبير الوطنية

حمد جابر العلي: الكويت فقدت
شخصية وطنية قدمت الكثير

 نبيه بري

بري: فقدنا صديقًا كبيرًا ووفاته خسارة 
للبنان واألمة العربية كما للكويت

بيروت: أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري 
أن وفاة رئيس مجلس األمة السابق جاسم اخلرافي 

خسارة للبنان كما للكويت واألمة العربية.
وشدد بري، قبيل مغادرته بيروت بصحبة عقيلته 

متوجها إلى الكويت لتقدمي واجب العزاء في املرحوم 
بإذن اهلل تعالى، على أنه كان صديقا كبيرا.
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أكد أنه كان صاحب رؤية واضحة ونظرة ثاقبة

مشعل األحمد: اخلرافي كان أحد حكماء الكويت 
وترك بصمات واضحة في الداخل واخلارج

وأكد الش���يخ مش���عل 
املرح���وم  ان  االحم���د 
جاس���م اخلرافي يش���كل 
عالمة واضحة في تاريخ 
الكويت من خالل دوره في 
العملية السياسية كعضو 
او وزير  في مجلس األمة 
للمالية او رئيس للمجلس 
او رجل اعم���ال له العديد 
من االجنازات االقتصادية 

والتنموية.
الفقي���د  وأض���اف ان 
الراحل اسكنه اهلل فسيح 
جناته حمل هموم الكويت 
ابنائها فحرص  وتطلعات 
طوال حيات���ه على اعالء 
مصلحة البالد على سواها 

من املصالح االخرى.
ان املرحوم  الى  وأشار 
جاسم اخلرافي عرف طوال 
حياته بالنزاه���ة والكرم 
والبس���اطة والتواض���ع 
وس���عيه الدائم الى اقامة 
عالقات طيب���ة وقوية مع 
اجلميع وحرصه على اذابة 
اخلالفات بني الناس من اجل 
مصلحة الكويت واحلفاظ 
على وحدتها واستقرارها.

وقال الش���يخ مشعل 
االحم���د ان »عزاءنا في 
فقدان جاس���م اخلرافي 
تغمده اهلل بواسع رحمته 
انه ترك ميراثا كبيرا من 
الناس واحترامهم  محبة 
وتقديرهم لعطائه وجهوده 
الوطني���ة املخلصة التي 
ستظل خالدة في تاريخ 

الكويت«.

ق���ال نائ���ب رئي���س 
الش���يخ  الوطني  احلرس 
الكويت  ان  مشعل االحمد 
فقدت برحي���ل املغفور له 
جاس���م اخلرافي رجال من 
البارزين وقامة  رجاالتها 
من قاماتها الكبار وحكيما 
من حكمائها املخلصني الذين 
عرفوا بوفائهم الكبير لها 

وحبهم البنائها.
وأضاف الشيخ مشعل 
االحمد في تصريح ل�»كونا« 
أم���س ان رحيل جاس���م 
اخلرافي يعد خسارة كبيرة 
الكوي���ت ولألمتني  البناء 
العربية واالسالمية، مشيرا 
الى انه ترك بصمات واضحة 
واعماال خير كثيرة داخل 

الكويت وخارجها.
وأوض���ح: »لقد عرفت 
جاسم اخلرافي اخا عزيزا 
وصديقا مخلصا وانسانا 
نبي���ال راقيا في تصرفاته 
وكرميا في عطائه وثابتا 
في مواقفه وحريصا على 
احترام االخرين والتواصل 

معهم«.
وذكر ان الكويت تستذكر 
الوطنية  بالتقدير مواقفه 
االصيلة في مختلف املواقف 
التي ش���هدتها  واالحداث 
الكوي���ت، مبين���ا انه كان 
صاح���ب رؤي���ة واضحة 
ونظرة ثاقبة وبصيرة نافذة 
وخبرة طويلة اثمرت ميراثا 
كبيرا من العطاء املتواصل 
الذي قدمه للكويت خالل 

مشواره الطويل.

الشيخ مشعل األحمد 

عرفته أخًا عزيزاً 
وصديقًا مخلصًا 

وإنسانًا نبياًل راقيًا 
في تصرفاته





كان أحد الرجال القالئل الذين جتتمع فيهم احلكمة والصدق واخلبرة واألمانة والتواضع وحب الوطن

اخلالد: تاريخ الكويت سيتوقف طويالً أمام الدور الوطني للراحل جاسم اخلرافي
قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد إن تاريخ الكويت سيتوقف طويال أمام الدور الوطني الكبير 
الذي قام به املغفور له بإذن اهلل تعالى املرحوم جاس����م اخلرافي 
الذي أحب الكويت بصدق فكان دافعه في كل أعماله مصلحة الكويت 

واحلفاظ على استقرارها ومكانتها. 
 وأضاف اخلالد في تصريح

ل� »كونا« أمس إن املرحوم جاسم 
اخلرافي كان أحد الرجال القالئل 
الذي����ن جتتمع فيه����م احلكمة 
والص����دق واخلب����رة واألمانة 

والتواضع وحب الوطن.
الكويت  وأوضح أن تاريخ 
سيذكر له دائما جهوده البارزة 
في إعالء مكانة الكويت ودوره 
الكبير في احلفاظ على وحدة 
الصف ودعم االستقرار، مشيرا 
إلى أن الفقيد الراحل طيب اهلل 
ثراه كان صاحب مواقف ثابتة 

ورؤية ثاقبة.
وأكد أن املرحوم جاسم اخلرافي أحب الكويت وشعبها وتربع 
في قلوب أبنائها من خ����الل أعمال اخلير العديدة التي قام بها في 
الداخل واخلارج ومن خالل دوره الوطني الرائد في كثير من األحداث 
واملواقف التي شهدتها الكويت. وأضاف أن رحيل جاسم اخلرافي 
ميثل خسارة كبيرة للكويت ولكل من عرفه أو زامله أو اقترب منه 
أو عمل معه أو تعرف على مناقبه ومآثره، مش����يرا إلى أن الراحل 
كان قامة عالية من قامات الكويت الكبيرة. وأوضح أن الفقيد تغمده 
اهلل بواس����ع رحمته حافظ طوال حياته على إقامة عالقات طيبة 
وقوية مع مختلف أطياف الكويت وحرص على إخماد الفتنة وإذابة 

اخلالفات وحل املشاكل بني مختلف األطراف. 
وقال اخلال����د: »لقد أتاحت لي الظروف العمل خالل رئاس����ته 
ملجلس األمة االقتراب منه والتعرف على شخصيته الفريدة فعرفت 
فيه صدق الكلمة ونقاء القلب وصفاء الس����ريرة وبساطة العيش 
ومكارم األخالق«. وأضاف أن املرحوم جاس����م اخلرافي طيب اهلل 
ثراه لم يكن بحاجة إلى منصب أو شهرة ولكن دافعه األول واألخير 
كان مصلحة الكويت في كل األعمال التي قام بها بداية من دخوله 
انتخابات مجلس األمة عم 1975 أو قبوله منصب وزارة املالية عام 

1995 أو ترشحه النتخابات رئاسة املجلس عام 1999.
وتوجه اخلال����د بالدعاء إلى املولى عز وج����ل أن يرحم الفقيد 
الكبير جاسم اخلرافي طيب اهلل ثراه »الذي كان رجال نبيال أعطى 
الكويت الكثير من اجلهد والوق����ت واملال وظل مهموما بقضاياها 
وحريصا على مصلحتها وعاشقا لشعبها حتى اللحظات األخيرة 

من حياته«.

الشيخ محمد اخلالد
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تتقدم

شركة عيسى حسني اليوسفي وأوالده
بخالص العزاء واملواساة من

السيد/ لؤي جاسم محمد اخلرافي
عضو مجلس إدارة بنك الگويت الوطني

وعموم آل اخلرافي الگرام 
لوفاة املغفور له بإذن الله تعالى

جاسم محمد عبداحملسن اخلرافي
رئيس مجلس األمة السابق

سائلني الله القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسگنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان 
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ميكنك مشاهدة الفيلم الوثائقي الكامل عن خريجي اجلامعة من خالل قناتنا على اليوتيوب
والذي مت اخراجه من خريج اجلامعة االمريكية يف الكويت، عبد احملسن الهاشم، دفعة 2010

AUK “

 عندما تخرجت من اجلامعة وبدأت بالتحضير
 للماجستير، أدركت بأن التعليم املبني على فلسفة

 اآلداب والعلوم احلرة يف اجلامعة األمريكية يف
 الكويت قد زودني باملهارات الالزمة ملواجهة التحديات

التي واجهتني يف خالل مرحلة املاجستير

عبداهللا الكليب
دفعة 2009 (محاسبة/متويل)

Surrey ماجستير إدارة التمويل الدولي من جامعة 
اململكة املتحدة

مرشح لشهادة املاجستير يف جامعة جورجيا
الواليات املتحدة األمريكية

بة بةجتـر جتـر

“

AUK

احتاد التعاونيات 
يشيد بإجنازات 

الراحل الكبير

تقدم رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية د.سعد الشبو 

بأخلص التعازي، باسمه واسم 
مجلس إدارة االحتاد واإلدارة 

التنفيذية، برحيل رئيس 
مجلس األمة السابق جاسم 

اخلرافي، مبينا أن الفقيد كان 
صاحب مواقف مشرفة، وتقلد 
العديد من املناصب السياسية 

كعضويته ورئاسته ملجلس 
األمة وتسلمه لوزارة املالية 

واالقتصاد باإلضافة إلى 

إسهاماته اخليرية في العديد 
من املجاالت وانخراطه في 

العديد من جمعيات النفع العام.
وذكر في بيان اصدره بأن 
للراحل تاريخا سياسيا بدأ 
منذ أكثر من 40 عاما شهد 

خاللها الكثير من املنعطفات 
والتغيرات الدولية واإلقليمية 
واحمللية، واستطاع بحكمته 

وخبرته الواسعة احملافظة على 
احلياة السياسية في مجلس 

األمة من الوقوع في املجهول 

ووقف على مسافة واحدة 
من جميع الفرقاء، سائال اهلل 
عز وجل أن يجعله في واسع 
رحماته وأن يلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان، »إنا هلل وإنا 
إليه راجعون«.

املهنا: جاسم اخلرافي أثرى
 احلياة السياسية واالقتصادية

عائلة اجلاراهلل اخلرافي 
تعتذر عن عدم استقبال 

رواد ديوانيتهم اإلثنني

أك���د محافظ العاصمة الفري���ق متقاعد ثابت املهنا 
ان الكويت فقدت برحيل رئيس مجلس األمة األسبق 
جاس���م اخلرافي رجال من رجاالتها الكبار الذين أثروا 
الكويتية مبواقفهم  السياس���ية واالقتصادية  احلياة 
الثابتة وآرائهم السديدة التي جنبت الكويت الكثير من 
األزمات واحملن، معتبرا األدوار التي قام بها الفقيد في 
شتى املجاالت مثاال ودليال على حسن ودماثة أخالقه 

وحكمته التي يشهد لها اجلميع.
وأض���اف املهنا: »ان للفقي���د دورا كبيرا في تنمية 
االقتصاد الكويتي إلى جانب عملة السياسي، وساهم في 
إحداث نقالت نوعية على جميع األصعدة، موضحا ان 
الفقيد خدم الكويت في جميع مواقع عمله منذ انطالقة 
حياته السياسية واالقتصادية حتى اصبح محبوبا في 

قلوب الكويتيني«.

تعت���ذر عائلة اجل���اراهلل اخلرافي عن عدم 
استقبال رواد ديوانيتهم يوم غد االثنني وذلك 
بس���بب وفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى العم 

جاسم اخلرافي، رحمه اهلل.
وتتشرف مبعاودة اس���تقبال روادها مساء 

اإلثنني الذي يليه املوافق 1 يونيو املقبل.
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م. عادل اخلرافي م. نبيل اخلرافيد.عبداحملسن اخلرافي



أشاطركم األحزان بفقيدكم الغالي 

العم/جاسم محمد اخلرافي 
وعزائي لألخ الفاضل 

مهند محمد اخلرافي 
وأبناء فقيد الكويت 

وعموم آل اخلرافي الكرام 
سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وأهلكم وذويكم الصبر والسلوان 

أخوكم/صباح جابر املبارك الصباح



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
يتقدم

نائب رئيس مجلس األمة

مبارك بنيه اخلرينج وإخوانه
وآل الــــخــــــريـــنــــج

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

عـــائلـــــة اخلــــرافـــي الگــــرام
بوفاة عميد العائلة وابن الكويت البار

واأحد اأبناء الكويت املخل�سني

 املغفور له باإذن اهلل تعاىل

جاسم محمد عبداحملسن اخلرافي
رئيس مجلس األمة السابق

�سائال املوىل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه وحمبيه ال�سرب وال�سلوان
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رواد ديوانية اخلرافي )جبلة(
يتقدمون

بأحر التعازي القلبية وصادق املواساة من

وأنور  واياد  ولؤي  عبداحملسن  السادة/ 
اخلرافي  جاسم  وأحمد  وطالل 

وعموم آل اخلرافي الگرام 
لوفاة والدهم املغفور له بإذن الله تعالى

عميد العائلة
جاسم محمد عبداحملسن اخلرافي

رئيس مجلس األمة السابق

سائلني الله القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسگنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان 

ً جاسم اخلرافي.. دور بارز محلياً ودوليا

االنس����انية واالغاثية وزيادة 
املساعدت لهذا الشعب املظلوم. 
شكل مجلس التعاون اخلليجي 
لدى الفقيد الراحل احللقة االهم 
للكوي����ت، فكان عل����ى تواصل 
دائم مع مل����وك وقادة وزعماء 
ورؤس����اء دول التعاون، مبديا 
دعمه وتأييده ل����كل اقتراح او 
تش����ريع يزيد اللحمة بني دول 
التي تش����ترك في كل  اخلليج 
املقومات لغة ومصيراً ومنشأ 

وعادات وتقاليد.
ان االمة العربية التي عشقها 
جاسم اخلرافي كانت دائما في 
خاطره وصل����ب تصريحاته، 
يعم����ل على ازالة اخلالفات بني 
دولها ويدافع عن مصاحلها في 
كل مناس����بة، اما دوليا فجاسم 
اخلرافي كان احد الشخصيات 
التي حتظى باحترام دولي كبير 
سواء من القيادات أو املؤسسات 

البرملانية أو السياسية.

 ال تخطئه العني وال تراه اال في 
صلب االحداث، ممسكا بزمامها 

عامال على التأثير فيها.
الفلسطينية كانت  القضية 
على رأس اولوياته دائما، بذل 
كل جهد ممكن للعمل على اقامة 
الدولة الفلسطينية وتقرير حق 
الشعب الفسطيني، وكان شديد 
الصالبة ازاء ممارسات االحتالل 
االسرائيلي الغاشم بحق اهلنا 
في فلسطني، ودعم دائما االعمال 

جاس����م اخلرافي، اسم مأل 
الدنيا وش����غل الناس وال شك، 
دوره كان ب����ارزا عل����ى جميع 
الصعد، محليا ودوليا، سياسيا 
واقتصاديا، اجتماعيا وخيريا، 

كان كبيرا في كل شيء.
عرفه العالم شرقه وغربه، 
ش����ماله وجنوبه، طاف الدنيا 
حامال قضايا وطنه وامته العربية 
واالسالمية، لم يشارك في محفل 
ف����ي الص����دارة منه،  اال وكان 

..ومع جاللة السلطان قابوس بن سعيد الراحل الكبير جاسم اخلرافي مع صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وملك املغرب

.. ونائب رئيس اإلمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ٓال مكتوم .. ومع صاحب السمو األمير وأمير قطر سمو الشيخ متيم بن حمد بن خليفة آل ثاني
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.. ومع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ٓال خليفة والفقيد الكبير مع العاهل االردني امللك عبد اهلل الثاني خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز مع الراحل جاسم اخلرافي في إحدى املناسبات

.. ومع الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي

.. ومع ملك اسبانيا السابق خوان كارلوس

..والرئيس االلباني بامير توبي

والفقيد الكبير جاسم اخلرافي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري



عبداحملسن حاجي

حاجي: الكويت فقدت برحيل اخلرافي رجاًل 
حكيماً وسياسياً محنكاً

إس����هامات ف����ي العدي����د من 
املجاالت السياسية واالجتماعية 
واخلدمي����ة  واالقتصادي����ة 
واخليرية، يشهد له فيها القاصي 
والداني، وسيترك رحيله أثرا 
في النفوس، سائال العلي القدير 
أن يكأله بالرحم����ة والغفران 
وألهل����ه بالصبر والس����لوان 
وأن يحف����ظ الكويت وصاحب 
السمو وسمو ولي عهده األمني 
والقيادة السياسية وجميع أبناء 

الوطن.

أكد عضو مجلس إدارة جمعية 
السرة التعاونية عبداحملسن 
حاجي أن الكويت فقدت برحيل 
رئيس مجلس األمة الس����ابق 
جاس����م اخلرافي رجال حكيما 
وسياس����يا محنكا قاد مجلس 
األمة في أحلك الظروف واستطاع 
بحنكته وذكائه وحسن عالقاته 
مع اجلميع أن يعيد األمور إلى 
نصابها ويحمي احلياة السياسية 

ويعزز اللحمة الوطنية.
وأض����اف أن����ه كان للراحل 

غضنفري: اخلصال احلميدة 
للخرافي وسياسته احلكيمة 
ال ميكن أن متحى من الذاكرة

احلميضي: الفقيد 
حرص على زيادة 

دخل الكويت
وصف رئيس مجلس إدارة جمعية اجلابرية 
التعاونية أحمد طالب غضنفري رحيل رئيس 
مجلس األمة السابق املرحوم العم جاسم محمد 
عبداحملسن اخلرافي باخلسارة الكبيرة ملا متتع 
به الراحل من خص���ال حميدة ونظرة ثاقبة 
وحكمة استثنائية 
وفكر متميز ونير 
ورأي راجح وأفق 
مستقبلي واسع.

وذكر أن الكويت 
فقدت برحيل العم 
جاس���م اخلرافي 
الطراز  من  رجال 
الرفي���ع والنادر 
في عشقه وحبه 
وإخالصه ووالئه 
للوطن وللقيادة 
السياس���ية، فقد 
كان صاحب خلق 
دمث وهدوء ال نظير له ال يتميز به الكثير من 
السياسيني على الرغم من الظروف الصعبة 
التي مررنا بها في مجلس األمة والتي استدعت 
حكمة منقطعة النظير جتلت في ش���خصه 
- رحمه اهلل تعالى، فعبر بالس���فينة إلى بر 
األمان وطمأن اخلائفني وأزال الغمامة السوداء 
التي خيمت على نفوس���نا أجمعني.  وأضاف 
أن الراحل كان يع���رف بفعاله ووقوفه أمام 
الصعاب جلدا قويا، فلم تنحن هامته أمام أي 
ري���اح عاصفة وأدى األمانة التي أوكلت إليه 
بكل اقتدار وإخالص ووالء، فقد كان بحق رجل 
املهمات الصعبة التي عجز عنها الكثيرون، وبني 
غضنفري: اننا ال ميكن أن ننس���ى االبتسامة 
التي كانت تزين محيا الراحل اخلرافي - رحمه 
اهلل تعالى- ووقفاته املشهودة في كل احملافل 
واللقاء الطيب الذي كان يحتفي به بضيوفه، 
وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على املعدن 
االصيل الذي نش���أ عليه في أسرته الكرمية 
املبارك���ة التي لها تاريخ حاف���ل من العطاء، 
وإننا في هذا املقام اجلل���ل ال نقول إال قولة 
الصابر احملتسب: )الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون( ونسأل اهلل 
أن يصبر أهله وذويه وان يتغمده بواس���ع 

رحمته وجميل عفوه.

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة التسهيالت 
واملدير التنفيذي عبداهلل احلميضي ان الفقيد كانت 
له اسهامات اقتصادية كبيرة خصوصا حرصه على 

زيادة دخل الكويت عندما كان وزيرا للمالية، باإلضافة 
الى اسهاماته السياسية التي أرست دعائم االستقرار 

السياسي واالنتهاء من النزاعات السياسية.

أحمد غضنفري
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تــنـعـــــــى

   شـــركـــــة الــخـــــرافـــــي نــــاشــــيـــونــــــــال
وأفرعها وشركاتها التابعة والزميلة وجميع العاملني بها

رئــيــس مجــمــــوعـــة الـخـــرافــــي
املغفور له بإذن الله تعالى

السيد/ جاسم محمد عبد احملسن اخلرافي
راجني املولـــى عـز وجــــل أن يتـــغــمـــد الفـقـيـــد بواســــع رحـمتـــه ويســكـنـــه فـســيــح جـنــاتــــه 

ويلــهـــم أهـلــــه وذويـــه الصـبـــر والسلــــوان



 تعبرٌي فريد عن التمّيز.
 أقوى عروض الرفاهية
ملدة أسبوعني فقط.

QX50 إنفينيتي�

د.ك
11,999

 املعيار اجلديد للفخامة يقدم عر�ضًا ال ُيقاوم.
اخلطوط االإبداعية الدقيقة، واالأداء املتاأّلق، والتحّكم الفائق ل�سيارة الكوبيه مع كفاءة ال�سيارة الريا�سية املتعّددة اال�ستخدامات تتناغم 

ب�سال�سة لتمنحك جتربة قيادة غايًة يف الروعة. اإنفينيتي QX50 هي تعبرٌي فريد عن التمّيز واالأناقة والفخامة املُطلقة. 
   

INFINITI-ME.COM احجز االآن جتربة القيادة على

2م
01

5 
/ 1
63

هـ /
 –
ت 

2 م
01

5 
/ 0

5 
/3
ى 1

حت
 م 
20

15
 / 0

5 
/1
4 

ن–
ة م
فرت
ل ال

خال

ابتداًء من



تحقيق
االحد 24 مايو 2015

16

القبندي: نحتاح 
إلى أن نتسلح 

بالعلم واملعرفة 
والقدرة على اإلجناز 

والعمل

احلشاش: نحن 
في بلد القانون 

ولسنا بحاجة 
حلمل السالح 

الشمالي: املرأة 
حتتاج حلماية 

نفسها أكثر من 
الرجل وخصوصًا 

مع انتشار ظاهرة 
العنف 

بوشهري: ضرورة 
وجود معايير ملنح 

رخصة السالح سواء 
للمرأة أو الرجل

الدعيج: في حالة 
شعوري بحاجتي 

للسالح فلن أتوانى 
في تقدمي طلب 

»الداخلية« أصدرت 28 ألف رخصة.. منها واحدة فقط المرأة

منع املرأة من »رخصة السالح« 
أمر تفرضه طبيعتها أم متييز ضدها؟

د.جنان بوشهري جنالء النقي لولوة املال اللواء فراج الزعبي

ومن جانبها، قالت االعالمية 
فايزة املانع ان السالح ليس 
شرا كله، فقد يكون حاجة وقت 
الدفاع عن األرض والعرض، 
واخت���الل األمن واس���تباحة 
املس���اكن ويتحول الى كارثة 
وقت استتباب األمن والرخاء 
واالس���تقرار، وعندما تسود 
أجواء الفرح وجود الس���الح 
بالتأكيد يضر وال ينفع وكم 
حتولت بع���ض األعراس الى 
مآمت بس���بب س���الح أسيء 
استخدامه فتحولت الزغاريد 
ال���ى صرخ���ات. وال أتصور 
احلي���اة تنم���و وتتطور في 
أجواء العنف وعسكرة املجتمع، 
التقدم والتنمية يحتاجان الى 
استقرار وأمن وسالم، والسالح 
عنوان شر ودم وخوف وقلق، 
ومثل ه���ذه األجواء ال تصنع 
تقدما أو تطورا وال تنتج سوى 

املوت والدمار.
وأضافت ان الرس���ول ژ 
قال عن النساء انهن »قوارير«، 
وهناك مثل صيني يقول »ال 
تضرب املرأة حتى بوردة«، فما 
بالك بسالح تضرب أو تضرب 
به، املرأة ليست بحاجة للسالح، 
بل السالح يحتاج للمرأة كي 

تنزعه من الوجود.

س���ارة الدعيج ان فتح الباب 
للس���ماح للم���رأة بترخيص 
الس���الح مطل���ب مس���تحق 
خصوصا ان مجتمعنا يضم 
الالتي  النس���اء  الكثير م���ن 
يعشن من دون حماية عائلية، 
كالعامالت في املستشفيات وفي 
الشركات واألماكن العامة، فهو 
وسيلة حلمايتهن من ضعاف 
النف���وس ورادع بح���د ذاته. 
ومن الواجب أن تتقدم املرأة 
بطلب ترخيص السالح وأن 
تصدر الئحة بالس���ماح لها. 
وعن نفسي لم أتقدم.. ولكن 
في حالة ش���عوري بحاجتي 
له فلن أتوانى في تقدمي طلب 

حلصولي على الرخصة.

جمع السالح ملا لوجوده من 
تأكيد على زيادة اجلرمية حتى 
ينعم املجتمع باألمن واألمان 
النساء  اقتناء  فإن محدودية 
للسالح تعود الى أن التسلح 
وحمل السالح في منظومتنا 
الثقافية هو سلوك رجولي، 
فالرجل مس���ؤول عن حماية 
املجتمع، واملمتلكات، واألسرة، 
واملرأة أيضا، وطبيعة املرأة 
انها تبحث عن األمن واألمان 
لتحاف���ظ عل���ى نفس���ها 
واسرتها وهي بطبيعتها تكره 
العنف ولذلك تكره الس���الح 
النه يرتبط بالعنف، وأعتقد 
اننا نحتاح الى ان نتس���لح 
بالعلم واملعرف���ة وبالقدرة 
على االجناز والعمل وبالتقوى 
ونشر ثقافة السالم والتسامح 

ونبذ العنف. 
السياسية  الناش���طة  أما 
جناة احلشاش، فقالت ان حمل 
السالح مسؤولية كبيرة جدا 
ال يتحملها أي انسان خلطورة 
استعماله في حلظات التهور. 
ونحن في السنوات األخيرة 
حتيط بنا الظروف واألجواء 
القلقة س���واء على املستوى 
احملل���ي أو العرب���ي، وقد ال 
يس���تطيع من يحمل السالح 
ان يتحكم في نفس���ه فيلجأ 
اليه، ومن هنا فأنا ضد منح 
تراخيص حمل السالح، فنحن 
وهلل احلمد ف���ي بلد احلرية 

والقانون. 
بدورها، قال���ت احملامية 
سعاد الشمالي إن القانون رقم 
»13�1991« في شأن األسلحة 
والذخائر لم يفرق بني رجل 
وام���رأة عن���د تق���دمي طلب 
احلصول على رخصة حمل 
السالح فهو حق ممنوح لكال 
اجلنسني، والشروط التي نص 
عليها القانون في املادة 3 طلب 
توفرها لكليهما دون أي متييز 
بينهما وهي ان يكون كويتي 
اجلنسية واال يقل العمر عن 
21 سنة وان يكون الئقا صحيا 
وان يكون غير محكوم عليه 
بجناي���ة، وأمتنى أن يضاف 
الى الشروط شهادة رسمية 
تثبت القدرة على اس���تخدام 

السالح.
مشيرة الى انه متت املوافقة 
على منح امرأة كويتية واحدة 
فقط ترخيص حمل السالح 
الرماية،  ألنها حائزة بطولة 
أما باقي الطلبات فتم رفضها، 
وأرجو أال تتعسف الداخلية 
في اس���تعمال هذا احلق ضد 
املرأة فهي مواطنة ومن حقها 
أن حتصل على ترخيص حمل 
الس���الح. النها حتت���اج الى 
حماية نفسها أكثر من الرجل، 
خصوصا مع ازدياد معدالت 
اجلرمية في الكويت وانتشار 

ظاهرة العنف.
من جانبها، قالت احملامية 

وطالب���ت م���ن تقدم���ن 
باحلص���ول عل���ى رخص���ة 
س���الح ولم يحصلن عليها 
برفع شكوى لوجود تعسف 
في تطبي���ق القانون وبخس 
حق املرأة، مستدركة: دعونا 
نثق باملرأة ونفتح لها املجال 
لنرى ماذا ستصنع، وأكدت 
النقي ان���ه ال يوجد اي مانع 
من اقتناء املرأة للس���الح اذا 
اقتضت الضرورة لها، مثلها 

مثل الرجل.
أما رئيسة اجلمعية الثقافية 
النسائية لولوة  االجتماعية 
املال وبالرغم من اشارتها الى 
انها ال حتبذ اقتناء الس���الح 
بش���كل عام وال تشجع على 
ذلك، فإنها لفتت الى أنها مع 
منح املرأة رخصة سالح ما دام 
يتم منحها للرجل اذا اقتضت 
الضرورة لذلك او يتماش���ى 
األمر مع طبيعة عملها، مشيرة 
الى ان هناك كثيرا من القوانني 
التي تقر ولكن عندما يتعلق 
األمر بامل���رأة فإنها ال تطبق 
الننا نعيش في مجتمع ذكوري 
القوانني  يتحكم في جمي���ع 
والق���رارات، مؤكدة ضرورة 
منح السالح ملن يحتاج اليه 
ان كان رج���ال او امرأة وعدم 

التمييز بينهما. 
بدورها، ترى املستشارة في 
مجلس األمة والعضو السابق 
في املجل���س البلدي د.جنان 
بوشهري ضرورة عدم التمييز 
القوانني بني اجلنس���ني،  في 
مش���يره ال���ى أن »احلصول 
على رخصة سالح يعتمد على 
حاجة االنسان اليه سواء كان 
امرأة او رجال، مشيرة الى أن 
املرأة الكويتية متواجدة اليوم 
في وزارة الداخلية وفي جميع 
السابق  التي كانت في  املهن 
حكرا على الرجال، وفتح الباب 
أمامها في هذه املجاالت اكبر 
دليل على قدراتها، مشيرة الى 
ان قانون الترخيص للسالح 
يجب ان يتماشى مع الدستور 
الذي ال مييز بني الرجل واملرأة 
التي  وبالتال���ي فالقوان���ني 
تش���رع يجب ان تكون وفق 

هذا املبدأ. 
وأكدت بوشهري ضرورة 
وج���ود معايير ملنح رخصة 
السالح سواء للمرأة أو الرجل، 
واال يكون هناك توس���ع في 
منحها الن البلد دولة قانون 
ومؤسسات واكثر ما مييزنا 
هو األمن واألم���ان وبالتالي 
لسنا بحاجة حلماية انفسنا، 
مش���يرة الى ان���ه قد حتدث 
حوادث فردية ولكن ال ميكن 

القياس عليها.
من جانبها، قالت أس���تاذ 
التخطيط االجتماعي بكلية 
العلوم االجتماعية د.س���هام 
القبندي انه في الوقت الذي 
تزيد املطالبات بالتشديد على 

متنح جميع املتقدمني رخصة 
سالح حتى ان كان الراغب في 
اقتنائ���ه رجال، حيث تفرض 
ش���روطا للحص���ول علي���ه 
منها قدرات���ه العقلية ومدى 
معرفته باستخدام السالح الى 
جانب األسباب التي استدعته 
للحصول على السالح، واذا 
املبررات  امرأة لديها  تقدمت 
املقنعة للحصول على رخصة 
فسوف مننحها تلك الرخصة، 
كاشفا عن ارسال اإلدارة كتابا 
الى إدارة الشؤون القانونية 
في وزارة الداخلية للتأكد من 
العبارة التي يتضمنها القانون 
وهي أن يتم منح رخصة سالح 
ل� »كويتي اجلنسية« للتأكد ما 
اذا كانت تقتصر على الرجل 

ام تشمل اجلنسني معا.
وهنا يطرح السؤال نفسه: 
هل القان���ون يجب أن مييز 
ب���ني املرأة والرج���ل في هذا 
املوضوع؟ وه���ل املرأة غير 
قادرة على اقتناء السالح بشكل 
ال تث���ق فيها وزارة الداخلية 
حتى متنحها الترخيص؟ أال 
يوجد نساء لديهن نفس املركز 
االجتماعي واملالي والسياسي 
مثل الرج���ل وبالتالي دوافع 
الرجل على السالح  حصول 
هي نفسها لدى املرأة؟ أم هل 
»نعوم���ة امل���رأة« ال تتوافق 

وخشونة السالح؟
»األنب���اء« توجهت بهذه 
األس���ئلة ال���ى مجموعة من 
السيدات املعنيات بالشأن العام 
آرائهن، حيث  للوقوف على 
أيدت املستشارة بإدارة الفتوى 
والتشريع بدرجة وكيل وزارة 
جنالء النقي حصول املرأة على 
رخصة س���الح، مشيرة الى 
انها »اذا اقتضت احلاجة فلن 
التوجه للحصول  تتردد في 
على رخصة سالح«، مشددة 
على ضرورة »عدم التمييز في 
املرأة والرجل«،  القانون بني 
مؤكدة قدرة املرأة على التعامل 
مع السالح، حيث أشارت الى 
»األدوار البارزة والعظيمة التي 
قامت بها املرأة الكويتية خالل 
فترة االحتالل وكيف حافظت 
على رج���ال املقاومة وكانت 
تنقل لهم األسلحة والذخائر 
خلسة، الفتة الى انه ال يوجد 
فقط امرأة شهيدة وامنا ايضا 
مقاومة أثبتت جدارتها وقدرتها 

في هذا املجال«.
واضافت النقي انه اذا كان 
عذر الوزارة الواهي بأن املرأة 
غير مدرب���ة فليتم فتح باب 
التجنيد للسيدات حتى يتم 
تدريبهن للمشاركة في حماية 
الوطن التي يجب اال تختزل 
في الرجال فقط«، مبينة وجود 
العديد من النساء الالتي يرغنب 
في االنخ���راط في هذا املجال 
واملساهمة في حماية وطنهن 

جنبا الى جنب مع الرجل.

بيان عاكوم  - دانيا شومان

أثار القانون اجلديد الذي 
اصدره مجل���س األمة بداية 
العام احلالي بش���أن تنظيم 
جم���ع الس���الح والذخائ���ر 
واملفرقعات متبوعا مببادرة 
حكومية متثلت في اعطاء مهلة 
4 اشهر بدأت في فبراير املاضي 
لتسليم املواطنني أسلحتهم 
او  دون مالحق���ة قانوني���ة 
ايجابية  مساءلة، ردود فعل 
من مختلف شرائح املجتمع ما 
أدى الى تقليص ظاهرة تفشي 
السالح بني ايدي املواطنني، اال 
انه في املقابل فتحت ش���هية 
الراغبني في االحتفاظ بالسالح 
الى االسراع باقتنائه قانونيا 
من خ���الل احلص���ول على 
رخصة سالح، حيث أعلنت 
الداخلية اصدار نحو  وزارة 
28 ألف رخصة سالح، بيد ان 
الالفت في األمر هو حصول 
امرأة واح���دة فقط على هذه 
الرخصة وهي ضابط بوزارة 

الداخلية.
»األنباء« سألت املدير العام 
العامة ملباحث جمع  لإلدارة 
الزعبي  اللواء فراج  السالح 
عن س���بب منح امرأة واحدة 
فقط رخصة س���الح، بالرغم 
من اش���ارته الى أن القانون 
بشكل عام ال مييز بني املرأة 
والرج���ل وان���ه اذا كان لدى 
املرأة املتقدمة بالطلب مبررات 
مقنعة للحصول على رخصة 
سالح فستمنح لها، مبينا ان 
القانون  ف���ي  هناك غموضا 
وانهم بصدد التأكد ما اذا كان 
القانون يسمح للمرأة الكويتية 
باحلصول على الرخصة من 

عدمها. 
واش���ار الى ان الوزارة ال 

جناة احلشاش سعاد الشماليفايزة املانع

سارة الدعيج

امــرأة  أو  رجـاًل  كـان  سـواء  إليـه  يحتـــاج  ملـن  السـالح  منـح  يجـب  املال: 
التجنيد  بـاب  لهـا  فليفتـح  مـدربة  غيـر  املــرأة  بـأن  الــوزارة  عـذر  كــان  إذا  النقـي: 
الوجود مـن  تنزعـه  كـي  إليهـا  يحتـاج  السـالح  بل  للسـالح  بحاجة  ليست  املرأة  املانـع: 

د.سهام القبندي

ر الهيئة العامة ل�ص�ؤون الق�صّ

�إعـــــالن

تعلن الهيئة العامة لشئون القّصر بصفتها قيمًا
على  تركة املرحوم بإذن الله

صالح عبدالهادي صالح الزميني
�أو �ــصــلــة قـــر�بـــة باملرحوم  لـــه عــالقــة  لــكــل مـــن 

�ملــذكــور �أو �أحــد ورثــتــه �أو ورثــة و�لــدتــه �ملتوفاة 

قــبــلــه �ملـــرحـــومـــة/ فــاطــمــة جــمــعــان �أحـــمـــد، �أن 

�لكائن  �لرئي�صي  �لهيئة  مقر  مبر�جعة  يقوم 

�صركة  �لربكة بجانب  دو�ر   - �صرق  يف منطقة  

�لت�صهيالت �لتجارية - �إد�رة �خلدمة و�ملتابعة 

يف �لــدور �لأر�صي، وذلك خالل ع�صرة �أيــام من 

تاريخ �لإعالن م�صطحبًا معه ما يثبت قر�بته �أو 

�صلته باملرحومني �ملذكورين وذلك لالأهمية.

     

�أ�سامة حممد حافظ

لـــوفـاة املغفـور له باإذن اهلل تعاىل

و�لـــــــــده

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل الزميل
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33 ألف طالب يخوضون اختبارات »الثاني عشر« اليوم 

والعيسى: ال تساهل في تطبيق اللوائح

د.هيثم االثريد.بدر العيسى

محمود الموسوي ـ هالة عمران 

التربية ووزير  أكد وزي���ر 
التعليم العالي د.بدر العيس���ى 
ان الوزارة ل���م تدخر جهدا من 
أجل تأمني أفضل األجواء النطالق 
اختبارات الصف الثاني عش���ر 
في القس���مني العلم���ي واألدبي 
اليوم )األح���د(، مجددا طمأنته 
للطلبة بأن االسئلة ستكون في 

مستواهم.
وأض���اف د.العيس���ى لقد 
حرصنا على توفير كل ما يلزم 
لتمكني الطالب والطالبات من اداء 
االمتحانات بكل سهولة ويسر، 
خصوصا ان نتائجها س���تحدد 
مسار حتصيلهم العلمي فضال 

من جانبه، أكد وكيل وزارة 
التربية د هيثم األثري االستعداد 
التام لدى كل القطاعات واالدارات 
ال���وزارة إلجراء  ف���ي  املعنية 
االختبارات النهائية للصف الثاني 
عش���ر في جو يؤمن االطمئنان 

والراحة للطلبة.
وب���ني د.األث���ري ان ع���دد 
طلب���ة الص���ف الثاني عش���ر 
الذين سيخوضون االختبارات 
يبل���غ 32871 طالب���ا وطالبة، 
العلمي  القسم  منهم 17620 في 
و15251 في القسم األدبي، الفتا 
إلى انه يضاف اليهم 950 طالبا 
وطالبة في التعليم الديني الذين 
انطلقت اختباراتهم في 19 مايو 

اجلاري.
وذكر أن 24334 طالبا وطالبة 
من طلبة الثانوي���ة العامة في 
مدارس التعليم العام و8460 في 
التعلي���م اخلاص باإلضافة إلى 
77 طالب���ا وطالبة في »التربية 
التوفيق  اخلاص���ة«، متمني���ا 
والنجاح ومستقبال زاهرا جلميع 
الطلبة. وفي السياق نفسه، أكد 
مدير عام االدارة العامة ملنطقة 
حولي التعليمية أنور العنجري ان 
منطقة حولي التعليمية استعدت 
الس���تقبال طلبة الصف الثاني 
عشر وذلك بتنظيم اجتماعات 
موس���عة مع املي���دان التربوي 
اضافة الى االجتماعات املنعقدة 
بني مراقب���ي املراحل التعليمية 
ومديري املدارس وذلك لالطمئنان 
على جهوزي���ة املدارس وجلان 
االختبارات وتوفير اجلو املناسب 

واالختبار املريح للطلبة.
وأش���ار العنج���ري الى ان 
املنطقة ش���كلت فرقا للطوارئ 
وذلك حلل اي مشكلة تقع خالل 
هذه الفت���رة احلرجة وتفاديها 
بشكل سريع سواء على صعيد 
الصيانة الهندسية للمدرسة أو 
أي طارئ آخ���ر. من جهته ذكر 
املوجه الفني العام ملادة التربية 
اإلسالمية باإلنابة جاسم املسباح 
أن التوجيه الفني العام للمادة 
أع���د مجموعة من اإلرش���ادات 
والتوجيه���ات اخلاصة بفترة 
االختب���ارات لرف���ع مس���توى 
أداء الطلبة وتهيئتهم نفس���يا 
خلوضها، الفتا إلى االنتهاء من 
تسليم كل االختبارات اخلاصة 
باملرحلة الثانوية إلى املسؤولني 

املعنيني بالوزارة.

عن انها مقياس لقدراتهم، الفتا 
ف���ي الوقت ذاته إل���ى أن هذا ال 
يعني التساهل في تطبيق الئحة 

االختبارات.

شركة اخلليج گلينگر للتجارة العامة
وجميع العاملني فيها

يتقدمون
بأحر التعازي القلبية وصادق املواساة من

السيد/ لؤي جاسم محمد عبداحملسن اخلرافي

وعموم آل اخلرافي الگرام 
لوفاة املغفور له بإذن الله تعالى

العم/ جاسم محمد عبداحملسن اخلرافي
رئيس مجلس األمة السابق

سائلني الله القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسگنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان 

تتقدم

اجلمعية الطبية الگويتية
بأحر التعازي القلبية واملواساة من

عــائلة الـــخـرافـي الـــگـرام
لوفاة املغفور له بإذن الله تعالى

جاسم محمد عبداحملسن اخلرافي
رئيس مجلس األمة السابق

سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسگنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

جمعية املعلمني الكويتية

مركز ارتقـــــــاء
ارتق.. مع معلمـــيـــــن
ذوي گفاءة عالية

املرگز: املقر الرئيسي محافظة العاصمة - الدسمة - ق 3 - شارع سالم اجلميعان بجانب مقر جمعية املعلمني الگويتية
لالستفسار )من الساعة 5 - 8 مساء ( : 99945924 - 67756550

يجب اإح�سار البطاقة املدنية للطالب عند الت�سجيل

دورات الدور الثاني
لطالب املرحلة املتوسطة

ارتق.. مع جهاز إشرافي
من املوجهـــــــني الفنيــــني

خصم
٪20

ألبناء أعضاء جمعية 
للعام الدراسي 2014-2015املعلمني الكويتية

خصم
٪15

عند التسجيل في أكثر
من مادة أو أخوين

بداية التسجيل
2015/5/24م

من األحد إلى اخلميس) من الساعة 5-8 مساًء(

بداية الدراسة
2015/5/30م
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نشر ثقافة العمل 
التطوعي بني 

الشباب

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

)محمد خلوصي( هند الصبيح في جولة باملعرض املصاحب للمنتدى  

خالل افتتاح منتدى الكويت الدولي الثاني للعمل اإلنساني

الصبيح: »الشؤون« حريصة على تشجيع 
الشباب  لتنفيذ مشاريع إنسانية

بشرى شعبان

أك���دت وزيرة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدول���ة لش���ؤون التخطيط 
والتنمية هند الصبيح حرص 
وزارة الش���ؤون على حماية 
الشباب وحثهم على التعاون 
الوطن،  ف���ي رفعة  والتآخي 
كما انها أخ���ذت على عاتقها 
توعيته���م في مج���ال العمل 
اإلنس���اني ودعم املشروعات 
اخليرية واملشاركة بفاعلية في 

الدعم املادي واملعنوي. 
جاء ذلك في كلمة للصبيح 
خالل افتتاح منتدى الكويت 
الدولي الثاني للعمل اإلنساني، 
الوزارة  الى مشاركة  مشيرة 
في تنظيم كثير من األنشطة 
مع اجلهات ذات الصلة بالعمل 
االجتماع���ي ومنه���ا دورات 
بالفائدة على  وندوات تعود 
الش���باب إلب���راز أهمية ذلك 
املجال وترسيخ مفهوم حب 
الوطن والعم���ل على خدمة 

جميع فئات املجتمع. 
وأضافت الصبيح: إن عمل 
وزارة الش���ؤون كان دائم���ا 
ينصب في االهتمام باملجموعات 
التطوعية الشبابية ورعايتها 
ومد ي���د العون لها ومحاولة 
عبداهلل املطوطحنش���ر ثقافة العمل التطوعي 

بشرى شعبان

كش���ف مدير ع���ام الهيئة 
العامل���ة  للق���وى  العام���ة 
بالتكليف عب���داهلل املطوطح 
عن ان إدارتي عمل الفروانية 
والعمالة الوطنية باشرت اليوم 
العمل للمواطنني  اذن  إصدار 
املسجلني في القطاع اخلاص. 
وقال في تصريح صحافي انه 
مت تخصيص 18 موظفا في ادارة 
العمالة الوطنية في الرميثية و8 
موظفني في ادارة عمل الفروانية 
للعمل في الفترة املسائية من 
الساعة 4.30 حتى 7.30 إلدخال 
البيان���ات وإصدار اذن العمل 
للعمالة الوطنية، مشيرا الى انه 
مبجرد إدخال البيانات سيصدر 
اذن العمل مباشرة ويظهر في 
برنامج الهيكل���ة والتأمينات 
ان اذن العم���ل صدر مبوجب 
الربط اآللي. وأشار املطوطح 
الى انه مت االستعداد لفتح مراكز 
خدمة املواطن إلصدار اذونات 
العمل للعمالة الوطنية في حال 
واجهت االدارات املخصصة اي 
ازدحام، موضحا ان العمل جار 
إلصدار اذونات عمل ل� 24 ألف 
مواطن مس���جلني في برنامج 
الهيكلة يس���تفيدون من دعم 
العمالة الوطنية وليست لديهم 
اذونات عم���ل، وهؤالء عليهم 
إصدار اذن العمل خالل فترة 
ثالثة أشهر من تاريخ صدور 
الق���رار الصادر ع���ن مجلس 
الوزراء رقم 2015/613 والتي 
ستنتهي في 2015/8/9، وبعد 
هذا التاريخ فكل مواطن مسجل 

في برنامج الهيكلة ولم يصدر 
اذن عمل فس���يتم ايقاف دعم 

العمالة عنه.
انه وف���ق آخر  وأوض���ح 
احصائية فهناك 25 ألف موطن 
مسجلون في القطاع اخلاص 
لديهم اذن عمل، و24 ألفا ليس 
لديهم اذن عمل، ولكنهم حاليا 
يس���تفيدون من دعم العمالة 
الوطنية وهؤالء عليهم إصدار 
اذن العمل خالل املدة احملددة، 
كم���ا ان هن���اك 4000 كويتي 
متقاعد مسجلون على العمالة 
الوطنية ويعملون ولكنهم ال 
يس���تفيدون من دعم العمالة 
ألنهم متقاعدون. وبني املطوطح 
ان اله���دف من هذه اإلجراءات 
هو التأكد من وجود املنش���أة 
فعليا وان املواطن على رأس 
عمله، وكذلك حصر الشركات 
العمالة  املس���تفيدة من دعم 
الوطنية، موضحا ان اذن العمل 

يصدر سنويا. 
وعن املستندات املطلوبة 
إلص���دارات اذن العم���ل، قال 
أوال طلب تسجيل في العمالة 
الوطنية وعقد العمل األصلي 
وصورة ع���ن اعتماد التوقيع 
وشهادة البطاقة املدنية، مضيفا 
ان الربط اآللي اختصر الدورة 
املستندية وأصبح يسجل فقط 
في الهيئة العامة للقوى العاملة 
دون حاجة الى تس���جيل في 
التأمينات او برنامج الهيكلة كما 
كان يحصل سابقا ألنه بواسطة 
الربط اآللي تظهر املعلومات 

مباشرة. 
وب���ني املطوط���ح ان ادارة 

العمالة الوطنية ربطت ايضا 
مع ادارة تقدير االحتياج للتأكد 
ان املنشأة قائمة وتزاول  من 
عمله���ا وانه يطبق النش���اط 
الوظيفي حسب االختصاص 
وجنس املوظف، مؤكدا ان العمل 
جار عل���ى ان يتم جتديد اذن 
العم���ل آليا من الش���ركة بعد 
حصوله على الرقم الس���ري 
من الهيئة، مشيرا الى وجود 
قسم مختص في ادارة تفتيش 
العمالة  العمل للتفتيش على 
الوطنية والتأكد من انها على 

رأس عملها.
وناش����د املطوطح أصحاب 
األعمال املبادرة الى إصدار اذن 
عمل للعمال����ة الوطنية لكي ال 
يتوقف دع����م العمالة الوطنية 
عنها. مشددا على انه ال تهاون في 
مسألة تشغيل العمالة املسجلة 

وتواجدها على رأس عملها.

بدء منح أذونات العمل للمواطنني في »اخلاص«

ل���دى الش���باب وجذبه���م 
نح���و االنخراط ف���ي العمل 
اإلنساني، مؤكدة حب شباب 
الكويت للعمل اخليري الذي 
جبل عليه وذلك ملا انتهجته 
الكويت من خالل مؤسساتها 
احلكومية من تنشئة أبنائها 
الشباب على منهج البذل من 
اجل اإلنسانية، مشددة على 
أهمية أن ينصب دور احلكومة 
على حتفيز الشباب وحمايتهم 
وبن���اء كفاءاتهم ف���ي العمل 
اإلنس���اني.  من جانبه، ألقى 
مدير إدارة التنسيق واملتابعة 
السفير  في وزارة اخلارجية 
ناصر الصبي���ح كلمة وزارة 

اخلارجية، نقل خاللها حتيات 
وزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد للمنتدى، مشددا على 
العمل اإلنس���اني متجذر  أن 
في املجتمع الكويتي، مخاطبا 
ش���باب الكوي���ت: »أنتم أمل 
اإلنسانية« وأنتم الطموحات 
املرج���وة الزدهار مس���تقبل 
الكويت ونحن واثقون بتميز 
عطاء وجهود وخبرات شبابنا 
وجميع مؤسساتنا اإلنسانية 
واخليرية احلكومية واألهلية، 
داعيا املؤسس���ات اإلنسانية 
واخليري���ة لتبني الش���باب 
ودعم مش���اريعهم اخليرية، 
الديبلوماس���ية  أنهم  مؤكدا 

اإلنسانية للكويت.  بدوره، 
أكد مدير إدارة املتطوعني في 
وزارة الشباب فؤاد بوشهري 
أهمية دور الشباب في العمل 
اخليري واإلنس���اني، مشددا 
عل���ى ان وزارة الش���باب لن 
تألو جهدا في دعم وتشجيع 
املش���اريع الش���بابية، ودعا 
مؤسس���ات العم���ل اخليري 
واإلنساني للوقوف إلى جانب 
الش���باب ودعم مشاريعهم. 
كما أكد نائب رئيس مجلس 
اله���الل األحم���ر أنور  إدارة 
الهالل  احلساوي أن جمعية 
األحمر تسعى في هذا املنتدى 
الكويت  الستكمال مس���يرة 
اإلنس���انية وإتاح���ة فرصة 
جديدة لاللتقاء والتش���اور 
وتبادل اخلبرات بني املنظمات 
اإلنس���انية احمللية والدولية 
وبناء جس���ور التواصل مع 
اللجنة الدولية.  ودعا من خالل 
شعار املنتدى »شباب الكويت 
التعاون  إلى  أمل اإلنسانية« 
العاملة  بني جميع اجله���ات 
في الدولة لتثقيف الش���باب 
وكافة أفراد املجتمع بشكل عام 
حول أهمية العمل التطوعي. 
وفي اخلتام مت تكرمي اجلهات 
املش���اركة وجال���ت الوزيرة 
هند الصبيح واحلضور على 
املعرض املصاحب للمنتدى.
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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

نًا
جما

   
ف  

ملل
ح ا

فت
 و

رة
شا

�
شت

ال�
ا

- 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 

الشبو: إعادة جلنة األسعار لكنف احتاد التعاونيات أولوية
محمد راتب

كش���ف رئي���س احت���اد 
التعاوني���ة  اجلمعي���ات 
االس���تهالكية د.سعد الشبو 
انه س���يتم العمل على إعادة 
جلنة األسعار إلى كنف االحتاد، 
والوقوف على جميع الزيادات 
غير املبررة في أسعار بعض 
األصن���اف والس���لع واتخاذ 
قرار تعاوني بش���أنها، وذلك 
د.سعد الشبوانطالق���ا من مبدأ الش���فافية 

وتخفيف األعب���اء املالية عن 
املستهلكني.

وأض����اف عق����ب تش����كيل 
مجلس إدارة احتاد اجلمعيات 
التعاونية برئاسته ان املرحلة 
املقبلة ستشهد تغييرا جذريا 
نحو التطوير واإلجناز وتنفيذ 
اخلطط التنموية التي تتوافق 
مع الرؤية السامية في حتقيق 
األمن الغذائي، وتوفير األرقى 
واألجود من السلع في اجلمعيات 
التعاونية، إلى جانب محاربة 

الغ����الء، وتوحيد األس����عار، 
واملساهمة في املشاريع الوطنية 
التعاونية وتطبيق النظام اآللي 

في كل اجلمعيات التعاونية.
وزاد بأن امل����كان الطبيعي 
للجنة األسعار هو االحتاد، الذي 
تقع على عاتق أبنائه مسؤولية 
إدارتها كونهم املختصون في 
هذا املجال، ويالمسون مطالب 
واحتياجات املس����تهلكني على 
أرض الواقع، مشيرا إلى انه فور 
استعادة االحتاد للجنة ستتم 

إعادة النظر في الزيادات غير 
املبررة، مبينا اننا لم نصل إلى 
هذا املكان إال بدعم أبناء الوطن 
الذين سنكون صوتهم املسموع. 
وتابع د.الشبو ان احلضور غير 
املس����بوق في انتخابات احتاد 
التعاونية والذي  اجلمعي����ات 
جت����اوز 90% يدل على حرص 
العمل  التعاونيني على إحياء 
العملية  التعاون����ي، وس����ير 
االنتخابية بكل هدوء وأريحية 
وشفافية، خصوصا خالل القيام 

بالتصويت والفرز ما انعكس 
إيجابا على جميع احلاضرين 
إدارة  ش����اكرا  واملش����اركني، 
االنتخابات وشؤون العضوية 
في وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل عل����ى إدارتهم الراقية 
النتخابات االحتاد، وشفافيتهم 

في عملية الفرز االنتخابي.
وفيما يتعلق باستعدادات 
االحتاد لشهر رمضان املبارك، 
أوض���ح اننا س���نكمل اخلطة 
املوضوعة من قبل املدير املعني 

الحتاد اجلمعيات السابق علي 
حس���ن، وذلك بس���بب ضيق 
الوقت، إلى جانب حرصنا على 
تنفيذ اخلطط واملشاريع التي من 
شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي 
على املستهلكني، داعيا اجلمعيات 
املهرجانات  التعاونية لتنظيم 
العروض،  التسويقية وإطالق 
ومنافسة األس���واق املوازية، 
لتحقي���ق الفائدة للمس���تهلك 

واملساهم بشكل مباشر.
وزاد بأن أبواب مجلس إدارة 

أمام اجلميع  االحتاد مفتوحة 
دون استثناء، مع احلرص على 
االستماع اجليد لكل االقتراحات 
واألفكار الت����ي تطرح من قبل 
التعاونيني، متمنيا من جميع 
مجالس اإلدارات التعاونية في 
حال واجهتها أي مش����كالت أو 
عراقيل عدم التصعيد واللجوء 
الحتاد اجلمعي����ات التعاونية 
التخاذ اإلجراءات الالزمة التي 
من ش����أنها تصحيح املس����ار 

وتالفي العواقب.
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)أنور الكندري( منى الكالوتي متحدثة خالل احلفل  

الالعبون املتدربون في »لوياك« وحلظة تكرمي 

عبداهلل الراكان

في حف���ل جماهيري في 
مكتب���ة الكوي���ت الوطنية 
وبحضور ورعاية السكرتير 
األول في الس���فارة االيطالية 
في الكويت فاليريو جيوميني 
اختتمت اكادميية إي سي ميالن 
التابعة للوياك فعالياتها لهذا 

العام.
وقالت عضو مجلس إدارة 
لوياك منى الكالوتي خالل احلفل 
إن فريق الش���باب والشابات 
التابع للوياك استطاع متثيل 
الكويت في اخلارج على أحسن 
وجه، مضيفة أن هذا احلدث 
املهم ينظم للسنة اخلامسة 
على التوالي حيث تس���تمر 
أكادميية إي س���ي ميالن في 
تدريب أكبر عدد من الالعبني 
سنويا، والذي بلغ عددهم 450 

العبا هذا املوسم.
وأش���ارت إل���ى أن لوياك 
قامت بافتت���اح أكادميية إي 
سي ميالن للفتيات ألول مرة 
في فبراير املاضي، والذي نتج 
عنه حص���ول فريق الفتيات 
عل���ى املركز الثان���ي ضمن 
الفرق األوروبية املشاركة في 
بطولة السالم التي أقيمت في 
فلورنسا في إيطاليا، مشيرة 
إلى أن الفريق استطاع وبجدارة 
احلصول على هذا املركز املتقدم 
في أول مشاركة له في اخلارج، 
والذي جاء بعد تدريب الفتيات 
ملدة 3 أشهر تدريبا متواصال 
وه���ذا ي���دل عل���ى املجهود 
الكبير الذي بذلته األكادميية 
في سبيل تدريب الطالبات، 
واملجهود الذي بذلته الفتيات 
في االلت���زام واالنضباط في 
مواعيد حضورهن للتدريب.

أما فيما يتعل���ق بفريق 
الشباب، فقالت: » هذه ليست 
املرة األولى التي يحصد فيها 
هذه املراكز املتقدمة، بل إنها 
املرة اخلامس���ة التي يشارك 
فيها ه���ذا الفريق في بطولة 
إيطاليا للسالم في فيرونا، إذ 
تبارى ض���د 25 فريقا أوربيا 
مشاركا واستطاع حصد املركز 
الثالث، فهذا الفريق بعد جهد 
وعطاء كبيرين استطاع إثبات 

قدرته على املنافسة ضد الفرق 
األخرى وأننا نستطيع رفع 
اسم الكويت عامليا في احملافل 

الدولية.
فنح���ن الي���وم نش���عر 
بالسعادة الكبيرة من النتائج 
الت���ي حصل عليه���ا كل من 
الفريقني التابعني لألكادميية، 
إذ إنهم جنحوا في متثيل لوياك 
والكويت على أحسن وجه في 

هذه البطوالت.
وشكرت الكالوتي كل من 
دعم وساهم في هذا النجاح 
الذي حققته األكادميية، وأثنت 
كذلك على الشركات الراعية 
وهي: شركة داو للكيماويات، 
ومجموعة الك���وت الغذائية 
واملركز املالي الكويتي كونها 
أول م���ن دعم وس���اند هذه 
األكادميية سواء كان ذلك بالدعم 
املادي أو املعنوي، باإلضافة إلى 
املدرسة األميركية في الكويت 
التي زودتنا باملالعب لتدريب 
الطلبة، كذلك الشكر الكبير 

لشركائنا اإلعالميني املتواجدين 
معنا اليوم، كما ش���كرت كل 
املدربني وعلى رأسهم الكابنت 
باتريس���يو والفريق اإلداري 
سلمان الرشود وعبداللطيف 
النصف وفيصل الهارون وسامر 
أبودقة ومحمد عبداملجيد الذي 
حرص كل منهم أشد احلرص 
على وصول فرق األكادميية 
إلى هذا املستوى الرائع، والذي 
نتمنى أن يس���تمر لتحقيق 

أفضل النتائج.
من جهته، قال مدير عام 
شركة داو للكيماويات أحمد 
دعالة: يس���عدني أن أتواجد 
اليوم في هذا احلفل اخلتامي 
ألكادميية إي سي ميالن، فعند 
النظر لهذه املراكز الرائعة التي 
حصدها الفريق ال يسعني إال 
القول إنه من الرائع تقدمي الدعم 
والرعاية كجزء من مسؤوليتنا 

االجتماعية للوياك.
وأود أن أشير الى أن شركة 
داو للكيماويات ال تتواني في 
تقدمي الدعم املادي واملعنوي 
ملن يقف وراء تنمية الشباب 
وتوفير الفرص الرائعة لهم 
من أجل قضاء أوقات فراغهم 
فيما يفيد، ومتثيل الكويت في 

اخلارج على أكمل وجه.
وأوضح أن سبب اختيارنا 
للرعاية الدائمة للوياك ما هو 
إال بسبب التفاني في العمل 
واألهداف القيمة التي تسعى 
إل���ى حتقيقها مع الش���باب، 
باإلضافة إلى ما ملس���ناه من 
جناح في جميع برامجها التي 
تس���عى إلى تنمية الشباب 

باألساس.

خالل احلفل اخلتامي لألكادميية التابعة لـ »لوياك«

الكالوتي: »إي سي ميالن« دربت 450 العبًا هذا املوسم 
وفريق الفتيات أحرز املركز الثاني ببطولة السالم في إيطاليا

فريق الشباب 
والشابات التابع 
لـ»لوياك« مّثل 

الكويت في اخلارج 
على أحسن وجه

دعالة: تقدمي الدعم 
لـ»لوياك« جزء من 

مسؤوليتنا االجتماعية 
جتاه املجتمع
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أبل لـ »األنباء«: ال يجوز االستبدال أو التنازل أو إجراء تغييرات ملساكن 
من تصرف في بيته ..وانتهاء عقد االنتفاع باحلصول على الرعاية السكنية الدائمة

القسائم احلكومية في منطقه 
املطالع الى تاريخ 2002/12/31، 
مضيف���ة انه عل���ى املواطنني 
مراجعة صالة اخلدمة اإلسكانية 
مببنى املؤسسة »جنوب السرة« 
الدور األرضي أو احلكومة مول 
مبنطقة اجلهراء أو جابر العلي 
وجليب الشيوخ أثناء الدوام 
الرس���مي اعتبارا من الثالثاء 
املقب���ل، متهي���دا للنظ���ر في 
التخصيص لهم، مصطحبني 

معهم املستندات.

مشيرا الى انتهاء عقد االنتفاع 
او االيجار ف���ي حال حصول 
األسرة على الرعاية السكنية 
الدائمة من خالل قرض البنك 
املقرر لها او زوال األسباب التي 
من اجلها مت تخصيص املسكن 

لألسرة. 
من جان���ب آخ���ر أعلنت 
العام���ة للرعاية  املؤسس���ة 
السكنية أنها مازالت تستقبل 
املواطنني املتقدمني بطلبات سكن 
والراغبني في التخصيص على 

على عنوانه باملسكن املخصص 
له إلزالة أسباب املخالفة خالل 
1٥ يوما يحدده���ا االنذار مع 
وضع ملصق بنوع املخالفة، 
مضيف���ا ان للمؤسس���ة بعد 
انقضاء مدة اإلنذار مع استمرار 
املخالفة اعتب���ار أي من عقد 
أو االيجار مفسوخا  االنتفاع 
مبا يترتب على هذا الفسخ من 
اثار وتسترد املؤسسة املسكن 
اداريا دون احلاجة الى اتخاذ 
أي اجراء قضائي أو إداري آخر، 

الش���روط،  التغيير أو زوال 
وللمؤسسة ان تضيف في عقد 
االنتفاع أو االيجار أي شروط 

او التزامات أخرى. 
وأوض���ح ابل ع���دم جواز 
اس���تبدال املس���اكن فيما بني 
املنتفعني او فيما بينهم وبني 
املؤسس���ة وكذلك عدم جواز 
التنازل عنها للغير وفي حال 
مخالفة املخصص له ألي من 
شروط التخصيص سيتم إنذار 
املخالف بكتاب موصى عليه 

مس���ؤولية املنتفع كاملة عما 
يصيب املسكن من أضرار وأن 
يلتزم بصيانته وإصالحه على 
نفقته كما يحظر عليه إجراء أي 
إضافات أو هدم أو إحداث أي 
تغييرات باملسكن، باإلضافة الى 
إخطار املؤسسة بكل ما يطرأ من 
تغيير على حالته االجتماعية 
وامللكية العقارية أو عند زوال 
أي شرط من شروط حصوله 
على املسكن وذلك خالل مدة ال 
تتجاوز شهر من تاريخ حدوث 

عادل الشنان 

شدد وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان م.ياسر ابل من خالل 
القرار الوزاري رقم 1٤/201٥« 
عل���ى انه من الش���روط التي 
س���يحددها العق���د املبرم بني 
العام���ة للرعاية  املؤسس���ة 
الس���كنية والفئة املش���مولة 
بالقرار اخل���اص مبن حصل 
على قرض بنك االئتمان ومن 
م.ياسر ابلثم تصرف في بيته ان تكون 

جانب من التكرمي

جانب من ورشة العمل

احلرس الوطني احتفل بختام النشاط الرياضي

»التقدم العلمي« تختتم ورشة عمل
 في كيمبردج لقياديني كويتيني

الذات من خالل املنافسة الشريفة 
في مختل����ف االس����تحقاقات 
الرياضي����ة، مش����ددا على ان 
القيادة ال تدخر وسعا في دعم 
الرياضيني وتذليل العقبات امام 

طريق جناحهم.

مهندس هاشم الرفاعي، مثمنا 
دور االحتاد الرياضي في حتقيق 
انتص����ارات واجنازات جعلت 
احلرس الوطن����ي يتبوأ مكان 
الصدارة بني وزارات ومؤسسات 

الدولة.
وأكد أن اخلطة االستراتيجية 
للحرس الوطني أولت الرياضة 
اهتماما واضحا، ملا لها من فوائد 
عظيمة ف����ي االرتقاء بالقدرات 
البدنية  اللياقة  واحلفاظ على 
واحليوي����ة الذهنية، وحتقيق 

وأضافت أن الورشة تعنى بآليات 
اتخاذ القرار وس����ط املتغيرات 
الناجتة عن التنافس وغموض 
الظروف احمليطة بصاحب القرار 
وضمت ٤0 مشاركا ومشاركة 
ميثلون مجموعة من شركات 
القطاع اخلاص املس����اهمة في 
املؤسسة. وأوضحت أن املشاركني 
مت اختيارهم بشكل تنافسي بني 
عدد كبير من الشركات التي متت 
دعوتها لترشيح مشاركني عنها 
حيث قضى املش����اركون األيام 
اخلمس����ة املاضية في جلسات 
مكثفة قدمه����ا محاضرون من 
جامعة هارفرد حول اتخاذ القرار 
وقياس املخاطر وتطويع اخلطط 
وفقا للمتغيرات الكبيرة التي 
حتيق بها. ولفتت إلى أن البرنامج 
يركز على التعرف على املخاطر 
وتطويعها في السياقات اإلدارية 
املختلفة مثل التفاوض وإدارة 
التحوالت داخل الشركة وتقدير 
املخاطر واالستعداد لتجاوزها 

بأكبر قدر من املكاسب.

ضم����ن برنام����ج الكويت لدى 
جامعة هارفرد. وقالت املؤسسة 
في بيان إن الورشة التي افتتحها 
املستشار االقتصادي بالديوان 
األميري د.يوس����ف اإلبراهيم 
حتت عن����وان )صناعة القرار 
اإلستراتيجي في ظل املخاطرة 
والغموض( تأتي ضمن الورش 
املشمولة في اتفاقيات تعاون 
أكادميي جتمع املؤسس����ة منذ 
عام 2001 مع اجلامعة األميركية. 

دانيا شومان

اختتمت مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي ورشة العمل ال�21 
في مدينة كيمبردج األميركية في 
إطار سلسلة البرامج الدولية التي 
تقدمها للقياديني والتنفيذيني 

د. خالد السهالوي

م. هاشم الرفاعي

سامي العثمان

شريف، وأحمد اسامة، ومحمد 
أبواملجد. ويختص الفريق الذي 
اعاد تشكيله وكيل وزارة الصحة 
د.خالد السهالوي بدراسة وتقييم 
العروض الفنية الختيار املكاتب 
االستشارية الهندسية، ودراسة 
التصاميم وعروض االش����راف 
والفك����رة التصميمية، واعداد 
الشروط املرجعية للمشاريع 
TOR جلمي����ع املش����اريع. كما 
يختص الفريق بدراسة وتدقيق 
مستندات املناقصات قبل الطرح 
وبعد االنتهاء من اعدادها من قبل 
املكتب االستش����اري واملصمم، 
فضال عن اعداد الدراسة الفنية 
للعطاءات والتوصية بالترسية 
للمشاريع اإلنشائية، والتنسيق 
مع اجلهات الرقابي����ة »وزارة 
املالية � الفتوى والتش����ريع � 
ديوان احملاس����بة« والرد على 
استفساراتهم واخذ موافقتهم 

والتنمية خالل الفترة القادمة 
وإعادة هيكلة األمانة بشكل يعبر 
عن التغيير املنشود في املهام 
واسلوب العمل وضرورة بناء 
نظام للمتابعة يقوم على قياس 
مؤش����رات التنمية وربط هذا 
النظام ببناء املشاريع اجلديدة 
باإلضافة الى إعادة بناء القدرات 

واخلبرات باألمانة.
وأشار الى ان من املهم النظر 
في تكليف وحدة تقوم بوضع 
سياس����ات النم����و االقتصادي 
ن����وع ومج����االت  وحتدي����د 
االستثمارات املطلوبة للدولة 
ووضع املش����روعات التنموية 
الداعمة لرؤية الدولة واألهداف 
االستراتيجية للتنمية وتعزيز 
التكامل والتنسيق بني اجلهات 
احلكومي����ة في إع����داد اخلطة 
وخاص����ة اخلط����ط القطاعية 
ووضع اس����تراتيجية للتنمية 
طويلة امل����دى، مع تخصيص 
املوارد الالزمة وحتديد املشاريع 
املطلوبة لتحقيق أهدافها ونشر 
الوعي التخطيطي على مستوى 

املجتمع.
وشدد على أهمية املتابعة 
امليدانية ملواقع املشروعات مبا 
يخلق التزاما ومسؤولية لدى 
األفراد، واسقاط اخلطة اإلمنائية 
االستراتيجية على خطط اجلهات 
احلكومية، وفلت����رة املبادرات 
واملشروعات التنموية من قبل 
جهاز التخطيط فضال عن عدم 
التعديل على ميزانيات مشاريع 

بقوة القانون عندما وصل عدد 
األعضاء إلى ثالثة بعد انعقاد 
اجلمعية العمومي����ة وانتهاء 
عضوي����ة ثالثة آخرين في ظل 

تأجيل االنتخابات.
وأك����د العثم����ان أن وزارة 
الش����ؤون ال تتعم����د وقف أي 
انتخابات بأي جمعية تعاونية 
إميانا منها بأن القاعدة في العمل 
التعاوني هي اجراء االنتخابات 
وتشكيل مجالس ادارات منتخبة 
وان االس����تثناء ه����و التعيني 
لفترات مؤقتة، والوزارة على 
أمت االستعداد إلجراء االنتخابات 
في جمعية كيفان في أي وقت 
متى أصبح الوضع قانونيا دون 
أدنى مخالفات للقوانني واللوائح 

املنظمة للعمل التعاوني.
وأش����ار إل����ى أن القضي����ة 
بدأت في 201٤ عند بدء تطبيق 
االنتخابات اجلديدة للجمعيات 
التعاونية بنظام الصوت الواحد، 
وجمعية كيفان من اجلمعيات 
الت����ي رفعت دع����وى قضائية 
للطعن ف����ي عدم دس����تورية 
امل����ادة الثالثة من القانون رقم 
118 لس����نة 2013 متضمنا بهذه 
الدعوى شقا مستعجال بوقف 
إجراء االنتخابات حلني الفصل 
في الدعوى املوضوعية وصدر 
بالفعل احلكم بوقف تنفيذ قرار 
الوزارة بإجراء االنتخابات فيها إال 
أن الوزارة اتخذت كل اإلجراءات 
القانونية التي نص عليها القانون 
من استئناف الشق املستعجل 
واشكال للشق املستعجل، إال أن 
املدعي بجمعية كيفان قام بعمل 
اش����كال ايجابي من قبله وذلك 
للحيلولة دون اجراء االنتخابات 
احملددة سابقا من قبل الوزارة 
وقد صدر هذا احلكم في ٥ مايو 

201٤ باالستمرار في التنفيذ. 

»الصحة«: إعادة تشكيل فريق دراسة 
وتقييم البيوت االستشارية الهندسية

ملتقى احلوار التنموي: الكويت بحاجة 
خلطة إستراتيجية تنبع من رؤية جديدة

العثمان: وقف انتخابات »تعاونية كيفان« 
جاء بعد إشكال ألحد أعضاء مجلس اإلدارة

قبل التعاقد جلميع املشاريع، هذا 
باالضافة الى متابعة تنفيذ جميع 
املش����اريع والعمل على تنفيذ 
وتسليم املشاريع طبقا للبرنامج 

الوطني لكل مشروع.

اخلطة م����ع عدم تأخير صدور 
قانون ربط امليزانية وأن يكون 
للمجل����س األعل����ى للتخطيط 
والتنمية دور فاعل ومحوري في 
حتديد األولويات القطاعية خلطة 
التنمية. ولفت الى ان النقاش دار 
خالل امللتقى حول أبرز مشكالت 
التخطيط بالكويت ومنها عدم 
اس����تقرار الق����رار والتغيرات 
اإلدارية والسياسية املتواصلة، 
حيث بلغ عدد وزراء التخطيط 
منذ 1976 وحتى اآلن 27 وزير 
مبتوسط فترة سنة ونصف فقط 
لكل وزير، وهو ما انعكس في 
تغييرات متواصلة في أس����س 
العمل داخل اجلهات احلكومية، 
مما ساهم في تراجع مؤشرات 

األداء املؤسسي.

برعاي����ة وكي����ل احل����رس 
الوطني بالتكليف اللواء الركن 
م.هاشم الرفاعي وبحضور قائد 
التعليم العس����كري بالتكليف 
العمي����د الركن فالح ش����جاع، 
احتفل احلرس الوطني بختام 
النش����اط الرياضي للموس����م 
التدريب����ي 201٤/ 201٥ والذي 
اقيم في فرع االحتاد الرياضي 

مبعسكر التحرير.
وأش����اد العميد الركن فالح 
شجاع بالنتائج املتميزة التي 
الوطني  حققتها فرق احلرس 
في دوري الوزارات واملؤسسات 
الرياضي،  احلكومية للموسم 
منوه����ا الى أنهم رفعوا اس����م 
الوطن����ي عاليا فوق  احلرس 
منص����ات التتوي����ج مبختلف 
األلعاب. ونق����ل العميد الركن 
فالح شجاع إلى الفرق الفائزة 
تهنئة رئيس احلرس الوطني 
سمو الشيخ سالم العلي، ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد، ووكيل احلرس 
الوطني بالتكليف اللواء الركن 

وأضاف العثمان أنه اثر ذلك 
انعقدت اجلمعية العمومية في 
ذلك الوقت دون اجراء االنتخابات 
احترام����ا لس����يادة القان����ون 
واس����تقاللية القضاء واحكامه 
وتداولت اجللسات في استئناف 
الشق املستعجل، الفتا إلى انه 
صدر احلكم ف����ي فبراير 201٥ 
بإلغاء احلكم املستأنف بشأن 
وقف االنتخابات وفي هذه األثناء 
كانت الس����نة املالية للجمعية 
انتهت بحكم النظام األساسي 
للجمعي����ة ومت حتدي����د موعد 
النعقاد اجلمعية العمومية في 19 
مايو 201٥ واجراء االنتخابات في 
اليوم التالي طبقا للقانون، إال انه 
أثناء انعقاد اجلمعية العمومية 
تقدم اح����د أعض����اء اجلمعية 
العمومية بتقدمي صحيفة دعوى 
على اشكال احلكم الذي صدر 
في استئناف الشق املستعجل 
محددا لنظرها جلسة 7 يوليو 
املقب����ل إال انه في صباح اليوم 
التالي قامت الوزارة مبراجعة 
إدارة الفتوى والتشريع والتي 
أفادت بتأجيل االنتخابات حلني 

الفصل في االشكال.
واكد انه مت اجراء االنتخابات 
لكل اجلمعيات خالل العام املاضي 
بعد صدور املرسوم 118 لسنة 
2013 ما ع����دا 13 جمعية قامت 
برف����ع قضاي����ا اعتراضا على 
نظام الصوت الواحد، وصدرت 
األحكام لصالح الوزارة ومت اجراء 
االنتخابات لثماني جمعيات إلى 
اليوم ولم يتبق إال ٥ جمعيات، 
وهي القادسية، كيفان، العديلية، 
النس����يم، الف����ردوس، والعمل 
جار لتنظيم اجراء االنتخابات 
بها تباع����ا بعد صدور األحكام 
التي تس����مح للوزارة باجراء 

االنتخابات.

حنان عبدالمعبود 
 عبدالكريم العبداهلل

أعادت وزارة الصحة تشكيل 
فريق العمل املنوط بعمل دراسة 
وتقييم البيوت االستش����ارية 
الهندس����ية وشروط املرجعية 
جلمي����ع املش����اريع والتدقيق 
على شروط املناقصات برئاسة 
وكيل وزارة الصحة للشؤون 
الهندس����ية واملشاريع م.ناجي 
الصقر، وعضوية كل من مدير 
ادارة مشاريع املنشآت الصحية 
م.هاش����م أبواحلسن، ومراقب 
الشؤون الهندس����ية مبنطقة 
الصب����اح الطبية التخصصية 
بدر الفودري، ورئيس الشؤون 
الهندس����ية مبستشفى العدان 
ابراهيم النهام، ومحمد العمري، 
ومحي����ي البورصل����ي، ورائد 
حمودة، ووائل س����راج، ومي 

كشف األمني العام للمجلس 
األعل����ى للتخطي����ط والتنمية 
املهندس هاش����م الرفاعي عن 
توصيات ص����ادرة عن احللقة 
النقاشية التي نظمتها األمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية في إطار ملتقى احلوار 
التنم����وي، والتي عقدت نهاية 
الشهر املاضي بعنوان »التخطيط 
في الكويت.... الواقع والطموح« 
مبش����اركة نخبة من اخلبراء 
واملختصني من مختلف قطاعات 
الدولة. وأوض����ح الرفاعي في 
تصريح صحاف����ي ان من أبرز 
التوصيات الصادرة عن املشاركني 
في امللتقى ان الكويت في حاجة 
خلطة اس����تراتيجية تنبع من 
رؤية جديدة لكويت 20٥0 مع 
ضرورة إجراء تعديالت تشريعية 
على قانون امليزانية تس����مح 
للجهة املسؤولة عن التخطيط 
مبرونة أكبر خاصة من ناحية 
التوقيتات وإنشاء كيان يقوم 
برسم السياسات االقتصادية 
امللزمة على جهات الدولة وإلى 
وضع توصيات جلنة تقليص 
الدورة املستندية موضع التنفيذ 
في أسرع وقت ممكن فضال عن 
إعادة تنظيم وحدات التخطيط 
بكافة األجهزة احلكومية ورفع 

قدرات العاملني فيها.
وذك����ر ان م����ن التوصيات 
على مستوى األمانة بناء رؤية 
واس����تراتيجية لألمانة العامة 
للمجل����س األعل����ى للتخطيط 

كريم طارق 

نفى الوكيل املساعد لشؤون 
التع����اون باإلنابة ف����ي وزارة 
الش����ؤون االجتماعية س����امي 
العثمان أن تكون الوزارة اتخذت 
قرارا تعس����فيا بوق����ف إجراء 
االنتخابات التكميلية في جمعية 
كيفان التعاونية، مشيرا إلى أن 
القرار جاء بناء على إشكال مقدم 
من احد أعضاء مجلس اإلدارة 
وأحد أعضاء اجلمعية العمومية 
بوقف اجراء االنتخابات حلني 
الفصل في دعوى قضائية في 
جلسة السابع من يوليو املقبل. 
وأوضح في تصريح صحافي 
أن إلغاء عقد انتخابات جمعية 
كيفان التعاونية جاء بتوصية 
من إدارة الشؤون القانونية في 
وزارة الشؤون بعد أن تقدم أحد 
أعضاء اجلمعية العمومية باشكال 
قضائي، حيث أوصت الشؤون 
القانونية بوقف االنتخابات بعد 
مراجعة إدارة الفتوى والتشريع، 
واصبح مجلس اإلدارة منحال 

»السكنية«: رفع 
تاريخ التخصيص 

على منطقه 
املطالع حتى نهاية 

ديسمبر ٢٠٠٢

محمد العواش

محمد الصراف

العواش يشيد باجتماع 
مجلس وزراء اإلعالم العرب

تعاونية السالم والصديق 
نظمت رحلة ناجحة 

للشاليهات 

أش���اد رئيس احتاد اذاعات الدول العربية 
وكيل وزارة االعالم لقطاع التخطيط االعالمي 
والتنمية املعرفية محمد العواش باجتماع الدورة 
العادية ال� ٤6 ملجلس وزراء االعالم العرب في 
االرتقاء مبنظومة االعالم العربي من حيث التأثير 

واالنتشار. 
 وقال العواش ان االجتماع الذي عقد في مقر 
جامعة الدول العربية بالقاهرة من شأنه خدمة 
األهداف العربية على مس���توى تفعيل العمل 
العربي املشترك واالستقرار املجتمعي والتنمية 
الفكرية والثقافية العربية وكافة أشكال التنمية 
املستدامة.   وأضاف أن اقرار مجلس وزراء االعالم 
العرب اعادة العمل باللجنة الدائمة لالعالم ميثل 
رؤية ثاقب���ة ملتطلبات العمل االعالمي العربي 
في هذه املرحلة بالغة الدقة واحلساسية التي 
متر بها األم���ة العربية من حيث كم التحديات 
االعالمية داخليا وخارجيا وانعكاس���اتها على 
الفرد واملجتمع، موضحا أن هذه اللجنة مبنزلة 
غرفة عمليات لوزراء االعالم العرب مبا تضمه 
من خيرة املتخصصني االعالمني العرب في كل 

املجاالت االعالمية التقليدية واجلديدة. 
 وذكر العواش أن احتاد اذاعات الدول العربية 
مبا ميثله من ذراع تنفيذية ملجلس وزراء االعالم 
العرب استقبل التوصيات الصادرة عن املكتب 
التنفيذي لوزراء االعالم وكذلك القرارات التي 
أسفرت عنها الدورة ال� ٤6 ملجلس وزراء االعالم 

بكل الترحاب. 
 وأكد في الوقت ذاته جاهزية االحتاد للعمل 
على تنفيذ تلك التوصيات وتفعيلها بالشكل الذي 
يؤدي الى مزيد من الفعالية للرسالة االعالمية 
العربية على املستوى االقليمي والدولي ملا ميتلكه 
االحتاد من عالقات وثيقة وقنوات تواصل وتعاون 
وتنس���يق مع االحتادات واملنظمات االعالمية 
القارية في آس���يا وافريقي���ا وأوروبا من أجل 
تصحيح الصورة الذهنية عن العرب واالسالم 

في وسائل االعالم الدولية. 

محمد راتب

أكد رئيس جلنة اخلدمات االجتماعية في جمعية 
الس����الم والصديق التعاونية محمد الصراف أن 
البرنامج الصيفي لهذا الع����ام امتاز بالعديد من 
األنشطة، واش����تمل على جميع الفئات العمرية 
للمساهمني، موضحا أنه جرى خالل الفترة األخيرة 
تسيير رحلة للشاليهات اشتملت على 130 شاليها 
مبختلف املستويات وبفعاليات مميزة ومسابقات 

ترفيهية وتوزيع للهدايا على املشاركني.
وأضاف أن فريقا من مجلس االدارة رافق األسر 
املشاركة في الرحلة للوقوف على احتياجاتها والتأكد 
من اخلدمات املقدمة لها على مدار الساعة، إضافة 
الى اإلشراف على األنشطة والبرامج سواء اخلاصة 
بالكبار او الصغار، األمر الذي دفع األهالي للثناء 
على التنظيم الرائع ومتابعة التفاصيل ومختلف 
الطلبات. وأشار إلى أن جلنة اخلدمة االجتماعية 
تعمل على قدم وس����اق إلدخال الفرحة والسرور 
على قلوب املساهمني عبر برامج فريدة من نوعها 
ومميزة، مبين����ا أن البرنامج الصيفي لهذا العام 
سيكون مبستوى الطموح حيث ستكون بانتظارهم 
مجموعة من الفعاليات الصيفية واألنشطة املوثقة 
في املجلة الصيفي����ة التي تقدمها ألهالي املنطقة 
والتي تتضمن على س����بيل املثال عروضا ملراكز 
صيفية ومعاهد رياضية بأسعار مخفضة للمساهمني 
وتذاكر ترفيهية، وبرامج لتشغيل الطلبة بالتعاون 

مع إعادة الهيكلة.

جلنة كبار املسؤولني تعقد اجتماعها التحضيري 
لالجتماع الوزاري اخلليجي ـ األوروبي

الدوحة � كونا: عقدت جلنة كبار املسؤولني امس 
اجتماعا حتضيريا لالجتماع الوزاري اخلليجي 
� االوروبي ال� 2٤ املقرر ان تستضيفه العاصمة 

القطرية الدوحة اليوم.
 وقال نائب مدير ادارة شؤون مجلس التعاون 
بوزارة اخلارجية الكويتية املستشار عبداهلل محمد 
املوعد ل�»كونا« ان االجتماع الذي انعقد برئاسة 
مساعد وزير اخلارجية للشؤون اخلارجية القطري 
محمد بن عبداهلل الرميحي بحث جميع املواضيع 
املشتركة بني اجلانبني اخلليجي واالوروبي السيما 

االوضاع االقليمية والدولية. 
 واض����اف املوعد وهو رئي����س وفد الكويت 

املشارك في االجتماع ان املواضيع التي مت بحثها 
ضمت عددا من القضايا االقليمية كاليمن وسورية 
والعراق اضافة الى موضوع »مكافحة االرهاب«.   
واش����ار الى النتائج االيجابية التي خرجت عن 
اجتماع كبار املسؤولني بني اجلانبني اخلليجي 
واالوروبي في بروكسل والذي انعقد في اخلامس 
من مايو اجلاري وناقش عددا من القضايا ذات 

االهتمام املشترك. 
 وش����دد املوعد على اهمية هذه االجتماعات 
في بحث العالقات الثنائية بني مجلس التعاون 
واالحتاد االوروبي وكذلك بحث القضايا املشتركة 

بني اجلانبني السيما السياسية واالقتصادية. 
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محامون م���ن اكبر محامي 
الكويت سيترافعون معي في 
تلك القضية نظرا إلى إميانهم 
الشديد بالقضية، حيث ان 
قانون من���ع االختالط من 
القوانني السيئة التي صدرت 
في حق الدولة، السيما انه 
ص���در ترضي���ة لصفقات 
سياسية متت في ذلك الوقت، 
وأؤكد ان سلبيات قانون منع 
االختالط اكثر من ايجابياته، 
فعندما يصدر قانون ملنع 
االخت���الط فه���و مبنزل���ة 
تشكيك بأخالقيات الطالب 
والطالبات وكأنه يش���به 
الط���الب بأنهم »منحرفون 
أخالقيا« او انهم سيرتكبون 
ام���را مخالفا، وهذا مبنزلة 
طعن في أخالقهم وقيمهم 
وتربيتهم. ونحن ال نعدل 
على مواد الدستور ولكن ملاذا 
ال تتم إعادة قراءة القوانني 
والتعديل عليها مبا يتواكب 
مع املتغيرات احلديثة في 
العصر احلالي؟ وأؤكد ان 
من يطالب باستمرار قانون 
منع االختالط هم انفسهم 
درسوا في بعثات باخلارج 
ف���ي جامع���ات مختلط���ة 
وأس���تغرب حقيق���ة م���ن 
املقايضة والبلبلة »والكالم 
القانون.  الزائد« في ه���ذا 
ومن ناحية أخرى، ملاذا ال 
يتم بناء جامعات منفصلة 
بحيث يك���ون هناك حرم 
جامعي لالناث وآخر للذكور 
مع فص���ل احلرمني؟ آنذاك 

سنوافق على القانون.

ما رأيك في امتعاض 
االحتاد الوطني لطلبة 

الكويت من الطعن 
الذي تقدمت به؟

٭ أقول ان اصابع اليد الواحدة 
مختلف���ة وغير متش���ابهة 
وانا على أمت استعداد لعمل 
الكويت  مناظرة بجامع���ة 
ولكنني اعلم ان اآلراء ستكون 
منقسمة بني مؤيد ومعارض 
السيما ان هناك عدة توجهات 
بجامعة الكويت بني القوائم 

الطالبية.

الكويت  اإلداري���ة بجامعة 
الناجم  وهما عبدالعزي���ز 
وسعود الشويرد وقمنا بدفع 
الرسوم مقسمة علينا حيث 
إن الطعن املباشر يستوجب 
دفع رسم قدره 5000 دينار، 
وقدمنا الطعن من دون دعم 
من أي تيار سياسي ألنني 
غير محسوب على أي منها. 
وقد استوفيت الطعن امام 
غرفة املش���ورة ومت قبول 
الطع���ن وكس���بت اجلولة 
األولى وهناك جولة أخرى 
ي���وم 8 يونيو في احملكمة 
الدس���تورية وهي اجللسة 
األولى للنظر في الطعن من 
الناحية املوضوعية وسوف 
جنهز مرافعتنا وس���تكون 
لنا طلبات معينة وسنقدم 
أوراقا ومستندات وسيكون 
هن���اك الكثير من املفاجآت 
في تلك اجللسة فلن اكتفي 
بالطعن بل س���أقدم أرقاما 
وأدلة وبراهني في هذا الطعن 
بصفتي الشخصية كطاعن 
وس���يكون هناك باجللسة 

امام  املواطنني متس���اوون 
الدستور والقانون جاء وفرق 
بني الرجل واملرأة. وأوجه هنا 
سؤاال للمسؤولني بجامعة 
الكويت: ه���ل لديكم الئحة 
داخلية تفند ما قيل في النص 
القانوني 25 لسنة 1996؟ هل 
لديكم شرح مفصل وكامل 
ع���ن تلك امل���ادة وقواعدها 
القانونية؟ وبالتأكيد، فإن 
اإلجابة ستكون بالنفي فال 
الكويت  يوجد لدى جامعة 

شيء بهذا اخلصوص.

لكن يتردد اليوم 
انك محسوب على 

تيارات ليبرالية، وأن 
هذا ما دفعك لتقدمي 

طعن على قانون منع 
االختالط، فبم ترد 

على ذلك؟
٭ قس���ما باهلل ال اعرف ما 
معنى الليبرالي، وانا لست 
محس���وبا عل���ى تيار ضد 
اآلخر، فلقد تقدمت بطعن 
مع طالبني من كلية العلوم 

القانون يؤدي إلى 
هدر املال العام في 

الدولة؟
٭ إن بن���اء كليات للطلبة 
وأخرى منفصلة للطالبات في 
مدينة صباح السالم اجلامعية 
زاد من تكلفة املشروع بنحو 
40% كما صرح املسؤولون 
في السابق. وأؤكد ان قانون 
منع االختالط الذي صدر من 
مجلس األمة عام 1996 هو 
قانون ضعيف جدا واخرج 
من دون دراسة، واملجلس 
في ذاك الوقت صوت عليه 
ملكتسبات وصفقات سياسة 
متت حينها، واخراج قانون 
بهذا الش���كل دون دراس���ة 
يعد جرمية في حق الدولة 
نظرا لص���دور قانون دون 
الئحة داخلية منظمة آللية 
ام���ا احلديث عن  تطبيقه، 
اجلوانب الش���رعية فيمكن 
إلدارة اجلامعة وضع الئحة 
للباس احملتشم، ولقد قدمت 
طعنا في مواد القانون التي 
تخالف الدس���تور حيث إن 

العام ويجب احلفاظ عليه 
من قبل كل مواطن كويتي 
يعيش عل���ى ارض الوطن، 
فاليوم نس���مع عن جامعة 
تسمى مدينة صباح السالم 
اجلامعية ول���م نرها حتى 
يومنا هذا، واليوم يقولون 
إن الشعب الدراسية بجامعة 
الكويت ليس بها اختالط وانا 
اقول له���م »هذا الكالم غير 
الش���عب  صحيح« فبعض 
الدراسية اليوم بها اختالط 
حتت بند »االس���تثناءات« 
مبا يؤكد ان هناك خلال في 
تطبيق القانون، ولقد تقدمت 
بطعن ف���ي القانون لتبيان 
مدى دستوريته وملعرفة ما 
اذا كان القانون متعارضا مع 
مواد الدستور ام ال. واليوم 
اق���ول لكل م���ن يعارضني 
اذهبوا الى احلرم اجلامعي 
الكويت وإن لم  في جامعة 
يكن هناك اختالط فسوف 
أذهب الى احملكمة الدستورية 

واسحب طعني فورا.
وماذا تقصد بأن 

نود في البداية تسليط 
الضوء على تبنيك 
لقضية تقدمي طعن 
في مدى دستورية 

قانون منع االختالط 
واإلجراءات التي متت 

حتى اآلن؟
٭ أود في مس���تهل كالمي 
التأكيد عل���ى أنني ال أنظر 
الى قانون من���ع االختالط 
م���ن الناحية الش���رعية او 
انني احتدث  االكادميية بل 
عن قانون وض���ع من قبل 
مجلس االمة عام 1996 صوت 
عليه مجلس بأكمله وصدر 
القانون  به مرس���وم وهذا 
العيوب  الكثير من  يشوبه 
ويستوجب ان تعدل، وإذا 
رأينا ان هناك تقصيرا في 
القان���ون فيج���ب علينا ان 
نكمله ونحن أمام مصير في 
احملكمة الدستورية واجلولة 
األولى بالنسبة لي أعتبرها 
معركة حيث ان هناك أصواتا 
كثيرة ترفض إلغاء القانون 
اتهمتني  وأصواتا أخ���رى 

بانني أدعو الى االختالط.
ولكنني أؤكد ان قضيتي 
اليوم هي الدفاع واحلفاظ على 
الدستور وقوانني الدولة بان 
يتم تطبيقها بشكل صحيح 
فإنني انظر الى القانون من 
الدستورية، وأرى  الناحية 
ان القانون في اآلونة األخيرة 
ال يطبق بشكل صحيح. وقد 
قدمت طعنا بعدم دستورية 
القانون رقم 24 لسنة 1996 
بشأن تنظيم التعليم العالي 
في جامعة الكويت والهيئة 
العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب والتعلي���م في 
امل���دارس اخلاص���ة وذلك 
ملخالفته ألحكام املواد 7، 8، 
13، 14، 17، 29، 40، 173 من 

دستور الكويت.

وما األسباب التي 
جعلتك على يقني 

بأن القانون ال يطبق 
بالشكل الصحيح؟

الطعن بناء  ٭ لقد أسست 
عل���ى ان هناك حرمة للمال 

»األنباء« تنفرد بنشر الطعن املقدم بخصوص القانون بعد قبوله

احملامي حسني العصفور  لـ  »األنباء«: 
قضيتي الدفاع عن الدستور وتطبيق القوانني 

و»منع االختالط« ال يطبق بشكل صحيح

)محمد هاشم( احملامي حسني العصفور متحدثاً خالل اللقاء ومتابعة من د. انور الشريعان والزميلة اآلء خليفة  
كتاب يفيد بنظر الطعن من قبل غرفة املشورة وإحالته إلى »الدستورية« وحتديد 

جلسة 8 يونيو لنظره

أوجه الطعن بعدم دستورية نصوص املواد 1، 2، 3 و4 من القانون 
حيث انه من املقرر بالباب الثاني من دستور 

الكويت مادة 7 والتي تنص على ان »العدل 
واحلرية واملساواة دعامات املجتمع والتعاون 

والتراحم صلة وثقى بني املواطنني« كما 
تنص املادة 8 على ان »تصون الدولة دعامات 

املجتمع وتكفل األمن والطمأنينة وتكافؤ 
الفرص للمواطنني« كما تنص املادة 13 على ان 

»التعليم ركن اساسي لتقدم املجتمع وتكفله 
الدولة وترعاه«، كما ان املادة 14 من الدستور 
تنص على أن »ترعى الدولة العلوم واآلداب 
والفنون وتشجع البحث العلمي« واملادة 17 
من الدستور تنص على ان »لألموال العامة 
حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن« اما 

املادة 39 من الدستور فتنص على ان »الناس 
سواسية في الكرامة االنسانية وهم متساوون 
لدى القانون في احلقوق والواجبات العامة وال 
متييز بينهم بسبب اجلنس او األصل او اللغة 

او الدين« كما تنص املادة 40 من الدستور 
على ان »التعليم حق للكويتيني وتكفله الدولة 
وفقا للقانون وفي حدود النظام العام واآلداب 

والتعليم إلزامي مجاني في مراحله األولى وفقا 
للقانون«.

كما انه وان كان من املقرر بنص املادة الثانية 
من الدستور والتي تنص على ان »دين الدولة 

هو اإلسالم وان الشريعة اإلسالمية مصدر 
رئيسي للتشريع« فإن احكام القضاء قد 

تواترت على ان الدستور الكويتي لم يجعل 
الشريعة اإلسالمية مبعنى الفقه اإلسالمي 

املصدر الوحيد للتشريع او مينع املشرع من 
األخذ من مصادر اخرى نزوال على احوال 
الناس وشؤون العباد مبا يكفل مصاحلهم 

املعتبرة شرعا وان احكام الشريعة اإلسالمية 
ال تكون لها قوة إلزام القواعد القانونية اال اذا 

تدخل املشرع وقننها وليس لها قوة النفاذ 
الذاتي واملباشر وامنا يتعني أن يتم إفراغها في 
نصوص تشريعية محددة ومضمون تشريعي 

محدد ميكن ان يلتزم به كل من املخاطبني 
بأحكامه والقائمني على تنفيذه وال يتسنى 
تبعا لذلك مساواتها في احلكم بالنصوص 

املوضوعية وبالتالي فانه يتبني بجالء تام عدم 
عمال وتطبيقا لدستورية نصوص املواد 1، 2، 
3 و4 من القانون املطعون عليه وذلك في عدة 

وجوه كالتالي:
الغموض في التشريع ومخالفة احكام الدستور 

حيث ان النصوص واألحكام التي اوردها 
ونص عليها القانون املطعون عليه نصوص 

مطاطة وغير واضحة ومشوبة بالغموض الذي 
يتنافى مع مواصفات النصوص التشريعية 

التي يجب ان تكون صياغتها محكمة وواضحة 
وجلية ال بداخلها لبس او غموض حتى ال 

تفتح باب التفسير الذي يختلف فيه الرأي بني 
مفسر وآخر فيما أوردته تلك النصوص مبا 
اسمته في املادة األولى من القانون بانه في 
سبيل الوصول الى الوضع الشرعي األمثل 

وفي املادة الثانية مبا يتفق والقيم اإلسالمية 
وفي املادة الثالثة مبا يتالءم مع القيم اإلسالمي 

والتي ابتغاها املشرع من اصدار القانون 
املطعون فيه، السيما أن هذا النصوص تفترض 
مخالفة فئة من املجتمع وهم الطلبة اخلاضعون 
ألحكام القانون املطعون عليه ألحكام الشريعة 

اإلسالمية وللمبادئ العامة للقيم اإلسالمية 
ولكن تلك النصوص ال تعبر عن واقع املجتمع 

الكويتي احملافظ على القيم اإلسالمية فضال 
عن قصد املشرع تطبيق أحكام القانون في 
الهيئات التعليمية احلكومية بوزارة التعليم 

العالي دون سواها من وزارات وهيئات الدولة 
واملجتمع بصفة عامة مبا يؤكد على الغموض 
والقصور في التشريع واالنحراف التشريعي 
ومخالفته ألحكام الدستور وانتقاصه للحقوق 
واحلريات األساسية التي نص عليها وحماها 

الدستور الكويتي باالضافة الى األخالق 
بحقوق املساواة والعدالة وتكافؤ الفرص 

باملخالفة ألحكام الدستور حيث إن تطبيق 
القانون اكد التفرقة وعدم املساواة بني الطلبة 

والطالبات امام املراكز القانونية الواحدة.
والقانون لم يراع حقوق كال اجلنسني سواء 
طلبة ذكور او اناث في التعليم وفي اختيار 

التخصصات التي تناسب ميولهم العلمية 
او وفقا لقواعد تتيح تطبيق مبدأ العدالة 

وتكافؤ الفرص السيما أن نص القانون لم 
يعن مبجرد اإلشارة الى أساس وقواعد 

العملية التعليمية في حد ذاتها، وهو األمر 
الذي ترتبت عليه استحاله تطبيق أحكام هذا 

القانون عمليا وتعسف جهة اإلدارة وفتح 
الباب على مصراعيه لها لإلخالل مببدأ تكافؤ 
الفرص في تطبيقه بحرمان الطلبة والطالبات 

الدارسني من االلتحاق بالشعب الدراسية 
املختلفة بادعاء تطبيق منع االختالط وبأنها 

مخصصة للدارسني من الطالب وتارة أخرى 
لكونها مخصصة للدارسات من الطالبات، 
وهو األمر الذي ترتب عليه حرمان جموع 
الطلبة بصفة عامة ومنهم الطاعنون بصفة 

خاصة من االلتحاق بالدراسة في بعض املواد 
والتخصصات للشعب الدراسية الستكمال 

دراستهم وتخرجهم واحلصول على مؤهالتهم 
العلمية.

كما انه أصاب القانون االنحراف بأحكامه 
عن املالءمة التشريعية ألحكامه، ما يعد سببا 

لبطالن التشريع غير مخالفته للدستور 
االنحراف في استعمال السلطة التشريعية، 

فالتشريع الذي يصدر مستوفيا اركان 
االختصاص والشكل واحملل يجب ان يتوافر 

فيه ركن الغاية ايضا واال كان مخالفا للدستور 
التسامه بعيب االنحراف في استعمال السلطة 

وهي هنا السلطة التشريعية، كما ال يجوز 
للقانون مخالفة القيم االجتماعية، بل ال يجوز 

ان يصم فئة من املجتمع وهي الطلبة في 
مراحل الدراسة بانهم غير ملتزمني بالقيم 
واملبادئ اإلسالمية واألعراف االجتماعية 

التي استقرت في وجدان ابناء الوطن بجميع 
طوائفهم وانتماءاتهم كما ان القانون املطعون 

فيه خالف ما استقر في قضاء احملكمة 
الدستورية ما قضت به في حكمها الصادر 

في اول مايو سنة 2006 من ان املشرع فيما 
يسنه من قوانني تنظيما للحقوق واحلريات 

املنصوص عليها في الدستور يجب اال 
يجاوز احلدود والضوابط التي فرضتها هذه 
النصوص او ينال من اصل احلق او يحد من 
ممارسته او يحيد عن الغاية من تنظيمه على 

الوجه الذي ال ينقص من احلق او ينتقص منه.

كسبت اجلولة 
األولى من املعركة 

وهناك أصوات كثيرة 
ترفض إلغاء القانون 
وتتهمني بأنني أدعو 

إلى االختالط

قسمًا باهلل ال أعرف 
معنى الليبرالي 

ولست محسوبًا 
على أي تيار 

سياسي

في بداية النصف الثاني من العقد األخير من القرن املاضي صدر القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في املدارس اخلاصة، ومنذ ذلك التاريخ وبعد دخول القانون حيز التنفيذ وحتى يومنا هذا 
ظهرت من حني إلى آخر أصوات ترى أن في القانون مثالب كثيرة وأنه ساهم في تأخير تخرج الطلبة بسبب الشعب الدراسية احملدودة والتي ال 

توزع بالتساوي بني الطالب والطالبات. تلك األسباب دفعت احملامي حسني العصفور لتقدمي طعن بعدم دستورية القانون مع طالبني آخرين 
من كلية العلوم االدارية بجامعة الكويت وقد قامت احملكمة الدستورية بالنظر في الطعن املباشر بغرفة املشورة وإحالته الى احملكمة 

الدستورية ومت حتديد جلسة 8 يونيو للنظر فيه. »األنباء« التقت احملامي حسني العصفور في حوار خاص لنستمع منه الى األسباب 
والدوافع التي أدت الى تقدمي الطعن في القانون، فأكد خالل اللقاء ان أهم ما دفعه إلى تقدمي الطعن في القانون أنه يؤدي 

الى هدر املال العام في الدولة كما أنه يسهم في تأخير تخرج الطلبة وحرمانهم من حقهم في اختيار الشعب الدراسية 
التي يريدونها مبا يخل مببدأ العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص. في السطور التالية نتعرف على تفاصيل هذه األسباب 
والدوافع التي دفعت العصفور لهذه اخلطوة وكذلك ما مت من إجراءات حتى هذه اللحظة، فضال على أوجه الطعن في 

املواد 1 و2 و3 و4 من القانون وتوضيح عدم دستوريتها كما يراه العصفور، فإلى التفاصيل:

أجرت الحوار: آالء خليفة

سأقدم أوراقًا 
ومستندات وأرقامًا 
وأدلة جديدة في 

جلسة 8 يونيو ومن 
يطالبون باستمرار 

القانون هم 
أنفسهم درسوا في 
جامعات مختلطة 

في اخلارج

احملامي حسني العصفور
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االختالط في اجلامعة.. ما مصيره؟

موضوع الطعن املقدم من احملامي حسني العصفور 
وطالبني من كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت

األسباب والدفاع في الطعن املقدم 
ضد »منع االختالط«

إن احملكمة الدستورية هي املختصة دون غيرها بتفسير 
النصوص الدستورية وبالفصل في النزاعات املتعلقة 
بدستورية القوانني واملراسيم وبقوانني واللوائح وفي 

الطعون اخلاصة بانتخاب مجلس األمة او بصحة عضويتهم 
ويكون حكم احملكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر 

احملاكم، ولكل شخص طبيعي او اعتباري الطعن بدعوى 
أصلية امام احملكمة الدستورية في اي قانون او مرسوم 

بقانون او الئحة اذا قامت لديه شبهات جدية مبخالفته 

ألحكام الدستور وكانت له مصلحة شخصية مبارة في 
الطعن عليه وعمال وبالتالي فان احملكمة الدستورية املوقرة 

تكون هي املختصة بنظر الطعن باملاثل والفصل في مدى 
دستورية احكام القانون رقم 24 لسنة 1996 بشان تنظيم 

التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب والتعليم في املدارس اخلاصة من حيث 

توافر الصفة وشرط املصلحة في الطاعنني االول والثاني 
والثالث في الطعن بعدم دستورية القانون املطعون عليه.

حيث ان الطاعن األول عبدالعزيز احمد محمد الناجم طالب 
ويدرس ومقيد حاليا بالفرقة اخلامسة بكلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت ويواجه منذ انتهاء الكورس الدراسي األول 

لعام 2012-2013 مشكلة إنذار املعدل العام وكان آنذاك بحاجة 
ماسة لتسجيل عدد )15( وحدة دراسية تعادل )5( مواد 

دراسية فقد تقدم إلدارة التسجيل بعمادة القبول والتسجيل 
بكلية العلوم االدارية جامعة الكويت لتسجيل تلك الوحدات 

واملواد الدراسية والبالغ عددها )15( وحدة دراسية وذلك 
حتقيقا ملصلحته لزيادة معدله الدراسي العام، اال انه فوجئ 
بعدم السماح او املوافقة له اال على تسجيل عدد )9( وحدات 
دراسية تعادل )3( مواد دراسية وهي عدد مواد دراسية أقل 
من احلد األدنى املقرر دراسته لكل طالب للنجاح وكان ذلك 

بسبب مباشر ونتيجة لتطبيق وتنفيذ احكام ونصوص 
القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في 

جامعة الكويت والذي متنع نصوصه وأحكامه املطعون عليها 
بعدم دستورية االختالط في الشعب الدراسية وفي الدراسة 
بني الطالب والطالبات ونتيجة لقيام ادارة التسجيل بعمادة 

القبول والتسجيل بتخصيص معظم الشعب الدراسية 
للدارسني بكلية العلوم اإلدارية في ذلك العام للطالبات من 

االناث فقط دون الذكور وعدم توافر أماكن شاغرة بالشعب 
الدراسية املقررة للطالبات ولقيامها أيضا بغلق الشعب 
الدراسية املقررة للطالب في تلك املواد لعدم استكمال 
احلد األدنى للعدد الالزم من الطالب للشعب الدراسية 

املقررة للطالب وهو األمر الذي ترتب عليه حرمان الطاعن 
األول احمد الناجم ـ من دراسته في هذا الكورس والفصل 

الدراسي وأحلق به بالغ الضرر والذي يتمثل في منعه 
من الدراسة في هذا الفصل وتأخر تخرجه عن زمالئه من 

الطالبات بالكلية في ذات التخصص ملدة جتاوزت العام رغم 
وحدة املركز القانوني لكل منهم امام شروط الدراسة والقيد، 

كما استمرت معاناة الطاعن األول من تطبيق وتنفيذ ادارة 
التسجيل بشهادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت ألحكام 
القانون رقم 24 لسنة 1996 سالف الذكر في السنة الدراسية 

احلالية 2014-2015 حيث تقدم الطاعن األول بطلب تسجيل 
مادة احملاسبة )112( في الفصل الدراسي الثاني حتى يتمكن 

من تسجيل مادة محاسبة التكاليف في الفصل الدراسي 
الصيفي ليتمكن من التخرج في الفصل الدراسي األول من 

العام 2015-2016 اال انه فوجئ بتخصيص شعبتني دراسيتني 
لدراسة مادة محاسبة التكاليف فقط للطالب من الذكور 

إحداها مت غلقها بسبب عدم استكمال احلد األدنى املقرر 
لعدد الطالب الدارسني بالشعبة، كما مت رفض طلبه بااللتحاق 

بإحدى الشعب الدراسية املخصصة للطالبات من االناث 
لدراسة مادة محاسبة التكاليف هذا رغم توافر أماكن شاغرة 

بالشعب الدراسية املخصصة للطالبات إزاء تطبيق القانون 
املطعون فيه بعدم الدستورية ومت حرمان الطاعن األول من 
استكمال دراسته لتلك املادة والالزمة للتخرج، األمر الذي 

يترتب عليه إحلاق بالغ الضرر به ويؤدي الى تأخر تخرجه 
الى الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2015 ـ 2016 

والذي يتوقف قبوله لاللتحاق بدراسة املادة سالفة الذكر 
والالزمة لتخرجه ايضا على مدى توفير وتخصيص ادارة 
التسجيل بعمادة القبول والتسجيل بكلية العلوم اإلدارية 

بجامعة الكويت لشعبه للطالب من الذكور لدراسة املادة وهو 
األمر الذي يضع مستقبل الطالب الطاعن بصورة محققة 

في طريق مجهول وضياع اكثر من سنة دراسية عليه وال 
يستطيع معه التخرج واحلصول على مؤهله اجلامعي أسوة 

بزمالئه من الطالبات االناث.
كما ان الطاعن الثاني سعود مبارك عبدالرحمن الشويرد ـ 
طالب ويدرس ومقيد حاليا في الفرقة الرابعة بكلية العلوم 
اإلدارية بجامعة الكويت وقد تقدم بطلب لتسجيل ودراسة 

مادة االدارة االستراتيجية للفصل الدراسي 2012 ـ 2013 اال 
انه فوجئ بعدم موافقة عمادة القبول والتسجيل بالكلية على 
تسجيل دراسته للمادة بسبب غلق اجلامعة الشعب الدراسية 
املخصصة لدراسة الطالب للمادة، كما مت رفض طلب التحاقه 

لدراسة املادة بإحدى الشعب الدراسية املخصصة للطالبات 
من االناث لدراسة املادة ذاتها وذلك بسبب تطبيق وتنفيذ 

احكام القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم 
العالي في جامعة الكويت والذي متنع احكامه املطعون عليها 
بعدم دستورية االختالط في الشعب الدراسية وفي الدراسة 
بني الطالب والطالبات أيضا وذلك باملخالفة ألحكام املساواة 

والعدل وتكافؤ الفرص املنصوص عليها في الدستور.
هذا رغم توافر أماكن ومقاعد شاغرة بالشعب الدراسية 

املخصصة للطالبات من اإلناث وهو االمر الذي حرم الطالب 
من تسجيل دراسة املادة وترتب عليه تأخير تخرجه أسوة 
بزميالته من الطالبات، كما استمر هذا الوضع مع الطاعن 

الثاني حيث مت حرمانه من التسجيل لدراسة املادة في 
الفصلني الدراسيني األول والثاني لعام 2013 ـ 2014 وذلك 
بزعم اكتمال عدد املقاعد املخصصة لدراسة املادة بالشعب 

املخصصة للطالب من الذكور ولرفض عمادة القبول 

والتسجيل بالكلية تسجيله لدراسة املادة بإحدى الشعب 
الدراسية املخصصة لدراسة املادة للطالبات رغم توافر مقاعد 

شاغرة بالشعب املخصصة لدراسة املادة للطالبات وهو 
األمر الذي اضطر الطاعن الى التسجيل لدراسة مادة اخرى 
هي مادة مبادئ التمويل الستكمال احلد األدنى لعدد املواد 

املطلوبة للدراسة بهذا الفصل رغم سبق تسجيله للمادة 
وأدائه لالمتحان وجناحه فيها.

كما تقدم الطاعن الثاني في الفصل الدراسي الثاني لعام 
2013 ـ 2014 للتسجيل لدراسة اللغة االجنليزية )146( اال انه 

فوجئ بعد قبوله لدراسة املادة بإغالق الشعبة املخصصة 
لدراسة املادة للطالب من الذكور الكتمال العدد املقرر للطالب 

ولرفض تسجيله بأحدث الشعب املخصصة لدراسة املادة 
للطالبات من االناث رغم توافر مقاعد وأماكن شاغره لدراسة 

املادة بالشعب املخصصة لدراسة املادة للطالبات االناث 
والتي ميكن استغاللها في استكمال الطالب لدراستهم في 
تلك الشعب اال انه مت حرمانه من الدراسة واستمر رفض 

عمادة القبول والتسجيل تسجيل الطالب الثاني لدراسة املادة 
بإحدى الشعب املخصصة للطالبات في الفصل الدراسي 

الصيفي للعام 2013 ـ 2014 ولم يتمكن من التسجيل لدراسة 
املادة اال في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2014 

ـ 2015 على سند من القول مبنع احكام القانون رقم 24 
لسنة 1996 سالف الذكر باالختالط بني الطالب والطالبات 

وهو األمر الذي ترتب عليه إحلاق بالغ الضرر بالطاعن الثاني 
وذلك إلجباره على دراسة مواد سبق له دراستها والنجاح 

فيها بسبب قبول اجلامعة للطالبات وعدم قبول الطلبة رغم 
العجز احلاصل في الشعب املخصصة للطلبة وبادعاء منع 

االختالط، وقد ترتب على تطبيق القانون املطعون عليه 
حرمانه من دراسته وتأخر تخرجه وحصوله على املؤهل 
الدراسي أسوة بزمالئه من الطالب الذين مت قبولهم وفقا 

للمقاعد الضئيلة التي مت تخصيصها للطالب لدراسة املواد 
سالفة الذكر او أسوة بزميالته من الطالبات االناث والتي 
تزيد الشعب املخصصة لهم للدراسة عن االعداد الفعلية 

للطالبات املسجالت للدراسة بتلك الشعب وكل ذلك بسبب 
ونتيجة لتطبيق القانون املطعون عليه واملخالف ألحكام 

الدستور وملبادئ احلرية واملساواة والعدل واحلق في 
التعليم.

ومتى كان ما تقدم وكان نصوص وأحكام القانون رقم 
24 لسنة 1996 ما زالت هي األحكام الواجبة التطبيق 

على الطالبني الطاعنني األول والثاني حتى متام تخرجهم 
وحصولهم على مؤهالتهم الدراسية اجلامعية وكان تنفيذ 

وتطبيق أحكام القانون السالف الذكر يهدد مستقبل الطالبني 
الدراسي والعلمي بخطر داهم يتمثل في تعطيلهم عن 

استكمال دراستهم وحرمانهم من احلصول على مؤهالتهم 
العلمية وتأخير تخرجهم أسوة بزمالئهم رغم مخالفة احكام 

ونصوص القانون رقم 24 لسنة 1996 ألحكام دستور 
الكويت وهو األمر الذي ال يسع الطالبني األول او الثاني 
الطاعنني معه ويحق لهم سوى إقامة الطعن املاثل بالطعن 
بعدم دستورية القانون السالف الذكر، ومتى ما كان ذلك 
وكان تنفيذ وتطبيق احكام القانون رقم 24 لسنة 1996 

املطعون عليها آنفة الذكر رغم عدم مشروعيتها وقصورها 
ومخالفتها ألحكام الدستور وعجزها عن حتقيق الغاية منها 

تكلف ميزانية الكويت مبالغ طائلة تقدر مبليارات الدنانير 
في إقامة املنشآت وقاعات ومراكز البحث واملختبرات 

واملكتبات جلميع األنشطة واخلدمات التعليمية والتربوية 
وجميع املرافق واملصاريف الالزمة لتخصيص أماكن لدراسة 

الطالب وأخرى لدراسة الطالبات باملخالفة ألحكام الدستور 
وملبدأ املساواة في احلقوق والواجبات بني الطلبة والطالبات 
بزعم تطبيق منع االختالط وتنفيذ أحكام القانون املطعون 

بعدم دستوريته وهو االمر الذي يترتب عليه إهدار األموال 
العامة للبالد ويهدر ثرواتها، والتي يعد واجب حمياتها وبحق 

فرضا على كل مواطن وذلك لالستفادة منها في تنمية 
الكويت في جميع املجاالت الكفيلة بنهضتها وازدهارها 

واحملافظة على أمنها وسالمتها في الظروف العصيبة التي 
متر بها املنطقة العربية وهو األمر الذي تتوافر معه للطاعن 

الثالث بصفته مواطنا كويتيا يهمه احلفاظ على أموال 
وثروات بالده الصفة واملصلحة في الدفع بعدم دستورية 
نصوص واحكام القانون رقم 24 لسنة 1996 انف الذكر 

وذلك عمال بحكم املادة )17( من الدستور والتي تنص على 
انه »لألموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن« 

لالستفادة منها في جميع املجاالت الكفيلة بنهضة البالد 
واحملافظة على امنها السيما في ظل الظروف العصيبة التي 

متر بها املنطقة العربية وهو األمر الذي يحق معه للطاعن 
الثالث »حسني العصفور« بصفته مواطنا كويتيا بطلب 

القضاء بعدم دستورية القانون املطعون فيه حفاظا على 
األموال العامة للبالد وثرواتها ومنعا من االستمرار في 

إهدارها، والذي كلف ميزانية الدولة ما يقارب 10 مليارات 
دينار منذ صدور القانون املطعون عليه دون أي طائل.

د. أنور الشريعان خالل اللقاء

الشريعان لـ »األنباء«: القانون سبب للعديد 
من املشاكل وهناك اختالط بجميع محافل اجلامعة

ملزيد من البحث والتقصي 
وإلقاء الضوء على املوضوع 
من جوانب����ه كافة، حرصت 
»األنباء« اس����تاذ االقتصاد 
بكلية العلوم اإلدارية بجامعة 
الش����ريعان  الكويت د.أنور 
الذي حدثنا عن وجهة النظر 
ف����ي قانون منع  األكادميية 
االختالط. وفي بداية تعليقه 
على القانون أكد الشريعان أنه 
ليس هنا في معرض قانون 
منع االخت����الط من الناحية 
الشرعية وأنه ليس في مقام 

إبداء الرأي الشرعي. 
وتاب����ع: س����أحتدث عن 
الناحي����ة  املوض����وع م����ن 
األكادميي����ة وبحك����م عملي 
بجامع����ة الكويت كأس����تاذ 
لالقتص����اد ولو افترضنا ان 
الرأي الشرعي يؤخذ مبنع 
االختالط داخل اجلامعة فالذي 
يحدث اآلن على ارض الواقع 
هو » اختالط« فهناك اختالط 
في املم����رات وجميع محافل 
اجلامعة والوضع القائم حاليا 
مناف لقانون منع االختالط. 
ومن ناحية أخرى فإن قانون 
من����ع االختالط تس����بب في 
العديد من املش����اكل بسبب 
التحتية  البنية  عدم وجود 
داخل اجلامعة لفصل الطالب 

عن الطالبات.
وأكد الشريعان ان أعضاء 
هيئة التدريس هم أشخاص 
أكادمييون وبالتأكيد لو صدر 
حكم احملكمة الدستورية يؤكد 
دستورية القانون فبالتأكيد 
س����نلتزم به جميعا فنحن 
مع تطبي����ق القانون كوننا 
القانون  أكادمييني نحت����رم 
الذي يضعه املشرعون وتقره 
الدستورية، مشيرا  احملكمة 
إلى تأييده الش����ديد إلنشاء 
اكثر من جامعة حكومية في 
الكويت والتوسع في تعيني 
أعضاء هيئ����ة تدريس جدد 
أكادميي جيد  على مستوى 
يليق بسمعة ومكانة جامعة 

التوسع في  الكويت، مؤيدا 
تعيني كل من س����يكون لهم 
دور في رفع مستوى جامعة 

الكويت.
ولف����ت إل����ى أن احملكمة 
الدستورية هي التي ستفصل 
في مدى دس����تورية قانون 
منع االختالط من عدمه يوم 
8 يونيو وفي جميع األحوال 
فإننا سنلتزم مبا سيصدر عن 

احملكمة الدستورية.
وختم الشريعان: قانون 
منع االختالط أدى الى مواجهة 
الطلبة ملشكلة الشعب املغلقة، 
فعلى سبيل املثال في كلية 
العلوم اإلدارية نعرض شعبة 
امام  دراسية واحدة للطلبة 
10 شعب دراسية، موضحا 
انه مع توفير خيارات عديدة 
امام الطالب والطالبات ومنها 
إنش����اء جامع����ة منفصل����ة 
للطالبات على سبيل املثال، 
ومن ال تريد االختالط فيمكنها 
االلتح����اق بتل����ك اجلامعة، 
موضحا ان الطالب مظلومون 
بكلية العلوم اإلدارية، حيث 
الكلية  ان فترة مكوثهم في 
اطول من الطالبات مبا يؤخر 
تخرجه����م وبالتال����ي يكون 
هناك عدم عدالة بني الطالب 

والطالبات.

لقد صدر القانون رقم 24 لسنة 1996 املطعون عليه بعدم الدستورية مستهدفا، حسبما تبني من نصوص مواده ومذكرته االيضاحية، العمل 
على تأكيد الفصل في جميع مراحل التعليم احلكومية فقط بني الطالب والطالبات وملزما احلكومة ممثلة في الوزارتني التي يقوم عليهما املعلن 
اليه الثاني والثالث وحتت دعوى الوصول الى الوضع الشرعي األمثل وخالل خمس سنوات العمل على تنفيذ وتطوير املباني القائمة في اجلهات 
الثالث »فقط« احملددة في القانون بوضع اماكن خاصة »للطالبات« في املباني وقاعات الدراسة واملختبرات واملكتبات وفي ممارسة األنشطة 

واخلدمات التربوية واالدارية وجميع املرافق.
وامتـد األمر مبا جاء في نـص املادة الثانية من ذات القانون بإلـزام جهتني من اجلهات الثالث املخاطبة بالقانـون بتطوير انظمتها ووضع 
الشـروط الالزم توافرها اللباس والسلوك والنشاط الطالبي مبا يتفق والقيم اإلسـالمية وان ميتد هذا االلتزام الى املدارس اخلاصة. وبالنظر 
الى ما شـاب نصوص القانون املطعون عليه في جملتها نصا وتفصيال من غموض وقصور في التشـريع وسـقوط في الغاية وانحراف في الهدف 
وتخصيص مبخاطبة فئة من املجتمع دون اخرى وافتراضا ووصما لها بعدم التقيد بالقيم واألخالق واملبادئ اإلسالمية التي هي ركيزة املجتمع 
الكويتي احملافظ بذاته على القيم اإلسالمية وامتدت آثار التقيد بتطبيق القانون املطعون عليه وتنفيذه الى تفرقة غير مبررة في ممارسة احلق 
في التعليم بني االناث والذكور، مع وحدة املراكز القانونية لكل منها امام لوائح اجلامعة ونظمها وظهر ذلك جليا فيما حتقق من معاملة مختلفة 
رغم التطابق في احلق بني اجلنسني، في رفض وعدم قبول عمادة القبول لتسجيل بعض الطالب بدعوى عدم كفاية الشعب اال ألعداد محددة 
للطالبات وأخرى منفصلة للطالب، فقد العديد منهم بتلك الفرقة فرصة االستمرار في الدراسة على املنهج الصحيح املقرر لهم في الوقت الذي 
حتققت فيه هذه الفرصة للطالبات دون مبرر واضح، وجاء ذلك أثرا مباشـرا ملا شاب نصوص القانون محل الطعن من إخالل باحلقوق وملبادئ 
املساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ومخالفة صارخة جلميع أحكام الدستور األمر الذي يحق معه للطاعنني إقامة الطعن املاثل باعتبارهم اصحاب 

صفة ومصلحة في اقامة الطعن وذلك سندا وتأسيسا على ما يلي:

ما يجري في املجتمع ينافي ما وقر في ذهن املشرع 
عن االختالط عند سن القانون

أكد العصفور ان مش����كلة 
االختالط ليست دينية او فقهية 
بقدر كونها اجتماعية، مشيرا 
إلى أن الظروف االجتماعية في 
الكويت تتطلب إقرار مشاركة 

املرأة في احلياة العلمية والعامة 
باعتبارها متثل شريحة تضاهي 
الذكور عددا وثقافة ومشاركة 
في احلي����اة العامة والوظائف 
العام����ة وتقل����دت الكثير من 

املناص����ب القيادية في الدولة 
والبد من متكينها من املشاركة 
مع الرجل ف����ي العلم والبحث 
العلمي والدراسة، وقد تبوأت 
املرأة مراكز مرموقة في الدولة 

مبا يؤكد بلوغ املرأة ملرحلة من 
النضوج، ويجب معه النظر اليها 
باعتبارها قوة فاعلة وعنصرا 
مهما من عناصر ازدهار الكويت 

وتقدمها ونهضتها.

مشكلة االختالط ليست دينية ويجب دعم مشاركة املرآة في احلياة العلمية والعامة

ذكر العصفور ان االختالط 
الذي وقر في ذهن املش���رع 
القانون  عند املوافقة عل���ى 
هو اخللوة او االختالط غير 
املتمثل باالنفراد  املش���روع 
الرجل واملرأة. وحقيقة  بني 
ما يجري في املجتمع الكويتي 

بأث���ره العم���ل والدراس���ة 
االجتماعي���ة  واملش���اركة 
والتسوق والسفر واالنتقال 
والتعامل املهني والوظيفي 
وكل ميارس دوره جنبا الى 
جنب في علن وشفافية وأمام 
اجلميع خدمة وارتقاء بالوطن 

دون مساس بالقيم واألخالق 
والعادات السائدة في املجتمع، 
وعلى ارض الواقع ش���غلت 
املرأة الكويتية صحيح مكانها 
علما وعمال ومش���اركة في 
البناء وخدمة الوطن في جميع 
املجاالت، الفتا إلى ان القانون 

جاء بانحراف تشريعي واضح 
جتلى في عدم إمكانية تطبيق 
أحكامه منذ صدوره الى اليوم 
وفقا لطبيعة مباني اجلامعة 
ومراكز وكليات الهيئة العام 
للتعليم التطبيقي والتدريب 

ومعهما املدارس اخلاصة.
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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

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

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

مبيعات التگييف
66645882- 22443764 

تگييف دايگن

الصيــانـــة 22444598
عقــود �سيـانــة �سنـــويـة

ا�ستبدال اأجهزة التكييف

تلفون : 24831971 - 24832561 - 24833046  

أحــــــواض
منذ1982

> تركيب و�سيانة اأحوا�ض ال�سباحة واجلاكوزي والنوافري بجميع اأنواعها.
> توفري جميع املعدات وقطع غيارها.

> اإ�سالح جميع الأعطال باملعدات امليكانيكية والكهربائية.
> توفري الكيماويات ملعادلة امللوحة واحلمو�سة يف املياه وتنقيتها.

> ت�ساميم ع�سرية لأحوا�ض ال�سباحة/اجلاكوزي/النوافري.
> موزعون معتمدون لأ�سهر املاركات الأمريكية والأوروبية.

> لدينا طاقم فني متخ�س�ض وحمرتف.

عقود
صيانة سنوية

الري – مدخل الغزايل �سارع 22 – مقابل وكالة ا�سنت مارتن لل�سيارات

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

املثنى ألعمال األملنيوم والگارتن وول
•قـســــــــــــــــايــــــــــــــــــــم

96002471
•أبــواب ديگـور

96002477
•شــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 96002474
•مـــطـــــــــــــابــــــــــــــــــخ

  96002472

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

الرحاب املعمارية
للمقاوالت العامة للمباني

�سركة متخ�س�سة 

بالت�سطيبات والديكورات 

للفلل والق�سائم 

واملحالت التجارية

96008921 - 96008923
22620300

898 م - موقع بطن وظهر
 واجهة عريضة - بناية جديدة  

9 أدوار وسرداب ومحل 
مراجعة 2 مليون و 400 ألف

مؤسسة يوسف املطوع العقارية

99712333
60763663

عمارة بالفروانية

المصنع

كفالة 10 �سنوات

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

ISO
9002

ومعـتمـد  �سحــي  خـزان 

ــــاه  ــــيـــــ مـــــ تــــــخــــــزيــــــن  يف 

ال�ســرب, �سـد الطحالب 

والــبــكــتــرييــا خـــايل مــن 

الفوم ناعم من الداخل 

واخلـــارج, خــزان قطعــة 

و�ســلــة,  بــــــدون  واحـــــدة 

3 طـبــقـــــات و4طـبــــقـــــات 

عــازل حــراري.

• ت�سليـــح جـــمـيع اأنـــواع 
اخلزانات.

ت: 65556079 - 23905655

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

• تتمتع ب�سخ�سية قيادية
• وجتيد اللغة االإجنليزية واحلا�سب االآيل

على اأن يكون لديها خربة جيدة يف االإدارة ومناهج الطفولة

اأو علم نف�س طفولة مبكرة • لديها �سهادة خمت�سة يف التعليم 

مطلوب للعمل
في حضانة ثنائية اللغة

مــــديــــرة حضــــــانــــة

مطلوب مساعدة مديرة
kuwaitteach@gmail.com

جابر الوندة

العام  املدير  أعلن نائ���ب 
جلمعية النجاة اخليرية جابر 
الوندة ع���ن تنفيذ اجلمعية 
لعدد من املش���اريع اخليرية 
واإلنس���انية والتنموية في 
مصر، وذلك بهدف تقدمي الدعم 
والعون واملساعدة ألصحاب 
العوز واحلاجات من الفقراء 
واأليتام وذوي الدخل احملدود. 
وقال الوندة ان اجلمعية قامت 
بوضع خطة إس���تراتيجية 
للفترة املقبلة أهمها مشاريع 
كفالة األيتام وبناء املساجد 
وحفر اآلبار وتقدمي املساعدات 
للفقراء وإنش���اء املش���اريع 

التنموية الوقفية.

تنفيذ عدة مشاريع 
خيرية في مصر

»النجاة اخليرية« تضع اللمسات األخيرة 
ملشروع إفطار الصائم

قال مدير عام جمعية النجاة اخليرية د.محمد األنصاري ان الثقافة اخليرية مكون 
رئيسي وفعال من الشخصية الكويتية فلقد ورثنا العمل اخليري واإلنساني من األجداد 
واآلباء وبفضل اهلل تعالى احتلت الكويت عاصمة العمل اإلنس���اني وصاحب الس���مو 

األمير الشيخ صباح األحمد قائدا للعمل اإلنساني.
وبني األنصاري ان »النجاة اخليرية« متتاز بالس���رعة والدقة في تنفيذ املش���اريع 

اخليرية، ونحرص على أن تكون مشاريعنا ذات ثقل 
دعوي وإنساني حتى يخلدها التاريخ في أذهان الشعوب، 
والعمل وفق سياسة الشفافية املطلقة، والعمل املؤسسي 
اجلماعي، ونحرص على توثيق أعمالنا، وإيصال املتبرع 
الكرمي نس���خة كاملة من مش���اريعه اخليرية التي مت 

تنفيذيها.
وأعلن األنصاري عن وضع اجلمعية خطة لتوزيع 
أكث���ر من 150 ألف وجبة إفط���ار صائم داخل وخارج 
الكويت، وذلك بالتنسيق والتعاون مع اجلهات الرسمية 
املعتم���دة في تلك البلدان، ويت���م توثيق تلك الوالئم 
بالص���ور، ونضع خاللها الفتات نكت���ب عليها إهداء 
باسم املتبرع الكرمي، وشعار الكويت وجمعية النجاة 
اخليرية، وفي الداخل نختار األماكن املزدحمة بالوافدين، 
والشرائح ذات الدخل احملدود، ونتعاقد مع الشركات 

املميزة والتي تقدم وجبات مميزة، ونحرص على زيارة املطاعم للتعرف على جودتها 
وكذلك يوجد مشرف لكل فرع يقوم باألشراف على الوجبات وتسليم اجلمعية بتقرير 

يومي عن الوجبات ومدى جودتها.
مضيفا ان اجلمعية ملست تفاعال وتسابقا محموما من قبل اخليرين ومساهمة مميزة 
خالل هذا املشروع املوسمي الرائد الذي تقوم به، فهناك من تكفل مبواقع إفطار كاملة، 
وآخر ش���ارك بنصف موقع، وآخر حرص على أن يقدم وفق ما استطاع، وهذا يعكس 
توجه أهل الكويت نحو خدمة املس���لمني ومس���اندتهم، وإدخال الفرحة على الضعفاء 

والفقراء واملساكني في هذا الشهر الكرمي.

د.محمد األنصاري

د.خالد احليص

»مساجد حولي« ردت على »األنباء«

احليص: برنامج تنظيف وَرّش دوري
جلميع املساجد للتغلب على مشكلة احلشرات

مع اخلبر مبجرد نش���ره 
واستدعاء اإلمام واملؤذن، 
ومت التحقيق معهما، ورفع 
األمر للمس���ؤولني وذوي 
االختصاص، ونشدد على 
أن املعني بنظافة املساجد 
ليس املصلون بل االدارات 
عبر شركات متخصصة 
تق���وم عل���ى توفير كل 
أدوات النظاف���ة، ووفق���ا 
الدورية وطلب  للمتابعة 
اإلمام في بعض احلاالت 

االستثنائية.
وتابع: ما وقع يش���كل 
حالة فردية، السيما في ظل 
شهادة القاصي والداني إلدارة 
مساجد حولي باالنضباط 
والتميز، ولم  يسبق أن طعن 
أحد في االدارة من قبل في 

هذا اخلصوص.
وأشار د.احليص الى أن 
جميع الشكاوى التي ترد الى 
االدارة من هذا النوع بشكل 
رسمي أو شفاهة »للتيسير« 
يتم التعامل معها عبر فريق 

الرش والتنظيف بش���كل 
س���ريع فضال ع���ن وجود 
برنامج تنظيف ورش دوري 
وفق أسس علمية متعارف 
عليها، موضحا أن مساجد 
حولي هي أول إدارة شكلت 
فريق للرقابة على ش���ركة 

النظافة.
وأكد احلريص أن إدارة 
مس���اجد حولي تنظر الى 
جميع مساجدها مبسطرة 
واحدة، فال تفرق بني مساجد 
في منطقة الكويتيني وأخرى 
في مناطق وافدين، مشيرا 
الى رفضه القاطع ألي متييز، 
وزاد: االدارة تتبع سياسة 
الباب املفتوح لكل من يبتغي 
الصالح العام ويسعى الى 
تدارك أي سلبيات في بيوت 
اهلل، مؤك���دا أن���ه لم ولن 
يتوانى في ذلك قيد أمنلة 
حس���به اهلل تعالى وليس 
ري���اء ملنصب أو كرس���ي، 
فهذه االعتبارات ليست من 

أولوياتنا واهلل يشهد.

إدارة مساجد  أكد مدير 
محافظ���ة حول���ي د.خالد 
احلي���ص ان االدارة ترعى 
في نط���اق محافظة حولي 
220 مسجدا وجامعا رعاية 
التعامل مع  فائقة، ويت���م 
أي شكوى ترد من املصلني 
وفقا للوائح والنظم وسيرا 
على سياسة الباب املفتوح، 
وعلي���ه تتم االس���تجابة 
السريعة والتعامل الفوري 
مع املوقف وتالفي اخلطأ إن 

كان صحيحا.
وقال في معرض رده 
على ما نش���ر في جريدة 
»األنب���اء« بتاريخ األحد 
10 ماي���و اجلاري بعنوان 
»مس���اجد حول���ي جتمع 
تبرع���ات للوقاي���ة م���ن 
احلشرات«: نتقدم بالشكر 
ل���� »األنباء« على حتقيق 
السامية  رس���الة االعالم 
والقيام بدور الرقيب الذي 
يهدف الى عالج السلبيات، 
التعاطي  أن���ه مت  ونؤكد 





أخبار إعالنية
االحد 24 مايو 2015

26

 Solo العطر
 Loewe Cedro

يحمل اسم 
اخلشب النبيل 

األنيق الشذي

الزيارة تتويج الحتفاالت »كنتاكي« بوصول عدد منافذها
إلى 700 فرع في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الطاقم الطبي في مستشفى 
طيبة، صرح د.علي احلسن 
قائال: يسرني أن انضم إلى 
الطاقم الطبي في مستشفى 
طيبة، الذي يعد أحد أفضل 
املستش���فيات اخلاصة في 
الكويت من جودة اخلدمات 
الطبية، وهو أحد املستشفيات 
القليلة في الكويت احلاصلة 
على شهادة االعتماد األكادميي 
 ،JCIA جلودة اخلدمات الطبية

انضمام د.علي احلسن استشاري طب األطفال 
وأمراض قلب األطفال إلى مستشفى طيبة

وأمتنى أن أكون أهال بالثقة 
وأمتكن من خدمة املراجعني 

على أفضل وجه ممكن.

انض���م مؤخ���را د.علي 
احلسن، استشاري أمراض 
األطف���ال وأم���راض قل���ب 
األطفال، إلى الطاقم الطبي في 
مستشفى طيبة ليعزز جودة 
وتنوع اخلدم���ات الطبية 

املقدمة في املستشفى.
في ه���ذا الس���ياق، قال 
نائ���ب الرئي���س التنفيذي 
ل���دى مستش���فى طيب���ة 
راش���د الفضالة: إن واجبنا 
كمستشفى طيبة أن نحرص 
على توفير أكبر عدد ممكن 
من األطباء االستش���اريني 
واالختصاصيني من مختلف 
التخصصات الطبية لتوفير 
الطبية  أفض���ل اخلدم���ات 
ملراجعينا الكرام، حيث يعتبر 
د.علي احلس���ن أحد أفضل 
األطباء االستش���اريني في 
مجاله، حيث انه حاصل على 
البورد األميركي والكندي في 
طب األطفال، زمالة األكادميية 
األميركية في طب األطفال، 
زمالة الكلية امللكية الكندية 
انه  في طب األطف���ال، كما 
حاصل على زمالة التخصص 
الدقيق ألمراض قلب األطفال 
من ايرلندا، كما شغل د.علي 
احلس���ن عدة مناصب مثل 
استشاري أمراض األطفال 
وأمراض قل���ب األطفال في 
مستشفى األمراض الصدرية، 
مدي���ر برنام���ج زمالة قلب 
األطفال ف���ي معهد الكويت 
الطبي���ة  لالختصاص���ات 
ورئيس قسم األطفال سابقا 
في مستشفى األحمدي، إضافة 
إلى رئاسة وحدة قلب األطفال 

سابقا في مستشفى سعد.
وأضاف الفضالة: يقدم 
د.علي احلس���ن العديد من 
اخلدم���ات في قس���م طب 
األطفال وأمراض قلب األطفال 
مثل تشخيص وعالج أمراض 
قلب األطفال، سونار القلب 
القلب،  لألطفال، تخطي���ط 
القسطرة التداخلية ألمراض 
قل���ب األطفال، تش���خيص 
أم���راض األطفال  وع���الج 

العامة، والعديد غيرها.
د.علي احلسنوح���ول انضمام���ه إلى 

راشد الفضالة

الكولونيل محييا رواد »كنتاكي«

Solo Loewe Cedro وهران التجارية« تطلق عطر«

يتناس����ب ب����كل روع����ة مع 
عائل����ة Solo Loewe، ارب����ع 
نفحات متناقضة ومتناغمة 
تتداخل مع بعضها من أجل 

عطر فريد.
س����حر خش����ب العنب����ر 
وشاعرية الفانيال، في تناقض 
مع الالبدانوم اآلسر والبنزوين 
السيامي الرائع، مع نفحة جافة 
دافئة، ميتزج فيها العود النبيل 
والبتش����ولي، نفحة تنتظر 
عبق نفحة خشبية يبرز فيها 
عبق النجيل العطري وأناقة 
خش����ب أرز فيرجينيا، عطر 
مميز وبهي بكل معنى الكلمة، 
يعزز دفء أنبل املواد وترفها، 
عطر حتتفي فيه املواد اخلام 

بالرفاهية الهادئة الوقورة.
 olo التصميم: يقدم عطر
Loewe CedroS نفسه محاطا 
بعالم من اخلشب البديل، وال 
بد من التأم����ل في التناقض 
األنيق بني اخلشب الطبيعي 
الذي يزين اللوحات الزجاجية 
وغطائها. زجاج����ة تتباهى 
بخطوط مستقيمة وانحناءات 

طبيعية تتمازج فيها حياة 
املدينة الروتينية مع جاذبية 

التواصل مع الطبيعة.
 Solo ومن هنا، ولد عطر

.Loewe Cedro
عطر مرك����ز جديد يركز 
على اخلش����ب ف����ي نفحاته، 
وفي تصميم زجاجته وعلبته 
اخلارجية، وفي تواصله مع 
املادة  اآلخري����ن. اخلش����ب، 
القوية ذات اجلودة العالية، 
التي تتالءم مع كل ما حولها، 
وتنفخ روحها في تناغم رائع 

بني املتناقضات.
نسمة من الهواء املنعش 
 Solo Loewe ،لرجل لعطر جديد

.Cedro
 Solo ،االسم: يحمل العطر
Loewe Cedro، اسم اخلشب 
النبيل األنيق الشذي، واملادة 
الف����ن والثقافة  املفضلة في 
اإلس����بانيني، دافئ، حيوي، 

فريد، ينبض بالتاريخ.
 Loewe العطر: طورت دار
ابتكارا عطريا فريدا بأسس 
الذي  متناقضة، وبالش����كل 

 Solo مس����تديرة، ترمز السم
العلبة، فهي  أم����ا  وأصالته، 
ذات صالبة س����احرة، تتألق 
برس����وم غرافيكي����ة حتاكي 
اخلشب احلقيقي. تفتح العلبة 
م����ن اجلانب لتب����ني زجاجة 
العرض  استثنائية تستحق 

واإلعجاب.
الطبيعي في  إنه اجلمال 

أروع صورة.
التواصل: رجل طبيعي، 
أصيل، مت����وازن. هكذا يبرز 
باولو هيريغيز نفس����ه مرة 
أخرى، بعد م����رور 10 أعوام 
على ظهوره ف����ي أول إعالن 
لعطر Solo Loewe، حني ظهر 
كرجل عصري ينتمي للقرن 
ال� 21، في سيارة فارهة ذات 

فخامة ال توصف.
رجل بجاذبي����ة ال تقاوم 
وش����خصية تلفت األنظار، 
يب����دو هذه املرة في بيئة من 
اخلشب، تسلط الضوء على 
عطر فريد. رجل جاب العالم، 
ويحتاج إلى عناق من الطبيعة 

لكي تكتمل سعادته.

ندى أبونصر

أطلق���ت ش���ركة وهران 
ب� »نعيم  التجارية ممثل���ة 
 Solo Loewe أبو شنب« عطر
Cedro، وذلك خالل حفل كبير 
أقيم في فندق س���يمفوني 
ستايل حضره حشد من أهل 
االع���الم والصحافة احمللية 

والعربية.
 Solo Loewe Cedro  
عطر مركز من فخامة املواد 
اخل���ام.. »تكمن رفاهية هذا 
الوجود، وليس  العصر في 
في االمتالك«.. إنريكي لويفي 
لينش، لقد مضى وقت منذ 
أن تفوه إنريكي لويفي لينش 
بهذه الكلمات احلكيمة، التي 
كانت بداية عهد وإرث جديدين 
في دار eLoew، حيث تتربع 
الطبيعة واملتع احلسية على 

العرش دون منازع.
 Loewe وأعادت عط���ور
ابت���كار إرثها املتجس���د في 
احلرفي���ة الت���ي ال تضاهى 
املتجذرة ف���ي 168 عاما من 
العري���ق، وهذه  التاري���خ 
املرة، تنبض العطور بعبق 
اخلش���ب، أنبل املواد اخلام 
التي  امل���ادة  وأروعها، هذه 
كان لها دور رائد في عوالم 
الفن والهندس���ة املعمارية 

والتصميم املعاصر.
مفهوم رجول���ي جديد، 
 Solo Loewe يعتم���د عط���ر
البحث  أساس���ا له، ويتابع 
التناغم في  املس���تمر نحو 
احلي���اة اليومي���ة. في هذه 
العطر بغريزة  املرة، يتميز 

نعيم ابو شنب  )ريليش كومار(

عطر Solo Loewe Cedro اجلديد   Solo Loewe Cedro اإلعالن عن إطالق عطر

نعيم أبو شنب متوسطا املتحدثني في إطالق عطر Solo Loewe Cedro اجلديد

أعلنت سلسلة مطاعم دجاج كنتاكي في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا عن أن سفير عالمتها التجارية الذي يشتهر 
بلقب »الكولونيل«، قام باختي����ار الكويت للقيام بزيارة 

خاصة استغرقت 3 أيام خالل الشهر اجلاري.
وعبر الكولونيل عن سعادته باالستقبال الكبير الذي 
حظي به من قبل الش����عب الكويت����ي واملقيمني، وعن كرم 

الضيافة الذي ملسه من الشعب الكويتي.
وعن زيارته للكويت، ق����ال الكولونيل معبرا عن هذه 
الزي����ارة: »ان الكويت تعبر عن املعنى احلقيقي لعالمتنا، 
فالناس هنا يدركون متاما أهمية الطعم وجودة الطعام، حيث 
إنهم يتمتعون بحس عال في التذوق وذلك ما نسعى دائما 
للحفاظ عليه، كما أنهم يبدون اهتماما كبيرا بالتفاصيل. 
فذلك الشغف الذي تراه في الوصف يعكس مدى االهتمام 
بكل التفاصيل لتصل إلى غاية الكمال. وكثيرا ما س����معت 
عن ش����هرة هذا البلد بكرم الضيافة، ولكنني وجدت أكثر 
من ذلك، انه ش����عب مضياف، ومحب لآلخر، حيث ملست 
ذلك على أرض الواقع خالل احملطات املختلفة من زيارتي 
للكويت، األمر الذي ترك األثر األكبر في نفسي، وشعرت 
بالسعادة الغامرة والتقدير العالي لهذا البلد وشعبه الكرمي، 
حق����ا هي أصالة توارثتها األجيال، أمتنى أن أزور الكويت 

مرات عديدة«.

700 فرع في المنطقة

وفي إطار األنشطة التي أطلقتها هذه العالمة التجارية 
مؤخرا لالحتفال بوصول عدد افرعها في املنطقة إلى 700 
مطعم، أتت زيارة س����فير مطاعم دجاج كنتاكي في إطار 
حرص الشركة العاملية الرائدة على توفير وجبات الدجاج 
الطازج على إبراز هويتها ومسؤوليتها االجتماعية والتفاعل 
مع عمالئها في شتى أنحاء العالم، إضافة إلى إظهار دعمها 
للمؤسسات الصحية والتعليمية في كل املناطق واألسواق 
التي تعمل بها، وذلك بالتزامن مع احملطات التوسعية املهمة 
من مس����يرة جناح كنتاكي مع مجموعة أمريكانا، صاحبة 

االمتياز لسلسلة مطاعم دجاج كنتاكي.
وتعتبر هذه الزيارة تتويجا الحتفاالت دجاج كنتاكي 
بوصول عدد منافذها إلى 700 فرع في الشرق األوسط وشمال 
افريقيا، وعلى مدى 3 أيام وضمن أنشطة الكولونيل، قام 
س����فير العالمة التجارية بزيارة عدة مدارس ومؤسسات 
خدمية ل����ذوي االحتياجات اخلاصة، حيث أكد على الدور 
املجتمعي لدجاج كنتاكي في املنطقة العربية، إضافة إلى ذلك 
قدم في بعض فروع دجاج كنتاكي عروضا للطهي مباشرة 
أمام العم����الء، وقدمها لهم في إطار االحتفال بهذه الزيارة 
والتفاعل مع جمهور العمالء، كما تفاعل مع عشاق العالمة 

التجارية بظهور مميز في مجمع االڤنيوز ومول 360.
جدي����ر بالذك����ر ان العديد من جنوم ش����بكة التواصل 
االجتماعي قد تفاعلوا بإيجابية وفعالية كبيرة مع زيارة 
الكولونيل، حيث أصبح الوسم #اطلق_الكولونيل الهاشتاغ 
األكثر تداوال على »تويتر الكويت« ليوم كامل للمرة األولى 
على اإلطالق، وأطلق بعض املدونني الوسم #الكولونيل بعد 

زيارته املميزة لفرع دجاج كنتاكي مبجمع االڤنيوز.
وحظي الكولونيل باس����تقبال حار من جانب العمالء 
الذين حرصوا على متابعة أنشطته طوال الزيارة، وقاموا 
بالتقاط الصور التذكارية معه ونش����رها عبر العديد من 
مواقع التواصل االجتماعي، معبرين عن فرحتهم بلقائه. 
وفي نهاية زيارته، سلم الكولونيل علم الكومن ويلث لفريق 
دجاج كنتاكي في الكوي����ت تقديرا جلهودهم املتميزة في 

اجلودة وخدمة العمالء التي الحظها أثناء الزيارة.

سفير مطاعم دجاج كنتاكي يزور الكويت

يعزز جودة وتنوع اخلدمات الطبية املقدمة في املستشفى
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فاطمة اخلليفةالشيخة د.ميمونة العذبي

تنظمه رابطة االجتماعيني في مقرها من 1 إلى 8 يونيو

ميمونة العذبي ترعى معرض  »حرف يدوية.. بأيادي كويتية«

»باندورا« ترحب بالصيف مبجموعة مبهرة

ترعى رئيس����ة مجلس 
ادارة اجلمعي����ة التاريخية 
العذبي  د.الشيخة ميمونة 
الصباح، مع����رض »حرف 
بأي����ادي كويتية«  يدوية.. 
السابع، الذي تنظمه رابطة 
ف����ي مقرها  االجتماعي����ن 
بالعديلية خالل الفترة من 

1 وحتى 8 يونيو املقبل.
وفي ه����ذا الصدد، قالت 
املع����رض فاطمة  منس����قة 
اخلليف����ة: نظ����را للنجاح 
الذي حققه املعرض خالل 
السنوات املاضية، قررنا منذ 
اآلن البدء في استقبال طلبات 
االش����تراك التاحة الفرصة 

٭ صي���ف 2015: غام���ري 
بالدخول إل���ى واحة باندورا 
الغريبة ذات  من املجوهرات 
الرم���وز النباتية واحلياتية 
العرقية، حيث تهمس تصاميم 
الصي���ف املش���غولة يدويا 
بألوان البحر والسماء. تزين 
األحجار اخلضراء والزرقاء 
النقية املبهرة تصاميم الفضة 
والذه���ب التي متت���زج فيها 
التقليدي���ة باملواد  احلرفية 

عالية اجلودة.
أعيد تخيل بساطة جمال 
ورق النخيل باستخدام الفضة 
االسترلينية والذهب عيار 14 

قراطا.
٭ رس���وم النخيل: حتتضن 
باندورا سحر األزياء بأوراق 
إعادة  النخي���ل، من خ���الل 

الس����يدات  للراغب����ات من 
املبادرات واملنتجات حلجز 
األماكن لعرض منتجاتهن من 

تفس���ير الرموز الش���هيرة، 
وتزين حلية القالدة املتدلية 
واخل���امت التعبيري املطابق 
لها بأحجار الزركونيا املكعبة 
الالمعة إلبراز أشكال التصميم 

املتموجة.
٭ األفاع���ي املتألق���ة: تقوم 
الش���كل  بان���دورا بتحويل 
الغريب للثعبان الرمزي إلى 

املالبس التقليدية والدراريع 
واالكسس����وارات النسائية 
واملنزلية واحلقائب وأدوات 
التجميل واملأكوالت اخلفيفة 
وسواها من احلرف اليدوية، 
خصوصا أن موعد االفتتاح 
سيتم مع بدء االستعدادات 
الس����تقبال ش����هر رمضان 

املبارك.
اخلليف����ة  وش����كرت 
العذب����ي على  د.ميمون����ة 
رعايتها للمعرض انطالقا 
م����ن دعمها الدائ����م لكل ما 
يعود على املرأة خصوصا 
الكويتي باخلير  واملجتمع 

والفائدة.

خامت تعبيري وحلية مطابقة 
له، ومتنح قطع املجوهرات 
املصاغة من الفضة االسترلينية 
وأحج���ار الزركونيا املكعبة 
النقية وأحجار الكريس���تال 
األسود املتماشية مع اجتاهات 
املوضة هذه بعدا جديدا لشكل 

الثعبان األنيق.
٭ أل���وان نس���يمية: تتألق 
احلليات التي تلتقط وميض 
وأل���وان اجلن���ان البعي���دة 
مبرصعات »البافيه« من حجر 
الكوارتز املتعدد األوجه لترسم 
لوحة لزب���د البحر األخضر 
الزرقاء. ويضمن  والس���ماء 
لك هذا املظهر املزين بأساور 
جلدية ثنائية وبألوان معدنية 
منس���جمة االستمتاع مبزاج 

صيفي منعش.

سلطان بروناي احلاج حسن البلقية مصافحا مستقبليه في فندق الريجنسي 

ليوان »الريجنسي«

ف���ي زي���ارة رس���مية 
قصي���رة ح���ل صاح���ب 
الس���لطان احلاج  اجلاللة 
حس���ن البلقية معز الدين 
والدولة سلطان بروناي دار 
السالم الصديقة، ضيفا على 
الكويت مبصاحبة وفد رفيع 
املستوى من دولة بروناي، 
وقد اختار السلطان فندق 
الريجنسي لإلقامة فيه خالل 
زيارته، وكان في استقباله 
الفندق أوريليو  مدير عام 
جيراودو وفريق العمل في 
الفندق مرحبن وفخورين 
الش���رف االستثنائي  بهذا 
الذي منحه السلطان جلميع 
مس���تقبليه مبصافحتهم 

جميعا فردا فردا.
أقام السلطان في اجلناح 
امللكي في فندق الريجنسي 
املطل عل����ى البحر »جناح 
أقام  عبدالرزاق« وال����ذي 
فيه س����ابقا عن����د زيارته 
األولى، حيث تعد هذه هي 
امل����رة الثاني����ة التي يقيم 
الس����لطان في فندق  فيها 
الريجنس����ي وبالطبع هذا 
يعن����ي الكثير م����ن الثقة 
والفخر للفن����دق وجميع 
العاملن فيه، عند مغادرته 
طلب الس����لطان أن يشكر 
اجلميع على ما قدموه من 
خدمة ملكية واستثنائية 

خالل إقامته. 
وعل����ق املدي����ر الع����ام 
أوريليو جيراودو عن زيارة 
السلطان قائال »انها لسعادة 
الوجهة  غامرة أن نك����ون 
املفضلة لس����عادة سلطان 
بروناي لإلقامة في الكويت، 
وقد عرف عنه أنه صاحب 

ذوق رفي����ع ونظرة ثاقبة 
وباختي����اره لإلقامة لدينا 
للم����رة الثانية فهذا يعني 
النجاح ونحن مدينون له 
بهذا الشرف البالغ ونعتبره 

أيضا من أكثر مصادر اإللهام 
للتفاني بعملنا واحملافظة 
على ريادتن����ا في الفخامة 
االستثنائية واخلدمات التي 

نقدمها«.

»الريجنسي« تشرف باستضافة سلطان بروناي للمرة الثانية

فريق مكافحة العدوى اثناء االحتفال باليوم العاملي لغسل اليدين 

كثف فريق مكافحة العدوى 
الدولي  مبستشفى الس����الم 
أنشطته داخل أقسام املستشفى 
خالل األسبوع األول من مايو 
اجلاري احتفاال باليوم العاملي 
لغسيل اليدين والذي يوافق 
5 مايو من كل عام، حيث زار 
الفريق جميع عيادات األطفال 
ومطبخ املستشفى واملكاتب 
اإلدارية وقس����م الس����جالت 
الطبية وقسم املعدات الطبية، 
وش����ملت الزي����ارة نصائح 
توعوية وتدريبات عملية على 
اخلطوات الصحيحة للحفاظ 
على نظافة األيدي باستمرار 

لتجنب انتشار امليكروبات.
وأك����دت رئي����س فريق 
مكافحة العدوى عليا إبراهيم 
صبحي على أهمي����ة التزام 
الطاقم الطبي بنظافة اليدين 
باعتباره����ا من أه����م عوامل 
الوقاية م����ن انتقال العدوى 
الرعاية  املصاحبة لبرام����ج 
الصحية، معتبرة ان تذكير 
الطاقم الطبي بذلك بصورة 
دوري����ة وإضاف����ة املزيد من 
املعلومات الوقائية لهم من 
مهام فريق مكافحة العدوى 
في املستشفى والذي وجد في 
احتفال العالم باليوم العاملي 

لغسيل اليدين فرصة للقيام 
بأنش����طته بزيارة األقسام 
احليوية في املستشفى وتقدمي 
التوعية املطلوبة إحياء لذكرى 
هذا اليوم ال����ذي يهدف إلى 
مكافحة األم����راض وانتقال 
البكتيريا الضارة وتكاثرها.

وتابعت: م����ن النصائح 
التوعوية التي قدمها الفريق 
لألقس����ام التي قام بزيارتها 
ضرورة االطالع على النشرات 
التوعوية واملوجودة في جميع 
اقسام املستشفى، مؤكدة أهمية 
احلفاظ على نظافة اليدين على 
وجه اخلصوص قبل مالمسة 
املريض وقبل أي إجراء أو ملس 
أي شيء في املنطقة احمليطة 
باملريض، وذلك ملنع اكتساب 

اجلراثيم أثناء تقدمي الرعاية 
الصحي����ة ونقلها لآلخرين، 
اليدين  وعليه فإن غس����يل 
وتعقيمهم����ا الطريقة املثلى 
ملنع انتقال العدوى وحماية 
املرضى والزائري����ن وأفراد 
الطاق����م الصحي من مخاطر 

اكتساب العدوى.
وأكدت على احتياج زوار 
املرضى لالط����الع على تلك 
التعليم����ات التوعوية عند 
زيارتهم للمرضى، مشيرة في 
هذا الصدد إلى ان تلك اجلراثيم 
التي ميكن اكتسابها للمريض 
الرعاية الصحية  وأعض����اء 
والزائرين ملن يعمل قد تتسبب 
بأمراض خطيرة ملن يعاني 

من ضعف املناعة.

حملة توعوية لفريق مكافحة العدوى في »السالم الدولي«

املستشفى أقام 
احلملة احتفااًل 
باليوم العاملي 
لغسل اليدين

عبداهلل املنصور يكرم رمي الوقيان

الوقيان تكرم عمرو أمني

رمي الوقيان وعبداهلل املنصور يكرمان احد املتفوقني

رمي الوقيان تكرم محمد سعد

عبداهلل املنصور ورمي الوقيان يكرمان آمنة احمليسن

حتت رعاية وحضور مدير مدرسة النور للمكفوفن عبداهلل 
املنصور، ورئيس مجل����س ادارة نادي مصارف الكويت رمي 
الوقيان، أقامت مدرسة النور للمكفوفن حفلها السنوي لتكرمي 

الطلبة املتفوقن من ذوي االحتياجات اخلاصة. 
واش����تمل احلفل على كلمات ترحيبية من مدير املدرسة 
ومن رئيس مجلس االدارة رمي الوقيان والتي شكرت كل من 
س����اهم في تفوق طلبتها وجميع العاملن في مدرسة النور، 
ثم قدم املنص����ور درعا تذكارية للوقيان لدعمها احلفل، تاله 

تكرمي احملتفى بهم.
وقد أشاد اجلميع باملستوى املتميز للطلبة وباجلهود التي 
تبذل من ادارة املدرسة والعاملن فيها جتاه الطلبة ليحصلوا 

على افضل النتائج.

»املصارف« يرعى تكرمي متفوقي »النور للمكفوفني«
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فكرة تُنظم ألول مرة في الكويت بهدف دعم الفنانني الشباب

»دن غاليري«.. مساحة للفن واإلبداع

التحضير الفتتاح الغاليري 
منذ 6 أش����هر وب����دأ العمل 
مبع���ارض وورش صغيرة 
وصوال الى الغاليري بشكله 
احلال���ي الذي ل���ن يعرض 
لوحات الفنانني فقط، وامنا 
ايضا سيقيم الورش والدورات 

بشكل مستمر.
الت���ي  اللوح���ة  وع���ن 
يعرضها ف���ي الغاليري قال 
إنها من مجموعته لشخصيات 
بورتري���ه بش���كل خيال���ي 
يس���تخدم فيها م���واد غير 
العمل وتعبر  ف���ي  تقليدية 
الغاضب  اللوحة عن وضع 
ال���ذي يص���ل الى ح���دوده 

القصوى في غضبه.
من جهت���ه، متنى الفنان 
التش���كيلي عض���و الفريق 
عمران أمير ان يكون املعرض 
احلالي خطوة أولى وبداية 
مشجعة ملعارض »دن« املقبلة 
س���واء على الصعيد احمللي 
الى  العاملي، الفتا  والصعيد 
ان اللوحة التي يشارك فيها 
التجريدية  هي من أعمال���ه 
التي تطل���ق العنان لأللوان 
للتعبير عما ميكن ان يتخيله 

املتلقي.
بدوره���ا، قال���ت عضو 
الفريق الفنانة التش���كيلية 
مليا الغريب انها تشارك في 
املعرض بلوحة حتت عنوان 
»أفرودايت« وهي إلهة اجلمال 
وتضع فيها رؤيتها للجمال، 
الفت���ة الى تقني���ة مختلفة 
تستخدمها في عملها، متمنية 
ان يحقق الغاليري التطلعات 
التي وجد من أجلها بتطوره 

وتوسعه نحو العاملية.
الفنان التش���كيلي عضو 
دن غالي���ري فيص���ل جنف 
انه يشارك بلوحة  الى  لفت 
جتسد الصراع الطبيعي بني 
اإلنس���ان والطبيعة، معربا 
عن سعادته بحجم احلضور 
الذي واكب افتتاح الغاليري، 
ما يدل على اهتمام الشباب 
بالفن والفنانني ويعطي دافعا 
لهؤالء لالستمرار والتطور 

واإلبداع.
الفنان  بدوره، يش���ارك 
التشكيلي زيد العبيد مبنحوتة 
حتت عنوان »الالس���تقرار« 
التغيير هو  ان  للداللة على 
الثابت في احلياة،  الش���يء 
الفتا الى ان الغاليري يعتبر 
إلى  مشروعا شبابيا يهدف 
إحداث نقلة كبيرة في الكويت 

مبا خص الفن التشكيلي.
ومن جهته، ق���ال الفنان 
أحمد احلواج انه يسعى من 
خالل اش���تراكه كعضو في 
الغالي���ري إلى التعرف على 
الفنانني الشباب وذوي اخلبرة 
واالس���تفادة منها وتعريف 
اجلمهور على هذا الفن بشكل 
مميز، الفتا ال���ى ان لوحته 
ألوان  تعتمد على مجموعة 
بأساليب مختلفة ومساحات 
معينة تظهر بعض التعابير 
التي تسمح للمتلقي بأن يراها 

على هواه.

وضعت ل� 5 سنوات مقبلة، 
الفتا الى ان الغاليري يسعى 
إلقامة متحف فني خالل ال� 

10 سنوات املقبلة.

أعضاء »دن غاليري«

الفريق فقد  أما أعض����اء 
متنوا ان يش����كل الغاليري 
فرصة حقيقية تدفعهم نحو 
التطور واإلب����داع إذ عبرت 
التش����كيلية نور  الفنان����ة 
عبدالغن����ي عضو في فريق 
»دن« عن تفاؤلها مبا سيقدمه 
الغاليري للفنانني األعضاء 
فيه، كونه فكرة جديدة في 
الى تشجيع  الكويت تهدف 
الفنان����ني الش����باب وإيجاد 
مس����احة لعرض إبداعاتهم، 
متمنية ان يستمر هذا العمل 
الذي يخ����دم الفن والفنانني 

الكويتيني.
وقال����ت انها تس����توحي 
الواقع املعاش  لوحاتها من 
ومن أي فكرة ممكن ان متثل 
مادة فني����ة ألعمالها، الفتة 
الى ان اللوحة التي تشارك 
بها ف����ي الغاليري تعبر عن 

االنسجام.
الفنان  أما عض����و »دن« 
عبداهلل الزيد، فقال انه يجري 

وعلى اس����تعداد الستضافة 
الفنانني م����ن داخل وخارج 
الكوي����ت إلقامة معارض او 
له����م ولعرض  ورش فنية 

إبداعاتهم وأعمالهم.
اللوحة  وعن موض����وع 
التي يشارك بها في املعرض، 
قال إنها نت����اج تطور عمله 
على م����دى 18 عاما في الفن 
التش����كيلي، الفت����ا الى انه 
اجته الى دراسة اللون الذي 
هو عبارة عن رس����الة دون 
استخدام عناصر معينة وامنا 
إيصال رسالة وشعور معني 
من خالل مزج ألوان معينة، 
مشيرا الى ان غالبية األلوان 
التي تطغى على لوحاته اللون 
البنفسجي وهو ناجت للخليط 
األحم����ر واألزرق وتوظيف 
باقي األل����وان مع هذا اللون 
لتعطي رسالة وفقا ملا يراها 

املشاهد .
املنس����ق العام للغاليري 
الفنان التشكيلي حسني دكسن 
الى توجه دن لتنظيم  لفت 
سيمبوزيوم، سيشارك فيه 
الدول  20 فنانا من مختلف 
العربي����ة باإلضافة الى عدد 
من املش����اريع التي س����يتم 
العمل عليها على مدى خطة 

وتشجيع الشباب على اإلبداع 
والتميز وإيجاد فرصة ومكان 

مناسب لعرض إبداعاتهم.
ب����دوره، قال مس����ؤول 
العالقات العامة في غاليري 
دن الفنان التش����كيلي أحمد 
الغاليري يهتم  جوه����ر إن 
بالفنانني من اجليل الشباب 
وقد بدأ بورشة عمل وصوال 
ال����ى وجوده حاليا بش����كل 
العامة  رس����مي، والفك����رة 
منه انه ب����دل ان تكون هذه 
املجموعات الشبابية تتبع 
جله����ة رس����مية أو إلدارة 
حكومي����ة أو غير حكومية، 
فإنه����ا تنتمي الى هذا املكان 
دون التقي����د بضغوطات قد 
متنع الفنان من اإلبداع أحيانا، 
ما يعطيه هامشا من احلرية 

في الطرح الفني املبدع.

أساليب فنية مختلفة

ولف����ت ال����ى ان الفنانني 
الغالي����ري  ال����ى  املنتم����ني 
لديهم أس����اليب مختلفة في 
تق����دمي أعماله����م فمنهم من 
ينتمي لألس����اليب احلديثة 
وآخرون للفن الكالس����يكي 
التقلي����دي، مش����يرا الى ان 
الغاليري مفت����وح للجميع 

الغاليري في »الشويخ ماركت« 
بدأ بفكرة نابعة من مجموعة 
من الفنانني الش���باب بهدف 
عرض أعمالهم باإلضافة الى 
استضافة فنانني من خارج 
الفريق من الكويت وخارجها، 
مشيرة الى ان الفريق يتكون 
من 12 فنانا وفنانة من ذوي 

األساليب الفنية املختلفة.
ال���ى ان معرض  ولفتت 
الذي  الش���طي  الفنان خالد 
الغالي���ري في  اس���تضافه 
افتتاحه ضم 12 لوحة فنية من 
إبداعاته عدا عن 12 لوحة فنية 
و4 منحوتات ألعضاء الفريق 
الذين عرض كل منهم أعماله 
بأس���لوبه اخلاص وبفكرة 
معينة وضعها على لوحته 

بأسلوبه الفني.

األنشطة المستقبلية

عن األنشطة املستقبلية 
الرش���يد  للغالي���ري قالت 
إنها متنوعة بني املشاركات 
واملعارض اخلارجية، مشددة 
على ان املشروع غير ربحي 
وإمنا فقط لعرض املشاريع 
الفنية ومش���اركة اآلخرين 
الش���باب  الفنانني  بتجارب 
املشاركني واحتضان أعمالهم 

دارين العلي

شهدت »شويخ ماركت« 
األسبوع املاضي افتتاح »دن 
غاليري« وهو املعرض األول 
من نوع���ه في الكويت الذي 
يه���دف إلى تش���جيع ودعم 
الفنانني التشكيليني الشباب 
وإيجاد فرصة لهم ومساحة 
لع���رض إبداعاته���م الفنية 
على اجلمهور بأسلوب راق 

ومعاصر.
ويتألف فريق الغاليري من 
12 فنانا وفنانة من املبدعني 
الشباب الذين يأملون الكثير 
من وراء نش���اطهم في »دن 
غاليري« الذي سيعملون على 

توسعته وصوال للعاملية.
وق���د صاح���ب االفتتاح 
استضافة الفنان خالد الشطي 
في معرض منفصل، وهو ما 
قالت عنه مسؤولة التنظيم 
العنود  في »دن غالي���ري« 
الرشيد إن هناك توجها لدى 
إدارة »دن« في اس���تضافة 
الفنانني احملليني والعامليني 
في معارض وورش مصاحبة 
ملا هو معروض في الغاليري 

من أعمال ألعضاء الفريق.
وأضافت الرشيد ان افتتاح 

)هاني الشمري( صورة جماعية للفنانني مؤسسي غاليري دن مع الفنان خالد الشطي  لقطة جماعية للفنانات التشكيليات 
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الرشيد: فريق 
الغاليري يتألف 

من 12 فنانًا وفنانة 
من املبدعني 

الشباب يعملون 
على توسعته وصواًل 

للعاملية

جوهر: فنانو 
الغاليري يتنوعون 

بني األساليب 
احلديثة والفن 

الكالسيكي 
التقليدي

حضر رئيس قسم اإلعالم 
في جامعة الكويت د.ياسني 

الياسني حفل االفتتاح وعبر 
عن سعادته بزيارة املعرض 

الذي ينم عن إبداع شباب الفن، 
الفتا الى ان الشباب عبر هذه 

املشاريع بدأ يعتمد على نفسه 
وعلى إمكاناته إلظهار ما ميكن 

ان يقدمه من إبداع الى العالم.
ولفت الى ان ما يدور حولنا 
من مشاكل في العالم العربي 

يجعلنا بحاجة الى فسحة 
للخروج عن دائرة السياسة 
والدخول في الفن واإلبداع 

واالطالع على قدرات الشباب 
وقدراته الفنية واالبداعية 

ومتنى ان يكون هذا الغاليري 
نواة لعدد آخر من الغاليريات 

واألعمال املشابهة التي تساهم 
في تطوير النشاط الفني 

احمللي.
وقال الياسني إن اإلبداع هو 

الذي يبقى على مر العصور، 
الفتا الى انه سيتم طرح هذه 
األنشطة على مديرة اجلامعة 

ملا لها من أهمية في تنمية 
احلس الفني الشبابي لدى 

الشباب بهدف تبنيها من قبل 
كلية اآلداب التي تختص بهذه 

األمور أساسا.

الضيف املصاحب الفتتاح 
الغاليري كان الفنان خالد 

الشطي الذي عرض مجموعة 
من لوحاته املميزة، حيث لفت 

الى انه املعرض اخلامس له، 
مشيرا الى ان بدايات غاليري 

»دن« مشرفة والظاهر من 
احلضور خالل حفل االفتتاح 

الذي متيز بالتعدد والتنوع 
حملبي هذا الفن اجلميل.

وعن لوحاته لفت الى انها 
تتألف من 12 لوحة عنوانها 

»املرأة والطير« باإلضافة 
الى منحوتتني يغلب عليهما 
اللون الذهبي لتتماشى مع 

عنوان معرضه »قيراط« الذي 
يستخدم ملعايرة الذهب، 

مشيرا الى استخدامه توليفات 
لونية مع العناصر.

وأعرب الشطي عن إميانه 
بنجاح هذا الغاليري، مشيرا 

الى ان إدارة »دن« تعمل على 
التوسع من ورش ومعارض 

محلية لفنانني محليني وعرب 
وخليجيني الى املشاركات 

اخلارجية ملواكبة املعاصرة 
التي تعني ان هناك فنا فوق 

الطبيعة وغير عادي نحاول ان 
نصل إليه ونحن في منتصف 

املشوار نحو حتقيق ذلك.

الياسني: سنقترح 
على مديرة اجلامعة تبني 

مشاريع الشباب اإلبداعية

الفنان خالد الشطي 
شارك بـ »قيراط«
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سامي عبداللطيف النصف 

حل وامللل  النِّ
والطوائف واحللول!

الكويت أحد البلدان القليلة 
التي تتعايش فيها الطوائف 

بسالم ودون مشاكل 
رغم حتريض احملرضني 

وتأجيج املؤججني في 
وقت ال تتوقف فيه 

احلروب املذهبية املؤسفة 
والتفجيرات والقتل على 
الهوية كاحلال في العراق 

الذي يقع على حدود 
الكويت والذي عرف 

تاريخيا بالسالم بني أتباع 
أديانه وطوائفه ووجود 

صالت الرحم واملصاهرة 
حتى باتت القبيلة والعائلة 

الواحدة تتشكل من مذاهب 
عدة حتى بدأت الفتنة.

>>>
سر السالم القائم والدائم 
بني الطوائف في الكويت 
واحلال كذلك في الدول 
اخلليجية هو التواصل 

االجتماعي القائم بني 
املكونات، فندر ان جتد 

ديوانية او جتمعا او حالة 
زفاف او عزاء ال يشارك 
فيها اجلميع مما يرطب 

اجلو السياسي بينهم، كما 
ان الوعي العام وصل الى 
حد لم يعد الناخب السنّي 

او الشيعي فيه ينتخب 
من يدغدغ املشاعر عبر 

التحريض على اآلخر، لذا 
فقد تكرر سقوط كثيرين 
في االنتخابات العامة ممن 
لم تكن لديهم ممانعة من 
إشعال الوطن في سبيل 
بناء االمجاد الشخصية 
وتضخيم.. احلسابات 

اخلاصة.
>>>

وأهم عناصر تفكيك 
حاالت التخندق املذهبي 

التي تشهدها بعض 
دولنا العربية هو عبر 
التفريق بني اصحاب 

االجندات املدمرة التي 
تسوق للحروب الدائمة 
وألجل غير مسمى ضد 

شركاء االوطان من 
أتباع الديانات واملذاهب 
االخرى، حيث يجب ان 
نتفق ونقف جميعا من 

سنّة وشيعة وزيدية 
واباضية واسماعيلية 
وعلوية ودروز.. الخ 

ضد االجندات الفوضوية 
املخربة ايا كان مصدرها 

او الداعي إليها، وأن 
نقف باملقابل مع اصحاب 

اجندات السالم واالمن 
والتنمية واحلوار 

واملصاحلة وبناء املستقبل 
الزاهر للجميع، فال يصح 
في هذا السياق الوقوف 

مع دعاة احلروب واخلراب 
ممن يرومون قتلنا جميعا 

كونهم فقط ينتمون 
ملذهبنا او جلماعتنا.

>>>
آخر محطة:

 1- ال نحتاج العادة 
اختراع العجلة حلل 
التوترات القائمة في 

املنطقة، فلم يحل السالم 
في اوروبا القريبة منا 

وتنعم بالرخاء وتتحول 
للثراء اال بعد ان رفضت 

ومّجت شعوبهم دعاة 
احلروب والفوضى والغزو 

والدمار أمثال املخادعني 
هتلر وموسوليني 
واحزابهما النازية 

والفاشية العسكرية، فمتى 
نبدأ نقول ملخادعينا.. كفى 
لعبا بنا وحتريض بعضنا 

على بعض؟!
2- نرجو اال نقبل بقيادات 

مخادعة تريد خداع كل 
الناس كل الوقت عبر 

التسويق الدائم لالحالم 
الوردية التي تتحول الى 

كوابيس قتل ودمار.

samialnesf1@hotmail.com
salnesf@

E-mail: family_sciences@hotmail.com
Twitter: @family_sciences

EBTISAM_ALOUN@

محطات

شيخة العصفور

ابتسام محمد العون

إن جميع السلوكيات والقيم ومفاهيم 
احلياة يتم غرسها منذ الصغر، ومن 

النقاط التي أود إثارتها في مقال األسبوع 
هي تنشئة الفتيات الصغيرات اليوم 
مبفاهيم خاطئة تتعارض مع عاداتنا 

وتقاليدنا وقيمنا االسالمية بحجة أنهم 
صغار في السن، يقول رسول اهلل ژ: 

»أكرموا أوالدكم وأحسنوا آدابهم«، 
وعن أبي هريرة ÿ قال: قال رسول 

اهلل ژ: »ما من مولود إال يولد على 
الفطرة، فأبواه vيهودانه أو ينصرانه أو 
ميجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء 
هل حتسون فيها من جدعاء«، وتفسيرا 
ملفردات احلديث ليكون واضحا للقارئ، 

الفطرة: هي ما ركز في النفوس من 
اإلميان بوجود اهلل واالعتراف بربوبيته، 

يهودانه: يصيرانه يهوديا، ينصرانه: 
يصيرانه نصرانيا، ميجسانه: يصيرانه 

مجوسيا، جمعاء: ساملة من العيوب، 
جدعاء: مقطوعة األذن، ويقول احلق 

تبارك وتعالى في محكم كتابه الكرمي: 
)فطرة اهلل التي فطر الناس عليها ال 

تبديل خللق اهلل ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس ال يعلمون( ]الروم: 30[.
تدهشني عبارات تتوارد بني الناس 

حتى أصبحت ثقافة دارجة عند الغالبية، 
مثال »حجاب الفتاة الصغيرة تعقيد 

وطمس للطفولة«، »اللباس الواسع 
للفتاة الصغيرة كسر لنفسيتها حيث 
املالبس الضيقة والقصيرة ال إشكال 
فيها فهي صغيرة، وما دامت صغيرة 

فلنجعلها تتمتع بطفولتها«، »تشجيعها 
على تقليد الغرب في اللباس وقصات 
الشعر واحلركات ومخارج احلروف«، 
»الصالة والصيام واحلجاب ال يدرب 
عليه بحجة أنها صغيرة، وهي عندما 

تكبر سوف تتعلم وتوجه نفسها«، 
»تعزيز الشخصية النرجسية، أي 

مساعدتها إلبراز مفاتنها وشراء املغري 
والفاتن والباهظ الثمن من أجل إبرازها 
مميزة من بني الفتيات الصغيرات«، »ال 

تلقن وال تتعلم كلمة حرام وعيب بشكلها 
الصحيح خوفا على نفسيتها من التوتر 

والقلق ألنها صغيرة«، »تنشئتها على 
تقديس املناسبات التافهة والتي ال متت 
لنا بصله مثل الكريسماس، وعيد رأس 
السنة، وأعياد امليالد، وإقامة االحتفاالت 

مبناسبة أو غير مناسبة، والبدع في 
التكليف والشراء بعيدا عن البساطة 
والفطرة السليمة«، »تشجيعها على 

مشاهدة وتقليد شخصيات أفالم )ديزني 
دون أدنى وعي أو فكر(«، »تنشئتها 

على الشراسة والغيرة وعدم التسامح 
واللسان البذيء دون توجيهها التوجيه 

الصحيح والدفاع عن النفس بالشكل 
السليم«.

جميع ما سبق لألسف نتاج قلة الوازع 
الديني، فاملثل يقول إن السمكة الفاسدة 
تفسد السمك الذي حولها، فاألسرة التي 

عندها عادات وتقاليد تناقض واقعنا 
االجتماعي، تفسد وتنشر فسادها في 
املجتمع، ويقول رسولنا الكرمي: »يأتي 

على الناس زمان القابض على دينه 
كالقابض على اجلمر«، وهذا ما يحدث 

في زماننا.
الفتاة مثل الوردة إذا مت احلفاظ علها 

وغذيت، بقيت مزهرة وقوية وذات 
رائحة طيبة، وإن أهملت ذبلت وجفت 

وخرجت منها رائحة كريهة، فالقيم من 
حياء وستر وفكر سليم وروح البساطة 

والعبادة واألخالقيات السليمة التي 
تكفل بناء شخصية مسلمة تؤهل لبناء 
أجيال ومجتمع مسلم قوي تغرس منذ 
الصغر وتتعلم حتى تغرس في النفس 

وتتأصل، إن تنشئة الفتاة الصغيرة 
على املباح والترف والرفاهية تنتج فتاة 

متمردة ذات أخالقيات فاسدة وفكر ملتو 
يعتريه التعرجات بعيد عن االستقامة، 

دون أهداف وغايات سليمة، ودون تأهيل 
للدور الذي خلقت من أجله هي التربية 

وإدارة أسرة.

نعم أنا قادم ال محال، أنا حقيقة ال مياري 
فيها أحد أكدها الواحد األحد وعنوانها 
)كل نفس ذائقة املوت ونبلوكم بالشر 

واخلير فتنة وإلينا ترجعون(، املوت واقع 
مؤلم وقدر ال مفر منه، واملوت حق كما 

النار واجلنة حق، وهو يأتي بغتة فما بني 
غمضة عني والتفاتتها يقبض املوت روح 

الفقيد ويختطفه من أحضان أحبابه ال 
يفّرق بني صغير وال كبير وال غني وال 
فقير وال حاكم وال محكوم وال متعلم 

وال جاهل، الكل في قبضته متى ما أذن 
الرحمن وحانت ساعة الفراق. 

بدموع حارة وقلوب يلفها احلزن 

واألسى ودعت الكويت باألمس هامة 
من هامات السياسة ورجال من الطراز 

األول ورائدا من رواد نهضتها انه السيد 
جاسم اخلرافي رحمه اهلل، وهنا حتديدا 
نحتاج إلى وقفة تأمل وتفكر في حقيقة 
الدنيا الفانية فال الثراء وال املناصب وال 
األنساب قادرة على تخليد اسم اإلنسان 
على صفحات التاريخ وترك أثره الطيب 

وذكراه العطرة في نفوس الناس.
تفكر أيها اإلنسان بأن اإلخالص هلل 

والنية الصادقة والهمة العالية والرؤية 
الواضحة كفيلة بقلب املوازين ودخولك 
التاريخ من أوسع أبوابه تزاحم العظماء 

والعلماء.
تفكر أيها اإلنسان أن الدوام هلل عّز وجّل 

وأن احلياة ال تساوي عند اهلل سبحانه 
وتعالى جناح بعوضة ولو دامت لغيرك ما 
اتصلت إليك فلماذا التقاتل على الكراسي 

والتكالب على املناصب؟ وملاذا تُقطع 
األرحام ويتخاصم األهل واخلالن على 

عقار ومال.
تفكر أيها اإلنسان ماذا قدمت حلياتك، 

فاحلياة ليست باأليام والسنني إمنا 
باألعمال الصاحلات وكثرة اإلجناز 

وتعمير األوطان والرقي باإلنسان.. ال 
تغفل أيها اإلنسان فأنا قادم ال محال.. 

التعليم في الصغر 
كالنقش على 
احلجر

أنا قادم ال محال...

علوم أسرة

نظرة ثاقبة

رحل جاسم اخلرافي، ونسأل اهلل له الرحمة واملغفرة، 
وحتما فإن اجلميع يعرف من هو أبو عبداحملسن 
سياسيا، ولكن القلة يعرفون جاسم اإلنسان، ولن 

ألومهم ألنه رحمه اهلل ال يحب أن يتفاخر مبا يقدمه من 
أعمال إنسانية لبلده أو ألبناء بلده وسيجدها بإذن اهلل 

أمامه بني يدي اهلل.
سأتكلم عن جاسم اخلرافي الرجل الذي إن وعد أوفى، 

ففي أول لقاء معه شخصيا كان في ديواننا »ديوان 
الوحدة الوطنية« أثناء حملته االنتخابية في أول 

انتخابات بنظام الدوائر اخلمس واألربعة أصوات، وكان 
من ضمن احلضور مجموعة من اإلعالميني وقد وعدنا 
بلقاء مطول معه بعد االنتخابات وقد أوفى بوعده وكان 

أول لقاء إعالمي لرئيس مجلس األمة خارج املجلس.
أثناء حملته االنتخابية وعدته بأنه قد حصل على 

أصوات عائلتي وقد وضعت ورقة على باب الديوانية 
كتبت عليها »فول باإلجنليزي« وكنت أبلغ أي مرشح 

بأن األصوات األربعة قد ذهبت ملن اقتنعت به، فال 
تبحثوا عن أصوات عائلتي، ولكن رواد الديوان فكل له 

رأيه.
هناك أمر يجب أن أستحلفكم باهلل العظيم عنه قبل أن 

أكتبه: هل سمع أحد منكم يوما ما أن املغفور له بإذن اهلل 
جاسم اخلرافي يتلفظ بأي كلمه جارحة على أي إنسان 

حتى لو كان مختلفا معه في التوجه السياسي أو الديني؟
رحم اهلل جاسم اخلرافي وأدخله فسيح جناته، وال رحم 

اهلل من كان شتاما طعانا في الناس. 

saad.almotish@hotmail.
com

سعد المعطش

جاسم عفيف اللسان

رماح

baselaljaser@hotmail.com 
@ baselaljaser

باسل الجاسر

رحاب بورسلي

مازالت مصر في حالة مخاض ترهقها بالرغم 
من النجاحات الكبرى التي مّن بها اهلل عليها 
على يد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، 

أبرزها استعادة هيبة القانون وسيادته وهيبة 
القائمني عليه بعد أن سحقها جميعا املخلوع 

مرسي.
وقد متت استعادة األمن واالستقرار لشعب 
مصر وضيوفها فبدأت تدور عجلة السياحة 

والصناعات القائمة عليها وعودة الشباب 
الذين كانوا يعملون في القطاعات السياحية 

ألعمالهم ومت القضاء على جزء مهم من 
البطالة التي سادت في عهد املخلوع.. ناهيك 
عن املشاريع التي انطلقت ولعل أبرزها قناة 

السويس اجلديدة، املهم أن عجالت االقتصاد 
بدأت تتعافى وهو ما جعل الرهانات على 

عودة مصر لوضعها الطبيعي تشتد ويتأجج 
احلماس لها وعليها.

فالشعب املصري الذي شاهدت وحتدثت مع 
عينات منه طوال األسبوع الفائت، يراهن 

بقوة وعزم على جناح إدارة السيسي 
وقرروا أن مينحوه الفرصة كاملة، وهم 

يدركون أن التركة ثقيلة جدا ويشيدون مبا 
حتقق ويقرون بأن الطريق طويلة ومحفوفة 

باملخاطر.

وجماعة املخلوع ومن خلفها قوى الغرب 
والصهاينة يشاهدون النجاحات فيزداد 

حقدهم فيقدح أذى على مصر وحربا على 
أمنها واستقرارها، خوفا من عودة أفواج 

السياح وأفواج املستثمرين، لذلك نرى 
إرهابهم يطال املصريني، وخصوصا في 

سيناء التي جعلها املخلوع وجماعته مرتعا 
لإلرهاب واإلرهابيني عندما استوردهم من كل 

أصقاع األرض، حتى انهم قتلوا ثالثة قضاة 
أبرياء في سيناء كرد اهوج على صدور أحكام 

اإلعدام األخيرة على املخلوع وجماعته.
ورهان محبي مصر وأهلها من شعوب 

اخلليج »وأنا واحد منهم« يزداد حماسة ودعاء 
ألن يأخذ العزيز القدير بيد الرئيس السيسي 

وحكومته وينجزوا مهمة استعادة مصر 
لدورها الريادي في كل املجاالت، ولكنني 
أعتقد جازما أن رأس األفعى هو املخلوع 

وجماعته، فحينما يتم اخلالص منهم ويتم 
تنفيذ األحكام عليهم سينتهي شرهم وأذاهم، 

وسيتوقف الغرب وبنو صهيون وأدواتهم 
عن أذاهم الذي يزداد سعيرا كلما شعروا 

بقرب إعدام هذه القيادات التي مدوها باملال 
الكثير والدعم السياسي منقطع النظير، وبنوا 

عليهم أحالمهم بإنشاء وطن بديل للشعب 

الفلسطيني في غزة وأجزاء من سيناء، 
وتدمير اجليش املصري وغيرها الكثير من 

أحالم احملفل املاسوني اخلبيث.. وعندما 
يتم تنفيذ األحكام فإنهم سيكنّون ويهدأون 

وميتثلون لألمر الواقع، ويعيدون تقيم 
مواقفهم مبا يتناسب مع مصاحلهم املشروعة 
مع مصر.. وأما اجلماعات اإلرهابية فلها رهان 

أيضا أن يستمر الدعم والتمويل اإلخواني 
السخي لالستمرار في عملياتهم اإلرهابية، 

وعندما تنفذ األحكام سيتوقف التمويل 
ويعقبه توقف عملياتهم اإلرهابية.. بل وحتى 

قناة مكملني اإلخوانية ستتوقف ألن الشرعية 
التي يغنون عليها ماتت.. 

لذلك فإنني اعتقد وبثقة عالية بأن أهم عقبة 
ومعوق أمام االنطالقة الكبرى ملصر، تتمثل 
في اطالة محاكمة قيادات اإلخوان املسلمني 

واملخلوع مرسي.. فقد ثبت للقاصي والداني 
تخابرهم وتآمرهم على مصر وشعبها، 

والعقوبة معروفة أيضا للقاصي والداني، 
فلماذا اإلطالة والتلكؤ بينما تنفيذها ضرورة 

لطي الصفحة األخيرة من املشاكل التي نتجت 
عن تولي هذه الطغمة اخلائنة الفاسدة حلكم 

مصر لعام كادوا ان ينجحوا في تدميرها 
وتشريد شعبها الكرمي.. فهل من مدكر؟

رحل العم جاسم محمد اخلرافي عن هذه 
الدنيا بجسده لكن ذكراه العطرة كبيرة 

في قلوبنا وفعله اخلير عظيم في نفوسنا 
وأياديه البيضاء في دعم العمل االجتماعي 

واإلنساني حاضرة في عقولنا تشهد 
للقاصي والداني على انسانيته.

نعم يا أبا عبداحملسن مهما كتبت الكتابات 
وصفت املقاالت فإنها لن توفيك حقك فيما 

عملت ألبنائك من ذوي اإلعاقة ولوطنك 
الكويت، ودورك في إدارة جلسة إقرار 
قانون 8 لسنة 2010م لألشخاص ذوي 

اإلعاقة في مداولتيه األولى والثانية واحلنكة 
السياسية في الوصول لبر األمان وإنصافهم 

بعد معاناة في عدد مرات بإقراره، وهذه 
داللة واضحة على قلبك الكبير وإحساسك 

بالفئات املستضعفة وعلى األخص تلك الفئة 
العزيزة على قلوبنا جميعا.

كما لن ينسى لك التاريخ احتضانك ألبنائك 
من ذوي اإلعاقة في قاعة عبداهلل السالم في 

مبادرة غير مسبوقة حتى على املستوى 
العاملي واستقبالك لهم سنويا بقلبك قبل 

شخصك ليحلوا ضيوفا على املقاعد 
اخلضراء ويطرحوا همومهم عليك فتنقلها 

عبر القنوات الرسمية لتأخذ طريقها في 
التنفيذ.

كما امتدت رعايتك الكرمية جلمعيتنا 

الصغيرة بحجمها الكبيرة بأهدافها في 
خدمة ذوي اإلعاقة وأولياء أمورهم منذ 

تأسيسها فتعددت املشاريع التي تباركت 
بإسهاماتكم املؤثرة في مسيرة عمل 

اجلمعية.
عزاؤنا ألهل الكويت كافة وللفاضلة أم 

عبداحملسن والبنتك غالية وألبنائك جميعهم 
وإلخوانك األعزاء وأخواتك الكرميات 

ولرئيس مجلس األمة م.مرزوق الغامن، بأن 
يرحمك املولى ويغفر لك ويبدلك دارا خيرا 
من دارك ويجعل قبرك روضة من رياض 

اجلنة ويدخلك جنات الفردوس األعلى اللهم 
آمني.

مكملني برهاننا 
على مصر 
السيسي

جاسم اخلرافي.. 
األيادي البيضاء

رؤى كويتية

كلمة حق

فقدت الكويت أمس أحد رجاالتها، رئيس مجلس األمة 
السابق جاسم محمد اخلرافي الذي وافته املنية وهو عائد 
إلى الكويت. اخلبر جاء مثل الصدمة على اجلميع والكل 

جلأ إلى مواقع التواصل االجتماعي والقنوات التلفزيونية 
للتأكد من صحة هذا اخلبر.. ال اعتراض على حكمة اهلل 

سبحانه ونسأل اهلل العلي القدير ان يسكنه فسيح جناته.
للفقيد إجنازات ال أحد ينكرها حيث مت تعيينه في عام 85 

وزيرا للمالية واالقتصاد وفي عام 99 وحتى 2011 تولى 
رئاسة مجلس األمة وخالل فترة توليه املنصب شهدت 

البالد العديد من االجنازات واستطاع، رحمه اهلل، بحنكته 
العبور بها إلى بر األمان. 

أبو عبداحملسن، رحمه اهلل، كان مبتسما دائما ويتصف 
بالتواضع واألخالق الراقية، وهذه شهادة من كل من 

يعرفه من قريب أو بعيد، فالقلم يعجز عن أن يفي 
بإجنازات هذا الرجل خلدمة بلده منذ بداية شبابه وحتى 

يومنا هذا. 
أدعو اهلل أن يتغمد فقيد الكويت بواسع رحمته، كما أتقدم 

إلى أسرة اخلرافي الكرام بأحر التعازي لوفاة فقيدهم.
كما أمتنى من مجلس الوزراء املؤقر أن يأمر خالل جلسته 

املقبلة بإطالق اسم الفقيد جاسم اخلرافي على أحد 
امليادين أو الشوارع تكرميا إلجنازات هذا الرجل.

في مساء اخلميس املاضي، أتاني خبر وفاة رئيس 
مجلس األمة السابق »العم« جاسم محمد عبداحملسن 
اخلرافي وهو في طريق عودته إلى الكويت من تركيا 
وفي الطائرة وقبل الهبوط بدقائق، رحل وكما رووا 
لي بكل بساطة، تاركا خلفه إرثا سياسيا، اقتصاديا، 

ورياضيا حافال.
وقد أختلف كثيرا مع العم بوعبداحملسن سياسيا 

وخصوصا من قضية الدوائر اخلمس في 2006، وحتى 
استجواب أحمد الفهد في 2011، ولكن كان يعجبني رحمه 

اهلل بشيئني، أولهما سعة صدره التي ال تضاهيها سعة، 
فهو يبتسم خلصمه وكأنه »عدم« وله بطول البال تاريخ 

حافل، فاخلالف الذي جمعه مع »العم« أحمد السعدون 
غرميه التقليدي على سدة الرئاسة لم يعكر صفو املرجلة 
التي تكسو االثنني معا، فال أنسى سقوط العم السعدون 
في مجلس األمة اثر تعرقله في كرسيه، ووصول »العم« 

جاسم إلى املستشفى مباشرة، وفي جميع أفراح وأحزان 
أسرة السعدون جتده، وأيضا شاهدت هذا املشهد مكررا 
في تشييع »العم« جاسم اخلرافي، فكان »العم« السعدون 
أول الواصلني وأول املعزين، هذه الفروسية وهذا خالف 

الشجعان، يبقى في ميادين السياسة فقط أما األصول 
»وسلوم« الرجال فهم أهل حذوة فيه، أما ثاني مميزات 

»العم« جاسم، رحمه اهلل، فكانت االبتسامة التي تظن 
لوهلة أنها غير طبيعية كما اعتدنا، ال تفارقه في حزنه 

أوسعادته، يستطيع قلب أي حزن إلى فرحة وأي ألم إلى 
بلسم شاف، يبتسم ويقبل اجلميع، ال يكل وال ميل من 

االبتسامة، وأنا على يقني من أن االبتسامة هي مفتاح 
القلب، لذلك رحل جاسم اخلرافي مبواقف تاريخية 

وأهمها »أزمة احلكم 2006« والتي أبلى فيها بالء حسنا 
وكان على قدر املسؤولية.

ختاما: أتقدم إلى أسرة اخلرافي كاملة بأحر التعازي 
واملواساة على فقيدهم وأدعو اهلل أن يلهمهم الصبر 

والسلوان، وأتقدم إلى أبناء العمومة مرزوق وخالد وفهد 
علي محمد ثنيان الغامن بخالص العزاء بفقد خالهم وإلى 
السيدة والدتهم.. غفر اهلل له وأسكنه الفردوس األعلى.

خالد العرافة

مشعل الغانم

جاسم اخلرافي
 في ذمة اهلل

رحل أنيقًا.. جاسم 
اخلرافي وداعاً

إطاللة

رثاء
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جنوميتي مبصر 
باب للعاملية.. 

و»مملكة املغربي« 
عمل من نوع 

خاص

مطرب اعتذر عن إحياء 
حفل غنائي بدولة 

خليجية بسبب ان املتعهد 
رفض ان يحط له اعالن 

بالقنوات الفضائية 
علشان الناس تدري انه 

عنده حفلة مثل ما يقول.. 
ودي أصدق!

ممثلة عربية قاعدة تعامل 
فريق عملها اليديد بطريقة 

بعيدة عن االحترام، 
واملصيبة ان منتج العمل 

مو قادر يسويلها شي 
ألنها عندها واسطة كبيرة 
وما يقدر يتخذ فيها قرار..

شاحلچي!

ممثل خليجي شاب طار 
من الفرحة بعد اتصال 

احد املخرجني عليه علشان 
يشارك في عمله اليديد 

بس ملا وصل للديرة لقى 
الدور عادي وحواراته 

معدودة على االصابع.. 
اهلل يعينك!

قنوات واسطة  حوارات

عرضه خالل شهر رمضان 
املقبل.

وكانت مشاجرة كالمية 
حادة قد نش���بت بني رامز 
جالل ومصطفى كامل، خالل 
تصوير حلقة برنامج »رامز 
واكل اجل���و«، وكان ضيف 
احللقة مصطفى كامل، الذي لم 
يتحمل شراسة املوقف الذي 
تعرض له، الذي يعتمد على 

وق���ع املط���رب وامللحن 
املص���ري مصطف���ى كامل، 
الفنان  ضحي���ة لبرنام���ج 
املصري رامز جالل، املنتظر 

أصدرت شركة »روتانا« 
منذ ساعات قليلة كليب أغنية 
»الغرام املستحيل« للفنان وائل 
كفوري، ال���ذي قام بإخراجه 

حسن غدار.
ومتيز الكليب باملكان الذي 
مت التصوير فيه حيث تظهر 
مناظر طبيعية جميلة، فيما 
يس���لط الكليب الضوء على 

»الليوان« أدخلها ألول مرة إلى عالم الدراما التراثية

فرح: أنا »شاطرة« في الفن.. ولست خجولة!

.. ورامز جالل يشتبك مع مصطفى كامل

وائل كفوري مخدوع بـ »الغرام املستحيل«

عبدالحميد الخطيب

رغم ظهورها في احللقة ال� 15 من املسلسل 
التراثي »الليوان« ال���ذي يجري تصويره 
هذه الفترة اس���تعدادا لعرضه في رمضان 
على شاشة تلفزيون الكويت، إال ان الفنانة 
الشابة فرح أكدت انه رغم مشوارها القصير 
في الس���احة الفنية اال انه ال يهمها مساحة 
الدور بقدر اهتمامها بالرسالة التي تقدمها 

للجمهور.
وقالت فرح: كفنانة أحرص على ان تصل 
رس���الة الفن إلى الناس بصرف النظر عن 
الكم، املهم أن يك���ون التوصيل »محترما« 
وال يوجد فيه خدش للحياء، وهذا ما توفر 
في دوري ب� »الليوان«، مثنية على األعمال 
التي تنتجها مجموعة السالم والتي تراعي 
العادات والتقاليد الش���رقية، وفيها هدف 

ومضمون مجتمعي راق.
وأردفت: في »الليوان« وجدت الشخصية 

التي أبحث عنها، وهي لفتاة قوية، لعوب، 
تتزوج من رجل أكبر منها في العمر، وتدور 
أحداث ش���ائقة فيها الكثي���ر من املفاجآت، 
مستدركة: جتربة »الليوان« جديدة علي، حيث 
إنني ألول مرة أشارك في أعمال تراثية، ما 
يجعلني أمام حتد حقيقي ألثبت موهبتي.

وتابعت: أنا ممثلة وأرى نفسي »شاطرة« 
في جتس���يد كل األدوار التي ألعبها، نافية 
ما يتردد عن انها »خجولة« أمام الكاميرا، 

مستدركة: أعشق الكاميرا وتعشقني.
وعن ظهورها اخلجول في مسلسل »سعد 
وأخواته«، ردت: ألن ال���دور كان يتطلب 
من���ي أداء معينا، حيث قدمت ش���خصية 
فيها »تكانة« وليست »ش���قية« ما جعل 
البعض يعتقد انني خجولة في احلقيقة، 
مشيرة إلى ان »الليوان« هو سادس عمل 
درامي تشارك فيه ولديها مشاريع أخرى 
في الطريق، متمنية ان تنال جميع أدوارها 

إعجاب اجلمهور.

الطيران واللعب بالطائرة، 
مما أصابه بالتعب.

وكل���ف مصطف���ى كامل 
مستش���اره القانون���ي لرفع 
دعوى قضائية، فور عودته إلى 
القاهرة، ضد رامز والبرنامج 
والقناة، باعتبار أن البرنامج، 
يقوم باالستهزاء واالستهانة 
ب���أرواح الناس واملش���اهير 
سعيا وراء جلب اإلعالنات، 
إال أن عبداحلميد العش رئيس 
حترير برنام���ج »رامز واكل 
اجلو«، نفى، في تصريحات 
ل���ه، ما تردد ح���ول مقاضاة 
مصطفى كام���ل لرامز جالل 
بسبب استضافته الفتتاح أحد 
الفنادق بدبي ليوقعه فريسة 

ألحد مقالبه.
وأكد العش أن هذا كالم 
ال أساس له من الصحة، ولم 
يقم أي فنان من جنوم حلقات 
البرنامج برفع دعوى قضائية 
على رامز أو أي شخص من 

فريق عمل البرنامج.

موضوع اخليان���ة، إذ يظهر 
وائل كفوري وهو يزور قصرا 
مهجورا يبدو أنه كان منزله، 
ويس���ترجع فيه ذكرياته مع 
زوجت���ه التي رأه���ا تخدعه 
وهي تتواعد مع أحد الرجال 
في حديقة القص���ر، بعد أن 
انسحبت فجأة من حفلة كانت 
تقام في الداخل، ليسارع وائل 
في التق���اط صورة لهما معا 

بهاتفه اجلوال.
الكليب أن  ف���ي  والالفت 
قصت���ه لم تنته، بل كتب في 
آخ���ره باإلجنليزية »يتبع«، 
كم���ا كتب في أول���ه »الغرام 
املس���تحيل-1«، وكأنه جزء 
أول ألج���زاء مقبلة، إذ يبدو 
أنه سيصدر كليب مكمال له من 
أغنية أخرى في األلبوم، الذي 
تتركز أغانيه بشكل عام على 
الهجران. ومنذ اللحظات األولى 
على ص���دوره، القى الكليب 
أصداء إيجابية، وسنرى في 
األيام املقبلة مدى النجاح الذي 

سيحققه.
يذكر أن أغني���ة »الغرام 
التي هي عنوان  املستحيل« 
ألبوم وائل األخير، من كلمات 
مني���ر بو عس���اف، وأحلان 

وتوزيع بالل الزين.

رامز جالل 

وائل كفوري

منذر رياحنة لـ »األنباء«: ال أبحث عن الشر لكنه يختارني
املخدرات، وتتطور األحداث 
ليجد نفس���ه خارج احلارة 
بعد ان يحقق جناحا كبيرا 
ثم يعود إليها بعد خسارته، 
والفيل���م يلع���ب على وتر 
اخلير والش���ر وأهمية أن 

يفرق اإلنسان بينهما.

وماذا عن العمل 
اجلديد لك »مملكة 

املغربي«؟
٭ درام���ا من ن���وع خاص 
ج���دا م���ن إخ���راج عادل 
األعص���ر وتألي���ف حمدي 
يوس���ف وبطولتي مع كل 
من النج���م مصطفى فهمي 
النجار  وعال غامن وإيناس 
وعبدالرحمن أبوزهرة وهالة 
صدق���ي ومحمود اجلندي، 
وتطرح رؤي���ة جديدة عن 
الصراع بني طبقة مافيا رجال 
األعمال والصراعات الدائمة 

والشرسة بينهم.

هل هذه منطقة فنية 
جديدة بالنسبة لك؟

٭ دوري جديد بالعمل وأنا ال 
أزال أكتشف إمكانياتي الفنية 
وح���دود موهبتي، وأعيش 
مرحلة انتشار فني جميلة 
حتى استقر على »استايل« 

فني يعجبني.

كيف ترى جنوميتك 
مبصر؟

٭ س���عيد للغاي���ة انن���ي 
أصبحت ره���ان املخرجني 
الش���باب والكبار في مصر 

وأعرف ان جنوميتي بالقاهرة 
ستكون بابي للعاملية.

وماذا عن أعمالك 
الفنية باألردن؟

٭ انتهي���ت مؤخ���را م���ن 
القي���ام ببطولة مسلس���ل 
»حنايا الغيث« وهي قصة 
حب رومانسية مستوحاة 
م���ن قصة عطي���ل للكاتب 
االجنليزي االشهر شكسبير 
الفترة  وس���يعرض خالل 

املقبلة.

أيهما حتب ان تتركز 
خطوتك املقبلة 

بالسينما ام بالدراما؟
أك���ون فنانا  ان  ٭ أح���ب 
محبوبا يتابعني اجلمهور 
اينما تواجدت سواء كان في 
فيلم او عمل درامي، وأكون 
عند ثقة الناس بقدرتي على 

جتسيد كل األدوار.

البعض يعتبرك 
امتدادا ألشهر جنوم 

الشر في مصر 
الراحل عادل أدهم؟

٭ النجم الكبير عادل أدهم 
جنم من طراز خاص جدا، 
وأن���ا أح���ب أدواره، لكني 
ال أحب ان أش���به أحدا مع 
احترامي لكل القامات الفنية 
والعمالقة الذين يش���بهني 
بهم البعض، أحب ان أكون 
منذر رياحنة، كما ال أحب ان 
أتوقف عن دائرة الشر فقط 

وأقدم كل األدوار.

٭ سعيد جدا بنجاح الفيلم 
في دور العرض وهو بطولة 
النج���م اجلمي���ل محمود 
عبداملغن���ي وريهام حجاج 
وأحمد صي���ام والراقصة 
ش���مس، من تأليف ياسر 
عبدالباسط وإخراج حازم 
ف���ودة، وأجس���د فيه دور 
مجدي املناعي تاجر املخدرات 
الكبير الذي يتعامل معه كرم 
»محمود عبداملغني«، والفيلم 
تدور أحداثه في واحدة من 
املناطق الش���عبية، حيث 
يعمل كرم معي في جتارة 

القاهرة ـ محمد عبدالعزيز

منذر رياحنة، جنم شاب 
من نوع خاص جدا، استطاع 
ان يشق طريقه منذ ان قدمه 
أحمد الس���قا في مسلس���ل 
»خط���وط حم���راء« قبل 4 
سنوات، فقدم أدوارا متنوعة 
وناجحة مثل دوره في فيلم 
»جرس���ونيرة« مع النجمة 
غادة عبدالرازق وغيرها من 

األدوار.
ومؤخرا عرض ملنذر فيلم 
»ك���رم الكينج« مع محمود 
عبداملغني، وال���ذي كانت 
له قص���ة معه، كما يواصل 
تصوير دوره في مسلسل 
»مملكة يوسف املغربي« مع 
النجم مصطفى فهمي وإخراج 
عادل األعصر. من هنا جاءت 
مناسبة لقائه ملعرفة خطواته 
املقبلة،  وأدواره ومحطاته 

والى نص احلوار:

بداية.. من رئيس 
عصابة إلى تاجر 

مخدرات ملاذا تعشق 
أدوار الشر؟

٭ )يضحك( ال أعشق أدوار 
الشر، ولكنها تبحث عني، 
واملخرجون وضعوني في 
مرتبة عالية جدا لتجسيدها، 
وال أس���تطيع ان أرفضه���ا 
ألنها تقدم لي في إطار فني 

متكامل.

كيف ترى دورك في 
فيلم »كرم الكينج«؟

منذر رياحنة

تصور ثاني أعمالها بعد »طريق املعلمات«

مروى محمد لـ »األنباء«: رومانسية جداً في »دكتوراه في احلب«
ويشارك في بطولته كل 
من العماني إبراهيم الزدجالي 
وأس����مهان توفي����ق وفرح 
الصراف ونرمني محس����ن 
ومرمي حسني ومحمد صفر 
وعبداحملسن القفاص وسلمى 
سالم وجنوم آخرون، مؤكده 
ان هذه االسماء قادرة على 
إجناح اي عمل فني، مشيرة 
انها تلع����ب من خالل  الى 
العمل دور فتاة رومانسية 
تقع في احلب لكنها ليست 
فتاة سهلة، حيث تدبر بعض 

املؤمرات. 
وافادت النجمة السعودية 

بان املسلس����ل يصور في 
الكوي����ت وهذا م����ا منحها 
الفرصة لزي����ارة هذا البلد 
الثاني  الذي تعتبره بلدها 
وهولي����وود اخلليج، ومن 
املقرر ان يعرض املسلسل 

عبر تلفزيون الكويت. 
اجلدير بالذكر ان مروى 
انتهت مؤخرا من تصوير 
عمل آخ����ر جمعه����ا بعدد 
من جنم����ات اخلليج وهو 
مسلسل »طريق املعلمات« 
ويرصد معان����اة املعلمات 
الس����عوديات في مختلف 

مناطق اململكة.

احمد الفضلي

اعربت الفنانة السعودية 
م���روى محم���د ع���ن بالغ 
سعادتها في خوض جتربة 
كويتية درامية جديدة من 
خالل مسلسل » دكتوراه في 
الذي يصور حاليا  احلب« 

في الكويت. 
وذكرت مروى من خالل 
حديثها ل�»األنباء« انها وافقت 
على هذا العمل ملا يحتويه من 
جنوم، موضحة ان العمل من 
انتاج رزاق املوسوي واخراج 

مروى محمدحسني احلليبي. 

مروى مع زميالتها 
في»طريق املعلمات«

ما الذي يجمع منى زكي بدنيا سمير غامن في رمضان؟
وتظهر من خالل����ه دنيا في 
ش����خصية فت����اة تذهب مع 
والدها إلى بالتوه التصوير، 
وتنجذب للتمثيل، فهي تشاهد 
الكثير من الفنانات وتتمنى 
أن حتترف التمثيل، ولكنها 
تواجه رفض والدها وحتاول 
إقناع خالها بأن يس����اعدها 

لتحقق حلمها.
وخ����الل احللق����ة تظهر 
منى بش����خصيتها كممثلة، 
فيما حتلم دنيا بأن تصبح 

مثلها.
وكش����فت منى زكي، في 
تصريحات صحافية لها، أن 
مشاركتها في »لهفة« كضيفة 
شرف فقط، وأنها ال تشارك 

في أعمال رمضانية كما تردد، 
وتابعت أنها تظهر في حلقة 
واحدة، وال صحة للكالم عن 
أنها صورت أعماال لرمضان، 
ولكنها أعجبت بفكرة العمل 

ولم متانع في املشاركة.
ومن ناحية أخرى، تواصل 
دنيا س����مير غ����امن تصوير 
مسلسل »لهفة«، الذي تشارك 
فيه ألول مرة كبطلة مطلقة 
ف����ي الدراما، فيم����ا اعتذرت 
عن عدم املشاركة في اجلزء 
اخلامس من »الكبير أوي«، 
من أجل التفرغ للتجربة، وال 
تزال تشارك في جلنة حتكيم 
»إكس فاكتور« مع راغب عالمة 

وإليسا.

يعتمد املسلسل في فكرته على 
النجوم  العديد من  مشاركة 
منهم أحمد السقا، أحمد مكي، 
أحمد عز وكرمي عبدالعزيز، 

على الرغم من أن الفنانة 
منى زكي اعتذرت عن العديد 
من األعمال التي عرضت عليها، 
وفضلت أال تشارك بعمل جديد 
العام منذ قدمت جتربة  هذا 
»آس����يا«، عدلت عن قرارها 
وأنهت أخيرا تصوير دورها 
في مسلسل »لهفة«، من بطولة 
دنيا س����مير غامن ويشاركها 
البطولة والدها سمير غامن 
وعدد من الفنانني، ومن املقرر 

عرضه في رمضان.
وتظه����ر من����ى من خالل 
املسلسل، ضيفة شرف، حيث 
أقنعتها دنيا باملش����اركة في 
إحدى احللقات، وتظهر منى 
بشخصيتها احلقيقية، حيث 

منى زكيدنيا سمير غامن

أول صورة الحتشام غادة عبدالرازق
على الرغم من تكتم جنمات رمضان على 
الشكل الذي سيظهرن به في مسلسالتهن 
الرمضانية، إال أن غادة عبدالرازق قررت 
الكشف عن مفاجأة العمل، حيث ستظهر 

باحلجاب ومبالبس أنيقة.
وذكر موقع »أنا زهرة« أن النجمة املصرية 

سوف تبتعد عن املالبس املثيرة واللوكات التي 
تبرز أنوثتها لتطل هذا العام بشكل مختلف 

كليا، إذ جتسد شخصية سيدة شعبية ترتدي 
مالبس بسيطة.

ونشرت غادة أول صورة لها مبالبس محتشمة 

سوف تظهر بها ضمن أحداث املسلسل، لتنهال 
بعدها التعليقات التي تتساءل عن سر احتشام 

غادة خالل عملها اجلديد. وأكد محبوها أنها 
وفت بوعدها أخيرا، علما أنها كانت قد صرحت 

بأنها قررت التخلي عن املالبس املثيرة في 
أعمالها الفنية من أجل ابنتها وحفيدتيها.

يذكر أن مسلسل »الكابوس« من تأليف هالة 
الزغندي وإخراج إسالم خيري، ويشارك في 
بطولته أيضا كرمي محمود عبدالعزيز، واينت 
عامر، وأحمد راتب وبيومي فؤاد ومنة عرفة 

غادة مبالبس محتشمة في الكابوسونهى عابدين وغيرهم.
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»نور« دعت إلى احملافظة على الوطن.. و»الساحرات« فكرة جميلة

»الس���احرات« فكانت فكرته 
جميلة، حيث انه مأخوذ من 
قصص األدب العاملي »اجلميلة 
النائمة« التي حتكي قصة ثالث 
شقيقات س���احرات »سماطا 
وش���ماتا وبطاطا«، ال يقمن 
بأي أذى ألي شخص، لكنهن 
على العك���س متاما، طيبات 
ويحبنب املزاح، ولكن تتعرض 
»سماطا« لألذى من األمير الذي 
تقع في حبه وهو أيضا، لكن 
لظروف احلكم واإلمارة ميتنع 
عن الزواج بها، ويتزوج من 
أخرى وينجب طفلة جميلة 
يحبها اجلميع، ويقيم األمير 
حفال كبيرا يدعو اليه اجلميع 
إال »سماطا« فتغضب، وحينما 
يحاول األمي���ر إعادة عالقته 
بالس���احرة »سماطا« تخبره 
بأنها ستنتقم منه لكل األذى 
ال���ذي أحلقه بها، ألنه لم يقم 
بدعوتها على حفل ابنته، بأنها 
ستجعل ابنته تغط في نوم 
عميق ملدة 100 عام، ليلة عيد 
مولدها السادس عشر، عندما 

االغاني حس���ن رئيس���ي أما 
ديكور املس���رحية فكان من 
تصميم يوسف مضر واألزياء 
الحمد الديحاني واالضاءة كانت 

من تنفيذ علي الفضلي.
التونس���ي  أم���ا العرض 

مشعل فرحان، فهد اخلياط، 
جراح مال اهلل، سارة القبندي، 
اميان فيصل، احمد الرفاعي، 
عبداهلل الدرزي، عامر بوكبير، 
دالل، يعقوب، حيات، غنامي، 
وتصدى لألحل���ان وتوزيع 

استعراضيا ما جعل البعض 
يعتقد أن العرض الذي سنراه 
اس���تعراضيا تعبيري���ا غير 
ناطق، حلني بدأت الس���احرة 
»س���ماطا« باحلديث، وأيضا 
كان هناك مشهد دخول األميرة 
الصغيرة يوم مولدها ورقصها 
الذي ط���ال قبل دخول األمير 
والدها وحديثه معها والسماح 
لها باخلروج من القصر، ففكرة 
أن األميرة سعيدة بيوم مولدها 
وصلت منذ دخلت األميرة على 
خشبة املسرح وهي ترقص، 
فكان من املمكن أن يدخل والدها 
س���ريعا في أعقابه���ا ليكمال 

املشهد بعيدا عن اإلطالة.
ان »الس���احرات« عرض 
مسل، قدم قصة جميلة حاولت 
إيصال معلومة أن اخلير والشر 
صفتان تتواف���ران داخل كل 
البشر، ولكن على اإلنسان أن 
يعلم متى يستخدمهما ومع 
م���ن، وليس هناك مواصفات 
محددة ملن هو ش���رير أو من 

يحمل بداخله اخلير.

هذا النص حتاول أن تعكس 
اخلير الذي بداخلها، وتؤكد أن 
اإلنسان ال يلجأ إلى الشر إال 
أن كان هناك من جرح كرامته 
أو خدش كبرياءه، لذا يضطر 
الس���تخدام اجلانب الشرير 

املتواجد في شخصيته.
حاول املخرج حامت املرعوب 
العمل بأقصى جهده على هذا 
العرض الذي يقدمه لثالث مرة 
على خش���بة مسرح، وكانت 
أدوارهن  املمث���الت يقدم���ن 
التي  بالعربي���ة الفصح���ى 
خرجت من أفواههن مبنتهى 
السالس���ة، وكأنهن يتحدثن 
العامية، فكانت مخارج األلفاظ 
في منتهى الوضوح واجلمل 
موزونة بش���كل رائع، فكان 
العرض املسرحي »الساحرات« 
وجبة جميلة من اللغة العربية 
التي تشوهت بسبب االبتعاد 

عنها في الفترة األخيرة.
ولكن ما يؤخذ على العرض 
هو اإلطالة في عدد من املشاهد، 
وخاصة مشهد البداية الذي كان 

تخز إصبعه���ا بإبرة، فيقوم 
والدها مبنع اس���تخدام كافة 
اإلبر وتواجدها في اإلمارة، وفي 
اليوم املوعود يسمح األمير 
البنته بأن تخرج من القصر 
للتنزه، فتصادف الس���احرة 
»سماطا« في إحدى احلدائق 
وجتدها حتي���ك باإلبرة أحد 
املفارش، فتطلب منها األميرة 
أن تعلمها وتأخذ منها اإلبرة 
لتبدأ في احلياك���ة، لتخزها 
وبالفعل تخلد في ثبات عميق 
ويصبح املطلوب فقط أن يأتي 
لها أمير يحبها من قلبه حتى 
يقبلها فتعود للحياة من جديد، 
وتظل الس���احرة »س���ماطا« 
وش���قيقاتها يبحثن عن هذا 
األمير إلحساسهن بالذنب جتاه 
النائمة حتى يجدنه  األميرة 

ويصطحبنه ليقبل أميرته.
قص���ة جميل���ة وممتعة 
حاولت في فحواها أن تظهر 
الساحرات بشكل مغاير عما 
اعت���اده علي���ه اجلمهور من 
حبها للشر واألذى، لكنها في 

خلود أبوالمجد

ضمن ع���روض املهرجان 
العربي ملسرح الطفل، شاهد 
احلضور وجلنة التحكيم أمس 
األول عرضني مسرحيني، االول 
»نور والبئر املسحور« ملؤسسة 
الفني  كالس���يكال لالنت���اج 
وأخرجه ابراهيم نيروز، وقدم 
التحرير  على خشبة مسرح 
بكيفان، والثاني مس���رحية 
»الس���احرات« م���ن تونس 
الش���قيقة وتصدى إلخراجه 
ح���امت املرعوب وعرض على 

خشبة مسرح الدسمة.
العرض االول »نور  حمل 
والبئ���ر املس���حور«، تأليف 
العديد  العباس،  ابو  محمود 
من القيم التربوية التي يجب 
على االطفال اتباعها، ودعت الى 
أهمية محافظتهم على وطنهم 
من الفنت حتى يعيشوا بأمان 
فيه وعليهم ان يبنوه ليبقى 

اجمل وطن في عيونهم.
واملس���رحية م���ن متثيل 

.. ولقطة من عرض »الساحرات« مشهد من مسرحية »نور والبئر املسحور«

حضور كبير ملتابعة العروض

في انطالق أنشطة املركز اإلعالمي للمهرجان

فريق مسرحية »سحر البنفسج« البحريني: العمل يحمل تقنيات عصرية..
والفريق التونسي: املهرجانات مهمة

ف���ي تونس، وهي  التمثيل 
مصمم���ة رقصات وعارضة 
أزياء، ولقد أعجبتها الفكرة 
ووافقت عل���ى خوض تلك 
التجرب���ة، فيما ق���ال وليد 
البرميي انه كانت له مشاركات 
م���ع نفس ه���ذا الفريق، أما 
س���ارة احلريتي فقالت انها 
تعرفت عل���ى الفريق وكان 
العمل بالنس���بة لها إضافة 
مسرحية جميلة، أما حسناء 
بن داود فبينت أن تخصصها 
في مس���رح الطف���ل متثيل 
وإخراج، وقالت: شاركت في 
أعمال موجهة للكبار، وخضت 
التجربة في هذه املسرحية، 

واستمتعت مع الفريق.

الكالسيكية، متناوال تشكيل 
الساحرات وفي التعامل مع 
األشياء، واالشتغال على قدرة 
املمثل من خالل احلكاية القائمة 
على التشويق، والبساطة في 
احلركة واملالبس واإلضاءة.

وعن معرفته باملس���رح 
الكويتي قال انه شاهد بعض 
الكويتية  األعمال املسرحية 
خالل املهرجانات املسرحية، 
وأعجب بهذه التجارب املتميزة 
واملدروس���ة، الفت���ا الى ان 
املسرح هو الفن الوحيد الذي 
حافظ على اخلصوصية، ومن 
ثم حتدث أبطال املسرحية عن 
العمل، فقالت  تواجدهم في 
جميل���ة كامغا انها احترفت 

التونس����ي املخرج  الفريق 
واملؤلف ح����امت املرعوب ان 
الطف����ل بحاجة للمش����اهد 
اجلمالية، لك����ي يتمكن من 
التوازن االجتماعي واإلنساني، 
مبينا ان وجود املهرجانات 
الطفل،  مهم لدعم مس����رح 
وامله����م هو اللق����اء وتبادل 
اخلبرات إلى جانب الهواجس 
اجلمالي����ة والفهم املتوازن، 
لكي ال يتحول مسرح الطفل 

لشعارات رنانة.
وأش���ار إلى ان مسرحية 
»الس���احرات« هي جزء من 
مشروع عمل به منذ سنوات 
طويلة، وذلك باالش���تغال 
على الكثي���ر من النصوص 

للطفل محبب إليه، إلى جانب  
حث الطفل على اتباع عملية 
التحكم في الطعام املفيد. وبني 
العطاوي ان رمزية »البنفسج« 
مستمدة من روح السحر، وهي 
ذات تأثير واضح للطفل، اللون 
أيضا ل����ه تأثير عل����ى العني 

ومحبب بالنسبة للطفل.
أما املاكييرة وديعة احلايكي 
فقالت انها كانت لها محاوالت 
فردي����ة ف����ي الس����ابق، ولقد 
تشجعت في خوض املجال خالل 
هذه املسرحية للمرة األولى في 

حياتها املهنية.

المهرجانات مهمة

ق����ال رئيس  من جانبه 

متفرغات، الفت����ا الى ان هذه 
املشاركة جاءت بشكل شخصي 
بال دعم، وعلى حساب الفريق، 
وأن املسرحية صممت للسفر 

والتواجد في املهرجانات.

عقلية الطفل

وأضاف عطاوي ان ماهية 
العمل واختيار النص هي من 
تأليفه، وأن الفكرة العامة ملسها 
بنفس����ه، وابتعد خاللها عن 
صراع اخلير والشر الذي تشبع 
الطفل منه كثيرا، وتناول القوة 
اخلارقة والسحر، التي حاكت 
عقلية الطفل التي باتت مختلفة 
متاما عن العصر املاضي، السيما 
ان التركيز على القوة اخلارقة 

التي  عبر فرقته »تياتروس« 
جري تأسيسها عام 2012، قال: 
وقمت بتدريبهم، وهو مكون من 
عدة أسماء محمد عبداجلليل، 
حمد عجاجي، أحمد املنصوري، 
عيسي حبيب، خالد الرشدان، 
عبداهلل يوسف، عيسي مظفر، 
حمد غ����زال، إلى جانب فريق 

عناصر العرض املسرحي. 

غياب الممثالت

وحول عدم وجود املمثلة 
في العم����ل قال ان القصة هي 
من حكمت، إلى جانب ظروف 
املمث����الت األكادميي����ات ف����ي 
مملكة البحرين في املشاركات 
اخلارجية، كون املمثالت لسن 

انطلق����ت ي����وم أمس أول 
أنشطة املركز اإلعالمي ضمن 
املهرجان العربي ملسرح الطفل 
الثالثة، الذي ينظمه  بدورته 
املجل����س الوطن����ي للثقاف����ة 
والفنون واآلداب، وتس����تمر 
أنشطته إلى ال� 30 من الشهر 
اجلاري، حيث أقيم مؤمتران 
صحافيان لفريق مس����رحية 
»س����حر البنفسج« من مملكة 
البحرين، وفريق مس����رحية 
»الساحرات« من تونس وذلك 
في فندق هوليداي إن دان تاون، 
وأدارهما رئيس املركز اإلعالمي 

الزميل مفرح الشمري.
ف����ي البداية حتدث رئيس 
الفري����ق البحرين����ي املؤلف 
واملخرج نضال العطاوي عن 
هذه املش����اركة قائال: »سحر 
البنفس����ج« اس����تخدمت بها 
التقنيات اجلدي����دة واإلبهار 
البصري، إضافة إلى الشيالت 
الغنائية احلية في املس����رح، 
التي  التيمة اجلماعية  وحمل 
غلبت عل����ى العمل، في طابع 
عص����ري يحاك����ي الطفل من 
العصر احلجري، وحمل قيما 
مست الطفل احلالي، إلى جانب 
أنه حمل عدة رس����ائل هادفة 
منها القوة اخلارقة والتغذية 

السليمة وغيرها. 
وأشار العطاوي إلى أنه عمل 
في فريق العمل في عدة جتارب 

نضال العطاوي مع وديعة احلايكي جانب من املؤمتر الصحافي للفريق التونسيفريق مسرحية »سحر البنفسج« البحريني

حسن الرداد

حسن الرداد متهم باجلنون
كش����ف مصدر خ����اص من 
داخل موقع تصوير مسلس����ل 
»حق ميت« عن أحداث خاصة 
بالعمل، الذي يشارك في بطولته 
الفنان املصري حس����ن الرداد، 
ومواطنته إميي س����مير غامن. 
وأوضح املصدر، ان حسن الرداد 
يقع في قصة حب مع إميي سمير 
غامن، لكن����ه يعاني العديد من 
املشكالت، تؤدي به إلى السجن، 
واتهامه باجلنون. وأضاف، ان 
املس����ؤولني يقومون بإخراج 
ال����رداد من الس����جن وإيداعه 
العباسية، بسبب  مستش����فى 
تعرضه للعديد من أنواع اإليذاء، 
على يد أعداء له، ما يجعل إميي 

تقف بجانب����ه، حتى يتخطى 
محنته. وتابع املصدر، حسب 
ش����بكة »إرم« اإلخبارية: »كما 
يقف بجواره صديقه، الذي يقوم 
بدوره أش����رف زكي، ويساعد 
حبيبته لتخطي الضغوط التي 
ميارسها أعداء الرداد عليها، ما 
يجعلهم يتخطون كل الصعاب، 
حتى حتدث العديد من املفاجآت 
مع توالي األحداث األخيرة من 
املسلسل«. ومسلسل »حق ميت« 
بطولة حسن الرداد، إميي سمير 
غامن، وأشرف زكي، وعدد من 
الفنان����ني، ومن إنتاج ش����ركة 
فيردي، وسيعرض عبر فضائية 

»احلياة« في رمضان املقبل. هند صبري

أعلنت الفنانة التونسية 
هند صبري عن إطالق إنتاج 
س����ينمائي جديدة حتمل 
اسم »Salam Prod« وذلك 
خالل انشطة مركز السينما 
العربية على هامش مهرجان 
»كان« السينمائي الدولي.

وته����دف صب����ري من 
خ����الل الش����ركة لتق����دمي 
األعم����ال الس����ينمائية ال� 
»خاص����ة جدا« بحس����ب 
وصفها، وهي لن تشترط 
بطولة األعمال املقدمة عبر 
شركتها اجلديدة، فضال عن 
التزامها بتقدمي أفالم  عدم 
س����ينمائية بشكل منتظم 

مع����ا، وقد أكدت، حس����ب 
»ايالف«، عل����ى أن هدفها 
الش����ركة ه����و تقدمي  من 
أعمال ترغب باملشاركة في 
صناعتها من البداية للنهاية. 
كما أكدت على أن الشركة 
إلى  ل����ن حتولها  اجلديدة 
منتجة س����ينمائية، حيث 
انها ستركز على االهتمام 
بعائلتها وعملها كممثلة، 
فضال عن مش����اركتها في 
األعم����ال االجتماعي����ة في 
الوط����ن العربي، الفتة الى 
أنها ال تهدف ملنافسة شركات 
اإلنتاج السينمائي املوجودة 

بالوطن العربي.

هند صبري تُطلق شركة إنتاج سينمائي

وديعة احلايكي: 
تشجعت وخضت 
التجربة ألول مرة 
من خالل »سحر 

البنفسج« 
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هل تعلم؟!

بحر املعرفة
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أفقياً:

عمودياً:

السلم
املوسيقي

وعد
احلر
دين
متى

ستعرف
أيظن

مضناك
جفاه

مرقده
وديع

حرائر
املعامل
احللي

صافية
نقية
كتب
مرير
سرو

األغاني
رحل

احلزينة
فرح

الفوالذي��ة  امل��رأة  أن  ٭ 
»احلديدية« لقب لإلجنليزية 
مارغريت تاتشر التي اصبحت 
رئيسة للوزراء في احلكومة 
البريطانية عام 1979 وجاءت 
بعد جيمس كاالهان الذي تولى 

احلكم عام 1976.

٭ أن عدد س��اطني الدولة 
العثمانية 37 سلطانا حكموا 
من عام 1258م الى عام 1924 
وألغيت هذه اخلافة االسامية 
العثمانية عام  الدول��ة  ف��ي 
1924 على يد مصطفى كمال 
أتاتورك عندما حول اخلافة 

الى جمهورية.

٭ أن ابراهيم االول احلاكم 
العثماني كان توقيعه مميزا، 
حي��ث كان على ش��كل ذيل 

طاووس.

٭ ان فيدل كاس��ترو حكم 
كوبا منذ ثورة كوبا عام 1959 
وف��ي الفترة نفس��ها تولى 
عشرة رؤساء أميركان بدءا 
من روزفلت وحتى الرئيس 

بوش االبن 2008.

الفرنس��ية  ٭ ان احلمل��ة 
على املكس��يك دامت خمس 
س��نوات فقط داخل احمليط 

االطلسي.

٭ ان القطط تخاف من املاء 
ولذلك فهي ال تس��تحم واذا 
اجب��رت على ذلك فكثيرا ما 

تصيب حاملها باجلروح.

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

الكلمات املتقاطعة

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1ـ  كليلة ودمنة، 2ـ  يكمل )معكوسة( 
ـ القرد )معكوســـة(، 3 ـ أهلكه، 4 
ـ يرقبني )معكوســـة(، 5 ـ الهناء 
)معكوسة( ـ شب )معكوسة(، 6 ـ 
لهيب ـ أخي )معكوسة(، 7 ـ نت ـ 
قابيل، 8 ـ آر - املسافر، 9 ـ سمير 

غامن، 10 ـ دريد حلام.

عموديًا:
1ـ  كالم الناس، 2ـ  ملهـ  دمرتها )معكوسة(، 
3 ـ يكلمنـــي ـ ري )معكوســـة(، 4 ـ كيل 
)معكوســـة( ـ يراقبه )معكوســـة(، 5 ـ 
هيـــلـ  الغـــد، 6ـ  ودـ  ناـ  )ب م ا ل(، 7ـ  
دروب ـ يسنح، 8 ـ قم )معكوسة( ـ آمالي 
)معكوســـة(، 9 ـ لن )معكوســـة( ـ خبر 

)معكوسة(، 10 ـ هاني شاكر.

حل عينك .. عينك

1ـ  كتــــاب البــــن املقفع، 2ـ  ُيّتم )معكوســــة(ـ  من 
احليوانات )معكوســــة(، 3 ـ أفنــــاه، 4 ـ يتابعني 
بالنظر )معكوسة(، 5ـ  السعادة )معكوسة(، صار 
يافعا )معكوســــة(، 6 ـ ألســــنة النار ـ من أقاربي 
)معكوســــة(، 7 شبكة باألجنبيةـ  أحد ابني آدم، 8 
ـ للمساحة ـ املتنقل بني البلدان، 9 ـ فنان كوميدي 

مصري، 10 ـ فنان سوري.

1ـ  برنامــــج تلفزيوني بإحــــدى احملطات العربية، 
2 ـ جمعــــة ـ حطمتها )معكوســــة(، 3 ـ يحدثني ـ 
عالمة موسيقية )معكوسة(، 4 ـ لقياس السوائل 
)معكوســــة( ـ يتابعه بالنظر )معكوسة(، 5 ـ مع 
القهوةـ  اليوم اآلتي، 6ـ  حبـ  ضمير متصلـ  جدها 
في براميل، 7ـ  طرقـ  يتيح، 8ـ  انهض )معكوسة( 
ـ طموحاتي )معكوسة(، 9ـ  أداة نصب )معكوسة( 

ـ نبأ )معكوسة(، 10 ـ مطرب مصري شهير.

احلل  أسفل الصفحة

حل اعرف الشخصية:
هيفاء وهبي

حل كلمة السر:
جناة الصغرة

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

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

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

عادي متوسط متقدم

كلمة السر: مطربة عربية 
شهيرة من 11 حرفاً

الفرعتساان
دمكانضمللو
يررءارحمسع
نقبتكجاولد
غدريرملسمي
جهـورسةحيوا

فةيقنرلقدي
اةيفاصيييظ
هــلماعملاعن
صالحراىتمة
فرحيناغالا
رحلةنيزحلا

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

ملاذا يرفض بعض األطفال الطعام 
ويعانون من ضعف الشهية؟

٭ أوال، يج��ب معرف��ة ما 
اذا كان الطف��ل مصابا بأي 
او م��رض، حيث  ع��دوى 
يرفض األطفال عادة الطعام 
عند إصابتهم باملرض. وهنا 
يجب استشارة الطبيب او 
اخصائي التغذية ملعرفة حالة 
الطفل الصحية. ويجب أيضا 
حتليل كمية الزنك لديهم. فإذا 
كان الطفل الذي يعاني من 
ضعف الشهية لديه عامات 
بيضاء على اكثر من اثنني من 
أظافره او اي عامات اخرى 
على اجللد او جهاز مناعي 
ضعيف )مبعنى انه يتعرض 
دائما لإلصابة بالعدوى(، او 
يبدو دائما في حالة كس��ل 
او إحباط، يجب إعطاء هذا 
الطفل مكمات غذائية تشتمل 
عل��ى ڤيتامين��ات متعددة 
ومع��ادن وخاص��ة الزنك. 
وفي بريطانيا، تقوم شركة 
»بيوكير« بإنتاج كمية كبيرة 
من املكمات الغذائية السائلة 
الت��ي مت تركيبها خصيصا 
لألطفال، كم��ا انها توضح 
اجلرع��ة الكافية التي يجب 

إعطاؤها للطفل.
أما اخلطوة الثانية، فتتمثل 
في معرفة ما اذا كان الطعام 
الذي يتم تقدميه للطفل شهيا 
ومحببا أم ال. فإذا كان الطفل 
يرفض مجموعة معينة من 
األطعمة مثل اخلضراوات، 
يجب ان حترص األم على 
تقدمي أش��كل ش��هية من 
األطعمة واألصناف متنوعة 
املذاق املختلف، فاخلضراوات 
املشوحة أكثر إثارة لشهية 
الطفل عن اجلزر او البقول 

املسلوقة.
وأخيرا، يجب عدم تغليب 
الطعام.  أوقات  العاطفة في 
فمعظم ما يفعله الطفل فيما 
يتعلق بالطعام يكون سببه 
تعاطفنا � فهو وسيلة الطفل 
في جذب االنتب��اه وإثبات 
استقاله، ولذلك، يفضل عدم 
إظهار الكثير من املش��اعر 
على مائ��دة الطعام. فمثا، 
يجب عدم اإلفراط في املدح 
عندما يتناول الطفل الطعام 
بأكمله او إظهار أي إحباط 
عندما ال يتم تناول اي من 
أعدتها  الت��ي  اخلضراوات 
األم. وبذلك س��يعلم الطفل 
ان تناوله الطع��ام هو امر 
يقوم به لنفس��ه وإلرضاء 

شهيته.

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي

)500 سؤال وجواب عن الصحة لباتريك 
هولفورد(

)من كتاب:   هل تعلم لـ وفاء يوسف(
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والسلوڤاكية(، وهناك بال مبالغة جتد »مدن الينابيع الطبيعية« 
التي تعال����ج مختلف االمراض وجتد ايضا واحات من التقاليد 
والصحة والعافية، مس����احات خضراء ومياه عذبة ذات معادن 
ومركبات هيدروجينية وكاربونية وصوديومية وفلوريد وفي 
درجات حرارة مختلفة تصل الى 39 درجة مئوية وهي بالفعل 
جتدد لك الدورة الدموية وتبع����د عنك كل االمراض العصبية 
النك راح تش����عر بالراحة حتى انك تشعر بالفعل انه قد خف 
ضغط دمك وراح����ت منك كل االلتهابات ويصفو مخك ويذهب 

ألم عظمك.
واهلل انني صادق جربت شركة الصوان لعدة سنوات لم اجد 

ما ينغص علي سفرتي بل أجده اآلن واجبا وأنا اكتبه.

السائح العربي

الس����ائح العربي هناك او في املري����خ اهتمامه االول يكون 
»االكل حالل وال حرام«؟ م����ا انت يا حبيبي قادم من بلدك لهم 
وتعرف ومتيقن متاما انهم يأكلون اخلنزير ويشربون احملرمات، 
)فليش( لم تؤذي مستقبليك بهذه االسئلة االستعباطية؟! اسأل 

أكو )في( مطعم عربي؟!
طبعا ش����وفوا املرأة اول سؤال لها وهي قادمة للعالج: »چم 

تبعد العاصمة؟ فيها موالت واسواق للمشتريات«؟!
االجنبي القادم من اخلارج اول ما يأخذ خريطة البلد ويسأل 
ع����ن املركز االعالمي وميارس رياضته ق����در االمكان بعيدا عن 
السيارة واحنا اول سؤال: في سائق خاص لو سمحتوا؟ املصيبة 
في املمارس����ات مرة دخلت فندق واال طوش����ه وصراخ وجتمع 

شالقصة؟،
س����ائح عربي من اخلليج العربي )ذابح( تيس! أو خروف 

صغير! اين في بانيو احلمام في غرفته اخلاصة!
زين شلون دخل فيه وكيف صعده اهلل اعلم؟

واس����أل مرافقي، قال: نعم ميارس����ون هذا 
ويذبحون احيانا دجاجا في حديقة املصح؟
طبعا الس����ائح الكويتي ال يسافر في 

رمضان ابدا وهذه نعمة وهلل احلمد.

بشتاني

من احب االماكن ال����ى قلبي مدينة 

بشتاني الواقعة على ضفاف نهر الفاه وشعارهم جميل »رجل 
يكسر العصاة« ويستعد ملواصلة حياته، وهذا دليل على تفوقهم 

الطبي.
ما يلفت النظر لهذه املدينة التي زرتها 3 مرات انها حتتوي 
على اكبر عدد من املستشفيات واملصحات املتخصصة بالعالج 
الطبيعي من اجل التداوي واالس����تجمام والتمتع مبا في املياه 
املعدنية احلارة والفوارة الكبريتية من فوائد، اضافة الى »الطني 

االسود« الذي اذا المس بشرتك انعشك ودغدغك.
ما يلفت النظر ايضا املنتزهات وهذه الغابات اجلميلة املنسقة 
باالش����جار والورود واالزهار والنباتات والطيور، واجلميل ان 
كل املمرات في املدينة مربوطة مبركز املدينة ما يجعل املرضى 

يلتقون على الطرقات فتتداخل الصور واالشكال.
ولعل ما ش����هر مدينة بشتاني انها اختصت مبعاجلة اآلالم 
الروماتيزمية والظهر )الديسك( والشلل النصفي وأبو رعاش وابو 

الوجوه والسمنة وتخسيس الوزن وآالم املفاصل والركب.
الكويتيون زاروا بشتاني منذ الستينيات ومازالوا هم الزبائن 

الصيفيني لهذه املدينة.

ألترا

في يوم ماطر، اخذت السائق ميرو وخرجت من فندق 
غراند هوتلز في نوفمبر 2002 والبلدة تبعد عن بشتاني 
حوالي 3.5 ساعات اكثر من 260 كيلومترا وعبر جبال ألترا 
وفوق 2000 متر فوق سطح البحر وصلت ألترا اجلميلة 

املنعزلة وكأنها خلقت وسط محيط اخضر ال حد له.
كان املطر رذاذا زاد املنظر جماال، وميرو احلبيب ماسك 
السكان ودايس 120 وس���ط قرى ومدن وجبال وسهول، 
كانت درجة احلرارة تت���راوح بني 16 و 18 درجة مئوية، 
ولفت نظري في البلدة انها تخلو من اي سائح عربي 
واشجارها من االرز كأنها حتميها بسور دائري 

جميل في االفق.
ما اجمل منظر البحيرة العظيمة القادمة 
من نهر الفاه الذي تهدر مياهه وكأنها شالل ال 
ينتهي ابدا ومياه باردة جدا عذبة، حتى اني 

وضعت فيها »عنبا تفطر من البرودة«.
املطاعم هنا وهناك، وهدوء مع نوعية 
الس���ائحني الذين قدموا للهدوء والعالج 
في آن واحد بعيدا عن صخب املدينة، لقد 
ذكرني ضبابها مبريخ الكويت وغطيطة 
لبنان وشابورة السلطنة، عليكم بألترا 

فإنها واحة هدوء خضراء.

Karlovy Vary كارلوفي فاري

هذه هي املدين���ة التي إن زرتها 
حتلم بها واسألوا أخي احلبيب خالد 
القبندي � بوط���الل � ما أجملها من 
مدينة تترك فيك أثرا ال ينسى 

م���ن جمالها األخاذ ومتكنها من احتواء قلبك واثرها على 
صحتك.

أنشئت مصحات كارلوفي فاري للعالج الطبيعي حوالي 
سنة 1350 بأمر من امللك التشيكي وقيصر روما كارل الرابع، 
وتقع في الشريط الغربي من األراضي التشيكية في الوادي 
العميق لنهر تيبال الصغير، على ارتفاع يتراوح بني 380-

644م فوق سطح البحر، ويوجد في كارلوفي فاري مطار دولي، 
وهي أكبر وأهم مصحات للعالج الطبيعي في كل اجلمهورية 
التشيكية ويزورها الزبائن من جميع قارات العالم، وحتيط 
باملدينة األشبه باملتحف وبشوارعها ذات األشجار املصففة 
على اجلانبني، طبيعة جبلية رومانسية، وعبر غابات التالل 
والروابي املكسوة باألشجار متتد كيلومترات من الطرقات 
الغابية التي توفر للزائر ما ال يحصى من النزهات واجلوالت 
الرائعة ومناظر بانورامية حمليط املنتجع اجلميل، وكارلوفي 
فاري فوق ذلك مدينة للمهرجانات واملؤمترات، ومس���رح 
للعديد من الفعاليات ذات األهمية الدولية التي يس���تطيع 
الزائر خاللها االلتقاء بتش���كيلة متنوعة من الشخصيات 
الشهيرة من شتى أنحاء املعمورة، ويضاف الى بريق احلياة 
االجتماعية واإلقامة ألغراض العالج الطبيعي واالستجمام 
في حمامات كارلوفي فاري االنتاج التقليدي لزجاج »موسر« 
الكريستالي واخلزف في دفوري وستارا رولي، ومنذ زهاء 
قرنني تزيد من ش���هرة كارلوفي فاري صناعة مش���روب 
كارلوفارس���كا بيخيروفكا احمللي، وانت���اج وتوزيع مياه 
ماتوني املعدنية الواسعة الشهرة، وانتاج رقائق بسكويت 
كارلوف���ي فاري األصيلة، ومن الهداي���ا التذكارية احملببة 
للسياح جند ايضا تلك املصنوعة من أحجار ينابيع املياه 

املعدنية احلارة القوية االندفاع.
تبقى كل هذه املصحات املختلفة في هذه الدول رهينة 
ميزانيتك »قرق���ش بيزاتك كل الن���اس خالنك« أمتنى ان 
حتصلوا على فرصة زيارة هذه املدن الذهبية كي حتققوا 
حلما على األقل واحدا انك في يوم زرت دولة وحظيت مبا 
ترغب فيه من عالج بعيدا عن مستشفياتنا التي قد حتولك 
من راغب في العالج الى راكض مهرول الى أقرب مستشفى 
خاص أو أقرب مكتب طيران للسياحة وانصحك بالصوان.. 
س���الم أمتنى ان تكون االستراحة حازت رضاكم. وتذكروا 

عسرك في وطنك أطيب من يسرك في غربتك.

آخر الكالم

٭ يحت���ل الكويتيون كل املصح���ات بجدارة في كل الدول 
فهم في النهار في املصحات لتخس���يس الوزن وفي الليل 
في املطاعم والكافيهات ومشاوي ترجع الكيلو املنقوص. 

عشرة! وهلل احلمد.
٭ النس���اء الكويتيات عندما يحللن مصحا يحولنه بحمد 
اهلل الى ديوانية تقدم كل أشكال الدعم اللوجستي لألطباء 
املعاجل���ني الذين يقدمون لهم أجمل البرامج الطبية والتي 
تهدمها »اللقيم���ات لقمة القاضي���ة« او الرهش والدالبيل 
والعصيدة والشينالي واملموش واملعدس وآخرتها مچبوس 

الفقع.. خووش رچيم!
٭ أكثر شعب يستخدم »كروت الهواتف« حتى صرنا السوق 

السوداء لكل شعب نزورهم وبتفوق ال مثيل له!
٭ اكتب عبارة »دجاج وحلم حالل« 
وقدم اخلنزير يصدقوك ولن جتد 
مكانا ألحد في مطعمك حتى انني 
وجدت »لدينا سمك ذبح بالطريقة 

اإلسالمية«!
ومع استهالل الوداع بعد هذه الرحلة 

وعد مني باجلديد والتجديد.

إجازة 
صيف 

بقلم: يوسف عبدالرحمن
y.abdul@alanba.com.kw

يا كويتي.. تبي تسافر؟

الن »ول����د بطني يعرف رطني« أي يع����رف لهجتي ولغتي 
اخاطبه واقول له: بدأت حرارة الصيف تولع وتش����ب صح يا 

احلبيب؟
ركبك ومفاصلك تعورك )توجعك(؟

كرشك صار مترين أمامك وتقوس الظهر؟
عظامك وأطرافك وجسمك اصابها الوهن؟

رقبتك )تطقطق( أي تسمع لها صوتا؟
فيك خمول وكسل وتبي مساج على كيف كيفك؟ أنا عندي 

احلل.
تعال معي الى هذه »االستراحة« وراح انقلك الى هناك بعيدا 

عن »الديار« الى العالج الطبيعي.
هناك تخصص مو »تعلم فينا« هناك يبه »سنع« أول شيء 
يس����تقبلونك من وإلى املطار في سياراتهم ويقومون بخدمات 
الترجمة وغرفهم فندقية 5 جنوم ووجباتهم الساعة 6 الفطور، 
والس����اعة 12 الغدا، والساعة 6 العش����ا، ولك ان تختار برنامج 
التخسيس أو طب معاجلة اخلشونة والدسك أو العمود الفقري 
والركبتني، وهناك خدمة طبية شفتها تختص باجللطات الدماغية 

)الفالج( وما ينتج عنه من تراخ ويحتاج الى تدريب.
هناك حمامات العالج الطبيعي، اضافة الى ما تش����اهده من 
فعاليات ثقافية في بشتاني وكاروفي فاري ماريا نسكي الزكي 

ويا خيموف وتيبليتسه.

ڤيينا

اجعل دائما »ڤيينا« محطتك للذهاب والعودة النها أجمل املدن 
األوروبية ونقطة ارتكازك للوجهة التي تقصدها في سفرك.

٭ ما يلفت النظر حقا في ڤيينا هو حجم املباني وطريقة بنائها 
وما يلف هذه املباني من رسوم ونقوش ومتاثيل ويبهرك شكل 

ونوعية الطراز املختار.
٭ شوارع ڤيينا فسيحة وواسعة ومتناسقة من حيث اصطفاف 
املباني والزراعة التي تزين هذه الش����وارع بتناسقها وألوانها 
وانسيابية هذا الشارع رغم كثرة السيارات وأحجامها إال أنهم 
ال يعان����ون مما نعاني من حيث كارثي����ة األزمة املرورية التي 

وصلنا اليها »نحن« بكل أسف في الكويت.
٭ الحظت ان كثيرا من اجلدران في جميع ضواحي ڤيينا قد امتدت 

لها »شخبط شخابيط« معقولة »جماعتنا« وصلوا هناك؟
٭ وأنا أسير في بعض الشوارع الحظت ان اغطية املناهيل ذهبية 
وهنا ضحكت ولرمبا من شاهدني قال في نفسه من هذا االبله 
الضاحك؟ ولكنني في حقيقة األمر كنت اتس����اءل لو اصحابنا 
»البنغال« الذين يعملون في الكويت ويتفنون في سرقة مناهلينا 

شافوا هذه االغطية الذهبية ماذا كانوا سيفعلون؟
٭ في التعامل هم أقرب الشعوب الى األملان، ان لم يكونوا من 
نفس االصول والطباع، ليسوا ودودين كما معازيبنا »األميركان«.. 

شعب ودود غير »مبوز«.

مدن متخصصة

ما في أجمل من املدن التي انفكت من املنظومة االش����تراكية 
يوم كان االحتاد السوفييتي مسيطرا عليها وتهاوت مع حدوث 
»البروتسليكا« وانهار االحتاد السوفييتي املاركسي لتلحق هذه 

الدول بأوروبا.
مصحات هذه الدول مثل بش����ن في 

سلوڤاكيا وكارلوفي فاري بالتشيك 
وغيرهما الكثير هي بالفعل مالذات 
آمنة في الع����الج الطبيعي في 
اجلمهوري����ات )التش����يكية 

الكويتيون مولعون بالسفر، وهذه حقيقة لرمبا تعود بهم الى زمان اجدادهم وآبائهم، يوم كانوا يسافرون بالستة اشهر من الكويت 
الى الهند والنيبار وزجنبار والبصرة، الكويتيون اذا اقبل الصيف زادت رغبتهم في الس�فر سواء بالكاش او بالسلف! بالسيارة او 

بالطائرة او بالصاروخ!
الكويتيون هم شعب يسافر حتى باالقساط، واسألوا مكاتب السفر والسياحة، وصحائف الدعاوى في احملاكم!

الكويتيون »قوم مكاري« يسافرون يعني يسافرون، عاد أين ووين؟ اهلل اعلم، املهم اجازة على كيف كيفك.
الكويتيون كل منهم له حسبته، القليل يسافر »فل بورد«، شامل التذاكر والفنادق، والبعض يدور شقة ومعاه الريوق والغدا والعشا يحمل »ماجلة كاملة«!

الكويتيون هم الشعب السندبادي االوحد في العالم »يصرها« حق يوم السفر )اي يوفر فلوسه على مدى اشهر كي يصرفها في شهر(!
»االستراحة« اليوم نوعية تتحدث عن »اجازة صيفية« هي موضع اهتمام املواطن واملقيم، وان كان هناك مواطن »كحيان« ال يستطيع ان يسافر وايضا مقيم مثقل بالديون 
وااللتزامات. اذن، االستراحة ملن يستطيع ان يسافر ويستفيد منها غير املسافر، وعلى العموم تبقى ما في انسان اال وجرب السفر في اجازة او مهمة او رحلة عمل.

اجمل االجازات هي التي يخطط لها الذاهب اليها، واالجمل ان تكون اسرية الكل يشارك فيها.

انا شخصيا احب ان اقضي االجازة في الطبيعة واملنتجعات الطبية ألنها هي االجمل في نظري، وهناك خاصة النساء يفضلن املوالت 
والتسوق هنا وهناك، ألن هذه خاصية نسائية )الشراء(، غير ان هناك رجاال ايضا يشاركون املرأة هذا املطلب ويتفقون معها.

انا احب البلدان ذات الطابع اخلاص مثل مكة املكرمة واملدينة املنورة، وامتنى زيارة مدينة القدس واملسجد االقصى املبارك 
والقرى الفلسطينية.

ولو خيرت في املنتجعات الخترت بش�تاني او كما نسميها نحن »بشتني«، او العاصمة براق، بالفعل اجليل املخضرم من امثالي 
يتذك�رون بحنني جمهورية تشيكوس�لوڤاكيا املوحدة والت�ي ظلت ملدة 74 عاما مندمجة حتى مت انفصالهما في العام 1993 عقب اس�تفتاء ش�عبي اختار فيه 

السلوڤاكيون ان يكونوا دولة مستقلة. »االستراحة« اليوم راحة سياحية وهمسة صيفية قبل دخول رمضان وعقب انتهاء االمتحانات.
ما رأيكم ان آخذكم في جولة صيفية، انقلكم الى جمال الطبيعة واجلبال واخلضرة واملنتجعات واملياه احلارة والينابيع الباردة واالبتسامات املشرقة عبر منتجعات 

خالبة حتتضنها طبيعة خضراء وكوادر مدربة متخصصة في الطب التلطيفي؟ خاصة كارلوفي فاري.
حتب ترافقني؟ اربط حزام االمان، ودعنا ننطلق لنعيش اجواء العالج الطبيعي، الذي نحن احوج ما نكون اليه، وعلى بركة اهلل نبدأ:
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أعلى تثمني
وكفالة مدى 

احلياة حسب رغبة 
العميل

أسعار استثنائية 
تقدم مع العديد 

من املزايا 
األخرى

 حلة جديدة مبناسبة عيدها الـ 40 مع أحدث مواصفات التصميم واحملركات واالبتكارات التقنية

BMW الفئة الثالثة األفضل مبيعاً في التاريخ

حتتفل سيارة BMW الفئة 
الثالث���ة هذا الش���هر مبرور 
40 عاما على منح س���ائقيها 
متعة القي���ادة املطلقة، وهي 
التي كانت أول من أطلق فئة 
السيدان الرياضية العصرية، 
وتعد الطراز األجنح في العالم 
في هذه الفئة الراقية. وبهذه 
املناس���بة خضع هذا الطراز 
لتعدي���ات عل���ى مس���توى 
التصميم واملواصفات التقنية، 
الرياضي،  لتعزيز مظهره���ا 

وفعاليتها، وتقنياتها.
وم���ن املتوق���ع أن تطرح 
النس���خة األحدث م���ن هذه 
الس���يارة الناجح���ة، الت���ي 
العالم  بلغت مبيعاتها حول 
14 ملي���ون س���يارة فبات���ت 
الطراز األفض���ل مبيعا لدى 
BMW، في ص���االت العرض 
في أنحاء الش���رق األوس���ط 
في شهر سبتمبر املقبل. وال 
شك في أنها سترفع املعايير 
الديناميكي  املعهودة للتميز 
على الطريق من خال طرح 

محركات بثاث أو أربع أو ست 
أسطوانات، فضا عن مجموعة 
من مواصفات التصميم التي 
الناجحة.  س���تعزز مكانتها 
وباإلم���كان أيضا إبراز املزايا 
الرياضية لسيارة BMW الفئة 
الثالثة اجلديدة بفضل طرح 
ثاث حزمات مختلفة، وهي 
 ،M Sportو ،Luxuryو ،Sport
التي تؤمن مجموعة خيارات 
متنوعة للفرش والتطعيمات 

الداخلية.

تصميم رياضي وجذاب 

حتولت سيارة BMW الفئة 
الثالثة إلى رمز على مر أربعني 
عاما من الزمن وستة أجيال 
من الس���يارات. أم���ا الطراز 
األح���دث فيتحل���ى بتصميم 
الطرازات  أكثر م���ن  رياضي 
السابقة مع تعديات خارجية 
وفي املقصورة. فباتت اجلهة 
األمامية اجلديدة تضم شبكا 
جديدا وفتحات هواء جديدة 
تبرز عرض السيارة، ومتنحها 

كذل���ك، باتت الفئ���ة الثالثة 
اجلديدة تعرض بألوان طاء 
جديدة وعجات مصنوعة من 

السبائك اخلفيفة.
أما ف���ي املقص���ورة، فقد 
الش���ركة ملسات من  أضافت 
الك���روم إل���ى أدوات التحكم 
وفتح���ات اله���واء ولوح���ة 
العدادات املركزية، إلى جانب 
قاعدة مركزية جديدة تشمل 
غطاء منزلقا حلامات األكواب 

والتخزين اإلضافي.

المحركات

تعرض سيارة BMW الفئة 
الثالثة اجلديدة بأربعة قياسات 
 ،BMW 318i للمح����ركات هي
 ،BMW 330iو ،BMW 320iو
وBMW 340i، وتعم���ل كلها 
بتكنولوجيا التوربو الثنائي
TwinPower Turbo، مع العلم 
أن احملرك ثاثي األسطوانات 
الذي يعمل على الوقود بسعة 
1.5 ليتر في س���يارة 318i هو 
إضافة جدي���دة إلى مجموعة 

ضغط على دواسة الوقود أو 
تخفيف السرعة، مما يقلل من 
استهاك الطاقة بنسبة تصل 
إلى 3%، إل���ى جانب خاصية 
التلقائية،  الوقوف/االنطاق 
مما يساعد سيارة BMW الفئة 
الثالثة اجلديدة على احلد من 

إصدار االنبعاثات.

التواصل المستمر

 BMW س���يارة  جته���ز 
 BMW الفئ���ة الثالث���ة بنظام
ConnectedDrive، وهو عبارة 
عن مجموعة شاملة من خدمات 
التي تصله  السائق  مساعدة 
بالعالم اخلارجي. وبذلك تصبح 
املهام أسهل وأسرع وأكثر أمانة، 
مما يضمن جتربة قيادة مريحة 
أكث���ر. ومن أب���رز مواصفات 
هذا النظام شاشة BMW على 
الزج���اج األمام���ي باأللوان، 
وتعرض الشاشة كل املعلومات 
ذات الصلة مباشرة أمام ناظري 
 Parking السائق. ويتوافر نظام
Assistance كتجهيز اختياري 

الطريق.  حضورا أقوى على 
وكذلك تب���رز اجلهة اخللفية 
مع املصابيح اخللفية اجلديدة 
بتقنية LED على شكل L عرض 
السيارة ومظهرها الرياضي. 
أما املصابيح األمامية اجلديدة 
مع املصابيح النهارية بتقنية 
LED على جانبي الس���يارة، 
الس���يارة  لترس���خ طاب���ع 
الرياض���ي وتتناغ���م بروعة 
مع املصابيح األمامية وشبك 
BMW الش���هير. ومن املمكن 
أيضا اختيار مصابيح أمامية 
بتقنيةLED الكاملة، مع إشارات 
LED تشبه حاجب العني فوق 
املصابي���ح األمامية. وتضم 
الس���يارة أيضا ميزة »النور 
 Selective Beam »االنتقائ���ي
 ،BMW كتجهيز اختياري من
وتؤّمن هذه اخلاصية رؤية 
ممتازة في الظام )حتى أكثر 
م���ن 400 متر( من دون إبهار 
إذ ترصد  السائقني اآلخرين، 
هؤالء وتستثنيهم واحدا واحدا 
من مدى انتشار الضوء العالي. 

ط���رازات BMW الفئة الثالثة 
وإلى هذه الفئة من السيارات 
عموما، بينما احملرك رباعي 
األسطوانات الذي يعمل على 
الوقود بسعة 2 ليتر في سيارة 
320i يظهر للمرة األولى في 
 BMW هذه الفئة مع س���يارة
320i. وألول م���رة في العالم 
يطرح مح���رك 330i رب��اعي 
األسطوانات سعته 2 ليتر ليحل 
328i. وتعرض  مكان احملرك 
 340i أيض���ا مح���رك BMW
س����داسي األسطوانات بسع���ة 
 .335i 3 ليترات، مستبدال محرك
وتنضوي مح���ركات الوقود 
ثاثية ورباعية وسداس���ية 
األسطوانات ضمن مجموعة 
محركات EfficientDynamics من 
BMW، فتضمن األداء األقصى 
يقابله استهاك متدن للوقود. 
وتضم هذه املجموعة عددا من 
اخلاصيات مثل نظام »إعادة 
الذي  املكابح«  توليد طاق���ة 
البطارية فقط عند  يش���حن 
استخدام املكابح أو السير بدون 

الس���ائق على ركن  ملساعدة 
الس���يارة مع خاصية القيادة 
التلقائية عند ركن الس���يارة 

مبوازاة الطريق.
وعاوة عل���ى ذلك، تضم 
الثالثة  الفئة   BMW س���يارة
األخيرة اجلي���ل األحدث من 
نظام املاحة Professional، مع 
خاصية جهاز التحكم اللمسي 
iDrive Touch Controller التي 
اخلرائط والرسوم بأبعاد ثاثة 
ضمن مفهوم مبتكر للشاشة. 
وفضا عل���ى وظائف املاحة 
واالتصال والوسائط املتعددة، 
النظام أيضا احتسابا  يعطي 
سريعا للطرقات وحتديثات 
مجاني���ة للخرائط ملدة ثاث 
سنوات. وترقب املستشعرات 
أيضا العجات وزاوية توجه 
السيارة، وتعمل على حتديد 
موقع السيارة في كل األوقات، 
وبالتالي باإلمكان االعتماد على 
النظام ملعرفة االجتاه حتى إذا 
كانت إشارة نظام حتديد املواقع 

العاملي GPS ضعيفة.

اجليل السادس اتى بتصميم رياضي اكثر من الطرازات السابقةاجليل اخلامس من الفئة الثالثة

»البابطني« تطلق عروضًا فريدة على مجموعة
 من طرازات إنفينيتي الفاخرة

»شمال اخلليج«: هيونداي تقدم خصومات
لغاية 1000 دينار على أحدث طرازات 2015

أطلقت شركة عبداحملسن 
الوكيل  البابطني،  عبدالعزيز 
احلصري واملعتمد لسيارات 
إنفينيتي في الكويت، عروضها 
اجلديدة عل����ى مجموعة من 
الفاخرة  إنفينيت����ي  طرازات 
املتوافرة في معارضها وذلك 

ملدة محدودة فقط.
 QX80 يشمل العرض سيارة
للدفع الرباعي ذات املواصفات 
التي ال  املذهل����ة والفخام����ة 
تضاهى، باإلضافة إلى إنفينيتي 
QX70 بتصميمه����ا اجل����ريء 
 QX60 ،وإمكاناته����ا الفائق����ة
األنيقة متعددة االستخدامات، 
QX50 الفري����دة في تصميمها 

وذات السمعة الطيبة.
ومن خال ه����ذا العرض، 
متنح ش����ركة عبداحملس����ن 
البابطني عماءها  عبدالعزيز 
فرصة قّيمة المتاك س����يارة 
الدفع الرباعي QX80 الفاخرة 
بس����عر يبدأ من 24.100 د.ك 
باإلضافة إل����ى تأمني مجاني 
ش����امل ملدة عام، 5 س����نوات 
صيان����ة مجانية )أو 50.000 
كلم(، 5 س����نوات كفالة غير 
محددة املسافة، تأمينا مجانيا 
ضد الغير، وتسجيا مجانيا 

لدى إدارة املرور.
 QX80 إنفينيت����ي وتأتي 
الفاخ����رة مبواصف����ات متنح 
الس����ائق مزي����دا م����ن القوة 
والكفاءة كما صممت لترتقي 
بحياة مالكها على املستويات 
 V8 كاف����ة، وبفض����ل محركها
املذهل  )ثماني اس����طوانات( 
سعة 5.6 ليترات وقوة 400 
حصان ونظام الدفع الرباعي 
لألوضاع كل والنظام املبتكر 
الس����لس، يحظى  لانعطاف 
الس����ائق مبتعة فري����دة في 
مغامراته عل����ى اختافها في 
ظل أجواء آمنة، أما املقصورة 
الفاخرة فتأتي مكسوة باجللد 
الوثير، وتطعيمات من اخلشب 
األنيق، إل����ى جانب التقنيات 
املتطورة التي تستبق تنفيذ 

رغبات السائق.
ويشمل العرض إنفينيتي 
QX70 بسعر يبدأ من 13.999 
د.ك. تعتبر هذه السيارة ابتكارا 

في إطار العروض واحلمات 
التسويقية الراقية التي تليق 
بعمائه����ا األوفي����اء ومحبي 
سيارات هيونداي ذات االعتمادية 
الطويلة، أطلقت »شمال اخلليج 
التجاري����ة« الوكي����ل الوحيد 
لس����يارات هيونداي العاملية 
في الكوي����ت، عرضا حصريا 
جديدا بدعم خاص من املصنع 
يشمل أحدث طرازات سيارات 

العام 2015.
يأتي هذا العرض املميز الذي 
يستمر من 5 أبريل وحتى 31 
مايو، ليؤكد مجددا على ثقة 
هيونداي العميقة مبس����توى 
اجل����ودة واملتانة التي تتمتع 
بها منتجاتها وبعد أن أثبتت 
»ش����مال اخللي����ج« مكانتها 
كإحدى الشركات األكثر منوا 
في السوق الكويتي، وواحدة 
من الوكاء األبرز لهيونداي في 
منطقة الش����رق األوسط، هذا 
إلى جانب املزايا اخلاصة التي 
متنحها هيونداي لعمائها عند 
كل شراء انطاقا من اهتمامها 

فريدا يجمع بني األناقة واألداء 
الرفيع، باإلضافة إلى الفخامة 
التي تتجل����ى في كل منحنى 
من منحياتها، على ان ميتزج 
كل ذلك بساسة مع التقنيات 
الرائدة لتجعل كل من يجلس 
خلف مقودها مستمتعا بروعة 
القيادة، وزودت QX70 مبحرك 
V6 سداسي األسطوانات سعة 
3.7 ليت����رات يولد قوة تبلغ 
329 حصانا وعزم دوران يبلغ 
360 نيوتن/متر جرى تعزيزه 
املتغاير برفع  التحكم  بنظام 

.VVEL الصمامات
الع����رض أيضا  ويتي����ح 
فرصة امتاك QX60 متعددة 
االستخدامات بسعر يبدأ من 
12.999 د.ك. صممت إنفينيتي 
QX60 لتك����ون حتف����ة فنية 
باملقاييس كافة، فمقصورتها 
الفاخرة املجهزة بسبعة مقاعد 
بابت����كارات تعتبر  واملزودة 
األولى م����ن نوعها في العالم 
مع تقنيات سامة متطورة، 
فضا عن مزاي����ا أخرى مثل 
مقاعد الص����ف الثاني القابلة 

بإرضائه����م بأفض����ل الطرق، 
وتش����مل تأمني ض����د الغير 
وتسجيل املرور مجانا، أعلى 
تثمني لسيارة العميل إضافة 
إلى عروض صيانة تنافسية 
وكفالة مدى احلياة )حس����ب 

رغبة العميل(.
ويتضمن العرض سيارة 
أزيرا 2015 التي تتميز مبجسات 
خلفية، عجات أملنيوم مقاس 
17، إضاءة أمامية وخلفية بنظام 
LED، مثبت سرعة + بلوتوث، 
تكييف خلفي ووسائد هوائية. 
باإلضافة إلى سيارة سنتافي 
2015 التي متتاز بسبعة مقاعد، 
فتحة سقف بانورامية، إضاءة 
LED أمامية، عجات أملنيوم 
مبقاس 18، سنس����ر خلفي + 
ABS، مكابح مانعة لانزالق، 
مثبت سرعة + بلوتوث، مكيف 

خلفي، مصابيح للضباب.
مبناسبة إطاق هذا العرض، 
قال املتحدث عن قسم العاقات 
العامة بشركة شمال اخلليج 
التجارية: »تفخر هيونداي أن 

للطي واالنزالق والتي ترحب 
بجمي����ع الركاب بس����هولة ال 

تضاهى.
ولعشاق سيارات الكروس 
العرض  الفاخرة، يوفر  أوفر 
 QX50 فرصة امتاك إنفينيتي
بسعر يبدأ من 11.999 د.ك. ان 
اخلطوط اإلبداعية الدقيقة في 
QX50 واألداء املتألق، والتحكم 
الفائق لس����يارة الكوبيه مع 
كفاءة السيارة الرياضية تتناغم 
بساسة لتمنح السائق جتربة 

قيادة في غاية الروعة.
هذه األسعار االستثنائية 
تق����دم مع العديد م����ن املزايا 
األخرى الت����ي ميكن التعرف 
ل����دى زيارة  على تفاصيلها 
معارض البابطني خال فترة 

العرض.
وباملناسبة، تدعو شركة 
عبداحملسن عبدالعزيز البابطني 
عماءها للتوج����ه إلى صالة 
عرض سيارات إنفينيتي في 
منطقة الري للتعرف على مزيد 

من العروض املقدمة.
واجلدير ذكره ان ش����ركة 
عبداحملسن عبدالعزيز البابطني 
تسعى من خال استراتيجية 
عروضها اجلديدة إلى تعزيز 
مبيعاتها من سيارات إنفينيتي 
الفاخ����رة والتأكي����د على ان 
إنفينيتي هي السيارة صاحبة 
العامة الرائ����دة في الكويت 
ومنطقة الشرق األوسط من 
الفخام����ة والرفاهية  حي����ث 
واإلبداع والتي يسعى المتاكها 

.VIP �العماء من فئة ال
وحترص شركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني على مواكبة 
عروضها باخلدمات واحللول 
املميزة بأعلى مستويات اجلودة 
سواء في خدمات الصيانة أو 
متابعة العم����اء أو خدمة ما 
البيع، ومراكز اخلدمات  بعد 
الس����ريعة التي تفتح أبوابها 
أيام اجلمعة أيضا، باإلضافة 
إلى التزامها باملعايير العاملية، 
وتطبيقها في الكويت على أيدي 
خبراء وإخصائيني وتقنيني 
مت تأهيلهم خصيصا لتجويد 
اخلدم����ات واحلفاظ على ثقة 

العماء.

تعبر ع����ن اهتمامها بعمائها 
وتقديرها لوالئه����م وثقتهم 
الكبيرة بس����يارات هيونداي 
العاملي����ة اجل����ودة، من خال 
حرصه����ا عل����ى إرضائه����م 
بالعروض واألفكار املميزة التي 
تستقطب اهتمامهم وتناسب 

متطلباتهم بشكل دائم«. 
وبقدر متيزه����ا الدائم في 
خدم����ة وتوفير أرق����ى املزايا 
للعميل، تطرح »شمال اخلليج« 
بش����كل دوري باقة متجددة 
من العروض التجارية بهدف 
إرضاء العماء ومنحهم فرصة 
المتاك هيونداي بأسعار مميزة 
وسهلة، وأيضا بهدف املساهمة 
ف����ي تعزيز صورة وس����معة 
»هيونداي« كسيارة ناجحة 
وكعامة جتارية استطاعت في 
وقت قصير منافسة أقدم شركات 
السيارات وأكثرها عراقة، ووفاء 
لفلسفة »هيونداي« التي تضع 
حاجات العماء على رأس قائمة 
أولوياتها سواء قبل البيع أو 

بعده.

اجليل السادس 
من الفئة الثالثة 
خضع لتعديالت 

على مستوى 
التصميم 

واملواصفات 
التقنية
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وائل ديب: نفخر 
بشراكتنا مع 
»ميديا« ذات 

املنتجات عالية 
اجلودة بأسعار 

معقولة

تنفيذها يدويا وكذلك املجوهرات 
التقليدية وأيضا األعمال الفنية 
إن  الى  والتشكيلية. وأشارت 
ارتباط هذا احلدث باسم البنك 
التجاري إمنا يعد مصدر فخر 
واعتزاز للبنك وجتسيد واضح 
حلجم ورعاية البنك واهتمامه 
مبوظفي����ه ودعم����ه املتواصل 

لهواياتهم املختلفة. 
وكشفت الشيخة نوف أن 
معرض »ه����واة التجاري« لن 
يقتص����ر على موظف����ي البنك 
فقط بل س����يضم أيضا أعماال 
وأش����غاال يدوية ملجموعة من 
الش����باب واألطف����ال من ذوي 
االحتياجات اخلاصة لتعزيز 
قدراتهم اإلنتاجية ودمجهم مع 
فئ����ات املجتمع وإتاحة فرصة 
املشاركة على طريق االهتمام 
بهم واالستفادة من طاقاتهم مبا 
يؤهلهم لالنخراط في نس����يج 
املجتمع الفتة الى أن هذه الدعوة 
إمنا تأتي في إطار الدعم الدائم 
التجاري على  الذي يح����رص 
تقدميه لفئة ذوي االحتياجات 
التي تكتسب أولوية  اخلاصة 
مطلقة في برامجه وأنش����طة 

مسؤوليته االجتماعية. 
وس����يقام املعرض في دار 
سمو الشيخ سالم العلي الصباح 

»التجاري« ينظم معرض »هواة التجاري«
للعام الـ 12 على التوالي

بقرطبة على م����دار ثالثة أيام 
يستقبل خاللها رواده وضيوفه 
يومي اخلميس واجلمعة على 
الساعة 5:00  فترة واحدة من 
وحتى 9:30 ليال، ويوم السبت 
عل����ى فترت����ن صباحية من 
الساعة 9:30 إلى الساعة 1:00 
والفترة املس����ائية من الساعة 
5:00 إلى الساعة 9:30 والدعوة 
الفعالية  عامة حلضور ه����ذه 
الس����نوية التي يحرص البنك 

على تنظيمها.

ينظ����م البن����ك التج����اري 
الكويتي معرضه الثاني عشر 
التج����اري« واخلاص  »لهواة 
البن����ك وعائالتهم  مبوظف����ي 
ف����ي الفترة م����ن 28-30 مايو 
اجل����اري. وتأتي هذه اخلطوة 
من جانب البنك تأكيدا على دوره 
املعهود جتاه موظفيه في إطار 
مس����ؤوليته االجتماعية كذلك 
لدعم مشاريعهم ومساندتهم في 
إبراز مواهبهم املتعددة وعرض 

هوايتهم املميزة.
وفي هذا السياق، قالت رئيس 
إدارة اإلعالن والعالقات العامة 
بالبنك الشيخة نوف سالم العلي 
ان »التج����اري« يحرص على 
تنظيم هذا املعرض الس����نوي 
الذي يزداد تألقا وجناحا عاما 
تلو اآلخر، معربة عن سعادتها 
بتزايد عدد املشاركن من موظفي 
البنك ف����ي املعرض كل عام ملا 
يوفره هذا املعرض من فرصة 
للموظفن للتعبير عن أفكارهم 
الفني����ة واليدوية  وجتاربهم 
من خالل مع����رض خاص بهم 
التجاري«.  يحمل اسم »هواة 
ليضم مجموعة م����ن أعمالهم 
ومنتجاتهم املستوحاة من التراث 
إلى  الشعبي احمللي باإلضافة 
الشيخة نوف سالم العلي االكسسوارات املختلفة التي يتم 

في ادارة البطاقات املصرفية زيد 
عقاب اخلطيب بعض الفائزين 

جوائزهم.
وتتيح احلملة حصول كل 
مستخدم لبطاقات »بيتك« على 
فرصة واحدة لدخول السحب 
لربح جائزة يومية قيمة عبارة 
 Galaxy عن جهاز »سامسونغ
 Gear وسامسونغ ،Note Edge
S« مقابل كل 10 دنانير للشراء 

فقط. 

»مجموعة األعم����ال املتحدة« 
لعمالئها االستفادة من منصة 
اإلبداع الرقمي اخلاصة بشركة 
»أي ب����ي ام« Bluemix به����دف 
تسريع عملية تطوير التطبيقات 
واختصار مدة نشرها من أشهر 

إلى دقائق معدودة.
وبهذه املناسبة، قال نائب 
رئيس شركاء األعمال في شركة 
»أي ب����ي أم« ملنطقة الش����رق 
األوسط وأفريقيا مروان مجاور: 
»إن تسهيل وصول العمالء إلى 
منصة احلوس����بة السحابية 
القائمة على املعايير  الهجينة 
املفتوحة س����يمكننا من كسر 
احلواج����ز بن ه����ذه املنصات 
وأنظمة تكنولوجيا املعلومات 
في مق����رات العمل، مبا يضمن 
للعمالء مس����تويات عالية من 
الوضوح واألمان والتحكم عند 
اس����تخدام خدمات احلوسبة 
السحابية العامة واخلاصة. كما 
ان حتديد موقع البيانات ضمن 
عدد متزايد من منصات احلوسبة 
السحابية يشكل مثار قلق متنام 
للعمالء، لذا نحن مس����تمرون 
في الكشف عن خدمات جديدة 
للمطورين جلعل عملية اإلدارة 

أكثر سهولة وبساطة«.
وكان����ت »أي ب����ي ام« ق����د 
افتتح����ت مؤخرا مكتبها األول 
في الكويت لتعزيز قدرتها على 
توفير حلول وخدمات متكاملة 
لقاعدته����ا س����ريعة النمو من 
العمالء والش����ركاء في البالد. 
ويأتي افتتاح هذا املكتب ضمن 
إطار برنامج استثماري واسع 
النطاق أقرته الشركة في منطقة 

»بيتك«: 7 فائزين في سحب حملة البطاقات

»أي بي أم« تتعاون مع »مجموعة األعمال 
املتحدة« لتطوير خدمات احلوسبة السحابية

الشرق األوسط. ويشكل املكتب 
منصة للمبيعات وخدمة العمالء، 
كما يوفر مجموعة شاملة من 
عروض ومنتجات »أي بي أم« 

في املنطقة.
بدوره، قال مورالي دهرن نانو 
من »مجموعة األعمال املتحدة«: 
»نسعى لالستفادة من منتجات 
س����حابة )أي بي ام( وخدمات 
التحلي����الت واألجهزة املتنقلة 
التي تقدمها الشركة بغية طرح 
خدمات مجزية وأكثر تنافسية. 
ويتمحور هدفنا الرئيسي حول 
حتسن إنتاجيتنا التطويرية 
وموثوقيتنا لطرح خدمات أفضل 

لعمالئنا«.
يشار إلى أن إجمالي عائدات 
س����حابة »أي بي أم« � س����واء 
اخلاصة أو العامة أو الهجينة 
� وصلت إلى 7.7 مليارات دوالر 
خالل األش����هر ال����� 12 املاضية 
حتى نهاية م����ارس 2015، كما 
سجلت منوا بنسبة جتاوزت 
60% خالل الربع األول من عام 
2015. وتوفر س����حابة »أي بي 
أم« خدم����ات األعمال التجارية 
وخدمات أخرى تتضمن منتجات 
خاصة بالبني����ة التحتية من 

.»SoftLayer« شركة

فاز 7 من عمالء بيت التمويل 
الكويتي »بيتك« بجوائز قيمة 
عبارة عن جهاز »سامس����ونغ 
Galaxy Note Edge، وسامسونغ 
Gear S« لكل منهم في السحب 
الترويجية  العاش����ر للحملة 
اجلدي����دة للبطاقات املصرفية 
والت����ي حتمل عن����وان »اربح 
 Galaxy يومي����ا سامس����ونغ
 Gear وسامسونغ ،Note Edge
S ملدة 90 يوما«، واملس����تمرة 
حتى 5 يونيو 2015، لتشجيع 
العمالء على استخدام بطاقات 
الفيزا وماستركارد )االئتمانية 
واالعتم����اد والدف����ع املس����بق 
والصرف اآللي( في مشترياتهم 

داخل الكويت وخارجها.
والفائزون هم: حنان حميدان 
احلميدان، ميامة مونس سالم، 
قماشة سليمان البدر، سعد راشد 
الشنفا، س����عد عبداهلل احمد، 
العمران،  س����عود عبدالعزيز 

عبدالعزيز يوسف السلطان.
وقد سلم مدير دعم اخلدمات 

أعلنت ش����ركة »أي بي أم«، 
املدرجة في بورصة نيويورك 
حتت الرمز )NYSE: IBM(، ان 
»مجموعة األعم����ال املتحدة« 
)UBG( � الش����ركة الرائدة في 
إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا 
املعلوم����ات، وخدم����ات الدعم 
التقني، واستشارات تكنولوجيا 
املعلوم����ات، وتعهي����د املوارد 
التكنولوجية في الكويت � قد 
 IBM »اختارت سحابة »أي بي ام
Cloud كي تصبح مزودا للخدمات 

السحابية املدارة.
وستعمل الش����ركتان على 
توفير منصة حوسبة سحابية 
هجينة وعالية املرونة تعتمد 
على نظ����ام البيانات املفتوحة 
»أوبن ستاك« OpenStack لتقدمي 
خدمات مخصصة للعمالء في 
الكويت. ومتكن هذه اخلطوة 
الشركات من االحتفاظ ببياناتها 
داخل الدولة مع إمكانية تخزينها 

داخل أو خارج مقار عملها.
وتش����هد من����اذج األعمال 
املدعومة باحلوسبة السحابية 
منوا الفتا اليوم، حيث يتركز 
السلوك الشرائي بشكل كبير 
على اخليارات املقدمة كخدمات 
سحابية، والتي تسهم في حتقيق 
طلب كبير على اخلدمات املدارة 

احمللية واحلوسبة الهجينة.
وملواكبة ه����ذا التوجه في 
السوق، اس����تعانت »مجموعة 
األعمال املتحدة« بسحابة »أي بي 
أم« لتزويد عمالئها في الكويت 
بخي����ار منوذج االش����تراك في 
احلصول على عروض احلوسبة 
السحابية، والذي يضمن حتقيق 
وفورات في التكاليف وتعزيز 
املرونة التش����غيلية وسالسة 
األداء وتنوع اخليارات. ويتيح 
النموذج اجلديد للعمالء شفافية 
أكبر في استخدام جميع البيانات 
والتطبيقات عب����ر املنصات، 
وترس����يخ معايي����ر التحك����م 
واحلوكمة إلدارة أعباء العمل 
الضخمة، فض����ال عن توظيف 
منهج متعدد املستويات لضمان 
أعلى درجات األمان في كل نقطة 

تفاعل.
م����ن جهة ثانية، س����تتيح 

اخلطيب يسلم احد الفائزين جائزته 

جانب من احلضور 

»عيسى حسني اليوسفي وأوالده« تطلق أحدث األجهزة 
الكهربائية املنزلية ووحدات التكييف املبتكرة من »ميديا«

وصانع تصميم أصلي لصالح 
الكثير م����ن املاركات العاملية 

املشهورة.
في السنوات االخيرة بدأت 
ميديا في تدشن ماركة باسمها 
في عدد متزايد من االسواق 
البرازيل  اخلارجي����ة مث����ل 
واألرجنت����ن والهند ومصر 
ومعظم الدول في جنوب شرق 

آسيا والشرق األوسط.
وتش����مل فئ����ة املنتجات 
الرئيسية اخلاصة بالشركة 
املنزلية  التكيي����ف  أجه����زة 
والتجارية، االجهزة الكهربائية 
املنزلي����ة الرئيس����ية مث����ل 
الثالجات والغساالت ومبردات 

املياه وغساالت االطباق.
وتق����دم ميدي����ا أيض����ا 
مجموعة كبيرة من االجهزة 
الكهربائي����ة الصغيرة مثل 

أفران املايكروويف والغاليات 
واخلالط����ات والعص����ارات 

واملكانس الكهربائية.
العام  املدي����ر  وقد عب����ر 
إلدارة االلكتروني����ات ف����ي 
شركة اليوسفي وائل ديب عن 
سعادته وهو يعلن أن شركة 
اليوسفي تفخر بأن تكون أحد 
شركاء العمل مع شركة ميديا 
الكبيرة  بالنسبة للمجموعة 
من االجهزة الكهربائية املبتكرة 
والتي توفر أسعارا معقولة 
بدون االنتق����اص من جودة 

املنتجات.
وترتبط ميديا بش����ركة 
عيسى حسن اليوسفي وأوالده 
في السوق الكويتي كواحدة 
من جتار التجزئة األسرع منوا 
في السوق املعروفة باسمها 

التجاري »بست اليوسفي«.

الكهربائية  اجلودة لالجهزة 
التكييف  املنزلية ومنتجات 

االكثر شموال وتنوعا.
كما متتلك ميديا 14 قاعدة 
إنتاج رئيسية في الصن و7 
إنت����اج خارج الصن  قواعد 
العاملة بها  الق����وة  وتبل����غ 
108.000 موظف وعامل على 
العالم وقد وصل  مس����توى 
حجم مبيعاتها الى 23 مليار 
دوالر. ودخلت شركة ميديا في 
مشاريع مشتركة مع ماركات 
يابانية وأميركية ذات شهرة 
عاملية باالضافة الى مشاريع 
مشتركة مع ماركات محلية 

رائدة.
وهي تقوم ببيع املنتجات 
محليا باس����مها بينما معظم 
نش����اط التصدير الذي تقوم 
به بصفة صانع معدات أصلي 

أطلقات ش����ركة عيس����ى 
حس����ن اليوس����في وأوالده 
مؤخرا مجموع����ة كاملة من 
املنزلية  الكهربائية  االجهزة 
ووح����دات التكيي����ف ماركة 
ميديا. وقد مت تقدمي املجموعة 
الكاملة من املنتجات في فعالية 
الريجنسي  استضافها فندق 
وحضره����ا ضيوف ش����ركة 
اليوسفي وموزعوها وعمالؤها 
من الشركات ورجال الصحافة 
والقنوات االعالمية باالضافة 
الى مديري إدارة شركة عيسى 
حسن اليوسفي وشركة ميديا. 
وتعتبر ميديا واحدة من كبرى 
الكهربائية  شركات االجهزة 
الرائ����دة في الص����ن، حيث 
تأسست في عام 1968. وخالل 
تلك العقود الزمنية توسعت 
الشركة وأصبحت منتجا عالي 

لقطة جماعية تضم فريقي عمل »عيسى حسني اليوسفي وأوالده« و»ميديا« 

خالل الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو

»إكسبو سيتي« تستعد إلطالق املعرض الرمضاني للعقارات

»هواوي« تفوز بجائزتني من الفئة املاسية
مبلتقى »ديستري الشرق األوسط«

املهمة التي توفر فرصا مميزة 
الكويت  للعقارات سواء في 
أو اخلارج.  وتوقع زكري أن 
يبقى القط����اع العقاري قويا 
وأكثر صالبة في ظل ندرته 
وقدرته التنافسية، ما سيؤدي 
في النهاية إلجناح املعارض 

العقارية في الكويت. 
وأوض����ح أن املعرض في 
دورته االس����تثنائية يحظى 
باهتم����ام كبي����ر، حي����ث ان 
»إكسبو سيتي« جمعت كبرى 
العقارية واملميزة  الشركات 
سواء في الكويت أو في دول 
التع����اون اخلليجي  مجلس 
حلضور هذا احلدث العقاري 
الش����ركات  الرمضاني، وان 
اجلديدة واملشاركة في املعرض 
الرمضاني ستقدم مجموعة 
مختارة من املش����اريع التي 

حتظى باهتمام الكويتين. 
ولف����ت إل����ى أن املعرض 
كثي����رة  فرص����ا  س����يقدم 
للمس����تثمرين منها مشاريع 
سكنية واستثمارية وسياحية 
وغيره����ا م����ن اس����تثمارات 
عقارية ناجحة، مش����يرا إلى 
أن العروض واملشاريع التي 
س����تقدم في املعرض أغلبها 

الشرق األوسط. كما يشكل 
»ديس����تري« منصة إقليمية 
جتمع كبار جت����ار التجزئة 
والتجزئة اإللكترونية جنبا 
إلى جنب مع املوزعن والباعة 
من كافة أنحاء العالم لعرض 
أحدث االبتكارات والتقنيات 
وعقد الصفقات التجارية في 

املكان والتوقيت ذاته.
ويق����ول نائ����ب رئيس 
مجموع����ة أعم����ال »هواوي 

تعرض للمرة األولى خالل هذه 
الدورة.  وبن زكري ان الفرص 
التي ستتواجد في املعرض 
تشمل شققا استثمارية ومنازل 
وأراضي سكنية وزراعية وڤلال 
وصكوك اس����تثمارية، حيث 
ان الشركات املشاركة ستقدم 
هذه املشاريع في دول عديدة 
منها الكويت ودبي والشارقة 
وتركيا ومصر وس����راييڤو 
والسعودية والبحرين وعمان 

وبعض الدول األوروبية. 
واختت����م زك����ري قائال: 
العقارية تلعب  »املع����ارض 
دور الوس����يط بن الشركات 
والعمالء لتقدمي العروض التي 
تناس����ب كل شريحة حتتاج 
إلى عقار معن«، الفتا إلى أن 
املعرض الرمضاني للعقارات 
الكويتية والدولية يسهم في 
املناس����بة  العقارات  تق����دمي 
لكل عميل باحث عن فرصة 
عقارية، وان جميع مؤشرات 
زوار معارض الشركة خالل 
الدورات السابقة تبن أهمية 
معرض العق����ارات الكويتية 
للعم����الء الراغبن في اقتناء 
املناس����بة وبأفضل  الفرص 

العروض.

ديفايس« ألجهزة املستهلك 
في الشرق األوسط سنديب 
سيغال: نشعر بالفخر الكبير 
لتكرمين����ا من قب����ل إحدى 
الهيئات املرموقة واملعتبرة 
في مج����ال من����ح اجلوائز. 
ونعتق����د أن حصولنا على 
هاتن اجلائزتن ميثل دليال 
ملموسا على التزامنا املستمر 
في »هواوي« جتاه هذه املنطقة 
وذلك بالتوازي مع مواصلتنا 

حتقيق النمو واالزدهار.
وترجح التوقعات مواصلة 
»ه����واوي« س����يطرتها على 
الس����وق، حي����ث ارتفع����ت 
شحناتها من األجهزة خالل 
عام 2014 بنسبة 7.8% ليصل 
مجموعه����ا إل����ى 138 مليون 
جهاز، منها 75 مليون هاتف 
ذكي، ولتس����جل بذلك منوا 
س����نويا بواقع 45% مقارنة 

بالعام املنصرم.

إن املشروعات التي ستعرض 
في املعرض ستكون من بلدان 
كثيرة سواء مشاريع محلية 
بالكوي����ت مبختلف مناطقها 
ومشاريع خليجية وعربية 
وأوروبية.  وأفاد زكري بأن 
السوق العقاري في الكويت 
مازال يتمتع بسيولة عالية 
مقتربا من حاجز املليار دينار 
خ����الل الرب����ع األول من عام 
2015، على الرغم من انخفاض 
التداوالت بنسبة %24  قيمة 
مقارن����ة بالرب����ع االخير من 
ارتفاع  العام املاضي، بع����د 
غير مسبوق ألداء التداوالت 
العقارية في عام 2014، وعدم 
تأثره باالنخفاض احلادث في 
النفط خالل النصف  أسعار 
األخير من عام 2014 وحتى 
اآلن، مع األخ����ذ في االعتبار 
التحس����ن النس����بي ألسعار 

النفط في الوقت احلالي. 
وأكد أن توافر الس����يولة 
العقاري  العالية في السوق 
عامل مهم في إجناح األحداث 
العقارية ومنه����ا املعارض، 
م����ن  كثي����را  أن  الس����يما 
املستثمرين العقارين يرون 
أن املعارض تعد من األحداث 

)ميرا( للعام 2015.
ويعتبر ملتقى ومعرض 
»ديستري الشرق األوسط« 
على م����دى الس����نوات ال� 11 
السابقة أحد أبرز الفعاليات 
املرموقة لكبار املس����ؤولن 
العامل����ن في  التنفيذي����ن 
البي����ع بالتجزئة في  قطاع 
مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واإللكترونيات 
االس����تهالكية ف����ي منطقة 

أعلنت شركة إكسبو سيتي 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
ومجموع����ة املس����ار ع����ن 
استعدادهم إلطالق املعرض 
الرمضاني للعقارات الكويتية 
والدولية »العروض الرمضانية 
احلصرية« مبشاركة 40 شركة 
عقاري����ة محلي����ة وخليجية 
والذي سيقام خالل الفترة من 
28 يونيو إلى 1 يوليو املقبل 

في فندق الريجنسي.
وق����ال املدي����ر التنفيذي 
في الش����ركة إيهاب زكري إن 
شركته تس����تعد إلطالق هذا 
احلدث الكبير في الشهر الكرمي 
نظرا لإلقبال الكبير على شراء 
العقارات احمللية واخلليجية 
والس����يما الدولية في جميع 
أنحاء العالم من قبل املستثمر 
الكويتي الباح����ث دائما عن 
الف����رص العقارية من خالل 

املعارض في الكويت. 
وأشار زكري إلى أن دورة 
املعرض احلالية ستقدم فرصا 
كبيرة ومميزة لم تقدم من قبل 
في أي من املعارض العقارية 
الت����ي أقيم����ت خ����الل العام 
احلالي حتت شعار العروض 
الرمضانية احلصرية، حيث 

حصلت شركة »هواوي 
الش����رق األوس����ط«، تقديرا 
املج����ال  ف����ي  لتميزه����ا 
التكنولوجي، على جائزتن 
م����ن الفئة املاس����ية كأفضل 
مزود للهواتف الذكية لسوق 
التجزئة في منطقة الشرق 
األوسط وتقديرا ألداء الشركة 
املتميز، وذل����ك ضمن حفل 
توزيع جوائز أكادميية الشرق 
األوس����ط للبي����ع بالتجزئة 

إيهاب زكري 

»الكويتية للعلوم احلياتية« تشارك مبؤمتر »الكويت للتأمني الصحي«
أعلنت الشركة الكويتية للعلوم 

احلياتية، احدى شركات الوطنية 
ملشاريع التكنولوجيا، اململوكة للهيئة 

العامة لالستثمار، عن اختيار د.مساعد 
الرزوقي الرئيس التنفيذي لتطوير 

األعمال بالشركة متحدثا رئيسيا، في 
مؤمتر الكويت للتأمني الصحي 2015، 

الذي يعقد خالل الفترة من 26 إلى 
27 مايو اجلاري برعاية وزير الصحة 
د.علي العبيدي. ويستعرض الرزوقي 
خالل محاضرة علمية بعنوان »تطبيق 

نظام تأمني صحي متكامل خللق بيئة 
شفافة وحريصة على اجلودة« أنشطة 
الشركة واستثماراتها في قطاع الرعاية 

الصحية واملعدات الطبية، ودورها 
في نقل وتوطني التكنولوجيا احلديثة 

والعاملية، في مجال العلوم احلياتية 
والتكنولوجيا الطبية بالكويت واملنطقة 

من خالل شراكاتها العاملية مع كبري 
املؤسسات واجلامعات واملستشفيات 

حول العالم، وكذلك من خالل 
استثماراتها في شركات إقليمية وعاملية 

في أميركا وأملانيا وفرنسا واململكة 
املتحدة.  وبهذه املناسبة قال الرزوقي 

في بيان صحافي »يعقد املؤمتر 
مبشاركة اهم رموز التأمني الصحي 

الى جانب مجموعة كبيرة من شركات 
التأمني الصحي وشركات إدارة املطالبات 

التأمينية احمللية والعاملية وشركات 
نظم املعلومات الصحية واملستشفيات 

اخلاصة من الكويت واململكة العربية 
السعودية وقطر واإلمارات العربية 

املتحدة وأملانيا« . 

د.مساعد الرزوقي

40 شركة تعرض 
مشاريع محلية 

وإقليمية
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آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

صفحة أسبوعية متخصصةالنفط والغاز
تهتم بأخبار النفط والغاز

إعداد: أحمد مغربي
a.maghraby@alanba.com.kw

صرف املكافأة التشجيعية لـ »النفط« في نهاية مايو
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان الشركات النفطية سوف تبدأ في صرف املكافآت التشجيعية )البونص( 
السنوي للموظفني مع نهاية شهر مايو اجلاري، ليستفيد منها أكثر من 60% من مجموع العاملني في القطاع 
النفطي وذلك عقب قرار مؤسسة البترول برفع نسبة املستفيدين من 40%. وذكرت املصادر ان املكافأة التشجيعية 
للعاملني في النفط يتم صرفها بناء على التقييم السنوي الذي يرفع للمديرين من قبل رؤساء الفرق في الشركات 
حول اداء املوظفني وانتاجياتهم السنوية ومدى حتقيق األهداف االستراتيجية املوضوعة في اخلطة السنوية، 
مشيرة الى ان هناك موظفني يتم استثنائهم من املكافأة نظرا حلصولهم على تقييمات سنوية منخفضة.

بنهاية 2015

متديد صالحية األسعار والكفالة املصرفية للتفاوض

»كوفبيك«: زيادة اإلنتاج
 إلى 107 آالف برميل يومياً

»ناقالت النفط«: ارتفاع أسعار بناء 
ناقلتي غاز

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في الشركة الكويتية 
لالستكشافات البترولية الخارجية»كوفبيك« أن الشركة 
في طريقها لزيادة إنتاجها من النفــط الخــام والغــاز 

إلى 107 آالف برميل مكافئ يوميا، متوقعة أن تنجح 
الشركة في الوصول إلى تلك الطاقة اإلنتاجية مع نهاية 
العام الحالي.وكشفت المصادر ان الشركة تقوم حاليا 

باستكمال اإلجراءات القانونية للحصول على الموافقات 
الحكومية الالزمة إلتمام عملية االستحواذ على 7 مشاريع 

استكشافية جديدة إلضافتها إلى محفظة أصول الشركة.
وذكرت المصادر انه تم بدء العمل التطويري في مشروع 
كندا والذي يتضمن حفر آبار تقييمية وتطويرية وتنفيذ 

مسوحات زلزالية متطورة، متوقعة االنتهاء من بناء 
المرافق الخاصة باالنتاج مع نهاية 2015.

علمت »األنباء« من مصادرها ان االسعار التي استقبلتها 
شركة ناقالت النفط الكويتية لبناء ناقلتي غاز من فئة 
VLGC )ناقلة غاز كبيرة جدا( وأخرى متوسطة احلجم، 

مرتفعة وال تتناسب مع امليزانية التقديرية التي وضعتها 
الشركة لعمليات البناء، مشيرة إلى ان الشركة طلبت 

رسميا عمل ممارسة لألسعار بني الشركات العاملية 
املشاركة للتفاوض حول األسعار.

وكشفت املصادر ان 
ناقلتي الغاز اللتني سيتم 
بناؤهما سيتم إحاللهما 
بالناقالت القدمية للغاز 

التابعة للشركة.
وقالت املصادر إن 

الشركة فضلت طرح 
املشروع كممارسة ألمور 

فنية في عمليات البناء 
والتشييد وذلك للحصول 
على أسعار مخفضة من 

التحالفات املشاركة.
وأوضحت املصادر ان 

الشركة تخطط للبدء في 
تنفيذ املرحلة الرابعة من 

خطة حتديث األسطول والتي تتضمن توقيع عقد ناقلتي 
غاز مسال حمولة 58 ألف طن متري خالل عام 2015، 
وسيتم التجهيز خالل العام املالي 2015/ 2016 إلعداد 

الترتيبات الالزمة لطرح مناقصة بناء 6 ناقالت جديدة 
اضافية مختلفة االحجام وبذلك يصل إجمالي عدد ناقالت 

املرحلة الرابعة إلى 8 ناقالت جديدة.
وقالت املصادر ان كبرى شركات أحواض السفن العاملية 
وخاصة في كوريا اجلنوبية واليابان لديهم عمليات بناء 

ضخمة في ناقالت الغاز والتي بدأت االسواق تطلبها 
بشكل كبير خالل االعوام املاضية عقب كارثة فوكوشيما 

باليابان في 2011، وتوجه العديد من دول جنوب شرق 
اسيا الى استخدام الغاز بدال من الطاقة الذرية في توليد 

الكهرباء.
وذكرت املصادر انه ال يوجد ارتباط حقيقي بني انخفاض 
اسعار النفط وارتفاع اسعار ناقالت الغاز، حيث ان زيادة 
الطلب على الغاز املسال انعكس سلبا في ارتفاع االسعار 
وانشغال أحواض بناء السفن بطلبيات ضخمة على مدار 

االعوام القادمة.
على صعيد آخر، كشفت املصادر ان شركة هيونداي 

للصناعات الثقيلة وافقت على متديد صالحية االسعار 
التي تقدمت بها لبناء ناقلتي غاز باالضافة الى الكفالة 

املصرفية، حتى يتسنى للشركتني التفاوض حول أسعار 
البناء وأخذ املوافقات النهائية لترسية املمارسة.

علمت »األنب���اء« من 
ش���ركة  ان  مصادره���ا 
البترول الوطنية وضعت 
خطة إستراتيجية لتنفيذ 
أعمال مشروع رفع وتعزيز 
جاهزية الرصيف اجلنوبي 
في مصفاة ميناء األحمدي 
الغاز  لتسهيل اس���تيراد 
الطبيع���ي املس���ال حتى 
عام 2025، وهو ما يتطلب 
إجراء تعديالت جوهرية من 
أجل تخزين وإعادة حتويل 
الكميات املس���توردة إلى 
غازات لضخها في الشبكة 
إلى وزارة الكهرباء واملاء، 
متوقعة ان تنتهي الشركة 
من تنفيذ تلك التعديالت 

خالل 2015.
وتقوم مصفاة األحمدي 
وعبر منشآت استيراد الغاز 
منذ عام 2009 باس���تيراد 
شحنات الغاز خالل موسم 
الصيف بطاقة استيعابية 
ب���ن 500 و750  تتراوح 

مليون قدم مكعبة.
من جهة ثاني���ة، قال 
نائ���ب الرئيس التنفيذي 
للمش���اريع في ش���ركة 
البترول الوطنية الكويتية 
م.حامت العوضي ان الشركة 
تنوي طرح مشروع بناء 
الغاز  محط���ة اس���تيراد 
 »LNG« الطبيعي املس���ال
على التحالف���ات العاملية 
البالغ عددهم 13  املؤهلة 
حتالفا األس���بوع املقبل 
مبيزانية تقديرية معتمدة 
للمش���روع تقدر بحوالي 

800 مليون دينار.
ويعتبر مشروع إنشاء 
وتشغيل محطة استيراد 

الغاز الطبيعي في مصفاة 
الزور من أضخم املشاريع 
الش���ركة  الت���ي تن���وي 
السنوات  تشييدها خالل 
املقبلة، السيما ان املشروع 
يأتي تنفي���ذا لتوجيهات 
مؤسسة البترول الكويتية 
بإقام���ة مرافق لتس���لم 
وإعادة التبخير باإلضافة 
إلى مرافق التخزين، وقد 
مت اختي���ار منطقة الزور 
كأنسب موقع من الناحية 

الفنية واإلس���تراتيجية 
لتشييد مرافق املشروع.

العوض���ي  وكش���ف 
ل�  ف���ي تصريح خ���اص 
»األنباء« ان الشركة قامت 
في 10 اجلاري بتأهيل 13 
حتالفا عامليا للمشاركة في 
املشروع فيما مت استبعاد 4 
حتالفات من التأهيل، وذلك 
عقب دراسات فنية ومالية 
أكثر  للتحالفات استمرت 
من 6 أشهر متواصلة في 
دائرة املشاريع في »البترول 
الوطنية«، ومت أخذ موافقة 
جلنة املناقصات املركزية 
على التحالفات ومت نشرها 
الرس���مية  ف���ي اجلريدة 

مؤخرا.

توقيع عقود المشروع

وتوقع العوضي توقيع 
عقود املش���روع في شهر 
مارس 2016، وذلك عقب 
إعطاء فرصة كافية للشركة 
العطاءات  م���ن دراس���ة 

املقدمة  املالية  والعروض 
من التحالفات املشاركة في 
املش���روع، مشيرا إلى أن 
التنفيذ الفعلي للمشروع 
سيكون مع التحالف الفائز 
ف���ي غضون ش���هر عقب 

التوقيع.
وق���ال العوض���ي ان 
مناقصة مشروع منشأة 
الطبيعي تختلف  الغ���از 
عن غيرها من املشروعات 
النفطي���ة األخ���رى التي 
تنفذها الشركة، حيث مت 
إضافة بند التش���غيل في 
العقود، وذلك نظرا حلداثة 
املشروع في الكويت ولم 
يسبق للشركة إنشاء تلك 
املنشآت الكاملة، وبالتالي 
فإن التشغيل سيكون من 
الذي  املقاول  مس���ؤولية 
سيفوز باملشروع، مبينا ان 
تلك الشروط احتاجت إلى 

بنود معينة في العقد.
على صعيد آخر، قال 
العوضي ان نسبة اإلجناز 
في مشروع الوقود البيئي 
وصل���ت إل���ى 23% على 
ارض الواقع، موضحا ان 
األعمال املدنية للمشروع 
ف���ي مصفاة  بدأت فعليا 
ميناء األحمدى ومصفاة 
ميناء عبداهلل بعد أن مت 
نقل مواقع العمل للفنين 
والطاق���م  واملهندس���ن 
عمل الش���ركة الى مواقع 

العمل.
وذكر ان عملية شراء 
معدات املشروع بدأت منذ 
فترة طويلة، وجميع املعدات 
التي تتطلب توريدها مددا 
زمنية كبيرة مت شراؤها 

بالكامل من الدول املصنعة 
والشركات املعتمدة لدى 
»البت���رول الوطنية« من 
أوروبا وبريطانيا واليابان 
وكوريا اجلنوبية والهند، 
مؤكدا ان عمليات وصول 
املعدات الثقيلة والرئيسية 
ستبدأ بحلول الربع األول 

من عام 2016.

نقلة نوعية

مش���روع  ان  وذك���ر 
»الوقود البيئي« ميثل نقلة 
التكرير  نوعية لصناعة 
في الكويت ويعزز القدرة 
التنافس���ية للمنتج���ات 
أمام  الكويتية  النفطي���ة 
االشتراطات البيئية، الفتا 
الى انه يجري تنفيذه وفق 
املخط���ط له م���ع متابعة 
حثيثة لسير األعمال في 

املشروع.
وأضاف انه مت االنتهاء 
من أعمال دك التربة والتأكد 
م���ن مس���توياتها والتي 
تنفذها شركة سامسونغ 
في مصفاتي ميناء األحمدي 
ومين���اء عب���داهلل، وقام 
املق���اول املكل���ف بتمهيد 
ارض املش���روع بتوفير 
البنية األساسية من الطرق 
الطاق���ة واملاء  وخطوط 
والتسوير باإلضافة إلى 
املرافق األساسية وإزالة 
ما ينبغ���ي التخلص منه 
مثل األنق���اض وغيرها، 
باإلضاف���ة إلى ذلك قامت 
الشركة املختصة باألعمال 
الكهربائية بتمديد الكوابل 
اخلاص���ة  الكهربائي���ة 

باحملطات الفرعية.

حامت العوضي

العوضي لـ »األنباء«: طرح مشروع منشآت الغاز في »الزور« بـ 800 مليون دينار األسبوع املقبل

تطوير منشآت استيراد الغاز املسال في األحمدي لتعمل حتى 2025

تشغيل مشروع 
منشأة الغاز في 
»الزور« سيكون 

على املقاول 
نظراً حلداثة 

املشروع 

بدء األعمال 
املدنية في 

»الوقود البيئي«.. 
و23% نسبة 

اإلجناز

توقيع مشروع خط الغاز اخلامس قريبًا
كشف حامت العوضي ان »البترول 
الوطنية« ستوقع في غضون أيام 

مشروع خط الغاز اخلامس الذي تنوي 
تشييده في مصفاة ميناء األحمدي بنظام 

تسليم املفتاح وتنفذه شركة تكنيكاس 
ريونيداس اإلسبانية )TR( بقيمة 433.7 

مليون دينار في عقد ملدة 3 أعوام 
ونصف العام.

وذكر العوضي ان مشروع خط الغاز 

اخلامس يعد من أكبر املشاريع التي 
تنفذها »البترول الوطنية« وهو يتضمن 

بناء وحدات بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 
805 ماليني قدم مكعبة يوميا من الغاز 
و106 آالف برميل يوميا من املكثفات 

لتلبية االحتياجات احمللية للغاز.
وأوضح العوضي ان التوقيع سيتم عقب 

اكتمال حتصيل الشركة لقيمة الضمان 
البنكي والتأمني من الشركة اإلسبانية.

بحلول شهر ديسمبر املقبل

ً زيادة إنتاج »نفط الكويت« إلى 3.160 ماليني برميل يوميا
كشفت مصادر نفطية مسؤولة في شركة 
نفط الكويت ل� »األنباء« ان الشركة تسعى 
للوصول الى معدل طاق����ة إنتاجية تعادل 
3.160 مالين برميل من النفط اخلام يوميا 
بحلول شهر ديسمبر 2015، والوصول إلى 
معدل طاقة إنتاجية 3.65 مالين برميل يوميا 
من النفط اخل����ام في عام 2020، واحملافظة 

على تلك الطاقة حتى عام 2030.
وقالت املصادر ان املشاريع الكبرى التي 
تنفذها الشركة لزيادة طاقتها االنتاجية من 
النفط تعد اجنازا ضخما في خضم حتديات 
جمة تواجهها الش����ركة عل����ى ارض الواقع 
واملتمثل في كيفية التعامل مع املكامن شديدة 
الصعوبة في منطقتي شمال ووسط الكويت 
فضال عن بيئة العمل املتقلبة التي مير بها 

القطاع النفطي.

وذكرت ان الش����ركة مستمرة في تنفيذ 
مشاريع تطوير حقول الغاز اجلوراسية شمال 
الكويت، وذلك من أجل حتقيق هدف الوصول 
بطاقة إنتاجية تع����ادل 2 مليار قدم مكعبة 
من الغاز احلر في عام 2030، وحتقيق طاقة 
إنتاجية تعادل 60 ألف برميل من النفط الثقيل 
يوميا في عام 2018/ 2019، من خالل تطوير 

مكامن النفط الثقيل شمال الكويت.
وأش����ارت الى ان زيادة اإلنتاج النفطي 
سيس����اهم في رفع انتاج الكويت من الغاز 
الطبيعي املصاحب وقد قامت الشركة مبساع 
كبيرة للحفاظ على هذا الغاز بدال من حرقه 
وعدم االس����تفادة منه حتى وصلت نس����ب 
حرق الغاز إلى نسب غير مسبوقة في تاريخ 
الشركة بلغت 1%، األمر الذي نتج عنه توفير 

مبالغ مالية ضخمة.

.. والشركة توقع عقدين بـ 12 مليون دينار
علمت »األنباء« من مصادر مسؤولة أن شركة نفط الكويت وقعت عقدين بقيمة 

12 مليون دينار االسبوع املاضي، العقد االول ملشروع إنشاء خطوط انابيب للنفط 
في مناطق جنوب وشرق الكويت بقيمة 6.2 ماليني دينار مع شركة خليفة دعيج 
الدبوس، والعقد الثاني بقيمة 5.8 ماليني دينار لتنفيذ مشروع إطفاء واخلدمات 

املتصلة من محطة قياس وضخ مع شركة اخلدة الدولية للتجارة.

8 ناقالت جديدة 
تنوي الشركة طرح 

مناقصاتها ضمن 
املرحلة الرابعة 

من حتديث 
األسطول
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االقتصادية
صندوق املشاريع الصغيرة: رفض 100 مشروع

علمت »األنباء« من مصادر ذات صلة ان الصندوق الوطني لدعم وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
استقبل نحو 125 طلب مشروع صغير ومتوسط اال انه قبل 25 طلبا فقط، ورفض الباقي لعدم التزامها 

باملعايير املطلوبة للتمويل والدعم الذي نصت عليه الالئحة التنفيذية للصندوق. ويبحث الصندوق حاليا 5 
مشاريع من بني املقبولة لتمويلها، حيث تعمل جلنة االستثمار التابعة للصندوق لبحث آلية التمويل مع بنك 
اخلليج. وقالت املصادر ان هناك مشاريع مت تأجيل قبولها الى حني ترتيب بعض الشروط املطلوبة للتمويل.

عبدالرحمن خالد

االنخفاض التدريجي للمخصصات سيرفع األرباح النقدية في 2015

البنوك الكويتية تسجل ثاني أقل مخصصات فصلية منذ بداية األزمة
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احمللل املالي 

اس�تمرت البنوك الكويتية خالل الربع االول من عام 2015 في سياسة حجز املخصصات مقابل 

القروض غير املنتظمة وانخفاض قيمة استثمارات وكذلك في شطب القروض وتسويتها مع الدائنني 

املتعثرين. وقد ارتفعت مخصصات االئتمان وخسائر قيمة االستثمارات للقطاع املصرفي الكويتي خالل 

الربع االول بنسبة 13.7% عن الفترة نفسها من العام املاضي لتسجل 122.15 مليون دينار بينما انخفضت 

بنحو النصف عن الربع االخير من عام 2014، حيث بلغت حينها 225.3 مليون دينار. وبالتالي شكلت 

املخصصات نحو 20% من اجمالي االيرادات التشغيلية احملققة للقطاع املصرفي خالل الربع االول 

من عام 2015 التي بلغت 603 ماليني دينار و33.5% من ربح التشغيل قبل املخصصات الذي سجل 

بدوره 364 مليونا. وتعتبر ارقام اجمالي مخصصات القطاع احملجوزة خالل الربع االول من العام احلالي 

االقل بعد الربع االول 2014 وباملقارنة مع الفترات الربع سنوية التي تلت عام االزمة املالية، ويعتبر 

هذا مؤشرا ايجابيا للس�نوات القادمة على بداية التحرر التدريجي من عبء املخصصات على ربحية 

وتقييمات القطاع وبالتالي على توزيعات االرباح النقدية على املساهمني. وفيما يلي التفاصيل: 

62% نسبة املخصصات 
من صافي األرباح.. األقل 

منذ 2013

122 مليون دينار 
مخصصات القطاع 

بالربع األول بارتفاع %14

املخصصات تشكل %20 
من إجمالي اإليرادات 

التشغيلية

50% انخفاض املخصصات 
في »املتحد« 

الكويت  تصدر بنك 
الوطني قائمة البنوك 
األكثر حج����زا ملخصصات 
االئتم����ان وانخفاض قيمة 
الربع  االس����تثمارات خالل 
االول م����ن عام 2015، حيث 
حجز مخصصات بقيمة 28.9 
ملي����ون دينار باملقارنة مع 
15.7 ملي����ون دين����ار خالل 
الربع االول من العام املاضي. 
وشكلت املخصصات نحو 
إيرادات  14.9% من اجمالي 
التشغيل للبنك التي بلغت 
194.5 مليون دينار و%20.5 
م����ن ارباح التش����غيل قبل 
احتساب املخصصات. وال 
ت����زال املخصصات تضغط 
على صافي الربح بالرغم من 
متانة الوضع املالي واألداء 
املالي القوي للبنك والنمو في 
نشاطه التشغيلي وكبر حجم 
محفظة البنك من القروض، 
حيث ارتفعت خالل األشهر 
ال����� 12 االخيرة املنتهية في 
مارس 2015 بنسبة %12.9 
لتسجل 12.37 مليار دينار 
)37 مليار دوالر(. ويتبني 
الربع س����نوية  من االرقام 
للس����نتني املاضيتني 2013 
و2014 ان مخصصات الربع 
االول هي االقل خالل السنة 
بينما ترتفع خالل الفترات 
املتالحق����ة. فعلى س����بيل 
املثال بلغ����ت مخصصات 
الربع االول 2014 نحو 15.7 
مليون دينار وترتفع بعدها 
ال����ى 48.4 مليونا و42.65 
مليون����ا و40 مليونا لفترة 
الربع الثاني والثالث والرابع 

على التوالي.

ثاني اعلى املخصصات 
خالل الربع االول من 
عام 2015 كانت من نصيب 
الكويتي  التج����اري  البنك 
بنحو 20.84 مليون دينار 
مرتفع����ة 10.1% ع����ن الربع 
االول من ع����ام 2014 وهي 
اعلى مخصصات ربع سنوية 
منذ الربع االول من عام 2013 
حيث بلغ����ت حينها 23.93 
مليون دينار. ويصنف البنك 
التجاري االعلى في القطاع 
املصرفي الكويتي من حيث 
التأثير السلبي للمخصصات 
على الربحية وضغطها على 
االداء املال����ي للبن����ك حيث 
الربع  تعادل مخصص����ات 
االول نح����و 76% من ربح 
التشغيل قبل املخصصات 
و57.6% من اجمالي االيرادات 

التشغيلية للبنك.

التمويل  أما بي����ت   
الكويتي وبعد حجزه 
ملخصصات ربع س����نوية 
قياسية في الربع االخير من 
عام 2014 بلغت 109.3 ماليني 
دين����ار، بلغت مخصصاته 
خالل الرب����ع االول من عام 
2015 نحو 18.4 مليون دينار 
وبانخفاض نسبته 12.3% عن 
الرب����ع االول من عام 2014. 
كما تعادل مخصصات الربع 
االول نحو 27.5% من ربح 
التش����غيل قبل احتس����اب 
املخصص����ات و11.3% م����ن 
اجمالي ايرادات التش����غيل 
للبنك ما يشكل عامل ضغط 

على الربحية.

بالنسبة لبنك اخلليج، 
ارتفعت مخصصات 
االئتمان وخس����ارة شطب 
قروض خ����الل الربع االول 
من عام 2015 بنس����بة %17 
عن الربع االول من عام 2014 
لتسجل 16.95 مليون دينار. 
وتعادل املخصصات نحو 
41% م����ن اجمال����ي إيرادات 
التشغيل للبنك وتعتبر تلك 
النسبة مرتفعة مقارنة مع 
معدل القطاع الذي س����جل 
20%. وتساوي املخصصات 
نحو 62% من ربح التشغيل 
قبل املخصصات باملقارنة 
الذي  القط����اع  مع مع����دل 
سجل 33.5%. ومن املالحظ 
انخفاض املخصصات احملددة 
من 18.75 مليون دينار الى 

13.25 ملي����ون دينار بينما 
شطب البنك 3.17 ماليني دينار 
من القروض املتعثرة خالل 
الربع االول 2015 باملقارنة مع 
استرداد قروض قيمتها 10 
ماليني دينار في الربع االول 

من عام 2014.
ارتفعت مخصصات 
بن����ك برق����ان خالل 
الرب����ع االول من عام 2015 
بنس����بة 22% لتسجل 14.6 
مليون دينار، وبالتالي تعادل 
املخصص����ات نحو 21% من 
اجمالي إيرادات التش����غيل 
للربع االول التي بلغت 70.5 
مليون دينار و38% من ربح 
التشغيل قبل املخصصات 
وال تزال تضغط على ربحية 

البنك.

انخفضت مخصصات 
البنك األهلي الكويتي 
خالل الرب����ع االول من عام 
2015 بنسبة 5.3% لتسجل 
11.9 مليون دينار وبالتالي 
تس����اوي 38% من اجمالي 

التي  التش����غيل  إي����رادات 
بلغت 31 مليون دينار ونحو 
54.5% من ربح التشغيل قبل 
املخصصات الذي سجل 21.8 
مليون. اما مخصصات الدولي 
وبوبيان التزال مرتفعة عند 
4.23 ماليني و4.03 ماليني 

دينار على التوالي.
اق����ل املخصص����ات 
حجزها البنك األهلي 
املتحد خالل الربع االول 2015 
حيث انخفضت مخصصاته 
باملقارنة مع الربع االول 2014 
بنسبة 50% لتسجل 2.23 
 ملي����ون دين����ار وبالتزامن 
مع ارتفاع إيرادات التشغيل 
بنسبة 6.2% لتسجل 26.4 
ملي����ون دين����ار ويتمت����ع 
نس����ب  بأفض����ل  البن����ك 
الربحية واقل املخصصات 
باملقارنة مع ايراداته حيث 
تساوي املخصصات %12.4 
 و8.5% من ربح التش����غيل 
قب����ل املخصص����ات وم����ن 
االيرادات التشغيلية على 

التوالي. 
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130%نسبة مخصصات البنوك  
من األرباح منذ 2008

قاربت املخصصات اإلجمالية 
املتراكمة لقطاع البنوك منذ 

بداية عام 2008 وحتى الربع 
االول من عام 2015 مستوى 

ال 5 مليارات دينار )4.96 
مليار دينار( باملقارنة مع 
صافي ارباح القطاع التي 
بلغت خالل الفترة نفسها 

3.77 مليارات دينار ما يعادل 
132% من ارباح القطاع. 

كانت حصة بيت التمويل 
الكويتي من اجمالي 

املخصصات االعلى عند 
مستوى 1.62 مليار دينار ما 
يعادل 32% من مخصصات 

القطاع املصرفي حيث 

تأثر البنك بانخفاض قيمة 
استثماراته في الشركات 

االستثمارية والعقارية التابعة 
التي تعمل وفق الشريعة 
االسالمية وايضا ديونها 

املتعثرة مما دفعه الى شطب 
جزء كبير منها وتسويتها 
بخسائر. اما بنك اخلليج، 

فقد بلغت مخصصاته 
اإلجمالية 962 مليون دينار 

)42% منها حجز في عام 
2008 نتيجة خسائره في 

املشتقات املالية( أي ما يعادل 
19.4% من مخصصات القطاع 

املصرفي، بينما جاء البنك 
الوطني في املرتبة الثالثة 

بإجمالي مخصصات بلغت 
677 مليون دينار وبحصة 

13.7% من االجمالي. اما البنك 
التجاري وبنك برقان فقد 
حجزا اجمالي مخصصات 
ائتمان قيمتها 589 مليون 
و446 مليون دينار أي ما 

يعادل 11.9% و9% من اجمالي 
مخصصات القطاع على 
التوالي. بالنسبة للبنوك 
الصغيرة نسبيا، بلغت 

مخصصات البنك االهلي 
الكويتي 259 مليون دينار 
واالهلي املتحد- الكويت- 

نحو 172 مليون دينار 
وبوبيان 145 مليون دينار.

6

7
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سجلت 126 مليون جنيه.. واملوجودات منت 47% إلى 31.3 مليار جنيه وودائع العمالء قفزت 43% إلى 26 مليار جنيه

بنك الكويت الوطني ـ مصر: 30% منو األرباح الصافية في الربع األول

األحم����ر، والصعيد، فضال عن 
املناطق الصناعية مثل مدينتي 
الس����ادس من أكتوبر والعاشر 

من رمضان.

املواقع احليوي����ة في مختلف 
احملافظات واملدن املصرية منها 
القاهرة، واجليزة، واالسكندرية، 
والدلت����ا، وس����يناء، والبح����ر 

مصر في العام 1980 حتت اسم 
البنك الوطني املصري، ولديه 
ش����بكة من الفروع املصرفية 
تبلغ 39 فرعا منتشرة بأفضل 

دقيقة ومتعمقة للسوق. 
يذكر أن بنك الكويت الوطني- 
مصر هو عضو مجموعة بنك 
الكويت الوطني، وقد تأسس في 

تنوع محفظة القروض وتقدمي 
أفضل احللول التمويلية التي 
تناس����ب احتياج����ات العمالء 
الفعلية وتس����تند إلى دراسة 

الراهنة، وذلك بفضل السياسة 
املتحفظة التي ينتهجها كعضو 
في مجموعة بنك الكويت الوطني 
والتي تقوم على احملافظة على 

حقق بنك الكويت الوطني 
� مصر، عض����و مجموعة بنك 
الكويت الوطني، أرباحا صافية 
قدرها 126.3 مليون جنيه مصري 
حتى نهاية الربع األول من العام 
2015، مقارنة مع 97 مليون جنيه 
في الفترة نفس����ها م����ن العام 

املاضي، بنمو بلغ %30.2.
ومنت املوجودات اإلجمالية 
لبن����ك الكويت الوطني � مصر 
بواقع 47.6% على أساس سنوي 
لتبلغ 31.3 مليار جنيه مصري 
في نهاية مارس 2015، مقارنة 
مع 21.2 مليار جنيه مصري في 
الفترة نفسها من العام املاضي، 
كم����ا ارتفعت ودائ����ع العمالء 
اإلجمالي����ة خالل ه����ذه الفترة 
بواق����ع 42.8% لتبلغ 26 مليار 
جنيه مصري، مقارنة مع 18.2 
مليار جنيه في الفترة نفسها 
في العام املاضي.وقال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك 
الكويت الوطني � مصر عصام 
جاسم الصقر في بيان صحافي 
إن النمو الق����وي الذي يحققه 
البنك في مص����ر يؤكد جناحه 
في تعزيز موقعه في الس����وق 
املصرية وتقدمي أرقى اخلدمات 
املصرفية لعمالئه مبا يعكس 
مكان����ة بنك الكوي����ت الوطني 
الرائدة إقليميا وسمعته املرموقة 
عامليا. كم����ا تؤكد هذه النتائج 
جناح استراتيجية بنك الكويت 
الوطني اخلارجية والتي متثل 
السوق املصرفية املصرية إحدى 
ركائزها نظرا ملا تتمتع به من 
فرص منو واعدة وآفاق إيجابية. 
بدوره، قال العضو املنتدب لبنك 
الكويت الوطني- مصر الدكتور 
ياس����ر حسن إن البنك يواصل 
أداءه القوي محققا مجددا معدالت 
منو مرتفعة في كافة مؤشراته 
املالية على الرغم من التحديات 
التي تواجه اجلميع في املرحلة 

مبنى بنك الكويت الوطني-مصر 

عصام الصقر 

ياسر حسن 

»كافيو«: هل ستنفجر فقاعة األسهم األميركية؟
أصدرت شركة كافيو لالستثمار تقريرا جديدا خاصا ب� »األنباء« 
أعده مدير مكتب التداول في »كافيو لالستثمار« نورس حافظ عرضت 
من خالله ما يجري في األسواق األميركية من ارتفاعات في أسعار 

األسهم متسائلة إذا كانت هناك فقاعة لألسهم؟
وقال التقرير: ان فقاعة األسهم ميكن التعبير عنها بشكل مبسط 
على أنها ارتفاع أسعار األسهم بشكل مبالغ به بحيث ال تصبح تلك 
األس���عار تعكس واقع العوائد من امتالك تلك األسهم وال تتناسب 
مع صافي القيمة احلالية للتدفقات النقدية.بشكل عام كانت لسوق 
األسهم األميركية محطات بارزة في تشكيل وانفجار فقاعات تاريخية، 
كما حدث في الكساد العظيم عام 1929، حيث انخفض مؤشر الداو 
جونز 90% حتى عام 1932 وفقاعة عام 1987، حيث انخفض املؤشر 
نفسه في يوم واحد مبعدل 22.6%، وفي فقاعة أسهم التكنولوجيا 
التي انفجرت في عام 2000 وأدت النخفاض مؤشر ناسداك مبعدل 
78% حتى عام 2002. كل تلك الفقاعات كانت تتشكل بسبب الطمع 
وغياب التقييم االقتصادي املناسب وكانت تنفجر بسبب اخلوف 
والتدافع للخروج من السوق.فهل األسهم األميركية حاليا تعتبر في 
فقاعة؟ ومتى يتوقع أن تنفجر؟ االرتباط التاريخي قوي بني معدالت 
منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي وبني االرتفاعات التي حتققها 
مؤشرات األسهم األميركية فارتفاع مؤشرات األسهم بشكل يناسب 
ارتفاع متوسطات النمو في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي يعتبر 
أمرا طبيعيا ولكن ما حدث منذ عام 2010 هو خالف ذلك ولذا نعتقد 

وجود فقاعة سعرية في سوق األسهم األميركية.
منذ سبتمبر عام 2010 وحتى ديسمبر عام 2014 يسير متوسط 4 
قراءات للنمو السنوي بشكل شبه أفقي مع غياب أي تسارع لالرتفاع 
إلى مستويات ال� 4% أو 6% التي شهدناها سابقا بل لم يبلغ مستوى 
فوق 3% إال مرة واحدة كانت في س���بتمبر عام 2010، وذلك بالرغم 
م���ن بقاء معدل الفائدة الفيدرالي عند أدنى من 0.25% وبالرغم من 
تريليونات الدوالرات التي استخدمت لدعم النمو ولكن ماذا حدث 
ملؤشر S&P500 في تلك الفترة؟اإلجابة أنه ارتفع 106.84% وارتفع 
عن قمة عام 2007 مبعدل 39.5% مما يشير إلى تكرار ما حدث قبل 
تفجر أزمة الرهن العقاري واختالف قوة ارتفاعات األسهم عن قوة 
معدالت النمو االقتصادي مم���ا يجعلنا جنزم بأن تلك االرتفاعات 
تش���كل فقاعة.ومن ناحية أخرى، فإن مستويات النمو عند %2.2 
في الربع الرابع من العام املاضي تعد دون متوسط النمو السنوي 
للن���اجت احمللي اإلجمالي احلقيقي ل� 20 عاما عند 2.676%. وأما عن 
فعالية سوق العمل في دعم النمو والتضخم فنجد ان عدد الوظائف 
اجلديدة لم تكن بالقوة لدفع مؤشرات النمو والتضخم األساسية 
لالرتفاع بشكل كبير، ومع تراجع أرباح الشركات في الربعني الرابع 
من العام املاضي واألول من العام احلالي فمن الصعوبة ان نش���هد 
زخما في توسع أعمال الشركات وارتفاع التوظيف بها بشكل كبير 
مما يبقي معدالت منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي متيل للتراجع 
بش���كل عام في حال تشديد السياسة النقدية في العام احلالي مما 
يش���كل عامل ضغط نزولي على مؤشرات األسهم للتراجع في ظل 
توقعات الفيدرالي األميركي بأن منو الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 
للمدى الطويل سيكون بني 2% و 2.5%، لذا فإن رفع تكلفة االقتراض 
ستكون كفيلة بجعل مؤشرات األسهم األميركية تنخفض وكافية 
لدفع املستثمرين جلني األرباح الناجتة عن االرتفاعات التي تشكلت 
خالل السنوات املاضية مما يعني بداية انفجار تلك الفقاعة والتي 

قد تخفض تلك املؤشرات مبعدل قد يصل إلى %20.

بعد قرار تخفيض احلد األدنى لتأسيس الشركات.. ورخص التجارة العامة األكثر إقباالً

»التجارة«: إقبال كبير  على إصدار تراخيص جتارية جديدة
عاطف رمضان

قال مس���ؤول ف���ي وزارة 
التجارة والصناعة في تصريح 
ل� »األنباء« إن الوزارة شهدت 
إقباال متزاي���دا من قبل كثير 
م���ن املواطنني عل���ى إصدار 
تراخيص جتارية لتأس���يس 

شركات جديدة.
وأرجع مسؤول الوزارة هذا 

اإلقبال »غي���ر الطبيعي« الى 
القرار الذي أصدرته »التجارة« 
منذ أي���ام قليلة، الذي يقضي 
بتخفيض احلد األدنى لتأسيس 
الشركات املساهمة العامة إلى 
25 أل���ف دينار، والش���ركات 
املساهمة املقفلة إلى 10 آالف، 
وشركات التضامن والتوصية 
البسيطة والتوصية باألسهم 
الواحد  الش���خص  وشركات 

والش���ركة ذات املس���ؤولية 
احملدودة واملؤسسات الفردية 

إلى ألف دينار.
الوزارة  وتوقع ان حتقق 
رقما قياسيا في إجمالي أعداد 
التراخيص اجلديدة  إص���دار 
للشركات بنهاية العام احلالي، 
خاصة انه بالرغم من اإلقبال 
غير الطبيعي الذي تش���هده 
الوزارة على هذه الرخص، إال أن 

كثيرا من املواطنني ال يعلمون 
بهذا القرار حتى اآلن.

ومقارنة بالس���ابق أصبح 
بإم���كان املواط���ن ان يحضر 
ش���هادة بنكية ب� 1000 دينار 
لفتح شركة، وقد ترفع الشركة 
رأس���مالها مستقبال، فهذا أمر 

اختياري.
وتوقع كذلك مسؤول الوزارة 
ان تستحوذ تراخيص »التجارة 

العامة« على نصيب األسد من 
إجمالي أعداد التراخيص خالل 
الفترة املقبلة، ألن الوزارة كانت 
تشترط لتأسيس شركة جتارة 
عامة شهادة بنكية برصيد 150 
ألف دينار للشركة، و50 ألف 
دين���ار للمؤسس���ة الفردية، 
وحسب القرار أصبحت الشهادة 
البنكية برصيد ألف دينار فقط 

 80 معاملة إلكترونية في أسبوع واحدللحصول على الترخيص.

إلغاء 20 ألف ترخيص لشركات مخالفة

عاطف رمضان

استقبل النظام التجريبي الذي أعدته 
وزارة التجارة والصناعة حلجز املواعيد 
التجارية  التراخي���ص  ب���إدارة  اخلاصة 
إلكترونيا عب���ر موقعها االلكتروني على 
شبكة االنترنت أكثر من 80 طلبا بنهاية 

األسبوع املاضي.
ويتم تطبيق هذه اخلدمة واس���تقبال 

وإجناز املعامالت في مركز حولي.

وتوقع مسؤول في الوزارة في تصريح 
ل� »األنباء« تطبيق هذا النظام اإللكتروني 
على جميع محافظات الكويت في األول من 

يونيو املقبل. 
وأطلقت الوزارة هذا النظام اإللكتروني 
اجلديد منذ أسبوع، ومتكن هؤالء املواطنون 
الراغبون في إصدار التراخيص التجارية 
من حتديد مواعيد لتس���لم طلباتهم عبر 
النظام االلكتروني دون احلاجة الى الذهاب 

ملقر اإلدارة.

عاطف رمضان

ق���ال مس���ؤول ف���ي وزارة التجارة 
والصناعة ف���ي تصريح ل� »األنباء« إن 
وزارة التجارة والصناعة تعتزم إلغاء 
تراخيص عدد كبير من شركات األشخاص 

من سجالتها خالل األسبوع اجلاري.
وأوضح أن إجمالي أعداد تلك الشركات 

املخالفة بانتهاء تراخيصها منذ عام أو 
أكثر من ع���ام بلغ 20 ألف ش���ركة مع 

فروعها.
وأشار إلى أن الوزارة قررت إلغاء هذه 
الشركات وفقا ألحكام قانون تراخيص 
املعام���الت التجاري���ة اجلديد. وبني أن 
ال���وزارة أمهلت هذه الش���ركات فترات 
متعددة لتعديل أوضاعها دون جدوى.

الصقر: نتائج البنك 
القوية تؤكد تعزيز 
موقعه في السوق 

املصرية

حسن: البنك 
يحقق معدالت منو 

مرتفعة في كل 
مؤشراته املالية
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بنسبة 50% .. وتعتمد امليزانية »الصفرية« ألول مرة

»الكويتية«:  تخفيض اخلسائر إلى 33 مليون دينار في  2014  

اجلدي����دة ال����ى اخلدم����ة على 
مرحلتني كالتالي:

املرحلة االول����ى - مرحلة 
اإلحالل والتوسع اجلزئي

7طائرات A320 مت دخولها 
خالل النصف االول من 2015.

5 طائرات A330 سوف يكتمل 
دخولها مع نهاية عام 2015.

  300ER-B777 10 طائ����رات
سيبدأ دخولها في الربع االخير 
م����ن 2016 ويحتم����ل في الربع 

الثالث من 2017.
17 طائ����رة قدمية س����يتم 
إخراجها من اخلدمة مع منتصف 

عام 2017.
املرحل����ة الثاني����ة � مرحلة 

التوسع الشامل
15 طائرة NEO A320 تبدأ من 

2019 وتكتمل في 2022
10 طائ����رات A350 تبدأ من 

2020 وتكتمل في 2022
وس����يتم اخ����راج طائرات 
االسطول احلالي للشركة تباعا 
مع دخول طائرات االس����طول 

اجلديد للخدمة.

6- اتمام عملية تحويل الكويتية الى 
شركة

وذل����ك باش����هار وثائقه����ا 
التأسيس����ية »عقد التأسيس 
والنظام األساس����ي« برأسمال 
ق����دره 1.2 مليار دينار ليواكب 
مشاريع حتديث االسطول واجناز 
املش����اريع احليوية للخطوط 
اجلوية الكويتية وهي كاآلتي:

أ- مركز لصيانة الطائرات 
على أعلى املستويات.

اخلدم����ات  تطوي����ر  ب- 
األرضية.

ت - مركز شحن متكامل 

اخلدمات.
ث- مركز تدريب متطور.

7- توسيع شبكة الخطوط

لتشمل التشغيل الى محطات 
جديدة وزي����ادة عدد الرحالت 
لبعض احملطات احلالية حسب 

اجلدول املرفق.

8- تطبيق فلسفة جديدة بهيكلة 
الشركة بما يتواكب مع تحولها لشركة 

بدال من مؤسسة:

أ- طبقت الش����ركة مفهوما 
جدي����دا ف����ي االدارة والتنظيم 
لهياكل الشركة من خالل دمج 
واستحداث قطاعات بصورة غير 
مسبوقة واس����ناد مسؤوليتها 

لكوادر مؤهلة ومبدعة.
ب- االستعانة باملؤهلني من 
ذوي اخلبرات واالختصاص حيث 
تعتبر هذه املرحلة هي مرحلة 
اعادة تأسيس جديدة تستلزم 
االستعانة باخلبرات القديرة في 
مجال الطيران لتأهيل الكوادر 
الوطنية لتس����لم دفة القيادة 
مستقبال، وبعدها وفي املرحلة 
الثانية فتح املجال الستقطاب 
حديثي التخرج املتميزين والتي 
ستكون وفقا ألسس مهنية في 
التعي����ني من حيث الش����فافية 
واحليادية في االختيار وسيتم 

االعالن عنها في حينه.
ت - جناح الهيكلة اجلديدة 
في تفعيل كل مراكز العمل في 
الكويتية واحداث حركة دؤوبة 
لدى العاملني بتميز من خالل 
العنص����ر الفعال مب����ا مينحه 

فرص االب����داع والتطلع لتولي 
مسؤوليات بصورة عادلة.

اصبح����ت االن االدارة ف����ي 
الشركة تكاملية وانسيابية فال 
توجد حواجز حتول دون متكن 
قطاعات اخرى من املساهمة في 
اعمال قطاعات نظيرة مع وجود 
سالسة في تكامل الدوائر فيما 
بينها وانسيابية في املعلومات 
الالزمة لنج����اح العمل دون ان 
يقلل ذلك من دور اي قطاع من 
القطاع����ات املختلفة في القيام 

مبهامه املطلوبة.

Seat Factor 9- نسبة االشغال

خطة لزيادة ش����غل املقاعد 
وصوال الى النسبة املستهدفة 
80%وقد بدأت مؤش����راتها منذ 
بداية الربع االول لهذه السنة، 
ما س����يؤدي الى زيادة احلصة 
السوقية في الكويت، وصوال 

الى مستويات عالية.
ان ه���ذا النجاح هو ثمرة 
لتضافر جه���ود العاملني في 
اخلطوط اجلوي���ة الكويتية 
لتحقيق االجنازات املذكورة 
املناس���بة  اع���اله، وبه���ذه 
وبالنياب���ة عن مجلس ادارة 
الشركة نشكر االدارة التنفيذية 
وكل العامل���ني في اخلطوط 
اجلوية الكويتية متمنني لهم 
االس���تمرار في ه���ذا العطاء 
وص���وال ألعلى املس���تويات 
بهذه الش���ركة الوطنية التي 
هي جزء م���ن تاريخ دولتنا 
احلبيبة الكويت لتحقيق ما 
نصبو اليه من رفعة لوطننا 
الغالي حت���ت قيادة صاحب 

كاهل الشركة بها.

4 - التحول من رحلة الخسائر المتراكمة 
وصوال الى الربحية

حيث عكفنا على إعداد خطة 
مالية محكم����ة من خالل البدء 
في تنفيذ ميزانية صفرية وهو 
ما لم يتم في تاريخ الش����ركة 
ليتماش����ى مع ما هو متعارف 
عليه في الشركات العاملية لتنقل 
الشركة من مرحلة املعاناة من 
اخلسائر املتراكمة الى مرحلة 

الربحية.

5 - مضاعفة حجم أسطول الشركة

من 17 طائرة قدمية الى 35 
طائرة جدي����دة مزودة بأحدث 
تكنولوجيا عالم الطيران يكتمل 
وصولها في ع����ام 2022، وقد 
مت الترتي����ب لدخول الطائرات 

الصفرية من األساليب احلديثة 
التي تتبعها كبرى الشركات ملا 
حتققه هذه السياس����ة من دقة 
في تقدير املصروفات وااليرادات 
مبنية على بيانات ذات مصادر 
واقعية ونتج عن تطبيق هذه 
السياس����ة في الشركة حتقيق 
وفورات في امليزانية التقديرية 
لعام 2015 بلغ����ت أكثر من 30 
مليون دينار مقارنة مع امليزانية 

التقديرية للسنة املالية 2014.

3 - تثبيت سعر الوقود

نظ���را الى انخفاض أس���عار 
النفط الى أرقام غير مسبوقة 
توجهت الشركة القتناص هذه 
الفرصة واالستفادة منها ماديا 
للبدء في عملية تثبيت سعر 
الوقود وخللق عامل استقرار 
في مصروفات الشركة. يشكل 
الوقود هاجس���ا ماليا لكبرى 
شركات الطيران بسبب ارتفاع 
قيمته وتقلب أسعاره املرهقة 
للميزاني���ات، وق���د اتبع���ت 
الكويتية منوذجا ماليا رياديا 
مس���تفيدة من خبراتها ومن 
جتارب شركات الطيران االخرى 
متثل ذلك ف���ي تثبيت معظم 
تكلفة س���عر الوق���ود خارج 
الكويت من خالل اس���تحداث 
أس���لوب ايجاد غطاء تأميني 
يؤدي الى تعويض الشركة عن 
أي تقلبات في أسعار الوقود 
تنعكس سلبا على مصروفاتها 
وزيادة إنفاقها، فتقوم اجلهات 
املمولة للفكرة بتحمل تبعات 
تقلبات االسعار بدال من إثقال 

صرحت رش����ا عبدالعزيز 
الرومي رئيس مجلس االدارة 
العضو املنتدب للخطوط اجلوية 
الكويتية مبناسبة اعتماد املجلس 
األعلى للطيران املدني بصفته 
اجلمعي����ة العمومية للخطوط 
اجلوية الكويتية احلس����ابات 
اخلتامية للس����نة املالية 2014 
واعتم����اد امليزاني����ة الصفرية 
للس����نة املالي����ة 2015، حيث 
أوضحت الرومي أنه ألول مرة 
تقوم اخلطوط اجلوية الكويتية 
باعتماد امليزانية الصفرية في 
نظام حساباتها املالية، وأوردت 
الرومي تفصيال ألهم االجنازات 
واالعمال التي حتققت في عام 
2014 وحتى النصف االول من 

عام 2015 وبيانها كالتالي:

1 - الحسابات الختامية لسنة 2014

مت تخفيض اخلسائر السنوية 
بنس����بة 50%، حيث اجتهدت 
الشركة في السنة املالية 2014 
في اتب����اع نهج جديد لتحقيق 
برنامج عملي يهدف الى تخفيض 
خسائرها السنوية ومتكنت من 
تخفيض اخلسائر من 67 مليون 
دينار في السنة املالية 2013 الى 
33 مليون دينار، في السنة املالية 
2014 وهو ما مت اعتماده من قبل 
املجلس االعلى للطيران املدني 
في إقراره للحس����اب اخلتامي 

للشركة.

2 - اعتماد الميزانية الصفرية للسنة 
المالية 2015

تعتب����ر سياس����ة امليزانية 

رشا الرومي

30 مليون دينار 
وفورات في 

امليزانية التقديرية 
لـ 2015

تثبيت سعر الوقود 
خارج الكويت من 
خالل غطاء تأميني

»بيان«: أرباح الشركات املدرجة 490  مليون دينار
قال تقرير اقتصادي صادر عن 
شركة بيان لالستثمار ان سوق 
الكويت لألوراق املالية واصل 
تراجعه لألسبوع الثاني على 
التوالي، حيث أنهت مؤشراته 
الثالثة تداوالت األسبوع املاضي 
مسجلة خسائر متباينة على 
إثر استمرار الضغوط البيعية 
التي شملت العديد من األسهم 
الصغيرة والقيادية، كما تأثر 
السوق أيضا بقرار إيقاف التداول 
عن أسهم بعض الشركات التي لم 
توفق في اإلفصاح عن نتائجها 
املالية لفت����رة الربع األول قبل 
انتهاء املهلة القانونية احملددة 
لإلفصاح. وقد شهد السوق هذا 
األداء في ظل اس����تمرار ضعف 
معدالت السيولة بشكل مبالغ 
فيه، إذ س����جلت قيمة التداول 
في إحدى اجللس����ات اليومية 
م����ن األس����بوع املنقضي ثالث 
أدنى مس����توى لها خالل العام 
احلالي، حيث بلغت 10 ماليني 
دين����ار تقريبا.وذك����ر التقرير 
ان استمرار ضعف مستويات 

الس����يولة في س����وق الكويت 
لألوراق املالية يؤكد ما تناولته 
سابقا تقارير الشركة بأن السوق 
الكويتي قد أصبح سوقا طاردا 
لالستثمار بشكل ال تخطئه العني، 
فباإلضافة إلى التأثير السلبي 
الذي تس����ببت فيه التطورات 
السياسية التي تشهدها املنطقة 
منذ عدة س����نوات، يأتي أيضا 
تراج����ع ثقة املس����تثمرين في 
السوق الكويتي وفي االقتصاد 
احمللي بش����كل عام ليضاعف 
من حجم املشكلة، الفتا الى ان 
البيئة االقتصادي����ة الكويتية 
أصبحت غير جاذبة لالستثمارات 
بامتي����از، وذلك نتيجة ضعف 
مس����اعي احلكومة في معاجلة 
االختالالت الهيكلية التي يعاني 
منها االقتص����اد منذ فترة، هذا 
باإلضافة إلى عدم وجود محفزات 
حقيقية تشجع على االستثمار 
وجذب االستثمارات، حيث إن 
الكثير من رؤوس األموال احمللية 
قد هربت إلى اخلارج بحثا عن 
فرص مجدية في بيئة استثمارية 

مشجعة وآمنة.
وأضاف التقري����ر ان األداء 
الضعيف الذي يش����هده سوق 
الكوي����ت ل����ألوراق املالية منذ 
عدة سنوات، سواء على صعيد 
مؤشراته الثالثة، أو على صعيد 
مستويات السيولة التي تشهد 
تراجعا واضحا ومستمرا منذ 
فترة طويلة، خير دليل على عدم 
رضا الكثير من املستثمرين عن 
احلالة التي آلت إليها األوضاع 
االقتصادية.عل����ى صعيد أداء 
س����وق الكويت لألوراق املالية 
خالل األس����بوع املاضي، أشار 
التقري����ر ال����ى ان التباين كان 
الس����مة البارزة الت����ي ميزت 
تداوالت األسبوع، وعلى الرغم 
من ذلك فإن مؤش����راته الثالثة 
أغلقت في املنطقة احلمراء في ظل 
استمرار التداوالت املضاربية في 
السيطرة على مجريات التداول 
في الس����وق، وس����ط تركيزها 
على األس����هم الصغيرة بشكل 
خاص، كما شهد السوق نشاطا 
ملحوظا لعمليات جني األرباح، 

والتي شملت العديد من األسهم 
التي مت الت����داول عليها خالل 
األسبوع، السيما األسهم القيادية 
والتشغيلية، األمر الذي انعكس 
سلبا على أداء املؤشرين الوزني 

وكويت 15 بشكل خاص.
اجلدي����ر بالذكر أن تداوالت 
الس����وق خالل أغلب اجللسات 
اليومية من األس����بوع املاضي 
قد اتسمت بالتباين والضعف 
نتيجة تأث����ر املتداولني بقرار 
إيق����اف التداول عل����ى بعض 
أسهم الشركات التي لم تتمكن 
من اإلفصاح عن بياناتها املالية 
لفترة الرب����ع األول قبل انتهاء 
املهلة القانونية احملددة لإلفصاح 
يوم األح����د املاضي، فضال عن 
استمرار عزوف بعض املتداولني 
عن التعامل انتظارا لظهور بعض 
احملفزات اإليجابية التي تدعم 
االجتاه الشرائي، األمر الذي يبرر 
تذبذب معدالت السيولة اليومية 

في السوق هذه الفترة.
ومع نهاية األسبوع املاضي 
وصل عدد الشركات التي أعلنت 

عن بياناتها املالية لفترة الربع 
األول إل����ى 178 ش����ركة، وذلك 
من أصل 191 شركة مدرجة في 
السوق الرسمي، أي بنسبة بلغت 
93.20% تقريبا من إجمالي عدد 
الشركات، وقد حققت الشركات 
املعلنة أرباح����ا صافية بلغت 
490.63 مليون دينار، مقارنة مع 
491.62 مليون دينار في الفترة 
املماثلة م����ن العام املاضي، أي 

بتراجع نسبته %0.20.
ه����ذا، ووصل����ت القيم����ة 
الرأس����مالية لس����وق الكويت 
لألوراق املالية في نهاية األسبوع 
املاضي إلى 27.87 مليار دينار 
بانخفاض نسبته 1.39% مقارنة 
مع مستواها في األسبوع قبل 
السابق، حيث بلغت آنذاك 28.27 
مليار دينار، أما على الصعيد 
الس����نوي، فقد سجلت القيمة 
الرأسمالية للشركات املدرجة 
في السوق تراجعا بنسبة بلغت 
0.38% عن قيمتها في نهاية عام 
2014، حيث بلغت وقتها 27.98 

مليار دينار.

إيقاف 24 شركة وراء تراجع البورصة
قالت الشركة األولى للوساطة 
إن أداء مؤشرات سوق الكويت 
ل����ألرواق املالي����ة متيز خالل 
تعام����الت األس����بوع املاضي 
بالضعف الشديد، مدفوعا بحالة 
العزوف الواس����عة عن الشراء 
سواء من قبل صناع السوق أو 
من غالبية املستثمرين األفراد.

وأغلق سوق الكويت لألوراق 
املالية تداوالت اخلميس املاضي 
على انخفاض مؤشراته الثالثة 
حيث تراجع مؤشره السعري 
بواقع 46.8 نقطة ليبلغ مستوى 
6332 نقطة والوزني 1.6 و)كويت 

15( 4.07 نقاط.
وأسهم غياب احملفزات الفنية 
اإليجابي����ة عن مجريات حركة 
التداول في عزوف املستثمرين 
الرئيسيني، وفي املقابل تنامي 
النش����اط املضاربي وعمليات 
جني األرباح. وميكن القول ان 
هذه االعتبارات اسهمت مجتمعة 
إلى جان����ب ضبابية املش����هد 
السياسي في املنطقة وايقاف 
حوالي 24 شركة عن التداول لم 
تقدم بياناتها املالية ولم تعقد 
جمعياتها العمومية في املواعيد 
احملددة في زيادة الضغوضات 
البيعية خصوصا على األسهم 
القيادية وفي مقدمتها املصرفية 
والتي زادت في اخر جلس����تني 

بدفع من بعض احملافظ.
وكان إليقاف حوالي 24 شركة 
عن التداول اعتبار مهم في تراجع 
النشاط الش����رائي، سواء من 
احملافظ او األفراد، مع األخذ في 
االعتبار ان األسهم املوقوفة تشكل 
اكثر من 10% من إجمالي الشركات 
املدرجة، وتتضمن اسهما معروف 
عنها انها تلعب دورا ملحوظا 
في حركة الت����داول. وأضافت 
»األولى للوساطة« في تقريرها 
االسبوعي ان ضعف مشاركة 
صناع الس����وق ف����ي تعامالت 
االسبوع املاضي اسهم في تدني 
السيولة املتداولة وعودتها إلى 

مستوياتها السابقة، فيما شهدت 
تعامالت االسبوع املاضي بعض 
التح����ركات العش����وائية، غير 
املبنية على قرارات استثمارية 
مدروسة، ما اوقع بعض األسهم 
حتت الضغوط البيعية وجني 
األرباح مبا في ذلك اسهم قيادية 

وصغيرة.
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بهبهاني: الصفقة 
تشكل نقطة حتول 

وفصاًل جديداً 
في اإلستراتيجية 

الدولية للبنك

العقاد: االستحواذ 
يساعد على تنويع 

أعمالنا وخدماتنا 
املصرفية

»األهلي الكويتي« 
سيقدم خدمات 

للوافدين املصريني 
بالكويت.. من 

الطراز األول

ً 500 مليون دينار كلفة البديل اإلستراتيجي سنويا
تخريب القطاع النفطي أمر غير محتمل..  واملبدأ 

السائد اآلن »من صادها عشى عياله« 

منو متواضع ألرباح الشركات الكويتية

أكد تقرير الشال االقتصادي 
ان أساسات البديل اإلستراتيجي 
احلقيقي ثالثة، األول هو معاقبة 
من تس����بب في هذه الفوضى 
حتى تكون اإلدارة العامة قدوة، 
والثاني، هو نظام ضريبة على 
الدخل بعد مستويات معلومة 
لتحقيق أقصى العدالة املمكنة 
وإصالح األح����وال املضطربة 
للمالي����ة العامة، والثالث هو 
الفساد  الهدر ومواجهة  وقف 
وفرض رقابة صارمة على كل 
استغالل للتكسب غير املشروع 
على حساب أصحاب الدخول 

الثابتة.
وذكر التقرير ان هناك جدال 
يدور منذ زمن حول جهوزية 
بديل احلكومة االستراتيجي، 
واملقصود هنا هو تعديل عام 
ملستويات الرواتب في القطاع 
الع����ام بغرض املس����اواة بني 
األعمال والرتب املختلفة في 
كل القطاع، وتشير معلومات 
أولية وغير رس����مية إلى أن 
البديل االس����تراتيجي  تكلفة 
ستكون بحدود نصف مليار 
دينار كويتي سنويا، بالزيادة، 
املباش����رة  الزيادة  لتغطي����ة 
للرواتب، وغير املباشرة، أي 
التأمينات االجتماعية.  أعباء 
التاريخية للحاجة  واخللفية 
إلى بديل، كانت تلك الفوضى 
الت����ي أدت إلى قيام  العارمة 
كل هيئة أو مهنة باس����تخدام 
ضغوط من أجل الدفع بتميزها 
في الك����وادر عما عداها، ومن 
أمثلتها أساتذة التعليم العالي 
واملعلمون وقطاع النفط وحاليا 

القضاء.

ورغم أن ما سنذكره ليس 
شعبيا، إال أن مقترح احلكومة، 
ليس بديال وال إس����تراتيجيا، 
فالبديل هو خيار ضمن بدائل 
مختلفة تستقر على أفضلها 
من حيث املنافع التي يحققها، 
وبديلنا لي����س كذلك، وليس 
اس����تراتيجيا، ألنه ببساطة 

غير قابل لالستدامة.
هو ليس بديال، ألن البدائل 
ه����ي م����ا يحق����ق العدالة في 
الربط بني املكافأة واألداء، أي 
اإلنتاجية، وأي بديل صحيح 
يفترض أن يكون باالجتاهني 
-أي الزيادة واخلفض- وفقا 
املعيار، وذل����ك ليس  لذل����ك 

مطروحا.
وهو ليس بديال ألنه مجرد 
عملية ترميم ألخطاء سياسية 
بالغ����ت في املن����ح والعطايا، 
والبديل احلقيقي هو في معاقبة 
من أخطأ، وليس في تعريض 
املستقبل خلطر حقيقي من أجل 

التغطية على تلك اخلطايا.
وهو لي���س بديال، ألن من 
نتائجه املؤكدة زيادة مغريات 
الوظيفة في القطاع العام املتخم 
بالبطالة املقنعة، ومن املؤكد أن 
تزداد وتيرة الهجرة املعاكسة 
من القطاع اخلاص إلى العام.

وهو غير استراتيجي، ألن 
أهداف االس���تراتيجيات هي 
ضمان االستقرار والتفوق على 
املدى املتوس���ط إلى الطويل، 
وعند هذا املستوى من فاتورة 
القطاع  الرواتب واألجور في 
العام، سيكون من املستحيل 
تقدمي أي خدمات أساسية أخرى 
متفوقة مثل التعليم والصحة 

والسكن.
وهو غير استراتيجي، ألنه 
غير قابل لالستدامة حتى في 
أحوال س���وق رائجة للنفط، 
وأصبح اآلن عمره أقصر في 
ظل أوضاع سوق النفط احلالية 
واملستقبلية الضعيفة، فلم يعد 
باإلمكان زيادة اإلنفاق العام 5 
أضعاف في 15 سنة كما حدث 

ما بني 2015-2000.
وهو غير قابل لالستدامة 
املواطنة  العم����ل  ألن كل قوة 
احلالية وبعد نحو 70 س����نة 
م����ن عمر النف����ط بحدود 420 
ألف عامل، بينما سيتدفق إلى 
سوق العمل نحو 420 ألف عامل 
مواطن جديد بحدود 16 سنة 
قادم����ة، أي ان ارتفاع التكلفة 
مقابل مضاعفة تدفقات العمالة 
4 أضعاف، سيؤدي حتما إلى 
صناعة بطالة سافرة وكبيرة 
قادمة. وأش����ار التقرير إلى أن 
أساسات البديل اإلستراتيجي 
احلقيقي ثالثة، األول هو معاقبة 
من تس����بب في هذه الفوضى 
حتى تكون اإلدارة العامة قدوة، 
والثاني، هو نظام ضريبة على 
الدخل بعد مستويات معلومة 
لتحقيق أقصى العدالة املمكنة 
وإصالح األح����وال املضطربة 
للمالية العام����ة، والثالث هو 
وقف الهدر ومواجهة الفس����اد 
وفرض رقابة صارمة على كل 
استغالل للتكسب غير املشروع 
الدخول  على حساب أصحاب 

الثابتة.

ذكر تقرير الشال ان املوارد الطبيعية، وميثلها في الكويت منفردا، 
النفط، هي نعمة إن أحسن التعامل معها، وهي نقمة أن أسيء 
التعامل معها، والنفط موردا وقطاعا، كان نعمة للكويت حتى 

غمسته احلكومة بأكمله في أتون السياسة. و في ظل مثل هذه 
الظروف، وتداعيات إحدى األزمتني أكثر من كافية، يحتاج األمر 

إلى كل التكاتف السياسي والفني لدعم الثقة في قطاع النفط 
وتفرغه ملواجهة التداعيات احملتملة لألزمتني املذكورتني، ولكن، ما 
حدث هو العكس، بارتكاب احلكومة خطأ جسيما -أزمة ثالثة- من 
زاويتي املبدأ والتوقيت. فقد تبنت محاولة انقالب داخل القطاع 

ستفتته أكثر مما هو مفتت، ومتعن في غمسه في صراعاتها 
السياسية العقيمة، ملجرد أنها حكومة هشة ال حتتمل استقالة 

وزير آخر بعد فقدانها 4 وزراء. إنها حكومة تشتري استمرارها 

ولو ليوم إضافي واحد، بأي ثمن، حتى لو كان الثمن تخريب 
الضرع املوصل بشريان احلياة للبلد، فاحلكومات الثابتة، ال تترك 

بعدها شيئا ميكن إصالحه. لم يعد الطموح بأن حتقق احلكومة 
أهداف التنمية حتى مجرد أمل، فاحلكومة عجزت عن إنشاء هيئة 

أسواق املال، وعجزت عن إنشاء مطار أو حتى نظافة حماماته، 
أو إنشاء جامعة أو مستشفى أو حتى إدارة شركة اخلطوط 

اجلوية، وغيرها كثير، وهو أمر مؤلم، ولكنها احلقيقة. وفي غياب 
أي إجناز، أصبح أيضا مجرد األمل في وقف تدهور ما تبقى 

مثل التعليم أو اخلدمات الصحية أو حتى زحمة املرور وحصى 
الشوارع وصراع تسمياتها، طموحا غير مبرر أيضا، ولكن، أن 

يصل األمر إلى تسارع تخريب القطاع األهم، فمن املؤكد أنه أمر 
غير محتمل، فاملبدأ السائد أصبح من »صادها عشى عياله«.

بلغ عدد الشركات املدرجة التي أعلنت، رسميا، نتائج أعمالها عن 
الربع األول 175 شركة، أو نحو 91.6% من عدد الشركات املدرجة 
البالغ 191 شركة، بعد استبعاد الشركات املشطوبة واملوقوفة عن 
التداول وتلك التي تختلف سنتها املالية. وحققت تلك الشركات 

صافي أرباح بنحو 489.4 مليون دينار، وهو مستوى أعلى قليال 
وبنسبة 0.03% عن مستوى أرباح الربع األول من عام 2014 البالغ 

489.2 مليون دينار كويتي، ولكنه حتسن كبير وبنحو 76.1%، مقارنة 
مبستوى أرباح الربع الرابع من عام 2014، لنفس العينة، والذي بلغ 

نحو 277.9 مليون دينار، وهو مؤشر إيجابي، إذا انتظم مستوى 
حتقيق األرباح حول هذا املستوى لألرباع الثالثة القادمة. وحققت 

5 قطاعات، من أصل 12 قطاعا نشطا، ارتفاعا في مستوى ربحيتها، 
مقارنة بأداء الربع األول من عام 2014، أفضلها قطاع البنوك الذي 

رفع أرباحه من نحو 212.8 مليون دينار إلى نحو 242.3 مليون دينار 
كويتي، وثانيها قطاع اخلدمات املالية الذي رفع أرباحه من نحو 31.9 

مليون دينار إلى نحو 41.5 مليون دينار. بينما حقق قطاع االتصاالت 
أعلى نسبة تراجع في مستوى ربحيته بانخفاض من نحو 84.3 

مليون دينار إلى نحو 54.1 مليون دينار، يليه قطاع الصناعة الذي 
حقق، ثاني أعلى نسبة تراجع، من نحو 58.5 مليون دينار إلى نحو 

52.6 مليون دينار. وتشير نتائج الربع األول من العام احلالي إلى 
حتسن أداء 145 شركة من ضمنها زادت 124 شركة مستوى أرباحها، 

وخفضت 21 شركة مستوى خسائرها أو حتولت إلى الربحية، أي 
ان 82.9% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في األداء. 

وحققت 30 شركة هبوطا في مستوى أدائها، 12 شركة ضمنها 
انخفض مستوى أرباحها، بينما 18 شركة انتقلت من الربحية إلى 

اخلسائر.  وأهمية حتسن األداء ال تأتي من األرقام املطلقة، فهي ال 
تعد كونها مؤشر على االستمرار في االجتاه املوجب، ولكن تأتي رغم 

الرياح املعاكسة، فالسوق النفطي ضعيف، واألحداث اجليوسياسية 
تطورت إلى األسوأ، والوضع السياسي واإلداري احمللي صعب، 

وحتى سيولة البورصة وأسعار أسهمها هبطا في الربع األول من 
العام احلالي. لذلك رمبا تكن البيئة العامة أفضل قليال في الربع 

الثاني، فأسعار النفط ارتفعت وأصبحت أكثر استقرارا، واملخاوف 
من تطور األوضاع اجليوسياسية إلى األسوأ انحسرت قليال.

تقرير »الشال«

تفاصيل اخرى على موقع   ٭
»األنباء« اإللكتروني

باستحواذه على 98.5% من بنك »بيريوس - مصر« بـ 150 مليون دوالر 

»األهلي« ثاني أكبر بنك كويتي في مصر

خطوة إس����تراتيجية مثالية 
لرؤي����ة البنك األهلي الكويتي 
اإلس����تراتيجية م����ن أوج����ه 
عدي����دة منه����ا أن ه����ذا البنك 
يعتبر منوذجا مصرفيا عامليا 
املنتجات واألعمال  يركز على 
املصرفية للشركات، باإلضافة 
إل����ى حتقيق من����و واضح في 
اخلدمات واملنتجات املصرفية 
املقدمة لألفراد، ووجود فعلي 
في السوق املصرفي جلمهورية 
مصر العربية من خالل 39 فرعا 
ف����ي مختلف مناط����ق الكثافة 
الس����كانية الرئيسية، وكذلك 
توافر نظ����ام للبنية التحتية 
يتطور بسهولة ما يعزز بشكل 
إضافي من زيادة حصة البنك 
من السوق املصري، باإلضافة 
إلى معدل كفاية رأس املال الذي 
يصل إلى 14% وميزانية عالية 
الس����يولة، حيث تبلغ نسبة 
القروض إلى الودائع 56% كما 

في 31 مارس 2015.
وبعد إبرام هذه الصفقة، فإن 
البنك األهلي الكويتي س����وف 
يصب����ح ثاني أكب����ر مصرف 
ف����ي جمهورية  كويتي يعمل 
مصر العربي����ة، ودخوله هذا 
السوق سوف يوفر له فرصا 
العالقة  كبيرة لدع����م أواصر 
الوطيدة والراسخة بني الدولتني 
الش����قيقتني، ليس فقط على 
مستوى احلكومتني، بل أيضا 
على مستوى القطاع اخلاص.

كما أن وجود أعداد كبيرة 
من الوافدي����ن املصريني الذي 
الكويت س����وف  يعملون في 

أعلن البنك األهلي الكويتي 
أنه توصل بنج����اح إلى إبرام 
اتفاقية نهائية مع بنك بيريوس 
 )Piraeus Bank( اليون����ان   �
مشروطة مبوافقة بنك الكويت 
املركزي والبنك املركزي املصري، 
لالستحواذ على 98.5% من أسهم 
بنك بيريوس � مصر، وتخضع 
ه����ذه االتفاقية للحصول على 
موافقات اجلهات الرقابية الالزمة 
وكل من بنك الكويت املركزي 

والبنك املركزي املصري.
وقد جاء توقيع هذه االتفاقية 
تتويجا لنجاح املفاوضات التي 
أجراها البنك األهلي الكويتي مع 
بنك بيريوس إلمتام هذه الصفقة 
بنجاح، وبعد استكمال عملية 
الفحص النافية للجهالة التي 
واف����ق البنك املركزي املصري 
على إجرائها. وقد بلغ إجمالي 
هذه الصفقة حوالي 150 مليون 
دوالر. وبع����د احلصول على 
جميع املوافقات الرسمية الالزمة 
من اجله����ات الرقابية املعنية 
وخاصة بنك الكويت املركزي 
والبنك املركزي املصري، من 
املتوقع أن يتم استكمال باقي 
إجراءات الصفق����ة قبل نهاية 

عام 2015.
وباس����تحواذه عل����ى بنك 
بيريوس � مص����ر، فإن البنك 
األهلي الكويتي يكون قد حقق 
بش����كل عملي أحد أهم أهداف 
رؤيته في التوس����ع اإلقليمي، 
ومت اختي����ار جمهورية مصر 
العربي����ة جلاذبي����ة االقتصاد 
املصري الذي استفاد إلى حد 
كبير من االستقرار السياسي، 
باإلضافة إلى دميوغرافية البلد 
وعدد الس����كان الكبير، والذي 
يشكل الش����باب نسبة كبيرة 

منه.
ومع زيادة نش����اط الطبقة 
الوس����طى، وباإلضافة لكون 
السوق املصري منظما رقابيا 
بشكل جيد ويعتبر سوقا واعدا، 
كما أن التوسع في مصر يوفر 
فرصا كبي����رة للنمو وتنوعا 
ألعمال البنك األهلي الكويتي. 
من جهة أخرى، فإن شراء 
بن����ك بيري����وس � مصر ميثل 

ميشيل العقادطالل بهبهاني

18 %  العمليات الدولية من أصول »األهلي«

39 فرعًا لـ»بيريوس ـ مصر«
و1٫3 مليار دوالر اجمالي أصول البنك

تأسس البنك األهلي الكويتي في عام 1967، وهو يعتبر 
مصرفا جتاريا رائدا في الكويت، ويتجاوز رأسماله بالقيمة 

السوقية احلالية 2 مليار دوالر، كما يبلغ إجمالي األصول 
11.9 مليار دوالر، وصافي محفظة القروض 8.3 مليارات 

دوالر، كما تصل ودائع العمالء إلى 6.6 مليارات دوالر كما 
في 31 ديسمبر 2014. وتبلغ حقوق املساهمني 1.9 مليار 

دوالر مما يسمح للبنك باحملافظة على مركز رأسمالي قوي، 
حيث يبلغ معدل رأسمال الشريحة األولى 22.7%، وهو 

معدل يفوق غالبية املعدالت في املؤسسات املالية في منطقة 
الشرق األوسط. وبعد استكمال عملية االستحواذ، فإنه 

من املتوقع أن تصل نسبة مساهمة العمليات الدولية للبنك 
األهلي الكويتي في دولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية 
مصر العربية إلى 18% من إجمالي األصول. وقد حافظ البنك 

األهلي الكويتي على تصنيفاته بالدرجة االستثمارية حيث 
حصل على الدرجة A+ وA2 من وكاالت التصنيف االئتمانية 

الدولية مثل فيتش وموديز على التوالي.

تأسس بنك بيريوس ـ مصر في عام 1978 حيث كان في البداية 
باسم بنك اإلسكندرية الكويت الدولي، وفي عام 1997 متت إعادة 

تسميته باسم »البنك التجاري املصري«. وبعد زيادة رأسماله 
مببلغ 500 مليون جنيه مصري في مايو 2005، استحوذ بنك 

بيريوس ـ اليونان على نسبة 87.9% من أسهم البنك وقام 
بتغيير اسمه إلى بنك بيريوس ـ مصر.

وفي عام 2014، قام بنك بيريوس بزيادة نسبة استحواذه 
لتصبح حاليا 98.5% من أسهم البنك.  يقدم بنك بيريوس ـ 

مصر اخلدمات واألعمال املصرفية للعمالء من الشركات واألفراد 
وأعمال اخلزانة والتأجير من خالل شركاته التابعة. وهو يعمل 

في جمهورية مصر العربية من خالل 39 فرعا، وأيضا من 
خالل شبكة اإلنترنت ومركز خدمة العمالء. ويبلغ عدد موظفيه 
915 موظفا كما في ديسمبر 2014، وبعد استكمال جهود إعادة 

الهيكلة التي قام بها بنك بيريوس ـ اليونان، سجل بنك بيريوس 
ـ مصر دخال صافيا إيجابيا بلغ 2.8 مليون دوالر و2.2 مليون 
دوالر في نهاية السنة املالية 2014، وفي الربع األول لعام 2015 

على التوالي. وقد قام بنك بيريوس ـ مصر بزيادة إجمالي 
أصوله التي بلغت 1.3 مليار دوالر. ويبلغ صافي القروض 0.6 

مليار دوالر، كما تبلغ ودائع العمالء 1.1 مليار دوالر.

ميكن البن����ك األهلي الكويتي 
من تق����دمي خدمات من الطراز 
األول لتحويل األموال بشكل 
سريع ومأمون واحملافظة على 
قناة مستدامة لتنمية األعمال 
واخلدم����ات املصرفية املقدمة 
لألفراد والشركات في كل من 

الكويت ومصر.
كما ستكون جمهورية مصر 
العربية ثاني أكبر سوق أجنبي 
للبنك األهلي الكويتي بعد سوق 
اإلمارات العربية املتحدة، حيث 
يقدم األهلي من خالل فرعيه 
ف����ي دبي وأبوظب����ي، خدمات 
مصرفية لألفراد والش����ركات 
سواء الكويتيون أو اإلماراتيون 

مبنطقة اخلليج العربي.
وفي تعقيب له مبناس����بة 
جناح إبرام هذه الصفقة، أكد 
رئي����س مجل����س إدارة البنك 

األهلي الكويت����ي طالل محمد 
رضا بهبهاني على طموحات 
البنك األهلي الكويتي باعتباره 
مصرفا كويتيا رائدا، يحرص 
الوطيدة  العالقة  على تطوير 
التجارية والتكامل  والروابط 
الكويت  املالي بني الشقيقتني 
وجمهوري����ة مص����ر العربية، 
حيث أفاد قائال: »نحن سعداء 
في البنك األهلي الكويتي بهذه 
الصفقة التي تشكل نقطة حتول 
للبنك األهلي الكويتي، وفصال 
جديدا في اإلستراتيجية الدولية 
للبنك األهلي الكويتي ما يوفر 
لنا موطئ ق����دم كبيرا ومهما 
في أحد أكبر األسواق الناشئة 
والنامية بشكل سريع في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
باإلضافة إلى وجودنا احلالي 
الكويت وفي دولة  القوي في 

اإلمارات العربية املتحدة«.
وفي س���ياق متص���ل، عبر 
الرئيس التنفيذي للبنك األهلي 
الكويت���ي ميش���يل العقاد عن 
ثقته في إمكانية النمو الواعد 
للسوق املصري، حيث صرح 
قائال: »إن استحواذ البنك األهلي 
الكويت���ي على بنك بيريوس � 
مصر يش���كل أحد أهم املعالم 
البنك األهلي  في إستراتيجية 
الكويتي الس���تخدام ميزانيته 
القوية وموارده الرأسمالية في 
التوسع الدولي. وهذا االستحواذ 
سوف يساعد على تنويع أعمالنا 
وخدماتنا املصرفية ويسمح لنا 
باالستفادة من التوسع واالتصال 
اإلقليمي املتزاي���د، ويوفر لنا 
فرصا لتطبيق خبراتنا اإلدارية 
ملساعدة بنك بيريوس � مصر 
في حتقي���ق النم���و والتطور 

اإلضافي املنشود. وأود أن أعبر 
عن خالص ش���كري وتقديري 
جلمي���ع اجلهات والس���لطات 
الرقابية في كال الدولتني وكذلك 
الزمالء من املوظفني التنفيذيني 
ومساعديهم في كال املصرفني ملا 
بذلوه من جهود مخلصة وسلوك 
طيب وملا أبدوه من تعاون بناء 
ومثمر والعمل كفريق واحد مما 
أسهم في التوصل إلى إبرام هذه 

االتفاقية«.
البنك األهلي  وقد استعان 
الكويتي بخدمات كل من مصرف 
جي. ب����ي. مورج����ان بصفته 
املستشار املالي التنفيذي لعملية 
االستحواذ على بنك بيريوس � 
مصر، وكذلك إرنست ويونغ، 
مستشارا للصفقة والضريبة، 
وكذلك مكتب ذو الفقار وشركاه، 

كمستشارين قانونيني.

الصفقة حتقق 
أهداف رؤية 

البنك في التوسع 
اإلقليمي

»جي بي مورغان« 
املستشار املالي 

للصفقة الواعدة

عملية ترميم 
ألخطاء سياسية 
تعرض املستقبل 

للخطر

البديل غير قابل 
لالستدامة وسيؤدي 
إلى البطالة املقنعة 

سيترتب عليه هجرة 
معاكسة من القطاع 

اخلاص

تقدمي خدمات 
التعليم والصحة 

والسكن يستحيل 
على املدى 

املتوسط والطويل
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رئيس وأعضاء مجـلـس إدارة 

شـركـــة ميــنـــــا كـــابــيــتــــال القـــابـضــــــة 
وجميع العاملني فيها يتقدمون من

السيد/ خالــــد ولـــيـــد الفـــــالح
نائب رئيس مجلس اإلدارة

بأحر التعازي القلبية لوفــاة املغفــور له بإذن الله تعالى

خــــــالـــــــــــــــه
العم/ جـــاسـم مـحــمد عـبد احملــسن اخلرافـي

سائلني الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

 ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

في املنطقة حتى عام 2017

عمر الغامن: القطاع اخلاص يتعهد بتأهيل 100 ألف شاب لسوق العمل
عبداالله بنكيراني ورئيسة 
وممثلة شراكات وكالة االمم 
املتحدة لالغاثة وتش���غيل 
الالجئني الفلس���طينيني في 
سويسرا كارولني بوربون 
بارم���ا ورئيس وزراء ليبيا 
الس���ابق محم���ود جبريل 
الش���ارقة  ورئيس���ة هيئة 
لالستثمار والتطوير)شروق( 
بدور القاس���مي.  وناقشت 
اجللسة التحوالت املطلوبة 
العداد الش���باب في املنطقة 
الس���الم  م���ن  ملس���تقبل 

واالزدهار. 
يذكر ان الرئيس التنفيذي 
لشركة صناعات الغامن عمر 
الغامن يترأس مجلس األعمال 
اإلقليم���ي ملنطقة الش���رق 
األوسط وشمال أفريقيا ملدة 
سنتني ويتكون املجلس من 
30 شركة عضوة فيه تلتزم 
كل منها حتت قيادته بإعداد 
األشخاص للعمل بحيث يكون 
مجموع عدد األشخاص الذين 
تساعدهم هذه الشركات 100 

ألف بحلول عام 2017.

التي  ب���األدوات الصحيحة 
يحتاجونها ليكونوا جزءا 
من مجتمع مستقر ومتقدم 

في املستقبل. 
ووصف الغامن هذا االجناز 
بانه بداي���ة، وان هذا اجلهد 
يحتاج الى مساهمة شركات 
املنطقة، مشيدا بدور شركات 
بادرت الى دعم جهود املنتدى 

في متكني الشباب. 
وقال الغامن عقب اجللسة 
البالد  امير  ان مكرمة سمو 
الش���يخ صب���اح االحم���د 
باستحداث صندوق خاص 
بالشباب الكويتي برأسمال 
مقداره ملياري دينار لتمويل 
مشاريع متوسطة وصغيرة 
من شأنه ان يعزز انخراطهم 

في سوق العمل. 
واكد اهمية الشراكة بني 
القطاعني العام واخلاص في 
الكويت لدمج الش���باب في 
العمل وايجاد فرص  سوق 

عمل لهم. 
هذا وقد شارك في اجللسة 
رئيس احلكومة في املغرب 

البحر امليت )االردن( � كونا: 
قال رئيس مجل���س األعمال 
اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط 
وش���مال أفريقي���ا والرئيس 
املش���ارك الجتم���اع املنتدى 
االقتصادي العاملي حول الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا عمر 
قتيب���ة الغامن ان الش���ركات 
املنتدى تعهدت  املشاركة في 
باعداد نحو 100 الف شخص 
لالنخراط في سوق العمل في 

املنطقة حتى 2017. 
واكد الغامن خالل جلسة 
»االلتزام نحو الشباب« التي 
عقدت ضمن فعاليات املنتدى 
االقتصادي العاملي الذي بدأ 
اعمال���ه في منطق���ة البحر 
املي���ت، اهمية هذه اخلطوة 
في املنطقة التي ميثل فيها 
الشباب دون 25 عاما نصف 
عدد السكان وفيها أعلى معدل 
للبطالة بني الش���باب على 

مستوى العالم. 
الذي  وقال ان االجن���از 
حتق���ق خط���وة مهمة على 
الش���باب  عمر قتيبة الغامن متحدثا حول متكني الشباب من االنخراط في سوق العمل في املنطقة حتى 2017  )أ.پ(طري���ق متك���ني 

تأهيل الشباب 
باألدوات الصحيحة 

ليكونوا جزءاً من 
مجتمع مستقر 

ومتقدم

»SWOT«: اكتشف نقاط القوة والضعف مبشروعك
مصطفى صالح 

حتليل SWOT Analysis هو أسلوب حتليلي يتيح 
الفرصة أمام كل من ميتلك مشروعا جديدا أو مجرد 
فكرة ملش��روع أن يكتش��ف إذا ما كانت هذه الفكرة 
أو املش��روع جيدة وتستطيع املنافسة والنجاح على 

ارض الواقع أم ال.
ويقوم هذا التحليل بطرح عدد من األسئلة على صاحب 
املشروع اجلديد تعتمد على 4 محاور أساسية هي )نقاط 
القوة، ونقاط الضعف، والفرص املتاحة، والتهديدات التي 
تواجه املش��روع( بهدف وضع املش��روع حتت الدراسة 
للقضاء على أي نقاط ضعف به والبعد عن أي تهديدات 
تواجهه حتى يتم تطوير املشروع نحو األفضل، حيث إن 
هذا التحليل تقوم فكرته في االساس على النظر ملصادر 

القوة والفرص املتاحة باملشروع اجلديد.
ويعتبر هذا األس��لوب من أفضل األساليب لبناء 
خطط أعم��ال جيدة للوصول إل��ى األهداف املرجوة 
 SWOT وجناح املش��روع، وفيما يل��ي جتربة حتليل
Analysis وعلي��ك التركي��ز واإلجابة مبوضوعية عن 

األسئلة التالية حتى حتصل على حتليل واقعي لفكرتك 
أو مشروعك اجلديد:

اختبر نقاط القوة
ما الذي يجعل مشروعك فريدا من نوعه؟

ما الذي ميكنك فعله بصورة أفضل من منافسيك 
اآلخرين؟

ما هي املهارات أو الشهادات التي متيزك؟
ما هي أكبر إجنازاتك؟

هل تسمع في معظم األحيان املزيد من املديح من زمالئك 
في العمل أو من مديريك؟

جتنب نقاط الضعف
ما املواقف واألمور واملشاكل التي تتجنب مواجهتها 

ألنك ال تثق في مهاراتك حللها؟
هل تفتقر إلى التعليم، أو احلصول على أي شهادات أو 

امتيازات، أو إلى اخلبرة؟
هل هناك أي صفة بحاجة إلى إعادة تأهيلها بداخلك كالتأخر 

اواخلوف من املخاطرة وجتنب الصراعات؟

هل لديك نقاط ضعف أخرى؟ قم بتحديدها واذكرها.

تعرف على الفرص املتاحة
ه��ل هناك دورات أو تدريبات ميكنك املش��اركة 

فيها؟
هل هناك برنامج تعليمي ميكنك املشاركة فيه؟

هل أحد معارفك أو شخصية مرموقة بحاجة إلى مساعدة 
ميكنك القيام بها؟

ه��ل التحديثات اخلاصة مبجالك وتخصصك جتري في 
مصلحة نقاط قوتك؟

اكتشف التهديدات
ما العقبات التي تقف في طريقك؟

هل ثقافة وآلية العمل في شركتك توفر لك � 
ولآلخرين معك � بيئة عمل رائعة؟

هل لديك العديد من املنافسني قد يتسببون في إيقاف 
أهدافك املنشودة؟

هل التحديثات اخلاصة مبجالك وتخصصك من شأنها 
أن تفضح نقاط ضعفك؟

1

2

3
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اجليش اإليراني 
يبدأ املرحلة 

الثانية من مناوراته 
البرية »بيت 

املقدس 27«

ً املعارضة واحلكومة في بوروندي تبدآن حواراً سياسيا
بوجمبورا ـ أ.ف.پ: اعلنت املعارضة في بوروندي عن هدنة ليومني الجراء حوار مع احلكومة في ظل تصاعد حدة 
التظاهرات الرافضة لترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لوالية ثالثة. وطالب قادة املعارضة احلكومة باظهار حسن نية 
عبر االمتناع عن اطالق النار على املتظاهرين. وللمرة االولى منذ بدء حركة االحتجاج، احرق متظاهرون خالل اليومني 
االخيرين مواد انتخابية لالنتخابات التشريعية واحمللية. وجتري هذه احملادثات برعاية املبعوث اخلاص لالمم املتحدة 
الى بوروندي سعيد دجينيت وممثلني عن االحتاد االفريقي.  واعلن االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون انه يشجع 
احلوار السياسي الذي يتضمن ممثلني عن املجتمع املدني واالحزاب السياسية واملنظمات الدينية واحلكومة.

»الشيوخ األميركي« يرفض احلّد
من صالحيات وكالة األمن القومي

موكب سفير أوكرانيا لدى ليبيا 
يتعرض لسطو مسلح

أميركا وكوبا تفشالن في االتفاق على إعادة السفارات

مطالب دولية لبورما مبنح املواطنة إلى الروهينغا

متمردو »فارك« يعلقون وقف إطالق النار في كولومبيا

واشنطن ـ أ.ف.پ: رفض مجلس الشيوخ 
االميركي امس مشروع قانون هدفه احلد من 
قدرة وكالة األمن القومي على جمع معطيات 
في الواليات املتحدة، ما يشكل ضربة للرئيس 
باراك اوباما وغيره ممن يدعمون وقف اجراءات 

جمع السجالت الهاتفية لالميركيني.
كما رفض مجلس الشـــيوخ مشروعا آخر 
لتمديد »القانون الوطنـــي« )باتريوت اكت( 

الذي ينتهي في االول من يونيو املقبل.
وكان مجلس النواب صـــوت في 13 مايو 
اجلاري علـــى االجراء االصالحـــي للحد من 
صالحيات وكالة االمن القومي ردا على الفضيحة 
التي أثارتها املعلومات التي كشفها املستشار 
السابق لدى الوكالة ادوارد سنودن قبل سنتني، 
حيث اقر الدميوقراطيون واجلمهوريون احلد 
من برنامج وكالة االمـــن القومي التي جتمع 
معطيات عن ماليني االميركيني الذين ال عالقة 

لهم باالرهاب.
لكن مجلس الشـــيوخ لم ينجح امس في 
مترير هذا االجراء الذي كان يحتاج الى ثالثة 
اصوات اضافية ليحصل على الستني صوتا 

الالزمة القراره.
وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر 

طرابلس ـ أ.ش.أ: تعرض موكب الســـفير 
األوكراني لدى ليبيا ميكا ناهورني إلى سطو 
مسلح في بلدة املاية غرب العاصمة طرابلس 

أثناء توجهه إلى تونس.
وذكرت كتيبة »فرســـان جنزور« التابعة 
لقوات »فجر ليبيـــا« في بيان صحافي امس 
ان موكب ســـفير أوكرانيا لدى ليبيا تعرض 
لسطو مســـلح، في منطقة املاية امس األول 
حيث مت اســـتيقافه من قبل مسلحني وسرقة 

واشنطنـ  أ.ف.پـ  رويترز: فشلت الواليات 
املتحدة وكوبا في التوصل الى اتفاق الستئناف 
عالقاتهما الديبلوماســـية لكنهما اتفقتا على 
عقد جولة محادثات جديدة، بحسب ما اعلن 
مسؤولون من الطرفني.  وقالت رئيسة الوفد 
الكوبي جوزيفينا فيدال للصحافيني بعد يومني 
من احملادثات »اتفق الوفـــدان على مواصلة 
احملادثات بشأن القضايا املتصلة بعمل البعثات 
الديبلوماســـية، ولذا فإننا سنستمر في هذه 

املفاوضات خالل االسابيع القليلة املقبلة«.
 ورفضت فيدال اخلـــوض في التفاصيل 
حول طبيعة اخلالفـــات بني خصمي احلرب 

عواصم ـ وكاالت: دعا نائب وزير اخلارجية 
األميركي انتوني بلينكن بورما الى منح املواطنة 
الى أقلية الروهينغا من أجل وضع حد لهجرتهم 
بحرا والتي تســــببت في أزمة أدت الى احتجاز 
آالف منهم في البحر. وقال نائب وزير اخلارجية 
األميركــــي بلينكن، بعــــد محادثاته مع الرئيس 
البورمي ثني ســــني في رانغون، ان الروهينغا 

»يجب ان يحصلوا على املواطنة«.
وأشار الى »ان حالة عدم اليقني الناجمة من 
عدم وجــــود وضع محدد هي مــــن األمور التي 
تدفع الناس الى الرحيل«، مضيفا ان اســــتعداد 
الروهينغا »لوضع حياتهم في خطر« مبحاولة 
عبورهم بحرا »تعكس الظروف في والية الراخني 

التي تدفع الناس الى مثل هذا اخليار«.
وأوضح انه »حتى لو عاجلنا األزمة الراهنة، 
علينــــا ان نواجه جذور األزمــــة للوصول الى 
حل دائــــم«. إال ان حكومة بورما جددت رفضها 
االعتراف بالروهينغا، الذين يبلغ عددهم نحو 1.3 
مليون شخص، باعتبارهم جماعة اثنية بورمية، 
وتعتبرهم السلطات مهاجرين بنغالديشيني غير 
قانونيني. وتواجه بورما التي ينطلق منها العديد 
من املهاجرين في جنوب شــــرق آسيا، ضغوطا 
دولية متزايدة لوقف تدفق املهاجرين من شواطئها 
وتقدمي املساعدات اإلنسانية امللحة آلالف العالقني 
في البحر. ومن بني األسباب الرئيسية للهجرة 

بوجوتاـ  رويترز: قالت جبهة)فارك( الثورية 
الكولومبية املتمردة إنها علقت وقف إطالق النار 
من جانب واحد وذلك غداة غارة جوية استهدفت 
موقعا لهــــا ووصفها الرئيس الكولومبي خوان 
مانويل سانتوس بـ »العمل املشروع«، ما يشكل 
ضربة جديدة لعملية السالم. وقالت اجلبهة في 
بيان لها »نســــتنكر الهجوم الذي شنته القوات 

اجلوية واجليش والشرطة« مؤخرا.
وقال وفد »فارك« في هافانا »لم نكن ننوي 
تعليق وقف اطالق النار االحادي واملفتوح، لكن 
تناقض حكومة سانتوس ادى الى ذلك بعد خمسة 

ينص على ان متدد لشهرين بعض بنود »القانون 
الوطني« )باتريوت اكت( الذي مت تبنيه بعد 
اعتداءات 11 سبتمبر. وناقش اعضاء املجلس 
متديدا لشـــهرين لهذا القانون يسمح بإعادة 
الســـماح بجمع املعطيات الهاتفية وإجراءات 
اخرى، لكن هذا التشريع أيضا رفض ألنه لم 

يحصل على االصوات الستني املطلوبة.
وتنتهي نهاية الشـــهر اجلاري ثالثة بنود 
تتعلق بالشبكة الهاتفية والتنصت ومالحقة 

من يطلق عليهم »الذئاب املنفردة«.
وفي ظل عدم اجراء أي اصالحات فضال عن 
االخطاء في عمليات االمن القومي، سعى أعضاء 
مجلس الشيوخ الى اعادة العمل بـ »القانون 
الوطني« الذي يدير عمليات استخبارية بهذا 

الشكل.
من جهته، حذر البيت االبيض من ان عمليات 
اســـتخبارية حيوية قد تتوقف في االول من 
يونيو املقبل، وقال املتحدث باســـمه، جوش 
ايرنست، للصحافيني أمس: »هناك صالحيات 
على الكونغرس ســـنها وهـــي ضرورية جدا 
لضمان حماية قواعد األمان واألمن للشـــعب 
االميركي، كما انها مهم حلماية قواعد احلريات 

املدنية للشعب االميركي«.

سيارته وكمبيوتر محمول وهواتف نقالة أثناء 
توجهه إلى تونس.

وأكدت الكتيبة أنه فـــور ورود البالغ مت 
التدخل وتأمني السفير ونقله الى مقر إقامته 
بطرابلـــس، من قبل دوريات كتيبة فرســـان 

جنزور ودوريات األمن املركزي.
وفي السياق ذاته، ذكر مصدر أمني، أنه مت 
العثور على سيارة السفير األوكراني مبنطقة 

الزهراء غرب طرابلس.

الباردة.
 من جهتها، قالت مساعدة وزير اخلارجية 
االميركي لشـــؤون اميركا الالتينية روبيرتا 
جاكوبسون في مؤمتر صحافي منفصل »لم 

تكن مهمة سهلة نظرا الى تاريخنا املعقد«.
 واضافـــت ان »هذه اجلولة من احملادثات 
كانت مثمـــرة للغاية. لقد حققنا تقدما كبيرا 
في االشهر اخلمسة املاضية«، مضيفة » كان 

اجلانبان اقرب العادة فتح سفارتيهما«.
 واعلنـــت الواليات املتحدة عن نيتها رفع 
كوبا من قائمتها للدول الراعية لالرهاب، والذي 

يفترض ان يتم في 29 مايو اجلاري.

هي أن أقلية الروهينغا املسلمة الفقيرة تتعرض 
الضطهاد واسع في بورما، كما ان أعدادا كبيرة 
من املهاجرين يحاولــــون الفرار من وجه الفقر 
في بنغالدش املجاورة. ورحبت املفوضية العليا 
لشؤون الالجئني في األمم املتحدة بعملية اإلنقاذ 
التي قامت بها البحرية البورمية امس األول، وقالت 
انها تساعد السلطات احمللية على تقدمي املساعدة 
للمهاجرين، إال ان املخاوف تتزايد بشأن عدد آخر 
من القوارب التزال في خليج البنغال مع اقتراب 
موسم األمطار املوسمية. وصرحت املتحدثة باسم 
املفوضية فيفيان تان لوكالة فرانس برس »نأمل 
في ان يتبع هذا التطور اإليجابي استقبال مزيد 
من القــــوارب في بورما وفي أرجاء املنطقة قبل 

موسم األمطار املوسمية املقبل«.
وتؤدي األمطار املوســــمية الوشــــيكة التي 
تتخللها أمطار غزيرة وأعاصير جتتاح املنطقة، 

الى انخفاض كبير في عدد قوارب املهاجرين.
إال ان حملة القمع التي تعرضت لها شبكات 
جتارة البشر مؤخرا في تايلند دفعت الى تخلي 
املهربني عن عشــــرات الالجئني على منت قوارب 
متهالكة مع اقتراب تغير األحوال اجلوية. وتعتقد 
املفوضية العليا لشؤون الالجئني ان نحو ألفي 
شخص الزالوا عالقني في خليج البنغال على منت 
قوارب يســــيطر عليها مهربون غير مستعدين 

لبدء الرحلة جنوبا بسبب حملة القمع.

اشهر من الهجمات البرية واجلوية«.
ومع ذلك فان حركة التمرد الكولومبية األبرز 
والتي تضم نحو ثمانية آالف مقاتل متحصنني 

باملناطق الريفية، دعت الى استمرار احلوار.
وقال باستور االبي، احد قادة فارك »ان السالم 
هو السبيل الوحيد ملواجهة الوحشية. ال نريد 
املزيد من القتلى بشكل مجاني«، مؤكدا ان عناصر 
معســــكر فارك متت تصفيتهــــم »دون ان يكون 
بإمكانهم القتال ومزقت اجســــادهم بقنابل زنة 
250 كلغ«. وكان وقف إطالق النار بني اجلانبني 

قد بدأ في نهاية ديسمبر من العام املاضي.

لوقف هجرة اآلالف منهم عبر البحر

أوباما يوقع مشروع قانون يسمح للكونغرس مبراجعة االتفاق النووي

إيران: الدعوات لتفتيش مواقعنا العسكرية  طلب رسمي للتجسس

الى ان الصواريخ التي يتم 
اختبارها في هذه املنطقة قد 
مت اعدادها وانتاجها من قبل 
مهندسي التصنيع الدفاعي 

االيراني.
وأوضــــح ان مناورات 
»بيت املقدس 27« تستمر 
7 أيام، وجتري في مناطق 
مختلفة من البالد مبشاركة 
وحدات طائــــرات من دون 
طيــــار ووحــــدات مشــــاة 
ومدفعيــــة ودروع وبدعم 
من طيران اجليش ومقاتالت 
القوة اجلوية.وأشار إلى ان 
النهائية ملناورات  املرحلة 
»بيت املقدس 27« ستجرى 
في منطقة نصر آباد العامة 
في محافظة اصفهان وسط 
البالد.الــــى ذلــــك، أعلنت 
وزارة الدفــــاع األميركيــــة 
)الپنتاغون( خططا لنشر 
رادار جديــــد بعيــــد املدى 
في وســــط أالسكا ملساعدة 
الدفــــاع الصاروخي  نظام 

األميركي علــــى متييز أي 
صواريــــخ معادية تطلقها 
إيران أو كوريا الشــــمالية 
على نحــــو أفضل ولزيادة 
قدرة الصواريخ االعتراضية 
علــــى األرض في أالســــكا 

وكاليفورنيا.
وقالت الوزارة في بيان 
لها إن الرادار اجلديد سيبدأ 
العمليات الدفاعية في عام 
انتظار استكمال  2020 في 
دراســــات البيئة والسالمة 

املطلوبة.
وقال جيمس سيرينج 
مدير وكالة الدفاع الصاروخي 
ومسؤولون كبار آخرون في 
الپنتاغون للكونغرس في 
الرادار  إن  املاضــــي  مارس 
اجلديد مهم للغاية للمساعدة 
القدرات  مــــن  في احلماية 
اآلخذة في التحسن لكوريا 
الشمالية وإيران على إطالق 
الواليات  صواريخ باجتاه 

املتحدة.

النفوذ الذي تتمتع به القوى 
الغربية للحصول على مزيد 
من التنازالت من االيرانيني 
حتى يكــــون االتفاق قابال 
للتطبيــــق والتحقــــق منه 
وطمأنة الشعب األميركي 
بأن طهران لن تســــتطيع 
امتالك ســــالح نووي. في 
غضون ذلك، أطلقت ايران 
امس املرحلــــة الثانية من 
املنــــاورات الكبرى لقوتها 
البرية والتي حتمل اســــم 
»بيت املقدس 27« بإطالق 
صواريخ »نازعات« و»فجر 
5«.وكانــــت املرحلة االولى 
لهذه املناورات قد اجريت في 
منطقة كرمانشاه غرب البالد 
اخلميس املاضي، بحســــب 
وكالة انباء فارس االيرانية.
وقــــال قائد القــــوة البرية 
االيرانية العميد احمد رضا 
بوردستان »لقد مت تطوير 
الوحدات الصاروخية للقوة 
البرية للجيش«، مشــــيرا 

عواصــــم ـ وكاالت: قال 
القــــوة اجلوفضائية  قائد 
في احلرس الثوري االيراني 
العميد امير علي حاجي زاده، 
إن املطالب الغربية بالدخول 
الى مواقع عسكرية ايرانية 
في اطار االتفــــاق النووي 
الشامل مع الغرب هو اقرب 
الى التجسس، مكررا رفض 

طهران هذه الشروط.
وأضاف زاده خالل لقائه 
مع امللحقني العســــكريني 
االجانــــب في طهران، امس 
االول»لن نسمح بأي زيارة 
حتــــت اي ظــــرف للمواقع 
الدفاعية، او  او  العسكرية 
املناطق احمليطة بها. ونحن 
نعتبر ان الطلب الغربي هو 
طلب رســــمي للتجسس«، 
وفقــــا للموقــــع الرســــمي 

للحرس الثوري.
مــــن جانب آخــــر، وقع 
الرئيس األميركــــي باراك 
اوباما على مشروع قانون 
يسمح للكونغرس مبراجعة 
اي اتفاق يتم التوصل اليه 
بني القوى الغربية وإيران 

بشأن برنامجها النووي.
وينص التشريع اجلديد 
على اعطاء الكونغرس مهلة 
تصل الى ثالثني يوما على 
االقل ملراجعة تفاصيل اي 
اتفاق يتم ابرامه مع ايران 
في الوقت الذي يحظر فيه 
على الرئيس األميركي خالل 
العقوبات  الفترة رفع  تلك 
التــــي يفرضها الكونغرس 

على طهران.
وكان اوبامــــا قد اكد في 
كلمــــة ألقاها امــــس األول 
امام جتمع يهودي، انه لن 
يقبل باتفاق ســــيئ بشأن 
البرنامج النووي االيراني، 
قائال ان االتفاق ســــيحمل 
اسمه وبالتالي ليس هناك 
احد اكثــــر اهتماما منه في 
ضمــــان ان يحقق مثل هذا 

االتفاق تعهداته.
وأضاف ان املفاوضات 
اجلارية يجب ان تســــتغل 

)وكالة فارس لألنباء(  جانب من املرحلة الثانية من املناورات البرية اإليرانية )بيت املقدس 27( امس 

في ختام أعمال مؤمتر معاهدة حظر االنتشار النووي بنيويورك

واشنطن وإسرائيل ترفضان مبادرة عربية
إلخالء الشرق األوسط من السالح النووي

البريطانـــي لشـــؤون نزع 
الســـالح ماثيو روالند عن 
خيبة امله لعدم التمكن من 
ايجـــاد ارضية تفاهم حول 
الشرق االوسط، مشددا في 
الوقت عينه على ان فشـــل 
التوصل الـــى بيان ختامي 
النقطة وهذه  ســـببه هذه 
النقطة فقط، اال انه اكد ان 
هذا الفشل ال يؤثر بأي شكل 
على املعاهدة او على احترام 

مفاعيلها.
 بدوره، قال رئيس الوفد 
املصري الى املؤمتر السفير 
هشام بدر انه يشعر بخيبة 
امل كبيرة، وعبر عن اسفه 
النه بعد آمال كبيرة منعتنا 
ثالثة وفود من تعزيز معاهدة 
حظـــر االنتشـــار النووي، 
وانتقد الواليات املتحدة ضمنا 
النها سعت الى حتميل مصر 
مســـؤولية الفشل.  وقامت 
اللحظة  ايران مبحاولة في 

االخيرة النتزاع اتفاق عبر 
طلب تعليق اجللســـة لكن 
املناقشات استؤنفت بدون 

مزيد من التفاهم.
 واتهم املندوب االيراني 
كال مـــن لندن وواشـــنطن 
واوتاوا بتخريب االجتماع 
فقط حلماية مصالح بلد ليس 
عضوا فـــي املعاهدة ويهدد 
الســـالم واالمن في املنطقة 
بامتالكه قـــدرة نووية. من 
جهته، قال كيغستون ريف 
مدير احلد من التســـلح في 
منظمة مراقبة االسلحة غير 
احلكومية املتخصصة ان هذا 
الفشل سيفاقم على االرجح 
االحباط املتزايد لدى الدول 
التي ال متتلك ســـالحا ذريا 
امـــام تباطؤ البلـــدان التي 
متلك مثل هذه االسلحة على 
التخلي عنها. ومعاهدة حظر 
االنتشار النووي التي وقعها 
190 بلدا وكيانا، دخلت حيز 

التنفيذ في 1970 وتعقد كل 
خمس سنوات مؤمتر متابعة. 
وفي مؤمتري العامني 1995 
و2000 خصوصا فشـــلت 
اطراف املعاهدة في االتفاق 

على بيان ختامي.
 وفي 2010، نص االعالن 
اخلتامي ملؤمتر املتابعة على 
عقد اجتماع في هلسنكي في 
2012 للبحث في منطقة خالية 
من السالح النووي في الشرق 
االوسط، اال ان هذا االجتماع 
لم يعقد بســـبب حتفظات 
اسرائيل. وتواجه معاهدة 
حظر االنتشار النووي ايضا 
عواقب االزمة االوكرانية التي 
ادت الى تدهور العالقات بني 
القوتني النوويتني العظميني 
الواليات املتحدة وروســـيا 
اللتـــني متتلـــكان معا اكثر 
من ثالثة آالف رأس نووي 
استراتيجي اي نحو 90% من 
االسلحة الذرية في العالم.

لم توقع على معاهدة حظر 
النووي ولكنها  االنتشـــار 
شـــاركت في املؤمتر بصفة 
مراقب للمرة االولى منذ 20 
عاما، رفضت ان يتم حتديد 
او  موعد املؤمتـــر املرتقب 
جدول اعماله وكذلك وصاية 
االمم املتحدة. وقالت مساعدة 
وزير اخلارجية االميركية 
لشؤون نزع السالح واالمن 
الدولي روز غومتيلر ليس 
هنـــاك اتفـــاق علـــى هذه 

الوثيقة.
 وبعدما انتقدت تضمني 
مشـــروع البيـــان اخلتامي 
مهلـــة نهائية عشـــوائية، 
اكدت ان مســـودة البيان ال 
تتفق مع السياسة االميركية 
املتبعـــة منذ زمن بعيد وال 
حتـــوز موافقة كل االطراف 
املعنية، في اشارة واضحة 

الى اسرائيل.
 من جهته، اعرب السفير 

نيويوركـ  أ.ف.پ: انتهى 
اجتماع للدول املوقعة على 
معاهـــدة حظر االنتشـــار 
النووي فـــي نيويورك الى 
الفشل بسبب رفض الواليات 
املتحـــدة وحلفائها مبادرة 
عربية القامة منطقة خالية 
من الســـالح النـــووي في 

الشرق االوسط.
 وبعد مفاوضات استمرت 
نحو اربعة اسابيع، اعلنت كل 
من واشنطن ولندن واوتاوا 
رفضها جزءا من مشـــروع 
البيان اخلتامي يحدد االول 
من مارس 2016 موعدا نهائيا 
لتنظيم مؤمتر حول انشاء 
منطقة خالية من الســـالح 
النووي في الشرق االوسط 
ويكلف االمـــني العام لالمم 
املتحدة بان كي مون الدفع 
التي  املبـــادرة  لتنفيذ هذه 

اطلقت في 1995.
 غير ان اســـرائيل التي 

حتذيرات من انفجار األوضاع في غزة بسبب احلصار

ڤنزويال ترفع مستوى متثيلها في فلسطني إلى سفارة
ـ وكاالت:أعلنت  عواصم 
احلكومة الڤنزويلية عن رفع 
مستوى متثيلها في فلسطني 
من مجرد ممثلية ديبلوماسية 

إلى مستوى سفارة.
وقالت ديلسي رودريغيز 
وزيرة اخلارجية الڤنزويلية 
في بيـــان لها امـــس األول 
»نعتزم رفع مستوى متثيلنا 
الديبلوماسي في فلسطني، 
إلى مستوى السفارة، وذلك 
بناء على تعليمات من رئيس 
البالد نيكـــوالس مادورو«.

وجاء هذا القرار، بعد الزيارة 
التي أجراها وزير  األخيرة 
اخلارجية الفلسطيني رياض 
املالكـــي لڤنزويال، في وقت 

سابق األسبوع اجلاري.ووفق 
وسائل إعالمية ڤنزويلية، 
فإن زيارة الوزير الفلسطيني 
للبالد، شهدت توقيع 18 اتفاق 
تعاون بني البلدين، للتعاون 
الثنائي بينهما في مجاالت 
التجارة والتعليم والطاقة 

والصحة والزراعة.
من جهـــة أخرى، حذرت 
حركة »اجلهاد اإلسالمي في 
فلســـطني« من أن استمرار 
احلصار اإلسرائيلي على قطاع 
غزة سيئول األمور النفجار 
العالم أجمع  خطير يتحمل 
تداعياته.وقال الناطق باسم 
احلركة داوود شـــهاب ـ في 
تصريح صحافي امس تعليقا 

على تقرير البنك الدولي الذي 
حذر مـــن أن اقتصاد قطاع 
غزة على حافة االنهيار ـ إن 
»هذا التقرير أحد املؤشرات 
والنتائج اخلطيرة للحصار 
املفروض علـــى قطاع غزة، 
وهذا يستدعي عدم االكتفاء 
وإصـــدار  بالتصريحـــات 
التحرك  البيانات ويتطلب 
اجلدي والفعال من أجل إنقاذ 

احملاصرين في غزة«.
كان البنـــك الدولي حذر 
في تقريـــره من أن اقتصاد 
قطاع غزة أضحى على حافة 
االنهيار بعـــد ارتفاع معدل 
البطالـــة وأصبـــح األعلى 
على مستوى العالم بسبب 

احلصار واحلروب وضعف 
احلكومة. 

إلى ان نســـبة  وأشـــار 
البطالة في قطاع غزة وصلت 
إلى 43%، وهـــي األعلى في 
العالم، في حني ارتفعت في 
صفوف الشباب إلى ما يزيد 
على 60% بحلول نهاية عام 
2014، وهو األمر الذي وصفه 

بأنه »مقلق«. 
وأضـــاف ان احلصـــار 
املســـتمر وحرب عام 2014 
تســـببا بآثـــار مدمرة على 
االقتصـــاد في غـــزة وعلى 
الناس، كما اختفت  معيشة 
الصـــادرات وتقلص قطاع 
إلى  الصناعة بنسبة تصل 

60% وأصبح االقتصاد غير 
قـــادر على الصمـــود دون 
االرتباط بالعالم اخلارجي.

ميدانيا، أصيب جنديان 
إسرائيليان، بعد إلقاء عبوة 
ناســـفة باجتاههما بالقرب 
من بلدة سلواد شرق مدينة 
رام اهلل.وقالـــت وســـائل 
إعالم إسرائيلية مختلفة إن 
جنديني أصيبـــا جراء إلقاء 
عبوة ناسفة باجتاه مجموعة 
من اجلنود اإلســـرائيليني 
بالقرب من سلواد.وأضافت 
ان العبـــوة ألقيت بالتزامن 
اندلعت في  مع مواجهـــات 
البلدة بني شبان فلسطينيني 

واجلنود اإلسرائيليني.
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العش����ائر تكفل هزمية العدو 
وتعطي دافعا معنويا لالنتصار«، 
مؤكدا ان »اخلطة باتت متكاملة 
اآلن والعمليات بدأت بإشراف 
القائد العام للقوات املس����لحة 
)حيدر العبادي( وقيادة احلشد 

الشعبي«.
وتعرضت بع����ض القوات 
العراقية الى االنتقاد بس����بب 
االنسحاب من مدينة الرمادي 
وعدم القت����ال، مما دعا رئيس 
الوزراء حيدر العبادي الى طلب 
تدخل قوات احلش����د الشعبي 
التي متلك وحدات مدربة بشكل 
جيد.وكان العبادي وواشنطن 
يعارضان انتشار هذه الفصائل 
التي تربطها عالقات وثيقة بإيران 
في احملافظة السنية، خصوصا 
بعد تسجيل خروقات في اطار 
حقوق االنس����ان. لكن على اية 
حال فان اس����تراتيجية الدعم 
اجلوي ال����ذي يقدمه التحالف 
الدولي بقيادة الواليات املتحدة 
فشل في منع تقدم تنظيم الدولة 
االسالمية. ويقول مدير مجموعة 
يورواسيا في الشرق االوسط 
وشمال افريقيا ايهم كامل »في 
الوق����ت احلاضر احلش����د هو 
افضل رهان بالنسبة للعبادي، 
وال اعتق����د ان لديه الكثير من 

اخليارات«.

فصائ����ل ش����يعية مس����لحة، 
االستعداد للمشاركة في معارك 
محافظة االنب����ار )غرب( ذات 
الغالبية السنية، السيما مدينة 
الرمادي الت����ي باتت مبعظمها 
حتت س����يطرة تنظيم الدولة 

االسالمية.
م����ن جانبه، ق����ال املتحدث 
باسم احلش����د الشعبي النائب 
احمد االس����دي لوكالة فرانس 
برس متكنا من تأمني خط الصد 
وسنمنع اي انهيار باي منطقة 
بعد اآلن. وأضاف ان »املعدات 
والتجهيزات للتهيؤ للتحرير 

قد وصلت االنبار«.
وأكد االسدي ان »التعزيزات 
من كل التشكيالت مستمرة في 

الوصول«.
وأوضح ان »املرحلة االولى 
من العمليات في االنبار قد متت 
ووضعنا اخلطط الكفيلة ملنع اي 
تداعيات او انهيارات عسكرية 
كما حدث بالسابق في املوصل 

وديالى«.
وأشار الى ان »ما جرى في 
االنبار يشبه التداعيات التي مرت 
بها عملية انهيار املوصل في العام 
املاضي، لذا وضعنا خططا كفيلة 

ملنع تكرارها«.
وأش����ار ال����ى ان »الصمود 
في مناط����ق اخلالدية من قبل 

سقوط مدينة الرمادي لتحرير 
منطقة حصيب����ة«، مؤكدا »ان 
حصيبة بالكام����ل باتت حتت 
سيطرة القوات العراقية التي 
توجهت لتحرير منطقة جويبة 

املجاورة«.
وأوضح ان »العملية يشارك 
فيها اجليش وق����وات التدخل 
السريع والش����رطة االحتادية 
واحمللية والعش����ائر مبساندة 
قوات احلشد الشعبي وتسير 
بتقدم كبير«.بدوره، اكد شيخ 
قبيلة البوفهد رافع عبد الكرمي 
الفهداوي الذي صمد مع مقاتليه 
امام هجوم التنظيم املتشدد، عدة 
ايام قبل وصول التعزيزات ان 
»القوات االمنية تتقدم بش����كل 
كبير في املنطقة مبساندة احلشد 
الش����عبي، واس����تعادت اجزاء 

واسعة«.
ويشارك مقاتلو قبيلة البوفهد 
بشكل واسع في عملية حترير 
حصيبة الشرقية التي سقطت 
قبل يوم����ني بيد التنظيم الذي 
وسع رقعة مساحة نفوذه بعد 
السيطرة على الرمادي االسبوع 

املاضي.
وتأتي العملية بعد اسبوع 
من طلب رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي من قوات احلشد 
الش����عبي املؤلفة مبعظمها من 

بغداد � أ.ف.پ: اس����تعادت 
الق����وات العراقية التي ش����نت 
هجوما مبساندة فصائل احلشد 
الشعبي السيطرة على منطقة 
تقع ش����رق مدينة الرمادي في 
هجوم مضاد االول منذ سقوط 
مدينة الرم����ادي في يد تنظيم 
الدول����ة االس����المية)داعش( 

االسبوع املاضي
ومضى على جتميع القوى 
املناهضة للجهاديني عدة ايام 
في منطقة الفرات للتهيؤ لبدء 
هجوم مضاد على تنظيم الدولة 
االسالمية الذي حقق تقدما واسعا 

مؤخرا.
وشكل سقوط الرمادي مركز 
محافظة االنبار في غرب العراق 
ف����ي 17 مايو ابرز تقدم ميداني 
لتنظيم الدولة االس����المية في 
العراق منذ يونيو عندما سيطر 
على مناطق واسعة في شمال 

البالد وغربها.
وأعلنت السلطات العراقية 
انها شنت هجوما مضادا االول 
بعد تعزيز الدفاعات، اسفر عن 
حترير منطقة حصيبة الواقعة 
على بعد سبعة كيلومترات شرق 

الرمادي. 
 وق����ال عقيد في الش����رطة 
العراقية لوكالة فرانس برس 
»انطلقت اول عملية عسكرية بعد 
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»داعش« يرفع علمه فوق قلعة تاريخية في تدمر
ومجلس األمن يدين أعماله »الوحشية«

عواصم ـ وكاالت: وسط مخاوف دولية 
من جلوئه إلى نهب أو تدمير اآلثار 

املوجودة في مدينة »تدمر« األثرية التي 
تضم بعضا من أهم األطالل الرومانية 

مبا في ذلك معابد وأعمدة ومسرح، نشر 
تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( على 

االنترنت مساء أمس األول صورا ملقاتليه 
وهم يرفعون أعالمه فوق قلعة تاريخية 

في تدمر.
وحملت إحدى الصور التي نشرت على 
مواقع التواصل االجتماعي جملة »قلعة 

تدمر حتت سلطان اخلالفة«. وفي صور 
أخرى يظهر »داعشي« مبتسما ويحمل 
العلم األسود ويقف على إحدى جدران 

القلعة.
كما نشر التنظيم أيضا مقاطع ڤيديو 
قال إنها تظهر مقاتليه وهو يجوبون 

غرف مبان حكومية في تدمر بحثا عن 
جنود احلكومة وينزعون صور الرئيس 

السوري بشار األسد ووالده.
وقال بعض النشطاء إن أكثر من 200 

جندي سوري قتلوا في املعركة من أجل 
املدينة.وتثير سيطرة »داعش« على املدينة 

األثرية في تدمر، مخاوف من نهب أو 
تدمير اآلثار املوجودة فيها وفي متحفها، 
خاصة بعد أن قام التنظيم خالل األشهر 

املاضية بتدمير عدد من املواقع واملدن 
األثرية في املناطق التي يسيطر عليها 

مثل متحف املوصل مبدينة املوصل 
شمالي العراق، وآثار مدينتي النمرود 

واحلضر التاريخيتني شمالي العراق، ما 
أثار موجة من اإلدانة من قبل املنظمات 

األممية املهتمة باآلثار، بحسب رصد 
مراسل »األناضول«.

من جانبه، أدان أعضاء مجلس األمن 
الدولي األعمال »اإلرهابية الوحشية« 

املستمرة التي يرتكبها تنظيم »داعش«، 
مبا في ذلك استيالئه على مدينة تدمر 

السورية.
وأعربوا عن »قلقهم العميق إزاء حياة 
اآلالف من سكان تدمر داخل املدينة، 

وإزاء مواقع التراث العاملي، والتي تتعرض 
حلملة منهجية من التدمير في كل من 

العراق وسورية«.
وكان ناشطون سوريون أعلنوا، األربعاء 

املاضي، سيطرة تنظيم »داعش« على 
مدينة تدمر بشكل كامل بعد انسحاب 

قوات النظام السوري غربا باجتاه ريف 
حمص الشرقي، وهو ما أقر به النظام في 

وسائل إعالمه.
ودعا أعضاء املجلس، في بيان صدر في 

وقت متأخر من مساء امس االول، إلى 
»توفير ممر آمن للمدنيني الفارين من 

العنف«، مؤكدين أن »املسؤولية الرئيسية 
عن حماية سكانها تقع على عاتق 

السلطات السورية«.
كما أدان بيان املجلس، أعمال »داعش« 
اإلرهابية، مبا في ذلك »قطع الرؤوس 

والقتل، واالغتصاب واالعتداء اجلنسي 
على النساء، والزواج القسري، والتجنيد 

القسري لألطفال«.
وذكر البيان أن »تدمير مواقع التراث 
الثقافي في العراق وسورية من قبل 

داعش وغيره من من األفراد واجلماعات 
واملؤسسات والكيانات املرتبطة بتنظيم 

القاعدة يعمل على توليد مصادر من 
الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، من 

خالل عمليات السلب والنهب وتهريب 
قطع التراث الثقافي من املواقع األثرية 

واملتاحف واملكتبات، واستخدام ذلك 
لدعم جهود التوظيف وتعزيز القدرات 

التشغيلية وتنفيذ هجمات إرهابية«.
وجدد البيان تأكيد أعضاء املجلس على 
»ضرورة إحلاق الهزمية بتنظيم داعش، 

وعلى أن استمرار األعمال الهمجية 
التي يرتكبها التنظيم لن تخيف أعضاء 

املجلس، بل ستشد من عزمهم على حشد 
اجلهود املشتركة للحكومات واملؤسسات«.

كما أعرب أعضاء مجلس األمن عن 
»دعمهم القوي جلهود املديرة العامة 

ملنظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا، ملواجهة 
تدمير ونهب التراث الثقافي«.

القاهرة حتدد 8 و9 يونيو 
الستضافة املؤمتر املوسع للمعارضة السورية

القاهرة ـ األناضول: أعلنت اخلارجية 
املصرية، امس أن القاهرة ستستضيف 

يومي 8 و9 يونيو املقبل »املؤمتر املوسع 
للمعارضة والقوى الوطنية السورية«، 

الذي قرره اجتماع القاهرة األول في يناير 
املاضي.

وفي بيان صادر عن اخلارجية املصرية، 
قال بدر عبدالعاطي، املتحدث الرسمي 
باسمها، إن »املؤمتر املوسع للمعارضة 

والقوى الوطنية السورية« ستستضيفه 
القاهرة يومي 8 و9 يونيو املقبل، وسيقام 

حتت رعاية املجلس املصري للشؤون 

اخلارجية )غير حكومي ومقرب من 
اخلارجية املصرية(، وهي اجلهة التي قامت 

برعاية االجتماع األول في يناير املاضي.
وأضاف عبدالعاطي أن املؤمتر »يهدف 
إلى التعبير عن رؤية أوسع من أطياف 

املعارضة السورية إزاء كيفية التحرك في 
املرحلة القادمة للعمل على انهاء األزمة 

السورية ووقف إراقة دماء األشقاء 
السوريني، وفى الوقت ذاته حتقيق تطلعات 

الشعب السوري املشروعة للتغيير مع 
احلفاظ على وحدة األراضي السورية 

ومؤسسات الدولة فيها«.

جتمع  »حقوقيي 14 آذار« بالتعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان خالل مؤمتر بعنوان »احملكمة العسكرية: حصر صالحياتها 
وحتديد ودورها واقتراح البديل القضائي لها« في قاعة احملاضرات في البيال وحتدث في جلسة االفتتاح النواب: زياد 
القادري، إيلي كيروز وإيلي ماروني                                 )محمود الطويل(

املستقبل رداً على رعد: عدالة التاريخ ستسقط احليطان

التهويل على عرسال يهدد حوار املستقبل ـ حزب اهلل
وحديث نصراهلل عن التعبئة العامة يثير ضجة 

هنا، كما سقطت هناك.
وقال النائب جمال اجلراح 
لقناة اجلدي����دة ان حزب اهلل 
يطرد املسلحني املعارضني للنظام 
السوري من أرضهم في القلمون، 
كما طردهم من القصير وحمص 
الى جرود عرسال، يطردهم من 
أرضهم ثم يدعي انهم يحتلون 

أرضه.
وكان األمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل دخل من 
جهته على اخلط الساخن، ليعلن 
أمس مبناسبة يوم اجلريح: اننا 
قد نقات����ل في كل األماكن، ولن 
نس����كت ألحد بعد اآلن، ونحن 
منتلك أوراق قوة لم نستخدمها 
بعد، انها معركة عرض ودين.

واعتبر نصراهلل ان اخلطر 

الذي يتهددنا هو خطر وجودي 
شبيه مبرحلة العام 1982 )عام 
االجتياح االس����رائيلي للبنان 

والذي بلغ بيروت(.
ويطل نصراهلل اليوم االحد 
ف����ي خطاب مبدين����ة النبطية 
)اجلن����وب( مبناس����بة ذكرى 
اخلامس والعش����رين من مايو 

.2000
وأملح نصراهلل خالل تفقده 
جرحى احلزب الى احتمال الدعوة 
للتعبئ����ة العامة ف����ي احلزب، 
وتوعد نصراهلل من أس����ماهم 
بشيعة السفارة األميركية في 
بي����روت ووصفه����م باخلونة 

والعمالء واألغبياء.
وعل����ى اثر الضج����ة التي 
احدثته����ا ه����ذه التصريحات 
أوضح����ت مص����ادر احلزب ان 
التصريحات اجتزئت وان األمني 
العام لم يقصد بالتعبئة العامة 
ما ذه����ب اليه البعض في حني 
نفى رئيس الهيئة الشرعية في 
احلزب الشيخ محمد يزبك نية 
توريط اجليش في عرسال أو 
غيرها، وقال نحن خلف اجليش 

ومعه.
لكن تصريح نصراهلل هذا 
أفسح املجال لسلسلة تصريحات 
مضادة، اذ رد الوزير الس����ابق 
محمد عبداحلميد بيضون، كل 
األزمات اللبنانية الدستورية 
واألمنية الى الطموحات اإليرانية، 
وقال انهم يش����عرون بتداعي 
أحالمهم لذلك يتمسكون بالورقة 
اللبنانية التي توفر لهم البقاء 

على املتوسط، مؤكدا سعي ايران 
الى تقسيم سورية ولبنان وإقامة 

دويلة شيعية � علوية.
وردا عل����ى س����ؤال لقن����اة 
»املس����تقبل« قال ان حزب اهلل 
يريد دفع اجليش في عرس����ال 
وجروده����ا ليقف ف����ي الصف 
اخللف����ي، وبعد دخول اجليش 
الى عرسال يلحقون به كما فعلوا 
في تكريت بالعراق، حيث اقنعوا 
األميركيني بأن اجليش العراقي 
هو من سيدخل، وعندما دخل 
حلق به احلشد الشيعي يعني 
ش����يعة ايران، وحرقوا البلدة. 
اجليش اللبناني عليه حماية 
عرس����ال ليس من املس����لحني 
الس����وريني بل م����ن حزب اهلل 

ايضا.
بيضون دعا حزب اهلل ومن 
معه من الش����يعة الى العودة 
للبنانيتهم وإلى وطنيتهم والى 
عروبتهم الصافية، ألنهم بالطرح 

املذهبي لن يصلوا الى مكان.
وعن التهديدات التي وجهها 
النائب محمد رعد للوزير ريفي 
وألحمد احلريري قال بيضون: 
انها بيئة موب����وءة كيف نرى 
هستيريا حزب القلمون واللون 
املذهبي الفاضح لهذه املعركة. 
لقد حتول����وا الى فرق قتل في 
القلمون وغير القلمون، وحزب 
اهلل اآلن حزب استيطاني محتل 
ألراضي س����ورية، لقد هدموا 
بيوت »القصير« حتى ال يعود 
أهله����ا إليها متهيدا للتغييرات 

الدميوغرافية.

واملنطقة والعالم، فالعدالة التي 
تكمل مسيرتها في الهاي، والتي 
ستعيد محاكمة ميشال سماحة 
في بيروت، ستوقف اإلرهابيني 

في لبنان.
وأضافت: »حيطان« كبيرة 
سقطت في دول عربية كثيرة، 
حيطان القمع والقتل حيطان 
اخلوف والرعب، حيطان الصمت 
ستسقط في لبنان قريبا جدا. ان 
تهديد النائب رعد وزير العدل 
أشرف ريفي واألمني العام لتيار 
املستقبل أحمد احلريري بالقول 
»حسابه بعدين«، وتهديد حزب 
اهلل باجتياح عرسال وجرودها، 
بعدما فشلت حربهم السياسية 
واإلعالمي����ة والعس����كرية في 
القلمون، كلها حيطان ستسقط 

بيروتـ  عمر حبنجر

تداعي����ات ح����رب القلمون 
رفعت حرارة الس����جاالت بني 
تيار املستقبل وحزب اهلل، فهذه 
البلدة البقاعية املناصرة سياسيا 
وإنسانيا للثورة السورية، أكدت 
بعد اجتماع املجلس البلدي امس 
األول، ان اجليش اللبناني هو 
اجلهة الوحيدة املخولة بضبط 
أمن البلدة، وأن عرسال خط أحمر 
وال يحق ألحد ان يهدد باجتياحها 

أو قصفها.
احلوارات الساخنة بني التيار 
واحلزب تن����ذر بوقف جوالت 
احلوار الثنائية في »عني التينة«، 
وقد تتعقد اكث����ر بحيث متتد 
الى مجلس الوزراء اذا صدقت 
املعلومات التي تقول ان وزير 
العدل اشرف ريفي سيطرح في 
اجللسة املقبلة ملجلس الوزراء، 
تهديدات النائ����ب محمد رعد، 
رئيس كتلة نواب حزب اهلل له 

وللسيد احمد احلريري.
وامللفات اخلالفية بني الطرفني 
بات����ت اكبر مما ميكن احتواؤه 
بالصمت او التجاهل، وخصوصا 
على املستوى األمني وباألخص 
في بلدة عرسال التي هي مبثابة 
املعقل السياس����ي األكبر لتيار 

املستقبل في البقاع الشمالي.
وقالت املستقبل: انه رمبا على 
حزب اهلل ورئيس كتلته النيابية 
محمد رعد ان يعيد النظارات التي 
نزعها عن عينيه مؤخرا، ليرى 
جيدا ما الذي يجري في لبنان 

بيضون: إيران تسعى 
الى تقسيم سورية 
ولبنان وإقامة دويلة 

شيعية ـ علوية

القوات العراقية تبدأ الهجوم املضاد في الرمادي

سالم واحلريري وجنبالط
 ودريان وفضل اهلل: 

إدانة شديدة لتفجير القطيف
بيروت ـ خلدون قواص

وص���ف رئيس مجلس الوزراء متام س���الم  اجلرمية 
الوحشية التي تعرض لها مصلون أبرياء في أحد مساجد 
القطيف باململكة العربية السعودية بالعمل اجلبان، ومن 
قام بهذا العمل هو عقل إجرامي أسود ال يقيم وزنا للحرمات 
وال صلة له باإلسالم واملسلمني، ويهدف الى القتل املجاني 
بغرض إيقاع الفتنة الس���وداء بني أبناء البلد الواحد وال 
ميكن النظر إليه إال باعتباره عبثا خالصا من شأنه اإلساءة 
الى األمن واألمان واالستقرار التي طاملا عرفت بها اململكة 

العربية السعودية.
واعتبر الرئيس سعد احلريري ان هذا االعتداء اإلجرامي 
مكشوف بأهدافه ونواياه، ألنه حلقة في سلسلة خبيثة ترمي 
الى إثارة الفتنة بني أبناء اململكة، وتهديد االستقرار الذي 
سيبقى، بإذن اهلل، عالمة فارقة من عالمات القوة والوحدة 

والتماسك الوطني حول الدولة السعودية وقيادتها.
وندد رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط 
بالتفجير اإلرهابي، وأكد ان هذا احلادث اإلرهابي البربري 
املدان يؤكد مرة جديدة ان اإلرهاب ال مييز بني املناطق او 
األشخاص او الطوائف او املذاهب، وهو يستهدف ضرب 
استقرار اململكة والتعرض ألمنها الوطني الذي يبقى ركنا 

أساسيا من منظومة األمن العربي.
ووصف مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ما حصل 
بأنه إرهاب بحق اإلسالم ومشروع فتنة بني املسلمني. وقال: 
ان أمن اململكة العربية السعودية خادمة احلرمني الشريفني 
واملؤمتنة على رعايتهما هو من أمن العالم اإلسالمي كله، 
واالعتداء على أمنها هو اعتداء على أمن كل مسلم في كل 

مكان من العالم.
وأشار حزب اهلل في بيان له ان هذه اجلرمية هي واحدة 
من اجلرائم التي تستهدف املساجد واملراكز الدينية على 
امتداد عاملنا اإلسالمي، والتي ترتكبها جماعات ال تعرف معنى 
للصالة، وال تراعي حرمة لبيوت اهلل ومراكز عبادته، وال 
تقيم وزنا حلرمة الدماء الطاهرة البريئة التي تسفك على 

مذابح اجلهل واحلقد والتحريض الطائفي واملذهبي.
وقال العالمة السيد علي فضل اهلل: ال نرى في ذلك إال 
سعيا إلش���عال فتنة مذهبية، ومحاولة إليجاد شرخ في 
العالقة بني املس���لمني الذين عرفوا التعايش والتواصل 
طوال الفت���رة املاضية، وعمال إلدخاله���م في أتون الفنت 

املتنقلة في أكثر من بلد.

شيخ البوفهد: القوات 
األمنية تتقدم بشكل 

كبير في املنطقة  
واستعادت أجزاء 

واسعة
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أمير املنطقة الشرقية تفقّد املصابني ونقل متنيات خادم احلرمني الشريفني لهم بالشفاء العاجل

السعودية تعلن القبض على 26 عنصرًا من »داعش« 
وتكشف عن هوية انتحاري »القديح«

»التحالف« يقصف مخازن أسلحة في مسقط رأس صالح

هادي يعتذر عن املشاركة في اجتماع جنيڤ
وسفينة إيران ترسو في جيبوتي للتفتيش

ـ وكاالت: قصف  عواصـــم 
طيـــران التحالف العربي الذي 
تقوده السعودية لدعم الشرعية 
في اليمن مخازن أســـلحة في 
سنحان، مسقط رأس الرئيس 
اليمني الســـابق علي عبداهلل 
صالـــح. وقد شـــنت طائرات 
التحالف سلســـلة من الغارات 
املركزة امس االول اســـتهدفت 
مخازن أسلحة وجتمعات عدد 
من مواقع ميليشيات احلوثي 
التابعة لصالح.  وامليليشيات 
واستهدفت مواقع للمتمردين 
احلوثيني في صنعـــاء وعدن 
ومأرب وشـــبوة. ففي محيط 
صنعاء، استهدفت الغارات عشرة 
معسكرات أو جتمعات للحوثيني 

وميليشيات صالح.
وفي صـــرواح في محافظة 
مأرب )شـــرق صنعاء( شنت 
التحالف سلســـلة  مقاتـــات 
غارات على مواقع، كما تعرضت 

جتمعات للحوثيني في شبوة 
)جنوبـــا( لغارات عـــدة. وفي 
عدن كبرى مدن اجلنوب اليمني 
ســـقط 20 قتيا فـــي صفوف 
احلوثيني وحلفائهم. الى ذلك، 
اعتذر الرئيس اليمنى عبد ربه 
منصور هادى عن املشـــاركة 
في محادثـــات جنيڤ قائا ان 
املســـتجدات احلالية ال تساعد 
على اتخاذ قرار باملشاركة في 
احملادثات بني األطراف اليمنية 
املزمع عقدها مبدينة جنيڤ يوم 
اخلميس القادم.  وذكر موقع مين 
برس اإلخبارى أن هادى أوضح 
في رسالة بعث بها الى بان كى 
مون األمني العام لألمم املتحدة 
أنه ليس هناك ما يدل على أن 
االنقابيني احلوثيني لديهم حسن 
نوايا وملتزمون بقرار مجلس 

األمن رقم 2216. 
وأضاف أن جماعة احلوثيني 
لم تبد حسن النية للتعامل مع 

املؤمتـــر ولم تبـــد أي جتاوب 
مع محاوالت احلل السياســـي 
لألزمـــة اليمنية.  في ســـياق 
متصل، ســـقط قتلى وجرحى، 
امس في اشتباكات بني املقاومة 
الشعبية التابعة للرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي، ومسلحني 
حوثيني في عدة أحياء مبدينة 
تعز وسط اليمن، حسب شهود 
عيان. وأفاد شهود العيان عبر 
الهاتـــف بأن قتلـــى وجرحى، 
لم يعرف عددهم، ســـقطوا من 
مســـلحي احلوثـــي واملقاومة 
الشعبية جراء اندالع اشتباكات 
الطرفني في أحياء حوض  بني 
األشراف واإلخوة واجلمهوري 
مبدينة تعز. إلـــى ذلك، أفادت 
وكالة فارس اإليرانية أن سفينة 
املساعدات اإليرانية املتجهة إلى 
اليمن رست في جيبوتي لتفتيش 
شحنتها، مؤكدة أن سفينة »إيران 
شاهد حتمل 2500 طن من الغذاء 

والدواء إلى الشـــعب اليمني«. 
وقال مسؤولون في االمم املتحدة 
انهـــم تســـلموا حمولة  امس 
التي نقلتها سفينة  املساعدات 
ايرانية في مرفأ جيبوتي قبل 
نقلها الى اليمن. وحتمل السفينة 
2500 طن من املساعدات بينها 
الدقيق واالرز واالطعمة املعلبة 
واملعدات الطبية وزجاجات املياه، 
وجميعها تعتبر حاجات طارئة 

للشعب اليمني.
 من جهتها، اعلنت السلطات 
في جيبوتي ان السفينة االيرانية 
وصلت فـــي وقت متأخر امس 
االول. وقال رئيس سلطات ميناء 
جيبوتي ابو بكر هادي لفرانس 
برس ان »السفينة ستفرغ متاما 
لتنقل احلمولة الى سفن اخرى، 
كل شـــيء يحصل بشفافية«. 
وكانت الواليات املتحدة دعت ألن 
تتوجه السفينة الى جيبوتي بدال 

من ميناء احلديدة في اليمن.

رؤساء أركان جيوش الدول العربية يدينون حادث »القطيف«

حجازي: االنتهاء من اإلجراءات اخلاصة بإنشاء القوة العربية 
املشتركة قبل 29 يونيو املقبل

القاهرةـ  وكاالت: عقد رؤساء 
أركان جيـــوش الدول األعضاء 
بجامعة الدول العربية اجتماعهم 
الثانـــي امس الســـتكمال بحث 
تشـــكيل قوة عربية عسكرية 
مشـــتركة، وذلـــك فـــي إطـــار 
تنفيذ قرار القمة العربية التي 
استضافتها مدينة شرم الشيخ 
املصرية في 29 مارس املاضي.

وأكد رئيس االجتماع رئيس 
أركان القوات املسلحة املصرية 
الفريق محمود حجازي في كلمته 
لـــدى افتتاح أعمـــال االجتماع 
ضرورة االنتهاء من عمل رؤساء 
األركان فيما يتعلق بتنفيذ قرار 
قمة شرم الشيخ اخلاص بإنشاء 
قوة عربية عسكرية مشتركة قبل 

يوم 29 يونيو املقبل.
وأوضح الفريق حجازي انه 
وفقا لقرار قمة شرم الشيخ يوجد 

3 محددات، أولها ان القمة اعتمدت 
مبدأ إنشاء القوة وأوكلت مهمة 
ذلك الى رؤساء األركان ووضع 
اآلليات اخلاصة، والثاني االنتهاء 
من ذلك فـــي 29 يونيو املقبل. 
وأضاف ان احملدد الثالث يتضمن 
التقـــدم بنتيجة عمل رؤســـاء 
األركان الى رئاســـة القمة على 
ان يكون ذلك في شكل متكامل، 
معربا عن أمله ان تكلل اجلهود 

إلجناز هذه املهمة.
وفي الســـياق ذاته، شـــدد 
حجازي على وجوب االنتهاء من 
العمل قبل يوم 29 يونيو حتى 
»نتيح لرئاسة القمة العربية فترة 
شهر على األقل إلجراء املشاورات 
املطلوبة في هذا الصدد«. وناقش 
رؤساء أركان اجليوش العربية 
»املشروع األولي للبروتوكول 
االختياري بشأن إنشاء قوة عربية 

مشتركة« ومذكرة شارحة بشأن 
تنفيذ قرار القمة العربية إلنشاء 
قوة عربية مشتركة لصيانة األمن 
القومي العربي. يذكر ان رؤساء 
األركان عقدوا اجتماعهم األول في 
22 أبريل املاضي مبقر اجلامعة 
برئاسة مصر، وأكدوا ضرورة 
العمل اجلماعي املشترك إليجاد 
حلول عربية لقضايا املنطقة، 
وكذلــــك أهمية تشــــكيل القوة 
العربية املشتركة لتمكني الدول 
العربية من التعامل بفاعلية مع 

التحديات الراهنة.
أركان  إلى ذلك، دان رئيس 
القوات املسلحة املصرية الفريق 
محمود حجازي أمس احلادث 
»اإلرهابي« الذي وقع مبحافظة 
القطيف شرقي اململكة العربية 
الســــعودية أمس األول وخلف 
العشرات من القتلى واجلرحى. 

وقــــال حجــــازي ان »مثل تلك 
األعمــــال اإلرهابيــــة لكل قوى 
التطرف واإلرهــــاب لن تزيدنا 
إال إصرارا على اجتثاث جذور 
اإلرهــــاب من أوطاننــــا لتحيا 

شعوبنا في أمن وسام«.
وأعرب عــــن خالص العزاء 
للشعب السعودي والى خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز وولي العهد صاحب 
السمو امللكي نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزيــــر الداخلية األمير 
محمد بن نايف وولي ولي العهد 
صاحب الســــمو امللكي النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفــــاع األمير محمد بن 
سلمان في ضحايا احلادث، داعيا 
اهلل عز وجل أن يتقبل الضحايا 
في فسيح جناته وأن يلهم ذويهم 

الصبر والسلوان.

عبدالعزيز اخلضيري.
13 عصام سليمان محمد 
الداوود )املشــــار الســــمه 

آنفا(.
14 محمد حمد عبداهلل 

احلميدي.
15. محمد ابراهيم محمد 

احلمدان.
16 محمد حمدان حمود 

الرحيمي املطيري.
17 محمــــد عبدالعزيز 

محمد الربع.
18 معــــاذ عبداحملســــن 

عبداهلل بن زامل.
19 عبداهلل عبدالعزيز 
محمد السعوي من مواليد 
1420/10/3هـــــ، ويبلغ من 

العمر ستة عشر عاما
20 عبداهلل عبدالرحمن 
سليمان الطلق من مواليد 
1421/5/22هـــــ، ويبلغ من 

العمر خمسة عشر عاما.
21 صالح محمد صالح 
مــــن مواليــــد  الســــعوي 
1421/9/1هـ، ويبلغ من العمر 

خمسة عشر عاما.
املتحــــدث األمني  وأكد 
أن اجلهات األمنية ال تزال 
تواصل حتقيقاتها في هاتني 
اجلرميتني وتتبع كل ما له 
صلة بهما، والقبض على من 
يتبني تورطه فيهما سواء 
بالتحريض أو التمويل أو 

التستر.
وشــــدد على أن »وزارة 
إذ تعلــــن ذلك  الداخليــــة 
لتؤكد أن مثل هذه األعمال 
اإلرهابية التي تســــتهدف 
العبــــادة  املصلــــني ودور 
الشرفاء نفذت  واملواطنني 
بأدوات تدار بأيد خارجية 
هدفها شق وحدة املجتمع 
وجره لفتنة طائفية، وأن 
استنكار املجتمع السعودي 
بجميع فئاته لهذه اجلرمية 
النكراء ووقوفه صفا واحدا 
ضد هــــذا العمــــل اجلبان 
يقول لهؤالء خبتم وخاب 
مسعاكم، وثقتنا باهلل عز 
وجل ثــــم بقوات األمن في 
ماحقة هؤالء القتلة ومن 
يقف وراءهم وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون..
واهلل الهــــادي إلى ســــواء 

السبيل«.

عشر مخزنا لها.
- عدد خمــــس بنادق، 
وتســــعة مسدسات، واثنا 
عشر مخزنًا لها، وأسلحة 

بيضاء.
- 230 كغــــم من مادتي 
نترات األملنيــــوم ونترات 
تدخــــل  البوتاســــيوم 
فــــي صناعــــة اخلائــــط 

املتفجرة.
- نشرات تشرح كيفية 
إعــــداد اخلائط املتفجرة، 
وأخرى تتضمــــن فتاوى 

للفكر الضال.
ثالثا: متثلت أدوار بقية 
املوقوفني من عناصر هذه 
اخللية وعددهم 21 موقوفا 
فــــي تبنــــى فكــــر تنظيم 
داعش اإلرهابي، والدعاية 
له وجتنيد األتباع خاصة 
صغار السن، وجمع األموال 
لتمويل عملياتهم، ورصد 
حتركات رجال أمن وعدد من 
املواقع احليوية، والتستر 
على املطلوبني أمنيا وتوفير 
املأوى لهــــم ومن ضمنهم 
منفــــذ العملية االنتحارية 
ببلدة القديح الذي ظهر أن 
املوقوف عصام ســــليمان 
محمد الداوود كان يؤويه. 
وأسماء هؤالء على النحو 

التالي:
1 احمد عبداهلل عيسى 

العيسى.
2 اســــامة علي عبداهلل 

العثمان.
3 اســــيد عثمان احمد 

الدويش.
4 دخيل شــــبيب دخيل 

الدوسري.
5 ســــليمان عبدالعزيز 

محمد الربع.
6 صالح ابراهيم صالح 

النمي.
7 صالح ســــعد محمد 

السنيدي.
فهــــد  8 عبدالرحمــــن 

عبداهلل التويجري.
9 عبــــداهلل عبدالعزيز 

الهذال.
10. عبداهلل ســــليمان 

عبداهلل الفرج.
مشــــعل  عبــــداهلل   11

الكثيري.
ابراهيــــم  عثمــــان   12

صالح بن عبدالرحمن صالح 
القشعمي، سعودي اجلنسية، 
وهو من املطلوبني للجهات 
األمنيـــة النتمائـــه خللية 
إرهابية تتلقى توجيهاتها 
من تنظيم داعش اإلرهابي 
في اخلارج، مت كشفها في 
أواخر شهر رجب املاضي 
وقبض حتى تاريخه على 
26 من عناصرها وجميعهم 
سعوديو اجلنســـية. كما 
أثبت املعمـــل اجلنائي من 
خال فحـــص العينات من 
بقايا جثة اإلرهابي وموقع 
احلادث أن املادة املستخدمة 
في التفجير هي من نوع »آر 

دي اكس«.
ثانيًا: أســــفرت نتائج 
التحقيقــــات عــــن ثبوت 
تــــورط 5 من عناصر هذه 
اخللية اإلرهابية في ارتكاب 
جرمية إطــــاق النار على 
إحدى دوريات أمن املنشآت 
أثناء قيامها مبهام احلراسة 
مبحيــــط موقــــع اخلــــزن 
االستراتيجي جنوب مدينة 
الرياض يوم اجلمعة املوافق 
1436/7/19هـ والتي نتج عنها 
استشهاد قائدها اجلندي 
ماجد عائض الغامدي تغمده 
اهلل بواسع رحمته حيث 
أقروا بجرميتهم، والتمثيل 
بجثته بإشعال النار فيها، 

وهم كل من :
1 عبدامللك فهد عبدالرحمن 

البعادي.
2 محمد خالد ســــعود 

العصيمي.
3 عبداهلل سعد عبداهلل 

الشنيبر.
4 محمــــد عبدالرحمن 

طويرش الطويرش.
5 محمد عبداهلل محمد 

اخلميس.
وقد ضبط بحوزتهم ما 

يلي:
- عدد رشاشني من نوع 
) كاشــــينكوف( ضبطــــا 
داخل مزرعة في محافظة 
القصب, وأثبتت املضاهاة 
الفنية لهما  والفحوصات 
مبعامل األدلة اجلنائية أنهما 
الساحان املستخدمان في 
اجلرمية، كما مت ضبط ثاثة 
رشاشات أخرى مع أربعة 

الرياض ـ )واس(: تفقد 
الســـمو امللكي  صاحـــب 
األمير سعود بن نايف بن 
أميـــر املنطقة  عبدالعزيز 
الشـــرقية، أمس، املصابني 
جراء العملية اإلرهابية التي 
اســـتهدفت املصلني بأحد 
مســـاجد القديح مبحافظة 
القطيف، بحضـــور وزير 
الصحة م. خالد الفالح وذلك 
مبستشفى القطيف والدمام 

املركزي.
ونقل سموه للمصابني 
حتيـــات خـــادم احلرمني 
امللك سلمان بن  الشريفني 
عبدالعزيز وسمو ولي العهد 
وســـمو ولي ولـــي العهد، 
ومتنياتهم لهم بالشـــفاء 

العاجل.
وأكد األمير ســـعود بن 
نايف في تصريح صحافي 
نقلته وكالة األنباء السعودية 
الرسمية »واس« أن زيارته 
للمصابني أتت بتكليف من 
خادم احلرمني الشريفني، 
ناقـــا متنياتـــه ألبنائـــه 
الذيـــن أصيبوا  املواطنني 
بهذا احلادث األليم، مشيرا 
الى أنه أقل ما يقال عنه إنه 
عمل إجرامي وغير مبرر، 
مؤكدا أن شعب اململكة يقف 
صفا واحدا ضد من يريد أن 
يســـيء ألي مواطن في أي 
بقعة مـــن أراضي اململكة. 
وقدم العزاء ألسر الشهداء، 
متمنيا للمصابني الشـــفاء 
العاجل، مشددا على أن خادم 
احلرمني يتابع باهتمام حالة 
املواطنني، والوضع  أبنائه 
في القديح للتأكد من توفير 
الرعايـــة الطبيـــة الازمة 
للمصابني، الفتا إلى متابعة 
خادم احلرمني الشـــريفني 
وســـمو ولي العهد وسمو 

ولي ولي العهد ألحوالهم.
وأكـــد أميـــر املنطقـــة 
أنه لن يهدأ  الشرقية على 
بـــال ألي رجل مـــن رجال 
األمن مـــا لم يتوصلوا ملن 
يقف وراء هـــذه اجلرمية 
النكراء جتاه أبناء الوطن، 
مشـــددا على الوقوف بكل 
صابة وبكل قوة لكل من 
يريد اإلضرار باململكة كائنا 
من كان سواء بشق اللحمة 
الوطنية أو باإلساءة لديننا 

أو لوطننا.

بيان »الداخلية السعودية«

وصرح املتحدث األمني 
لوزارة الداخلية بأنه إحلاقا 
ملا سبق إعانه، يوم اجلمعة 
املوافق 1436/8/4هـ، عن إقدام 
أحد األشخاص بتفجير نفسه 
بحزام ناسف بني املصلني 
مبسجد اإلمام علي بن أبي 
طالـــب ÿ ببلدة القديح 
مبحافظة القطيف، مما نتج 
عنه استشهاد 21 وإصابة 101 
مواطن من املصلني )تغمد 
اهلل الشهداء بواسع رحمته 
وعجل بشفاء املصابني(.. 
ومبباشرة اجلهات املختصة 
التحقيقية في  إجراءاتهـــا 
هذه اجلرمية النكراء تبني 

اآلتي:
أوال: اتضح من إجراءات 
التثبـــت من هويـــة منفذ 
اجلرميـــة اإلرهابية اآلثمة 
مبسجد اإلمام علي بن أبي 
طالـــب ÿ ببلدة القديح 
مبحافظة القطيف أنه يدعى 

.. وسموه متحدثا إلى أحد األطفال املصابني باملستشفى  )واس(  صاحب السمو امللكي األمير سعود بن نايف أمير املنطقة الشرقية مواسيا أحد املصابني من كبار السن مبستشفى القطيف والدمام املركزي أمس         )واس( 

عواصم - وكاالت: توالت ردود األفعال الدولية بإدانة 
التفجير اإلرهابي الذي استهدف مسجدا في منطقة 

القديح مبحافظة القطيف، فقد أدان مجلس األمن 
الدولي التفجير، مؤكدا ان تنظيم »داعش« الذي تبنى 

االعتداء »يجب ان يهزم«. وقال املجلس في بيان 
رئاسي، امس األول، ان اعضاءه الـ 15 »يدينون بأشد 
عبارات اإلدانة« هذا التفجير ويعبرون عن »تعاطفهم 

العميق ويقدمون تعازيهم الى عائالت ضحايا هذا 
العمل الشرير والى احلكومة السعودية«. واضاف 

البيان ان »تنظيم داعش يجب ان يهزم« وان افكار 
»التعصب والعنف والكراهية التي يعتنقها يجب ان 

يتم القضاء عليها«. واكد اعضاء املجلس ان »األعمال 
الهمجية التي يرتكبها التنظيم ال ترهبهم بل تزيدهم 

إصرارا على وجوب ان يكون هناك جهد مشترك 
بني احلكومات واملؤسسات، مبا فيها تلك املوجودة 

في املنطقة األكثر تضررا، ملواجهة تنظيم الدولة 
اإلسالمية واجلماعات التي بايعته«. وحض املجلس 
كل الدول على التعاون مع السلطات السعودية من 

اجل اعتقال ومحاكمة األشخاص املتورطني »في هذه 
األعمال اإلرهابية املستنكرة«.

كما أدان األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون بشدة 
التفجير اإلرهابي، مؤكدا أن »مثل هذه الهجمات 

البغيضة على أماكن العبادة تهدف إلى تأجيج الصراع 
الطائفي«، معربا عن أمله في أن يتم تقدمي اجلناة على 

جناح السرعة إلى العدالة«.
وقدم األمني العام خالص تعازيه ألسر الضحايا، 
معربا عن تعاطفه مع حكومة وشعب السعودية. 

من جهته، أعرب األمني العام ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية د.عبداللطيف الزياني عن شجب 

دول مجلس التعاون واستنكارها الشديد الستهداف 
املواطنني األبرياء »وهم يتعبدون في بيوت الرحمن 

ومساندتها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات 
حلماية أمنها واستقرارها«. ووصف الزياني هذا 

احلادث املؤلم بأنه »عمل اجرامي جبان يتنافى مع 
كل القيم واملبادئ اإلسالمية واإلنسانية«، مشيرا 

الى ان مرتكبي هذه اجلرمية البشعة استهدفوا من 
ورائها اشعال نار الفتنة وتهديد النسيج االجتماعي 

وزعزعة أمن واستقرار اململكة. وعبر الزياني عن 
ثقته في كفاءة أجهزة األمن السعودية وقدرتها على 

كشف مالبسات هذا العمل »االرهابي« ومحاربة 
تنظيم »داعش« اإلرهابي ومكافحة فكره الضال. كما 
اعرب األمني العام ملجلس التعاون عن تعازيه احلارة 

لذوي الشهداء وللحكومة والشعب السعودي، متمنيا 
للجرحى الشفاء العاجل. وفي وقت سابق، دانت 

الواليات املتحدة التفجير اإلرهابي واعتبر املتحدث 

باسم البيت األبيض جوش إيرنست ان هذا احلادث 
»مأساوي للغاية«.

وفي السياق، دانت وزارة اخلارجية الروسية 
التفجير، وقال ألكسندر لوكاشيفيتش، املتحدث 

الرسمي باسم الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء 
»سبوتنيك« الروسية، إن موسكو تقف ضد استغالل 
الدين ألهداف سياسية وضد إشعال نار التناقضات 

الطائفية. وأعرب عن تأييد موسكو الثابت جلهود 
قيادة اململكة العربية السعودية وأجهزتها األمنية 
للتصدي احلازم ألعمال اإلرهابيني على اختالف 

انتماءاتهم.  بدوره، استنكر وزير الشؤون اخلارجية 
والتنمية الدولية الفرنسي لوران فابيوس الهجوم 

الشنيع، داعيا إلى ضرورة تقدمي املسؤولني عن 
هذا احلادث إلى العدالة، مؤكدا أن بالده تعرب عن 

تضامنها مع السلطات والشعب السعودي في مكافحة 
اإلرهاب.

وأعربت وزارة اخلارجية املصرية عن استنكارها 
الشديد لهذا العمل اإلرهابي، مؤكدة تضامن القاهرة 
مع السعودية في مواجهتها اإلرهاب بجميع صوره. 
كما دان احلادث شيخ األزهر د.احمد الطيب، ووزير 

األوقاف د.محمد مختار جمعة، ومفتي مصر د.شوقي 
عالم، ونقابة االشراف.

كما استنكر التفجير اإلرهابي كل من: األردن، واملغرب، 
ولبنان، وتركيا، وباكستان، وإسبانيا، وافغانستان، 

وليبيا، وفلسطني، إضافة إلى رئيس البرملان العربي. 
وكان الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد 
النبوي الشيخ د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس 

قد أدان، باسمه وباسم أئمة وخطباء وعلماء ومدرسي 
احلرمني الشريفني ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون 

املسجد احلرام واملسجد النبوي عن استنكاره للحادث 
اإلجرامي والهجوم الدموي الذي استهدف املصلني 

ببلدة القديح في محافظة القطيف. 
وعد السديس ذلك إجراما وفسادا وعدوانا وإرهابا 
وطغيانا، داعيا إلى تقوى اهلل عز وجل واحلذر من 
أعمال العنف واجلرائم اإلرهابية التي هي من الشر 

العظيم الذي يهدد أمن املجتمعات واستقرارها، وأهاب 
باجلميع الى احلذر من هذه املسالك الضالة. كما أدان 

رئيس هيئة حقوق اإلنسان السعودية د.بندر بن محمد 
العيبان هذا التفجير اإلرهابي اآلثم واجلبان، وقال إنه 

يتنافى مع القيم اإلسالمية واإلنسانية كافة، مؤكدا 
أن اململكة العربية السعودية بقيادة خادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ستمضي بكل 
قوة في مكافحتها لإلرهاب واجتثاثه وان أبناء اململكة 

يقفون صفا واحدا ضد هذه األعمال اإلجرامية التي 
تنتهك كل القيم واألعراف واحلقوق.

إدانة دولية واسعة للتفجير اإلرهابي
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45 مليون من »السيتي« لرحيمالرياضية
دخل فريق مان سيتي بقوة في صفقة ضم النجم الشاب رحيم 
سترلينغ العب ليڤربول، والذي أعرب عن رغبته في الرحيل عقب 
نهاية املوسم.
صحيفة ديلي ميل البريطانية أكدت أن إدارة السيتيزينز ستتقدم 
بعرض رسمي يصل إلى 45 مليون جنيه استرليني للظفر بخدمات 
الالعب صاحب الـ )20 عاما( في يونيو املقبل، والذي يالقي اهتماما 
كبيرا من جانب ارسنال وتشلسي.

نادال يحلم بـ »العاشر«..  وسيرينا وشارابوڤا 
تبحثان عن »الثالث« في انطالق روالن غاروس اليوم

سيكون حلم اإلس����باني رافايل نادال صعبا 
لتحقيق لقبه العاش����ر »ال ديسيما« في بطولة 
فرنسا املفتوحة اليوم، ثاني البطوالت ال� 4 الكبرى 
للتنس، نظرا لتراجعه ف����ي تصنيف الالعبني 
مؤخرا ومواجهة محتملة مع املصنف اول عامليا 
في ربع النهائي. ومنذ تتويجه األول في باريس 
بعد أيام قليلة على عيده التاسع عشر، يهيمن 
اإلسباني بشكل رهيب على البطولة الفرنسية، 
إذ أحرز 9 ألقاب مع استثناء وحيد في 2009 راح 

للسويسري روجيه فيدرر.
ويواجه ن����ادال رحل����ة صعبة إذا م����ا أراد 
االحتفاظ بلقبه إذ يقف على مس����اره الصربي 
نوڤاك ديوكوڤيتش املصنف أول عامليا الذي قد 

يواجهه في الدور ربع النهائي.
وكان ال مفر لنادال، حامل لقب 14 دورة كبرى، 
من مواجهة احد املنافس����ني الكبار قبل النهائي 
بس����بب تصنيفه في املركز السادس لتراجعه 

عامليا الى املركز السابع.
واحتفظ املاتادور باللقب العام املاضي بفوزه 
على ديوكوڤيت����ش بالذات في املباراة النهائية، 
رافعا رصيده في البطولة الفرنسية الى 5 القاب 
متتالية )رقم قياس����ي( و9 في مس����يرته )رقم 
قياسي ايضا(، متقدما بفارق كبير على األسطورة 

السويدية بيورن بورغ )6 ألقاب(.
وخرج نادال من نصف نهائي مونتي كارلو 
امام ديوكوڤيتش والدور الثالث في برش����لونة 
أمام اإليطالي فابيو فونييني وربع نهائي روما 
أمام السويسري ستانيس����الس فافرينكا، ولم 
يعد وصوله الى نهائي مدريد، حيث خسر أمام 

البريطاني اندي موراي ثقته الكاملة بنفسه.
ويبدأ ديوكوڤيتش الذي خس����ر نهائي 2012 

ايضا أمام نادال، مشواره في البطولة الفرنسية 
امام الفنلندي ياركو نيمينن، فيما يستهل نادال 
حملة الدفاع عن لقبه أمام الفرنسي كويننت هالي 

املشارك ببطاقة دعوة.
أما بالنسبة للسويسري روجيه فيدرر املصنف 
ثانيا وبطل 2009 فيبدأ مشواره ضد الكولومبي 
اليخاندرو فايا احد اخلاس����رين احملظوظني في 
التصفيات في طريقه الصطدام محتمل في ربع 
النهائي مع مواطنه فافرينكا، فيما يلعب البريطاني 
موراي الثالث ضد األرجنتيني فاكوندو ارغويو 
احد اخلاس����رين احملظوظني في التصفيات، في 
طريق����ه ملواجهة محتملة في رب����ع النهائي مع 
اإلسباني دافيد فيرر قبل االصطدام بديوكوڤيتش 
او نادال في دور ال� 4. ولدى السيدات، تبحث كل 
من األميركية سيرينا وليامس والروسية ماريا 
شارابوڤا عن إحراز لقبها الثالث بعد سيطرتهما 

على املنافسات في اخر 3 سنوات.
وتواجه وليامس املصنفة أولى مسارا صعبا 
إذ هناك احتمال بأن تلتقي البيالروسية فيكتوريا 
ازارنكا وشقيقتها ڤينوس قبل ربع النهائي، على 
ان تبدأ بطلة 2002 و2013 مشوارها ضد التشيكية 

اندريا هالفاتسكوفا املتأهلة من التصفيات.
وفي املقابل، تبدو مهمة ش����ارابوڤا املصنفة 
ثانية وحاملة اللقب أسهل من سيرينا، حيث تبدأ 
مش����وارها ضد األستونية كايا كانيبي املصنفة 
49 عاملي����ا، والتي فازت عليها 4 مرات متتالية، 
في طريقها ملواجهة محتملة في ربع النهائي مع 
اإلسبانية كارال سانشيز نافارو املصنفة ثامنة 
واملميزة على املالعب الترابية، علما ان شارابوڤا 
أحرزت لقب دورة روما األحد املاضي على حساب 

نافارو بالذات 4-6 و7-5 و1-6.

روالن غاروس.. ملن؟

علي بن احلسني وڤان براغ تعرضا حملاوالت ابتزاز
من األمير علي وفان براغ قبل 
تسليمهما معلومات حول ما 
زعم����وا انها حملة تش����ويه 

سمعة نظمها بالتر.
وبحسب صحيفة »ذي نيو 
بيبر« فان االمير علي وفان 
براغ أكدا تلقي هذه االتصاالت 

من دون ان يقعا في الفخ.
ونقلت عن متحدث باسم 
االمي����ر علي: »جاء الينا عدد 
من األفراد مع ادعاءات مماثلة. 
كانت مقاربتنا محاولة اللقاء 
التي  بهم لنقي����م املعلومات 
ميلكونها«. وذكر احملتالون 
ان مدير شركة امن مقرها في 
الهند وضع تقريرا بعد مراقبة 
االمير علي لتقدميه الى ابنة 

بالتر كورين.
لكن لدى محاولة االتصال 
من قبل الصحيفة، نفى احملقق 

وكورين بالتر املعلومات.
ونكرت كورين بالتر هذه 

األخبار قائلة: »ال اعرف من 
يقف وراء ذلك، لكن هذا يهدف 
بالطبع الى تش����ويه سمعة 

والدي«.
الثالثة  وكان املرشحون 
ضد بالتر ينطلقون من قاعدة 
الى حد  األصوات األوروبية 
كبي����ر، ولذلك أمل����ح رئيس 
الفرنسي  االحتاد االوروبي، 
ميشال بالتيني، قبل فترة الى 
انه يعمل على توحيد اجلهود 
في اإلبقاء على مرشح واحد 

في مواجهة بالتر.
وبع����د تلق����ي املعس����كر 
املواج����ه لبالتر ضربة قوية 
بعزوف بالتيني نفس����ه عن 
خوض معركة رئاسة الفيفا، 
جاء ترشيح االمير علي الذي 
يحظى بدعم اساسي من القارة 
األوروبية، ثم اعلن فان براغ 
ترش����حه وتبعه فيغو قبل 

انسحابهما قبل يومني.

تعرض األمي����ر األردني 
عل����ي بن احلس����ني ورئيس 
االحتاد الهولندي ميكايل فان 
براغ حمل����اوالت ابتزاز خالل 
حملة الترش����ح احلالية ضد 
السويس����ري جوزيف بالتر 
على رئاس����ة االحتاد الدولي 
لكرة القدم بحسب ما ذكرت 

تقارير صحافية أمس.
وأشارت صحيفتا »ذي نيو 
بيبر« الس����نغافورية و»دي 
الهولندية  فولكس����كرانت« 
الى ان األمير علي بن احلسني 
املس����تمر في ترش����حه ضد 
الرئي����س احلالي بالتر وڤان 
املنس����حب قبل يومني  براغ 
من السباق، تلقيا اتصاالت 
احتيالية زعمت ان بالتر جمع 

معلومات حساسة عنهما.
وأضافت الصحيفتان ان 
احملتالني الذين يتخذون من 
كينيا مقرا لهم طلبوا األموال 
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انتخابات رئاسة الفيفا
تجري يف الجمعية العمومية لالتحاد الدويل لكرة القدم يف زيوريخ يف 29 مايو

ترسو الانتخابات على مرشحين هما�

 انسحبا من المنافسة في 21 مايو�

رئيس الفيفا منذ 1998،
ويتطلع لوالية خامسة

عىل رأس االتحاد

سويسرا
39 عاما79 عاما

جوزيف بالتر

رئيس االتحاد االردين لكرة القدم
نائب رئيس الفيفا الحايل

الاردن

االم� عيل
بن الحس�

رئيس االتحاد الهولندي لكرة القدم

هولندا
ميكايل فان براغ

قائد منتخب الربتغال سابقا

البرتغال
لويس فيغو

تصويت
209

رؤساء اتحادات
وطنية

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا »املرحلة 38«

5beIN SPORTS 5HDايڤرتون � توتنهام
5beIN SPORTS 6HDنيوكاسل - وستهام

5beIN SPORTS 8HDارسنال – وست بروميتش
5beIN SPORTS 1HDتشلسي – سندرالند

5beIN SPORTS 2HDهال سيتي – مان يونايتيد
5beIN SPORTS 4HDمان سيتي – ساوثهمبتون
5beIN SPORTS 7HDستوك سيتي – ليڤربول

إيطاليا »املرحلة 37«
1.30beIN SPORTS 1HDامبولي – سمبدوريا

4beIN SPORTS 1HDكييڤو – اتالنتا
4beIN SPORTS 1HDاودينيزي – ساسولو
4beIN SPORTS 3HDباليرمو – فيورنتيا

9.45beIN SPORTS 3HDميالن – تورينو

املنافسة تشتعل من جديد بني سائقي مرسيدس هاميلتون وروزبرغ

الهروب من الهبوط 
عنوان  املرحلة 

األخيرة في 
»البرميييرليغ«

هاميلتون أول املنطلقني 
في فورموال موناكو اليوم

البريطاني  سينطلق 
هاميلت���ون  لوي���س 
)مرسيدس( بطل العالم 
من املركز األول في جائزة 
موناكو الكبرى، املرحلة 
السادسة من بطولة العالم 
لسباقات فورموال 1 اليوم 
بعد حتقيقه أسرع زمن 
في التجارب الرس���مية 

أمس.
وتق���دم هاميلت���ون 
عل���ى زميل���ه األملاني 
نيكو روزبرغ واألملاني 
فيت���ل  سيباس���تيان 

)فيراري(.

العبو بايرن ميونيخ يحتفلون باحلصول على درع الدوري األملاني                                                       )أ.ف.پ( قائد برشلونة تشافي هرنانديز يرفع آخر كؤوس الدوري االسباني في مسيرته  فرحة العبي يوڤنتوس في التتويج باللقب رسميا أمس 

ديبورتيڤو باقٍ مع الكبار.. وهامبورغ يتفادى الهبوط املباشر ويخوض امللحق

ليلة تتويج األبطال في إيطاليا وأسبانيا وأملانيا 
أفلت ديبورتيڤو الكورونا 
بأعجوبة من الهبوط إلى الدرجة 
الثانية بعدما حقق تعادال مثيرا 
مع مضيفه برش���لونة البطل 
2-2 أمس في املرحلة الثامنة 
والثالثني األخيرة من الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وحصد ديبورتيڤو النقطة 
املطلوبة للبق���اء في الدرجة 
األولى حيث تفوق في نتيجة 
املواجهات املباشرة على إيبار 
الذي حسم هبوطه وأمليريا إلى 
دوري الدرجة الثانية مع قرطبة 

صاحب املركز األخير.
وشهدت مباريات املرحلة 
األخيرة انتصارا بطعم الهزمية 
إليبار على قرطبة 3-0 وفوز 
أمليريا  ڤالنسيا على مضيفه 
3-2 وأتلتي���ك بلب���او على 
ڤياريال 4-0 وس���لتا فيغو 
على إس���بانيول وإش���بيلية 
على مضيفه ملقة 3-2 وريال 
سوسييداد على مضيفه رايو 

فايكانو 2-4.
وس���قط أتلتيك���و مدريد 
في فخ التعادل الس���لبي أمام 
مضيف���ه غرناط���ة، ليحرز 
أتلتيكو املركز الثالث وبطاقة 
التأهل املباش���ر إل���ى دوري 
أبطال أوروبا ويتفادى غرناطة 

الهبوط، كما تعادل ليفانتي مع 
إلتشي 0-0.

ألمانيا

ودع بوروس����يا دورمتوند 
مدربه يورغن كلوب بفوز على 
ضيفه فيردر برمين 3-2 أمس 
في املرحل����ة الرابعة والثالثني 

األخيرة من الدوري األملاني.
الف����وز مجديا  ولم يك����ن 
لبوروس����يا دورمتوند حلجز 
الدوري  ف����ي مس����ابقة  مقعد 
األوروبي املوس����م املقبل عبر 
ال����دوري، بيد انه ميلك فرصة 

حتقيق ذلك في حال تتويجه 
بلقب مس����ابقة الكأس السبت 
املقبل عندما يالقي ڤولڤسبورغ 

في املباراة النهائية.
وتأهلت فرق بايرن ميونيخ 
البطل وڤولڤسبورغ وبوروسيا 
مونشنغالدباخ الثالث مباشرة 
الى دوري ابطال اوروبا، وباير 
ليڤركوزن الى األدوار التمهيدية 
من املسابقة. في املقابل، تأهل 
فريقا ش����الكه واوغس����بورغ 
الى مسابقة الدوري االوروبي 
لي����غ(. وهبط ناديا  )يوروبا 
بادربورن وفرايبورغ الى الدرجة 
الثانية، فيما يخوض هامبورغ 
للموس����م الثاني على التوالي 
ملحقا مع ثالث الدرجة الثانية 

لتفادي هبوط تاريخي.
الرابعة  وتق����ام املرحل����ة 
والثالث����ني األخيرة من دوري 
الدرجة الثانية اليوم األحد، ولم 
يتأهل منها بعد س����وى البطل 
انغولش����تادت، فيما الصراع 
مستمر حتى اللحظة األخيرة 
بني 3 اندية هي دارمش����تادت 
وكارلس����روه  نقط����ة(   56(
وكايزرسالوترن )55 لكل منهما( 
على املركزين الثاني والثالث.

بوروس����يا  وس����قط 
امام ضيفه  مونش����نغالدباخ 

االجنليزي املمتاز لكرة القدم 
اليوم عل���ى متوضع بعض 
االندية للمشاركة في الدوري 
االوروبي ومقعد اخير للهبوط 
ينحص���ر ب���ني هال س���يتي 

ونيوكاسل يونايتد.
الصراع على املركز اخلامس 
يبدو قويا بني اندية ليڤربول 
)62 نقط���ة( وتوتنهام )61( 

وساوثمبتون )60(.
تشلس����ي املت����وج بلقب����ه 
اخلامس حث مدربه البرتغالي 
جوزيه مورينيو العبيه على 
انهاء الدوري بالفوز على ضيفه 
سندرالند على ملعب »ستامفورد 
بريدج« الذي سيشهد احتفاال 
ناريا لتتويج البلوز االول منذ 

.2010
وس���تتركز االنظار على 
مب���اراة مان س���يتي الثاني 
بف���ارق 8 نقاط ع���ن البلوز 
السابع  وضيفه ساوثمبتون 
الذي يبحث عن فوز يرفع من 
حظوظ مشاركته في الدوري 

االوروبي.
ويتأه���ل اول ثالثة اندية 
مباش���رة الى دوري االبطال 
ويخوض الرابع امللحق وهي 
مراكز انحصرت بني تشلسي 
وسيتي وارسنال ومان يونايتد. 

اوغس����بورغ 1-3. وحاف����ظ 
ڤولڤس����بورغ عل����ى مرك����ز 
الوصيف بتعادله مع مضيفه 

كولن 2-2.
وتغلب اينتراخت فرانكفورت 
باي����ر ليڤركوزن  على ضيفه 
ال����ذي لم يكن مه����ددا من احد 
الرابع 2-1. وأنهى  في مركزه 
بايرن ميونيخ املوسم بفوزه 

على ضيفه ماينتس 0-2.
وتغلب هانوڤر على ضيفه 
فرايبورغ 2-1 وانزله من املركز 
السابع عشر  الى  الرابع عشر 
قبل األخير وبالتالي الى الدرجة 

الثانية.
وف����از هوفنهامي على هرتا 
برلني 2-1 وأوقف رصيده عند 
35 نقطة لكنه بقي متقدما بفارق 

األهداف على هامبورغ.
وحقق هامبورغ فوزا ثمينا 
على حساب ضيفه شالكه 0-2 
لكنه لم يجنبه خوض امللحق 
للموس����م الثاني على التوالي 
تفادي����ا للهبوط ال����ى الدرجة 
الثانية. وسقط بادربورن األخير 

امام شتوتغارت 2-1.

 إنجلترا

الثامنة  تقتصر املرحل���ة 
والثالثون االخيرة من الدوري 

ويتأهل اخلامس الى الدوري 
السادس  االوروبي ويخوض 
الذي  امللحق بفضل تشلسي 
احرز مس���ابقة كأس الرابطة 
والذي ضم���ن خوض دوري 

االبطال.
ويتأهل الفائز مبس���ابقة 
الكأس الى الدوري االوروبي 
علما بان ارس���نال واستون 
النهائي في  فيال يخوض���ان 
30 اجلاري، وفي حال تتويج 
ارسنال، فان سادس الترتيب 
يتأهل مباش���رة الى الدوري 
االوروبي ويخوض الس���ابع 

امللحق.
من جهته، يستعد مدرب 
ساوثمبتون الهولندي رونالد 
كومان النهاء احد افضل املواسم 
في تاريخ النادي، لكنه بحاجة 
لنتيجة ايجابي���ة وتعرض 
ليڤربول وتوتنهام للعرقلة 
على ارض ستوك وايفرتون 
على التوالي.  ويستقبل ارسنال 
الثالث في العاصمة لندن وست 
بروميتش البيون الثالث عشر 
في مباراة استعدادية لنهائي 
ال���كأس الس���بت املقبل امام 

استون فيال.
ويبلغ الفارق 3 نقاط بني 
ارسنال ويونايتد الرابع كما 

يتقدم املدفعجية بفارق سبعة 
اهداف، لذا يحتاج الشياطني 
احلمر الى نتيجة كبرى على 
ارض هال سيتي احلالم بحبل 
النجاة وخسارة ارسنال لينتزع 

منه املركز الثالث.
ويحلم هال الثامن عش���ر 
بالفوز على يونايتد وفش���ل 
نيوكاس���ل الس���ابع عش���ر، 
والباحث عن فوزه االول في 
11 مباراة، بالفوز على ضيفه 
وست هام، كي ال يرافق بيرنلي 
وكوينز بارك رينجرز الهابطني 

سابقا.

إيطاليا

انت����زع يوڤنت����وس فوزا 
صعبا من ضيفه نابولي 1-3 
في افتتاح مباريات املرحلة ال�37 

من الدوري اإليطالي.
وبهذا الفوز عزز »اليوڤي« 
صدارت����ه في ص����دارة جدول 
الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 
86 نقط����ة، بينما جتمد رصيد 
نابولي عند 63 نقطة في املركز 

الرابع مؤقتا.
وكان يوڤنتوس توج بلقب 
الدوري هذا املوسم، في وقت 
س����ابق، للم����رة الرابعة على 

التوالي.
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محمد بوقمبر ويوسف عبداللطيف مع بدر بودي على منصة التتويج

حقق الالعبان الكويتيان 
يوسف عبداللطيف ومحمد 
بوقمبر اجنازا غير مسبوق 
في رياضة كمال األجس����ام 
الكويتية بإحرازهما بطاقتي 
التأهل لفئة احملترفني خالل 
مشاركتهما في بطولة )مستر 
اوملبيا( لفئة )فيزيك( للهواة 
التي اختتمت فعالياتها الليلة 
املاضية في صالة عبدالعزيز 

اخلطيب بالنادي العربي.
وعبر نائب رئيس االحتاد 
اآلسيوي ونائب رئيس اللجنة 
الكويتي����ة لكمال األجس����ام 
ورئيس اللجنة العليا املنظمة 
للبطولة بدر بودي في تصريح 
ل� »كونا« عن بالغ س����عادته 
بحصول الكويتيني عبداللطيف 
وقمبر على بطاقتي االحتراف 
التي تؤهلهما للمشاركة في 

بطوالت احملترفني العاملية.
وهن����أ ب����ودي الالعبني 
الكويتي����ني على هذا االجناز 
املش����رف في البطولة التي 
ش����ارك فيها نحو 400 العب 
ميثلون عددا من الدول العربية 
واألجنبية، معربا عن األمل في 
ان يك����ون هذا االجناز حافزا 
لبقي����ة الهواة ف����ي الكويت 
ملواصلة عطائهم في اللعبة 
واضافة مزيد من االجنازات 

في البطوالت املقبلة.
وف���ي تصري���ح مماثل 
ل�»كونا«، قال الالعب بوقمبر 
ان فرحته ال توصف بتحقيق 
هذا االجن���از وجناحه في 
اقتن���اص اح���دى بطاقتي 
التأهل للمحترفني في هذه 
البطولة العاملية التي تقام 
الكوي���ت بلد  عل���ى ارض 
الصداقة والسالم. وأضاف 
بوقمبر ان ف���وزه ببطاقة 
التأهل واملشاركة في بطوالت 
احملترفني للعبة »كان حلما 

يراه صع���ب املنال.. اال انه 
جنح في تطبيقه على أرض 
الواقع«، الفتا الى انه أجرى 
تدريبات مكثفة امتدت أربعة 
أشهر استعدادا لهذه البطولة. 
وأشاد بالدعم الالمحدود من 
بدر بودي ال���ذي وصفه ب� 
الروح���ي« لرياضة  »االب 
كمال االجسام في الكويت من 
اجل االرتقاء باللعبة محليا 
العاملية مما  الى  ووصولها 
ساهم في استقطاب العديد 

من الهواة في الكويت.
وعبر عن امتنانه ملدربه 
في اللعبة احمد عسكر وكل 
من س����انده من اج����ل بلوغ 
هذا االجناز متمنيا ان يوفق 
وزميله عبداللطيف في اضافة 
األلقاب الكويتية في اللعبة في 
مشاركاتهما العاملية املقبلة. 

 ب����دوره، ق����ال رئي����س 
االحتادين العربي واالفريقي 
ونائب رئيس االحتاد الدولي 
لكمال األجسام د.عادل فهيم 
في تصريح للصحافيني ان 
البطولة متيزت بتوفير بطاقتني 
لالحتراف دوليا للمرة األولى 
في تاريخ اللعبة بعد كانت 
البطوالت السابقة تقتصر على 
بطاقة واحدة فقط. وأضاف 

فهي����م ان منح البطاقتني في 
البطولة يعود الى املكانة التي 
احتلتها الكويت على صعيد 
اللعب����ة واجلهود التي بذلها 
بودي من أجل تطور اللعبة 
وانتشارها على الصعيدين 

العربي واآلسيوي.
ولفت الى ان االحتاد الدولي 
للعبة اختار نخبة مميزة من 
احلكام املميزي����ن في العالم 
إلدارة منافسات اللعبة التي 
تضمنت قياسات الطول ألربع 
فئ����ات هي فوق )180 س����م( 
و)دون 180سم( و)دون 176 

سم( و)دون 172 سم(.
وقال املسؤول الرياضي 
ان تنظيم البطولة كان مميزا 
ونافس البط����والت العاملية 
من حي����ث االجهزة واملعدات 
وشاش����ات العرض الكبيرة 
وآلية استعراض املتنافسني، 
مؤك����دا ان البطول����ة حققت 

النجاح املنشود.

أوائل الفئات

أسفرت نتائج منافسات 
األطول األربع����ة في بطولة 
مستر اوملبيا عن تصدر النجم 
فهد مال اهلل فئة الطول حتت 
172 سم تاله حسن املتروك 
باملركز الثاني وحل عيس����ى 

السليطي ثالثا.
وف����ي فئ����ة الطول حتت 
176 س����م ج����اء ف����ي املركز 
األول محم����د بوقمبر وفهد 
الذيب ثانيا ومحمد الكندري 
باملركز الثالث. وتصدر الالعب 
جودولني باباران فئة الطول 
حتت 180 سم، تاله مصطفى 

بهاء وأحمد.
وفي فئة الطول فوق 180 
سم جاء في املركز األول يوسف 
عبداللطيف الس����بهان، تاله 

محمد مجدي وخالد اجلابر.

عبداللطيف و بوقمبر يحرزان بطاقتي التأهل 
بفئة احملترفني لكمال األجسام في »مستر أوملبيا«

بدر بودي يقدم درعا تذكارية لإلماراتي محمد الشرقي

»املرعب« جاسم يعقوب مع عريف احلفل أحمد الرمضان 

االحتاد الدولي 
للعبة اختار نخبة 

مميزة من احلكام 
املميزين في 
العالم إلدارة 

منافسات اللعبة 
التي تضمنت 

قياسات الطول 
ألربع فئات

يوسف عبد اللطيف محموال مع لقبيه 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

ثالث نقاط أخرى ش����به مضمونة 
ستضاف اليوم الى رصيد فريق الزمالك 
في سباق الدوري، والبالغ حتى ما قبل 
مباراة اليوم 63 نقطة، حيث يستضيف 
الثامنة والنصف  فريق االسيوطي في 
مس����اء بتوقي����ت الكويت ف����ي ملعب 
بتروس����بورت في ختام اجلولة 32 من 
املسابقة. ويسبق هذه املواجهة لقاء آخر 
بستاد برج العرب في اخلامسة والنصف 
مساء بتوقيت الكويت يجمع بني حرس 

احلدود واألهلي.
الزمالك يدخل املباراة متصدرا للدوري 
برصيد 63 نقطة، ويسعى للفوز ملواصلة 
صدارته للدوري واالقتراب من حس����م 

اللقب لصاحله.
وعل����ى العكس متام����ا يدخل فريق 
األس����يوطي املباراة وه����و مهدد بقوة 
للهبوط من الدوري، حيث يحتل املركز 
التاسع عشر قبل األخير برصيد 13 نقطة. 

وحذر البرتغالي جوزفالدو فيريرا املدير 
الفني للزمالك العبيه من االستهتار أمام 
فريق األسيوطي الذي سيدخل املباراة 
وليس لديه شيء يخسره بعد أن اقترب 
من حجز بطاقة الهبوط الثانية بعدما 
تأكد هبوط ألعاب دمنهور صاحب املركز 

األخير برصيد 11 نقطة رسميا.
وفض����ل اجلهاز الفني لألس����يوطي 
بقيادة حسن موسى إقامة معسكر ملدة 
24 س����اعة فقط بالقاهرة قبل مواجهة 
الزمالك مباشرة ملنح الالعبني أكبر قدر من 
التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية حتسن 

من وضعه احلالي بالدوري.
وفي املباراة األخ����رى، يحل األهلي 
)حامل اللقب( صاح����ب املركز الثالث 
برصيد 55 نقط����ة، ضيفا على حرس 
احلدود صاحب املركز اخلامس عش����ر 
برصيد 36 نقطة، وذلك على ملعب برج 

العرب باإلسكندرية.
وش����هد مران األهلي اجلمعة عودة 
وليد سليمان صانع اللعب بالفريق إلى 

التدريبات اجلماعي����ة بعد تعافيه من 
اإلصابة التي حلق����ت به مؤخرا بكدمة 
وتورم في اصبع القدم وغاب على إثرها 

عن مباريات الفريق األخيرة.
وعلى الرغم من ظهور سليمان خالل 
املران بصورة طيبة اال أن اجلهاز الفني 
بقيادة فتحي مبروك ق����رر عدم الدفع 
به خالل مباراة احلدود خش����ية جتدد 

االصابة.
ويغيب عن األهلي في مواجهة احلدود 
مؤمن زكريا ومحمود حسن تريزيغيه 
وأحمد عبدالظاهر وحسني السيد وعمرو 

جمال لإلصابة.
ويدخل األهلي املباراة وال بديل أمامه 
س����وى الفوز واقتن����اص الثالث نقاط 
ملواصلة صحوته والعودة للمنافس����ة 

على القمة أو املركز الثاني على األقل.
في املقابل، يدخل فريق حرس احلدود 
هو اآلخر املباراة بحثا عن حتقيق نتيجة 
إيجابية تبعده عن منطقة الهبوط وتدخله 

في املنطقة الدافئة بالترتيب العام.

في ختام اجلولة 32 للدوري املصري

الزمالك في نزهة أمام األسيوطي.. 
واألهلي يسعى لالقتراب على حساب احلرس

سعود ومحمد البابطني مع أبطال كأس سمو األمير بعد تكرميهم 

البابطني كرّم أبطال كأس سمو األمير

الكويت يتخطى التضامن في الطائرة الشاطئية
تغلب نادي الكويت على نظيره التضامن 
بنتيجة )2 - 0( ضم����ن مباريات بطولة 
كرة الطائرة الشاطئية األولى التي ينظمها 

احتاد اللعبة للمرة األولى.
وجاءت املباراة من جانب واحد ملصلحة 
العبي الكويت سلطان خلف ويعقوب عدنان 

لتأتي نتيجة الشوطني )21 - 0( و)21 - 0(. 
وفي مباراة أخرى أحلق نادي القادس����ية 
اخلسارة األولى بفريق اجلهراء بفوزه عليه 
بنتيجة )2 - 0( وجاءت نتيجة الشوطني 

)21 - 15( و)21 - 18(.
ويعتبر نادي الكويت الوحيد الذي لم 

يخسر في البطولة وتنتظره مباراة حاسمة 
أمام اجلهراء وفي حال فوزه فيها سيتوج 
بلق����ب البطولة، أم����ا إذا تعرض للهزمية 
فس����تكون هناك 3 فرق ب����� 4 حاالت فوز 
وخسارة واحدة وعندها سيتم اللجوء الى 

فارق األشواط بينها.

أقام عضوا اجلمعية العمومية 
بنادي القادسية سعود ومحمد 
عبدالعزيز البابطني حفال تكرمييا 
للفريق األول لكرة القدم بنادي 
القادسية مبناسبة حصوله على 
كأس سمو أمير البالد للمرة ال� 
16 في تاريخه في ديوان البابطني 
بالنزهة بحضور رئيس احتاد 
كرة القدم ورئيس اللجنة األوملبية 
الش����يخ د.طالل الفهد وأعضاء 
مجلس إدارة نادي القادس����ية 
حسن أبو احلسن وسعود بوحمد 
ومحمد البناي وجمال النفيسي. 
كما حض����ر االحتف����ال العبو 
القادس����ية ومنتخبنا الوطني 
الدوليون الس����ابقون: جاسم 
يعقوب وحسني املكيمي وجمال 
مبارك وعدد من الش����خصيات 
الرياضية واإلعالمية، وغاب عن 
احلضور رئيس مجلس إدارة 
نادي القادسية الشيخ خالد الفهد 
عن احلفل لظروف صحية في 
الوقت الذي بادر فيه باالتصال 
مبنظمي احلف����ل ناقال حتياته 
للجميع وشاكرا أبناء البابطني 
على وقوفهم الدائم مع القادسية، 
مؤكدا أن ما يقومون به يعود 
ببالغ األثر على الالعبني وكل 

املنتمني للقلعة الصفراء.
ورحب عريف احلفل ومقرر 
املركز اإلعالمي بنادي القادسية 
الزميل أحمد الرمضان بجميع 
احلضور في دي����وان البابطني 
العامر، مثنيا على دور اجلهات 
والوسائل اإلعالمية وتعاونها 
الدائم مع نادي القادسية، ومن 
ثم فقد قام عبدالعزيز ومحمد 
البابطني مبعية أعضاء مجلس 
اإلدارة بتك����رمي الزم����الء من 

اإلعالميني والصحافيني قبل أن 
يكرموا أبطال الكأس األميرية 
من العبني وأجهزة إدارية وفنية 
وطبية وعاملة، وكذلك فقد مت 
تكرمي رابطة جماهير األصفر 
بقي����ادة هيثم الس����ني نظير 
املجهودات الكبيرة التي قامت 
بها طوال املوسم وخصوصا في 
املباراة النهائية لكأس األمير، 
حي����ث قام����ت بإط����الق تيفو 
جماهيري ف����ي املدرجات يعد 
األضخم من نوعه نال إعجاب 
واستحسان اجلميع من متابعني 

وجماهير ورياضية.
من جهته، قال محمد البابطني 
عندما يحقق ناد 3 بطوالت من 
أصل 5 بطوالت في موسم وصفه 
بعض املتابعني والنقاد بالسيئ، 
فان هذا األمر يدعو إلى الفخر 
حملبيه وعشاقه ويعطي مدلوال 
واضحا على أن جماهير القادسية 
تعودت على القمة فقط، متمنيا 
أن يكون املوس����م املقبل أفضل 
لألصفر س����واء في املستويات 

أو اإلجنازات. وأشار البابطني 
الى أن دعمه وأسرته للقادسية 
واجب جبلوا عليه، وأن الدعم 
سيتواصل في ظل بطوالت ال 
تنضب من أبطال القادس����ية، 
مطالبا جنوم األصفر مبواصلة 
العمل اجلاد وبذل اجلهود في 
املباراة املقبل����ة أمام الوحدات 
األردني، ليكون اخلتام مثاليا 
في املوس����م احلالي بالصعود 
إلى ربع نهائ����ي كاس االحتاد 

اآلسيوي.
بدوره، شكر عضو مجلس 
اإلدارة حسن أبو احلسن نيابة 
عن اإلدارة أسرة البابطني على هذا 
التكرمي الذي عده غير مستغرب 
أبدا، حيث تع����ود أبناء القلعة 
الصفراء على التواجد في ديوان 
البابطني العامر بعد كل بطولة 
أو اجناز يحققونه، مثنيا على 
ما قدمه الفريق الكروي خالل 
املوسم وإحرازه لثالث بطوالت 
متثلت في: كأس السوبر وكأس 
االحتاد اآلسيوي وكأس األمير 

أغلى البطوالت.
وقال أبو احلسن: لقد تعودنا 
على ان نبتس����م م����ع األصفر 
وأصبحت مقولة: »ابتسم فأنت 
قدس����اوي« التي أطلقها قدميا 
الش����يخ طالل الفه����د واليزال 
القدس����اوين يرددونها، ثابتة 
وأصيلة وتعبر عن تناغم دائم 
بني جماهير األصفر والبطوالت 
املتتالية التي ما كانت لتتحقق 
إال بفضل اهلل ثم بالعمل القائم 
من قبل القائم����ني على القلعة 
الصفراء ومن خلفها اجلماهير 
العاشقة التي تعد وقودا حقيقيا 

لالجنازات.

الشيخ طالل الفهد يتحدث مع بدر املطوع محمد البابطني وأمامه الكأسان في ديوانه 

الرياضي بيروت بطالً »لسلة لبنان«
بيروت ـ ناجي شربل

احتفظ الرياضي بيروت بلقبه بطال 
للبنان في كرة الس����لة لنوادي الدرجة 
الثانية على  االولى للرج����ال للس����نة 
التوالي، بعدم����ا تقدم بيبلوس »يو بي 
آي« 4-1 من س����بع مباريات ممكنة في 

الدور النهائي، بف����وزه عليه بفارق 22 
نقطة 93-71 )االشواط 23-23، 42-46، 
67-55، 93-71( في املباراة التي جرت 
بينهما في قاعة صائب س����الم بالنادي 
الرياضي في املنارة، امام جمهور غفير 
تقدمه وزير الشباب والرياضة عبداملطلب 
احلناوي والنائب عمار حوري ورئيسا 

االحتاد اللبناني لكرة السلة م.وليد نصار 
واالحتاد اللبناني لكرة القدم م.هاش����م 

حيدر. 
وهذا اللقب ال� 12 للرياضي منذ العصر 
احلديث لكرة السلة اللبنانية ابتداء من 
تسعينيات القرن املاضي، واللقب ال� 25 

في تاريخ النادي االصفر.

عندما يحقق ناد
3 بطوالت 
من أصل 5 

في موسم وصفه 
بعض املتابعني 
والنقاد بالسيئ 

فإن هذا األمر يدعو 
إلى الفخر

ندا يعلن الرحيل 
عن »القلعة الصفراء«

عبدالعزيز جاسم

أعلن مدافع نادي القادسية ومنتخبنا الوطني لكرة القدم مساعد ندا رحيله 
عن »األصفر« وعدم مشاركته معه في املوسم املقبل لرغبته في منح 

الفرصة للمدافعني احلاليني مع الفريق. وقال ندا في رسالة وجهها أمس 
الى جماهير القادسية عبر »تويتر«: »أشكركم على مطالبتكم بعودتي 
الى النادي وهذا يدل على حبكم وتقديركم لي كالعب خدم األصفر 

وتربى بني جدرانه، ولكني قررت عدم العودة الى الفريق وذلك لوجود 
الالعبني خالد ابراهيم وعبدالرحمن العنزي وهما من مدافعي املنتخب 
املميزين وأريد منحهم الفرصة لالستمرار كالعبني أساسيني مع القادسية«. ووعد 
ندا جماهير األصفر بأنه في حال قرر االعتزال فسيكون آخر موسم له مع فريقه 

القادسية. هذا، وقد ترددت أنباء في األيام املاضية عن قرب انتقال ندا الى الساملية 
ولم يتم الكشف رسميا حتى اآلن عن صحة هذه الصفقة من ادارتي القادسية 

و»السماوي«. وكان ندا قد قضى املوسم املنصرم محترفا في صفوف العروبة 
السعودي الذي هبط الى الدرجة األولى عقب احتالله مركزا متأخرا سلم ترتيب 

دوري عبداللطيف جميل.

»السماوي« 
وجهته املقبلة 

حسب بعض 
املصادر
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محافظ حولي الشيخ أحمد النواف مع الالعبني الفائزين باأللقاب

الشباب حقق درع التفوق العام

الساملية بطل كأس سمو ولي العهد للكراتيه
الذي يق����وم به رئيس  الكبير 
احت����اد الكراتيه الش����يخ خالد 
العبداهلل من أجل االرتقاء بلعبة 
الكراتيه وبادرة االحتاد بتكرمي 
الكراتيه املرحوم  اس����رة فقيد 
يوسف احلربي، مؤكدا انها بادرة 
تسجل الحتاد الكراتيه، كما بارك 
النواف لفريق الساملية البطل، 
وهنأ جميع الفرق الفائزة خالل 

حفل التتويج.
من جهته، تقدم الشيخ خالد 
العبداهلل رئيس احتاد الكراتيه 
باألصالة عن نفس����ه وبالنيابة 
عن مجلس ادارة االحتاد وأسرة 
الكراتيه بالشكر اجلزيل لسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
الكرمية للبطولة  على رعايته 
ودعم����ه الالمح����دود له����ا منذ 
العبداهلل  سنوات، كما ش����كر 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 

على دعمها الحتاد الكراتيه.
وهنأ العبداهلل نادي الساملية 
على فوزهم بلقب كأس س����مو 
ولي العهد ونادي الشباب على 
التفوق منوها  حتقيق����ه كأس 
ال����ى أن هذه االجن����ازات دليل 
اهتمام الساملية والشباب بلعبة 

الكراتيه.

تقييم شهري

وأضاف العبداهلل ان احتاد 
الكراتيه يقوم بصفة ش����هرية 
باجراء تقييم ملستوى البطوالت 
الت����ي ينظمها واللجان العاملة 
فيه وذلك من أجل تطوير العمل 
وخلق نوع من التنافس بشكل 
دوري س����واء من قب����ل الفرق 
املش����اركة أو اللج����ان العاملة 

لتظهر جميع البطوالت بالصورة 
التي نأملها وتساهم في النهائية 
في تطوير مستوى املنتخبات 

الوطنية.
املق����ر اجلديد الحتاد  وعن 
الكراتي����ه، أكد العب����داهلل أنه 
فور استالم األرض املخصصة 
لالحتاد في منطقة الساملية سوف 
يقوم االحتاد فورا بعمل املخطط 
املناس����ب لها وبدء بناء صرح 
جديد للكراتيه يكون نواة لعهد 

جديد للعبة.

دعم كبير من الهيئة

بدوره ب����ارك احمد اخلزعل 
نائ����ب املدير الع����ام في الهيئة 
العامة للشباب والرياضة لشؤون 
الرياضة الفرق الفائزة في ختام 
بطولة سمو ولي العهد للكراتيه، 
وقال: ان الهيئة وعلى رأس����ها 
املدير العام الشيخ احمد املنصور 
داعمة بشكل كبير جلميع األلعاب 
خصوصا األلعاب الفردية التي 
له����ا دور رئيس����ي في حتقيق 
اجنازات كبيرة خارجية، مؤكدا 
أن الهيئة تذل����ل كافة العقبات 
التي تواجهها وهي حريصة على 
اعتماد البرامج التي تقدم للهيئة 
من االحتادات الفردية وخصوصا 
احتاد الكراتيه وتوفير االمكانيات 

املادية لها.

توج الساملية بطال لبطولة 
العهد للناش����ئني  س����مو ولي 
والشباب للكراتيه والتي اختتمت 
اخلميس املاضي على صالة احتاد 
الكراتيه وشارك فيها 540 العبا 
ميثلون 14 ناديا، وذلك بحضور 
العهد محافظ  ممثل سمو ولي 
الفري����ق أول متقاعد  حول����ي 
الش����يخ احمد النواف ورئيس 
احت����اد الكراتيه الش����يخ خالد 
العبداهلل ونائ����ب املدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 
لشؤون الرياضة احمد اخلزعل 
واعضاء احتاد الكراتيه، وعدد 
كبير من مس����ؤولي اللعبة في 
األندية وجماهي����ر غفيرة من 

محبي الكراتيه.
وحقق الساملية كأس البطولة 
بحصوله على املركز األول ب� 22 
نقطة وجاء ف����ي املركز الثاني 
الش����باب ب� 18 نقطة بينما حل 

اليرموك ثالثا ب� 10 نقاط.
وفي النتائج النهائية لدرع 
التفوق العام لبطوالت االحتاد 
للموسم الرياضي 2014 � 2015 
أحرز نادي الشباب درع التفوق 
العام بتص����دره ترتيب الفرق 
حيث حصل على 14.204 نقطة 
فيما ج����اء باملركز الثاني نادي 
الساملية ب� 13.957 نقطة وحل 
اليرموك ثالثا ب� 13.580 نقطة.

تنظيم مميز

من جانبه، قال محافظ حولي 
النواف: تشرفت  الشيخ أحمد 
نيابة عن سيدي سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بحضور 
ختام بطولة س����موه للكراتيه، 
الوق����ت ذاته على  ف����ي  مثنيا 
التنظيم املمي����ز للحفل وكذلك 
املنافسة القوية التي شهدها ختام 
البطولة، مش����يرا إلى أن لعبة 
الكراتيه عودتنا دائما على التألق 
في جميع البطوالت سواء كانت 
خليجية أو قارية، الفتا إلى ان 
هذا التألق لم يأت من فراغ بل 
جاء بعد دراسة وخطط مدروسة 
من قب����ل القائمني على االحتاد 
سواء مجلس اإلدارة أو املدربون 

والالعبون وحتى األندية.
الشيخ أحمد النواف يتسلم درعا من الشيخ خالد العبداهللوأش����اد الن����واف باملجهود 

البالم: هايل يخضع ملراحل عالجه النهائية
مبارك الخالدي

طمأن مس���اعد رئيس جهاز الكرة السابق 
بالنادي العربي خليل البالم اجلماهير العرباوية 

على صحة احملترف االردني احمد هايل.
وقال البالم ف���ي تصريح للمركز اإلعالمي 
للنادي االخض���ر ان هايل بخي���ر وهو يرقد 
حاليا ف���ي املدينة الطبية بعمان إلجراء املزيد 
من الفحوصات الطبية وللوقوف على مراحل 
عالجه النهائية. وأضاف البالم ان اخللوق هايل 
طلب نقل حتياته الى اجلمهور العرباوي، مشيدا 
بإخالصهم ووفائهم جتاهه، كما ش���كر كل من 

سأل عنه وتابع حالته. اجلدير بالذكر ان الالعب 
تعرض إلصابة قوية في احدى مباريات الدوري 
خرج عل���ى اثرها من امللعب لكنه دخل بعدها 
بساعات الى مستشفى األميري، حيث مكث أياما 
قبل ان يغادر الى املنزل للراحة ليتوجه بعدها 
الى االردن ملواصلة العالج حيث حظي الالعب 
برعاية واهتمام كبيرين من مجلس ادارة النادي 
وجماهيره وعدد من الش���خصيات الرياضية 
في البالد، كما تواصل معه عدد غير قليل من 
رياضيي األردن فور وصوله الى عمان، وكان 
على رأسهم ولي العهد االمير احلسني بن عبداهلل 

الثاني الذي قام بزيارته في املستشفى.

بها من قبل احتاد اللعبة الدولي 
واملدرجة ضمن التصنيف. كما 
تقدم املسري بالشكر الى رئيس 
االحتادين الكويتي واآلسيوي 
للجودو وأمني سر عام اللجنة 
االوملبية عبيد العنزي س����واء 
على تسهيله اإلجراءات اخلاصة 
باخلط����ة الدولي����ة أو بالدور 
الواضح والفع����ال الذي يقوم 
به في تطوير لعبة اجلودو عبر 
مختلف احملافل احمللية منها أو 
اإلقليمية والقارية والدولية، 
الفنون  وش����كر رئيس جلنة 
القتالية ف����ي اللجنة االوملبية 

الشيخ فهد طالل الفهد على دعمه 
ومساندته لتنفيذ اخلطة، مشيدا 
باجله����ود التي ق����ام بها مدير 
اللعبة بنادي القادسية ناصر 
العصيمي ومدير الفرق محمد 
عاشور ودور زمالئه الالعبني 
في النادي، السيما قائدي الفريق 
عيسى العلي وهاني عاشور في 
تشجيعه وحتفيزه نحو حتقيق 

طموحه وآماله.

تنفيذاً للخطة الدولية للمشاركة في أوملبياد البرازيل

املسري يخوض 3 بطوالت دولية في اجلودو
يغادر البالد صباح بعد غد 
القادسية  الثالثاء العب نادي 
الوطن����ي للجودو  ومنتخبنا 
إلى  حسني املس����ري متوجها 
القاهرة للدخول في معس����كر 
تدريبي، على أن يتوجه بعده 
إلى هنغاريا الستكمال معسكره 
التدريبي الذي ميتد ملا يقارب 
الشهرين يتخلله خوضه لغمار 
منافس����ات 3 بط����والت دولية 
تتمثل في بطولتي جراند بركس 
وأورب����ا املفتوحة، إضافة إلى 
البطولة اآلسيوية املفتوحة التي 
تستضيفها الصني تايبيه، حيث 
يعول املس����ري على احلصول 
على نقاط تأهيلية تخوله من 
املشاركة في اوملبياد البرازيل 
2016 ضم����ن وزن ما فوق 100 
كجم في منافسات اللعبة. وشكر 
املس����ري مجل����س إدارة نادي 
القادسية برئاسة الشيخ خالد 
الفهد على اعتماد اخلطة الدولية 
له من اج����ل حتقيق طموحه 
للمشاركة في االوملبياد، مشيرا 
الى أن رغبته في حصد النقاط 
التأهيلية تتطلب املشاركة في 
العب نادي القادسية ومنتخبنا الوطني للجودو حسني املسري بطوالت دولية عديدة ومعترف 

ملواجهة الشرطة والوحدات في دور الـ 16 لكأس االحتاد اآلسيوي

الكويت والقادسية إلى قطر واألردن اليوم
مبارك الخالدي

تغادر البالد اليوم بعثتا 
فريقي الكويت والقادسية 
ف���ي رحلت���ني مختلفتني 
اس���تعداداتهما  ضم���ن 
خل���وض مواجهتي الدور 
ال� 16 لبطولة كأس االحتاد 
اآلسيوي فاألبيض يتجه 
الى قط���ر ملواجهة فريق 
الشرطة العراقي، واألصفر 
يتج���ه الى عم���ان ملالقاة 
الوح���دات األردن���ي وال 
تخلو مهم���ة الفريقني من 
الصعوبة لطبيعة مباريات 
دور ال� 16 والتي تقام من 
مباراة واحدة، حيث أجبر 
ترتيب الكويت والقادسية 
في مجموعتيهما في الدور 
التمهي���دي عل���ى خوض 
القواعد، كما  الدور خارج 
األي���ام املاضية  تراجعت 
وتيرة اس���تعداد الفريقني 
ملواجه���ة احل���دث نظرا 
ألس���باب تراوح���ت بني 
اإلجازات اخلاصة واالرتباط 
مع تدريبات املنتخب والتي 
انتهاء  بدأت مباشرة فور 
الدوري، وكذلك مش���اركة 
عدد غير قليل مع املنتخب 
األوملبي الذي شارك األسبوع 

العائ���دون الى البالد قبل 
ساعات وهم سامي الصانع 
ويوسف اخلبيزي وطالل 
ج���ازع وحس���ني احلربي 
الفني  ويعول اجله���ازان 
واإلداري على خبرة الفريق 
الطويلة ف���ي التعامل مع 
البطولة كونه  مجري���ات 
حامل الرقم القياس���ي في 
الفوز )3 مرات(، كما عكف 
اليومني  إبراهي���م  املدرب 
املاضي���ني على دراس���ة 
فريق الشرطة العراقي عبر 
األشرطة ما يشير الى قوة 
اخلصم الذي يضم 3 العبني 
محترفني و5 دوليني وعلى 
اجلبهة القدساوية فبخالف 
الشكوك التي حتوم حول 
أمان  مغادرة الالعب حمد 
لظ���روف اإلصاب���ة تبدو 
الكتيبة الصفراء مكتملة، 
وعبر املدرب راشد بديح 
ع���ن تفاؤل���ه الكبير في 
اجتياز محط���ة الوحدات 
الصعبة، مش���يرا الى انه 
يعرف الفريق األردني جيدا 
بعد االطالع على عدد من 
مباري���ات الفريق مؤخرا، 
الكبيرة في  الثق���ة  مبديا 
العبي���ه ومقدرته���م على 

الدفاع عن اللقب القاري.

التصفيات  ف���ي  املاض���ي 
اآلس���يوية التي جرت في 
مدين���ة الع���ني باإلمارات 
واملؤهلة لكأس آسيا حتت 
23 سنة وأوملبياد ريو دي 
جانيرو والتي خرج منها 

األزرق خالي الوفاض.

إبراهيم وبديح درسا الخصمين

وتغادر بعثة األبيض 

برئاس���ة أمني السر العام 
وليد الراشد واجلهاز اإلداري 
ومدير الفريق عادل عقلة 
ومساعديه محمد الهاجري 
وأحمد الصبيح واجلهاز 
الفني بقيادة املدرب محمد 
إبراهيم و23 العبا ليس من 
بينهم خالد عجب املرتبط 
باختبارات دراسية وانضم 
الى الفريق العبو األوملبي 

األصفر واألبيض يتفرغان للبطوالت اخلارجية                                                                  )األزرق.كوم(

القادسية والفحيحيل يلتقيان النصر والتضامن في كأس احتاد اليد

الكويت يعبر كاظمة والساحل يجتاز خيطان بـ »اإلضافي«

الهجوم  استغل سرعته في 
املرتد فيما برز اجلناح األيسر 
جاسم محمد بعد مشاركته 
كبديل ملشاري العتيبي الذي 
لم يكن موفق���ا وظهر على 
فترات عبداهلل الغربللي الذي 
يشركه املدرب سعيد حجازي 
ليأخذ احساس امللعب ويعده 

لالدوار املتقدمة.
ومن جانبه، اجتهد العبو 
البرتقال���ي عل���ى اجلانب 
الهجومي من خالل حتركات 
يوس���ف حي���در وعبداهلل 
السنافس ومحمد وليد وظهر 
مبستوى جيد اجلناح االيسر 

عبدالوهاب فاضل فيما غاب 
اجلناح األمين محمد العنزي 
خاصة عن الشوط األول لعدم 
استغالله بالشكل املناسب، 
وكان العب الدائرة اسماعيل 
اخلزعل نشطا على الدائرة 
فيما لم يظه���ر عبدالعزيز 

جنيب مبستواه.
هذا وتقام اليوم مباراتان 
في ختام ال���دور التمهيدي 
حيث يلتقي القادس���ية مع 
النصر في اخلامس���ة مساء 
ويعقبه���ا لف���اء الفحيحيل 
مع التضامن في السادس���ة 

والنصف.

التي  البداية متكافئة  كانت 
قرابت منتصف الشوط األول 
عندما كان التعادل س���ائدا 
الى 6/6 بعدها  حتى وصل 
سيطر األبيض على مجريات 
املباراة وكان كاظمة يعاني 
من ضعف في اجلانب الدفاعي 
الذي اس���تغله العب اخلط 
اخللفي ف���ي األبيض محمد 
الذي استغل عدم  الغربللي 
مقابلته ليس���جل ما يقارب 
7 أهداف كانت كفيلة بتقدم 
فريق���ه الى جان���ب ظهور 
عبداهلل اخلميس مبستوى 
الذي  جيد وعلي عبدالقادر 

حامد العمران

قسا الكويت على كاظمة 
بالتغلب علي���ه 22/34 في 
اللقاء الذي جرى امس االول 
على صالة الشهيد فهد األحمد 
في الدعية في اطار منافسات 
الدور التمهيدي للمجموعة 
االولى بكأس احتاد كرة اليد 
الى  وبذلك تأه���ل األبيض 

الدور ربع النهائي.
الثانية،  املب���اراة  وفي 
احتاج الساحل لوقت اضافي 
الجتياز خيطان 26/27 وكان 
انتهى  الوقت األصل���ي قد 
بتع���ادل الفريق���ني 22/22 
وبذلك س���يلتقي الساحل 
مع بطل النس���خة األخيرة 
الكوي���ت في مباراة صعبة 
للغاية، والغريب في املباراة 
انهى الشوط  الس���احل  أن 
األول لصاحلة بنتيجة 9/18 
واستطاع خيطان حتقيق 
التع���ادل بعد مراقبة العب 
اخلط اخللفي في الساحل 
فيصل احلوط���ي مع تألق 
كبير من ح���ارس خيطان 
محم���د الكن���دري ولك���ن 
املجه���ود الكبير الذي بذلة 
العبو خيطان اثر عليهم في 
الوقت االضافي، وفي املباراة 
الثالثة حقق الساملية فوزا 
اليرموك 28/38  سهال على 
في مباراة من طرف واحد 
سيطر أبناء الساملية عليها 
بفضل خبرة العبيه الكبيرة 
بأغلب املراكز وكان الهجوم 

املرتد عنوان املباراة.
التي  املباراة األولى  في 
الكويت مع كاظمة  جمعت 

عبداهلل اخلميس يثب للتسديد على مرمى كاظمة 

أعلن أن املفاوضات جارية لتشكيل اجلهاز اإلداري في »كاظمة«

بوسكندر: نفاضل بني روماني وبرازيلي لقيادة فريق الكرة

عصام سكني، فواز بخيت، 
بدر حجي وأمين احلسيني 
وستقوم اللجنة باالجتماع 
معهم وبحث إمكانية إسناد 
إذا ما  املهمة لواحد فيه���م 
كانت ظروفه تسمح له العمل 

وإدارة شؤون الفريق.
التعاق���دات مع  وحول 
الالعب���ني احمللي���ني ق���ال: 
املفاوضات جارية مع بعض 
األندية احمللية الس���تعارة 
بعض الالعبني أو حتى شراء 
البعض اآلخر منهم بصفة 
الكشف عن  دائمة، وسيتم 
االسماء بعد انتهاء اجراءات 
ضم الالعبني رسميا لفريق 

الكرة.
وانتقد بوسكندر تأخر 
احتاد كرة القدم في ارسال 
برنام���ج العم���ل للمراحل 
الس���نية وحتدي���د الفئات 
السنية التي يتم على إثرها 
بناء الهيكل اإلداري والفني 
القائم على تشكيل املراحل إذا 
كانت وفق األعمار الزوجية 
الفردي���ة  أو   »18 ،16 ،14«
»15، 17، 19« لتمكينن���ا من 
االنتهاء من التعاقدات، مشيرا 
إل���ى أن إدارة النادي قامت 
مبخاطبة إدارة احتاد الكرة 
منذ 10 أيام ولم يتم الرد على 
استفسارات النادي، خاصة 
وأن جميع األجهزة والهياكل 
مت االنتهاء منها باس���تثناء 
قطاع كرة القدم الذي اليزال 

العمل فيه متوقفا.
وطالب بوس���كندر من 
إدارة احتاد كرة القدم تقليص 
ع���دد الالعبني املش���اركني 
في صف���وف الفريق األول 
واالكتفاء بعدد 30 العبا بدال 
من 36 وإلغاء فريق الرديف 
واالكتف���اء بفريق حتت 23 
عاما رغم أننا لسنا مقتنعني 
به���ذه املرحلة كون الالعب 
في مثل هذا العمر يجب أن 
يكون قد حظي بفرصته في 
البروز مع الفريق األول إال 

انها تعتبر حال وسطا.

وباربوزا على أن تعيد جلنة 
الك���رة اختي���ار احملترفني 
األفضل بع���د االنتهاء من 
الفني  التعاقد م���ع اجلهاز 
اجلديد الذي سيكون شريكا 
رئيسا في اختيارات املوسم 

القادم.
وفيم���ا يخ���ص اجلهاز 
اإلداري قال: اللجنة ستتولى 
مسؤولية االتفاق مع اجلهاز 
اإلداري اجلديد الذي سيتولى 
مهام إدارة الفريق للموسم 
القادم، وهن���اك مفاوضات 
جاري���ة مع عدد م���ن أبناء 
الن���ادي ومنه���م يوس���ف 
الدوخ���ي، خال���د الفضلي، 

أحمد السالمي

أكد أمني السر العام بنادي 
كاظمة يوسف بوسكندر عن 
انتهائه من إجراءات املخالصة 
البرازيل���ي  امل���درب  م���ع 
جانسينيز داسيلفا الذي مت 
إخطاره بعدم رغبة مجلس 
اإلدارة بتجديد تعاقده معه 
نظرا لعدم الرضا عن نتائج 
الفريق األول لكرة القدم خالل 
الرياضي املنقضي  املوسم 
الفري���ق املركز  بتحقي���ق 
السادس بواقع 56 نقطة وهو 
ما جاء مخالفا للخطط التي 
رصدها والتوقعات التي كنا 
منني أنفسنا بها.ظوأضاف: 
جلنة الك���رة توصلت في 
الذاتية  دارستها للس���ير 
اخلاصة باملدربني األجانب 
للموسم اجلديد إلى اتفاق 
عل���ى اس���تبعاد عدد من 
االسماء واالبقاء على اسمني 
ملدربني احدهم���ا روماني 
واآلخ���ر برازيل���ي وجار 
املفاضلة بينهما الختيار 
األفض���ل ليك���ون مدربا 
للفريق خالل املوسم القادم. 
وحول مصير احملترفني علق 
قائال: مت االتفاق على ابقاء 
البرازيل���ي باتريك فابيانو 
وإنهاء التعاقد مع احملترفني 
البقية وهم دييغو وواالسي 

داسيلفا لم ينجح في تنفيذ خطة اإلدارة                                                                          )األزرق.كوم(

طلبنا عدداً
من الالعبني 

احملليني

حقق الساملية 
فوزاً سهاًل على 
اليرموك 28/38 

في مباراة من 
طرف واحد

ُأجبر الكويت 
والقادسية على 

خوض الدور خارج 
القواعد



الشيخ أحمد املنصور 

الراحل الكبير جاسم اخلرافي دعم الرياضة واالندية في كل االلعاب وهنا مع فريق نادي الساملية 

مسؤولون رياضيون: الفقيد اخلرافي كان سنداً  للرياضة والرياضيني

بدر ناصر اخلرافي بـوفاة فقـيد 
الكويت رئيـس مجـلس األمـة 
الســـــابق جـاســـــم الـخرافي، 
قائــــا: بدايـة نعـزي أنفســــنا 
ونعـزي رئيـس النادي أسعد 
الـبنوان وعضو مجلس اإلدارة 
بدر ناصــــر اخلرافي وعـائلـة 
الـخرافي الكرام بوفاة فقيدهـم 
الـغالي الذي يعتبر واحـدا من 
أبرز رجاالت الباد والذي ترك 
خلفه إرثا كبيرا ورصيدا عظيما 
وإجنازات كثيرة شاهدة على 
تاريخه ســـــواء على مستوى 
العمل السياسي أو االقتصادي 
أو حـتى الرياضي، مشيرا إلـى 
أن اخلرافي من الرجال الوطنيني 
احملبني لبادهم واملخلصني لها، 
وهو أحد الشركاء االستراتيجيني 
في تنمية البلد وتطويرها وله 
إســــهاماته في كل املواقع التي 

لعب فيها دورا مهما.
وأضاف: جـاســــم اخلرافي 
القرار في  كـان أحـد صـنــــاع 
الـباد بصفتـه رئيسا ملجلس 
األمـة سابقا، وقد أعطى الكثير 
من وقته وجهده وصحته من 
أجل الصالح العام، وكان رجا 
صاحلا ومثاال يحتذى بأخاقه 
وأفعاله، وله إسهامات كبيرة 
على كافــــة األصعدة، وكان أبا 
روحيا للرياضة والرياضيني، 
وداعمــــا للجميــــع، وبرحيله 
نكون قــــد فقدنا رجا يصعب 

تكراره.

برجس: خسارة للكويت

قـدم أمني ســــر احتاد كرة 
السلة ضاري برجس تعازيه الى 
أسرة اخلرافي خاصة والكويت 
عامة بوفاة رئيس مجلس األمة 

السابق جاسم اخلرافي.
وأضاف برجــــس ان خبر 
وفاة اخلرافي نزل كالصاعقة 

علــــى الشــــعب الكويتي كافة 
التي عرفته  وكل دول اجلوار 
كرجل سياسي محنك وخبير، 
مشيرا إلى ان حكمته وحسن 
قيادته ملجلس األمة في فترة 
طويلة كانت جلية وواضحة 

للجميع.
وذكـر برجس ان للمرحوم 
جاســــم اخلرافــــي الـعديد من 
املـواقــــف املضيئة في حياتـه 
ويكفــــي القول انــــه كـان من 
الـداعمني للرياضيني الـكويتيني، 
حيث بدأ حياتــــه كـاعـب في 
نادي القادســــية ولــــم يتوان 
الرياضــــة والاعبني  في دعم 
في مناسبات عديدة. وأضاف: 
»نستذكر هنا دعمه الامحدود 
لبطولة اخلرافــــي لكرة القدم 
والتي أقيمت لسنوات طويلة 
وخدمة الكرة الكويتية بصورة 
واضحة والتي أخرجت الكثير 

من الاعبني املميزين«.
ودعا برجس اهلل سبحانه 
وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.

العجمي: صاحب أياد بيضاء

عبر أمني سر نادي اجلهراء 
العجمي عــــن عميق  ســــرور 
حزنه بعد ســــماعه لنبأ وفاة 
فقيد الكويت جاســــم اخلرافي 
والذي كان صمام أمان لدولتنا 
احلبيبــــة الكويت فــــي أوقات 
حساسة ومفصلية من تاريخ 
ديرتنا وهذا ينبع من حكمته 

ودرايته السياسية.
وقـــــال الـعجمي ان للفقيد 
عـــــددا من املـواقــــف املضيئة 
واملـشــــرقة فـي حياته ورمبا 
ال يعلم الكثيــــر من الناس أن 
للمرحـوم جاسم اخلرافي أيادي 
بيضاء على الفقراء والـمحتاجني 
وساهم أيضا في عـاج عدد من 
املرضى في الـخارج مـن حسابه 
الشخصي وهذا ينبع من حبه 
وإخاصه لهذا البلد وألبنائه ولم 
يكن ينتظر من وراء ذلك املديح 
أو اإلشــــادة. وأضاف العجمي 
ان للخرافي مســــاهمات فاعلة 
في تطور الكويــــت وارتقائها 
وكانت له الكثير من القرارات 
التي جاءت لصالــــح املواطن 
الكويتي ولكل ما يســــاعد في 

نهضة وبناء بلدنا وتطوره.
ومضى العجمي قائا: »املوت 
حق وجميعنا سـائرون على هـذا 
الطريق وندعـو اللـه عز وجل ان 
يغفر جلاسم اخلرافي، وأعزي 
أسرته الكرمية في هذا املصاب 

وإنا هلل وإنا إليه راجعون«.

فقدنا رمزا وطنيا مهما، نسأل 
اهلل أن يسكنه فسيح جناته.

كمـا عزى أمني السر العـام 
بنادي كاظمة يوسف بوسـكندر 

باسمه وبالنيابة عــن زمـائه 
أعضاء مجلس اإلدارة زميلهم 
رئيس مجـلس اإلدارة أســــعد 
البنوان وعضـو مجلس اإلدارة 

يحيى حميدان 
 أحمد السالمي 

أبدى عدد من املســــؤولني 
الرياضيني أسفهم لفقدان رئيس 
السابق املرحوم  مجلس األمة 
جاسم اخلرافي، مؤكدين دوره في 

دعم الرياضة والرياضيني.
بدوره، أعرب نائب رئيس 
الســــاحل  إدارة نادي  مجلس 
د.جابر املــــري عن بالغ حزنه 
وأسفه لرحيل رئيس مجلس 
األمة جاســــم اخلرافي، قائا: 
لقد ظل لسنوات طويلة داعما 
للرياضــــة والرياضيني، ولم 
يتوان أبدا في تقدمي شتى أنواع 
التي  الرياضية  الدعم لألسرة 
فقدت شخصية مهمة بحجمه 
ومكانتــــه املرموقــــة، ونعزي 
أنفسنا وعائلته بفقدانه، فقد 

كان رمزا كبيرا، رحمه اهلل.
مـــــن جهته، عــــزى رئيس 
التضامن  إدارة نادي  مجـلس 
عـــــادل فـاح الهلفي األســــرة 
الرياضية برحيل رئيس مجـلس 
األمـة السـابق جاسم الـخرافي، 
أنفسنا وعائلته  قـائا: نعزي 
الكرميــــة برحيل شــــخصية 
سياســــية محنكة تاركا خلفه 
فراغا كـبيرا وأثــــرا طيبا في 
نفــــوس اجلميــــع إذ كان من 
الشــــخصيات األكثر  ضمــــن 
دعمــــا للريـاضة والرياضيني، 
وقد كـانت له إسهاماته البارزة 
الرياضية، ومنها  الـحياة  فـي 
رعايتـــــه الاعبــــني املعتزلني 
وتكرميهم مـاديـــــا ومعنويا، 
البطوالت  إلى رعايتـه  إضافة 
واملسابقات واألحداث الرياضية 
وظل على عادته لسنوات طويلة 
وهو ليس باألمر الغريب على 

الراحل رحمه اهلل.
مــــن جانبه، تقــــدم رئيس 
مجلـس إدارة نـادي الفحيحيل 
الـدبوس باسمة ونيابة  حمـد 
عن زمائه أعضاء مجلس إدارة 
النادي بخالص العزاء من عائلة 
اخلرافي لرحيل رئيس مجلس 
األمة السابق جاسم الـخرافي، 
قـائا: نعزي أنفســــنا وعائلة 
الـكــــرام في فقيدهم  اخلرافي 
الكبير الـذي رحـل عـن الـدنيا 
تاركا خـلفه إرثا كبيرا وسيرة 
عطرة ستظل خالدة في نفـوس 
اجلميع، إذ ان نبأ رحـيله كان 
فاجعــــة كبيرة فهو أحد رجال 
الكويت املخلصني وله بصـمة 
واضحــــة للعيان فــــي تاريـخ 
السياسة الكويتية، إضـافة إلـى 
مواقفه الداعمة الدائمة ألبنائه 
الرياضيني، وبرحيله نكون قد 

عادل الهلفي

خمسة قوارب جتديف حديثة 
ومتطورة وستة قوارب كاياك 

وثالثة قوارب للمدربني على نفقته 
اخلاصة. وذكر الغامن أن مشوار 
العطاء للفقيد الراحل لم يقتصر 

على املجال الرياضي فقط، بل 
كان له دوره في األعمال اخليرية 

والثقافية والتربوية والدينية 
الواسعة، إلى جانب دوره الوطني 

الكبير عبر العديد من املناصب 
التي تقلدها ومن أبرزها ترؤسه 

ملجلس األمة وملشاركته كوزير في 
العديد من احلكومات، باإلضافة 

إلى دوره الكبير في دعم اقتصاد 
الكويت واالرتقاء بنهضتها. ووجه 

الغامن وباسم رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة وأعضاء النادي 

خالص التعازي إلى أسرة الفقيد 
الراحل، سائال الباري عز وجل أن 
يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه 
فسيح جناته، ويلهم آله وذويه 

الصبر والسلوان. من جهته، تقدم 
رئيس احتاد كرة الطاولة الشيخ 

مالك احلمود واعضاء مجلس ادارة 
االحتاد بالتعازي القلبية السرة 

اخلرافي الكرام لوفاة رئيس مجلس 
األمة السابق جاسم اخلرافي الذي 
كانت له العديد من املواقف الطيبة 
ومساهماته في تطوير وتشجيع 

الشباب في جميع االلعاب الرياضية.

نعى النادي البحري فقيد 
الكويت الراحل وأحد رجاله 

الكبار وممن له دوره وبصماته 
وأياديه البيضاء الكرمية في 

تعزيز مسيرة ومشوار النادي 
منذ تأسيسه ورئيس أول 

مجلس إدارة منتخب للنادي 
عام 1967 والعديد من املجالس 
املتعاقبة الفقيد الراحل جاسم 

محمد اخلرافي. وقد عبر نائب 
رئيس النادي م. أحمد الغامن 
عن حزنه العميق وبالتسليم 

بقضاء اهلل وقدره في هذا 
املصاب اجللل، مشيرا إلى أن 

للفقيد مشواره احلافل بالعطاء 
وأياديه الكرمية البيضاء في 
خدمة النادي ودوره الكبير 
في إرساء دعائمه وتأسيسه 
وتعزيز مشواره، وقد ترأس 

أول مجلس إدارة منتخب للنادي 
عام )67/68( وامتدت رئاسته 
في مجالس اإلدارات املتعاقبة 

حتى املجلس )71/72( وغاب 
عن تشكيل مجلس )73/72(، ثم 
عاد ليترأس املجلس )74/73(.  

وأضاف الغامن أن للفقيد الراحل 
وعلى امتداد مشواره في مجالس 

إدارات النادي  دورا ساهم في 
بناء صرح النادي وفي حتقيق 

أهدافه وتعزيز أنشطته وفعالياته 
املختلفة والرياضات البحرية 

بشكل عام، ورياضة التجديف 
والشراع والكاياك بشكل خاص 
من خالل دعمه ورعايته لبطولة 
املرحوم محمد اخلرافي الدولية 

للشراع والتجديف التي كان 
النادي ينظمها مبشاركة دولية 

واسعة وجناح كبير وعلى امتداد 
ست سنوات متتالية، عالوة 

على حرصه الدائم على توفير 
احتياجات النادي ومبادرته 

األخيرة في حتمل تكاليف شراء 

م.ٔاحمد الغامنالشيخ مالك احلمود

»البحري« ينعى رئيسه السابق جاسم اخلرافي

 الفقيد الراحل خالل تكرميه ألبطال الشراع في النادي

د.جابر املرييوسف بوسكندر

ضاري برجسحمد الدبوس

سرور العجمي 

احلمود: الفقيد ساهم في دعم الشباب الرياضي

ً املنصور: الكويت فقدت رجالً مخلصا
نعى رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة 

الشيخ احمد املنصور، حكيم العمل البرملاني ورمزا من رموز العمل 
الوطني والسياسي واالجتماعي واإلنساني في الكويت رئيس مجلس 

األمة السابق جاسم اخلرافي. وأكد املنصور ان الكويت فقدت رجال بارا 
مخلصا عرف عنه اإلخالص لوطنه وتعامله مع احملن واألزمات بحكمة 
وقدرة فائقة على احتواء اآلخرين وأن التاريخ سيسطر عطاء الراحل 
وإخالصه وتفانيه في حب الكويت بحروف من نور. وأضاف ستبقى 

مواقفه الشجاعة وسيرته العطرة محفورة في ذاكرة الكويت خالدة 
تنهل منها األجيال القادمة لتتعلم الدروس والعبر في حب هذا الوطن 

واإلخالص له.

48
االحد 24 مايو 2015

رحيل..» كبير «
جاسم الخرافي في ذمة اهلل

يعقوب الصانع

قال وزيـــر العدل ووزير 
األوقاف يعقوب الصانع إن 
الكويت فقدت برحيل رئيس 
مجلس األمة الســـابق العم 
جاسم اخلرافي رجا كبيرا 
وابنا بارا أفنى سنوات عمره 
في خدمة وطنـــه وإخوانه 
من أبناء الشـــعب الكويتي 

الكرمي.
وأضـــاف الصانـــع في 
تصريح صحافي أن الفارس 
الذي ترجل عن قطار احلياة 
ترك تركة كبيرة من اإلجنازات 
والعطـــاءات التي تزخر بها 
الساحة احمللية واإلقليمية 
والعاملية، فالفقيد الراحل كان 
رجل سياسة من الطراز األول 
اســـتطاع إدارة زمام األمور 
في رئاسة مجلس األمة في 
أحلك ظروف عاشتها الكويت 
خاصة واملنطقة بشكل عام 
إال انـــه كان رجـــل املواقف 
الصعبة لم ينكســـر أو يلن 
أمام التحديات بل كان حكيما 
في احتواء األزمات وعليما 
بإيجاد احللول واملخارج ملا 
الكويت من قضايا  واجهته 

أو مشاكل.
وتابـــع أن الفقيد الراحل 
لم يكن رجل سياسة فقط بل 
كان يبحث عن مواطن حاجة 
الناس ليقوم مشكورا مأجورا 
مبساعدة احملتاجني فكانت 
أياديه البيضاء تصل حيث 
الفقراء واملساكني واحملتاجني 
لتمســـح دموعهم وتداوي 
جروحهم وتخفـــف آالمهم 
وذلك إميانا منه رحمه اهلل 
بأهمية هذا اجلانب اإلنساني 

وضرورة العمل به.

إلى أن احلديث  وأشـــار 
الراحل  الفقيـــد  عن مناقب 
الســـهل ألنه  ليـــس باألمر 
رحمه اهلل قضى حياته في 
مختلـــف امليادين حتى كان 
رجل جناح وإجنازات شملت 
مختلف امليادين واملواقع قلما 
جند رجا مبثل أفكاره ووعيه 
وإدراكه الذي امتد من املجال 
إلى االقتصادي  السياســـي 
واإلنساني واالجتماعي حتى 
كان رحمه اهلل متواجدا في أي 
محفل أو مناسبة وطنية أو 
رسمية أو اجتماعية في مقدمة 
صفوف احلاضرين فيها يدعم 

ويساند اجلميع.
وأوضح أن الكويت ستبقى 
تذكر الفقيد الراحل العم جاسم 
اخلرافي بكثيـــر من احلزن 
واألسى ألن رحيله سيبقي 
فراغا كبيرا في مجاالت العمل 
املختلفة فهو من ترك بصمة 
في كل شبر من الكويت وذلك 
لكثرة إجنازاته وعطاءاته التي 
امتدت شماال وجنوبا حتى 
أتعب من سيتحمل مهام حمل 

زمام األمور من بعده.
وقال الصانع هذه ســـّنة 
احلياة وهذا طريقها الذي سّنه 
اهلل سبحانه وتعالى في خلقه 
فكل نفس ذائقة املوت، إال أننا 
نسأله جل في عاه ان يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويلهم 
أهله الصبر والسلوان، كما 
أتقدم بالعزاء الى مقام صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وإلى سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، وعموم 
أبناء الشعب الكويتي وأسرة 

اخلرافي الكرام.

أشار إلى أنه كان رجل املواقف الصعبة لم ينكسر أو يلن أمام التحديات

الصانع: جناحات الفقيد شملت جميع املجاالت املطيري: الراحل كان حريصًا 
على دعم البحث العلمي

عبداهلل املال: مواقفه االقتصادية ال ُتنسى
عبر نائب رئيس مجموعة املا للتمويل واالستثمار 
ورئيس مجلس إدارة شركة املا للصرافة عبداهلل املا 
عن تعازيه ألسرة اخلرافي ولرئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن ولعموم الشعب الكويتي في وفاة اخلرافي الذي 
كانت له إسهامات اقتصادية بارزة في اكثر من منصب 

سياسي واقتصادي. 
وأوضح املـــا ان الفقيد كانت لـــه مواقف وطنية 
واقتصادية بارزة ال تنســـى، ومشـــهود له في العمل 
االقتصادي والسياســـي واإلنساني واالجتماعي، فهو 
الذي عاصر في حياته أصعب الظروف التي مرت بها 
الكويت، وكان بفضل اهلل ثـــم حنكته وخبرته عاما 

بارزا وأساسيا في استقرار الكويت.

أشادت بسجله الوطني احلافل سياسياً وبرملانياً واجتماعياً وخيرياً وثقافياً ورياضياً

جمعية املعلمني تنعى اخلرافي: لن ننسى أبدًا 
مواقفه احلكيمة والنبيلة لالرتقاء مبكانة املعلمني

وليد احلساوي

عبـــرت جمعيـــة املعلمـــني 
الكويتية وباسم جموع املعلمني 
واملعلمات واألسرة التربوية عن 
مشـــاعرها جتاه الفقيد الراحل 
رئيس مجلس األمة السابق جاسم 
اخلرافي، مشيرة في بيان رثاء 
لها أنها لن تنســـى أبدا مواقفه 
الكرميـــة، ومبادراته  النبيلـــة 
احلكيمة اجلادة في الوقوف الدائم 
إلى جانب أبنائه وبناته املعلمني 
واملعلمات، وحرصه الدائم على 
دعمهم والوقـــوف إلى جانبهم، 
وتسخير كل األمور واملستلزمات 
واإلمكانـــات من أجـــل االرتقاء 
املادية واالجتماعية،  مبكانتهم 
إميانا منه بنبل الرســـالة التي 
يقدمونهـــا، ودورهم الكبير في 
تربية وتعليم األجيال، والنهوض 
باملســـيرة التربوية لهذا الوطن 
الغالي. وذكـــر رئيس اجلمعية 
وليد احلساوي انه إن كان للفقيد 
الراحـــل ذلك الســـجل الوطني 
احلافل على املستوى السياسي 
والبرملانـــي، وكذلك االجتماعي 
واخليـــري والثقافي والرياضي 
ومختلف املجاالت األخرى، فإن 
سجل عطاءاته وسجاياه جتاه 
العمليـــة التعليمية، كان حافا 
وواسعا وال حدود لذكره وبيانه، 
وقد جسد موقفه الكبير في دعم 
كادر املعلمني صورة تعكس مدى 
حرصـــه على االرتقـــاء مبكانة 
املعلمني، والعمـــل على تعزيز 
مكتسباتهم واالرتقاء مبكانتهم 
واحلفاظ على حقوقهم املشروعة، 
ولم يقف في يوم من األيام ضد 
أي مطلب طالبـــت به اجلمعية 
ملعاجلة قضايا املعلمني وتأمني 
ســـبل االســـتقرار لهم في أداء 
رســـالتهم، أو لتنفيذ املشاريع 

التربويـــة املطروحة  واخلطط 
من قبـــل اجلمعيـــة، أو رعاية 
أنشطتها وفعالياتها املختلفة. 
وأضاف احلســـاوي ان جائزة 
محمـــد عبداحملســـن اخلرافي 
للتميز واإلبـــداع التربوي التي 
كانت تنظمها اجلمعية على امتداد 
ســـنوات عديدة كانت من أبرز 
املسابقات التربوية على املستوى 
احمللي وتقام فـــي إطار تنظيم 
متكامل ومبشاركة تربوية واسعة 
أعطت الفرصة السانحة للكوادر 
التربوية الوطنية لتقدمي مناذج 
وجتارب ودراســـات ومشاريع 
علمية تربوية رائعة وقد أدرجت 
من ضمن أبرز املشاريع واألعمال 
واملسابقات التربوية والثقافية 
الهادفـــة وعملت علـــى تعزيز 
العملية التربوية وتطويرها من 
خال تشـــجيع التميز واإلبداع 
عن طريق توفير البيئة املناسبة 
خللـــق روح التنافـــس املؤدية 
الكتشـــاف املبدعني واملوهوبني 
من املعلمني والهيئات التدريسية 
املهتمـــني بتطوير  ومن جميع 
التربوي والتعليمي في  الواقع 
بادنا احلبيبة. واختتم احلساوي 
تصريحه، مشـــيرا الى ان اسم 
الفقيد الراحل سيبقى محفورا في 
قلوب أبنائه املعلمني واملعلمات، 
وســـيبقى اجلميع بل مسيرتنا 
التربوية بكاملها حتفظ له بكل 
التقدير والوفاء والعرفان مواقفه 
النبيلة واجلليلة جتاهها، وإننا 
في جمعية املعلمني سنعمل على 
إبقاء اســـمه وأعماله في دائرة 
الذاكرة، لتكون مثا يحتذى في 
عطاء رجل كبيـــر مدرك لقيمة 
التعليم وأهميتـــه وملكانة أهل 

التعليم.

احلساوي: اسم 
الفقيد سيبقى 

محفوراً في 
قلوب املعلمني 

واملعلمات 

أياديه البيضاء كانت 
تصل حيث الفقراء 

واحملتاجني لتمسح 
دموعهم وتخفف 

آالمهم

أشاد مدير عام معهد الكويت لألبحاث العلمية د.ناجي 
املطيري مبواقف رئيس مجلس األمة السابق الفقيد جاسم 
اخلرافي -رحمه اهلل تعالى، مثمنا موقفه من القضايا العلمية 
والبحثية والتعليمية والتربوية، وكذلك حرصه على دعم 
البحث العلمي ومؤسساته. وقال د.املطيري في تصريح 

صحافي: فقدت الكويت 
أحد رجاالتها املخلصني 
وابنا بارا قدم ما يخلد 
اسمه في ذاكرة الوطن 
وكتب في سجل التاريخ 
اإلنساني أعماال كثيرة 
على املستويني احمللي 
والعربــــي. وســــيظل 
الراحل اسما مهما في 
تاريخ العمل البرملاني 
والسياسي واالقتصادي 
الباد.  فــــي  والوطني 
وال يسعني هنا إال ان 
أتقدم إلى أسرة الفقيد 

بخالص التعازي وعميق املواساة، داعيا املولى عز وجل 
أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.ويلهم 

اجلميع الصبر والسلوان.

د. ناجي املطيري
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اللواء عبداحلميد العوضي

اللواء فهد الشويع 

اللواء ركن شهاب الشمري

زميله زعم انتحاره واملعاينة تؤكد كذب االدعاء

حولت 930 في املرة األولى و630 ديناراً في الثانية ورفضت املزيد

سهرة مسكرة تنتهي بإلقاء خليجي من علو

حلم الوهم واحلصول على جائزة بـ 20 ألف دينار
تبخر بإغالق الهاتف في وجه موظفة في »املالية«

دينار، وأبلغها املتصل بأنها 
لكي تس����تطيع ان تتس����لم 
املبلغ عليها أن تتواصل مع 
رقم هات����ف نقال محلي )أي 

كويتي(.
وأضافت السيدة: سارعت 
باالتص����ال بالرقم الكويتي، 
وكان عل����ى الط����رف اآلخر 
شخص كويتي على األرجح 
يتح����دث بأس����لوب مهذب 
للغاية، وب����ارك لي الفوز ب� 
ال� 20 ألف دينار عبر التوجه 
ال����ى مكتب صراف����ة وطلب 
من����ي أن أدفع رس����ما قدره 
920 دين����ارا وأعطاني رقم 
حساب، وتوجهت الى مكتب 
الصرافة وحولت املبلغ الذي 
ُطلب مني، وأضافت: في اليوم 
الثاني اتصلت بالش����خص 
وأبلغته عن موعد تس����لمي 
املبلغ، فق����ال لي وبأدب جم 
أن  إنه يعتذر وطل����ب مني 

منطقة الفروانية عن وجود 
وكر مش���بوه في منطقة 
الفروانية )ق2( حيث مت 
إخطار اللواء الشويع والذي 
بدوره أمر قوة مكونة من 
امل���ازم أول عبدالرحمن 
السعيدي ووكاء عريف 
الش���مري  عبدالعزي���ز 
الفضل���ي  وعبدالعزي���ز 
ومحمد الرشيدي بالتوجه 
الى موقع الباغ للمعاينة، 
وحينما وصل فريق العمل 

في القضية الس����ابقة تقدم 
بإب����اغ املخفر  أردني  وافد 
عن تعرضه للسرقة، حيث 
اقتحم مجهول أيضا غرفته 
وكسر بابها وسرق مصوغات 
ذهبية تق����در قيمتها بألف 
دينار، وفي الش����ارع نفسه 
تعرض وافد آخر للس����رقة، 
بالطريقة نفس����ها حيث قام 
املجهول بسرقة 1500 دينار 
ومصوغ����ات ذهبية. وعليه 
مت تسجيل قضية بالواقعة 
وجار القبض على املجهول 
الذي أقلق الناس ومازال حرا 

طليقا.
على صعيد آخر، أمر مدير 
أمن حولي بفتح حتقيق في 
ادعاء أستاذ في  مابس����ات 
الكوي����ت في مخفر  جامعة 

أحمد خميس

رغ����م حتذي����رات وزارة 
الى عدم  الداخلية ودعوتها 
االمتث����ال والتج����اوب م����ع 
أش����خاص يعرضون أوهاما 
وأحاما غالبا ما تكون مجرد 
عمليات نصب، إال أنه ولألسف 
ال يزال هناك من يخدع بجوائز 
زائفة واحملصلة تكون النصب 
واالحتي����ال، وإحدى قضايا 
النصب تلك التي تقدمت بها 
مواطنة الى مخفر تيماء، حيث 
قالت املبلغة وهي تعمل في 
املالية موظفة وتبلغ  وزارة 
من العمر 30 عاما، إنها تلقت 
اتصاال دوليا من هاتف يرجح 
أن  يكون من دولة خليجية، 
الطرف  حيث وجدت عل����ى 
اآلخر شخصا يتحدث اللهجة 
اخلليجية وأخذ يهنئها على 
فوزها بجائزة قدرها 20 ألف 

هاني الظفيري

أعطى مدير أمن محافظة 
الفروانية اللواء فهد الشويع 
الفروانية  لقائد منطق���ة 
الضوء االخضر يوم أمس 
لدهم وكر مشبوه وضبط 
من هم بداخل الوكر وهم 
12 وافدا ووافدة جميعهم 

في حالة سكر بني.
وبحسب مصدر أمني 
فإن مصدرا سريا أبلغ قائد 

أحمد خميس ـ محمد الجالهمة

أمر مدير ام����ن محافظة 
حول����ي اللواء ركن ش����هاب 
الشمري باإليعاز الى اإلدارة 
العامة لألدلة اجلنائية إلرسال 
البصمات من  فنيني لرف����ع 
ش����قتني تعودان ألردنيني، 
وذل����ك بع����د ان تق����دم إلى 
مخفر الس����املية وافد أردني 
يس����كن بش����قة في شارع 
العوازم مبنطقة الس����املية، 
وأبلغ عن تعرضه للسرقة 
بعد ان قام مجهول باقتحام 
غرفته وكسر بابها وسرقة 
مبلغ 1500 دينار ومن ثم الذ 
بالفرار، وفي املنطقة نفسها 
وبالشارع نفسه، وفي بناية 
الواردة  البناية  بالقرب من 

أرسل دفعة أخرى بقيمة 630 
دينارا، حيث توجهت وحولت 
ما طلب مني، ومضت بالقول: 
عاودت االتص����ال بصاحب 
الرقم، واعتذر مني بأسلوبه 
الراقي واستأذنني بدفع مبلغ 
830 دينارا، وحينما رفضت 
فوجئت به يغير من أسلوبه 
الراقي الى أسلوب وقح ومن 
ثم أغلق الهاتف في وجهي.

ورجح املصدر أن يكون 
الرقم احمللي ليس حقيقيا، 
ورمبا يك����ون األمر مرتبطا 
بهاكرز متخصص في النصب، 
وأشار الى أن القضية ستحال 
الى ادارة اجلرائم االلكترونية، 
وهي إحدى االدارات التابعة 
لقطاع األمن اجلنائي والذي 
يرأس����ه الل����واء عبداحلميد 
العوض����ي، وذل����ك للتحقق 
من صاح����ب الرقم ومعرفة 

حقيقته .

الى الهدف شاهدوا مجموعة 
من االشخاص بحالة سكر 
أمام السكن،  يجلس���ون 
وكان بابه مفتوحا، حيث 
الوكر  ال���ى  الدخ���ول  مت 
وضبط م���ن بداخله من 
وافدين ووافدات في أوضاع 
مش���بوهة وهم سكارى 
ليتم ضبطه���م وإحالتهم 
ال���ى اإلبع���اد، حيث بلغ 
إجمالي م���ن ضبطوا 12 

رجا وامرأة.

الزهراء بأن شابا من مواليد 
1994 دخل منزل����ه وطعنه 
بسكني، وقدم الدكتور في ملف 
القضية تقريرا طبيا تضمن 
ادعاء التعرض للطعن وجرح 

في جدار البطن.
على صعيد آخر، حس����م 
التقرير الص����ادر عن األدلة 
اجلنائية بوفاة فلبيني ألقى 
بنفسه من علو باعتبار القضية 
انتحارا، وكان الفلبيني أقدم 
على االنتحار بإلقاء نفسه من 

علو قبل 4 أيام.
عل����ى صعيد آخ����ر، أكد 
الطبيب الشرعي ان مصرع 
وافدة هندية 64 عاما طبيعية 
وليس بها ش����بهة جنائية، 
حي����ث توفي����ت الهندية في 

منزلها بالنقرة.

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

 عن أمر محقق مخفر الدعية 
مت احتجاز شاب خليجي في  
الوقوف  نظارة املخفر حلني 
على التقرير النهائي اخلاص 
بش���أن خليج���ي آخر يرجح 
ان يكون قد ألقي به من قبل 
النظ���ارة عقب  احملتجز في 
سهرة مسكرة. وبحسب مصدر 
امني فإن باغا ورد الى عمليات 
الداخلية بسقوط شخص من 

بناية تقع في بنيد القار، وعلى 
الفور توجه الى موقع الباغ 
عدد من قيادات وزارة الداخلية 
يتقدمه���م مدير امن محافظة 
العاصمة اللواء ابراهيم الطراح 
وتبني ان الشخص الذي سقط 
من علو خليجي وأنه كان وآخر 
من نفس جنسيته يجلسان 
في الشقة، وعلى الفور توجه 
رجال االمن بإرشاد من احلارس 
الى الشقة وتبني ان بداخلها 
خليجي وفي حالة سكر بني، 

وبسؤاله عن اسباب سقوط 
مواطن���ه قال انه واآلخر كانا 
يس���كران وحدثت مش���ادة 
كامية، وزعم بأن زميله دخل 
الى غرفة وأحكم اغاقها وألقى 
بنفسه من علو، وأشار املصدر 
الى ان معاينة الشقة تظهر ان 
الرواية التي سردها الشخص 
غير حقيقية إذ شوهدت الغرفة 
مفتوحة، مشيرا الى احتمالية 
ان تكون املش���اجرة تطورت 
الى ان يلقي باملجني عليه من 

علو، وأك���د املصدر ان مزيدا 
من التحقيقات سوف جترى 
للوقوف على حقيقة ما حدث،  
الفتا الى ان حالة املصاب غير 
مس���تقرة، حيث اودع غرفة 
الفائق���ة، وأكد ان  العناي���ة 
افادات املصاب  الى  االستماع 
عقب حتسن صحته ستكشف 
املزي���د حول الواقعة، وإذا ما 
كان الش���ابان كانا مبفردهما 
او أنهم����ا كانا ينظمان حفلة 

مختلطة ومسكرة.

أمر بإرسال خبراء أدلة إلى أردنيني أبلغا عن اقتحام شقتيهما

إبعاد 12 وافداً ووافدة عقب مداهمة وكر مشبوه

فتح حتقيق في مالبسات طعن أستاذ جامعي في منزله

الناقة النافقة جراء احلادث

طفالن إلى اإلنعاش في تصادم.. وهروب 
ونفوق ناقة وإصابة أخرى على »كبد«

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

شهد طريق الفحيحيل يوم امس حادث تصادم مؤلم 
لعائلة من اجلنسية املصرية تتكون من سته أفراد 

وبحسب مصدر أمني فقد أصيب في احلادث جميع 
أفراد العائلة ووصفت حالة طفلني أصيبا في احلادث 

باحلرجة وفي التفاصيل ورد بالغ من عمليات األحمدي 
يفيد بوجود حادث تصادم على طريق الفحيحيل 

وتوجد إصابات وعلى الفور توجهت دوريات إسناد 
األحمدي ويرافقهم رجال الطوارئ الطبية الى موقع 

البالغ وعند وصولهم شاهدوا تصادم مركبتني األولى 
يوجد بها عائلة تتكون من سته أفراد وبهم إصابات 

بليغة ومت إسعافهم جميعا الى مستشفى العدان وبعد 
البحث عن الطرف الثاني تبني انه هرب بعد احلادث 

وترك مركبته وسجلت قضية اصطدام وإصابة وهروب 
وأحيلت الى البحث والتحري وجار استخراج بيانات 

صاحب املركبة الهارب لضبطه وإحالته الى التحقيق، من 
جهة اخرى أصيب مواطن بكدمات وجروح اثر اصطدام 

مركبته بناقتني وهو ما أدى الى نفوق ناقة وإصابة 
األخرى حيث متت االستعانة بونش لرفع الناقتني.

املهنا يؤكد ما انفردت بنشره »األنباء« :
أبعدنا 78 من 23 أبريل حتى 18 مايو

4500 دينار ملطلقة نظير املتعة والعدة

مواطنة تقاضي جامعة الكويت
لرفض تعيينها مدرساً مساعداً

للحصول على رخص السوق 
بقيادة السيارات والسير على 
الطرقات بات من األمور التي 
تسبب هاجسا ألجهزة املرور 
خلطرها بالشكل املباشر في 
حوادث الطرق اليومية جراء 
م����ا يفتقده هؤالء من اإلملام 

بقواعد وقوانني املرور.

تأكيدا ملا انفردت بنشره 
»األنباء« حرفيا حول أعداد 
الوافدين الذين تقرر إبعادهم 
نظرا لقيادة مركبات دون ان 
تكون بحيازتهم رخص سوق، 
ذكر وكي����ل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املرور اللواء 
عبداهلل املهنا في احصائية 
صادرة ع����ن االدارة العامة 
للم����رور تضمنت إحالة 78 
وافدا من مختلف اجلنسيات 
العربية واألجنبية لإلبعاد، 
وذلك ملخالفتهم قيادة مركبة 
بدون رخصة قيادة والذين 
مت ضبطهم باملخالفة للفترة 
من 23 ابريل حتى 18 مايو 

اجلاري.
وأضاف ان قطاع شؤون 
املرور يعمل وفق استراتيجية 
املعالم تعمل على  واضحة 
حفظ االنضباط املروري على 
الطريق الى جانب احلد من 
احلوادث واملخالفات املرورية 

مؤمن المصري

قضت محكمة األحوال 
الشخصية بإلزام مواطن 
بأن يدفع لطليقته مبلغ 
4500 دين����ار بواقع 900 
دينار نفقة عدة و3600 
دينار نفقة متعة بواقع 
300 دينار ش����هريا حتى 
س����داد املبلغ منذ انتهاء 

تاريخ عدتها.
الدعوى  وتتلخ����ص 
املرفوعة من احملامية مرمي 
فيصل البحر عن املدعية 
مبوجب عقد زواج موثق 
من وزارة العدل إذ تزوج 
املعلن إلي����ه من الطالبة 

مؤمن المصري

تقدم����ت مواطنة بدعوى ض����د جامعة 
الكويت وكلية الهندسة بطلب إلزامهم بقبول 
تعيينها في وظيفة مدرس مس����اعد بقسم 
هندسة البترول بكلية الهندسة بعد رفضهم 
تعيينها. وكان احملامي عبداهلل الذياب قام 
برفع الدعوى بصفته وكيا عن املواطنة التي 

امتنعت كلية الهندسة عن قبول تعيينها بعد 
استحقاقها للتعيني وتوافر الشروط املطلوبة 
بعد اإلعان عن الوظيفة ومت قبول اوراقها 
وتقدمت ملقابلة اللجنة املشكلة وكانت هي 
األحق من املتقدمني ألفضليتها في التقدير 
العام وحال كونها مواطنة من ضمن املتقدمني 
معها وهم وافدون، وكانت ش����روط اإلعان 

تقرر أن األولوية للكويتيني.

والقضاء على ظاهرة قيادة 
املركبات بدون حمل رخصة 
قيادة، ملا متثله تلك الظاهرة 
من تسيب وفوضى ومخالفة 
للقان����ون وتعريض حياة 

مستخدمي الطرق للخطر.
وأوض����ح الل����واء املهنا 
ان هناك تعليمات واضحة 
ومش����ددة بض����رورة عدم 
ف����ي ه����ذا األمر  الته����اون 
وحتويل من يت����م ضبطه 
من الوافدين بقيادة سيارة 
بدون رخصة سوق الى إدارة 
اإلبعاد، وذلك بعد استيفاء 
اإلجراءات القانونية، وهو ما 
ميثل رادعا لكل من تسول 
له نفس����ه ارتكاب مثل هذه 
املخالف����ات التي باتت تهدد 
األرواح وتس����بب ارتب����اكا 
حلركة السير وانسيابه على 

الطرق والتقاطعات.
وأضاف ان تهور بعض 
من لم يبلغ السن القانونية 

على صداق وقدره )3000 
د.ك( ثاث����ة آالف دينار 
وقد دخل بها وعاش����رها 
معاش����رة األزواج، وقام 
املعلن إليه بتطليقها طلقة 
رجعية بتاريخ: 2014/6/12 
ال����ى بائنة، وملا  صارت 
كان املعلن إليه لم يوف 
الطالب����ة نفقة عدتها وال 
نفقة متعتها رغم يساره، 
مما حدا بالطالبة إلقامة 

تلك الدعوى.
وطالبت البحر بإلزام 
ب����أداء نفقة  إليه  املعلن 
العدة واملتعة للطالبة وفق 
ما جاء بالقانون لتقضي 
احملكمة مبا سبق ذكره.

اللواء عبداهلل املهنا

احملامية مرمي البحر

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
اللواء متقاعد حمد السريع 

ما أحدثته عاصفة احلزم
ألول مرة تستشعر القيادة األميركية وجود 

قوة سياسية وعسكرية وديبلوماسية في 
الدول العربية تتمثل في القيادة احلكيمة 

للمملكة العربية السعودية ودول التحالف 
اخلليجي، وهذا ما جعلها تقف باحترام 

وتقدير للمواقف احلازمة في عاصفة 
احلزم.

احلكومة األميركية كانت منذ زمن بعيد 
تتجاهل احلكومات العربية ألنها لم تر منها 

إال بيانات وتنديد ضد مواقف االعتداء 
املتكررة عليها.

عاصفة احلزم كانت صدمة كبيرة للقيادة 
األميركية العتبارات عدة، أهمها سرية 

الضرب وعدم وجود أخطاء في العمليات 
العسكرية تسببت في وقوع حوادث، كما 

ان القرارات واضحة وصارمة ضد عصابات 
املخلوع علي عبداهلل صالح واحلوثيني. 

عاصفة احلزم بينت الدهاء السعودي 
اخلليجي ضد اخلبث اإليراني فالتحركات 

اإليرانية واجهتها حتركات خليجية أفشلت 
كل مخططاتها فبدأت تلك املخططات في 
إطالق التهديدات اجلوفاء وبعدها أدخلت 
روسيا في اللعبة معها إلفشال املشروع 

األممي املقدم من دول اخلليج وصدر القرار 
مبوجب الفصل السابع وأصبحت إيران 
في وضع حرج أمام حلفائها ومناصريها 

في الدول العربية لهذا رأت ان تقوم 
بتحرك تضع دول اخلليج في مواجهة 

املجتمع الدولي عندما أرسلت طائرة مدنية 
الى اليمن بادعاء انها حتمل مساعدات 

إنسانية وطبية ودخلت األجواء اليمنية 
دون تصريح ورفضت االنصياع ألوامر 

الطيران احلربي بالتوجه الى خارج األجواء 
عندها قامت طائرات التحالف بتدمير مدرج 

املطار ومنعت الطائرة من الهبوط بينما 
كان االعتقاد لدى اإليرانيني ان الطائرة 

قد تسقط مما يتسبب في إضعاف موقف 
التحالف أمام املجتمع الدولي فيتدخل 

إليقاف الضربات اجلوية.
النظام اإليراني عاود محاوالته ولكن عن 
طريق البحر والزال يحاول إدخال سفن 

بادعاء انها تنقل مساعدات إنسانية ولكنه 
يرفض تفتيشها التزاما بقرار مجلس األمن 

اعتقادا منه ان إغراق سفينة مساعدات 
سيجبر العالم على التدخل إليقاف 

الضربات اجلوية ضد حلفائه املتمردين 
على الشرعية.

اخلبث اإليراني مازال يحاول ويحاول 
كسر احلصار املفروض على حلفائها في 
اليمن ولكن الدهاء السعودي ـ اخلليجي 

له باملرصاد ليُفشل كل مخططاته وأفكاره 
الشيطانية التي لم جتلب سوى الدمار على 

العالم العربي. 
برزت قدرة دول التحالف بقيادة السعودية 
على تدمير الغطرسة اإليرانية أمام مؤيديها 

املوهومني بقوتها اجلوفاء.

صاحب الرقم 
احمللي حتول 

إلى وقح واستبدل 
حديثه الراقي

تقدم رقيب اول بوزارة 
الداخلي����ة يعمل في جندة 
مبارك الكبير ومعه زميله 
الرتبة  مواطن من نف����س 
والعم����ل وابلغ����ا بانهما 
تعرض����ا لاهان����ة اثن����اء 
تواجدهم����ا ف����ي منطق����ة 
املس����يلة ملخالف����ة مركبة 
تقودها امرأة من علية القوم 
ومعها صديقتاها احداهما 
ابنة ضابط متقاعد حيث 
انهم أهان����وه هو ومرافقه 
وعليه مت تسجيل قضية 
ضدهن واستدعاؤهن من 

قبل املباحث للتحقيق.

ضبط الزعيم 
السكران في اجلليب

ف����ي منطق����ة جلي����ب 
الش����يوخ أحالت دوريات 
النجدة 6 وافدين 5 هنود 
وبغاديشي واحد )الزعيم( 
حيث كانوا جميعهم بحالة 
غير طبيعي����ة حيث انهم 
يغنون ويرقصون بالشارع 
كم����ا يح����دث ف����ي األفام 
األجنبية فتم تسجيل قضية 
واحالته����م جميعا جلهات 

االختصاص.

سرقة نصف طن حديد
تقدم مواطن ملخفر فهد 
األحم����د وابلغ عن تعرض 
امام  مركبته للس����رقة من 
البيت وعليه مت تس����جيل 
قضية بالواقعة وفي ميناء 
عب����داهلل تع����رض مواطن 
لسرقة قسيمته حيث قام 
املقاول ال����ذي يتعامل معه 
بسرقة نصف طن من احلديد 
خاصة بإنش����اء قس����يمته 

وعليه مت تسجيل قضية.

سرقة مكيف مقهى
ف����ي منطقة الفحيحيل 
اربعيني  تق����دم مواط����ن 
للمخفر وأبلغ عن تعرض 
مقهى ميلكه للسرقة، حيث 
قام مجهول بسرقة وحدة 
التكييف، وعليه مت تسجيل 
قضية واحالتها للمباحث 
الذي����ن فوجئوا مبجموعة 
مصريني ميسكون بوافدين 
سوريني عددهم 4 أشخاص 
كان����وا متواجدين مبكان 
الس����رقة ومعه����م وحدة 
التكييف فتم����ت احالتهم 

جلهات االختصاص.

سب عبر الهاتف
في منطقة بيان تعرضت 
مواطن����ة للس����ب من قبل 
مجهول قام بإرسال رسائل 
تلفونية بها س����ب وقذف 
وكام غير الئق وعليه مت 
تس����جيل قضية وإحالته 
ملباح����ث املنطقة إلحضار 

املجهول.

ضرب زوجي
في منطق����ة اجلابرية 
تعرضت مواطنة للضرب 
على يدي زوجها وصديقه 
الذي جلبه معه فزعة ضد 
زوجت����ه وباالتصال على 
الزوج من قبل املخفر فرفض 
القدوم وقال لهم »مابي« فتم 

تسجيل قضية بالواقعة.

سرقة ماكينة
في منطق����ة هدية ابلغ 
مواطن ضابط املخفر عن 
مجهول قام بسرقة ماكينة 
كهرباء من داخ����ل منزله 
وعندما تصادف املبلغ مع 
احلرامي قال له انحاش بس 
ال تاذيني وم����ن ثم هرب 
احلرامي ومت تسجيل قضية 

بالواقعة.

مصادرة »خالعية« 
شن مدير أمن محافظة 
العاصمة اللواء إبراهيم 
أم���س  ي���وم  الط���راح 
االول حمل���ة موس���عة 
على أسواق الصاحلية 
واملرق���اب، واس���فرت 
احلمل���ة التي ش���اركت 
فيه���ا 20 دورية ونحو 
40 رجل أمن عن ضبط 
عدد من الباعة اجلائلني 
ومصادرة أفام خاعية 
كانت تعرض للبيع في 

منطقة املرقاب. 

اتهام ابنة ضابط 
متقاعد بإهانة 

رجال أمن

أخبار موجزة

قبول دفعة من أبناء الكويتيات  في الشرطة
الداخلية )قطاع ش����ؤون  أعلنت وزارة 
التعليم والتدريب( عن فتح باب التسجيل 
الس����تقبال طلبات الراغبني ف����ي االلتحاق 
بأكادميية س����عد العبداهلل للعلوم األمنية 
)مدرسة الشرطة( متطوعني خليجني )أبناء 
الكويتيات( الدفعة 7 لقطاع التعليم والتدريب 
2016/2015، وذلك اعتبارا من يوم األربعاء 
املوافق 2015/5/13 وحتى يوم اخلميس املوافق 

2015/6/11، ومن أهم الشروط حسبما جاء في 
بيان للداخلي����ة أن يكون املتطوع من أبناء 
الكويتيات من دول مجلس التعاون اخلليجي. 
أن يكون املتطوع من مواليد الكويت أو يحمل 
شهادة دراسية من مدارسها. أن يكون محمود 
السيرة حسن الس����معة. أال يكون قد سبق 
احلك����م عليه في جناية أو في جنحة مخلة 

بالشرف واألمانة.
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مواقيت الصالة

العصر 3.20
املغرب 6.38
العشاء 8.07

الفجر: 3.20
الشروق 4.52
الظهر 11.45

حار + سحب متفرقة والرياح شمالية غربية 
سرعتها من 8 الى 30 كلم/ ساعة.

العظمى: 43
الصغرى: 25

أعلى مد: 
4.45 ص ـ 3.07 م

أدنى جزر:
9.57 ص ـ 10.37 م

أبعد من الكلمات

إغالق برج إيڤل بسبب تفشي  النشل
باريس � )أ.ف.پ(: أقفل ب���رج ايفل يوم اجلمعة املاضي، 
أمام العموم بس���بب توقف املوظفني في هذا املعلم األشهر في 
باري���س عن العمل احتجاجا على ازدياد عمليات النش���ل في 
املوقع. واختارت »أكثرية« املوظفني »التشديد على حقهم في 
التوقف عن العمل« بسبب »ازدياد ارتكابات النشالني في برج 
ايفل وإثر اعتداءات وتهديدات ع���دة«، على ما ورد في بيان. 
وأكدت الش���ركة املش���غلة ملوقع برج ايفل أن هذا املعلم »لم 
يستطع فتح أبوابه أمام العامة عند الساعة 9.30« من صباح 
اجلمعة، مبدية أسفها »للضرر الذي حلق بالزوار الذين بدأوا 

بالتوافد الى املكان«.

اقفال برج ايفل بسبب تفيش
عمليات النشل 

اك� املعامل جذبا
للزوار يف العامل

انشئ يف مناسبة
املعرض الدول

عام 1889
665 1 درجة
لبلوغ القمة

الزوار

اك� من 250 مليون زائر
منذ افتتاحه

الدول الـ 10 املتصدرة 
من حيث عدد الزوار (%)

المصدر� برج ايفل

فرنسا
ايطاليا
اسبانيا
الواليات املتحدة
بريطانيا
املانيا
الربازيل
روسيا
االرجنت�
كندا

324 م

276 م

115 م

57 م

10.4%

7 مالي�
السياح االجانبسنويا

90%

2.4%
246810

سيلفي 
»قاتل« 

موسكو � أ.ف.پ: أطلقت شابة روسية النار خطأ 
باجتاه رأسها، عندما كانت تلتقط صورة »سيلفي« 

مع مسدس على ما قالت شرطة موسكو.
وذكرت وكاالت األنباء الروس���ية أن املوظفة 
البالغة 21 عاما، أخذت املسدس وهو من عيار تسعة 
ميلليمترات بعدما تركه أحد عناصر احلراس���ة 

في الش���ركة التي تعمل فيها، وأرادت أن تلتقط 
صورة لنفس���ها مع السالح. لكنها ضغطت على 
الزناد عن طريق اخلطأ، فاستقرت رصاصة في 
رأسها من مسافة قريبة. ووقع احلادث اخلميس، 
وأكدته الشرطة اجلمعة على ما ذكرت وكالة أنباء 

»إنترفاكس«.
»لن أرمي ميدالية التتويج بلقب الدوري 

اإلجنليزي إلى اجلمهور، بل سأعطيها إلى 
ابني ليحتفظ بها، ألنه يسرق مني كل شيء 

كالقمصان وامليداليات والكؤوس«.
٭ مدرب تشلسي اإلجنليزي وبطل 
اجنلترا البرتغالي جوزيه مورينيو 

ردا على سؤال حول االحتفاظ 
مبيدالية اللقب.

»أمتنى لو كنت أمتلك اجلرأة لعدم اللجوء 
جلراحة جتميلية ولكنها منحتني عشر 

سنوات إضافية من العمل«.
٭ النجمة األميركية جني فوندا 

)77 عاما( في حديث لصحيفة 
»الغارديان« البريطانية.

»الوشم على اجلسد مينعك من التبرع 
بالدم لـ 12 شهرا، لذلك ال أحبذ هذه 

العادة، وأعتقد أن سيارة »الفيراري« ال حتتاج إلى 
»ستيكرز« لتبدو أجمل«.

٭ أفضل العب  في العالم وجنم 
ريال مدريد اإلسباني كريستيانو 
رونالدو في تعليق له على تفشي 

ظاهرة الوشم على اجلسد بني جنوم 
الكرة والرياضة عموما.

»التفكير بالنسبة لإلنسان هو مثل التحليق 
بالنسبة للطائر. ال تسلك سلوك الدجاجة 

إذا أمكنك أن تكون قّبرة«.
٭ ألبرت أينشتاين في رسالة إلى 
طالب إحدى اجلامعات البرازيلية 

بقيت محفوظة في خزائن اجلامعة 
مدة 65 عاماً واكتشفت أخيراً.

»ال ميكننا االستسالم حلزب احملافظني«.

٭ وزيرة الداخلية في حكومة الظل 
واملرشحة لزعامة حزب العمال 
البريطاني، ايفيت كوبر مشددة 

على انه ال ميكن حلزبها االستسالم 
وترك الساحة السياسية خالية امام 

حزب احملافظني.

»االنتهاء من اإلجراءات اخلاصة بإنشاء القوة 
العسكرية العربية املشتركة قبل 29 يونيو 

املقبل«.
٭ رئيس أركان حرب القوات 

املسلحة املصرية الفريق محمود 
حجازي معلنا االنتهاء من عمل 

رؤساء األركان بشأن إنشاء قوة 
عربية عسكرية مشتركة قبل يوم 

29 يونيو املقبل.

»الصني تريد العيون على السيارات 
واالستثمارات، ال على اجلميالت. لذا 

لن يسمح بكشف أكثر من سنتيمترين فقط لكل 
عارضة«.

٭ شعار حملة حكومية تتبناها 
الصني مؤخرا وتطبق على أغلب 

معارضها. حيث مت حظر العارضات 
العاريات ووضع قواعد على 

مالبسهن. مع فرض غرامة قدرها 
800 دوالر على العارضات اللواتي 
تكشفن »أكثر من سنتيمترين من 

أجسادهن«.

»اسمي راشيل وأنا بحاجة ملساعدتكم«

٭ رسالة األميركية راشيل فروخ، 
37 سنة، في ندائها اليائس للحياة، 

عبر يوتيوب تطلب فيه املساعدة.
حيث تعاني من مرض األنوروكسيا 
ـ فقدان الشهية ـ منذ 10 أعوام، وال 

يزيد وزنها على 25 كيلو، وقد أخبرها 
األطباء بأنها بحاجة لعالج مكلف جدا 

لتبقى على قيد احلياة. فأعدت مع 
زوجها صفحة GoFundMe وجتاوزت 

التبرعات املقدمة لها مائة ألف دوالر.
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»أنا بطبعـي متفائل، وأثق في قدرة الغالبية من 
الشـعب الكويتي احملب لبلـده على حتقيق 
االستقرار السياسي والوحدة واالنحياز الكامل 

للمصلحة العليا للوطن«.

»أنتمي جليل محظوظ عاش مرحلتي ما قبل النفط 
وبعده، وعاصرت التحوالت السياسـية الكبرى في 
الكويت والعالم العربي ونشأت في مناخ سياسي ينضح 

باالنتماء القومي العربي.. وهو ما نفتقده اآلن«.

٭ جاسم محمد اخلرافي. ٭ جاسم محمد اخلرافي.

مشاري جاسم العنجري

رحم اهلل 
جاسم اخلرافي

رحم اهلل جاسم محمد اخلرافي وتغمده بواسع 
رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.
زاملته منذ عام 1981 في مجلس األمة، ثم 

توطدت العالقة بيننا عام 1999 عندما اصبح 
رئيسا للمجلس، وصرت انا نائبا للرئيس، وذلك 

على مدى سبع سنوات، وصل التعاون بيننا 
خاللها الى ابعد احلدود، ورغم بعض املواقف 

التي كنا نختلف فيها احيانا فقد كان يأخذ 
برأيي في كثير من األمور، حيث ملست فيه 

احلرص الشديد على ادارته للمجلس، فلم يكن 
يوزع التعيينات أو الترقيات واملكافآت وغيرها 

ألهداف انتخابية او ارضاء للنواب بل كان نهجه 
املوضوعية وغايته االنصاف، وكنت اشد على 
يديه وأعينه واشجعه على ذلك، لذا لم حتصل 

في املجلس حينئذ هزات أو مشاكل إدارية 
كبيرة، كما هو احلال في كثير من اجلهات 

احلكومية، ألن أبا عبداحملسن كان موضوعيا 
ومنصفا قدر االمكان بني اجلميع ومع ذلك 
اختلفنا عام 2006 بسبب الدوائر اخلمس، 

وهو العام الذي شهد حل املجلس للسبب ذاته، 
ورغم ان اخلالف بيننا كان شديدا فقد ظل 

أبوعبداحملسن يحافظ على العالقة الودية بيننا 
واستمر الود واالحترام الى آخر يوم في حياته، 

رحمه اهلل، وسواء اتفقت معه أو اختلفت، فانه 
كان سياسيا بارعا صبورا كتوما شديد التمسك 

برأيه، وقليال ما كان يلني في مواقفه، وال شك 
أن ذلك سبب له كثيرا من األذى.

ظل، رحمه اهلل، في الـ 35 سنة املاضية ركنا 
أساسيا من أركان الدولة أثر فيها وتأثرت به، 

حيث كان من أكثر األشخاص حضورا في 
هذه الفترة، على املستويني الرسمي والشعبي، 

وفي جميع املجاالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية )إنا هلل وإنا إليه راجعون(، رحمك 
اهلل أبا عبداحملسن وأسبغ عليك وافر رحمته 

ورضوانه.

ـــوب وامُلـــهـــُج ـــل ـــق ــك ال ــي ــل ـــت ع ـــاح ن
ــُج ــل ــت ــخ ت اجلـــــفـــــون  تـــــــزال  وال 

بها ـــــزال  ن ال  ــا  ــن ــي ــل ع ـــاٌة  ـــي ح ـــت  ـــاق ض
ــرُج ــت ــف ُم ــق  ــي ــض ال ذاك  ــد  ــع ب ــا  ــن ل ــل  ــه ف

ــا ــن وع ــرَّ ــي َف ــاس ــق ـــد بــّكــر الــــقــــَدُر ال ق
ـــَرُج ـــَع ـــْن ـــن لـــقـــاء الـــهـــم ُم ــا ع ــن ــال ــم ف

فــضــائــلــه عــمــت  ان  بــعــد  غــائــبــا  ـــا  ي
ـــُج ـــوَه ـــور وال ـــن ــا ال ــه ــي ـــن األنـــــام وف ب

ــه ــرت ــي ــس ــــورًا ب ــــذك ــر م ــي ــاخل ــــــازال ب م
ــزُج ــت ــــاِس مم ــــن ـــاف ال ـــغ ـــي ش ـــه ف ـــأن ك

ـــاف مــا برحت ـــص ــل واإلن ــض ــف ــم ال ــاس يــا ج
ـــور تــعــتــلــُج ـــن ــل ال ــث أعــمــالــك الـــغـــر م

ــا ــره ــذك ــك مــــادامــــت، وي ــي ــب ــح ـــدي م ـــه َت
ــُج ــه ــل ــق ال ــاط ــن ــا ال ــه ــن ــدث ع ــح ــت ــد ال ــن ع

ــدرًا ــت ــق ــت م ــم ـــد ق ـــا ق ـــن ذا يــقــوم مب م
ــــرُج ح ــــه  ل ـــو  ـــدن ي وال  ــن  ــك ــت ــس ي ال 

ــى َســــَ�ٍ ــل ــا ع ــي ــدن ـــي هــــذه ال ــت ف ــي ــض م
ـــُه ِعـــــَوُج ـــاُب ـــت ـــن بــاالســتــقــامــة ال ي

ـــاة فال ـــي ـــي احل ـــار ف ـــم ـــل ُغ ـــوض ك ـــخ ت
ــُج ــَج ــل ـــك ال ــي ب ــض ـــول أو مت ـــه ــــردك ال ي

ــا ــه ــت ــن ــل املـــضـــنـــي أع ــم ــع ــال ـــود ب ـــق ت
ـــرُج ـــف ــا ال ــن ـــي  ل ـــأت ـــه ي ــل ب ــي ــب ــــى س إل

ـــًى ـــام احلـــســـود ُدج ــف حــيــنــمــا ق ــق ــم ت ــل ف
ـــُج ـــَم ـــَه ــــر أفـــعـــالـــهـــا ال ــــَدب كـــمـــا ُت

ــــدًا ــم أب ــه ــت ــاري ــــا ج ــك وم ــي ــل جـــــاروا ع
ــاب مـــا أمـــلـــوا مـــن فــعــلــهــم َوَرُجـــــوا ــخ ف

ــة ــب ــاط ــوء ق ــس ــل ـــم ل ـــره ـــم ش ـــاده ـــد ق ق
نــهــجــوا ـــا  م ــــوء  س ـــا  ي ــم،  ــه ــج ــه ن وذاك 

ـــْت ـــَرَس ــــذي َغ ــر لــلــخــيــر ال ــي وقـــــادك اخل
ــــوا ـــد درج ــــــام ق ـــع األي ــــدق م ـــــاء ص آب

ِبـــــَددًا ـــدا  ـــِع ال ـــم  رغ ــى  ــل ع الـــظـــالم  زال 
ـــرُج ـــه ـــم والــتــجــريــح وال ـــه ــــــادر ال وغ

ــرح ـــــدار فـــي ف ــــُل ال ـــق أه ــل احل ــب ــق ــت واس
ــُج ــل ــب ــن ــــاح ي ــــب ــــه اإلص ـــــل لـــيـــل ل وك

>>>
ـــون له ـــك ـــن ي ــا ل ــن ــــاب ع ـــــال غ ـــا راح ي

ــت ِحــَجــُج ــض ـــا م ـــور مــقــيــمــا م ـــض إال احل
ــــالم عــلــى ــــس ـــــــودة مـــنـــا وال ــــك امل ل

األرُج ـــاده  ـــت ـــع ي بـــــه،  ــم  ــي ــق ت قـــبـــر 
به ــط  ــي ــح ي مـــا  ـــى  ـــق أب اهلل  ورحـــمـــة 

ــُج ــه ــَت ــْن ــرات َي ــي ــخ ــل ـــن كـــان ل ـــد فـــاز م ق

د.يعقوب يوسف الغنيم

رثاء وثناء 

إلى الصديق  املرحوم 

جاسم اخلرافي

هيا عبدالعالي جبر الرشيدي، أرملة راشد علي العرادة ـ 89 عاما 
ـ الرجال: اشبيلية ـ ق2 ـ ش205 ـ م20 ـ ت: 66008877 

ـ 66658997 ـ النساء: الفردوس ـ ق7 ـ ش1 ـ م8 ـ ج11 ـ 
ت: 97871322.

نورة سالمة العميري، أرملة سعد ابراهيم احلوطي ـ 97 عاما 
ـ الرجال: ديوان العميري ـ اخلالدية ـ ق4 ـ ش44 ـ م20 
قرب روضة سيد عمر ـ ت: 66282910 ـ النساء: النزهة ـ 

ق2 ـ ش21 ـ م12 ـ ت: 97240336.
صبيحة هاشم فايز الرفاعي، أرملة سليمان عبداهلل النامي ـ 78 

عاما ـ الرجال: عبداهلل املبارك ـ ق4 ـ ش422 ـ م7 )عزاء 
الرجال ليوم واحد فقط( ـ ت: 65696566 ـ النساء: 

اليرموك ـ ق3 ـ ش2 ـ م11 ـ ج8 ـ ت: 98879899.
نافع فالح محمد الزومان العازمي ـ 53 عاما ـ الرجال: أم الهيمان ـ 

ق4 ـ ش28 ـ م18 ـ ت: 97535889 ـ النساء: القرين ـ ق2 ـ 
ش20 ـ م17 ـ ت: 97772346.

قصر مناور النهاق الظفيري ـ 69 عاما ـ الرجال: خيمة بجانب 
خزانات الواحة ـ ت: 60007747 ـ النساء: الواحة ـ ق4 ـ 

ش6 ـ ازرق23.
مزعل باهج عوض النومس ـ 61 عاما ـ العقيلة ـ ق1 ـ ش108 

ـ م44 ـ ت: 55599584 ـ 97515150 ـ الدفن بعد صالة 
العصر مبقبرة صبحان.

حمزة عباس حسن حسن ـ 71 عاما ـ الرجال: مسجد الوزان ـ 
غرب مشرف ـ مقابل أرض املعارض ـ ت: 96666905 ـ 

النساء: حسينية اإلمام احلسني ـ سلوى ـ ق1 ـ ش7 ـ م27.
يوسف محمد غلوم دشتي ـ 52 عاما ـ الرجال: مسجد اإلمام 

احلسن ـ بيان ـ ق12 ـ مقابل سنترال مشرف ـ ت: 
66817686 ـ النساء: الرميثية ـ ق4 ـ ش41 ـ م46 ـ ت: 

.99898879
سلطان نادر سلطان جاسم الدبوس ـ 38 عاما ـ الرجال: الفحيحيل 

ـ الطريق الساحلي ـ ديوان الدبوس ـ ت: 99872933 ـ 
النساء: الفحيحيل ـ الطريق الساحلي ـ م11 ـ الدفن بعد 

صالة العصر مبقبرة صبحان.
جميلة أحمد حسن عبداهلل املال، زوجة ابراهيم عبدالرحمن 

عبداهلل الكندري ـ 54 عاما ـ الرجال: ديوان الكنادرة ـ 
الشعب ـ ت: 50150050 ـ النساء: القيروان ـ ق1 ـ ش119 ـ 

م28 ـ ت: 65899970 ـ الدفن بعد صالة العصر.
ضاهر زيد الظاهر احلسيني ـ 79 عاما ـ الرجال: اليرموك ـ ق3 ـ 
ش3 ـ م12 ـ ت: 99051165 ـ النساء: اليرموك ـ ق2 ـ ش2 

ـ ج5 ـ م1 ـ ت: 99854201.
فاطمة رمضان محمد، أرملة حسني علي رضا ـ 86 عاما ـ 

الرجال: حسينية سيد محمد ـ سلوى ـ شارع األقصى ـ 
ت: 99664408 ـ النساء: الرميثية ـ ق2 ـ شارع جمعان 

احلريتي ـ ج20 ـ م4 ـ ت: 99434900.
سليمه سيد عمر عاصم، أرملة عبداهلل محمد هادي العوضي ـ 

85 عاما ـ الرجال: ديوان عبداهلل العوضي ـ القادسية ـ ت: 
97100090 ـ 99723625 ـ النساء: ضاحية عبداهلل السالم 

ـ ق2 ـ شارع ابن العباس ـ م22 ـ ت: 99039352 ـ الدفن 
التاسعة صباحا.

مفلح بادي عمر الشمري ـ 44 عاما ـ الرجال: الرابية ـ ق4 ـ 
ش10 ـ م22 )العزاء ليوم واحد فقط( ـ ت: 65777330 ـ 

66488307 ـ الدفن بعد صالة العصر.
نزار عبدالقادر محمد العتيقي ـ 64 عاما ـ الرجال: الفيحاء ـ ق1 

ـ ديوان العتيقي ـ النساء: السرة ـ ق5 ـ شارع احمد بن 
سالمة ـ م59 ـ الدفن بعد صالة العصر.

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي إلى ربك  راضية 

مرضية   فادخلي  في عبادي  
وادخلي جنتي

د.خالد السهالوي

ضيف »ألو األنباء« 

الثالثاء

بثينة السبيعي 
ضيف »ألو األنباء« 

األربعاء

يحل وكيل وزارة الصحة د.خالد السهالوي ضيفا في 
جريدة »األنباء« للحديث عن أهم املشاريع والقضايا التي 
تخص وزارة الصحة ويجيب عن تساؤالت واستفسارات 

القراء خصوصا ما يتعلق بتحسني اخلدمات الصحية، 
وذلك بعد غد الثالثاء من الساعة 7 وحتى الثامنة مساء، 

وسيكون التواصل مع الضيف على رقم: 22272888.

حتل الوكيلة املساعدة للشؤون اإلدارية والقانونية بوزارة 
املواصالت بثينة السبيعي ضيفا على »ألو األنباء« يوم 

األربعاء 27 اجلاري من الساعة 6 وحتى الساعة 7، وذلك 
للحديث حول األمور املتعلقة بالبدالت واألعمال املمتازة 
اخلاصة مبوظفي الوزارة وكل ماهو مستجد في اإلدارة. 

وميكن التواصل مع الضيفة على رقم: 22272888.

وكيل وزارة الصحة د. خالد السهالوي  
والقانونية  اإلدارية  للشؤون  املساعدة  الوكيلة 

بوزارة املواصالت بثينة السبيعي

مشاركة عزاء
يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
VIVA واإلدارة التنفيذية وأسرة شركة االتصاالت الكويتية

بخالص العزاء والمواساة من الكويت وأهلها

وعائلة الخرافي الكرام
لوفاة رئيس مجلس األمة السابق المغفور له بإذن اهلل تعالى

جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي
سائلين اهلل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

ويلهم أهله الصبر والسلوان



أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع العاملني في

الشـــركــة الكويتيــة لألغذيــة )األمــريكانا(
يتقدمون بخالص العزاء واملواساة من

السيد/ مـــــرزوق ناصـــــر اخلرافـــــي
  رئيس مجلـــس اإلدارة

السيد/ مهند محمد عبد احملسن اخلرافــي
عضــو مجلـــس اإلدارة

السيد/ فيصـــل ناصــــر اخلرافـــــي
عضــو مجلـــس اإلدارة

السيد/ فيصـــل نـــزار أحمـد النصف
عضــو مجلـــس اإلدارة

وعـائلــة اخلــرافـــي الكـــرام
لوفــــاة املغــفـــور لـــه بإذن الله تعــــالى عــمـيـــد العائلــــــة

العــم/ جاســـــم محـــمــــد عــبــد احملــــســـــن اخلـــرافـي
سائلني الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

أعضـاء مجـلـس اإلدارة وجـمـــيــــع العــامــلـــني فــي

شركة اخلليج للكابالت والصناعات الكهربائية
يتقدمــــون بخالـــــص العــــزاء واملـــواســـــاة من

الســــيـــد/ بــــــدر  نــــاصــــــر اخلــــرافــــــي
رئيس مجـــلــس اإلدارة

لوفـــــاة املغـــفـــــور لـــه بإذن الله تعالـــى

عــــمـــــــــــــــــه
 جاسـم مـحـمـد عـبد احملـســن اخلــرافي

سائلني الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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