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04بقية أخبار الصفحة األولى  على الصفحة

تطبق بعد العيد على مواد بديلة بجودة أعلى بعد إتالف غير الصاحلة ورفع رسوم اجلمارك وإيجارات األرفف

10 % زيادة على األغذية املستوردة
الديوان  أصــدر 
األميري بيانا جاء 
فيه: »أجرى نائب 
رئيـــس احلـــرس 
الوطنـــي الشـــيخ 
مشعل األحمد امس 
عمليـــة جراحيـــة 
تكللت بفضل اهلل 
ورعايته بالتوفيق 
سائلني  والنجاح، 
املولـــى تعالى أن 
يدمي علـــى معاليه 
موفـــور الصحـــة 

ومتام العافية«.
و»األنباء« تتمنى 
للشيخ مشعل األحمد 
الشفاء العاجل ودوام 

الشيخ مشعل األحمدالصحة والعافية.

الشيخ مشعل األحمد
 أجرى عملية جراحية ناجحة

محمود فاروق 

كشفت مصادر في وزارة التجارة والصناعة 
لـ»األنباء« عن زيادة مرتقبة في أسعار مواد 
غذائية مســــتوردة تقدر بنسبة 10%، حيث 
ستصدر اجلهات املعنية قائمة بالسلع الغذائية 
التي ستشــــملها الزيادة بعــــد إقرارها عقب 

إجازة عيد الفطر.
وقالت املصادر إن السلطات الرقابية تتجه 
لتوحيد أسعار هذه السلع في جميع منافذ 
البيع حتى ال يتم التالعب باألسعار اجلديدة، 
لكن املصادر قالت ان السلع اجلديدة ستكون 
اعلى جودة من السلع احلالية في األسواق، 

وهو ما قد يبرر الزيادة في األسعار.

واضافت أن أســــباب زيادة أســــعار هذه 
السلع ما يلي: 

1ـ  االســــتغناء عن سلع ثبت عدم صالحيتها 
لالستهالك اآلدمي في ظل ما كشفته الوزارة 

أخيرا من فساد في األغذية. 
2 ـ تعمد بعض الشــــركات خفــــض كمياتها 
املعروضــــة فــــي منافــــذ البيع بهــــدف رفع 

أسعارها. 
3 ـ رفع رسوم جمارك بعض السلع إلى %5.

4ـ  زيادة إيجار األرفف التي تؤجرها الشركات 
في منافذ البيع لعرض منتجاتها.

معكم في
مكة المكرمة والمدينة المنورة

طوال العشر األواخر من شهر رمضان المبارك

• دار التوحيد
• مكة هيلتون
• اأبراج هيلتون

• رافلز
• موفنبيك

• املروة ريحان
• اإدارة فنادق اأجياد

• �سوي�س اأوتيل
• فريمونت ريزيدن�س

• �ساعة مكة

 • املدينة اأوبراي
• دار الإميان

• دار التقوى
• �سذى

فنادق مكة المكرمة

فنادق المدينة المنورة







www.alanba.com.kw كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهلل
في العام
1976

 

عادل الشنان 

أعلن رئيس ديوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن ان عطلة 
عيد الفطر املب���ارك لهذا العام 

ستكون من اجلمعة 17 اجلاري 
حتى االثنني 20 اجلاري سواء كان 
العيد يوم اجلمعة أو السبت دون 
 اي تغيير ويعتبر يوم الثالثاء 

21 اجلاري يوم عمل رسمي.

آالف املتهجدين باملسجد الكبير في أولى ليالي العشر األواخر من رمضان

تقرير أمني كويتي ساهم في القبض على ناقلي املتفجرات

تفجير »الصادق«: توسيع دائرة التحقيق ومتهم يعترف على أّمه

د.فاضل صفر وعلي البغلي ود.حسن جوهر وكوثر اجلوعان ود.جنان بوشهري خالل 
ندوة »هذوال عيالي وحتديات املستقبل« التي نظمها ديوان آل خريبط

نواب ووزراء سابقون: حكمة سمو األمير
 أطفأت األزمة قبل اشتعالها

ضحية 
15بيت العز

13

فحص طبي مسبق للوافدين الراغبني في العمل مبن فيهم الزائرون

رفض وقف حتويل الزيارة إلى إقامة

العمير: أرباب املناقصات املليارية َمن وردت 
بشأنهم مخالفات ديوان احملاسبة

مريم بندق

 قالت مص���ادر رفيعة في تصريحات خاصة
ل� »األنباء« إن مجلس الوزراء بحث في اجتماعه 
أول من أمس الذي عقد برئاسة سمو رئيس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك اقتراح وزارة الصحة بتطبيق 
الفحص الطبي املسبق على الوافدين الراغبني في 
العمل بالبالد ووقف حتويل سمات الزيارة الى 
إقامة عمل. وكشفت أن املجلس أصدر قرارا بتكليف 
جهات حكومية لتقدمي تقرير يتضمن كيفية تطبيق 
الفحص الطبي املس���بق على جميع اجلنسيات 
الراغبة في العمل بالكويت وقبل إعطائهم سمة 
الدخول )عدم املمانعة( للعمل في البالد حتوطا من 
دخول البعض الذي يحمل أمراضا، وذلك حلماية 

املواطنني واملقيمني في البالد. وأوضحت املصادر 
أن قرار املجلس نص على تكليف وزارات الصحة 
والداخلية واخلارجية وهيئة القوى العاملة لوضع 
اإلجراءات التنفيذية لتنفيذ الفحص الطبي املسبق 
على الوافدين الراغبني في العمل بالبالد، على أن 
يتم التطبيق في املراكز الطبية املعتمدة من مجلس 
وزراء دول اخلليج. وفيما يتعلق بالبند الوارد 
في اقتراح وزارة الصحة املتعلق بوقف حتويل 
كارت الزيارة الى إقامة عمل، كشفت املصادر أن 
تكليف مجلس الوزراء للوزارات الثالث وهيئة 
القوى العاملة نص على أن يقدم تصور لتطبيق 
الفحص املسبق على الوافدين الراغبني في العمل 
مبن فيه���م حاملو كارت الزي���ارة الراغبون في 

حتويلها إلى إقامة عمل.

ق���ال وزير النفط ووزير الدولة لش���ؤون 
مجل���س األمة د.علي العمي���ر إن من قَصدهم 
الذين  املليارية  املناقصات  باخلصوم وأرباب 
حتدث عنهم في بيان أصدره سابقا هم من وردت 
مالحظات ومخالفات ديوان احملاسبة بشأنهم. 
وأض���اف العمير في رده على س���ؤال النائب 
أحمد القضيبي، والذي حصلت »األنباء« على 
نسخة منه، أنه: منذ قدومنا إلى سدة الوزارة 
ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة ارتعدت 
فرائص اخلصوم وأرباب املناقصات املليارية، 

خوفا على مصاحلهم التي ال يريدون ان متتد 
اليها يد اإلصالح واحملاسبة، ومعاجلة األخطاء 

واملالحظات التي سطرها ديوان احملاسبة.
ومن هنا يتضح أن املقصودين بهذا التصريح 
هم من وردت مالحظات ومخالفات ديوان احملاسبة 
بشأنهم، وقد وصفهم تقرير الديوان بأن منهم 
من حاول االحتيال في بعض العقود، وأن آخرين 
منهم أهملوا في الوفاء بالتزاماتهم، مما تسبب 
في تأخير إجناز املش���اريع، ومشاريع أخرى 

ترتبت عليها غرامات لم يتم تسديدها.
أمير زكي ـ مؤمن المصري 

عبدالهادي العجمي 

عقب إعالن السلطات السعودية 
إلقاء القبض عل����ى 3 من املتهمني 
في تفجير مسجد اإلمام الصادق، 
أم����رت النيابة العامة بإجراء مزيد 
من التحري����ات عن املتهمني اجلدد 
وهم سعوديان وكويتي. كما طلبت 
النيابة من »أمن الدولة« توس����يع 
دائرة البحث عن مساعدي املتهمني 
غير الكويتيني ف����ي دخول البالد 
وإدخال احلزام الناسف. هذا، وقد 
زودت األجه����زة األمنية الكويتية 
السلطات السعودية بتقرير متكامل 

يؤكد تورط شقيقني سعوديني � ألقي 
القبض عليهما أول من أمس � في 
نقل املتفجرات، وذلك تأسيسا على 
اعترافات تفصيلية من املوقوفني، 
وبخاصة اإلرهابي عبداهلل عيدان 
سعود. وبني التقرير أن املشاركني 
في تفجير مس����جد اإلمام الصادق 
متورط����ون في حوادث مماثلة في 
السعودية. على الصعيد ذاته، أبلغت 
مصادر »األنباء« باستدعاء متهمة 
سبق أن أخلي سبيلها في القضية، 
وذلك بعد أن اعترف ابنها ضدها، 
وأمرت النيابة بحجزها ليصل عدد 

احملتجزين أمس إلى 7 أشخاص.
التفاصيل ص45 ٭

ال زيادة في أسعار الفائدة عن 2% كل 5 ٭ سنوات
على البنك إعطاء تفاصيل كاملة للعميل عن أسعار الفائدة واألقساط   ٭

ال فوائد وال رسوم وأجهزة سحب خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة   ٭
ال حاجة اآلن إلغالق القرض قبل الذهاب لبنك آخر.. ميكن اجلدولة مباشرة  ٭

)محمد هاشم( دعاء وابتهال إلى املولى عز وجل خالل صالة التهجد في املسجد الكبير 

اإلرهابي محمد عبداهلل محمد الزهرانياإلرهابي ماجد عبداهلل محمد الزهراني

37»األنباء« تنشر تعميم جدولة القروض
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بقلم: الشيخة بيبي يوسف الصباح

رسميًا.. عطلة العيد 4 أيام
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صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد 

صاحب السمو هنأ حاكم عام جزر سليمان بالعيد الوطني

األمير استقبل ولي العهد وناصر احملمد
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد. كما اس���تقبل سموه بقصر السيف صباح امس 

سمو الشيخ ناصر المحمد. 
وبعث صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة ال���ى فرانك اوفاجيورو كابوي حاكم عام 
جزر سليمان عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا له موفور الصحة والعافية 

وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار. 
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة ال���ى فرانك اوفاجيورو كاب���وي حاكم عام جزر 
سليمان ضمنها س���موه خالص تهانيه بمناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة والعافية. كما 
بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك 

ببرقية تهنئة مماثلة.

ولي العهد استقبل ناصر احملمد والصالح

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال أنس الصالح

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

الشيخ ناصر احملمد. 

واستقبل س���موه بقصر السيف أمس 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية 

أنس الصالح.

»التقدم العلمي« أطلقت مشاريع منوذجية  
للتعجيل باستخدامات الطاقة الشمسية

الكهروضوئي����ة املتكامل����ة 
للمن����ازل الكويتية«، حيث 
يهدف إلى تصميم وتركيب 
وتش����غيل أنظم����ة اخلاليا 
الكهروضوئية على أسطح 
حوال����ي 150 منزال س����كنيا 
للكويتيني خالل ثالث سنوات 
في مختلف مناطق الكويت.

وذكر أن هناك مواصفات 
ومعايير فنية محددة بهدف 
اختيار املنازل التي س����وف 
تشملها هذه املبادرة ومنها 
املساحة املتوافرة، السالمة 
اإلنشائية، االجتاه املناسب، 
وغيرها من العناصر األخرى 
والواجب توافرها لتطبيقات 
الكهروضوئي����ة  اخلالي����ا 
باملن����ازل. ولفت إل����ى أنه 
باستطاعة املواطنني الراغبني 
في ترشيح منازلهم واملشاركة 
في هذه املبادرة زيارة املوقع 
املخص����ص  اإللكترون����ي 
shamsnakwt.( للمش����روع
com( وتعبئ����ة النم����وذج 
اخلاص بالترشيح. موضحا 
أنه يتم االنتهاء من تركيب 
نظام اخلاليا الكهروضوئية 
ألول خمسني منزال مع نهاية 

هذا العام.
م����ن جانبه، ق����ال املدير 
التنفيذي ملركز أبحاث الطاقة 
والبناء ف����ي معهد الكويت 
لألبحاث العلمية د.س����الم 
احلج����رف إن توطني تقنية 
الطاق����ة املتجددة تهدف إلى 
توفير ج����زء من احتياجات 
الطاقة الكهربائية في جمعية 
العديلية باإلضافة إلى 150 
منزال على مستوى الكويت 
من خالل اس����تخدام الطاقة 
الشمس����ية وه����ذا ب����دوره 
يؤدي إلى وفرة في استهالك 

الوقود.

بشكل واسع، نظرا ملا متتلكه 
الكويت من موقع جغرافي 
يؤهلها لالستفادة من الطاقة 

الشمسية على مدار العام.
وبني أن جمعية الزهراء 
التعاونية أول جمعية على 
مستوى الكويت تنفذ هذه 
املش����اريع النموذجية، ومت 
تركيب خاليا كهروضوئية 
بسعة kWp« 750« في مواقف 
السيارات التابعة للجمعية 
بالتعاون مع معهد الكويت 
لألبحاث العلمية والشركة 
الوطنية ملشاريع التكنولوجيا 

ووزارة الكهرباء واملاء.
وأضاف ش����هاب الدين 
أنه جار استكمال املشروع 
بجمعية العديلية التعاونية 
وقد جاء اختيارها بناء على 
مسح وحتاليل موقعية قام 
بها الفريق الفني من معهد 
الكويت لألبح����اث العلمية 
للتأك����د من جناح مخرجات 
املشروع.وذكر أن املشروع 
ينقس����م إلى جزأين، األول 
تطوير لنظم اإلضاءة وأجهزة 
التكييف في اجلمعية، والثاني 
تركيب وتشغيل النظام األمثل 
 )PV( للخاليا الكهروضوئية
في مواقف السيارات التابعة 
للجمعية مع توفير شاشة 
لع����رض ومراقب����ة أداء هذا 
النظام بطريقة سهلة لنشر 
الوعي لدى مرتاديها.وأضاف 
أنه من املؤم����ل االنتهاء من 
تنفيذ املش����روع في مطلع 
العام القادم وم����ن املتوقع 
أن يحقق املشروع وفرا في 
استهالك الوقود يعادل 610 
براميل نفط سنويا.وأشار 
شهاب الدين إلى أن املؤسسة 
تبنت مشروعا منوذجيا ثانيا 
وهو »نظم الطاقة الشمسية 

دانيا شومان 

قال مدير عام مؤسس����ة 
الكويت للتقدم العلمي د.عدنان 
ش����هاب الدين إن مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي أطلقت 
عددا من املشاريع النموذجية 
ضمن مبادرته����ا للتعجيل 
باستخدامات الطاقة الشمسية 
بهدف التروي����ج للتعريف 
باجلدوى االقتصادية والفنية 
لالس����تفادة منها في توليد 
الطاقة الكهربائية بالكويت.

ولفت خالل مؤمتر صحافي 
لإلعالن عن بدء رفع كفاءة 
الطاقة وتوليدها باستخدام 
طاقة اخلاليا الكهروضوئية 
في جمعية العديلية بالتعاون 
مع معه����د الكويت لألبحاث 
العلمية إلى أنه من املرجو 
أن يكون لهذه املشاريع دور 
أساس����ي في تنويع مصادر 
الطاقة في الكويت مستقبال إذا 
ما مت تبنيها من قبل اجلهات 
احلكومية والقطاع اخلاص 
واملواطن����ني عموما وطبقت 

د.عدنان شهاب الدين

ق����دم بنك االئتمان الكويتي »التس����ليف 
واالدخار سابقا« قروضا عقارية واجتماعية 
جتاوزت قيمتها 7.2 مليارات دينار كويتي منذ 
تأسيسه حتى نهاية العام املاضي استفاد منها 
أكثر من 329 ألف مواطن وأكثر من 140 ألف 
أسرة كويتية.  ويعد بنك االئتمان الكويتي 
الذي أنشئ عام 1965 الذراع االستثمارية للهيئة 
العامة للرعاية السكنية في البالد واستفادت من 
قروضه منذ تأسيسه حتى عام 1990 نحو 47 
ألف أسرة في حني جتاوز عدد املستفيدين من 
قروض البنك منذ 1990 حتى اآلن 93 ألف أسرة.  
ففي عام 1960 صدر القانون رقم 40 اخلاص 
بتأسيس بنك االئتمان ليقوم بتيسير االئتمان 
العقاري والصناعي والزراعي للمواطنني إضافة 
إلى إقراض موظفي الدولة بضمان رواتبهم أو 
مكافآتهم.  وفي عام 1965 صدر القانون رقم 
30 بإنشاء بنك التسليف واالدخار ليحل محل 

بنك االئتمان مع إدخال بعض التعديالت على 
أهدافه وأعماله كان من أبرزها تكليفه نشر 
الوعي االدخاري وجتميع املدخرات واستثمارها 

وتيسير االئتمان االجتماعي للمواطنني. 
وقرر مجلس اإلدارة لبنك التسليف واالدخار 
في 17 ديسمبر عام 1995 وقف نشاط االدخار 
في البنك بكل أشكاله ووقف احتساب الفوائد 
على حسابات االدخار اعتبارا من نهاية يوم عمل 
في نهاية عام 1995 ليصدر في العام املاضي 
القانون رقم 1 بتعديل اس����م بنك التسليف 
واالدخار أينما ورد في أي قانون ليكون بنك 
االئتمان الكويتي. ويعتبر بنك االئتمان مؤسسة 
عامة ذات ش����خصية معنوية مستقلة حتت 
إش����راف وزير الدولة لشؤون اإلسكان طبقا 
للمرسوم رقم 81 لسنة 2007 ويصدر النظام 
األساسي بقرار من وزير الدولة لشؤون اإلسكان 

مجلس اإلدارة. 

7.2 مليارات دينار قروضًا قدمها 
بنك االئتمان منذ تأسيسه

م.محمد بوشهري 

دارين العلي 

أعل���ن وكي���ل وزارة 
الكهرب���اء واملاء م.محمد 
ال���وزارة  أن  بوش���هري 
ستقوم بتأسيس مجموعات 
عمل تضم شبابا مميزين 
يقومون مبناقشة جتاربهم 
ومبادراتهم في مجال أعمال 
ال���وزارة وكذلك األعمال 
املتعلقة بخدمة  املختلفة 
املجتمع بهدف الوصول 
بهم إلى منوذج أكثر جناحا 
وفاعلية وتأثيرا، سعيا 
لرفع مس���تويات حسن 
األداء. وأضاف بوشهري: 
إتاحة  الوزارة في  ترغب 
الفرصة ملوظفيها من خالل 
مجاميع عمل تشارك فيها 
الشبابية بشكل  الطاقات 

يهي���ئ األج���واء للعمل 
واإلب���داع ودع���م خطط 
الوزارة باألفكار الريادية، 
على أن حتدث هذه األفكار 
الشبابية نقلة نوعية في 
الوزارة  مس���يرة خطط 
لكسر التقليد وفتح املجال 
لإلبداع والتأثير اإليجابي 
انطالقا من متاش���ي هذا 
الفكر م���ع رؤية الوزارة 
ورسالتها في إطالق قدرات 

الشباب، 
وبن����اء علي����ه تدعو 
ال����وزارة م����ن يرغب من 
ف����ي االنضمام  موظفيها 
إلى مجاميع العمل املزمع 
تأسيسها، تعبئة النموذج 
الى  اخل����اص وإرس����اله 

اإلمييل التالي:
Undersecretary@mew.gov.kw

تسلم  أوراق اعتماد السفير الصيني»الكهرباء« :  مجموعات شبابية   لتطوير األداء

اخلالد ترأس اجتماعاً للجنة شؤون السلكني الديبلوماسي والقنصلي
التطوير واالرتقاء مبستوى 
عمل ال���وزارة باإلضافة إلى 
اإلط���ار الزمني املق���رر لها 
لتنفيذ املش���روع الذي يعد 
مش���روعا طموح���ا يواكب 
التطور والسرعة والتغيير 
وخطوة رائدة في عمل وزارة 
اخلارجية ويعمل على رسم 
مستقبل اإلطار العام لوزارة 
اخلارجية ورفع مستوى األداء 
املهني إلى آفاق أفضل وذلك 
من خالل آليات تطوير شاملة 
إلستراتيجية نظم املعلومات 
وهندسة شبكات االتصاالت 
على أن تشمل جميع إدارات 

وأجهزة الوزارة.
وسيسهم املشروع إلى حد 
كبير في سد مكامن القصور 
والفجوات في العمل املستندي 

والبيروقراطي والعمل على 
رس���م الهي���كل التنظيم���ي 
ال���وزارة والبعثات  ألجهزة 
الديبلوماسية والقنصلية في 
اخلارج ومنوذجية احلفاظ على 
سرية العمل واستقالليته بكل 
شفافية وحتسني بيئة العمل 
مبا تقتضيه املصلحة العامة 
وتدريب وبناء قدرات الكوادر 
العاملة في الوزارة وخلق بيئة 

العمل النموذجية.
م���ن جانب آخر، تس���لم 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزي���ر اخلارجية 
الش���يخ صباح اخلالد امس 
نس���خة م���ن أوراق اعتماد 
س���فير جمهوري���ة الصني 
الشعبية اجلديد لدى البالد 

وانغ دي. 

لالستشارات التي عهد إليها 
مسألة النظر في عملية تطوير 

أداء الوزارة.
الش���ركة عرضا  وقدمت 
ش���امال خلطة العمل املزمع 
تنفيذه���ا ملباش���رة عملية 

ترأس النائب األول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء ووزي���ر 
اخلارجي���ة الش���يخ صباح 
اخلالد ومبشاركة وكيل وزارة 
اخلارجية السفير خالد اجلار 
اهلل اجتماعا للجنة شؤون 
الديبلوماس���ي  الس���لكني 
ف���ي ديوان عام  والقنصلي 
وزارة اخلارجية وبحضور 
أعضاء اللجنة مديري اإلدارات 

امس.
ومت خالل االجتماع بحث 
املواضيع الواردة في جدول 
األعمال واس���تعراض أعمال 
جلن���ة تطوي���ر األداء ف���ي 
وزارة اخلارجية التي تضم 
في عضويتها عددا من كبار 
الوزارة بالتعاون  مسؤولي 
مع شركة »إرنست آند يونغ« 

الشيخ صباح اخلالد مترئسا اجتماعا للجنة شؤون السلكني الديبلوماسي والقنصلي
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خالل لقاء مفتوح أكد أنه يتعامل مع اجلميع مبسطرة القانون وأشاد بتعاون السلطتني في إقرار 50 تشريعاً متميزاً

الصانع في جمعية الصحافيني: لوال تعاون السلطتني ما حققنا »ثورة تشريعية«

الدين���ي وكيفي���ة جتديده 
بالص���ورة التي تتناس���ب 
مع جمال اإلس���ام وما فيه 
م���ن معان جميل���ة، كما ان 
من املب���ادرات التواصل مع 
الطاب في اجلامعات، وكذلك 
الرصد املعلوماتي للدعاوى 

املتطرفة.
املبادرات  وتابع: وم���ن 
املهم���ة تضم���ن املناه���ج 
الدراس���ية قيم الوسطية، 
التربية مش���كورة  ووزارة 
قطعت شوطا كبيرا في هذا 
املجال، وكذلك وزارة األوقاف 
أقرت تعديل بعض مناهجها، 
حي���ث مت إقرار تعديل مادة 
العقيدة والتي ستدرس العام 
املقبل، وضمت املادة كيفية 
التعامل مع احلكام وقضية 

التكفير.
وذك���ر عمادي ان اللجنة 
الفكر  س���اهمت في نش���ر 
الوسطي في السجون خاصة 
لدى ما يطلق عليهم اس���ود 
اجلزيرة وهم 18، خرج منهم 
3 بانتهاء األحكام، وأغلبهم 
ان لم يكن كلهم استفادوا من 
الدورات التي طبقت عليهم منذ 
6 أشهر، مستدركا ان املبادرات 
ش���ملت زيارة الديوانيات 
اخلاصة بالش���باب، وإنتاج 
األفام الوثائقية ورس���ائل 
لألطفال، وإعداد الفاش���ات 
التلفزيوني���ة وغيرها من 

املبادرات اإلعامية.

خطة قصيرة وطويلة املدى 
ملكافحة التطرف واإلرهاب، ثم 
رفعنا هذه املبادرات ملجلس 
ال���وزراء وحرصنا على ان 
متتاز مبميزات مهمة وهي 
االبتعاد عن اإلسهاب اإلمائي 
وأن تكون مبادرات مشروعات 

عمل ملواجهة هذا اخلطر.
الوثيق���ة  وأض���اف ان 
الوطنية لنش���ر الوسطية 
اعتمدت على 3 محاور مهمة 
وهي أوال اجلانب التوجيهي 
وحتته 24 مبادرة وتتفرع 
منها مجموع���ة كبيرة من 
برامج العمل، والثاني اجلانب 
اإلعامي وتندرج حتته 14 
مب���ادرة والثالث���ة اجلانب 
اخلاص باألم���ن املجتمعي 
األوق���اف  وزارة  دور  ألن 
هو تعزيز األمن املجتمعي 
ووضعنا حتته 10 مبادرات، 
الوثيقة  الى ان ه���ذه  الفتا 
اعتمدت على حتقيق الشراكة 
املؤسسية بن كافة املؤسسات 
في الدولة، فهذه قضية تهم 

املجتمع بأكمله.
وأش���ار عم���ادي الى ان 
الشباب هم الشريحة األكبر 
ويتنازع عليها اجلميع من 
قوى اخلير او قوى الش���ر 
مثل داعش وغيرها، والشباب 
هم أكثر قبوال لآلراء، وأغلب 
مبادراتنا موجهة للشباب، 
مش���يرا ال���ى ان م���ن أهم 
املب���ادرات جتديد اخلطاب 

احلريات من املمكن ان تنساق 
وراء فكر إقصائي مارس في 
السابق محاباة اآلخر مبا ال 
ميكن من تطبي���ق القانون 

مبسطرة واحدة«.
وأضاف قائا: »وقطعنا 
آلية  شوطا كبيرا ووضعنا 
لتطبيق القانون سترضي 
اجلمي���ع، وأنا ال أحاس���ب 
ش���خصا على ما يحمله من 
فكر او توجه سياسي ولكن 
أحاسبه على جتاوزه للقانون 
او استغاله وظيفته في خدمه 
فكره وهو ما يخالف القانون«. 
وأكد انه يطبق القانون على 

اجلميع دون اي محاباة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة 
العدل باإلنابة بدر الزمانان 
إجناز العديد من املش���اريع 
التي متس اخلدمات للمواطنن 
عبر تدشن الرسائل النصية 
التي تص���ل للمواطنن عند 
تنفيذ اي وكالة ألي شخص 
يتم التواصل معه سواء في 
إلغائها او تنفيذها، موضحا 
انه مت فت���ح مكاتب بوزارة 
اإلسكان للربط اإللكتروني مع 
وزارة العدل لتقدمي اخلدمات 
للمواطنن الراغبن بالرعاية 
الس���كنية دون مراجعتهم 

للوزارتن.
الزمانان انه مت  وأضاف 
الربط إلكتروني���ا مع بنك 
االئتمان لاستعام من خال 
وزارة العدل عن ماك العقارات 
والوكاالت وسريانها، كما مت 
االتفاق على فتح مكتب للهيئة 
العام���ة للمعلومات املدنية 
لتطبيق التوقيع إلكترونيا، 
السيما للمحامن عبر عمل 

الوكالة عن بعد.
ولفت الزمانان الى تشكيل 
فريقن من العدل واملعلومات 
اللمس���ات  املدني���ة لوضع 
األخيرة على مشروع التوقيع 
اإللكتروني، مبينا انه مت الربط 
مع البلدية لتبيسط اإلجراءات 
وبانتظار البلدية إلنهاء العمل 
به وتفعيل اخلدمة، إضافة الى 
ربط سجل الوفيات حتى ال 
تستخدم أي وكاالت سابقة 

بعد الوفاة.
وزاد بقول���ه: نري���د أي 
ش���خص يدخل على موقع 
وزارة الع���دل ليعرف قيمة 
العقار وأسعار املتر واملنطقة 
واي خدم���ات أخرى في هذا 
اجلان���ب، إضاف���ة لوجود 
شاشات في احملاكم يستطيع 
اي شخص ان يتعرف على 
احلك���م م���ن خ���ال الرول 

اإللكتروني.
الزمان���ان ان  وأوض���ح 
وزارة الداخلية طلبت الربط 
م���ع وزارة العدل ومت قطع 
شوط في هذا اجلانب، كذلك 
هناك ربط آخر مع السفارات 
باخلارج لاستعام عن اي 
شخص من خال توفير كل 
املعلومات أمام وزارات الدولة 
في إطار احلكومة اإللكترونية، 
حيث مت تدريب موظفن من 
اخلارجية على هذه البرامج 

اإللكترونية.
وذكر انهم يعملون على 
الربط اإللكتروني مع وزارة 
الشؤون للتراسل اإللكتروني 
مع دول اخلليج ملتابعة بعض 
النساء املطلقات في الكويت 
إال انها متزوجة باخلارج ما 
يتطلب متابعة بيان احلالة 
االجتماعي���ة ألي ش���خص 

باخلارج.
وبدوره، قال وكيل وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسامية 
العليا  العام للجنة  واألمن 
لتعزيز الوسطية فريد أسد 
عمادي ان قضية الوسطية 
أولينا  التط���رف  ومكافحة 
له���ا اهتمام���ا بالغ���ا جدا، 
حيث ش���هدنا قبل عدة أيام 
احلادث املؤسف على مسجد 
الصادق وهذا جعلنا نضع 

مختلف مؤسسات املجتمع 
األخرى في نشر الوسطية، 
مشيرا إلى أن شعار الوزارة 
اآلن هو »األمة الوسط«، حتى 
تكون رسالتنا للجميع بأن 
األوقاف بعيدة كل البعد عن 
الغلو والتط���رف واألفكار 

املتشددة.
وبن ان هناك إستراتيجية 
لتطبيق الوسطية في وزارة 
األوقاف، م���ن خال اللجنة 
العليا للوسطية بالوزارة، 
مطالبا بتضافر جميع جهات 
الدولة م���ع هذه اللجنة مبا 

فيهم القطاع اخلاص.
وف���ي رده على س���ؤال 
للزميل عدنان الراشد حول 
ما يحمله بعض قيادات وزارة 
األوقاف م���ن فكر متطرف، 
قال الوزير الصانع: »نحن 
في بلد حرية، وهذه احلرية 
لها جانبان إيجابي وسلبي 
وقدرنا في الكويت ان البعض 
قد يفهم هذه احلرية مبفهوم 
ال يتفق مع احلرية احلقيقية 
التي نص عليها الدستور«.

وتاب���ع قائ���ا: »وه���ذه 

الناجزة.
وب���ن أن قانون محكمة 
األسرة قانون نوعي يصب 
في مصلحة حماية األسرة 
والطفل، لذل���ك فإن محكمة 
األسرة تعد مركزا ملباشرة 
قضايا األحوال الشخصية، 
مثل احلضانة والنفقة وغيرها 

من األمور األخرى.
وأش���ار إل���ى أن قي���ادة 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
ساهمت في نقل احلكومة نقلة 
نوعية ف���ي حتقيق العديد 
من اإلجنازات والتشريعات 
الت���ي تصب ف���ي مصلحة 

املواطنن.
إل���ى أن وزارة  ولف���ت 
األوق���اف تعن���ى باألم���ن 
املجتمعي، موضحا ان دور 
وزارة األوقاف ليس مقصورا 
على خدمة املساجد وبيوت 
اهلل وهو ش���رف نعتز به، 
ولكن يجب أن تكون لدينا 
رؤية مختلفة تتعلق بكيفية 
نش���ر الفكر الوسطي وعدم 
الغلو والتطرف، بحيث تكون 
األوقاف اجلهة التي تساعد 

أسامة أبوالسعود

أشاد وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسامية 
يعق���وب الصان���ع بتعاون 
التش���ريعية  الس���لطتن 
والتنفيذية خ���ال العامن 
األخيرين وإجنازهما العديد 
من اإلجنازات، موضحا انه 
مت إجناز أكثر من 50 تشريعا 
متميزا تصب في دفع عجلة 
التنمية، مؤكدا انها تشريعات 
نوعية غير مسبوقة وتعد 

نقلة نوعية في الكويت.
وأض���اف الصانع خال 
اللقاء املفتوح الذي عقد ظهر 
أمس في جمعية الصحافين 
أن وجود التعاون احلكومي- 
النيابي يصب في املصلحة 
العامة، الفتا إلى أن نهاية دور 
االنعقاد احلالي ال يجب أن 
متر م���رور الكرام من حيث 
حتقيق اإلجناز في س���بيل 

خدمة الوطن واملواطنن.
واستعرض الصانع عددا 
من اإلجنازات التي حتققت 
في وزارتي العدل واألوقاف 
والشؤون اإلس���امية منذ 
توليه حقيبة الوزارتن وأبرز 
م���ا مت التوصل له من إقرار 
ملشاريع القوانن التي اعتمدها 
مجلس األمة مؤخرا، متابعا: 
ومن مثل هذه املشاريع على 
سبيل املثال وليس احلصر 
مشروع الربط اإللكتروني 
مع الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية للتوقيع اإللكتروني 
الذي س���يقر قريبا، وكذلك 
مشروع الربط اإللكتروني 
الع���دل والهيئة  بن وزارة 
العام���ة للرعاية الس���كنية 
وبنك االئتمان بهدف معاجلة 
مشكلة بطء الدورة املستندية 
التي كان يعاني منها املواطن 

سابقا.
وأش���ار الصانع إلى أن 
ثمة إجنازات عديدة حتققت 
ف���ي وزارة الع���دل ومنه���ا 
إجن���از املعامات إلكترونيا 
واإلسراع بالدورة املستندية 
للقضية، عن طريق الوسائط 
اإللكتروني���ة وذل���ك بهدف 
العدال���ة  تطبي���ق ش���عار 

الوزير يعقوب الصانع ود.بدر الزمانان وفريد أسد عمادي ونائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد خالل اللقاء                                                                                           )محمد هاشم(

ال أحاسب شخصًا 
على ما يحمله 

من فكر أو توجه 
سياسي ولكن 

أحاسبه عن جتاوزه 
للقانون

نتعاون مع هيئة 
املعلومات املدنية 

لتنفيذ التوقيع 
اإللكتروني ضمن 

خطوات احلكومة 
اإللكترونية

الزمانان: »العدل« 
ربطت إلكترونيًا 

مع مختلف جهات 
الدولة للتسهيل 
على املواطنني 
وحفظ حقوقهم

عمادي: الشباب 
هم الشريحة 

األكبر ويتنازع عليها 
اجلميع من قوى 

اخلير أو قوى الشر

الوزير يعقوب الصانع

من احلضور في اللقاء 
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حتية إلى وزير اإلعالم بالكويت

معالي الشيخ سلمان احلمود الصباح

كتب عضو هيئة كب�ار العلماء 
ورئيس جامعة األزهر األسبق 
أ.د.أحمد عمر هاش�م قصيدة 
بعنوان »حتية الى وزير االعالم 
بالكويت الشيخ سلمان احلمود 
الصب�اح« أش�اد فيه�ا بالوزير 
وبجهوده في ال�وزارة، وفيما 

يلي أبيات القصيدة:

وط���������ن األح�������ب�������ة واجل���������������ُدوْد

ح���ب���ي���ب���ة ال������ك������وي������ت  أرض 

وط��������������ٌن ع���������زي���������ٌز م������ش������رٌق

إع��������������اُم��������������ه ب����������وزي����������ره

إْذ اإلع�����������������اُم  وب����������ه س�����م�����ا 

ف������ه������و ال����������وزي����������ر امل����ت����ق����ي

م��������ت��������واض��������ٌع م������ت������ع������اوٌن

ال���ك���وي���ت أه�������ل  ي�����ا رب ُص��������ْن 

واح��������ف��������ظ ل������ن������ا ي��������ا رب����ن����ا

وال����ص����م����وْد ال����ب����س����ال����ة  أرض 

����������ن اخل����ل����ود ْ ن�����ش�����دو ب����ه����ا لحَ

ه������و ل���ل���م���ع���ال���ي ف������ي ُص����ع����ود

����ْب����ل ل���ي���س ل�����ه ح�����دود ف�����ي ال����نُّ

ج����������اء ال�������ك�������رمي ل�������ه ي�����ُق�����ود

اح������ت������ي������ه خ�����ي�����ر ج�����ود وب������رحَ

وح������دي������ث������ه م�����ث�����ل ال������������ورود

ل����ف����ض����ل����ه����م إّن�������������ا ُش������ه������ود

»ال����ش����ي����خ س����ل����م����ان ال�����م�����ود«

جانب من احلضور د. دونالد بيتس متوسطا احلضور في حفل اإلفطار

GUST نظمت »إفطار صائم«

بمناس���بة حلول ش���هر 
رمض���ان المب���ارك نظمت 
الخلي���ج للعلوم  جامع���ة 
 »GUST« والتكنولوجي���ا 
»إفطار صائ���م« لما يقارب 
ال� 500 عامل نظافة والعمال 
في الكويت وتم دعوة أسرة 
الجامعة المكونة من طلبة، 
التدريس  وأعضاء هيئ���ة 
اإلداريي���ن  والموظفي���ن 

للمشاركة في اإلفطار.
نظم اإلفطار مكتب حياة 
الطال���ب وقس���م العاقات 
العامة ف���ي جامعة الخليج 
للعل���وم والتكنولوجي���ا، 
وجمع اإلفطار أشخاصا من 
جميع أطياف المجتمع، فكان 
الحاضرون من جنس���يات، 
وأف���كار، وديانات مختلفة، 
وأجتمعوا جميعا على مائدة 
واحدة، واختلطوا بعضهم 
ببعض مما يعكس روح شهر 
رمضان المبارك كشهر تآخ 

وعطاء.
وأش���اد الدكتور دونالد 
بيتس، رئيس جامعة الخليج 
للعل���وم والتكنولوجي���ا 
باإلفطار قائا: »يمثل اإلفطار 
فرص���ة ذهبية لنظهر روح 
الجامعة السخية، وأسعدني 
وأثلج صدري رؤية العديد 
من الوجوه المألوفة سواء 
كانوا طلبة أو أعضاء هيئة 
تدريس يش���اركون مائدة 
الطعام مع العديد من العمال 
كعربون أمتنان للعمال لكل 
جهودهم على مدار العام«.

يعتبر هذا اإلفطار األول 
من نوعه من تنظيم الجامعة، 
العديد  وهو األول ضم���ن 
من األعم���ال الخيرية التي 
تحرص أن تق���وم بها على 
مر السنين، فجامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا تسعى 
دائما إلى أن تجد طرقا لخدمة 
المجتمع الذي تنتمي إليه.

وقالت، رئي���س مكتب 
حياة الطالب أنوار الصباح 
»يذكرنا شهر رمضان بأهمية 
التاحم، فقد جمع هذا الشهر 
الفضيل أشخاصا من مختلف 
األطي���اف ووحدتهم بهدف 

التغيير اإليجابي في حياة 
أكبر قدر ممكن من األشخاص، 
فهؤالء العمال هم في الحقيقة 
أبطال والبد لنا من احترامهم 
وتقديرهم من أجل خدمتهم 

لهذا البلد«.
يعد اإلفط���ار ثاني عمل 
للجامع���ة بحلة رمضانية، 
ففي الفترة م���ن 14 إلى 17 

الجامعة أول  أقامت  يونيو 
مهرج���ان لها الس���تقطاب 
الطلبة، وكان متعطرا بعبق 
»القريش« حيث تمت دعوة 
الطلبة وذويهم لزيارة الحرم 
الجامع���ي والتع���رف على 
الخلي���ج للعلوم  جامع���ة 
والتكنولوجي���ا وااللتحاق 

بها دون رسوم تسجيل.

)3D Mapping( عرض بتقنية ثالثي األبعاد

»زين« تقدم مسرحية »زين األوطان« بعيد الفطر
أعلنت ش����ركة زين أنها 
ستحتفل بعيد الفطر املبارك 
مبس����رحية »زين األوطان 
«، وهو العرض املس����رحي 
الذي تدشنه الشركة للعام 
اخلامس على التوالي، بعد 
الذي  الكبي����رة  النجاحات 
حققتها سلس����لة العروض 
املس����رحية في الس����نوات 

املاضية.
وكشفت الشركة عن أنها 
ستقدم في هذا العمل الغنائي، 
املعاني النبيلة التي نشعر 
بها اجتاه ال� »وطن«، حيث 
يدور س����يناريو املسرحية 
بلوحات جديدة ومبتكرة، 
وه����و ينق����ل مع����ه القيم 
القيقية ملعاني التضحية 
والوفاء والوالء، مبينة أنها 
ستقدم من خال هذا العرض 
الذي سيستضيفه مسرح 
نادي كاظمة، أحدث الوسائل 
التكنولوجية املستخدمة في 
العروض املسرحية، وذلك 
بتطبيق تقنية تخطيط ثاثي 
األبعاد )3D Mapping(، حيث 
سيتعايش اجلمهور مع أبطال 
العمل ف����ي أجواء جتعلهم 
داخل تسلسل األحداث بشكل 

جديد ومختلف.
وأفادت زي����ن في بيان 
صحافي بأن هذا العمل الذي 
تتغنى فيه بحب الوطن، يعد 
امت����دادا لتجاربها الناجحة 
من األعم����ال املس����رحية، 

الت����ي أضافت م����ن خالها 
إلى مكتبة املسرح الكويت 
أربعة أعمال من وحي األدب 
العاملي لألطفال، مبينة أنها 
دائم����ا ما هدف����ت من هذه 
املبادرات اجلريئة، أن تتلمس 
أبع����ادا جديدة في عاقاتها 
االجتماعي����ة من خال هذه 

األعمال املسرحية.
وإذ أكدت الش����ركة انها 
دائم����ا ما تتبن����ى مجاالت 
جديدة في اإلبداع فيما يتعلق 
مبسؤوليتها االجتماعية، فقد 
بينت أنها تسعى جاهدة إلى 
القيم  أن تساهم في غرس 
الفضيلة، وفي  واألخ����اق 
الوقت نفسه املساهمة في 
الثقافي  االرتقاء باملستوى 
الفئات  الذي يخاط����ب كل 

العمرية.
اجلدير بالذكر أن العمل 
املسرحي »زين األوطان«، 
والذي بدأ فعليا في فتح باب 
الجز للجمهور، هو أيقونة 
زين اجلديدة في هذا النهج 
املسرحي الذي سلكته قبل 
فترة، حيث قامت الشركة 
في أعمالها السابقة بالعودة 
إلى زمن الذكريات اجلميلة 
وفت����رة الثمانينيات، وهي 
الفترة األكثر ازدهارا للحركة 
الثقافي����ة واملس����رحية في 
الكويت، وكان من الرائع أن 
تتجه املؤسسات االقتصادية 
ف����ي الدولة إل����ى مثل هذه 
املمارس����ات الفريدة والتي 
تس����اعد على إثراء الركة 

الثقافية واالجتماعية.
وكش����فت زين أن أبطال 
العمل يشعرون مبضمون 
التي يقدمها هذا  الرس����الة 
العم����ل، وهو اإلحس����اس 
الذي سيلمس����ه اجلمهور 
طوال أيام العرض في عيد 
املبارك، فاملسرحية  الفطر 
من تأليف الكاتبة الكويتية 
هبة مشاري حمادة، وألان 
جنم اجليل بشار الشطي، 
وتوزيع ربيع الصيداوي، 
والعمل من بطولة: النجمة 
فاطمة الصفي، بشار الشطي، 
علي كاكولي، حمد أشكناني، 
حا الترك، مروة بن صغير، 
وفرقة الشياب، واإلخراج 

لسمير عبود.

م. هاشم الرفاعي

الرفاعي: ال غنى عن خطط تنموية تضع األولويات وتتعامل مع أي اختالالت

خطط التنمية حققت نقلة نوعية على مستوى دول اخلليج
أكد األمني العام لامانة العامة 
للمجلس األعل����ى للتخطيط 
والتنمية م.هاشم الرفاعي ان 
لدى الكوي����ت خططا تنموية 
مستمرة منذ العام 2010 حتى 
العام 2019 موزعة على خطتني 
امنائيتني األول����ى 2014/2010 
والثاني����ة 2019/2015 وموثقة 

مبا ال يدع مجاال للشك.
وأوضح الرفاعي في تصريح 
صحاف����ي ان للمجلس األعلى 
للتخطي����ط والتنمية وأجهزة 
الكومة واللجان املختلفة في 
مجلسي االمة والوزراء والعاملني 
في األمانة دورا كبيرا وجهودا 
مخلصة نحو إيجاد خطة تنمية 
واقعية وطموحة، مشيرا الى 
ان الشيء املميز في هذا الصدد 
هو ان هذه هي املرة األولى التي 
تصدر فيها اخلطة التنموية قبل 
اعداد امليزانية االمر الذي يترتب 
عليه رصد امليزانية بناء على 

أولويات اخلط����ة التي تعتمد 
من قبل الس����لطتني التنفيذية 
والتشريعية. وذكر ان تاريخ 
التخطي����ط عريق في الكويت 
القانون  حيث بدأ منذ صدور 
ف����ي الثمانيني����ات وتطورت 
املنهجيات الى ان وصلنا الى ما 
نحن عليه وبتوجيهات اعضاء 
املجلس االعلى للتخطيط ورغبة 
الكومة في االجناز مت تطوير 
اخلطط واملشاركني باعدادها.

الى ان  الرفاع����ي  واش����ار 
وكاء  وبش����هادة  الكوي����ت 
التخطي����ط ف����ي دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
خال اجتماعهم االخير تتميز 
بنضوج وش����مولية خططها 
التنموية وتفوقت على الكثير 
من الدول التي سبقتها في اعداد 
اخلط����ط التنموية، مؤكدا انه 
ال غنى للكوي����ت عن اخلطط 
التنموية التي تضع االولويات 

وتتعام����ل م����ع اي اختاالت. 
وذكر ان حوارا موسعا يسبق 
التنمية  اعتماد وإقرار خطط 
مع جميع شرائح املجتمع سواء 
عن طريق املخاطبات الرسمية 
او لقاءات الوار التنموي او 
ما ي����رد لامانة من توجيهات 
عبر تقاري����ر اللجان املختلفة 
في املجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية فضا عن الدراسات 
الت����ي تعدها جهات  املختلفة 
عدي����دة مث����ل البن����ك الدولي 
والبرنام����ج اإلمنائ����ي لألمم 
املتحدة undp وجامعة الكويت 
واجلامعات اخلاصة وغيرها 
من روافد املعرفة واملعلومات 
املرك����زي لإلحصاء  واجلهاز 
ومن متابعاتنا لسير اخلطط 

والبرامج االستراتيجية.
الرفاع����ي ان صدور  وأكد 
اخلط����ة قبل إق����رار امليزانية 

يعطيها مصداقية اكثر.

اعتماد خطط التنمية 
قبل رصد ميزانياتها 
إجناز يؤكد الواقعية 

واملصداقية

أ.د.أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة األزهر األسبق
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ن���ظ���رًا اإىل اخل�����اف ال�����ذي ن�����ش��اأ ب��ي��ن��ن��ا وبني 

حقوق  بخ�شو�ص  الرتكية  اجل��وّي��ة  اخلطوط 

ا�شتخدام مبنى ال�شيخ �شعد، فقطعت العاقة 

بيننا ون�شاأت دعوى ق�شائية يف املحكمة.

اإال اأنه مت التو�شل اإىل حل امل�شاكل باتفاق بني 

الطرفني واأنهيت الدعوى وعادت العاقة مع 

اخلطوط اجلوية الرتكية اإىل �شابق عهدها.

اأ�شرة اخلطوط اجلوّية  نود االعتذار من  لذا 

الرتكية عن اأي اإزع��اج ميكن اأن يكون قد نتج 

اأن ت�شتمر �شراكتنا معها يف  ون��اأم��ل  ذل��ك  عن 

امل�شتقبل.

�إعـــالن

أكد أهمية نشر التوعية بخدمات طب األسنان

امليع: نقص الكادر التمريضي يشمل خدمات 
طب األسنان وكل اخلدمات الصحية

حنان عبدالمعبود

أكد رئيس وحدة خدمات األسنان في 
منطقة اجلهراء د.عادل امليع على أهمية 
نشر التوعية وتعريف املواطنني واملقيمني 

بخدمات طب األسنان.
جاء ذل���ك في تصريح صحافي على 
هامش اليوم املفتوح الذي أقامته وحدة 
خدمات طب األسنان في اجلهراء أمس 
بالتعاون مع تعاونية سعد العبداهلل، 
ومشاركة جمعية أطباء األسنان وفريق 
اخلطوة األول���ى التطوعي والعديد من 
اجلهات والش���ركات اخلاصة للتوعية 

والتثقيف بخدمات طب األسنان.
ولفت امليع إل���ى أن منطقة اجلهراء 
الصحية تضم 40 عيادة متخصصة في 
تقدمي خدمات طب األسنان، وهي عيادات 
تعمل طوال األسبوع، ماعدا أيام اإلجازات 
الرسمية، وخالل أيام شهر رمضان تعمل 

على فترتني قبل وبعد الفطار.
وعن اجلديد في خدمات طب األسنان 
باملنطقة ذكر أنه خالل العام احلالي وهلل 
احلمد افتتحنا ما يزيد على 10 عيادات 
في املراكز الصحية املختلفة وكذلك مت 
افتتاح عيادات متخصصة لعالج األطفال 
غير املشمولني في برنامج عالج الصحة 
املدرسية، وهي فئة األطفال غير املسجلني 
في املدارس احلكومية واخلاصة وبالتالي 

ال يشملهم برنامج الصحة املدرسية.
وقال إن متوسط عدد املترددين على 
عيادات طب األسنان باملنطقة في النوبة 
الواحدة للعيادة يصل إلى 20 مريضا، 
الفتا إلى أن العالجات األكثر تخصصا 
مثل العالج باجل���ذور تتم داخل مركز 
اجلهراء الصحي، وهو مركز متخصص 

يخدم أهالي املنطقة بالكامل.
ولفت إلى وجود نق���ص في الكادر 
التمريض���ي ليس فقط في خدمات طب 
األسنان، وإمنا في الرعاية األولية وكل 
اخلدمات الصحية، كاشفا في الوقت ذاته 
عن تنظيم فعالي���ة جديدة في نوفمبر 

املقبل.

من جهته، كشف املنسق العام للجودة 
ومنع العدوى في خدمات طب األسنان 
في منطقة اجلهراء الصحية د.مس���اعد 
العنزي، عن استقبال قسم خدمة األطفال 
من س���ن 6 إلى 14 سنة غير املشمولني 
بالصحة املدرسية ما يقارب 80 مريضا 
في اليوم، مشيرا إلى أن القسم مت افتتاحه 
منذ شهرين تقريبا، ويتضمن 3 عيادات 
صباحية و3 مس���ائية، معلنا أنه جار 
جتهيز عيادات لعالج العصب لهذه الفئة 
أيضا، بهدف تخفيف الضغط على املراكز 

التخصصية في محافظة اجلهراء.
وأضاف العنزي أن اليوم شارك فيه 
فريق اخلطوة األولى التطوعي للوقاية 
من األمراض التطوعي »first step« لنشر 
الثقافة الصحية بني الناس، وقد تضمنت 
أنشطة اليوم العديد من الفقرات التوعوية 
والتثقيفي���ة والترفيهية، باإلضافة إلى 
خدم���ات صحية مثل الطريقة الصحية 
لتفريش األس���نان واس���تخدام اخليط 
الطبي وقياس ضغط الدم والس���كري 
للمشاركني في االحتفال، فضال عن تقدمي 
فقرات ترفيهية لألطفال وتوزيع هدايا 

متنوعة. 
من جانبه قال رئيس اللجنة اإلعالمية 
عضو مجلس اإلدارة في جمعية أطباء 
األسنان الكويتية د.حمود الصواغ ان اليوم 
أقيم بالتعاون مع جمعية أطباء األسنان 
الكويتية، الفتا إلى حرص اجلمعية الدائم 
على املش���اركة بهذه األنشطة لضمان 
توحيد اخلدمات مبستوى رفيع في جميع 
املناطق الصحية، والذي يأتي من دور 
اجلمعية في مراجعة جميع املستحدثات 
العلمية والتقنية وجمعها لألطباء والتي 

تخدم الرعاية الصحية بكل أنواعها. 
وبني الصواغ أن ش���هر رمضان من 
األشهر التي يجب أن تكثف فيه األمور 
التوعوية، مبينا أن جمعية أطباء األسنان 
ال تألو جهدا في هذا األمر وترتب لتكثيف 
اجلهود خالل العشر األواخر من رمضان 
للتوعية في فترة م���ا بعد اإلفطار في 

بعض املناطق.

د.حمود الصواغ د.عادل امليع د.مساعد العنزي

املشاركون في اليوم املفتوح خلدمات طب االسنان 

التسجيل مستمر حتى نهاية اجلاري.. و»العجمي« رئيساً للفريق و»الشمري« نائباً

فتح التسجيل لاللتحاق بالفريق الطبي لبعثة احلج

مركز صباح األحمد للقلب يستعرض تقنيات عالج انسداد الشرايني
ف����ي إطار ح����رص مركز 
صباح األحم����د للقلب على 
املبادرة باستقطاب كل ما من 
شأنه أن يحدث ثورة جديدة 
في ع����الج أمراض القلب، مت 
تنسيق زيارة للدكتور كيتا 
ياماساكي بروفيسور مساعد 
في جامعة أوساكا العريقة في 
اليابان. إلى جانب د. باتريك 
سييجرست الذي مت تعيينه 
خصيصا كزميل في كلية الطب 
العليا في جامعة  للدراسات 
أوس����اكا ليقوما معا بورشة 

عمل في املركز عن االنسداد 
.)CTO( املزمن للشرايني

الورش����ة  وته����دف هذه 
إلى تس����ليط الض����وء على 
االنس����داد املزمن للشرايني 
ومدى انتش����اره بني مرضى 
القلب. حيث ما يقارب ٪30 
الش����رايني  من جميع صور 
الذين  التاجي����ة للمرض����ى 
الشريان  يعانون من مرض 
التاجي سوف تظهر انسدادا 
مزمنا في الشرايني. وفي كثير 
من األحيان وجود االنسداد 

املزمن للشرايني يكون عامال 
في استبعاد املرضى من العالج 
عن طريق القسطرة التداخلية، 
وبالتالي فإن االنسداد املزمن 
للشرايني هو واحد من أكثر 
األسباب ش����يوعا إلى إحالة 
املرضى للخضوع إلى عملية 

القلب املفتوح.
وتضمنت ورش����ة العمل 
دراسة حلالة فردية على أيدي 
االستشاريني د.كيتا ياماساكي 
ود.باتريك سييجرست. حيث 
متت معاجلة احلالة عن طريق 

القس����طرة التداخلية، وقدم 
األطباء الزائرون شرحا وافيا 
لألدوات، وأحجام القسطرة، 
والتقنية املس����تخدمة إلزالة 
االنس����داد املزمن بالشريان. 
وم����ن اجلدير بالذكر أن مثل 
هذا اإلج����راء يتطلب مهارة 
وتقنيات متقدمة للتمكن من 
إزالة االنسدادات والتراكمات 
اجليرية الصعبة واملمتدة على 
فترات زمنية طويلة بفعالية 

وكفاءة.
وفي هذا اإلط����ار أوضح 

املركز أنه في السنوات األخيرة 
كان هن����اك توجه نحو دعم 
التوسع في إجراءات القسطرة 
التداخلية لعالج االنس����داد 
املزم����ن للش����رايني، ولذلك 
بات املركز على أمت استعداد 
التداخلية  لتقدمي القسطرة 
ملرض����ى االنس����داد املزم����ن 
للشرايني، وتوفير اخلبرات 
والكفاءات املطلوبة، والتقنيات 
املتقدم����ة الالزم����ة ملثل هذا 
اإلجراء املعروف بشدة الدقة 

والتعقيد.

مغير الشمريد.مبارك العجمي

الطبية  بفري���ق اخلدم���ات 
لبعثة احلج الكويتية، حيث 
اش���ترطت ان يكون���وا من 
أصحاب تخصصات »الباطنة 
أو اح���د فروعها طب العائلة 
مم���ارس عام ط���ب طوارئ 
)جراحة باطنة(«، وان يكون 
لديه���م ترخي���ص مزاول���ة 
مهن���ة صالح ف���ي الكويت، 
فضال عن ان يكون املس���مى 
الوظيفي )مسجل فما فوق(.  
أم���ا بالنس���بة ل »الصيادلة 
التفتيش الصحي  التمريض 
فنيي الطوارئ الطبية«، فيجب 
ان يكونوا حاصلني على دبلوم 
التخصص فما  دراس���ي في 
فوق، وان يكونوا عاملني في 
وزارة الصحة ولديهم ترخيص 
مزاولة مهنة ساري املفعول، 
أما اإلداريون فيجب ان يكونوا 
موظفني بوزارة الصحة مبدة 
ال تقل عن 5 سنوات خبرة، 
علما بأن املستندات املطلوبة 
هي »صورة عن البطاقة املدنية 
صورة ترخيص مزاولة املهنة 
2 صورة ضوئية خلفية بيضاء 

صورة من جواز السفر«.
ووزع���ت وزارة الصحة 
النم���اذج املخصص���ة لهذا 
املناطق  الغرض على جميع 
الصحية واإلدارات املركزية 
واملراك���ز  واملستش���فيات 
التخصصية والصحية، وبقية 
مرافق الوزارة الستيفائها خالل 
الفترة املقررة واعتمادها من 
املدير املختص، علما انه سيتم 
تقييم استمارات الترشيح من 
قبل رئي���س فريق اخلدمات 
الطبية ورؤس���اء مجموعات 

العمل الختيارهم.
وسيشمل فريق اخلدمات 
الطبية لبعثة احلج الكويتية 
أطباء وممرض���ني وصيادلة 
ومفتشني صحيني وخدمات 
مساندة وإداريني، كما سيتم 
اختيار الكادر الطبي للملتحقني 
بحمالت احلج الكويتية ككادر 
طبي م���ن األطب���اء والهيئة 
والتمريضية طبقا للشروط، 
علما ان فريق احلملة الطبي 
يج���ب أن يكون م���ن طبيب 
وطبيبة وممرض وممرضة.

وأش����ارت إلى أن فتح باب 
تقدمي الطلبات لاللتحاق بفريق 
اخلدمات الطبية مس����تمر إلى 
ما بعد عيد الفطر املبارك، أما 
بالنس����بة لطلب����ات االلتحاق 
بالكادر الطبي حلمالت احلج 
الكويتية، فهو مس����تمر أيضا 

إلى نهاية يوليو اجلاري.

الشروط

وحصلت »األنب����اء« على 
ش����روط وزارة الصح����ة على 
الراغبني في االلتحاق  األطباء 

عبدالكريم العبداهلل

كشفت مصادر صحية رفيعة 
املستوى ل�»األنباء« عن اعتماد 
وزير الصحة د.علي العبيدي 
تسمية نائب مدير مستشفى 
ال����رازي د.مبارك فهد العجمي 
رئيسا لفريق اخلدمات الطبية 
لبعثة احل����ج الكويتية للعام 
2015 للمرة الثانية على التوالي، 
وتسمية مغير مناور الشمري 
نائبا لرئيس اخلدمات الطبية 
لبعثة احل����ج الكويتية للعام 

.2015

تقديم الطلبات

إلى فتح  ولفتت املص����ادر 
وزارة الصحة باب تقدمي طلبات 
املوظفني الراغبني في االلتحاق 
بفريق اخلدمات الطبية لبعثة 
احلج الكويتية، وبالكادر الطبي 
بحمالت احلج، حيث خصصت 
الوزارة صناديق الس����تقبال 
الراغبني  طلب����ات املوظف����ني 
الفريق  ف����ي االلتحاق مبق����ر 

بالوزارة.

الوزارة وضعت شروطًا 
حول التخصصات 

واملسميات الوظيفية 
واخلبرة للنظر 

في الطلب
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للمسـاهمة واالستفسار
جلنة زكاة العثمــــان: 

99388878 - 22667780

س21: كم تبلغ كفالة اليتيم خارج الكويت مع جلنة زكاة العثمان?

أ- 20 ديناراًـ كويتياًـ.            ب - 15 ديناراًـ كويتياًـ.              جـ- 10 دنانير كويتية.

اجلواب: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

االسم: ………………………………………………………………………………………………………………  رقم الهوية: ……………………………………………………………………………………

رقم الهاتف: ………………………………………………………………………………………………  العنوان: ………………………………………………………………………………………………

هذه املسابقة برعاية

عســـــــل
معجزة
الشفاء

بسبب  كثيراًـ  بالنا  تشغل  وكانت  سنوات  منذ  بدأت  الزواج  مشروع  فكرة 
عاما  يتزايد  والذي  الكويت  في  العوانس  عدد  عن  املذهلة  اإلحصائيات 
بعد عام فوجدناه مؤشراًـ خطيراًـ ينبغي أن يكون من اهم اهتمامات العمل 
اخليري , لذا فكرنا في إنشاء مشروع الزواج اخليري - البيت السعيد - 

وكان أول عمل له في ديسمبر 1996م .

• مشروع الزواج اخليري:   

@zakatsoth @othzk 

أول من بادر.. واهلل أكرم من أعطى

w w w . o t h z k . c o m

بالتعاون مع جريدة
مسابقة عميد العمل اخليري

جوائز املسابقة:
• عدد جوائز املسابقة 30 جائزة قيمة مقدمة من «عسل معجزة الشفاء».

شروط املسابقة: 
• تكتب جميع اإلجابات على الكوبونات اخلاصة بجريدة «األنباء» وترسل في ظرف مغلق على جلنة زكاة 
العثمان - حولي - شارع تونس - خلف مدرسة اجليل اجلديد - قرب مسجد الشايجي (شارع أحمد بن 

طولون).
•جمعيــة النجاة اخليرية هي املســؤولة عن اعداد األســئلة ومضمونها وفــرز الكوبونات وحتديد الفائزين 

عن طريق السحب وتسليم اجلوائز للفائزين.
• آخر موعد لتلقي اإلجابات: 2015/7/30م. 

• يتم السحب على اجلوائز يوم االثنني 2015/8/17م  مبقر اللجنة.

حساب رقم: 0119810010 بنك بوبيان

www.phf.org.kw

بالتعاون مع جريدة

االســــم :           رقم الهاتف :

املسابقة الرمضانية »اإلعجاز الطبي في القرآن الكرمي والسّنة النبوية«
لعام 1436هـ/ 2015م

تصدر عن جمعية صندوق إعانة املرضى بهدف زيادة الوعي الصحي

شروط املسابقة:
1- جتمـع كوبونـــات اإلجابـــة الصحيحـــة وتوضـــع في مغلــف يكتــب عليــه املسابــقـــة الرمضانيـــة واســـم وهـــاتف املتسابق، 

وترسل إلى العنوان التالي : القادسية – ق1- ش 10- م3 – صندوق إعانة املرضى.
2- آخر موعد الستالم الكوبونات 2015/8/27م.

3- سيعلن عن أسماء الفائزين في الصحف اليومية في سبتمبر 2015م.
4- جمعيــة صنــدوق إعانــة املرضـى هي املسؤولـة عن اعـداد األســئلــة ومضمونـهـا وفــرز الكوبونـات وحتديد الفائزين عن 

طريق السحب وتسليم اجلوائز للفائزين.

الكويت واخلليج تأسست عام  أول مؤسسة طبية خيرية في  املرضى هي  إعانة    جمعية صندوق 
1979م على يد مجموعة من األطباء الكويتيني وهي متخصصة في تقدمي املســاعـــدات الطبيــة 
داخــل الكويت وخارجها، وقد استطاعت خــالل مسيــرتــها الـتي ناهزت 35 عامًا مـن تـأديـة رسـالتهـا 
اإلنسـانيـة السامـيـة بفضل من الله تعالى ثم بفضل جهود احملسنني واخلّيريـن من أهـل الكويـت، 

من أن حتقـق جنـاحـات منقطعـة النظير في دعم ومساعدة مئات اآلالف من املرضى املعسرين.
السؤال احلادي والعشرون

يستخدم الزجنبيل في عالج الكثير من األمراض و قد ذكر في القرآن الكرمي كما ُذكر في 
العديد من األحاديث النبوية. ومن فوائد الزجنبيل: 

أ- يعمل على تقوية الرغبة اجلنسية كما يعمل على زيادة تدفق الدورة الدموية ويؤدي 
ذلك إلى الشعور بالدفء وزيادة نسبة العرق.

ب- يعالج مرض السكري.
ج- يعالج أمراض الغدة الدرقية.

   

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

امل�سابقة الثقافية
ملحافظة العا�سمة 
لعـــام 2015 

بالتعاون مع جريدة

رقم الإجابة ال�سحيحة

ال�ســــــــــم

العنوان

الرقم املدين

تلفون:

CAPITALGOVKWT CGOVERNORATE

 - يحق للمو�طنني و�ملقيمني �مل�صاركة يف هذه �مل�صابقة وال يحق �ال�صرت�ك ملوظفي حمافظة �لعا�صمة و�أقاربهم.

- يدخل ��صم �ملت�صابق �ل�صحب مرة و�حدة.

- �صيتم ن�صر �أ�صئلة �مل�صابقة يوميا بال�صحف �ملحلية ملدة ثالثني يوما وي�صرتط �الإجابة عنها على �لكوبون �ليومي 

�خلا�ص بها.

 - تر�صل �الجابات يف موعد �ق�صاه �ل�صاعة �لو�حدة ظهر� من يوم �الأحد �ملو�فق 2015/8/2 على �لعنو�ن �لتايل

حمافـظـــة �لعـا�صمـــة - �ص ب : 28483 �ل�صفــــاة – �لـــرمز �لبــريـــدي 13145 – �لكــويــت (�مل�صـابقـــة �لثـقـــافيـــة) 

 �أو و�صعها يف �ل�صندوق �ملخ�ص�ص لذلك مبقر حمافظة �لعا�صمة – ق�صر نايف - لال�صتف�صار: �الت�صال بـ 99025354

�لفائزين عن طريق  �لكوبونات وحتديد  وفرز  وم�صمونها  �الأ�صئلة  �عد�د  �مل�صوؤولة عن  �لعا�صمة هي  - حمافظة 

�ل�صحب وت�صليم �جلو�ئز للفائزين.

- �صتقوم �ملحافظة باإجر�ء عملية �ل�صحب الختيار �لفائزين بح�صور ممثلني عن وز�رتي �لتجارة و�ل�صناعة و�لد�خلية.

- �صيتـــم توزيـــع جو�ئـــز ماديـــة علــى �لع�صــرة �الأو�ئـــل علــى �لنحــو �لتايل: 

�جلائزة �الأوىل: (500 د.ك)  �جلائزة �لثانية: (400 د.ك)

 �جلائزة �لثالثة: (250 د.ك) �جلائزة �لر�بعة: (200 د.ك) 

�جلائزة �خلام�صة: (150 د.ك )

 من �جلائزة �ل�صاد�صة �إىل �لعا�صرة : (100 د.ك).

اليــوم احلادي والع�سرون

ما ا�سم جدة الر�سول ] لأمه؟

1- برة بنت عبد العزى 
2- ن�سيبة بنت عمرو
3- زينب بنت احلارث

خالل ندوة »هذوال عيالي - وحتديات املستقبل« أقامها ديوان آل خريبط مساء أمس األول لبحث تداعيات تفجير »الصادق« 

نواب ووزراء سابقون: حكمة سمو األمير أطفأت األزمة قبل اشتعالها
بطريقة مباشرة وغير مباشرة 
على رفض املختلف عنا وتقسيم 

املجتمع الكويتي إلى طبقات.
وأض����اف أنه تذك����ر الغزو 
العراق����ي في تل����ك الفترة ألن 
املش����اعر كانت متش����ابهة مع 
اختالف التفاصيل، وكان السؤال 
الذي يطرح ملاذا لم تكن هناك 
تفجيرات ف����ي الكويت وكانت 
اجابتي هي لعدم وجود حاضنة 
اجتماعية ملثل هذه املواضيع لكي 
تكون موجودة، وال يوجد قبول 
اجتماعي ملثل هذه االعمال. وأشار 
إلى أن اخلطاب االجتماعي كان 
مخيفا وكان مسموحا به، الفتا 
إلى وجود ازمة على مس����توى 
العالم في وجود الدولة القومية 
واآلن لم يعد هناك نظام دولي 
وهناك نظ����ام جديد قائم على 

التدخل االنساني.
وشدد النجار على أن السلطة 
هي املسؤولة عن احملافظة على 
البلد وأمنه ألنها متلك كل الوسائل 
ومقدرات القوة لفعل ذلك، الفتا 
إلى ان القيادة السياسية بادرت 
في تعزيز الوحدة الوطنية من 
خالل تواجد صاحب الس����مو 
االمير في موقع احلادث، وهذا 
ساهم في اعطاء جرعة كبيرة 
للوحدة الوطنية، لكن لالسف 

هذا االمر مداه قصير.
وأش����ار إلى أن االس����تهتار 
مبوضوع البدون هو جزء من 
الذي حص����ل، ويجب أال يترك 
هذا املوضوع للتجارب، مضيفا: 
نحن تعبنا من عرض طرق حلل 
قضية البدون لكن احلكومة ال 
تري����د، وأضاف: ان اس����تمرار 
مش����كلة البدون هو استهتار 
باالمن القومي للكويت، فكيف 
تتح����دث احلكومة عن 34 ألف 
مس����تحق للجنس����ية دون أن 
تعطيه����م حقوقه����م وتتحدث 
احلكومة نفس����ها عن الوحدة 

الوطنية؟!
وتساءل النجار: ماذا لو حصل 
غدا تفجير في كنيس����ة؟ كيف 
سيكون تفاعل املجتمع آنذاك؟ 
بالتالي هناك قيم ساقطة عندنا، 
وأغلب مشاكلنا هي مستوردة 
من اخلارج الن املجتمع ينقسم 
على مشاكل خارجية بالوقوف 
مع جهة ضد أخرى وهذه مشكلة، 
لذلك موضوع الوحدة الوطنية 
غير كاف، وإمن����ا العدالة هي 
األساس سواء بني الكويتي أو 

غير الكويتي.
بدوره، قال علي خريبط إن 
الفاجعة كانت كبيرة وأن املصاب 
كان جلال، الفتا إلى ان الشعب 
الكويتي س����طر أروع املواقف 
بالوحدة الوطني����ة والوقوف 
خلف القيادة السياس����ية في 
مواجهة هذه املساعي اخلبيثة 
للنيل من الكويت وأمنها، معربا 
عن أمله في ان يستوعب اجلميع 
الدرس لتجنيب البالد مخاطر 

جمة.
من جانبه، قال عادل خريبط 
إن التهديد مس����تمر ونعلم أن 
هناك شهداء من ابناء الكويت 
على يد شرذمة وفكر مستورد 
من اخل����ارج، ونتمنى أن يدمي 
اهلل نعم����ة االمن واالمان على 
الكويت وأهله����ا ويحميها من 

كل مكروه.

ذهب إلى املوقع ساهم في تضميد 
اجلراح واآلالم.

وأش����ارت إل����ى أن الوضع 
اآلن اصبح للمفتاح االنتخابي 
واملناصب للواسطات، واصبح 
عندنا في ملفات اجلنسية كومار 
وبهل����ول، الفتة إل����ى أن هناك 
تراجعا عل����ى جميع االصعدة 
السياس����ية واالجتماعية، كما 
وجهت لوما كبيرا إلى جمعيات 
النفع العام التي لم تعد تقوم 
بدورها املطلوب منها، مشيرة 
إلى اننا لم يعد لدينا معارضة 
حقيقية وإمنا معارضة الكرسي 
واملصالح »ألنه ال يستقيم ان 
تتقدم صور املعارضة والكتف 
إلى الكتف فيه فس����اد« فكيف 
ينادون باالص����الح وهناك من 
يرفض ان يقف لتحية العلم؟! 
بدروها، قال����ت عضو املجلس 
البلدي السابقة م.جنان بوشهري 
إن احلادثة كان فيها الكثير من 
املشاعر والعواطف جلميع من 
يعيش على هذه االرض، مشيرة 
إلى أن احلادث لم يكن مفاجئا 
والكويت تعرضت في السابق 
حلادث آخر عندما غزاها اجلار 
العراقي وجنح املواطن وفشل 

الغزو.
واشارت إلى اننا كنا خالل 
ال� 25 عاما املاضية نغذي الفكر 
املتطرف والغاء الطرف اآلخر، 
وبالتالي احلدث لم يكن مفاجأة 
ولم تستغل الفرصة لتغيير مثل 
هذه االف����كار، وجعلنا الكويت 
ارض����ا خصبة مل����ن يريد زرع 

االرهاب في الكويت.
وش����ددت على أن الكويت 
اصبحت مستهدفة بغزو فكري 
ارهابي متطرف، الفتة إلى أنها 
خالل وجودها في املجلس البلدي 
الحظت عدم القدرة على مترير 
موافقة لبناء كنيسة ألن اطرافا 
ترفض التعايش أو وجود طائفة 
مسيحية متارس عبادتها هنا.

ولفت����ت إل����ى ان اجلمي����ع 
استبش����ر خي����را بتصريحات 
وزير التربية عن مراجعة املناهج 
وتنقيحها من التطرف، لنفاجأ 
بعد ذل����ك بتصريح للوزير ان 
املراجعة دورية وليس����ت لهذا 
الهدف، ولالسف احنا أمام مشكلة 
اذا كان املسؤولني غير مدركني 
لواقع هذه املشكلة في مناهجنا 
الثقافية والتربوية والتي حترض 

أال نس����تصغر مثل هذه االمور 
والتي ستتحول إلى انفجارات 
في املستقبل إن لم نقف في وجه 

هذه الدعوات«.
وذكر جوهر أن وجود صاحب 
السمو االمير في املوقع هو امر 
انس����اني لكنه يحمل رس����الة 
سياسية مهمة في اعطاء هذا البعد 
السياسي أن الكويت مستهدفة 
وليس����ت طائفة أو جهة، وكان 
صاحب السمو االمير هو صمام 
االمان الذي ن����زع فتيل الفتنة 
ألن تنظيم داعش استهدف الكل 
السنة والش����يعة واملسيحيني 
واملستهدف كان الكويت جميعا 

بنظامها ووجودها.
ب����دوره، قال رئيس جمعية 
احملامني وس����مي الوس����مي إن 
جمعيات النفع العام عليها دور 
كبير في معاجلة مشاكل املجتمع 
وتوحيد الصف في مواجهة هذه 
الفنت، الفتا إل����ى ان احلدث في 
التفجير استهدف امن الكويت 

قاطبة وليس طائفة معينة.
وأضاف الوسمي أن اخلطاب 
السياسي في الفترة االخيرة كان 
له دور في االيحاء ملثل هؤالء أن 
الكويت ميكن اس����تهدافها ألننا 
كلنا نعلم ب����أن الفترة املاضية 
كان فيها من التشنج السياسي 
وارتفاع الصوت واستغالل بعض 
املرشحني للوصول إلى الكراسي 
من خالل تبن����ي القضايا التي 
تتسم بالطابع الطائفي للتكسب 
إل����ى البرملان،  منها والوصول 
مشيرا إلى أننا بشكل أو بآخر 
كمواطنني ساهمنا في تعزيز هذه 
االفكار وهذا هو الواقع الذي كنا 

نعيشه.
وأش����ار إل����ى أن الس����لطة 
التنفيذي����ة مطالب����ة بدعم كل 
جمعيات النفع العام في مساعيها 
حملاولة معاجلة االوضاع واصالح 
اخللل للعودة إلى الكويت التي 
اتسمت بالتعايش والتسامح 
والوحدة الوطنية التي لطاملا 

واجهنا مشاكلنا من خاللها.
من جهته����ا، قال����ت كوثر 
اجلوع����ان ان احل����دث لم يكن 
مفاجأة حيث كانت هناك ترسبات 
واعالنات واجتماعات وكنا نرى 
أن االحداث متسارعة وأن شيئا 
سيحصل في الكويت، وأن يحدث 
بهذه الطريقة املؤملة، مشيرة الى 
أن صاحب السمو االمير عندما 

نصلي في املدارس مع بعضنا 
البع����ض دون وج����ود عوائق 
وتربيتن����ا كان����ت قائمة على 
االخالص والص����دق واالمانة، 
مشددا على أن املناهج تغيرت 
من خالل سطوة االصوليني على 
املناهج وتغييرها بهذه الطريقة 
دون أي حسيب أو رقيب خاصة 

من قبل اعضاء مجلس االمة.
واش����ار إل����ى أن حزب اهلل 
عندما استعمل هذه الطريقة كان 
يستهدف بها معسكرات اجليش 
االميركي في بيروت، ونتج عن 
عملياته ابعاد القوات األميركية 
من لبنان، وهو لم يستخدمها ضد 
اناس يصلون، معربا عن بالغ 
مواساته ألسر الشهداء ولذويهم 
الصب����ر والس����لوان ومتنياته 

بالشفاء العاجل للمصابني.
وذك����ر أن احلكوم����ة كانت 
مقصرة في شتى املجاالت مثل 
التنمية والطرق والصحة وغيرها 
وهذا امر ميكن التغاضي عنه، 
لكن اذا وصل االمر إلى االمن فال 
ميكن السكوت عن ذلك الن الوضع 
خطير ويجب أن تتحمل احلكومة 

املسؤولية كاملة.
من جهته، قال النائب السابق 
د.حسن جوهر: نستذكر اليوم 
وجندد التعزية لذوي الشهداء 
الذين قضوا ف����ي الصالة وفي 
أفضل االيام، اجلمعة، وسنحاول 
أن نعطي مجموعة من الرسائل 
بهذه املناس����بة أوله����ا اللوحة 
اجلميلة في الكويت والتي اعطاها 
اجلميع من التالحم والوحدة في 

مثل هذه املناسبات.
وأضاف: أننا بحاجة الى هذه 
الوحدة واللحمة الوطنية في كل 
االوقات الطبيعية وغيرها، الفتا 
إلى أن اجلو العام كان يسير نحو 
غليان شعبي، مؤكدا أنه يجب أال 
تذهب دماء الشهداء كما ذهبت 

املواقف السابقة.
واش����ار إلى اهمية مراجعة 
مواقفنا جت����اه بعضنا البعض 
بعد س����نة م����ن اآلن ألن حالة 
احل����زن عمت الكوي����ت في كل 
بيت، والوحدة الوطنية يجب أن 
تستمر دائما وليس لفترة وجيزة 
بعد احلادث وتنتهي، مشيرا إلى 
اهمية استغالل دماء الشهداء في 
مزيد من اللحمة الوطنية وتعزيز 

االنتماء للكويت.
ولفت إلى أن كل شظية في 
اجس����اد الش����هداء أو املصابني 
كانت نتيجة كلمة أو حتريض 
أو ما ش����ابه من منابر الدعوة 
للطائفية أو املقاالت التي كتبت 
في هذا السياق، مضيفا »يجب 

طريق هذه د من خالل استغالل 
الدين، الفتا إلى أن النظام البعثي 
كان علمانيا واآلن يحاول تغيير 
لونه من خالل استغالل الدين 
واخلالف����ات ووج����دوا فرصة 
س����انحة لالنقضاض على من 
يعتبرونه س����ببا في تشتتهم 

في عام 1990.
وذكر ان الصراعات في الدول 
االقليمية كانت بسبب الفرقة التي 
عانت منها هذه الدول حيث انقسم 
السياسيون إلى فرق وانقسمت 
الشعوب خلفهم، إال أن الكويت 
محصنة، بحم����د اهلل، من هذه 
املشكلة من خالل تكاتفنا ووحدتنا 

الوطنية.
وأشار إلى أن تكاتف احلكومة 
ومجلس االمة وعلى رأسهم القيادة 
السياسية ممثلة بصاحب السمو 
االمير وسمو ولي العهد كان له 
االثر االكبر في تفويت الفرصة 
على هؤالء املجرمني، مشيرا إلى ان 
البعض يقول إننا بالغنا في ردة 
الفعل، ونحن نقول له اذهب إلى 
املصابني في املستشفيات وسترى 
نتيجة ه����ذا العمل اجلبان وما 
يعانيه املصاب����ون من اعاقات 

ستالزمهم طوال حياتهم.
بدوره، قال الوزير السابق 
علي البغل����ي: نتكلم اليوم عن 
املصاب اجللل الذي حدث للكويت، 
وهذه ليست اول كارثة حتصل 
في الكويت، عندما اعلن الشيخ 
عبداهلل السالم االستقالل وقال 
آنذاك عبدالكرمي قاسم إن الكويت 
لنا وهي تابعة للعراق، عندها هب 
الكويتيون جميعا في وجه هذه 
الدعوة الباطلة، وطالبوا الشيخ 
عبداهلل السالم بتسليحهم ملواجهة 
الهجمة العراقية في تلك الفترة، 
كما يحص����ل اآلن، الفتا إلى أن 
فترة الغزو في العام 1990 كانت 
اكبر دليل على وحدة الكويتيني 
بكل اطيافهم في وجه العدوان 

العراقي.
ولفت إلى أن املرحلة االخيرة 
كانت متأججة بالشحن الطائفي، 
السيما تزامنا مع ما يحصل في 
الوضع االقليمي واملش����اكل في 
الدول العربي����ة وغيرها، االمر 
الذي انعكس على الوضع لدينا، 
وكان هناك شحن طائفي بغيض 
وبشكل متواصل ولم يعمل احد 
أي شيء لوقف هذا التدهور في 
التعايش الس����لمي املوجود في 

الكويت منذ االزل.
وأشار إلى أن املناهج الدراسية 
التي درسها اهل الكويت كانت 
تدعو إلى التعايش ألنها مناهج 
وسطية ازهرية، مضيفا: اننا كنا 

للكويتيني املتكاتفني مع بعضهم، 
مشيرا إلى أن املوقف في الكويت 
كان مختلفا حي����ث كان وجود 
صاحب السمو االمير وسمو ولي 
العهد والوزراء واعضاء املجلس 
الذين كانوا هم أصحاب العزاء، 
االمر الذي يؤك����د على اللحمة 

الوطنية بني أبناء الكويت.
وأشار إلى أن اهالي الشهداء 
يعتزون بالش����هداء الذين نالوا 
هذا الشرف العظيم والذين لقوا 
اهلل في احسن حال، حيث كانوا 
مصلني صائمني في أفضل االيام 
يوم اجلمعة، مشددا على أنهم 
يؤك����دون على حكم����ة القيادة 
السياسية وأن الكويتيني ملتفون 

حول قيادتهم.
واختتم بالقول: اوجه شكري 
وتقديري لكل من هنأنا بشهادة 
الش����هداء وكذل����ك إلى صاحب 
السمو االمير على وقفته التي 
نعتز بها، وأوجه شكري كذلك 
للشعب العراقي وكل من استقبلنا 
في النجف االشرف عندما ذهبنا 
لدفن الشهداء هناك حيث كانت 
لهم مواقف مشرفة معنا من حسن 

استقبال وضيافة.
من جانبه، قال وزير االشغال 
السابق فاضل صفر ان الشعب 
الكويتي ليس غريبا عليه التكاتف 
والتضامن في مثل هذه الظروف، 
وهذه الدماء ل����م تكن أول دماء 
ينزفها ابناء الوطن دفاعا عنه، 
الفتا إلى أن الكويت تفخر مبوقف 
صاحب السمو االمير الذي حرص 
على التواجد مع ابنائه في هذه 

احملنة منذ اللحظات االولى.
وأضاف صفر: نحن جميعا 
نعي أن احلروب واملشاكل التي 
تسببها جماعات معينة تتسبب 
في أثم����ان باهظة على االوطان 
س����واء ماليا أو بش����ريا أو في 
ايقاف التنمية، مشيرا إلى أنها لن 
جتلب لنا سوى االحقاد والدمار 

واآلالم.
وأشار إلى أن من يحاربنا اآلن 
هو عبارة عن بقايا النظام البعثي 
السابق والذي يحاول االنتقام عن 

عبداهلل البالول

أقام ديوان آل خريبط مساء 
أمس األول  ندوة جمعت عددا 
كبيرا م���ن الن���واب والوزراء 
الس���ابقني الى جان���ب عدد من 
االكادمييني واملهتمني بالوضع 
السياسي وذلك لوضع احللول 
بعد تفجير مسجد االمام الصادق 
في الصوابر والذي راح ضحيته 
عدد كبير من شهداء الكويت الى 

جانب اجلرحى.
ف���ي البداية، حت���دث حمد 
بوحمد ابن الشهيد طاهر بوحمد 
قائال: اش���كر ديوان آل خريبط 
واحلضور على هذه الندوة التي 
نأمل أن يصل صوتها للجميع، 
مضيف���ا: الكل يتف���ق أن ما مت 
يعتبر حدثا كبيرا على املجتمع 
الكويتي وه���و أمر دخيل على 
الكويت لكن مؤش���رات حدوثه 
كان���ت واضحة من تصريحات 
اصحاب الفكر التكفيري، الفتا 
إلى أنه قب���ل فترة طويلة كان 
هناك تصريح واضح وصريح 

باستهداف هذه الطائفة.
وأضاف بوحمد أن ما يخفف 
من ألم فراق االحبة ممن نالوا 
الشهادة هو كونهم شهداء سعداء 
باذن اهلل، مشيرا إلى أن املصابني 
يبلغ عددهم 227 مصابا ونتمنى 
أال يزي���د عدد الضحايا لوجود 
حاالت صعبة وحرجة بينهم، 
وان كان صاحب السمو االمير 
قد امر بارسال احلاالت الصعبة 

للعالج باخلارج.
وأشار إلى أن وصول صاحب 
الس����مو االمير الشيخ صباح 
االحمد إلى موقع التفجير بعد 
دقائق من حدوثه على الرغم من 
اخلطورة في هذا الوضع كان له 
االثر الكبير في التخفيف على 
اسر الش����هداء وايضا الفاجعة 
واملناظر املؤملة، مبينا ان دموع 
صاحب الس����مو االمير كان لها 
االثر البالغ ف����ي نفوس اهالي 
الشهداء واجلرحى، مشددا على 
أن سموه ارسل رسالة للجميع 
عندما اق����ام مجلس العزاء في 
مسجد الدولة الكبير في داللة 
واضحة على وقوف الدولة مع 
ابنائها وتفويت الفرصة على من 
ارادوا النيل من الكويت. وذكر 
أن صاحب السمو االمير وجه 
رس����الة أخرى الصحاب الفكر 
االرهاب����ي الدخيل عندما وجه 
باصالح كل اضرار مسجد االمام 
الصادق على نفقته اخلاصة بأن 
اعمالهم لن تنجح في الكويت، 
الفتا إلى ان سموه كان له الفضل 
بالتوجيه كذلك بتوفير الطائرات 
لنقل جثامني الراغبني في الدفن 

بالنجف االشرف.
واش����ار إلى أن وقوف أهل 
الكويت صف����ا واحدا مع أهالي 
الش����هداء واملصابني والتفافهم 
حولهم كان له االثر الكبير في 
التخفي����ف من ه����ول الفاجعة 
وايض����اح الص����ورة احلقيقية 

د.فاضل صفر وعلي البغلي ود.حسن جوهر وكوثر اجلوعان ود.جنان بو شهري خالل ندوة »األمل« التي نظمها ديوان اخلريبط

جوهر: استغالل دماء 
الشهداء في مزيد من 
اللحمة الوطنية وتعزيز 

االنتماء

صفر: تكاتف الشعب 
الكويتي فّوت الفرصة 

على املجرمني

بوحمد: دموع سمو 
األمير لها األثر البالغ 

في نفوس أهالي 
الشهداء

الوسمي: جمعيات 
النفع العام مطالبة 

بتوحيد الصف 
ملواجهة الفنت

البغلي: أهل الكويت 
في السابق درسوا 
مناهج دعت إلى 

الوسطية والتعايش
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العمير ردًا على سؤال القضيبي: ما قصدته بأرباب املناقصات
املليارية هم من وردت بشأنهم مالحظات ديوان احملاسبة

الت���ي  � م���ا اإلج���راءات 
اتخذمتوها جت���اه املالحظات 
الواردة بتقرير ديوان احملاسبة 
عن السنتني املاليتني 2014/2013 

و2015/2014.
التعامل مع  اجلواب: جار 
التي  املالحظ���ات واملخالفات 
وردت بتقرير ديوان احملاسبة 
عن الس���نة املالية 2014/2013 
البترول  من خالل مؤسس���ة 
والشركات التابعة وبالتعاون 
مع جهاز متابعة األداء احلكومي، 
وس���وف نوافيك���م بنتائ���ج 
التنسيق ملعاجلة املالحظات 
واملخالفات التي وردت بالتقرير 
حال االنتهاء منها. لكن يوجد 
خطأ بالسؤال، حيث لم يردنا 
أي تقرير من ديوان احملاسبة 
عن مؤسسة البترول الكويتية 
والشركات التابعة للسنة املالية 
2015/2014 حت���ى تاريخ الرد 

على هذا السؤال.

»ال يجوز أن يكون في ش���أن 
املس���ؤول التدخل في شؤون 
السلطة القضائية أو التدخل 
في أمور مث���ارة أمام القضاء 
أو ما يتعلق بأحكام قضائية 
مب���ا يتعارض مع اس���تقالل 
القضاء واختصاص السلطة 

القضائية«.
احملكم���ة  انته���ت  كم���ا 
الدس���تورية الى انه من حق 
الوزير الرد على الس���ؤال مبا 
عسى ان يراه مناسبا من بيان 
يفي مب���ا هو مطلوب دون أن 
يكون من شأن السؤال إلزامه 
تقدمي مس���تندات أو أوراق أو 
وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة 

إجابته.
الدستورية  )قرار احملكمة 
في طلب التفسير رقم 3 لسنة 

2014 جلسة 2005/4/11(.
4 � اإلجاب���ة عن الس���ؤال 

الرابع:

بصورة من كتب اإلحالة.
اجلواب: نعم أحلنا بعض 
التي تتطلب حتقيقا  الوقائع 
العامة،  النيابة  ال���ى  قضائيا 
ونعت���ذر عن ع���دم تزويدكم 
بصورة من كتاب اإلحالة لكون 
الكتب من  ما تتضمنه ه���ذه 
وقائع معروضة على القضاء 
ولم يفصل فيها بحكم قضائي 
بعد، وأصبحت هذه املواقع في 
حوزة القضاء بعد خروجها من 

حوزة املؤسسة.
وقد نصت املادة )115( من 
الدستور على أنه »... وال يجوز 
لعضو مجلس االمة أن يتدخل 
في عم���ل أي من الس���لطتني 

القضائية والتنفيذية«.
امل���ادة 27 من  وقد رددت 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة 

ذات النص الدستوري.
وقد استقر اجتاه احملكمة 
الدس���تورية املوقرة على أنه 

أي جهة كانت تدعو ملثل هذه 
املطالب.

اجلواب: وردت تلك املطالب 
على لس���ان البعض بوسائل 
اإلع���الم وبافتتاحي���ة بعض 
الت���ي أعابت علينا  الصحف 
الدستورية  ممارسة سلطتنا 
غي���ر  تدخ���ال  واعتبرته���ا 

مشروع.
لذلك م���ا ورد بتصريحنا 
كان ردا على من طالبنا بذلك 
الى  ولم ُنش���ر بالتصري���ح 
وجود مخاطبات رس���مية أو 
مراسالت حتى يتم مطالبتنا 

بتوفيرها.
3 � اإلجاب���ة عن الس���ؤال 

الثالث:
� هل احلتم شبهة فساد في  
الكويتية  البترول  مؤسس���ة 
والش���ركات التابع���ة لها إلى 
إذا كان���ت اإلجابة  النياب���ة؟ 
باإليج���اب، يرج���ى تزويدي 

وآخ���رون أهملوا ف���ي الوفاء 
بالتزاماتهم، مما تسبب بتأخير 
إجناز املش���اريع، ومشاريع 
أخ���رى ترتبت عليها غرامات 

لم يتم تسديدها.
أما طلبكم االسماء فالتصريح 
لم ُيش���ر الى أسماء حتى يتم 
مطالبتن���ا بتزويدكم بها، بل 
اجلدير بالذك���ر أن معاجلتنا 
التي  للمالحظات واملخالفات 
أشار اليها تقرير ديوان احملاسبة 
ال تعتمد على استقصاد أسماء 
معين���ة، وإمنا واجبنا حماية 

األموال العامة.
2 � اإلجاب���ة عن الس���ؤال 

الثاني:
� ذكرمت في تصريحكم أن 
هناك من طالب بأن ترفع الدولة 
النفطي، لذا  القطاع  يدها عن 
يرجى تزوي���دي بصورة من 
أي مخاطبات أو مراسالت أو 
إليكم من  مطالبات وصل���ت 

له���ا؟  التابع���ة  والش���ركات 
م���ع تزويدي بأس���ماء أرباب 
املليارية مع بيان  املناقصات 
كل مناقصة )أو أكثر( حصلوا 
عليها على ح���دة مع حتديد 

قيمتها وتاريخ الترسية.
اجلواب: كما ورد بالتصريح: 
»منذ قدومنا على سدة الوزارة 
ومؤسسة البترول وشركاتها 
التابع���ة ارتع���دت فرائ���ص 
اخلص���وم وأرباب املناقصات 
املليارية خوفا على مصاحلهم 
التي ال يريدون أن متتد اليها يد 
االصالح واحملاسبة ومعاجلة 
االخط���اء واملالحظ���ات التي 

سطرها ديوان احملاسبة.
ومن هذا يتضح أن املقصود 
التصريح هم من وردت  بهذا 
مالحظ���ات ومخالفات ديوان 
احملاسبة بشأنهم. وقد وصفهم 
تقرير الديوان ان منهم من حاول 
االحتيال ف���ي بعض العقود، 

النف���ط ووزير  أكد وزير 
الدولة لش���ؤون مجلس األمة 
العمير أن املقصودين  د.علي 
املليارية  املناقص���ات  بأرباب 
الذين حت���دث عنهم في بيان 
أصدره س���ابقا هم من وردت 
مالحظ���ات ومخالفات ديوان 

احملاسبة بشأنهم.
جاء ذلك في رد العمير على 
سؤال النائب أحمد القضيبي 
الذي وجهه إليه سابقا، حيث 
حصلت »األنباء« على نسخة 

منه.
العمير  وجاء نص جواب 

على القضيبي كالتالي:
1 - االجابة على الس���ؤال 

األول:
من هم اخلص���وم وأرباب 
املناقص���ات امللياري���ة الذين 
ذكرتهم أن فرائصهم ارتعدت 
منذ قدومكم الى سدة الوزارة 
الكويتية  البترول  ومؤسسة 

د.علي العمير

التجمع اإلسالمي السلفي يستنكر جرمية تفجير مسجد اإلمام الصادق
أصدر التجمع اإلسالمي السلفي بيانا أمس 

بشأن تفجير مسجد الصادق جاء فيه ما يلي: 
يعلن التجمع اإلسالمي السلفي عن استنكاره 

الشديد لهذه اجلرمية البشعة التي ال يقدم 
عليها إال خائن عميل يريد الشر وإشعال 

املنطقة بأسرها بفتنة حترق احلاضر وتدمر 
املستقبل.

وقال التجمع في بيانه: إننا نطالب اجلهات 
األمنية بأال يهدأ لها بال أو سكينة حتى تتوصل 
إلى كشف من وراء هذه الفعلة النكراء وتعلنهم 

على املأل وتقدمهم إلى القصاص العادل.
وأضاف التجمع في بيانه: كما نهيب بالشعب 
الكويتي الذي شهد تاريخه على متاسكه صفا 

واحدا في األزمات والفنت الى أن يتعاون مع 

اجلهات األمنية من أجل القبض على من وراء 
هذه اجلرمية واحملافظة على أمن واستقرار 
البالد، كما نعلن عن إلغاء الغبقة الرمضانية 

املقرر إقامتها اليوم نظرا لهذه الظروف 
وتعاطفا مع أسر ضحايا هذه الفعل اإلجرامي 

اجلبان، قال تعالى: )ولكم في القصاص حياة يا 
أولي األلباب لعلكم تتقون(.

اخلرينج: نواب األمة قدوة ملوظفي الدولة 
في التقدم بإقرارات الذمة املالية

ق���دم نائب رئيس مجل���س األمة مبارك 
اخلرينج إق���راره اخلاص بالذمة املالية إلى 
رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد املستشار 

عبدالرحمن النمش، مبقر الهيئة.
وقال اخلرينج: إنني تقدمت بإقرار الذمة 
املالية إل���ى رئيس هيئة مكافحة الفس���اد 
املستش���ار عبدالرحم���ن النم���ش، التزاما 
باملرسوم بقانون رقم )24( لسنة 2012 بإنشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد ووفقا لالئحة 

التنفيذية للهيئة مبوجب املرسوم رقم 77 
لسنة 2015.

وأضاف اخلرينج: أن التقدم بإقرار الذمة 
املالي���ة مهم جدا لتمك���ني الهيئة من عملها 
وممارس���ة دورها، مش���يرا إلى أن النواب 
والسلطة التش���ريعية قدوة لباقي موظفي 
الدولة في االلتزام بالقانون والتقدم بإقرارات 
الذم���ة املالية إلجناح عم���ل هيئة مكافحة 

الفساد.

نائب رئيس مجلس األمة مبارك اخلرينج يتقدم بإقرار الذمة املالية إلى رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد

قدم إقراراً رسمياً بذمته املالية إلى »مكافحة الفساد«

التقى النائب عسكر العنزي رئيس 
الهيئة اإلدارية لتجمع طلبة الكويت 

املستقل باألردن هيف احلجرف 
ملناقشة أهم املشاكل التي تواجه 

طلبتنا باألردن ووعد النائب عسكر 
بتبني هذه املطالب وحتقيقها على 

ارض الواقع.
وقال عسكر في تصريح صحافي: 

إننا ناقشنا موضوع رفع النسبة 
وتوقيف االبتعاث وتسجيل الطلبة 

بجامعة العلوم والتكنولوجيا من 
دون أي سبب، وتوفير سكن خاص 
للطالبات وإقرار املكافأة اإلكلينيكية 

لطلبة طب األسنان وزيادة اإلعانة 
االجتماعية للطلبة اخلاصني وضم 

الطلبة اخلاصني للبعثات.

وأكد عسكر اهتمامه مبثل هذه 
املطالب التي تهم طلبتنا الدارسني 

باألردن، مشيرا إلى انه سيقدم ورقة 
عمل كاملة بأهم املشاكل لعرضها 
على وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.بدر العيسى للنظر فيها 

ومناقشة الوزير فيها ووضع احللول 
املناسبة لها.

عسكر: مهتمون مبطالب الطلبة الكويتيني الدارسني في األردن

عسكر العنزي

غ

مو�سى ذيبان املطريي
)ق�سم الربملان(

لـــوفـاة املغفـور لهما باإذن اهلل تعاىل

عمته و جدته

تغمد اهلل الفقيدتني بوا�سع رحمته واأ�سكنهما ف�سيح جناته

واألهم اآلهما وذويهما ال�سرب وال�سلوان

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل الزميل

باقر: املجلس احلالي لم يسنّ قوانني ترتب عائداً للدولة
اخلمسية فقد صدرت اخلطة 
بقانون في مجلس 1985 وفي 
مجلس 2009 وكلتا اخلطتني 
لم يتم تنفيذهما بس����بب 
إصدار قوانني في املجلس 
تتعارض مع اخلطتني وكذلك 
تراخي احلكومات السابقة 
ألن بع����ض السياس����ات 
والبرامج والقرارات حتتاج 
الى جدية كبيرة بعيدا عن 

الشعبوية.
وبنينّ باقر أن من أفضل 
القوانني التي صدرت خالل 
هذا املجلس قانون احليازات 
الزراعية، حيث أكد ان أي 
حيازة البد ان تنتج خالل 3 
سنوات من تخصيصها وأال 
يتم سحبها وال يجوز بيعها 
أو التصرف بها للغير إال بعد 
5 سنوات من اإلنتاج وهذا 
قانون جيد شريطة حسن 

التطبيق.
وأض���اف ان املجل���س 
احسن صنعا عندما أضاف 
أحكام املادة 2 من الدستور 
الى قانون الديوان الوطني 
حلقوق اإلنسان في املداولة 
التي تنص  الثانية وه���ي 
على ان دين الدولة اإلسالم 
والشريعة اإلسالمية مصدر 
رئيسي للتشريع ألن قضايا 
العالم  حقوق اإلنسان في 
الغربي انحرفت بشكل كبير 
عن اإلسالم وجميع األديان 
السماوية ومن األدلة على 
العليا  ذلك قرار احملكم���ة 
األميركية األسبوع املاضي 
الواليات  بإل���زام جمي���ع 

بتزويج الشواذ جنسيا.
وكذل���ك من الق���رارات 
اجليدة للمجل���س عندما 
رفض باإلجم���اع االقتراح 
اخل���اص بتعدي���ل قانون 
املديونيات الصعبة والذي 
سن في 1992، حيث كان من 
شأن هذا التعديل ان يكبد 
الدول���ة مبالغ طائلة تقدر 
مبئات املاليني ويضع الذين 
أفلسوا في وضع أفضل ممن 
التزموا وسددوا ديونهم منذ 

صدور القانون.
وقال الوزي���ر والنائب 
الس���ابق احمد باق���ر: »ان 
املجلس ولألس���ف رفض 
بع���ض القوانني الهامة في 
ش���أن اإلص���الح اإلداري 
وتنظي���م االختصاص���ات 
والتفوي���ض فيه���ا وهي 
3 قوان���ني هام���ة جدا كان 

شأنها القضاء على الواسطة 
واحملسوبية والتجاوزات 
في س���ائر أجه���زة الدولة 
إال ان اللجنة التش���ريعية 
رفضتهم نتيجة تقرير سيئ 
من أحد مستشاري اللجنة 
كما لم يقر املجلس حتى اآلن 
قانون القيم البرملانية رغم 
احلاجة الشديدة له، حيث 
ان هذا القانون يعالج قضية 
اإليداعات ويضع حدا لها في 

قانون املجلس«.
وعن امليزانية أكد باقر ان 
احلكومة خفضت ميزانية 
الدول���ة العام���ة املقترحة 
وساعدها في ذلك انخفاض 
الذي انعكس  النفط  سعر 
بدوره على أسعار الدعومات 
املختلفة كالبنزين وسائر 
احملروقات والكهرباء، مشيرا 
الى انه إج���راء جيد إذ ان 
النمو في املصروفات كان 
س���يؤدي بالبالد الى عجز 
كبير ورغم هذا االنخفاض 
ف���ي امليزانية إال ان العجز 
املتوقع يتجاوز 8 مليارات 
دينار بسبب انخفاض سعر 
النفط في حني يبلغ سعر 
التعادل املطلوب للبرميل 
الواح���د م���ن النفط حتى 
يغطي امليزانية 73 دوالرا، 
وذلك بع���د خصم 10% من 
الى احتياطي  النفط  دخل 

األجيال املقبلة.
ان���ه ومبعنى  موضحا 
آخر إذا لم يزدد سعر برميل 
النفط الكويتي إلى ما فوق 
73 دوالرا فستعاني امليزانية 
عجزا في اإليرادات، وأفضل 
طريق���ه لتغطيته هو من 
االحتياطي العام للدولة بدال 
عن االقتراض والدخول في 
نفق الدول املدينة، الفتا الى 
ان هذا األمر يضع عبئا جديدا 
على احلكومة ومجلس األمة 
حتى يسعوا من اآلن ودون 
الى تنويع مصادر  تأخير 
الدخل وعدم االعتماد على 
النفط كمصدر وحيد للدخل 
ال منلك حتديد س���عره وال 
نضمن استقراره أو بقاءه 
ال���ى األبد، وم���ن اجلدير 
بالذك���ر ان جميع التقارير 
االقتصادية املختصة بينت 
كيفية إج���راء اإلصالحات 
االقتصادية املطلوبة لكي 
ال نعاني من العجز ونحقق 
مس���تقبال أفضل ان ش���اء 

اهلل.

الوطنية 2000/19 الذي ألزم 
الش����ركات املساهمة بدفع 
2.5% من أرباحها لصندوق 
العمال����ة الوطنية  دع����م 
وقانون الزكاة الصادر في 
2007 والذي ساهم بدوره في 
إدخال إيرادات جديدة للدولة 
وقانون التأمني الصحي على 
الوافدين ف����كان املفروض 
التوسع في تنويع مصادر 
الدخل خاصة وهو ما كان 
مدرجا باخلطة اخلمسية 
التي كان����ت تقتضي على 
القيمة  املثال زيادة  سبيل 
اإليجاري����ة عل����ى األمالك 
احلكومية املستأجرة من قبل 
القطاع اخلاص والتوسع في 
حترير األراضي. وأضاف 
باقر: »م����ن اإليجابيات ان 
املجلس احلالي لم يقر أي 
زي����ادات مالي����ة أو كوادر 
كثيرة باستثناء كادر الرقابة 
املالية الذي متت مساواته 
بدي����وان احملاس����بة وهذا 
شيء يحسب له وإن كان 
هذا بسبب عجز امليزانية، 
الفتا الى ان القانون اخلاص 
بالتأمني الصحي للمتقاعدين 
مكلف وغير مجد وتتخلله 
ثغرات قوي����ة، خاصة ان 
وزارة الصحة ستستمر في 
تقدمي خدماتها للمتقاعدين 
رغم تطبي����ق القانون اي 
ان الص����رف س����يكون في 
اجلهتني وهذا غير موجود 
في أي م����كان في العالم«، 
وزاد بقول����ه: من القوانني 
التي أقرها املجلس ورتبت 
زيادات مالية أيضا قانون 
القرض اإلسكاني وقانون 
مكافأة نهاية اخلدمة رغم ان 
قانون التأمينات االجتماعية 
احلالي م����ن أفضل وأكرم 
قوان����ني التأمين����ات حول 
العال����م وكان من األفضل 
االكتفاء به ولكن املجلس 
واحلكومة أقرا قانونا لنهاية 
اخلدمة لتحقيق املساواة 
مع جهات أق����رت لها هذه 
امليزة في املجالس السابقة 
كاملعلمني والبترول، وهذا 
يؤك����د ان إصالح األخطاء 
في الكوي����ت يكون مبزيد 
من الص����رف املالي. وقال 
باقر ايضا: أما قانون جمع 
األسلحة فقد مت إقراره في 
الس����ابقة مرتني  املجالس 
ولكن لم يتم تنفيذه، وكذلك 
يق����ال عن قان����ون اخلطة 

أك���د الوزي���ر والنائب 
الس���ابق أحم���د باقر »ان 
أداء مجل���س األمة احلالي 
تضمن بعض اإليجابيات 
الى  والسلبيات معا، الفتا 
ان كثرة التشريعات خالل 
دور االنعقاد األخير ليست 
عنص���را إيجابيا كما يظن 
البعض بل هي عالمة سلبية 
فالتشريعات يجب ان تكون 
متأني���ة الصياغة جامعة 
مانع���ة«. وأضاف باقر في 
تصريح صحافي: عندما كنا 
في اللجنة التشريعية خالل 
الزمالء  التس���عينيات مع 
النواب السابقني: مشاري 
العصيمي وحمد اجلوعان 
وعبداهلل الرومي ومشاري 
العنج���ري وغيرهم، كان 
التشريع يأخذ وقتا طويال 
حتى يتم دراسته وجتهيزه 
أما اليوم فإن اإلكثار بداعي 
التفاخر بإجنازات املجلس 
أمر خاطئ، مشيرا الى انه 
من املالحظ ان بعض تلك 
التشريعات التي أقرت امنا 
حتمل في طياتها هدرا ماليا 
كبيرا يكبد خزينة الدولة، 
ودلل على ذلك بقوانني إنشاء 
الهيئات اجلديدة مثل فصل 
الشباب عن الرياضة وهيئة 
الطرق والنقل واالتصاالت، 
الفتا الى انها عملية أثبتت 
عدم جدواها خاصة ان أداء 
تلك الهيئ���ات قبل فصلها 
عن الوزارات احلكومية كان 
أفضل منه بعد فصلها فضال 
عن الهدر املالي الكبير الذي 
تتس���بب فيه فهي حتتاج 
ملدي���ر بدرجة وكيل وزارة 
أو بدرجة وزي���ر ووكالء 
مساعدين وميزانية كاملة 
الى ان  مستقلة، باإلضافة 
الكثير من الهيئات حبيسة 
األدراج ولم يتم تنفيذها مثل 
هيئة اخلصخصة وهيئة 

املنافسة«.
وأش����ار باقر ال����ى انه 
التي حملها  السلبيات  من 
املجلس أيضا بني طياته عدم 
سن أي قانون يرتب إيرادا 
ماليا للدولة على الرغم من 
وجود عج����ز في امليزانية 
والدولة بحاجة الى تنويع 
مصادر الدخ����ل، الفتا الى 
ان بعض املجالس السابقة 
تضمن����ت تش����ريعاتها ما 
يجلب دخال خلزينة الدولة 
العمالة  مثل قانون دع����م 

احمد باقر

»القرض 
اإلسكاني« 

و»مكافأة نهاية 
اخلدمة« قوانني 

رتبت زيادات مالية 
على امليزانية

احليازات الزراعية 
من أفضل القوانني 

الصادرة
عن املجلس 

احلالي

املجلس أحسن 
صنعًا عندما أضاف 

املادة 2 من 
الدستور إلى قانون 

ديوان حقوق 
اإلنسان



محليات
االربعاء 8 يوليو 2015

13
وسط إجراءات أمنية مشددة وتنسيق متواصل بني »األوقاف« و»الداخلية« لضمان سالمة املصلني وتعزيز اللحمة الوطنية

آالف املتهجدين باملسجد الكبير في أولى ليالي العشر األواخر من رمضان

)محمد هاشم( دعاء وابتهال وتدبر إلى املولى عز وجل خالل صالة التهجد باملسجد الكبير  

أسامة أبو السعود

بقلوب ميلؤها الرجاء في 
رحم����ة رب العاملني واألمل 
في عف����وه ومغفرته توجه 
آالف املتهجدين إلى مختلف 
البالد إلحياء أولى  مساجد 
العشر اآلواخر من  الليالي 

شهر رمضان الكرمي.
وف����ي مس����جد الدول����ة 
الكبي����ر ووس����ط حضور 
متواض����ع عدديا وإجراءات 
أمنية مشددة أحيا املصلون 
تلك الليلة املباركة حيث أم 
املصلني في الركعتني األولى 
والثانية الشيخ أحمد النفيس 
وتال من اآلية )1( إلى اآلية 
)28( من سورة األنفال، وفي 
الركعتني الثالثة والرابعة تال 
النفيس من اآلية )29( إلى 

اآلية )54( من سورة األنفال، 
وف����ي الركعتني اخلامس����ة 
والسادس����ة تال القارئ فهد 
املطي����ري من اآلي����ة )55( 
من سورة األنفال إلى اآلية 
)6( من سورة التوبة وفي 
الركعتني السابعة والثامنة 
تال املطيري م����ن اآلية )7( 
إلى اآلية )29( من س����ورة 

التوبة.
اللجنة  وفي اس����توديو 
اإلعالمية »في رحاب الليالي 
العشر« متت استضافة وكيل 
وزارة األوق����اف املس����اعد 
الثقافية ونائب  للش����ؤون 
رئيس اللجنة العليا م.داود 
أكد أن  الذي  العسعوس����ي 
املس����جد الكبير يعد منارة 
ثقافية كبيرة ومعلما ثقافيا 
من معالم الكويت ملا فيه من 

أعمال دعوي����ة خالل العام 
باإلضاف����ة إلى العمل خالل 
شهر رمضان حيث تستعد 
الوزارة متمثلة في املسجد 
الكبير بكل طاقتها لتنظيم 
استقبال املصلني خالل هذه 

الليالي املباركة.
وأض����اف العسعوس����ي 
الكبير يستقبل  أن املسجد 
جمي����ع اجلاليات في موائد 
اإلفطار، باإلضافة إلى تشكيل 
جلان رئيسية وأخرى فرعية 
لتنظيم استقبال املصلني وإن 
كان العمل يبدأ قبل ش����هر 
رمضان بشهرين على األقل 
يتم خاللهما وضع اخلطط 
الالزمة ورصد االحتياجات 
واملتطلبات ناهيك عن اللجان 
اخلاصة بالنساء، فاجلميع 
هنا خلية نحل يعمل دون 

انقطاع.
وبني أن املس����جد الكبير 
أظهر الوجه املشرف للوزارة 
فكل الش����كر للقائمني على 
العم����ل في إدارة املس����جد 
الكبير على ما يقومون به من 
جهد متواصل وعمل دؤوب 
ومستمر لتنظيم هذه الليالي. 
وقال إن العمل في التنسيق 
مع وزارة الداخلية مستمر 
خاصة بعد األحداث األخيرة 
فبدأ بنظام معني في التدقيق 
والترتيب الذي يعيق املصلني 
بل هو لتنظيم العمل ولهذا 
الفرصة لتقدمي  ننتهز هذه 
الش����كر للعاملني في وزارة 
الداخلية مل����ا يقدمونه من 
جهد لضمان سالمة املصلني 
واللحمة الوطنية التي تعد 
مطلبا شرعيا قبل أن يكون 
مطلبا تنظيميا لقوله تعالى: 
)واعتصموا بحبل اهلل جميعا 

وال تفرقوا(.
وأك����د العسعوس����ي أن 
مشروع اخلتمة الرمضانية 
في املسجد الكبير مت االنتهاء 
من تنظيمها ومت تش����كيل 
جلنة مصغرة لوضع خطة 
وتصور خلتمة القرآن خالل 

العشر اآلواخر.

الخاطرة اإليمانية:

ق����ال اإلمام  من جانبه، 
واخلطيب في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية طالل 
الفاخ����ر إن الواج����ب على 
املسلم استغالل هذه الليالي 
في الطاعات ملا لها من فضل 

عظيم يجب الفوز به.
وأضاف أن اهلل عز وجل 
شرع صالة اجلماعة ولهذا 
املثابرة على حضور  جتب 
صالة اجلماعة ولهذا علينا 
إيجاد املكان املناسب للعبادة 
حتى نستقطب املصلني وهو 
ما نراه في مس����اجد وزارة 
الت����ي حتتاج منا  األوقاف 
كل الشكر على هذه الرعاية 

واالهتمام.
وأكد أن األمن والغذاء هما 
أهم األولوي����ات في أي بلد 
لقوله تعالى: )الذي أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف( 
وهذا دلي����ل قاطع من قوله 
تعالى على أن األمن والغذاء 
التي يحتاجها  أهم األشياء 
اإلنسان ولهذا نسأل اهلل أن 
يدمي علينا نعمة األمن ورغد 

العيش في بلدنا الكويت.

جهود مشكورة من الشرطة النسائيةإجراءات أمنية حفاظا على سالمة املصلني

أحمد الكوس ملقيا خاطرته

توفير الكراسي لكبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة

د.وليد الشعيب متفقدا املركز الرمضاني مسجد الراشد

أسامة أبوالسعود 

توافدت جموع غفيرة 
من املصل����ني على املركز 
الرمضاني مسجد الراشد 
ف����ي منطق����ة العديلي����ة 
لالبتهال إلى اهلل سبحانه 
وتعالى طمعا في رضوانه 
ومغفرته وإحياء لصالة 
القيام ف����ي الليلة األولى 
من الليالي العشر األواخر 
من شهر رمضان املبارك، 
طالبني من اهلل سبحانه 
وتعالى الصفح واملغفرة 
والعتق من النيران، وقد أّم 
املصلني في الركعات األربع 
األولى القارئ خالد اجلهيم 
وفي األربع األخيرة القارئ 
محمد البراك وسط إجراءات 
أمنية مش����ددة ومجهود 
الداخلية  كبير من رجال 
وحض����ور وكي����ل وزارة 
األوقاف املساعد لشؤون 
املساجد د.وليد الشعيب 
ومدير إدارة مساجد حولي 

د.خالد احليص.
وقد أش����اد د.الشعيب 
بحسن التنظيم في مسجد 
الراش����د، مش����يرا إلى أن 
هناك العديد من اإلبداعات 
التي اجتهدت  واإلضافات 
العاصمة  فيها محافظ����ة 
إلحي����اء فعاليات ش����هر 

رمضان املبارك من خالل 
اجلدول احلافل بالعديد من 
مشاهير القراء أمثال القارئ 
مشاري العفاسي والقارئ 

فهد الكندري.
من جانبه، قال م.بدر 
العتيب����ي إن املصلني في 
الليالي  الليلة األولى من 
أدوا صالتهم بكل  العشر 
س����هولة ويس����ر وراحة 
واطمئنان وسط تسهيالت 
من قب����ل اللجنة املنظمة، 
متوجها بالشكر إلى رجال 
الداخلية على ما قاموا به 
من جهد كبير خالل هذه 

الليلة.
وقد أك����د اخلطيب في 
وزارة األوق����اف د.أحمد 
الكوس في اخلاطرة التي 
ألقاها بعد األربع ركعات 
األولى من صالة القيام أن 
املسلم عليه االجتهاد في 
العش����ر األواخر من شهر 
رمضان املبارك التماس����ا 
الق����در، وأن اهلل  لليل����ة 
س����بحانه وتعالى فرض 
الصيام على املسلمني حتى 
يتقوه سبحانه وتعالى، 
قال تعالى في كتابه الكرمي 
)يأيها الذي����ن آمنوا كتب 
عليك����م الصيام كما كتب 

على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون(.

أنه  الك����وس  وأضاف 
من ق����ام رمض����ان إميانا 
واحتس����ابا غف����ر ل����ه ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر، 
فكان الصحابة والس����لف 
يعكفون على قراءة القرآن 
وتدبر معانيه، فاإلمام ابن 
ألف كت����اب مدارج  القيم 
الس����الكني بني إياك نعبد 
وإياك نستعني، فالعلماء 
كان����وا يقفون عند اآليات 
ليتدبروا معانيها ويأخذوا 
العظة والعبر من قصص 

السابقني.
ان  إلى  الكوس  وأشار 
هناك الكثي����ر من الناس 
يهج����ر كت����اب اهلل وال 
يق����رؤه إال ف����ي رمضان، 
وهذه فرصة أمام من يقوم 
بذلك أن يستمر في قراءة 
الورد اليومي إلى ما بعد 
رمضان، فعلى املسلم أن 
يختم كتاب اهلل عز وجل 
إلى اآلخر ألنه  من احلني 
ش����فاء ورحمة للمؤمنني 
قال تعال����ى )وننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة 

للمؤمنني(.

جدول حافل مبشاهير القّراء في مسجد الراشد

العسعوسي: جلنة 
مصغرة لوضع 

خطة خلتمة العشر 
األواخر

الشعيب: محافظة 
العاصمة اجتهدت 

في اإلبداعات 
واإلضافات ملسجد 

الراشد

أمثال العفاسي والكندري واجلهيم والبراك

أجواء إميانية في املسجد الكبير

توفير املياه والعصائر للمصلني
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ت: 24755575 - 24712235
 @ALMUTHAANA       https://instagram.com/almuthaana/   

املثنى ألعمال األملنيوم والگارتن وول
•قـســــــــــــــــايــــــــــــــــــــم

96002471
•أبــواب ديگـور

96002477
•شــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 96002474
•مـــطـــــــــــــابــــــــــــــــــخ

  96002472

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

المصنع

كفالة 10 �سنوات

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

ISO
9002

ومعـتمـد  �سحــي  خـزان 

ــــاه  ــــيـــــ مـــــ تــــــخــــــزيــــــن  يف 

ال�ســرب, �سـد الطحالب 

والــبــكــتــريــا 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

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

حويل ت  / 65811747 - 22612900 - 22612600

> نهتم ب�سحـتكـــم
م�سنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�سم�س  اأ�ـــســـعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكتريا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�سفات.

66645882- 22443764 

تگييف دايگن

الصيــانـــة 22444598
عقـــود �سيـانــة �سنـــويـة

مبيعات التگييف

العالناتــكم في دلـيـــل

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

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

للبيــــــــع 

عمارة هدام
بال�ساملــيــة 

م�ساحة 946م موقع راأ�س 3 �سوارع

ارتداد كبر موقع مميز جدًا

لال�ستف�سار: 

موؤ�س�سة يو�سف املطوع العقارية
بيع - اإيجار - ا�ستئجار

99712333  - 60763663

تنظيـف وتعقـيـم وت�سوير دكت التكييف املـركزي

ق�سم خا�ص ملبيعات و�سيانة اأجهزة تنظيف الدكت

ما ال ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

69006907- 60655133 
69006905 - 69020302 - 69006903

السابع( - صباح األحمد-  )الدائري  املبارك  الله  غــرب عبد 
جابــر األحــمــــد - شمال غرب الصليبخـــــات - سعد العبدالله- 
جابرالعلي-  األحمد-  فهـــد  الهيمان-  ام   - القريــن  عمــوم 
مبــــارك الگبير - النهضة - الظهر- املنقف - النسيم - خيران 
أخرى. مناطق  وتوجد   - الــــوفـــرة   - الـــقــــــيروان   - السگنـــي 

الــــتــميــمـــي موؤ�س�سة

عبداهلل

العقارية
إدارة گويتية

للشگاوى واالستشارات: 65015044                   

حـــولـــي - شـــارع بـــن خــلــدون - مجمــع العثمـــان التجـاري
فـــوق ســــوق اجلــوهـــرة - امليـــزانني - مگتب 15

املناطق املتاح فيها عرو�ص للبدل لدينا:

بــــدل- بيـــع- ايجــــــار- إدارة أمـــــــالك الغيــــــر
 إيجــــــار واستئجـــــار األراضـــي  والــــعـــقــــارات

سفيرنا لدى كينيا تفقد مشاريع
»العون املباشر« في »كليفي« و»ماليندي«

زار سفيرنا في كينيا قصي الفرحان مراكز 
ومش����اريع جمعية العون املباش����ر في منطقة 
كليفي وماليندي بس����احل كينيا، وقد صاحبه 
كل من وزير الث����روة املعدنية في كينيا جنيب 
با عال، والعض����و البرملاني املنتخب عبدالصمد 
ش����ريف ناصر، ورئيس قطاع الشرق األفريقي 
في جمعية العون املباشر عمار بوبكري ومدير 
مكتب اجلمعية في كينيا د.إسماعيل حسني وعدد 
من املسؤولني في مكتب كينيا.  وشملت الزيارة 
مستشفى التوفيق الذي يعتبر املستشفى الوحيد 
للمسلمني في كينيا، وبهذه املناسبة أهدت جمعية 
العون املباشر للمستش����فى جهاز ألترا ساوند 
وس����ريرا للعمليات اجلراحية، وقد عبر كل من 
الوزير الكيني وبقية املسؤولني عن أهمية هذه 
األجهزة واملعدات للمستشفى وعن حاجة منطقة 

كليفي إلى هذا الدعم.
وقال وزير الث����روة املعدنية في كلمته: »إن 
ما نش����اهده من التبرع الس����خي م����ن جمعية 
العون املباشر بهذه األجهزة التي كان الناس في 
حاجة ماسة إليها، والتي ال توجد إال في بعض 
املستشفيات اخلاصة في ممباسا ونيروبي خلير 
مثال على ما تقدمه اجلمعية من خدمات جليلة في 
هذا البلد العزيز«.  وأضاف »ان جامعة األمة التي 
هي من املنشآت الفريدة جلمعية العون املباشر 
لتعتبر كنزا ثمينا يثاب عليه القائمون على هذه 
اجلمعية واملتبرعون الكرام، وسيقطف ثمارها 
كل املسلمني في كينيا ما تتابعت األجيال«، كما 
أشار الوزير إلى العالقات املتميزة والتعاون املثمر 
بني حكومتي البلدين. من جانبه، أشاد السفير 
الفرح����ان بدور جمعية العون املباش����ر � جلنة 
مسلمي أفريقيا � وبجهودها املتميزة في أفريقيا 

وشكر القائمني على هذه املؤسسة الكرمية، ومن 
يساندهم من احملسنني الكويتيني األسخياء.  

كما تفقد الفرحان مركز خليفة األنصاري في 
مدينة »كليفي« وهو مركز متكامل تابع جلمعية 
العون املباشر يضم 200 يتيم، حيث التقى األيتام 
وطالب املدرسة االبتدائية � وهي واحدة من 12 
مدرسة ابتدائية بنتها اجلمعية في كينيا � الذين 
فرحوا كثيرا بزيارة السفير وسعدوا بتسلم هدايا 
وتبرعات ثمينة منه. وش����ملت الزيارة ثانوية 
أرابكو النموذجية � وهي واحدة من ثالث ثانويات 
منوذجية � شيدتها وتسيرها جمعية العون املباشر 
في كينيا، والتي حازت املركز األول في منطقة 
كليفي في امتحانات الش����هادة الثانوية العامة 
وكانت ضمن املدارس العشرين األوائل من بني 
7000 مدرسة ثانوية في كينيا. وقد شكر مدير 
مكتب جمعية العون املباشر في كينيا د.إسماعيل 
حسن حسني السفير الكويتي ووزير الصناعة 
الكيني والوفد الكرمي املرافق لهما وكل من حضر 
في املناسبات التي شملتها الزيارات من أعيان 
ومسؤولي املنطقة، وقال د.إسماعيل في كلمته: 
»من أعماق القلوب نوجه كلمة ش����كر مشفوعة 
باالمتنان والتقدير إلى كل اخليرين الذين جادت 
أياديهم الكرمية باخلير وأنفسهم العظيمة بالبذل 
والعطاء إسعادا للفقراء واملساكني واأليتام، وبناء 
بيوت يذكر فيها اسم اهلل، ومدارس ومناهل علم 

تعلم الناشئة عقيدة اإلسالم.
وخت����م د.إس����ماعيل كلمت����ه بالدع����اء إلى 
د.عبدالرحمن الس����ميط � رحمه اهلل � مؤسس 
جمعية العون املباشر وبادئ مسيرة اخلير في 
أفريقيا، سائال اهلل جلت قدرته أن يتغمده بواسع 

رحمته ويسكنه الفردوس األعلى.

السفير قصي الفرحان خالل جولته على مشاريع جمعية العون املباشر املقامة في كينيا

أشاد بجامعة األمة التي افتتحت في سبتمبر املاضي بيت الزكاة يطبق شروط »آيزو 2005-22000«
 على األغذية املقدمة لألسر املستحقة

املاء  والغس���االت وبرادات 
والدفاي���ات  والطباخ���ات 
وغيرها، إضافة إلى املالبس 

والبطانيات.
وقد نظ���م مكتب ضبط 
اجلودة في بيت الزكاة ورشة 
العمل التدريبية الثانية لعمال 
مخ���زن مراقب���ة التبرعات 
العينية التابعة إلدارة الهيئات 
واملش���اريع احمللية اخلاص 
بتس���لم وتخزي���ن وتعبئة 
الغذائية  امل���واد  وتس���ليم 
التي  واالس���تهالكية لألسر 
يكفلها بي���ت الزكاة، للتأكد 
من حتقيق شروط مواصفة 
سالمة األغذية )آيزو 22000-

.)2005
وتعد هذه الورشة الثانية 
بعد أن نظم املكتب ورشته 
األولى في عام 2010 لتوعية 
التبرعات  عم���ال مراقب���ة 

العيني���ة ببنود وش���روط 
مواصفة سالمة األغذية )أيزو 
التي حصد   )2005-22000
شهادتها البيت في عام 2009 
والتي يستمر العمل مبوجبها 
مدة 3 سنوات على أن جتدد 
تلقائيا مبوجب العمل وفق 

معايير هذه املواصفة.
وته���دف ورش���ة العمل 
إل���ى التأكي���د عل���ى تأدية 
العمل بكفاءة يشكل يحقق 
ومتطلبات مواصفة سالمة 
األغذية وتوعية العمال على 
أداء عملهم مبستوى عال من 
املهارة، وذلك يأتي من باب 
حرص بيت الزكاة على تقدمي 
مواد غذائية س���ليمة لألسر 
الت���ي يكفلها لنيل ثقتهم ما 
من شأنه إكساب البيت سمعة 
طيبة في مجال عمله اخليري 

واإلنساني.

التموينية التي تشتمل على 
الغذائية  امل���واد  العديد من 
املهمة منها األرز والس���كر 
والزي���ت والدجاج واللحوم 
واحلليب والعدس ومعجون 
الطماطم والشاي وغيرها، 
إضافة إلى األجهزة الكهربائية 
املكيف���ات والثالجات  وهي 

الزكاة منذ  يحرص بيت 
إنشائه عام 1982 على توجيه 
جهوده اخليري���ة وأعماله 
اإلنسانية لتصب داخل الكويت 
بالدرجة األولى، للمساهمة في 
خدمة املجتمع واستمرار رقيه 
وتقدمه، عن طريق النهوض 
باألسر املستحقة وتقدمي كل 
ما يلزم من أنواع املساعدات 
لسد حاجتها وتوفير العيش 
الكرمي لها. واألسرة املستحقة 
هي تلك األسرة التي تعاني 
من ظروف اجتماعية صعبة 
يقل بسببها دخلها أو ينعدم، 
مما يؤدي ف���ي النهاية إلى 
عجزها عن توفير ما حتتاجه 
من مأكل وملبس وغير ذلك 

من احلاجات الضرورية.
ويأت���ي دور بيت الزكاة 
من هذا املنطلق، حيث يقدم 
لألسر املستحقة املساعدات 

مبنى بيت الزكاة الرئيسي

»النجاة اخليرية« تطلق »حقيبة جامع التبرعات  اإللكترونية« 
الريادة ف���ي األنظمة اآللية 
التبرعات وأن تكون  جلمع 
جمعية النجاة اخليرية هي 
املثل احملتذى على مستوى 
مؤسسات العمل اخليري في 
العالم. مشيرا الى ان رسالتنا 
ضمان وصول أموال املتبرعني 
بأسرع الطرق إلى مستحقيها 
عبر النظام اآللي، مؤكدا ان 
اجلمعية وجلانها سوف تقوم 
بتحصيل التبرعات عبر هذا 
 I املشروع املكون من جهاز
pad، وطابعة كفية، وجهاز 
كي نت. وعدد أهداف مشروع 
التبرعات  حقيب���ة جام���ع 
اإللكترونية من أهمها مواكبة 
أح���د التط���ورات في جمع 
التبرعات من خالل وسائل 
التقني���ة احلديثة وحتقيق 
مبدأ الش���فافية والثقة بني 
أهل اخلير ومؤسسات العمل 
اخليري، وضم���ان وصول 

أموال الصدقات واخليرات 
إلى مستحقيها بأقصى سرعة، 
حتقي���ق متطلب���ات وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
في كيفية جم���ع التبرعات 
بعيدا ع���ن عملية حتصيل 

وجمع التبرعات.
وزاد العجيل ان مميزات 
هذا النظام في جمع التبرعات 
هي الدقة والسرعة واجلودة 
الدورة  والضمان، وتقصير 
املس���تندية من بداية تبرع 
احملسن وحتى وصول هذه 
إلى مس���تحقيها،  األم���وال 
وتساهم في حتقيق الشفافية 
ب���ني املتب���رع واملؤسس���ة 
اخليرية، يتوافق 100% مع 
الش���ؤون  متطلبات وزارة 
االجتماعية وحتقق املزيد من 
الشفافية، ويعد إجنازا نوعيا 
العمل اخليري  وجديدا في 

بالكويت.

الى أنه  هذا املوس���م، الفتا 
النظام يتم  من خالل ه���ذا 
تسليم وصل تسلم مطبوع 
للمتبرع بقيمة وبيانات كل 
املبلغ مدونا فيه اسم اجلمعية 
واللجنة وتاريخ التبرع واسم 

املشروع وبيانات املتبرع.
وبني العجيل أن رؤية هذا 
املشروع ممثلة في حتقيق 

أعلن مستشار نظم وتقنية 
النجاة  املعلومات بجمعية 
اخليرية عن مشروع »حقيبة 
جامع التبرعات اإللكترونية« 
باجلمعية د.عبداهلل العجيل، 
مبين���ا ان املش���روع يع���د 
اس���تكماال وإضافة ملشروع 
ميكنة جمعية النجاة اخليرية 
ال���ذي انطلق عام 2011 وفق 
التقنية احلديثة.  وس���ائل 
أنه عبارة  العجيل  وأوضح 
ع���ن سلس���لة مترابطة من 
اخلطوات واإلجراءات، تبدأ 
أول خط���وة مع املتبرع من 
خالل حقيبة جامع التبرعات 
اإللكتروني���ة وم���ن ثم الى 
نظ���ام امل���وارد اآللي حتى 
الى برنامج  التبرع  وصول 
احملاسبة املركزي باجلمعية، 
وبذلك تكون جميع خطوات 
التب���رع آلية 100% بجمعية 
ابتداء من  النجاة اخليرية، 

حقيبة جامع التبرعات االلكترونيةد. عبداهلل العجيل 
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ضحية بيت العز

املالحظات واإلهمال واحلالة 
التعيسة صار لها سنني دون 
ان تتحرك مش���اعر املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية ودون 
ان يفعلوا أي شيء، حتى اإلدارة 
العامة لإلطفاء أبدت مالحظاتها 
في أكثر من تقرير عن وجود 
خط���ورة من إغ���الق ممرات 
الطوارئ بالبناء املخالف الذي 
مينع ويعي���ق مرور أي فرقة 
طوارئ أو إطفاء حال نشوب 
حريق.. لكن ما في أذن تسمع 
وال ف���ي مس���ؤولني يقومون 
بواجبه���م، ليش ننتظر حتى 
تقع كارثة، تخيلوا لو ش���ب 
حريق في هذا املجمع املنكوب، 
ال ق���در اهلل، وراح���ت أرواح 
بسبب هاملخالفات وعدم ردعها 
وإزالتها من قبل املؤسس���ة، 
فمن سيتحمل املسؤولية؟ من 
خالف أم من سكت عنه وتركه؟ 
وقتها فقط سنبكي على تلك 

األرواح!
هذا املجمع وهو بهذه الصورة 

املؤك����د أنن����ي  ل����ن أتكلم 
عن مس����رحية فنانن����ا الكبير 
عبداحلسني عبدالرضا، ولكنه 
العنوان ال����ذي اخترته ملقالي 
عندما سالت دموعي وأنا واقفة 
أراقب ذلك املجمع السكني في 
ضاحية حتمل اس����ما من أغلى 
األسماء، وأنا دائما أزوره بني فترة 
وأخرى، وأحرص على زيارته 
في رمضان خاصة، زرته قبل 
يومني ولم أمتالك دموعي وأنا 
أشاهد حاله املنكوب وحال سكانه 
ايضا، م����ن العائالت الكويتية 
التي عشت وقضيت معهم أربع 
سنوات، كنا نحلم بأن يتحول 
الى مجمع راق متكامل س����واء 
على مستوى البناء أو الصيانة 
واخلدمات واألم����ن واحلدائق 
ولعب األطفال واحلضانات.. كان 
حلما.. لكنه اليوم فعال »ضحية 
بيت العز«.. ضحية املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وهي 
املسؤولة عن مجمع منكوب بكل 
ما تعنيه الكلمة.. عمارات شاخت 
وهرمت وتعديات صارخة، فال 
نظافة وال صيانة وال أمن أبدا، 
ال ضوابط حماية من احلرائق.. 
بناء مخالف ألبسط قواعد البناء 
واألمن واحلماية.. مخالفات بناء 
بالعلن، حت����ى ممرات احلريق 
والطوارئ أغلقت ببناء مخالف.. 
رأيت نفسي أمام مجمع سكني 
ال ميكن أتخيل ان����ه في بلدي 
الكويت وحتت رعاية مؤسسة 
حكومية أبس����ط ما أقوله بأنه 
في هذه احلالة ال يصلح آلدمية 
املواطن الكويتي وال يليق بدولتي 

احلبيبة.
الغريب واملؤلم ان مثل هذه 

بقلم: الشيخة بيبي يوسف الصباح

ممر يعج باملخالفات

تهالك برج الدرج بعد أن سقط طالؤه                                                                                                                                    )هاني الشمري(

بناء مخالف على السطح

إغالق أحد املمرات والبناء في الدور األرضي باستخدام الصفيحإغالق أحد املمرات وتهالك الطبقة االسمنتية املغطية للجدار 

بناء مخالف في الدور األرضي

مدخل يرثى له وبناء مخالف

املجمع يئن حتت وطأة املخالفات الكثيرة واملتنوعة

ال ميكن ان نقبل بأن يكون في 
دولتنا الكويت وال ميكن ان نقبل 
بأن يستحق أحد من املواطنني 
أن يس����كن في مثله، وأيضا ال 
ميكن ان تسكت املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية عن املخالفات 
فيه سواء كانت مخالفات بناء 
أو غيرها.. مل����اذا هذا اإلهمال 

وملصلحة من؟!
املؤلم ان أه����ل هذا املجمع 
وساكنيه تعبوا من الشكوى 
عند املس����ؤولني لكن ال حياة 
ملن تنادي، الكل مش����غول في 
خصوصيات����ه.. أين هم نواب 
الدائرة اخلامسة من وضع هذا 
املجمع؟ وملاذا ال يلتفتون اليه 
اال أيام االنتخابات فقط ؟ ملاذا 
ال تنادون بأن تتم معاملة هذا 
املجمع كمجمع الصوابر بالنسبة 

للتثمني؟
بصراح����ة ان كان أهل هذا 
املجمع والساكنون فيه تعبوا 
من ش����كواهم للمسؤولني فأنا 
مثلهم كثيرا ما تكلمت عنه وعن 
اإلهمال فيه، ولهذا انا ال أخاطب 
وزيرا وال مديرا وال مس����ؤوال 
لكنني أناشد ولي األمر بعطفه 
وحنانه وعدله أن يأمر هؤالء 
بالقي����ام بعملهم  املس����ؤولني 
الواجب جتاه هذا املجمع، وأطلب 
من اهلل عز وجل ان يرأف بحال 
هؤالء املواطنني وينقذهم من هذا 

الوضع الذي ال نرضاه لهم.
احلقيق����ة ان هذا املجمع 
س����بة في جبني املؤسسة، 
وعليها � أخالقيا قبل ان يكون 
� ان تقوم بواجبها  قانونيا 
جتاهه وجتاه سكانه ألنه فعال 

»ضحية بيت العز«.
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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

»أولياء أمور املعاقني« وزعت القرقيعان وشاركت األطفال فرحتهم

املساهمة في دمج أبنائنا من 
ذوي اإلعاق���ة م���ع اخوانهم 
األصحاء في مختلف املناسبات 
ملشاركتهم فرحتهم وادخال 

البهجة الى نفوسهم. 
من جانبها، أشارت نائب 
رئيس اجلمعي���ة اخلليجية 
لإلعاقة ورئيس���ة اجلمعية 
أم���ور  الكويتي���ة ألولي���اء 
الى  املعاقني رحاب بورسلي 

الشيخة شيخة العبداهلل وحرم 
الس���فير األميركي ومختار 
منطقة الروضة، باإلضافة الى 
نائب رئيس اجلمعية الكويتية 
ألولياء أم���ور املعاقني هدى 
اخلالدي التي أشرفت على كل 
الترتيبات اخلاصة بهذا اليوم، 
موضحة أن االنشطة تضمنت 
اقامة ركن فني خاص بالرسم 
أش���رفت عليه الفنانة سعاد 

ف���ي تصريح  ج���اء ذلك 
صحافي لها مساء اول من امس 
على هامش الغبقة الرمضانية 
وتوزيع القرقيعان الذي أقامته 
اجلمعية الكويتية ألولياء أمور 
املعاقني مبناسبة حلول الشهر 
الفضيل، وذلك مبقر اجلمعية 

في منطقة الروضة. 
وأضاف���ت العب���داهلل ان 
الهدف م���ن تلك الفعالية هو 

أبناءن���ا م���ن فرحتهم خالل 
الشهر الفضيل.

وأوضح���ت ان الهدف من 
اقامة هذا اليوم هو مشاركة 
أبنائنا من ذوي اإلعاقة هذه 
العادة التراثية اجلميلة التي 
ورثناه���ا ع���ن أجدادنا منذ 
القدم، ولكن مبستوى أصغر، 
مش���يرة الى مشاركة العديد 
من الشخصيات البارزة مثل 

أن أنشطة اليوم هي نوع من 
ربط املعاق مع التراث الشعبي 
الكويت���ي األصيل، الفتة الى 
ان تل���ك الفعالية جاءت بعد 
الغاء االحتفاالت التي كان من 
املفت���رض إقامتها في صالة 
تنمية املجتمع مبنطقة الزهراء 
العديد  والتي كانت ستشهد 
من الفعاليات، مشيرة الى ان 
ي���د اإلرهاب هي التي حرمت 

العرفج. وأعربت بورس���لي 
عن أس���فها وحزنها الشديد 
نتيجة احلادث األليم واجلرمية 
النكراء التي أحزنت الشعب 
الكويتي بأسره، معربة عن 
بالغ تعازيها ألسر الضحايا 
وأهل الكويت وعلى رأس���هم 
والد اجلميع صاحب السمو 
االمير، متمنية الشفاء العاجل 

جلميع اجلرحى واملصابني.

 بشرى شعبان ـ كريم طارق

الفخري  الرئي���س  أكدت 
الكويت���ي للمعاقني  للنادي 
الشيخة شيخة العبداهلل على 
وحدة الصف الكويتي، مشيرة 
الى أن احل���ادث األليم الذي 
أصاب الكويت لم يحقق أهدافه 
في تفرقة الشعب الكويتي، بل 

زادهم وحدة وقوة. 

رحاب بورسلي وبيبي العبداحملسن وسعاد الفرج ومنى بورسلي                                   )فريال حماد( رحاب بورسلي تكرم بيبي العبداحملسن الشيخة شيخة العبداهلل ورحاب بورسلي وحرم السفير االميركي مع املعاقني خالل حفل القرقيعان

بدء جمع التبرعات ملشروع
 جابر األحمد اخليري في كندا

ليلى الشافعي

أعلنت املشرفة على مشروع »صرح الكويت 
الكبير في كندا«، الشيخة أوراد اجلابر أن جمعية 
الشيخ عبداهلل النوري اخليرية قد دشنت املرحلة 
األولى من املشروع وهو مركز الشيخ جابر األحمد 
اإلس����المي، موضحة أنه يعد من أكبر املشاريع 
االسالمية في أميركا الشمالية. وقالت الشيخة 
أوراد اجلابر في تصريح صحافي: لقد بدأنا جمع 
التبرعات من خالل جمعية الشيخ عبداهلل النوري 
في موقعها في منطقة القادسية أو من خالل املوقع 

االلكتروني أو من خالل اخلط املباشر 1802444، 
ولفتت الى أن أول الغي����ث هو تبرع من والدة 
شهيد كويتي مببلغ مليون دوالر كندي، حيث 
رفضت السيدة ذكر اسمها ولكنها متنت للكويت 
ومش����اريعها اخليرية داخل الكويت وخارجها 
النماء والعزة، مؤكدة أن صدقتها دفعة بالء عن 
الكويت وعن أميرها وشعبها الطيب، وهي تدعو 
اهلل عز وجل أن يتقبل الصدقة بقبول حس����ن 
ويرحم والديها وزوجها وابنها الشهيد واألمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد ويرزق أبناءها وبناتها 

الصحة والعافية والستر.

الشيخة أوراد اجلابر تتوسط فريق عمل املشروع

أوراد اجلابر: والدة شهيد تبرعت مبليون دوالر للمشروع الباللي: احلياة جميلة بال مخدرات والرجوع إلى اهلل يفتح أبواب السعادة والراحة

»بشائر اخلير« نظمت إفطاراً جماعياً للتائبني

الطبيعية يفتح لكم  احلياة 
أبواب السعادة ويشعركم بلذة 
احلياة، أما الدخول في دائرة 
اإلدمان وعدم مجاهدة النفس 
األمارة بالسوء وترددك ما بني 
دخولك املستشفى وخروجك 
منه، فهذا ق����رارك أنت، وكل 
ما لدينا مس����خر خلدمتكم، 
نحن نسعى دائما إلى إدخال 
السرور والبهجة على املريض 
وإش����عاره بأن اجلميع معه، 

ونسأل املولى تبارك وتعالى 
في هذا الشهر الكرمي أن يتقبل 
منا ومنكم صالح األعمال، وان 

يهدينا إلى سواء السبيل.
من جانب����ه، قال الطبيب 
النفسي مبركز عالج اإلدمان 
د.ياسر خطاب نحن نتعامل 
مع مشكلة صعبة، حتتاج إلى 
تضافر كل اجلهود، علما بأن 
أكثر املتضررين من مشكلة 

اإلدمان هو املدمن نفسه.

نحن فقط نس����اعدكم ومند 
لكم يد العون، موجها سؤاال 
للتائبني وهو مل����اذا ترضى 
بحياة الذل وعدم القبول من 
أفراد املجتم����ع، والطرد من 
املنزل واحلرمان من احلياة 
األسرية املستقرة في مقابل 
متعة قليلة زائلة؟ وأوضح 
ان ترك املخدر والرجوع إلى 
اهلل تعالى والعودة ألحضان 
األه����ل واألقارب وممارس����ة 

ليلى الشافعي

أقامت  كعادتها السنوية 
اخلي����ر  بش����ائر  جمعي����ة 
املتخصصة في عالج وتأهيل 
املدمنني »جلنة املستشفى« 
حفل اإلفطار اجلماعي السنوي 
للتائبني في مركز عالج اإلدمان، 
وذلك بحضور جميع التائبني 
ومسؤولي مركز عالج اإلدمان 
وعدد من رؤس����اء وموظفي 
اللجان باجلمعية. وفي كلمته 
للتائبني عقب حفل اإلفطار، 
قال رئيس جمعية بش����ائر 
الباللي:  اخلير عبداحلمي����د 
العاقل يقارن بني  اإلنس����ان 
أمرين أحدهم����ا دائم واآلخر 
مؤقت، ويختار لنفسه إما نعمة 
دائمة حتقق له السعادة في 
الدنيا واآلخرة، أو نعمة مؤقتة 
الدنيوية.  املتعة  زائلة وهي 
البالل����ي أن احلياة  وأضاف 
جميلة بال مخدرات فبادروا 
بالتوب����ة واإلق����الع عن هذه 
اآلفة املدمرة لتنعموا باحلياة، 
فباب التوبة مفتوح ملن أراد 
التوبة، واإلقبال على احلياة 
النظيفة، أنتم أصحاب القرار 
وبأيديكم تغي����روا حياتكم، 

الباللي متوسطا التائبني خالل حفل اإلفطار اجلماعي عبداحلميد الباللي ملقيا كلمته 
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مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

ق�سم الأمرا�ض اجللدية والتجميل

• حقن الفيلر  • ت�سخي�ض وعالج جميع المرا�ض اجللدية. 
لتكبري ال�سفاه واخلدود. • جل�سات امليزوثريابي لن�سارة 

الوجه وعالج ت�ساقط ال�سعر. • جل�سات تبي�ض الب�سره.

• حقن البوتك�ض ملعاجله التعرق الزائد والتجاعيد.

• عالج الهالت ال�سوداء والتجاعيد حول العني.
• اإزالة ال�سعر الزائد بالليزر.

• تق�سري كيميائي .
• حقن البالزما لن�سارة الوجه وت�ساقط ال�سعر.

الدگتور / محمد  عادل
ماج�ستري امرا�ض جلدية وتنا�سلية 

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

الـدگتورة / كــــرستــــني فـــــــاروق

عر�ض رم�سان اخلا�ض

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

ال�ست�سارة وفتح امللف     جمانًا

الغدير كلينك م�ستو�سف

25713016
25713017 

أمراض النساء والمساعدة على اإلنجاب

عالج حالت تاأخير الحمل 

عالج حالت الإجها�ض المتكرر

التلقيح ال�سناعي 

اأطفال الأنابيب 

الحقن المجهري

اختيار نوع الجنين بالحقن المجهري

خبرة في جميع عمليات
التجميل النسائية

»الهالل األحمر« تدشن أكبر حملة مساعدات للنازحني العراقيني في كردستان
أربيل � كونا: دش���نت جمعية الهالل 
االحمر الكويتي أمس أكبر حملة مساعدات 
للنازحني العراقيني في إقليم كردستان 
العراق، معلنة جتهيز معونات غذائية 
ل� 26 ألف أس���رة في املرحلة االولى من 
احلملة.  وقال نائب رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية انور احلس���اوي ل� »كونا« ان 
اجلمعية بدأت أمس مبساعدة النازحني 
في مخيم »هرشم« مبواد غذائية تكفي 
ملدة شهر لكل عائلة.  وأكد احلساوي ان 
املساعدات ستشمل النازحني في جميع 

أنحاء إقليم كردس���تان العراق، مضيفا 
ان اجلمعية لن تكتفي بتقدمي املعونات 
الغذائية فقط بل ستقدم معونات صحية 
وأدوية وستساهم في إيجاد مخيمات إيواء 
مناسبة للنازحني، الفتا الى شدة معاناة 
النازحني وتدني مستوى اخلدمات املقدمة 

لهم وحاجتهم الى مساعدات أكثر. 
بدوره، ق���ال القنصل العام الكويتي 
في اربيل عمر الكندري الذي اشرف على 
عملية تقدمي املعونات انه مت تخصيص 
200 ملي���ون دوالر للنازحني العراقيني 

تنفيذا لرغبة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد.  وأشار الى انه قبل أيام 
قام أعضاء من جمعي���ة الهالل األحمر 
بزيارة إقليم كردستان لالطالع عن كثب 
على أوضاع النازحني ولقاء املسؤولني 
النازحني  في اإلقليم ملعرفة احتياجات 
وما سيتم تقدميه لهم.  من جانبه، رحب 
محافظ اربيل نوزاد هادي بجهود جمعية 
الهالل االحمر الكويتي في كردستان لتقدمي 
املساعدات للنازحني الى جانب عدد من 
العربية والدولية.   املنظمات اإلنسانية 

وكانت الكويت قدمت تبرعا في ش���هر 
يونيو املاضي بقيمة 200 مليون دوالر 
لتخفيف املعاناة االنسانية التي مير بها 
الشعب العراقي جراء تداعيات اإلرهاب 

الذي يضرب بعض أراضيه. 
وأشرف سفيرنا لدى العراق غسان 
الزواوي في منتصف الشهر املاضي على 
إيصال وتفريغ شحنة مساعدات إلى جانب 
فري���ق من اجلمعية ضمن حملة إلغاثة 
الش���عب العراقي حتت شعار »الكويت 

أنور احلساوي خالل توزيع املساعدات على النازحني العراقيني في كردستانبجانبكم«.
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ضرورة إنشاء احتاد 
املالك لشقق 

التمليك

موقع حملطة توليد 
الكهرباء مبساحة 

مليون م2 بالعبدلي

إنشاء مسلخ في 
منطقة الوفرة 

الزراعية

جلسة لبحث الئحة 
املباني للمشاريع 

املتميزة في 
»االستثماري«

تأجيل بحث 
مشروع خطة 

التنمية للمنطقة 
اإلقليمية اجلنوبية

أقر املجلس البلدي في جلسته العادية امس برئاسة مهلهل اخلالد اطالق اسم املرحوم جاسم اخلرافي على الدائري السادس. وقد اّبن عدد من االعضاء في بداية اجللسة شهداء مسجد االمام الصادق، 

كما شهدت اجللسة اعادة مشروع خطة التنمية العمرانية للمنطقة اجلنوبية األولى الى جلنة االحمدي لبحثها وكذلك تقرير عقد جلسة ملناقشة الئحة البناء اخلامسة للمشاريع املتكاملة واملتميزة 

في السكن االستثماري. واقر املجلس توصية النشاء احتاد املالك لشقق التمليك مع احالة اعتراف وزير الدولة لشؤون البلدية بندا من قرار املجلس بشان تعديل االرتدادات الى 1.5 بدال من 2 متر 

الى الفتوى والتشريع، كما متت املوافقة على انشاء مسلخ في منطقة الوفرة الزراعية. واعتمد املجلس تخصيص مواقع جديدة وزيادة عدد محطات الوقود في املناطق السكنية واملدن اجلديدة 

ومناطق الشاليهات واملزارع. ووافق املجلس على طلب وزارة التجارة والصناعة بتخصيص موقع حملطة توليد الطاقة الكهربائية على طريق العبدلي مبساحة مليون متر مربع. كما وافق املجلس 

على توصيات اللجنة الفنية بشأن الزام محطات الكهرباء ومحطات التحلية باعادة تصنيع ثاني اكسيد الكربون اضافة الى املوافقة على تشكيل جلنة رباعية اليجاد حلول للمياه املعاجلة امللوثة 

املستخدمة في املزروعات، مع الزام البلدية بتشكيل فريق عمل حول اعداد الشروط والضوابط الستخراج الرخص الهندسية االلكترونية عن طريق املكاتب الهندسية، وفيما يلي تفاصيل اجللسة:

أقر إطالق اسم املرحوم جاسم اخلرافي على الدائري السادس

»البلدي«: منح الصالحيات للدور االستشارية إلصدار التراخيص الهندسية

للمياه املعاجلة وتذليل العقبات 
التشجيع  التوصية على  مع 
املباني اخلضراء  باستخدام 

واعادة تدوير املياه فيها.
٭ األمني العام: توصيات جلنة 

االصالح والتطوير.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

التوصية التالية:
العمل عل���ى معاجلة كل  ٭ 
التوظيف  مالحظات شؤون 
للسنوات السابقة ودراستها 
وايجاد احللول القانونية من 
خالل جلنة التعقيب ودراسة 
مالحظات ديوان اخلدمة املدنية 
وكذلك جلن���ة التعقيب على 

مالحظات ديوان احملاسبة.
٭ حصر جميع مراكز البلدية 
وبيانات عملها ووضعها ضمن 
النظم اآللية اجلغرافية متهيدا 
لربطهما باالنظمة اآللية ونظام 
البصمة من خالل الربط بني 

جميع املراكز.
٭ اع���داد مناذج اس���تحقاق 
جلميع البدالت املعنية حاليا 
العملي  الواقع  وتطابقها من 
والفعلي ملركز عمل املوظف 
للحد من الظاهرة السلبية في 
تك���دس املوظفني واحليلولة 
دون ص���رف اي مزايا دون 

وجه حق.
٭ ال���زام قط���اع التطوي���ر 
والتدري���ب بوض���ع مناذج 
صرف البدالت ومناذج صرف 
املكافآت وب���دل املوقع على 
النظام اآللي في موقع البلدية 
للتعامل بها من خالل التراسل 

االلكتروني.
٭ كم���ا واف���ق املجلس على 

التوصية التالية:
٭  إلزام البلدية بتشكيل فريق 
حول اعداد الشروط والضوابط 
الستخراج الرخص الهندسية 
االلكترونية عن طريق املكاتب 
الهندس���ية وذلك بالتعاون 
الهندسية  املكاتب  مع احتاد 

والقطاع اخلاص.
٭ اعطاء الصالحيات للدور 
الهندس���ية  االستش���ارية 
التراخي���ص  باس���تخراج 
الهندس���ية واالشراف عليها 
من قبل البلدية اسوة بالدول 
املتقدم���ة وتفعي���ل الالئحة 
الهندسية  اخلاصة باملكاتب 
بالدور االس���تثمارية والتي 
تقض���ي باعطاء الصالحيات 
للدور االس���تثمارية باصدار 

التراخيص.
٭ يتم تزويد املجلس بتقرير 
دوري حول ما مت اجنازه في 

املشروع كل 3 شهور.
٭ تدري���ب املوظف���ني على 
البرمجة بالتنسيق مع ادارة 

نظم املعلومات.
٭ تزويدن���ا بعدد تراخيص 
البناء خالل عام 2014 في كل 

احملافظات.
٭ األمني العام: بند ما يستجد 

من اعمال.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 
تخصيص مسجد في منطقة 
سلوى قطعة 5 مبساحة 800 

متر.
٭ األمني العام: دراس���ة عمل 
جلنة العاصمة بشأن مواقف 
س���يارات جلامع���ة الكويت 

مبنطقة كيفان واخلالدية.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 
واحالته���ا  التوصي���ات 

لالدارية.
٭ رفعت اجللسة الساعة 4.00 

عصرا.

افراح في منطقة النزهة.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

االقتراح.
٭ األمني العام: اقتراح العضو 
حمود العتيبي بش���ان عمل 
جسر مش���اة او نفق ارضي 
لعب���ور االفراد ف���ي مدخل 
شارع فهد السالم بجوار دوار 

اجلهراء.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

االقتراح.
الع���ام: تخصيص  ٭ األمني 
موقع مدرسة سكينة االبتدائية 
بنات مبنطقة الشامية قطعة 
العامة لش���ؤون  8 للهيئ���ة 

الزراعة.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

الطلب.
٭ األمني العام: توصيات اللجنة 
البيئية بشأن الفوائد البيئية 

لثاني اكسيد الكربون.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

التوصية التالية:
التقليل من  العمل عل���ى  ٭ 
انبعاثات الغازات بشكل الفت 
واالستفادة من البالغ الوطني 
ضمن استراتيجية التخفيف 
من االنبعاثات او التكيف مع 
هذه االنبعاث���ات عن طريق 
االس���تفادة منها وتوظيفها 
لعدة استخدامات ومن ثم بناء 

القدرات املجتمعية.
٭ الزام محطات الكهرباء في 
الكويت في النفطية ومحطات 
املي���اه بالتعاون مع  حتلية 
العاملي���ة العادة  الش���ركات 
تصنيع ثاني اكسيد الكربون 
واالس���تفادة منه مما يعود 
بالنف���ع عل���ى البيئة وعلى 

االقتصاد الكويتي.
٭ احالة التوصيات والقرارات 

الى املجلس االعلى للبيئة.
٭ األمني العام توصيات دراسة 
استخدام مياه الصرف الصحي 
املعاجلة ثالثيا ورباعيا في ري 

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

التوصية التالية:
٭ تشكيل جلنة رباعية من 
الهيئة العامة للبيئة والهيئة 
العام���ة للزراع���ة والثروة 
الس���مكية وزارة االش���غال 
العامة ووزارة الكهرباء اليجاد 
حلول للمياه املعاجلة امللوثة 
املستخدمة في ري املزروعات 
باالضافة الى االستهالك االمثل 

الصادر بشأنه قرار املجلس 
ف  ب/  »م  رق���م  البل���دي 
املتخ���ذ   »2006/14/301/16
بتاري���خ 2006/6/26 بدي���ال 
عن املوقع من اللجنة املكلفة 
بالقيام باختصاصات املجلس 
البلدي بالقرار رقم »ل ق م ب/ 
ت 2004/17/430/25« بتاريخ 

.2004/10/5
شريطة التنسيق مع وزارات 
اخلدمات وااللتزام بشروطها 

قبل البدء بالتنفيذ.
اللجنة  ق���رار  الغاء  ثاني���ا: 
املكلفة للقيام باختصاصات 
املجلس البلدي رقم »ل ق م 
ب/ ت 2004/17/430/25« املتخذ 

بتاريخ 2004/10/5.
٭ األمني العام: اقتراح العضو 
محمد املعجل بش���ان تعديل 
الفقرة األولى من املادة 14 من 
القرار الوزاري بشأن تنظيم 

اعمال البناء.
٭ يوافق املجلس على احالة 
الفت���وى  الدارة  االقت���راح 

والتشريع.
٭ األمني العام: طلب األمانة 
العامة لالوقاف »ادارة الوقف 
اجلعفري« ترخيص حسينية 
القسائم مبنطقة  على احدى 

الدعية قطعة 4.
٭ عب���داهلل الكندري: اطلب 
احالة املوض���وع الى االدارة 

القانونية.
٭ يوافق املجلس على احالة 

املوضوع لالدارة القانونية.
٭ األم���ني العام: طلب وزارة 
الداخلية اس���تحداث مواقف 
س���يارات س���طحية عام���ة 
مبنطقة الشويخ شمال موقع 

املسلخ.
٭ يوافق املجلس على الطلب 

مبساحة 9517م2.
٭ األم���ني الع���ام: الس���ؤال 
املقدم من االعضاء د.منصور 
اخلرينج، علي املوسى، اسامة 
العتيبي اغالق ساحة عرض 
بيع احليوانات األليفة والطيور 

في سوق الطيور بالري.
٭ يوافق املجلس على توصية 
باالستعجال بتنفيذ كل االعمال 

اخلاصة بتشغيل السوق.
٭ األمني العام: اقتراح العضو 
العتيبي بشأن انشاء  اسامة 
نقطة عبور متضمنة مطبات 
وخطوطا ارضية مقابل مواقف 
سيارات روضة النزهة وصالة 

الوقود  وزيادة عدد محطات 
في املناطق السكنية القائمة 
ذات الكثاف���ة العالية باملدن 
اجلديدة ومناطق الشاليهات 

واملزارع.
ثانيا: تكلي���ف البلدية برفع 
الى  التفصيلية  املخطط���ات 
البل���دي العتمادها  املجلس 

بصفة نهائية.
٭ األمني العام: اقتراح العضو 
اسامة العتيبي بشأن ظاهرة 
الشقق التمليك لدى املواطن 
او  الس���كن  س���واء بغرض 

االستثمار.
٭ يوافق املجلس على تضمن 
شروط استخراج الترخيص 
التمليك انشاء احتاد  لشقق 
للمالك وفقا ملا ورد بالقوانني 

واللوائح املنظمة لذلك.
٭ األمني العام: اقتراح العضو 
فهد الصانع بش���أن تطوير 
تقاطع برج التحرير مع مبنى 
العاصم���ة ومبنى  محافظة 
املجل���س البل���دي والبلدية 

ومجمع الوزارات.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

التوصية التالية:
٭ املوافقة على االقتراح املقدم 
من العضو فهد الصانع بشأن 
التحرير  تطوير تقاطع برج 
العاصمة  مع مبنى محافظة 
ومبنى املجلس البلدي وبلدية 

الكويت ومجمع الوزارات.
تكلي���ف: البلدي���ة بتق���دمي 
اخلاص���ة  التص���ورات 
واملخططات التفصيلية التي 

توضح تفاصيل املشروع.
٭ األمني العام: اجلدول املقترح 
بشأن االشتراطات واملواصفات 
اخلاصة بالبيئة واملش���اريع 
املتكاملة واملتميزة للمبادرة 

السكنية واالستثمارية.
٭ يوافق املجلس على احالة 
الى جلسة خاصة  املوضوع 
ملناقش���تها بع���د التصويت 

واالحالة وموافقة 11 عضوا.
٭ االم���ني العام: طلب وزارة 
التج���ارة تخصي���ص موقع 
حملطة توليد الطاقة الكهربائية 

على طريق العبدلي.
٭ اواًل املوافق���ة على الطلب 
املق���دم م���ن وزارة التجارة 
والصناعة بتخصيص موقع 
حملطة توليد الطاقة الكهربائية 
على طريق العبدلي مبساحة 
1000م×1000م=1000000م2 

٭ احمد الفضالة: اطلب احالة 
املوضوع الى اللجنة الفنية.

٭ يوافق املجلس على احالة 
املوضوع الى اللجنة الفنية.

٭ األمني العام: كتاب منصور 
املباركي بشأن تسمية شارع 
باسم املرحوم النوخذة مبارك 

املباركي.
٭ يوافق املجلس على احالة 

الكتاب لالدارية.
٭ يوافق املجلس على اعادة 
التصويت على املعاملة املتعلقة 
مبشروع خطة التنمية املنطقة 

االقليمية اجلنوبية.
٭ يوافق املجلس على احالة 
الى جلنة االحمدي  املشروع 
بع���د ان مت التصوي���ت حني 
حصلت املوافقة على 9 اصوات 
مقابل 6 أصوات وامتناع عضو 

واحد.
٭األمني العام: الرد على سؤال 
العضو يوسف الغريب بشأن 
العزاب في  انتش���ار ظاهرة 

السكن اخلاص.
٭ يوسف الغريب: ال بد من 
متكني البلدية من رفع احملوالت 
عن املنازل التي تقوم بتأجير 

العزاب.
٭ األمني العام: الرد على سؤال 
العضو منص���ور اخلرينج 
بشأن السكة احلديد »املرحلة 

الثانية«.
٭ أحمد املنفوحي: املخطط 
الهيكلي حدد مس���ار السكة 
احلديد وم���ن االن لم تطلب 
اجلهة املختصة تثبيت مسار 

املرحلة الثانية.
٭ منصور اخلرينج: هل توجد 
مشاكل ومعوقات في املرحلة 
الثانية ويفت���رض ان تقوم 
بدراسة املوضوع ومحاولة 
ايجاد احللول للمشاكل قبل 

طرح املشرع.
٭ األمني العام: االقتراح املقدم 
من العضو د.حسن كمال بشأن 
تخصي���ص مواق���ع جديدة 
الوقود  وزيادة عدد محطات 
في املناطق السكنية القائمة 
ذات الكثاف���ة العالية باملدن 
اجلديدة ومناطق الشاليهات 

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

التالي.
٭ أوال: املوافقة على االقتراح 
املقدم من العضو د.حسن كمال 
بشأن تخصيص مواقع جديدة 

الدائ���ري  اخلراف���ي عل���ى 
السادس.

٭ يوافق املجلس على اطالق 
اسم املرحوم جاسم اخلرافي 

على الدائري السادس.
٭ األم���ني العام: طلب وزارة 
العامة عمل مواقف  االشغال 
سطحية فوق وسفلتة الساحة 
اخلارجية القريبة من محطة 
الزور اجلنوبية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير املياه.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

الطلب.
٭ األمني العام: طلب الشركة 
الكويتي���ة لنف���ط اخللي���ج 
تخصيص مسار خلط انابيب 

نفط وغاز.
٭ لنقل حص���ة الكويت من 
النفط والغاز من منطقة الزور 

الى حقل برقان.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

الطلب.
٭ األمني العام: اقتراح العضو 
يوسف الغريب انشاء مسلخ 

في منطقة الوفرة الزراعية.
٭ يواف���ق املجل���س عل���ى 

االقتراح.
٭ األمني العام: اقتراح العضو 
يوسف الغريب بشأن توسعة 
جزء من طريق امللك فهد بن 
عبدالعزيز السريع املمتد من 
جسر اجلليعة وحتى مركز 

النويصيب البري.
٭ احيط املجلس علما.

٭ األمني العام: خطة التنمية 
العمرانية للمنطقة االقليمية 

اجلنوبية »األولى«.
٭ عب���داهلل الكن���دري: هذا 
املشروع مهم وحيوي ويخص 
املنطقة اجلنوبية ولذلك البلدية 
وضعت األم���ر حيز التنفيذ 
من خالل اجناز هذا املشروع 
الى  وامتنى احالة املوضوع 
اللجنة الفنية ملناقش���ته مع 

اجلهات املختصة.
٭ مانع العجمي: اجزاء كبيرة 
من املشروع مت اقرارها سابقا 
م���ن املجلس البلدي س���واء 
احملطات الكهربائية أو اخلدمة 

االسكانية.
٭ حسن كمال: هذا املشروع 
يفترض ان يعرض في اللجنة 

الفنية.
٭ مانع العجمي: املشروع مت 
اقراره سابقا واجلديد طلب 

ضم مزارع خارج التنظيم.

٭ افتتح رئيس املجلس البلدي 
مهلهل اخلالد اجللسة الساعة 

12.5 ظهرا.

تأبين

٭ حسن كمال: تأبني شهداء 
اثر احل���ادث األليم  الكويت 
الذي تعرض له اخواننا في 
مسجد اإلمام الصادق ونشيد 
بحكمة صاحب السمو األمير 
منذ بداية احلادث ومحاولته 
القضاء على هذه القضية من 
خالل متاس���ك ابناء الشعب 

الكويتي الواحد.
الفضالة: رحم اهلل  ٭ أحمد 
شهداء الوطن ونسأله الشفاء 

العاجل للجرحى.
٭ ووافق املجلس على الوقوف 
دقيقة ح���دادا عل���ى ارواح 

الشهداء.
٭ أسامة العتيبي: رحم اهلل 
الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل 
للمصابني، ايضا بخصوص 
الثال���ث للمختبر  التمدي���د 
املركزي يحت���اج الى موافقة 
ال���وزراء وال يجوز  مجلس 

التسويف في املوضوع.
٭ فهد الصانع فقدت الكويت 
االس���بوع املاضي احد ابناء 
الكوي���ت الب���ررة وهو العم 
العدس���اني وقد  عبدالعزيز 
تقلد العديد من املناصب وهو 
غني عن التعريف ويستحق 
منا ان نطلق اسمه على احد 

الشوارع.
٭ األمني العام: كتاب بش���أن 
املخالفات والتجاوزات مبناطق 

السكن اخلاص.
٭ فهد الصانع: التقرير وصل 
فقط م���ن محافظتي حولي 
التشديد  واالحمدي ونتمنى 
على تفعيل القانون ولوائح 
الغرامات  ان  البناء خاص���ة 
املوجودة لم تطبق على ارض 
الواقع لذلك الرد ركيك وال بد 

من احالة املوضوع للوزير.
العجم���ي: امتنى  ٭ مان���ع 
ان العني التي ترى الس���كن 
اخلاص تالحظ ايضا السكن 
والتج���اري  االس���تثماري 
والصناع���ي ولذلك ليس من 
حق البلدية والكهرباء ايضا 
قطع التيار الكهربائي ولذلك ال 
بد من اقرار التشريعات الالزمة 

دون اي ضرر للمواطن.
٭ مشعل اجلوسري: تطبيق 
القان���ون ال بد ان يكون على 

الكبير قبل الصغير.
٭ محم���د املعج���ل: اش���كر 
البلدي���ة على اجراءاتها التي 
قامت به���ا وبخصوص قطع 
التيار الكهربائي فهناك مادة 
ال بد ان يتم تعديلها وتقدمت 
باقتراح في هذا الشأن بحيث 
التيار  نسمح للبلدية بقطع 

الكهربائي.
٭ األمني العام: اعتراض الوزير 
ارتداد شارع اخلدمة  تعديل 

الى 1.5 بدال من مترين.
املادة 14  العجم���ي:  ٭ مانع 
صريحة وال ميك���ن جتزئة 
القرار ولذلك اس���تغرب من 
رفض الوزير رغم انه اعطى 
وعدا باملوافقة على املوضوع 
واطل���ب احالة املوضوع الى 

ادارة الفتوى والتشريع.
٭ يوافق املجلس على احالة 
الكت���اب ال���ى ادارة الفتوى 

والتشريع.
٭ األمني العام: كتاب بش���أن 
اطالق اس���م املرحوم جاسم 

رئيس واعضاء املجلس البلدي خالل اجللسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       )قاسم باشا(

إنشاء مواقف متعددة األدوار في العاصمة 6 أعضاء يقترحون السماح للقطاع اخلاص بدخول مزاد بيع اإلطارات املستعملة
قدم 6 أعضاء اقتراحا بإلزام البلدية 

بفتح الباب للقطاع اخلاص إلجراء 
مزايدة لبيع اإلطارات التالفة مبنطقة 

ارحية.
وقال األعضاء د.حسن كمال وم.علي 
املوسى ومحمد املعجل وفهد الصانع 

ود.منصور اخلرينج وعبداهلل الكندري 
في اقتراحهم:

نظرا للتوسع العمراني في املناطق 
احمليطة مبنطقة ارحية، فقد أصبحت 

هذه املنطقة قريبة من املناطق السكنية، 
واألكثر من ذلك صدر قرار املجلس 

البلدي رقم )م ب/د و/180 /14/ 2014( 
اخلاص بتخصيص موقع اسكاني جنوب 

مدينة سعد العبداهلل بتاريخ 2014/7/14 
ولسرعة التخلص من اإلطارات ولتهيئة 

املنطقة للتخطيط العمراني.
وقد صدر قرار املجلس البلدي رقم 

)م ب/ ب4/ 302/ 17/ 2012( بتخصيص 

منطقة ارحية للبلدية، وقد قضت الفقرة 
)ج( من البند الرابع على طرح مناقصات 
للقيام بأعمال تقطيع وجتميع وتغليف 

اإلطارات كحل على املدى القصير، 
وذلك حلني تشغيل املصانع إلعادة 

تدوير اإلطارات، كما استعرضت اللجنة 
املكلفة للقيام باختصاصات املجلس 

البلدي بتخصيص موقع مؤقت لتجميع 
اإلطارات املستعملة في منطقة ارحية 
جنوب البالد في 2013/9/23، كما أكد 

ذلك القرار هو قرار مجلس الوزراء رقم 
946 الصادر بتاريخ 2012/9/10 بهذا 

الشأن.
كما ان كتاب الهيئة العامة للبيئة 

واملرسل للبلدية بتاريخ 2010/4/4 أكد ان 
ردم نفايات االطارات أو تخزينها تسبب 

مشكلة بيئية.
كما انه صدرت توصية من جلنة شؤون 

البيئة رقم 2014/5 بضرورة فتح باب 

تأهيل شركات )القطاع اخلاص( بدخول 
مزاد بيع اإلطارات املستعملة املجمعة 

مبنطقة ارحية.
ولتسهيل مهمة البلدية وتنفيذ القرارات 
الصادرة من املجلس البلدي والتوصيات 
بضرورة تأهيل القطاع اخلاص بدخول 

املزاد لبيع اإلطارات املستعملة وذلك 
للتخلص منها وحتى تتمكن أجهزة 

الدولة من تنفيذ قرار املجلس البلدي 
رقم )م ب/ د و/ 180/ 14/ 2014( اخلاص 

بإنشاء منطقة سكنية.
لذلك نقترح: بإلزام البلدية بفتح باب 

التأهيل للشركات )القطاع اخلاص( 
بدخول مزاد بيع اإلطارات املستعملة 

املجمعة مبنطقة ارحية وإعطاء الشركات 
احمللية واخلليجية حق الدخول لهذا 
املزاد على ان يتم فتح الباب ألكثر 

من شركة لسرعة التخلص من تلك 
اإلطارات.

قّدم العضو د.حسن كمال اقتراحا ببناء مواقف السيارات 
املتعددة األدوار بالعاصمة. وتضمن االقتراح التالي: تفاقمت 

مشكلة الزحمة املرورية في الكويت بصورة لم نشهدها من قبل 
وباألخص في األعوام القليلة املاضية، ومن ضمن العوامل املؤثرة 

كثيرا في هذا الزحام املروري وباألخص داخل العاصمة مشكلة 
عدم توافر مواقف السيارات وحتى نهاية عام 2009، كان هناك 

اقبال ومشاركة من القطاع اخلاص والدولة لبناء مواقف السيارات، 
وكانت هناك طلبات كثيرة في القطاع اخلاص تقدم الى بلدية 

الكويت للدراسة، مباشرة أو عن طريق وزارة املالية. وحاليا ال 
توجد تقريبا طلبات للقطاع اخلاص لبناء املواقف املتعددة األدوار 

سواء مباشرة أو عن طريق وزارة املالية واالعتماد على الدولة 
في بناء املواقف، وذلك بدءا من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 

2009/206 في شأن تنظيم أعمال البناء، وعليه فمن الضروري 
إعادة تقييم وحتديد أسباب عزوف القطاع اخلاص لبناء مواقف 

السيارات وباألخص في العاصمة وأثره على الزحمة املرورية 
واملشاريع املستقبلية فيها. لذا اقترح: تشكيل جلنة مشتركة من 
املختصني في بلدية الكويت بالتعاون مع املجلس البلدي لتحديث 

وتطوير القرار الوزاري املذكور أعاله وتقدمي املقترحات املعدلة 
لتحفيز القطاع اخلاص ومبا يتالءم مع املصلحة العامة.
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في العام 1936 قام بكر صدقي بأول 
انقالب عسكري عربي في بغداد، وبدأ منذ 

اللحظة األولى بعمليات قمع واغتياالت 
ضد خصومه السياسيني، وفي العام 1949 

قام حسني الزعيم بانقالبه العسكري 
ضد الشرعية في دمشق رافعا قميص 

القضية الفلسطينية ومزورا رغبات األمة 
عبر االنتخابات معروفة النتائج سلفا، 
حتى إنه حصل على 103% من أصوات 

الناخبني وبعده تواضع االنقالبيون وبدأوا 
يكتفون بنسبة 99.99% من األصوات عدا 

االنتخابات األخيرة لصدام حيث حصل 
على 100% من أصوات الناخبني.. األحياء 

منهم واألموات!
>>>

وبعد أن أدت األنظمة العسكرية التي 

حكمت بعض دولنا العربية ما يقارب 4 
عقود دورها وهدمت وخربت كل شيء 

جميل فال تعليم وال تنمية وال صحة وال 
اقتصاد، بل قمع وقتل ومقابر جماعية 

وهزائم عسكرية مخجلة، أُسود على 
شعوبها ونعام عند لقاء األعداء، أبت 

تلك األنظمة االنقالبية أن تودع دون أن 
تدمر ما بقي في أوطانها من عمران، لذا 

قامت بشكل مباشر أو تسببت بشكل 
غير مباشر في خلق امليليشيات الطائفية 
املسلحة الكفيلة بإشعال احلروب األهلية 

مع شركاء األوطان والتي جتعل بعض 
السذج يترحمون على حكم الطغاة 
السابقني املتسببني في كل ما جرى 

بعدهم!
>>>

إن ما نراه من حتالف امليليشيات املسلحة 
املدمرة في العراق وسورية واليمن وليبيا 
مع أنظمة الطغاة االنقالبيني السابقني أمر 

ليس مستغرباً على اإلطالق، فأجندات 
األنظمة االنقالبية املشبوهة التي أتت بها 
أرحام املخابرات، هي متاما نفس أجندات 

امليليشيات الطائفية القادمة من نفس 
األرحام املخابراتية اإلقليمية والدولية، 

ولن تهدأ أوضاع العرب ويتحسن حالهم 
مادام هناك من ميجد طاغية انقالبيا أو 

يدعم ميليشيا طائفية تقسيمية!
>>>

آخر محطة: بني بكر صدقي صاحب 
أول انقالب عسكري في بغداد وأبوبكر 
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م. غنيم الزعبي

محمد خالد الياسين

شيخة أحمد الجيران

ال خيار لنا إال الوحدة، وال بقاء لنا إال 
االلتفاف حول قيادتنا الشرعية. وطن 

صغير صغير جدا ال يقبل القسمة 
وال الفتنة. سنخبر أحفادنا عن وقفة 
الشعب الكويتي في هذه األيام وقفة 

رجل واحد الستنكار وشجب تلك 
اجلرمية القذرة واجلبانة. سنخبرهم 

عن سمو األمير، حفظه اهلل ورعاه، 
الذي تعالى على ثقل السنني وتعب 
الصيام وذهب من غير حراسة إلى 

موقع للتو شهد انفجارا إرهابيا مروعا 
قالوا له سموك املوقع خطر عليك 

رد عليهم وهو يغالب دموعه »هذوال 
عيالي«.

استلهم الشعب من قائده تلك الوقفة 
املباركة فذهب ليسطر أروع وأجمل 

املواقف التي تشعرك بالفخر أنك 
كويتي. وقد أرسل لي أحد أقربائي 

من الشباب الصغار صورة الطوابير 
الكبيرة والطويلة أمام بنك الدم للتبرع 

ملصابي وجرحى التفجير اإلرهابي 
وأخبرني أنه وزمالء دراسته وقفوا 

أكثر من ساعة في الطابور ولم يذهب 

الناس إال عندما اعتذر مسؤولو البنك 
منهم وأعلنوا االكتفاء لليوم، وطلبوا 

منهم املجيء غدا.
موقف ملحمي رائع اختلطت فيه دماء 
الشعب الكويتي بكل طوائفه. وكذلك 

سيسطر التاريخ في أنقى صفحاته عن 
تلك الدعوات التي تداعى لها الشباب 
الكويتي من السنة عن نيتهم لتأدية 
صالة املغرب في مساجد إخوانهم 
الشيعة في موقف تاريخي وعظيم 
يقول لإلرهاب واإلرهابيني فشلتم 
وخاب مسعاكم. وفي رسالة أخرى 

ليست فقط لهؤالء اإلرهابيني بل للعالم 
كله أن من سقطوا شهداء في ذلك 

املسجد هم أهلنا وإخواننا فإن عزاءهم 
تقرر أن يكون في مسجد الدولة الكبير.

وطن صغير جميل وشعب جميل لم 
تهزه انفجارات املجرمني، ولم تفرقه 

عن بعض، بل على العكس جمعنا أكثر 
وأكثر. منظر أولئك املصلني من كبار 

السن والدم األحمر يغطي دشاديشهم 
البيضاء، وصور األطفال الصغار الذين 

تناثرت أجسادهم الطاهرة على أرض 

املسجد، رسخت االعتقاد لدى املواطن 
الكويتي من كل الطوائف أن املستهدف 
كان الوطن وأن وحدته كانت هي الهدف 

لهؤالء املجرمني الذين تأتينا أخبارهم 
وأخبار أفعالهم من كل األقطار التي 

ابتلت بهم، ان شرهم طال اجلميع لم 
يسلم منهم ال مسلم وال مسيحي وال 

سني وال شيعي، هم يكفرون اجلميع، 
ودم املسلم عندهم كاملاء يهدرونه 

ويسفكونه ألتفه األسباب.
  تبقى الكويت جميلة مهما حاول 

األشرار زرع البثور على وجهها. وطني 
يا أجمل األوطان أنت جميل بشيعتك 

بسنتك بحضرك ببدوك.
٭ نقطة أخيرة:  رحمك اهلل وأدخلك 

فسيح جناته يا دكتور جاسم اخلواجة 
كان من أطهر وأرقى األساتذة الذين 
درست عندهم.. نقي جدا وال يحمل 

في قلبه ذرة ضغينة ألحد.. توفاه اهلل 
في ذلك التفجير اإلرهابي، أسأل اهلل 
له الرحمة، والصبر والسلوان لعائلته 
الكرمية، الحول وال قوة إال باهلل، وإنا 

هلل وإنا إليه راجعون.

في رمضان تتسابق القنوات الفضائية 
على اجتذاب أكبر عدد من املشاهدين من 
خالل تقدمي مسلسالت وبرامج حصرية، 

ورمبا تقوم بعض القنوات بتقدمي 
مسلسالت او برامج هابطة، رمبا ال أكون 

مبالغا حينما أقول إن شهر رمضان 
املبارك حتول إلى شهر املسلسالت بدال 

من أن يكون شهر العبادة، فيصبح 
الشخص أسيرا للمسلسالت وينتقل 
من مسلسل إلى آخر، وكل مسلسل 
فيه مشاكل وقضايا اجتماعية تكفي 

جميع دول اخلليج، حاولت أكثر من مرة 

اإلجابة عن سؤال ملاذا يختارون شهر 
رمضان بالذات لبث هذا الكم الهائل 

من املسلسالت وبصراحة متناهية لم 
أجد إجابة شافية على هذا السؤال، مع 

األسف وصلت األمور إلى ان هناك 
بعض األشخاص يأخذون شهر رمضان 
بأكمله إجازة من عملهم، ويتحول ليلهم 

الى نهار ويصبح نهارهم ليال، بسبب 
التجول من فضائية الى أخرى ملتابعة 

ما لذ وطاب، أعتقد ان أغلب ما نشاهده 
في املسلسالت كله ضيق خلق وقضايا 
ما لها حل، ومآس معقدة وأسر متفككة، 

وضياع كامل لألجيال، نشاهد مناظر 
ومواقف من املفروض أال تكون ألسر 
كويتية، ألن أغلبها غريب عما تعارفنا 
عليه نحن لسنا ضد الدراما والفنون 

الراقية واإلبداع والتي تساهم في معاجلة 
قضايا املجتمع وترقى باألمم وتفيد في 
إيجاد التوازن في حياة املواطن، ولكننا 

ضد اإلسفاف واالستغالل ومخاطبة 
عقولنا بطرق بدائية تدعو للتسطيح 

والغوغائية والفوضى اإلعالمية.
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل 

مكروه.

في رمضان احلالي قررت أال أغضب، 
أال أنفعل، أال أتوتر. حينها أردت أن 

أكون محسنة في حق ذاتي ومن حولي، 
ال أبخس حق أحد وال اعطي إال الراقي 
والرائع. حينما بدأت بالتطبيق وجدت 

أن األمر على غير ما أردت، فعلى 
الرغم من وضوح الهدف في أال أغضب 
وصراحته إال أنه قد تبدى لي ما لست 
أعلمه، وخالل جلسة فكرية في منتدى 
قلم املرأة كنا نقرأ عن خلق احللم في 

كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي 
اندهشت فيما اكتشفت وقررت أن 

أغضب.
أعلم أنك تتساءل: ما بالها اختلفت 

رؤاها، وتبدلت وتغيرت أفكارها بعدما 

كنت واضحة وصريحة في جتربتي 
املتواضعة جدا والبسيطة أدركت أن 

اإلنسان من فطرته وطبعه أن يغضب 
في حلظات التوتر العالي واالستفزاز، 

وليس من الطبيعي أال نكون بشرا 
نغضب ولكن الهدف الذي سيكون 

كيف لي أن أغضب؟ فكل الناس تغضب 
وتستفز في حلظة من اللحظات إال 

أنها تختلف في كيفية التعامل مع هذه 
املشاعر املضطربة مع ذاتها أوال ومع 

غيرها ثانيا.
حينما تغضب غير مكانك، حترك، 

افعل أي شيء آخر من شأنه أن يزاحم 
شعورك بالغضب، اشرب شيئا حتبه، 
استحم، اجر مكاملة، رتب أثاثك، اكتب، 

ارسم، اطبخ، ال جتهد وجتلد ذاتك اذا 
ما أتاك الغضب فقط فكر في كيفية 
التعامل معه. صرفه واجعله يغادر 
قلبك وجوارحك وزاحمه باألفعال. 
وال تدعه يتمدد. إنك إذا ما اعتدت 

التعامل مع الغضب بطريقة صحية 
لن تخشى الغضب ولن يؤملك ولن 

تهابه. ستقوده أنت وستكون رائعا في 
إحسانك لذاتك ومن حولك وستحقق 

هدفا واضحا وصريحا وستدعو 
أقرباءك لذلك وتعلمهم كيف يغضبون 

بطريقة صحية. راقب تصرفاتك حينما 
تغضب وستتمكن من تقييم طريقتك 

اخلاصة بالتعامل مع هذا األمر الفطري 
والطبيعي والذي البد منه.

يبقى وطني 
أجمل األوطان

شهر املسلسالت

كيف نغضب؟

في الصميم

زبدة احلجي

سقاية

كثير من الناس ليست لديه قدرة أو وقت ليبحث أو 
يتحقق مما يسمعه، فيرمي برأيه على قول جاهل 
أو يتهم عاملا أو متخصصا دون الرجوع إلى جادة 
الصواب ومعرفة احلق، فيصبح رأيه تعليقا على 

الشماعة.
نحن نؤمن بأن كال يؤخذ من كالمه ويرد إال 

املعصوم محمد ژ، لذا كل من اجتهد فله أجر، 
واالجتهاد من عالم معتبر يعتبر رأيا راجحا فال ميكن 

أن نعتبر هذا االجتهاد خطأ أو محرضا على خطأ.
إن ما يقوله بعض الناس أثناء وقوع حدث أو خطأ 
بأن يعول ذلك على فعل أو قول ألحد العلماء دون 

أن تكون لديه أدنى معرفة بالشرع أو الفقه أو العلوم 
ذات الصلة، بل يصل به األمر أن يطعن بعلمهم 

وشخصهم ويتهمهم مبا ليس فيهم، وهذا بخس 
حلق هؤالء العلماء فهم من عّرفوا الناس بدينهم 

وهم من قضى أيام عمره في تلقي العلم واملعرفة 
واألخالق ليقدموا لنا شرحا وافيا وتفسيرا ميسرا 

نتعبد اهلل من خالله، يقول املولى عز وجل في سورة 
التوبة )وما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من 

كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون(.

شاعت هذه األيام اتهامات لبعض العلماء في 
حتريضهم على الفنت واخلروج عن إجماع املسلمني، 
وجاءت هذه االتهامات وفقا للتفسير اخلاطئ لبعض 

فتاويهم أو عدم فهم آرائهم، فأصبحت أسماؤهم 
تعلق على الشماعة.

لو قرأنا قليال عن أحدهم وهو شيخ اإلسالم ابن 
تيمية لوجدنا حياته قد ازدهرت بطلب العلم... فهو 

أول من حمل لقب شيخ اإلسالم واشتهر بعلوم الفقه 
واحلديث والعقيدة وأصول الفقه والفلسفة واملنطق 
وعلوم الفلك وكان بارعا في علوم احلساب واجلبر، 

له الكثير من املصنفات والفتاوى كما تخرج من 
مدرسته العديد من العلماء منهم ابن القيم رحمه اهلل.

إن السبب الرئيسي في ظهور هذه الفنت إمنا هو 
الفهم اخلاطئ لفاعلها في فهم اإلسالم وتأويل اآلراء 
والفتاوى وفق ما يريد لتحقيق أهدافه، لذا احتراما 

للعلماء وتقديرا لعلمهم الذي حباهم اهلل به، ال نعلق 
أسماءهم على الشماعة، بل نحترم رأيهم ونقدر 
مساعيهم ونأخذ منه ونرد وفق منهجية علمية 

معتبرة.

بالتهاليل والـ »يباب« زف الشهداء من ضحايا االنفجار 
اآلثم في مسجد اإلمام الصادق )ع( من ذويهم وأقاربهم 

إلى مثواهم األخير في مشهد حاشد أّصل به أهل 
الكويت تعاضدهم ومحبتهم لبعضهم البعض، وأي 
شهادة تلك التي تكون فيها مصليا صائما في يوم 

جمعة من شهر رمضان املبارك مختتما حياتك ساجدا 
هلل مرددا »سبحان ربي األعلى وبحمده«؟ فزمت ورب 

الكعبة، هنيئا لكم قد بدأمت بصالة وانتهت بجنان.
إن املشاهد الدامية التي شاهدتها على وسائل التواصل 

االجتماعي من عمل إرهابي جبان وأنا في غربة لها 
من األثر ما له، لم يقدر اهلل لي أن أعيش عام 1990 في 
غزو العراق الغاشم للكويت، فالعمل اإلرهابي األخير 

هو أول حدث ضخم أعيشه هز الكويت بأكملها منذ أن 
وعيت على هذه الدنيا وبإذن اهلل يكون آخرها مبحبتنا 

والتفافنا حول بعضنا البعض وتكاتفنا، أريد في هذا 
املقال أن ألفت انتباهكم الى السم الذي ينخر اجلسد 

الكويتي ولكن مبنظور الغربة وتداعياتها على أبناء 
الكويت املغتربني.

هي تبدأ عندما متر األيام ومجموعة من الشباب بالغربة 
يجتمعون ويتبادلون أطراف احلديث إلى أن يأتي 

وقت الصالة فينادوا لصالة املغرب في جماعة، وإذا 
بأحدهم يعتذر من املشاركة لعدم حلول وقت الصالة 
لديه بعد. من هنا يتعرف الشخص على مذهب اآلخر، 
ويبدأ بعدها سيل التساؤالت وطول النقاشات واجلدل 

والسجال الذي ال يقدم وال يؤخر، وكم أمتنى أن تنتهي 
برحابة صدر ومحبة وتقبل االختالف، ولكن كثير من 

األحيان تختم بغير ذلك، فقد بدأت بصالة وانتهت 
بخالف.

ما أحوجنا وخصوصا ونحن خارج الوطن الى أن 
نكون يدا واحدة، جتمعنا االنسانية، الوطنية، والرابطة 
الدينية احملمدية األصيلة، أمتنى وأطلب من كل مغترب 

يعشق وطنه أن يضع الكويت نصب عينيه، ويترك 
اجلداالت والسجاالت الطائفية املقيتة التي تضر وأبدا 

ال تنفع، إن كان في عالقاتنا الشخصية، وفي حواراتنا 
على وسائل التواصل االجتماعي، وحتى في أنشطتنا 

الطالبية والنقابية، افرضوا الوسطية على أنفسكم، 
ثقوا في أبناء وطنكم بغيرتكم وخوفكم على بعضكم، 

اجتنبوا أي قول أو فعل أو نشر كل ما -قد- يشعل 
الطائفية حتى من دون قصد، فواهلل ال يطفئ سمومها 

أحد سوانا، نبه من تربطك عالقة قريبة به وانصحه إن 
أخطأ في موضوع ما بعد أن نتعهد مبحاسبة أنفسنا 
وضبطها ونحاول تغيير نظرتنا وأسلوبنا في التعامل 

مع االختالفات البشرية الطبيعية، فالكويت واهلل وباهلل 
وتاهلل بألف خير بأبنائها وبناتها، بشبابها وكبارها 
املخلصني لها، فما أجمل املنظر األروع إطالقا في 

اصطفاف أهل الكويت في صالة اجلمعة اجلامعة في 
مسجد الدولة الكبير مبختلف أطياف املجتمع يتقدمهم 
صاحب السمو أمير البالد حفظه اهلل وولي عهده األمني 

إليصال رسالة تاريخية إلى العالم أجمع بأن الكويت 
قوية واالنفجار اإلرهابي اجلبان جعلنا صفا واحدا، 
فاحلمد هلل الذي جعل أعداءنا من احلمقى، ونأمل أن 
تكون هذه الصالة اجلامعة عادة متكررة جتمع بها 

طوائف املسلمني في الكويت، فاملجد للوطن واخللود 
لشهدائنا األبرار، حفظ اهلل الكويت وأميرها وشعبها 

من كل شر ومكروه.

mqarawi@hotmail.com

@AhmadAlAli

د.مطلق راشد القراوي

أحمد محمد العلي

التعليق على الشماعة

غصّة..

وقفات

محطات مغترب

ملن ال يعرف ما معنى 
اإلعالم، في سطور 

مبسطة اإلعالم ما هو 
إال مرآة عاكسة للمجتمع 

وهو عنصر أساسي 
في أي مجتمع يريد أن 
يتحضر ويرتقي وإذا 
قمنا بقراءة الدراسات 
التي قامت على أهمية 

اإلعالم فسنجد أن 
الكل يجمع بأن اإلعالم 
عامل مؤثر باإليجابية 
أو السلبية على الفرد 

واملجتمع، وذلك هو 
اإلعالم وهذا ما نصبو 

إليه من سطورنا.
إن املجتمع العربي ليس 
فقط الكويت يعاني من 

فقر شديد في ماهية 
اإلعالم وكيفية القيام 
بالهوية اإلعالمية، قد 

يقول البعض بأننا ننادي 
باملثالية وننادي بالقوالب 
الرقابية وهنا نقول لهم: 

»ال«.
فعندما تصاب مجتمعاتنا 

بالشلل والعقم مما 
يسمى اإلرهاب فهنا 

وجب على اإلعالم 
التدخل الفوري من خالل 

املثالية وإرجاع القوالب 
لتقلص من التهريج 

واالنحطاط الذي يبث 
عبر أغلبية القنوات 

اإلعالمية سواء كانت 
حكومية أو خاصة، ولكن 

يبقى السؤال: من أين 
نبدأ؟

التصحيح واإلرشاد ال 
يأتي من خالل برامج 
حوارية وال من أفالم 

وثائقية مكررة وغيرها 
من أساليب قد يعتقد 

بأنها تتماشى مع وقتنا 
هذا، ولألسف الشديد 

تلك هي املثالية والقوالب 
التي يرفضها كثير من 

املشاهدين وال يقبل 
على مشاهدتها وكلماتي 
تنضم مع ذلك الرفض، 

ألن املثالية والقوالب التي 
نريدها من إعالمنا هي 

نقل الواقع من خالل 
كل ما هو جديد وحديث 

ومحبب للمشاهد على 
سبيل املثال ال للحصر لم 

نشاهد بإعالمنا فقرات 
غنائية مبسطة قصيرة 

املدة تنادي بالوحدة 
الوطنية وتكون مدعومة 

من اجلهات احلكومية، 
ومثال آخر لم نشاهد 
برامج حوارية حتاكي 
واقع الشارع وحتاور 

اجلمهور واألخذ بآرائهم 
ومقترحاتهم من الواقع 
املعيش في تلك اآلونة 
ليكون ذلك البرنامج 

منفسا لهم وان ما يلقى 
به من آراء ومقترحات 

جماهيرية وشعبية تصل 
للجهات املعنية، وكثير من 

األفكار في عالم اإلعالم 
ملن يعلم ما تعنيه »ميديا« 

تقوم على تقوية احلس 
الوطني والعمل على إمناء 

الوحدة الوطنية.
وأخيرا وليس اخرا لم 

نشاهد أو نسمع برنامجا 
في تلك املرحلة الصعبة 

التي تعيشها األمة العربية 
وأخص الكويت حتاكي 

الشدائد التي عاشتها 
الكويت لتكون تذكرة 

ألهل الكويت.
مسك اخلتام: 8/2 يا 

وزير اإلعالم  نتمنى بأن 
يحظى باهتمام جهازكم 
اإلداري واحلكومي لتلك 

املناسبة واالبتعاد عن 
األفالم القدمية واملعتادة 

التي أصبحت بالفعل مادة 
إعالمية مستهلكة ال ترى 

وال تسمع.. واهلل من وراء 
القصد.

Nermin-alhoti@
hotmail.com

د.نرمين يوسف الحوطي

أهالً يا إعالم

محلك سر
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يوجه استاذ علم النفس التربوي 
د.بشـــير الرشـــيدي رســـالته الى 
الصائمني قائال: في فريضة الصيام 
وردت بعض احاديث رســـول اهللا 
ژ والتي ترتبط ارتباطا مباشـــرا 
وصريحا بالتمييز السلوكي كممارسة 
وليس كمصطلح، قال رســـول اهللا 
ژ: قال اهللا «كل عمـــل ابن آدم له 
اال الصيام فإنـــه لي وانا اجزي به، 
والصيام جّنة، واذا كان يوم صوم 
احدكم فال يرفث وال يصخب فإن ساّبه 
احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم، 
والذي نفس محمد بيده خللوف فم 
الصائم اطيب عند اهللا من ريح املسك، 
للصائم فرحتان يفرحهما: اذا افطر 
فرح، واذا لقي ربه فرح بصومه» فمن 
آداب الصيام ان يسيطر الصائم على 
انفعال الغضب، فال يعبر عن غضبه 
بالصراخ والعدوانية جتاه اآلخرين، 
حتى اذا شـــامته هؤالء اآلخرون او 
حتى قاتلوه، وهذا االسلوب النبوي 
يتضمن ان مييز الصائم بني الفعل 
(السّب او الشتم) وبني الفاعل (ان 
امرؤ) واالنفعال (الغضب) والتفاعل 
(اني صائم)، فهذه اجلملة االخيرة 
(اني صائم) تتضمن توجيه التفكير 
اآلني او املصاحب للحظة الغضب الى 
وجهة اخرى ليست وجهة االنتقام 
والتعبير عن الغضب بعدوانية، وامنا 
وجهة تعبدية يتذكر من خاللها املسلم 
اني صائم، والصوم هو امتثال ألمر 
اهللا عز وجل تكبح فيه جوامح النفس 
وشهواتها، وتتوجه طاقة النفس الى 
االلتزام بآداب الصيام واحكامه، هنا 
يكون التفاعـــل مع فريضة الصيام 
على النحو الـــذي تضمنته معايير 

االنفعال والسيطرة عليه مثلما يضمن 
االقدام على الفعل االيجابي والتفاعل 
االيجابي، فإن في ذلك حماية للذات 
من االنفعاالت املدمرة وكذلك حماية 
حلقوق اآلخرين واملسؤولية جتاههم 

وكل ما جتسده آداب الصيام.

الصيام حماية للذات

والرســـالة الثانيـــة يبـــني فيها 
د.الرشـــيدي التعامل مع الذات وان 
مفهوم احلماية يتسع ليشمل وقاية 
الذات وعالجها من كل ما من شـــأنه 
ان يشـــكل خطرا عليها، فهو يشمل 
الوقاية والعالج من االمراض البدنية 
بكل اشـــكالها وصورها، كما يشمل 
حماية الذات من االنفعاالت السلبية 
املدمرة كالتوتر واحلزن والقلق.. الخ، 
فحماية الذات تشمل كل ما من شأنه 
احلفاظ على صحة البدن والنفس معا، 
وكالهما يؤثر في اآلخر ويتأثر به، 
واحلفاظ على الذات يتطلب ان يسعى 
الفرد الى املعرفة، وان يتواصل صادقا 
مع ضميره (األنا العليا) ليجد اجابة 
شافية بشأن ما اذا كان سلوكه هذا او 
ذاك مدمرا للذات او حاميا لها، وانه 
ألمر مؤسف ان جند الناس يقدمون 
على سلوكيات رغم علمهم ان فيها 
تدميرا لذواتهم، أوليس التدخني مدمرا 
للذات؟! أوليس تضييع الوقت تدميرا 
للذات؟! أوليس االنحراف بكل صوره 
واشكاله تدميرا للذات؟! أوليس احلزن 
والهم تدميرا للذات؟! هذه السلوكيات 
والكثير من امثالها تدمير للذات، وعلى 
الرغم من ذلك يقدم عليها الكثير من 
بني البشر، يقدمون عليها اختيارا 

ومبحض ارادتهم.

االسالم للذات املســـلمة، وفي هذه 
املعايير تطبيق واضـــح لقاعدتني 
من اهم االصول العلمية الصحيحة 
فـــي التعامل مع الـــذات «افعل وال 
تنفعل وتفاعل وال تنفعل»، ان هاتني 
القاعدتني جتسدان مبدأ املسؤولية 
جتـــاه الفاعل، فال عدوان وال تدمير 
وال ظلم وال بغي، سواء كان الفاعل 
هو الشخص او كان الفاعل شخصا 

آخر، وهنا ميكن االقدام على الفعل 
االيجابي والتفاعل االيجابي مع الوسط 
احمليط، بحيث يتمكن االنسان من 
االستمتاع بالصحة النفسية وحتقيق 
التوافق احلســـن على املســـتويني 
الذاتي واالجتماعي، وذلك من خالل 
اشباع حاجاته النفسية على مفاهيم 
معينة بلورها علم النفس احلديث في 

املسؤولية، الواقع والصواب.

السيطرة على االنفعال

ويؤكد د.الرشـــيدي في رسالته 
ان الصائم ال يكذب وال يســـرق وال 
يغـــدر وال يخـــون وال ينقض عهدا 
وال يخلف وعدا، انـــه ال يداهن وال 
يرائي وال يطعـــن وال يلعن وينأى 
بنفســـه عن الغيبة والنميمة، فاذا 
كان تطبيق التمييز السلوكي يضمن 

د.بشير الرشيدي: سيطر على انفعالك
رسالة من وال تغضب على اآلخرين

شهر رمضان في البرازيل يعتبر من املناسبات 
عظيمة القيمة لدى املســـلمني، حيث ينتظرونه 
من أجل جتديد انتمائهم الديني، شأنهم في ذلك 
شـــأن جميع املســـلمني الذين يعيشون في بالد 
املهاجر غير اإلســـالمية، ويعلنون قدوم الشهر 
وفق تقومي مكة املكرمة، إال أن البعض قد يختار 
بلدا آخر فيصوم على أساس إعالنها وتعلن جميع 
احملطات اإلعالمية البرازيلية املقروءة واملسموعة 
واملشاهدة خبر حلول شهر رمضان الكرمي مهنئني 
املسلمني وتختلف عادات املسلمني في الشهر الكرمي 
عنها في باقي أيام الســـنة، فالسيدات املسلمات 
يرتدين احلجاب حتى ولو كن ال يرتدينه خارج 
الشـــهر الفضيل، ومنهن من تستمر في ارتدائه 
بعد انتهاء الشهر، وذلك تأثرا بالدفعة الروحانية 

التي حصلت عليها فيه.
ومن عادات املســـلمني قبـــل اإلفطار أن يكثر 
االزدحام أمام محال احللويات اللبنانية والسورية 
القريبة من املسجد أو التابعة له، ويغلب الطابع 
الشامي على موائد اإلفطار في شهر رمضان بالنظر 
إلى غلبة أعداد املهاجرين السوريني واللبنانيني 

بني األوساط اإلســـالمية في البرازيل، ويتناول 
املسلمون طعام اإلفطار، وهناك ميزة في مسألة 
اإلفطار في البرازيل، حيث تعتبر برامج اإلفطار 
اجلماعية واألسرية من أهم ما مييز السلوك العام 
لألسر املسلمة البرازيلية في هذا الشهر الكرمي، 
فبرامـــج اإلفطار اجلماعي إمـــا أن تكون برعاية 
مؤسسة خيرية حترص على تقدمي الطعام املجاني 
للفقراء أو الذين يسكنون في مناطق بعيدة عن 
املســـاجد ويتعذر عليهم اإلفطار في بيوتهم مع 

أسرهم وإما من محسنني أغنياء.
وبعد االفطار يتوجه الرجال والصبية وبعض 
النســـاء ألداء صالة املغرب وقد يتناول البعض 
الفطور في املسجد ويهتم املسلمون البرازيليون 
بأداء صالة التراويح باعتبارها املنسك البارز في 

شهر رمضان. 
وفي شـــهر رمضان يحرص املســـلمون على 
قراءة القرآن الكرمي وتعليمه ألبنائهم حرصا على 
هويتهم اإلسالمية في تلك البالد غير اإلسالمية 
كما تنظم املســـابقات الثقافية ومسابقات حفظ 

القرآن الكرمي طوال الشهر.

يبدأ االستعداد في تنزانيا لشهر رمضان منذ 
حلول نصف شـــهر شعبان املبارك ويكون ذلك 
عن طريق تزيني الشوارع باالنوار وكذلك تزيني 
احملال التجارية واملساجد وتنشط ايضا الزيارات 
العائلية من اجل التحضير للشهر الكرمي، ويهتم 
املسلمون التنزانيون بالصوم حتى ان الصيام 
يبدأ من سن الـ ١٢ عاما ويعتبرون اجلهر باالفطار 
في نهار رمضان من اكبر الذنوب، ولذلك تغلق 

املطاعم ابوابها خالل اوقات الصيام وال تفتح اال 
بعد صالة املغرب وحلول موعد االفطار.

الوجبات املخصصة له،  الفضيل  وللشـــهر 
فهناك التمر وكذلك املاء احمللى بالسكر الى جانب 
طبق األرز املليء بالســـعرات احلرارية والذي 
يساعد الصائم الى جانب اخلضراوات واالسماك 
التي يحصلون عليها من سواحلهم املطلة على 

احمليط.

ملاذا أسلمت؟

صوت األذان هو ما جذبه 
أوال، ثم سورة يوسف 

النبي  وأخالق ذلك 
گ التي جتعل من 
ميلك مثلها ثابتا 
صلبا أمام إغراء 
امرأة العزيز فيتقي 
اهللا وحـــده فـــي 
ظروف ومالبسات 

يضعـــف عندها كل 
رجـــل، خاصة في ذلك 

العالم املادي الذي يقدس 
اللذة ويعبدها من دون اهللا.

يحكـــي أنيلكا كيـــف أن صديقه 
التونسي إسماعيل هو من زرع حب 
الدين اإلســـالمي في قلبه، فقد كان 
يلعب معه في نادي «باريس ســـان 
جيرمان»، وكثيرا ما كان يحدثه عن 
الدين اإلسالمي وتعاليمه ومبادئه، 
ويضيف: أعجبت كثيرا بالقرآن الكرمي 
الذي زاد قوة إمياني، واحلمد هللا على 

دخولي في زمرة املسلمني.
والنجم الفرنسي ينتمي لعائلة ذات 
دخل متوســـط، ففي سن الـ ١٣ دخل 
أنيلكا إلـــى أكادميية «كلير فونتني» 
التي تعتبر األشهر في فرنسا، وبفضل 
سرعته وتألقه خطف األنظار من بني كل 
الالعبني وجعل كبار األندية الفرنسية 
تبدي رغبتها في التعاقد معه. لكن في 
تركيا حدث ما لم يتوقعه هو نفسه، 
فقد سمع األذان واهتز قلبه وفي أولى 
مراحل تعلقه بالدين اإلسالمي بعدما 
فتح اهللا صدره لإلميان، طلب من أحد 
الدعاة وهو مصطفى شوكير أن يقرأ 
له القرآن ويفسر له معانيه، يقول: 
في جلستي األولى تال شوكير علي 
سورة يوسف گ وأعجبت بشدة 

من ترفعه عن النســـاء 
اجلميالت، خشـــية 
غضب اهللا، فطلبت 
املزيـــد، وبالفعل 
عقد معي جلسات 
استمرت ٣ أشهر، 
ألجد نفسي أحب 
القـــرآن كثيـــرا 
وأتعلق به بشكل 
بـــل نطقت  كبير، 
الشهادتني في إحدى 
اجللسات، واخترت اسم 

بالل حلبي الكبير لألذان.
شـــكلت الصور التـــي ظهر فيها 
أنيلكا وهو يزور املســـاجد  نيكوال 
ويجتمع بالشبان املسلمني ويحضر 
الـــدروس الدينية مادة دســـمة في 
الصحافة الفرنسية وصحافة اإلثارة 
في بريطانيا، ومن هنا بدأت متاعبه 

التي احتسبها في سبيل اهللا.
صحيفة فرانــــــس فوتبول كانت 
السباقة في نشر هذه الصور، وقالت إن 
أنيلكا أشهر إسالمه في اإلمارات ووفق 

بأداء مناسك العمرة سنة ٢٠٠٤.
الفرنســـي  النجم  تزامنت عودة 
أنيلكا لصفوف املنتخب بعد إسالمه 
مع خوضه ألكبر بطولة عاملية، وهي 
كأس العالم التي استضافتها جنوب 
أفريقيا صيف ٢٠١٠، لكن بعد خالفه 
مع املدرب الفرنسي رميون دومينيك 
الذي وصل حلد االشتباك بينهما، قرر 
مغادرة معسكر منتخب بالده، وقررت 
الرابطة الفرنسية معاقبته بحرمانه 
من اللعب للمنتخـــب في ١٨ مباراة، 
فقرر اعتزال اللعب دوليا راضيا مبا 
رزقه اهللا من شـــهرة ومال، واألهم 

االطمئنان القوي على عقيدته.

نيكوالس أنيلكا العب منتخب 
فرنسا: سورة يوسف غيرت حياتي

في البرازيل: السيدات يرتدين 
الحجاب حتى ولو كّن ال يرتدينه من قبل

في تنزانيا: الجهر با�فطار 
من أكبر الذنوب

عادات الشعوب في رمضان

المجاهرة بالفطر 
في نهار رمضان

ما حكم من يفطر في رمضان، ويجاهر 
أمام الناس بفطره، وهل يصح أن 

يعاقب؟ 
٭ يحرم على املسلم الفطر دون سبب من مرض 
أو ســـفر أو كبر سن أو حمل ونحو ذلك، فإن 
أفطر دون سبب فتجب عليه كفارة مع قضاء 
األيام التي أفطرها، وبعض الفقهاء ال يوجب 
غير القضاء، ومن قال بأن عليه كفارة فهي عتق 
رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعني، 

فإن لم يستطع فإطعام ستني مسكينا.
واذا أفطر املسلم فعليه أن يستتر، وال يجوز 
لـــه أن يجاهر بالفطر، ومن جاهر بالفطر في 
نهار رمضان، قاصدا أو مســـتهزئا فيخشـــى 
أن يكفر بذلك، ألنه يستهزئ بركن من أركان 
اإلســـالم، ويجب على ولي األمر منع املجاهر 
بالفطر، ويستحق عقوبة تعزيرية من القاضي، 
والعقوبة التعزيرية هي عقوبة يقدرها القاضي، 
وينبغي أن يكون هناك نص على حكم من أفطر 
في نهار رمضان بغير عذر، وجاهر باألكل أو 
الشرب أمام الناس. ومن كان معذورا ينبغي 
أال يأكل أو يشـــرب أمام الناس، لئال يظن به 
السوء، وكذلك ينبغي لغير املسلم أن ميتنع 
عن املجاهرة باألكل أو الشرب في نهار رمضان، 

حفاظا على شعور املسلمني.
وال شـــك أن من يفطر من املسلمني دون عذر، 
بحاجة إلى التوجيـــه والتذكير، بأنه يعطل 
ركنا من أركان اإلسالم، ويبني له فوائد الصيام 
النفسية والصحية، وأنه يجب أن يكون قدوة 
ألبنائه أو أصدقائه، وأن الصوم جنة أي وقاية 
من املنكـــرات واملعاصي، وينبغي أن يبني له 
أن هذا الشهر له حرمة، وال يجوز للمسلم أن 
ينتهك حرمة هذا الشـــهر، وأن اهللا تعالى قد 
جعل الصوم وأجـــره عنده، وهو أجر عظيم 
كما ورد في احلديث القدسي: الصوم لي وأنا 

أجزي به.

السحور عند األذان
إذا أدرك الصائم أذان الفجر، وهو 

يتناول السحور، هل يتوقف عن إكمال 
ما في يده من طعام، أم يكمل بقية ما في 

يده مثل كوب ماء؟ 
٭ األذان إعالم بدخول الوقت، فيكون مع أول 
دخول الوقت، فإذا سمع املسلم األذان الثاني 
أمســـك عن األكل والشرب مباشرة، وال يكمل 
شيئا من الطعام أو الشراب فال يبلع طعاما وال 
يشـــرب فإن فعل أفطر، لكن لو علم أن األذان 
متقدم على دخول الوقـــت، فالعبرة بدخول 
الوقت، واألولى أن يحتاط لسحوره لينتهي 

منه قبل أذان الفجر. 

الفطر بدون سبب
حكم الشخص الذي أفطر يوما من 

رمضان دون سبب وليس مريضا، وماذا 
يترتب على هذا الفطر؟ 

٭ مـــن أفطر مختارا دون ســـبب جتب عليه 
الكفارة عند احلنفية واملالكية واستدلوا مبا 
ورد من حديـــث أبي هريرة قال: «بينما نحن 
جلوس عند النبي ژ اذ جاءه رجل، فقال: يا 
رسول اهللا هلكت، قال: مالك؟ قال: وقعت على 
امرأتي وأنا صائم، فقال رســـول اهللا ژ: هل 
جتد رقبة تعتقها؟ قال: ال، قال: فهل تستطيع 
ان تصوم شهرين متتابعني؟ قال: ال، قال: فهل 
جتد اطعام ستني مسكينا؟ قال: ال، قال: فمكث 
النبـــي ژ فبقينا نحن علـــى ذلك، حتى أتى 
النبي ژ بعزق فيها متر والعزق: هو املكتل 
او القفة، قال: أين السائل؟ فقال: أنا، قال: خذ 
هذا فتصدق به، فقال الرجل: على أفقر مني يا 
رسول اهللا، فواهللا ما بني البتيها يريد احلرتني 
أهل بيت أفقر من أهـــل بيتي، فضحك النبي 
ژ حتى بدت أنيابه، ثـــم قال: أطعمه أهلك. 

«البخاري ١٦٣/٤ ومسلم ٧٨١/٢».
وذهب الشـــافعية واحلنابلة إلى عدم وجوب 
الكفارة، ألن احلديث السابق ورد في اجلماع، 
وما عداه ليس في معناه، ولعدم وجود نص 
في وجوب الكفارة، وال يصح قياس األكل على 
اجلماع للفارق بينهما، ولعل أدلة الشـــافعية 

واحلنابلة أقوى من غيرهم. 

بلع البصاق
ما حكم من يبتلع بصاقه أو ريقه؟

٭ ان ابتالع البصاق أو الريق ال يترتب عليه 
الفطـــر، إال إذا أخرج البصـــاق خارج فمه ثم 

ابتلعه ثانية، فانه يفطر في هذه احلال.

د.عجيل النشمي

فتاوى

هدفنا توفير مليون نســـخة سنويا 
لكل لغة «مترجم سبع لغات»

توفير وطباعة مليون مصحف مترجم 
بلغات مختلفة

طباعة تفاسير وعلوم القرآن بلغات 
مختلفة

التبرع بقيمة نســـخة واحدة مببلغ 
(٣ د.ك).

التبـــرع مبجموعة مـــن املصاحف 
مترجمة بلغات مختلفة.

التبرع بقيمة املجموعة وهي من ١٠ نسخ 

= ١ دينار × ١٠ نسخ = ١٠ دنانير
التبرع بحاوية = ٧٠٠ كرتونة ×١٠٠ 
نسخة مصحف = ٧٠ الف نسخة = 

٧٠ الف دينار.
التعريف باإلسالم: ٢٢٤٤٤١١٧  جلنة 

٩٧٦٠٠٠٧٤ -
ميكن التبرع واملساهمة على حساب 

رقم: ٠١١٩٨١٠٠٠٧ بنك بوبيان
sadaqah. :أو عبر املوقع اإللكتروني
com.kw والتواصـــل االلكترونـــي: 

@ipcorgkw

مشروع المصحف المترجم
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اذا بلغ العبد مشهد التقصير: علم أنه لو اجتهد 
في القيام باألمر غاية االجتهاد، وبذل فيه وسعه: 
فهو مقصر، وحق اهللا سبحانه عليه اعظم، وان الذي 
ينبغي له ان يقابل به مواله من الطاعة والعبودية 
واخلدمة: فوق ذلك بكثير، وان عظمة اهللا سبحانه 
وجالله تقتضي من العبودية ما يليق بها، واعتبر 
ــذا املثال: وهو ما عليه خدم امللوك وعبيدهم،  به
فهم يعاملونهم في خدمتهم باالجالل لهم والتعظيم 
ــية  واالحترام والتوقير واحلياء واملهابة واخلش
ــون قلوبهم وجوارحهم  ــح، بحيث يفرغ والنص
خلدمتهم، أفال يكون مالك امللوك ورب السموات 
ــى ان يعامل بذلك بل حقه ان يعامل  واألرض اول
ــهد العبد من نفسه انه لم  باضعاف ذلك؟ فاذا ش
ــوف ربه في عبوديته حقه، وال قريبا من حقه:  ي
علم تقصيره، ولم يسعه مع ذلك غير االستغفار 
ــره وتفريطه، وعدم القيام  واالعتذار عن تقصي
ــي له من حقه، وان حاجته الى ان يغفر  مبا ينبغ
ــره في العبودية، ويعفو عن  اهللا تعالى له تقصي
ــب من اهللا تعالى  ــد من ان يطل تفريطه فيها اش
ــى عبوديته ثوابا، الن العبد لو وفى العبودية  عل
حقها كما ينبغي لكانت مستحقة عليه ومفترضة 
ــى عبوديته هللا تبارك وتعالى وكون هذا  مبقتض

العبد مملوكا هللا سبحانه.
ان عمل العبد وقيامه بشؤون سيده: مستحق 
ــم كونه عبده ومملوكه، فلو طلب منه  عليه بحك
األجرة على عمله وخدمته لعده الناس أحمق وأخرق، 
ــذا الرجل وال مملوك هذا  ــذا وليس هو عبد ه ه
السيد على احلقيقة، بينما هو عبد اهللا ومملوكه 
ــه، فعمل العبد وقيامه  على احلقيقة من كل وج
ــه عبده فاذا  ــتحق عليه بحكم كون بحقوقه مس
اثابه عليه: كان ذلك مجرد فضل منه ومنة عليه 
ــتحقه العبد، ومن هنا يفهم  واحسان اليه ال يس
معنى قول النبي ژ: «لن يدخل أحد منكم اجلنة 
بعمله. قالوا: وال أنت يا رسول اهللا؟ قال: وال أنا، 

إال أن يتغمدني اهللا برحمته منه وفضل».
ــم اهللا تعالى على عبده لو وضعت  فأدنى نع
ــدى كفتي امليزان، ووضعت جميع اعمال  في اح
العبد الصاحلة في الكفة الثانية: لثقلت كفة النعمة 
ــم هذا احلديث  ــت كفة األعمال. واذا ض وطاش
الشريف الى قول اهللا تعالى: (إن الذين قالوا ربنا 
اهللا ثم استقاموا فال خوف عليهم وال هم يحزنون 
أولئك أصحاب اجلنة خالدين فيها جزاء مبا كانوا 
ــود بنفي دخول اجلنة  ــون) تبني ان املقص يعمل
ــل: هو نفي دخول اجلنة عوضا عن العمل  بالعم
املجرد عن القبول، واملقصود باثبات دخول اجلنة 
بالعمل: هو اثبات دخول اجلنة بسبب العمل الذي 

قبله اهللا تعالى برحمة منه وفضل.
ــى به العامل وجه  ــل الصالح الذي ابتغ فالعم
ــوله ژ كان سببا  اهللا تعالى واتبع فيه هدي رس
ــل، وبلوغ فضل  ــة اهللا تعالى للعام الدراك رحم
الرب بقبول العمل فكان دخول اجلنة في احلقيقة 
برحمة من اهللا تعالى وفضل وكان العمل الصالح 

سببا لذلك.
لذا قال أنس بن مالك ے: «يخرج للعبد يوم 
القيامة ثالثة دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان 
فيه سيئاته، وديوان النعم التي انعم اهللا عليها بها، 
فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات 
ــتنفذ حسناته كلها،  عبدي، فيقوم اصغرها فتس
ــتوفيت حقي بعد، فاذا  ــم تقول: وعزتك ما اس ث
ــم عبده وهبه نعمه عليه، وغفر  اراد اهللا ان يرح

له سيئاته وضاعف له حسناته».
وهذا يدل على كمال علم الصحابة رضي اهللا 
ــم بحقوقه عليهم، وفي  ــم بربهم، ومعرفته عنه
هذا األثر من العلم واملعرفة: ما ال يدركه اال أولو 
ــمائه وصفاته  البصائر العارفون باهللا تعالى واس
وحقه، وهذا األثر يعني على فهم قول رسول اهللا 
ژ: «لو ان اهللا عذب أهل سماواته وأهل أرضه: 
لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم: كانت رحمته 

لهم خيرا من أعمالهم».

األسوة الحسنة (١-٢)
ــالة  ــالمه عليه يبلغ رس عاش صلوات اهللا وس
اإلسالم ويبني الطريق إلى اهللا في رفق وحكمة 
وتؤدة، داعيا إلى اهللا بإذنه وسراجا منيرا، فكان 
ــل األعلى في األدب والكمال، واملثل األعلى  املث
ــي كل جانب من جوانب  ــي عظمة األخالق ف ف

احلياة.
ــل عظمة األخالق العالية، كان صلوات  ومن أج
ــالمه عليه أسوة كرمية وقدوة حسنة،  اهللا وس
مثال أعلى للمؤمنني الذين صفت أرواحهم، وزكت 
نفوسهم، وطهرت قلوبهم، واطمأنت أفئدتهم، 
واستنارت ألبابهم، فعاشوا في دنياهم العابرة 
ــدار اآلخرة، يجمعون  الفانية يريدون اهللا وال
الزاد لدار البقاء في جنة الفردوس مع األنبياء 
والصديقني والشهداء والصاحلني، وحسن أولئك 

رفيقا.
اتخذوا السبيل إلى اهللا، وجعلوا الهادي رسول اهللا 
ژ األسوة احلسنة، والقدوة املباركة، للوصول 

إلى هذه الغاية املنشودة، والسعادة العظمى.
عاش صلوات اهللا وسالمه عليه حياته املباركة 
ــورا وخيرا، ورحمة  ــا هاديا، فمأل الدنيا ن كله
ــال إلى اهللا تعالى بعد أن  وعدال، ثم ودعها راح
بلّغ الرسالة وأدى األمانة، ونصح األمة وجاهد 
ــالة على أحسن  في اهللا حق اجلهاد، وبلغ الرس

صورة عرفتها البشرية جمعاء.
ومبا أن األسوة احلسنة هي االقتداء بأهل اخلير 
ــا يتعلق مبعالي  ــل والصالح في كل م والفض
ــوة واحلق والعدل،  ــور وفضائلها، من الق األم
فقدوة املسلمني األول رسولنا محمد ژ، وفي 
ــول  ذلك يقول- عز وجل: (لقد كان لكم في رس
اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر 

وذكر اهللا كثيرا - األحزاب: ٢١).
ــذه اآلية الكرمية: أن  ــن دقيق املعاني في ه وم
ــبحانه جعل األسوة في رسول اهللا ژ  اهللا س
ــا في وصف خاص من أوصافه،  ولم يحصره
أو خلق من أخالقه، أو عمل من أعماله الكرمية، 
ــمل االقتداء أقواله  وما ذلك إال من أجل أن يش
ــيرته كلها ژ، فيقتدى املسلم به  وأفعاله وس
ژ بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، ويقتدى 
بأفعاله وسلوكه من الصبر، والشجاعة والثبات، 
واألدب وسائر أخالقه، كما يشمل االقتداء جميع 
درجات االقتداء من الواجب، واملستحب، وغير 

ذلك مما هو محل االقتداء.
 وقضية القدوة واالقتداء من املسائل املهمة في 
ــال، وتنقل التجارب والعلوم  بناء األمم واألجي
واألخالق، ويتصل الالحق بالسابق بهذه القدوة، 
ــبحانه وتعالى قال لنبيه ژ: (قل هذه  واهللا س
سبيلي أدعو إلى اهللا على بصيرة أنا ومن اتبعني 
ــبحان اهللا وما أنا من املشركني - يوسف:  وس
١٠٨)، والنبي ژ طبعا كان خلقه القرآن وقص 
اهللا عليه قصص أنبياء كثيرين، وقال سبحانه: 

(فبهداهم اقتده - األنعام: ٩٠).
 فاقتداؤه ژ باألنبياء أمر طبيعي، ومن باب أولى 
يتوجب علينا أن نقتدي به ژ وهو على خلق 
عظيم، وهذا ما يفهمه الصحابة في االقتداء به في 

عبادتهم وسلوكهم وكل شأن من شؤونهم. 
ــا- قال: «قدم  ــر- رضي اهللا عنهم عن ابن عم
ــبعا، وصلى خلف  النبي ژ فطاف بالبيت س
ــى الصفا» وقد قال  ــام ركعتني، ثم خرج إل املق
ــول اهللا أسوة  اهللا تعالى: (لقد كان لكم في رس

حسنة - األحزاب: ٢١)» رواه البخاري ١٦٢٧. 
وعن األشعث بن سليم قال: سمعت عمتي حتدث 
عن عمها قال: «بينما أنا أمشي باملدينة، إذا بإنسان 
ــع إزارك، فإنه أتقى وأبقى»  خلفي يقول: «ارف
فإذا هو رسول اهللا فقلت: يا رسول اهللا إمنا هي 
ــوة؟» فنظرت  بردة ملحاء، قال: «أما لك في أس
فإذا إزاره إلى نصف ساقيه» رواه الترمذي في 

«الشمائل احملمدية» بسند صحيح.
وأفاد عبيد بن خالد بأنه كان يوما ميشي باملدينة 
ــان من خلفه يقول له: ارفع إزارك  ففاجأه إنس
ــوى للبعد عن الكبر  ــه أتقى، أي أقرب للتق فإن
واخليالء، وأبقى من تعلق جناسة تلوثه. فتبني 
ــول اهللا، فأشار إلى أنه  له أن املتحدث هو رس
إمنا يرتدي بردة ملحاء أي سوداء ليست فاخرة 
ــها األعراب، وكأنه يقول: إن هذا الثوب  يلبس
ــار به، وال يلبس في احملافل واملجالس،  ال اعتب
وإمنا ثوب مهنة ال ثوب زينة، فقال له النبي ژ: 
أليس لك في أسوة واقتداء واتباع؟! ومراده طلب 
ــم يكن في تلك البردة خيالء  االقتداء به وإن ل

سدا للذريعة.
أخي الودود: إن من الوسائل املهمة جدا جلذب 
ــالم، وامتثال أوامره واجتناب  الناس إلى اإلس
ــلم  نواهيه، القدوة الطيبة التي يتمثل بها املس
من خالل األفعال احلميدة، واألخالق الزاكية، ما 
يجعله أسوة حسنة لغيره، فيقبلون عليه، ألن 
ــلوك أبلغ وأكثر من التأثر  التأثر باألفعال والس

بالكالم وحده.
فالقدوة احلسنة هي في احلقيقة دعوة عملية 
لإلسالم، يستدل بها سليم الفطرة راجح العقل 
من غير املسلمني على أن اإلسالم حق من عند 

اهللا، وشتان بني القول والعمل.
ــتطاع الرسول ژ بفضل اهللا ثم تلك  ولقد اس
القدوة أن يحمل معاصريه قيم اإلسالم وتعاليمه 
وأحكامه، ال باألقوال فقط، وإمنا بالسلوك الواقعي 

احلي.

خالد  اخلراز

من روائع اخلط العربي

أذكركم
سورة البقرة آية ١٥٢

اخلطاطة نورية غارسيا من اسبانيا استفادت 
اخلطاطة نورية من تكرار االحرف املوجود في 
النص بحيث نسجت من اخلطوط املتوازية ايقاعا 

رائعا.

ÊhôcPÉa

شهر االنتصارات

كل سرية حصلت على عهد رسول اهللا ژ 
كانت درسا نبويا للمسلمني إلى يوم القيامة، 
وقد جند في السرية هذه أو تلك أحداثا مكررة 
أو وصايـــا مكررة ولكنها فـــي حد ذاتها غير 
مكررة، بل فيها دروس وعبر لن يســـتغني 
عنها املســـلمون فـــي كل حروبهم ومعاركهم 
التالية، والتي إن تركوها أو جتاهلوها خسروا 
الدنيا واآلخرة، وما الهزائم التي تعرض لها 
املســـلمون في تاريخهم احلديث إال حصيلة 
ابتعادهم عن املنهج النبوي السامي في إدارة 
احلروب واملعارك.. واليوم نســـتذكر سرية 
نبوية جديدة أال وهي «سرية حمزة بن عبد 

املطلب إلى سيف البحر».
بعد عودة رسول اهللا ژ من غزوة االبواء 
إلى املدينة املنورةـ  وقيل إن السرية كانت قبل 
غزوة االبواء ـ وصلت األخبار بوجود قافلة 
على رأســـها أبي جهل بن هشام مع ثالثمائة 
راكب آخرين قادمني من الشام، متر من جانب 
البحـــر األحمر عند ناحية العيص من ناحية 
جهينة وهي التي يقال عنها سيف البحر أي 

ساحله.
فاتخذ رسول اهللا ژ القرار سريعا فأمر 
عمه سيد الشهداء حمزة بن عبد املطلب ے 
أن يتحرك باجتاه تلك القافلة، فعقد له رسول 
اهللا ژ لـــواء ابيض قيل انه أول لواء يعقده 
رسول اهللا ژ منذ وصوله إلى املدينة مكتوب 
عليه «ال اله إال اهللا محمد رسول اهللا». وحمله 

في تلك السرية أبو مرثد الغنوي ے.
كانت السرية مكونة من ثالثني راكبا نصفهم 
من املهاجرين وعلى رأسهم أبو عبيدة بن اجلراح 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وسالم مولى 
أبي حذيفة، وعامر بن ربيعة، وعمرو بن سراقة، 
وزيد بن حارثة، وكناز بن احلصني وابنه مرثد 
وأنسة مولى رسول اهللا ژ وآخرون غيرهم، 
والنصف اآلخر من األنصار وعلى رأسهم أبي 
بن كعب وعمارة بن حزم، وعبادة بن الصامت، 
وعبيد بن اوس، واوس بن خولي، وأبو دجانة، 
واملنذر بن عمرو، ورافع ابن مالك، وعبداهللا 
بن عمرو بن حرام، وقطبة بن عامر بن حديدة 

وآخرون رضي اهللا عنهم أجمعني.
وقيل إن رسول اهللا ژ لم يخرج مع سرية 
حمزة إال املهاجرين وانه لم يخرج معه األنصار 
إال في بدر وهو الرأي الراجح واهللا اعلم.. فقد 
اكتفى رســـول اهللا ژ مبوقـــف األنصار من 
إيوائهم للمهاجرين فـــي ديارهم ومؤاخاتهم 
لهم، فلم يكلفهم عناء السرايا حتى خروجه 

لبدر.
وفي الوقت نفســـه أرسل رسول اهللا ژ 
ســـرية أخرى بقيادة عبيدة بن احلارث ے

في مهمة أخرى.
حتركت السرية أو الدورية مبسير اقترابي 
حسب املصطلحات العسكرية حتى وصلوا إلى 
ناحية العيص بالقرب من جهينة حيث كانت 

القافلة قد وصلت.
وفي يوم الثالث من شهر رمضان من السنة 
الهجرية األولى، التقـــى الفريقان واصطفوا 
للقتـــال، ولكن تدخل بينهـــم مجدي- وقيل 
مخشي- بن عمرو والذي كان حليفا للمسلمني 
وقريش وهو من جهينة، وبدأ يفاوض الطرفني 
بشأن ترك القتال، فاقتنع الطرفان باالنسحاب، 
فرجع أبو جهل إلى مكة ورجع حمزة بالسرية 
إلى املدينة. وملا وصلت السرية إلى املدينة ذهب 
قائدها حمزة بـــن عبد املطلب ليقدم التقرير 
العسكري واخبر رسول اهللا ژ بخبر قبول 
تدخل مجدي بني الطرفني ألنهم رأوه منصفا 
لهم، فوافقه رسول اهللا ژ على ما فعل، ولعل 
األســـباب كثيرة منها عدم توازن القوى بني 
الطرفني أو أن الســـرية فقدت عامل املفاجأة 

واهللا اعلم.
وملا مر رهط مجدي هذا باملدينة ودخلوها 
أكرمهم رسول اهللا ژ وصنع لهم خيرا، ولهذا 
كان يقول مجدي عن ذلك: انه ما علمت ميمون 

النقيبة مبارك األمر.
وفي هذه السرية يقول حمزة من أبيات:

ــت لغارة ــى انتدب ــوا حت ــا برح فم
ــى راحة الفضل لهم حيث حلوا ابتغ

ــق خاف أول  اهللا  ــول  رس ــر  أم
ــن قبل ــن الح م ــواء لم يك ــه ل علي

ــوا فعقل ــوا  أناخ ــا  تراءين ــا  فلم
ــرض النبل ــدى غ ــا وعقلنا م مطاي

ــا ــه نصيرن ــل اإلل ــم حب ــا له وقلن
ــل ــن حب ــة م ــم إال الضالل ــا له وم

ــا باغي ــك  ــل هنال ــو جه أب ــار  فث
ــل ــي جه أب ــد  ــاب ورد اهللا كي فخ

ــم غواتك ــوا  تطيع ال  ــؤي  لل ــا  في
ــالم واملنهج السهل وفيئوا إلى اإلس

لقد كانت نتائج هذه السرية على املعسكر 
الوثني سيئة للغاية، حيث هزت كيان قريش 
وبثت الرعب في نفوس رجالها، وفتحت أعينهم 
على اخلطر احملدق بهـــم والذي أصبح يهدد 

طريق جتارتهم، وبالتالي اقتصادهم.
أما املســـلمون فقد كانـــت نتائجها عليهم 
إيجابية، حيث تصاعدت الروح احلماســـية 
بينهم، وأعطتهم بعدا عميقا من الثقة بالنفس 
واجلرأة على عدوهم، ذلك الذي اســـتطاعوا 
وألول مرة الوقوف فـــي وجهه بقوة أبهرت 
قريش وأدهشتهم «قال أبو جهل حني قدم مكة 
منصرفه عن حمزة: يا معشر قريش إن محمدا 

قد نزل يثرب وأرسل طالئعه، وإمنا يريد أن 
يصيب منكم شيئا، فاحذروا أن متروا طريقه، 
وأن تقاربوه فإنه كاألسد الضاري، إنه حنق 
عليكم نفيتموه نفي القردان على املناسم، واهللا 
إن له سحرة، ما رأيته قط وال أحدا من أصحابه 
إال رأيت معهم الشياطني وإنكم عرفتم عداوة 

ابني قيلة فهو عدو استعان بعدو».
والقردان: جمع قـــراد وهي دويبة تعض 
اإلبل. واملنسم: بكسر السني: طرف خف البعير 
والنعامة والفيـــل واحلافر، وقبل: هو للناقة 
كالظفر لإلنســـان. وابني قيلة هو كنابة عن 
األوس واخلزرج، فقيلة أمهم وكانوا ينسبون 
إليها. وملا بلغ النبي ژ ما دار بينهم من حوار 
نتيجة ردة فعلهم نحو شرارة اإلنذار األولى 

التي أطلقها جتاههم قال: 
«والذي نفسي بيده ألقتلنهم وألصلبنهم 
وألهدينهم، وهم كارهون، إني رحمة بعثني 
اهللا - عز وجل - وال يتوفاني حتى يظهر اهللا 
دينه، لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأحمد، وأنا 
املاحي الذي ميحو اهللا بي الكفر، وأنا احلاشر 

يحشر الناس على يدي، وأنا العاقب».
نعم.. إنها ســـرايا املصطفى التي تضعنا 

أمام دروس عظيمة منها:
١ـ  أن رسول اهللا ژ لم يكتف بوجود مكان آمن 
يلجأ إليه ويقعد بل حرك سراياه لقطع طريق 
جتارة قريش واخذ الغنيمة منها الستعادة جزء 
من أموال املهاجرين الذين هاجروا بأنفسهم 

فقط. 
٢ـ  أن رسول اهللا ژ لم يسمح بخروج األنصار 
في أولى سراياه ألنهم كانوا- رضي اهللا عنهم- 
مشغولون بواجب النصرة والضيافة في املدينة، 
فلم يثقل كاهلهم على الرغم من اســـتعدادهم 

للقتال إلى جانبه في أي وقت.
٣ـ  أن رسول اهللا ژ قدم اعز الناس إلى قلبه 
في تلك الســـرايا فلم يكن يخاف على زيد أو 
حمزة بل كان يجعلهما على رأس السرايا وفي 

هذا درس للقادة واألمراء إلى قيام الساعة.
٤ ـ قبول رســـول اهللا ژ وساطة مشرك بني 
الطرفني وقام بإكرام الوسيط مكافأة له، ولكنه 
قبل بالوساطة ألنه صاحبها كان غير منحاز 
ألحد الطرفني فوافق على وساطته، وال ميكن 
االعتداد بالوســـاطة األميركيـــة في القضية 
الفلســـطينية وقبولها وتقدمي ما حصل في 
هذه الســـرية حجة لها الن اجلانب األميركي 

منحاز لليهود وال يعتبر منصفا.
نسأله تعالى أن يجعلنا ممن يهتدون بهدي 
رسول اهللا ژ في سلمه وحربه انه ولي ذلك 
والقادر عليه، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب 

العاملني.

سرية سيد الشهداء 
حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر

د.وليد العلي
إمام وخطيب املسجد الكبير

همسات معارف
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أذنك من أين يا جحا؟

املثل للشخص  يقال هذا 
الذي يريد ان يسلك طريقا 
بعيدا بالرغم من وجود طريق 
أسهل يوصل الى نفس الهدف 
، فهو أشبه بجحا الذي سئل 
عن اذنه فأشار بيده اليمني من 
فوق رأسه على اذنه اليسار 
البعيدة متخطيا االذن اليمني 

القريبة.

ضيع املشيتني

يقال ملن يقلد تقليدا أعمى، 
وملن يطمع مبا ليس له فيخسر 
ماله، قصته حتكى ان غرابا 
رأى عصفورا ميشي فأعجبته 
مشيته وأراد ان يتعلمها وظل 
يح��اول ولكنه لم يس��تطع 
وعندم��ا يئس منه��ا حاول 
العودة الى مش��يته القدمية 
إال ان اختلط في املش��يتني 
وأصبح أقبح الطيور مشيا.

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

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1ـ  ميس الرمي، 2ـ  حواءـ  احلول، 3 
ـ م م مـ  التوبة )معكوسة(، 4ـ  يد 
)معكوسة(ـ  مير، 5ـ  عارضـ  املوت 
)معكوسة(، 6 ـ مرتو )معكوسة( 
ـ مر، 7 ـ رائع ـ ســـرى، 8 ـ رمان، 
9 ـ ســـار ـ ل ل ل، 10 ـ دسائسهم 

ـ مر.

عموديًا:
1 ـ محمد عوض ـ سد، 2 ـ يوميات ـ فأس، 
3ـ  ســـئمـ  ر ر رـ  أر )معكوســـة(، 4ـ  ا ا 
ـ إضمـــار، 5 ـ أملس، 6 ـ رابية ـ عالة، 7 ـ 
يلومونـ  نلم، 8ـ  محترم، 9ـ  لو )معكوسة( 

ـ رمل )معكوسة( ـ مت، 10 ـ اإلمارات.

حل عينك .. عينك

حل اعرف الشخصية:
أشرف عبدالباقي

حل كلمة السر:
الشارقة

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

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

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

عادي متوسط متقدم كلمة السر: إمارة خليجية 
من 7 أحرف

ادمتاقرطلا
ريسةعيرسلا
ةوميحالملا
قاسشفارتعا

سنلرمقلاحم
هـءيمصبديعس

لامطبرمغنا
ىوبرادرولا

دضودحدماظن
هـأرهـلسديرو
للدعحيباصم
ااةيملاعلا

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

الكلوروفيل

عندم��ا متت��ص الورقة 
بعض الضوء فإنها متتص 
ما به من طاقة تستخدم في 
تشغيل عملية حيوية ومهمة 
وضخمة تستمر دون توقف 
النهار،  طيلة ساعات ضوء 
فالكلوروفي��ل ه��و مفتاح 
احلي��اة املمكنة على كوكب 

األرض.
اذا اخضعنا ورقة شجرة 
لرأينا  امليكروسكوب  حتت 
غرفة دقيق��ة حتاط بجدار 
من السيليلوز ومليئة مبادة 
حبيبية تسمى السيتوبالزما 
وترى بني احلبيبات الدقيقة 
املستديرة ذات اللون األخضر 

البراق.
وهذه تعرف بالبالستيدات 
املش��بع���ة  اخلض��راء 
بالكلوروفيل الذي هو نوع 
األصباغ فهو مادة كيميائية 

ملونة.
الكلوروفيل في  يوج��د 
جميع النباتات مبا في ذلك 
الطحال��ب وتعرف النباتات 
الت��ي حتتوي علي��ه بأنها 
التغذي��ة ألنها قادرة  ذاتية 
املعدنية  املواد  على حتويل 
أو غي��ر العضوية الى مواد 
عضوي��ة دون ان تلجأ الى 
مواد سبق جتهيزها بواسطة 

كائنات أخرى.
م��ن  نوع��ان  يوج��د 
والقان��ون  الكلوروفي��ل 

الكيميائي لكل منهما هو:
كلوروفيل أ: ك 55 يد 72 

أ 5 ن 4 مغ.
كلوروفيل ب: ك 55 يد 

70 أ 6 ن 4 مغ.
م��ن  اجل��زيء  ان  أي 
الكلوروفيل أ يتكون من 55 
ذرة كربون و72 هيدروجني 
و5 أوكسجني و4 نيتروجني 

وواحد مغنيسيوم.
وظيفة الكلوروفيل

عندما يدخل ثاني اوكسيد 
الكربون م��ن الهواء خالل 
مسام الورقة ويدخل املاء من 
التربة خالل العروق تتقابل 
هاتان املادت��ان في اخلاليا 

املكتظة.
وعندما يلتقط كلوروفيل 
املعرضة للش��مس  الورقة 
الفوتون أو دقيقة من دقائق 
الطاقة الشمسية فإنها تتحول 
الى طاقة كيميائية، والواقع 
فان الكلوروفيل يعمل كعامل 
مساعد وهو مادة لها القدرة 
على زيادة س��رعة التغيير 
الكيميائي ومبساعدة أمالح 
احلديد املوجودة في الورقة 
الكلوروفيل هذه  يستخدم 
لتفتي��ت جزيئات  الطاق��ة 
ثاني أوكسيد الكربون واملاء 
وإعادة ترتيب ذراتها لتكوين 
املواد الكربوهيدراتية كالسكر 

والنشا.
ويطل��ق عل��ى عملي��ة 
الناجتة عن  الكربوهيدرات 
تدخل الكلوروفيل حتت تأثير 
الضوء بعملية البناء الضوئي 

الكلوروفيلي.

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي

)من كتاب: ينابيع املعرفة
لـ د.قاسم األسدي (

)من كتاب:   أشهر األقوال واألمثال
لـ وليد ناصيف(

أفقياً:

عمودياً:

الكلمات املتقاطعة

1 ـ مسرحية لفيروز، 
2ـ  أم البشرـ  السنة، 
3 ـ متشابهة ـ االقالع 
عن الذنب )معكوسة(، 
4 ـ أحـــد األطـــراف 
)معكوسة(ـ  يعبر، 5 
ـ رفضـ  عكس احلياة 
)معكوسة(، 6ـ  عكس 
عطشان )معكوسة(ـ  
علقم، 7ـ  جميلـ  سار 
ليال، 8ـ  من الفواكه، 9 
ـ مشىـ  متشابهة، 10ـ  

مكائدهم ـ حنظل.

ـ فنـــان مصـــري   1
راحـــل ـ حاجـــز، 2 
ـ  ـ مذكـــرات يومية 
الفالح،  مـــن أدوات 
3 ـ مل ـ متشـــابهة ـ 
للمساحة )معكوسة(، 
4ـ  متشابهانـ  إخفاء، 
5 ـ ناعم، 6 ـ ربوة ـ 
عـــبء، 7 ـ يعذلون ـ 
ـ مبجل، 9  جنمع، 8 
ـ للتمني )معكوسة( 
الصحـــراء  فـــي  ـ 
اكتمل،  ـ  )معكوسة( 

10 ـ دولة خليجية.

احلل  أسفل الصفحة



الرياض ـ خالد المصيبيح 

بعد نهاية املباراة النهائية لكأس ولي العهد السعودي 
ع���ام 2013 لكرة القدم، بني قطبي العاصمة النصر والهالل 
والتي كسبها الهالل بفارق ركالت الترجيح كان املشهد األبرز 
الذي لفت االنتباه لعموم املش���اهدين وسط أفراح العبي 
وأنصار الهالل هو البن رئيس النصر تركي بن فيصل بن 
تركي ذي االثني عش���ر عاما وهو يذرف دموعا غزيرة من 

آثار خسارة النصر.
وكان املش���هد مؤثرا جدا ووالده األمير فيصل يواسيه 
وميسح تلك الدموع وسكت الطفل تركي عندما همس والده 
في اذنه ووضحت ابتسامة خرجت رغم االلم الذي تعرض 

له ذاك الطفل.
ووسط إحلاح اجلميع بسؤال تركي ماذا قال لك والدك لم 

يجب، وعندما التقى الفريقان في نهائي نفس املسابقة عام 
2014، حضر األمير الصغير وقد وصل الى 13 س���نة برفقة 
والده تلك املب���اراة التي انتهت بفوز النصر بهدفني مقابل 
هدف للهالل ليصعد تركي مع والده لتسلم الكأس وهناك 
ابتسامة عريضة جدا تعلو محياه وسأله أحد الصحافيني 
الذين عايش���وا حدث املسابقة السابقة »تركي ماذا قال لك 
والدك بعد نهاية مس���ابقة املوسم املاضي؟« فقال: »والدي 
وعدني بأن افرح املوس���م القادم ببطولتني وليست واحدة 
وضحكت وقتها الني اعرف والدي فهو »يقول ويطول« وهذا 

اآلن كأس ولي العهد بيدي والدوري اقترب كثيرا«.
ومع تس���لم األمير فيصل لكأس���ي الدوري والكأس لم 
ينس ان يحمل ابنه ومعه الكأس���ني على االعناق ويشير 
للجماهير الى عيني ابنه تركي ولسان حاله يقول »دموع 

تركي غالية عندي وهذا مهرها«.

فيصل بن تركي: »دموع تركي غالية عندي وهذا مهرها«

إعداد: ناصر محمد
العالقات الوطيدة الكويتية ـ البحرينية لها طعم ومكانة مميزة 

في قلوب أبناء البلدين نظرا ملا يربطهما من صالت وطيدة، خصوصا الرياضة التي بدأت 
منذ اخلمسينيات، ويسعدنا خالل الشهر الفضيل ان نعيد نشر مجموعة من الصور 

الرياضية القدمية التي توثق هذا الترابط بني البلدين.

العربي في اعتزال سلمان شريدة

شارك فريق النادي العربي لكرة القدم في 
مهرج���ان اعتزال جن���م املنتخبني الوطني 
والعس���كري ونادي احملرق سلمان شريدة 
الذي أقيم عام 1981، والصورة لتبادل اإلعالم 
التذكارية بني سلمان وشريدة وعدنان عبداهلل، 
فيما يبدو طاقم حكام املباراة جاسم مندني 

وابراهيم الدوي وعبدالغفار العلوي.

أهداف  التنسى

دموع  غالية
واهلل  زمان الرياضة الكويتية - البحرينية

سامي الحسن

»هو العب فنان في زمن القوة« هذا ما قاله األسطورة 
الهولندية يوهان كرويف عن النجم البرازيلي روماريو. 
في تصفيات التأهل لكأس العالم 1994 عن أميركا اجلنوبية 
كان على البرازيل الفوز على أوروغواي في مباراة حاسمة 
للتأهل لكأس العالم وحتت ضغط الرأي العام البرازيلي 
اضطر مدرب »السيليساو« من استدعاء النجم روماريو 
الذي ابعد عن صفوف املنتخب ملدة س����نتني، ولم يخيب 
الفتى الذهب����ي ظن اجلماهير حينما اح����رز هدفا ضمن 

ملنتخب بالده التواجد في العرس العاملي.
وفي كأس العالم 1994 التي أقيمت في الواليات املتحدة 
تأهلت البرازيل لدور ال�����16 كأول املجموعة الثانية بعد 
فوزي����ن وتعادل، حيث أحرز روماري����و أول اهدافها في 
البطولة وقادها للفوز على روسيا 2-0 في أولى مبارياتها، 
ثم اكتس����حت الكاميرون بثالثية نظيفة أحرز روماريو 
هدفه الثاني، وفي مباراتها الثالثة أدركت التعادل 1-1 مع 

السويد بهدف لروماريو.
وفي ربع النهائي واجهت البرازيل خصمها هولندا في 

مباراة من العيار الثقيل انتهت لصالح السامبا 2-3.
ويبقى الهدف األغلى للنجم روماريو في نصف النهائي 
عندما أحرز خامس أهدافه في البطولة، وبقيت الس����ويد 
صامدة أم����ام املد الهجومي البرازيلي حتى الدقيقة )80( 
عندما تطاول روماريو برأس����ه للكرة ليضعها في شباك 
السويد ليقود السامبا للفوز بهدف نظيف والتأهل للنهائي 
ومواجهة ايطاليا والتتويج بالكأس الرابعة ويفوز روماريو 

بلقب أفضل العب في البطولة.

مياتوفيتش حقق المستحيل

أقيم نهائي ابطال أوروبا 1998 في العاصمة الهولندية 
أمستردام ريال مدريد يصعد ملالقاة يوڤنتوس في نهائي 
األبطال. مواجهة ظن اجلميع أنها محسومة لصالح السيدة 
العجوز، كيف ال وهو الذي يخوض النهائي الثالث على 
التوالي له في املس����ابقة ويضم ف����ي صفوفه نخبة من 

أفضل العبي العالم وعلى رأسهم الفرنسي زندين زيدان 
وااليطالي ديل بييرو، في الوقت الذي يعد خالله وصول 
الريال للمشهد اخلتامي حتت إمرة يوب هاينكس مبنزلة 
االجناز الذي ل����م يتوقعه أحد، من يصدق أن الريال كان 
فريق متوسط املستوى ال يقوى على منافسة كبار القارة 

األوروبية؟
لكن الكبير يبقى كبيرا، هذا الشعار الذي رفعه الريال 
في املواجهة، تكتيك املباراة جعل أعصاب جماهير الفريقني 
تتهشم أمام روعة الس����احرة املستديرة. 66 دقيقة مرت 
حتى أتت الصاعقة، مياتوفيتش يصنع احلدث ويسجل 
هدف الفوز لريال مدريد. هيستيريا في املدرجات، فريق 
ال يكاد يصدق نفسه وآخر متعجب مما يجري على أرض 
امللع����ب. اللقاء انتهى بعودة املل����وك للتربع على عرش 

أوروبا بعد غياب دام 32 عاما متتاليا.

تامودو يهدي »الملكي« لقب الدوري

لعل أسوأ ذكرى يستحضرها جمهور برشلونة 
لالعب راوول تامودو حني سجل في »كامب نو« 
هدفا قاتال بقميص إسبانيول في ديربي كتالونيا، 

كانت املباراة تس����ير نحو فوز برشلونة باملباراة 
بنتيجة 2-1 لكن الدقيقة 89 حملت هدفا من تامودو 
أعاد فيه الدوري لنقطة الصفر خصوصا وأنه بنفس 

اللحظة سجل الهولندي رود فان نيستلروي هدفا 
لريال مدريد أمام سرقسطة نقل لقب الدوري 
من اإلقليم الكتالوني إلى العاصمة في ختام 
موسم 2006-2007، وهو اللقب األكثر إثارة 

في تاريخ الليغا.
وفي نهاية املوس����م تعادل ريال مدريد 
وبرش����لونة بالنقاط برصيد 76 نقطة لكن 
امللكي تف����وق بفارق املواجهات املباش����رة 

ليقتنص ال����دوري من غرميه التقليدي 
بفضل تامودو الذي بقي عدوا جلماهير 
برشلونة حتى بعد انتقاله للعب في 

صفوف رايو فاليكانو.

روماريو يحمل »السامبا« 
لنهائي »94«
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المقادير:
1 بيضة كبيرة + 3 صفار 

بيض كبير
¾ كوب )150غ( سكر

½ كوب )75غ( طحني عادي 
جميع االستخدامات
1 م ش فانيال سائلة

¼ م ش ملح
3/2 1 كوب )400 مل( حليب

1 م ط جيالتني بدون نكهة
¼ كوب )60 مل( ماء

1 كيكة اسفنجية إيطالية، 
مقطعة شرائح حجم 1 سم

3/2 كوب )160 مل(  شراب 
التوت أحمر

½ كوب )150غ( مربى توت 
أحمر

كوب )250 مل( دبل كرمية 
ثقيلة

 م ط سكر بودرة
½ كوب )75غ( حبات توت 

أحمر طازج للزينة
¼ كوب )30غ( رقائق لوز 

للزينة

الكمية تكفي 6 ــ 8 أشخاص
وقت االعداد 30 دقيقة + 6 

ساعات جتميد بالفريزر
املستوى: 2

الطريقة:
بواسطة املضرب الكهربائي، 

يخفق البيض وصفار 
البيض مع السكر والطحني 

والفانيال وامللح في إناء 
عميق على السرعة العالية 

حتى يتجانس. تخفض 
سرعة املضرب الكهربائي إلى 
السرعة البطيئة، ثم يضاف 

احلليب بالتدريج. 

يسكب اخلليط في قدر كبير 
ويوضع على نار هادئة مع 

التقليب املستمر مبلعقة 
خشبية حتى يثقل القوام 

قلياًل ويصبح درجة حرارته 
80C عند قياسه بالترمومتر.  

في إناء صغير، يوضع 
اجليالتني مع املاء ويترك 

ملدة دقيقة حتى يلني. يوضع 
اجليالتني على نار هادئة 
ويقلب حتى يذوب متامًا. 

يضاف اجليالتني إلى خليط 
البيض ويقلب.

يدهن جوانب قالب بودينغ 
عميق )سعة 8 أكواب ــ 2 

لتر( بشراب التوت االحمر.
تبلل شرائح الكيك 

األسفنجية بشراب التوت 
االحمر وتدهن باملربى. 

تلصق شرائح الكيك في 
جوانب القالب، ثم تدهن 

بالكرمية.
تبلل شرائح الكيك املتبقية 

بشراب التوت االحمر 
وتدهن باملربى، ثم توضع 

في قالب البودينغ بالتبادل 
مع طبقة الكرمية على أن 

تنتهي الطبقات بطبقة من 
شرائح الكيك على أن تكون 

طبقة املربى نحو الداخل، ثم 
يضغط عليها قلياًل. توضع 
بالفريزر ملدة 6 ساعات على 

األقل.
تخفق الكرمية مع السكر 
البودرة بواسطة املضرب 

الكهربائي على السرعة 
العالية حتى تنتفش. 

تقلب الكيكة بحرص على 
طبق التقدمي وتزين بحبات 
التوت األحمر ورقائق اللوز 

وتقدم.

المقادير:
1 راس خس االمريكي مقطع الى شرائح

2/1 راس امللفوف البنفسجي
2 ثمر اجلزر املبشور

1 ثمرة االفوكادو مقطعه الى شرائح ومنقوعه 
بعصير الليمون

50 غرام من الطماطم الكرزية 
1 علبة الفاصوليا السوداء املعلبة.

الصلصة :
2 م.ط عسل

4/1 كوب زيت
2م.ط خردل ديجون

للتزيين :
ناتشوز

3م.ط كرمية حامضة

الطريقة:
1. تقطع اخلضار في وتوضع في طبق التقدمي 

2. تصفى الفاصوليا وتوزع على الطبق
3. تخلط مقادير الصلصة في اناء عميق 

وتسكب على السلطة وتزين بالناتشو.

السلطة 
المكسيكية

كيكة
مجمدة بالتوت  األحمر 
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 هو واحد من أصغر أعضاء األسرة بيسوم 
تتألف من البصل والكراث. هذا النبات هو 

األصلي إلى أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية 
. هو نبات معمر منوذجي هو في األساس 
قوي الرائحة الدائمة )النبات الذي يعيش 
ألكثر من عامني( ، تنمو قريبة من بعضها 
البعض في مجموعات ، ويكون لها شكل 

ممدود .
الثوم املعمر طويل ، نحيل ، جوفاء 

ومستدق األوراق التي ال تظهر إال في فصل 
الربيع ، وميكن أن يعزى رائحة الثوم 

املعمر القوية لعدد من مركبات الكبريت . 
ومع ذلك ، محتوى الكبريت هو أقل من ذلك 
من البصل والثوم . السيقان يكون لها طعم 

 مثل البصل وتستخدم في الطبخ .
وتستخدم األوراق اخلضراء مثل القش كما 

عشب التوابل. 
نظرا ملذاقها املعتدل وأقل الذع ، وغالبا ما 

يتم استخدامها لتعزيز نكهة الشوربات 
والسندويشات وأطباق السمك . ومع ذلك 
، ينبغي جتنب اإلفراط باسم الفالفونويد 
املوجودة في احلصول عليها دمرت عندما 

تتعرض لدرجات حرارة عالية . وتضم هذه 
العشبة أيضا من خصائص طارد احلشرات.

 فوائد الثوم المعمر
الثوم املعمر ليست الوحيدة املستخدمة في 
الطبخ ولكن أيضا متتلك خصائص مضادة 

لاللتهابات واملضادات احليوية. 
كونها غنية بالفيتامينات واملعادن ، وأنها 

توفر العديد من الفوائد الصحية .

يساعد في عملية الهضم
استهالك الكثير منه يسهل الهضم السليم 

. الثوم املعمر كونه مصدرا ممتازا لأللياف 
الغذائية ، يجعل النخالة الوظيفة في 

األمعاء والقولون ، وبالتالي منع اإلمساك 
، واضطرابات الرجت والبواسير . الثوم 

يساعد على التخلص من البكتيريا 
واخلميرة والفطريات في األمعاء ، مما 
 حسن سير العمل في اجلهاز الهضمي

الثوم يحتوي على كمية عالية 
من  واملغنيسيوم والنحاس والبوتاسيوم 

والفوسفور والكالسيوم واحلديد ، مما 
يساعد على حتسني عملية الهضم . وفقا 

للبحوث ، الثوم املعمر لديه أيضا خصائص 
مضادة للجراثيم التي تقتل 30 سالالت 

الساملونيال التي ميكن أن تسبب مشاكل في 
اجلهاز الهضمي مكثفة.

 خصائص مضادة للسرطان
الثوم لها خصائص مضادة للسرطان )التي 

ينفي آثار مادة مسببة للسرطان( . أنها 
حتتوي على العديد من مضادات األكسدة 
التي ميكن أن تدمر اجلذور احلرة ووقف 

منو اخلاليا السرطانية واألورام . هذه 
اخلضار يساعد جسمك إنتاج اجللوتاثيون 

، وكيل متكن جسمك لتحديد السموم 
واملواد األخرى تسبب السرطان والقضاء 

عليها . مت العثور على الثوم املعمر أن 
تكون مفيدة في عالج املريء واملعدة 

والبروستات ، وسرطان القناة الهضمية . 
كما أنها حتتوي على السيلينيوم ، الذي 

يحمي اخلاليا من آثار السموم واجلذور 
احلرة.

 فوائد القلب واألوعية الدموية 
الثوم يحتوي على األليسني ، وهو كبريت 
عضوي ما هو معروف خلفض. كما يطلق 

األليسني أكسيد النيتريك الذي يقلل من 
تصلب في األوعية الدموية ويقلل من 

ضغط الدم. هذه اخلضار يساعد على منع 
تكلس الشرايني . مركبات الفالفونويد 

مثل كيرسيتني أيضا تساعد على خفض 
مستويات الكولسترول وضغط الدم . أنه 

يقلل من تراكم الترسبات في الشرايني 
. فيتامني B6 موجودة في الثوم يقلل 

مستويات احلمض االميني من في الدم.

 خصائص مضادة لاللتهابات
هذا النبات له تأثير مضاد لاللتهابات 
خفيف التي ميكن أن تقلل من مخاطر 
االصابة من التهاب املفاصل ، ومرض 

الطبية الشائعة التي غالبا ما يتطور مع 
تقدم العمر . عصير الثوم املعمر ميكن 

استخدامها باعتبارها املواد الطاردة 
للحشرات أو تطبيقها على اجلروح لعالج 

االلتهابات الفطرية . كما أنها غنية بفيتامني 
C الذي يساعد على منع الكدمات واجلروح 

وكذلك يدعم اجلهاز املناعي . لديها أيضا 
خصائص فيتامني E املضادة لألكسدة 
التي تعزز جهاز املناعة . كل من هذه 

الفيتامينات تساعد في القضاء على اجلذور 
احلرة التي ميكن أن تتلف اخلاليا.

الثوم المعمر

مقادير العجينة
• 1 ½ كوب من الطحني

• 3 بيضات 
¾ كوب من الزبدة 

مقادير الحشوة
 1 كوب فطر البورتبيلو املفروم

2 كوب من جبنة  الغرويار املبشورة 
• ½ كوب من جبنة الفيتا املبشورة 

• 3 مالعق كبيرة من البقدونس املفروم
• ¾ كوب من احلليب 

• ملح وفلفل اسود 
• جوزة الطيب 

1 بيض

طريقة التحضير
1 - يخلط الطحني مع الزبدة ، ثم نضيف 
اليها احلليب فنحصل عندئذ على عجينة 

متماسكة.
2 - نخلط اجلبنة الصفراء مع اجلبنة 

البيضاء والبقدونس والفطر املفروم وامللح 
والفلفل األسود جوزة الطيب  والبيض

3 - نقسم العجينة ونرقها بجهاز الباستا 
الى قسمني  ونفردها 3 مرات مع اضافة 

القليل من الطحني الى ان تصبح بسمك 2 
مل ويتم توزيع احلشوة على القسم األول 

بعد أن يرق وميد على طاولة العمل.
4 - ندهن بالفرشاة  طرفي العجينة بقليل 

من البيض املخفوق ثم  نضع بعد ذلك 

القسم الثاني من العجينة فوق القسم 
األول. وبالسكني نقطع العجني طوال 

وعرضا.
5 - في اناء نخلط البيض ونضع حبات 

الرافيولي فيه 
6 - في اناء اخر نضع البقسماط املنكه 
باالعشاب ثم نضع فيه حبات الرافيولي 

املغموسة بالبيض حتى تغطيها
7 - في مقالة نضع زيت نباتي للقلي حتى 

يسخن ثم نقلي حبات الرافيولي الى ان 
تنضج وتشقر 

8 - تقدم مع صلصات مختلفة منها 
الطماطم او بيستو الريحان او الزيتون. 

رافيولي
الفطر وخليط األجبان المقلية 
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بثينة الرئيسي ولدت في محافظة مسقط شرقي سلطنة عمان بداية حياتها اإلعالمية كانت 
كمذيع���ة في تلفزيون س���لطنة عمان، وانتقلت بعد ذلك إلى الكويت للدراس���ة في »املعهد 
العالي للفنون املس���رحية«، وبدأت التمثيل فيها وكانت البداية في مسلسل حمل اسم »واو 
موتيل« كان يعرض أسبوعيا على قناة الراي، وتوالت بعد ذلك أعمالها الفنية في الكويت 

ودول اخلليج. 
كما أنها قامت بتقدمي برنامج »إهداءات« على قناة س���كوب، وبعدها قدمت برنامج بعنوان 
»يا هال« على قناة فنون، وبرنامج بعنوان »يا ليلة دانة« على تلفزيون الكويت الذي تعمل 

به حاليا.

بثينة الرئيسي
.. »واو موتيل«

بروفايل
فنان

بروفايل فنان.. زاوية رمضانية نسلط الضوء فيها 
عن عمر وجميع أعمال الفنان سواء التلفزيونية 
او املس����رحية او االذاعية من خالل بحثنا عنه 

بجميع املواقع واالرشيف

 ٭ اعداد بشار جاسم

أعمـال
ال تنسى

هناك أعمال ال تنسى مهما دار الزمن والتزال راسخة في عقول المشاهدين ألنها 
تحمل بين طياتها الكثير من المعاني التي ربما ال نجدها في األعمال الحالية.. 

من خالل هذه الزاوية سنتذكر تلك األعمال حتى تظل خالدة.

أحمد الفضلي

رصدت العديد من األعمال الدرامية الكويتية جشع 
وطمع ابن ام وكشفت عن وصول هذا اجلشع إلى ظلم 
األقارب وأكل مال اليتيم كذلك رصد التغير في طباع 
بعض أفراد املجتمع اخلليجي بشكل عام والكويتي 
بشكل خاص في ظل تبادل املصالح لكن يكاد ال يوجد 
عمل درامي جنح في التط����رق الى هذه األمور بقدر 
النجاح الذي حققه مسلسل »على الدنيا السالم« الذي 
يتحدث عن قصة الشقيقتني »محظوظة« و»مبروكة« 
وهما عمالقتا الدراما الكويتية حياة الفهد وس����عاد 
عبداهلل مع عمهما بعد أن يدبر لهما مس����ألة اجلنون 
ليدخال مستشفى الطب النفسي ليستولي على ورثهما 
ومن ثم هروبهما من املستشفى وتتوالى األحداث من 

خالل كوميديا شائقة ودراما متقنة.
شخصية »محظوظة« وهي األخت الكبرى ملبروكة، 
وقد كانت هي وأختها تعيش����ان في منزل عمهما أبو 
نبيل بعد وفاة والديهما في حادث سير، فكانت امرأة 
عمهما هيفاء تذيقهما شتى ألوان العذاب والتنكيل، 
فتجعلهما يغسالن األطباق واملالبس وينظفان البيت، 
وتعاملهما معاملة تنعدم فيه����ا الرحمة وتخلو من 
اإلنسانية، األمر الذي لم تطقه محظوظة مما جعلها 
تصاب بحالة نفس����ية أدخلتها مستش����فى األمراض 

العقلية.
ويبدو أن املدة الطويلة التي قضتها في املستشفى 
قد أثرت في قدرتها العقلية لذلك تظهر تصرفاتها في 
بعض األحيان قريبة إل����ى اجلنون. وقام بأداء هذه 

الشخصية الفنانة حياة الفهد.
شخصية »مبروكة«: وهي األخت الصغرى حملظوظة، 
وقد اضطرت ملجابهة تسلط هيفاء وحدها بعد حتويل 
أختها للطب النفس����ي، ولكنها لم تلبث طويال لكي 
تلح����ق بأختها، فبمجرد أن ق����رر عمها تزويجها من 
ابنه املدلل نبيل )بلبل( كانت قد عزمت على الهروب 
من املنزل واللحاق بأختها في مستش����فى األمراض 
العقلية، وهي متيل إلى النزعة القيادية بعض الشيء، 
وهي صاحبة األفكار اجلهنمية واخلطط املدروس����ة 

طوال احللقات.
العمل الذي قام بتأليفه الكاتب طارق عثمان وأشرف 
على اإلخراج حم����دي فريد أحد األعمال الناجحة بل 
هو من العالمات البارزة في الساحة الفنية الكويتية 
واخلليجية وال يزال يحصد نسبة مشاهدة كبيرة من 
خالل عرضة عبر مختلف الفضائيات احمللية واخلليجية 

برغم من إنتاجه في ثمانينيات القرب املاضي.

»على الدنيا السالم«..

الجشع اإلنساني

سماح جمال

ي���رى البعض أن الصداق���ة أصبحت من 
املس���تحيالت، فبات من الن���ادر في حياتنا 
ان نالق���ي »اخلل الوفي« الذي يكون مبنزلة 
الصخرة التي نرمي عليها هموم ومصاعب 
احلياة التي تواجهنا، اليوم يشاركنا الفنان 
عب���داهلل التركماني برأي���ه، فيقول: صديق 
الطفول���ة ورفيق اللعب والش���غب، وندمي 
الذكريات السعيدة واحلزينة.. ولد خالي وولد 
عمتي علي قاس���م »بوعباس«، وكالنا ولدنا 
في عام واحد 1981 وبأشهر مختلفة فهو ولد 
في شهر ابريل بينما ولدت في شهر ديسمبر، 
وكانت اهتماماتنا منذ الصغر مختلفة، لكن 

نقضي أوقاتنا معا طوال أيام األسبوع منذ 
الصباح إلى املس���اء لينام كل منا في فراش 
غرفته، فهو يسكن في منطقة بيان وأسكن في 
منطقة العارضية، على أمل اللقاء صباحا عند 
باب املدرسة احلديدي، استيقظ في الصباح 
الباكر، وأرتدي مالبس املدرس���ة ألذهب مع 
والدي- اهلل يرحمه- بس���يارته الكاديالك 

البرونزية اللون موديل 1980.
وأكمل قائال: الش���ي املضحك أننا نرتدي 
نفس نوع املالبس من بنطلون وقميص، فقد 
اشتريناها معا ومن نفس احملل.. واملصادفة 
أنن���ا نرتدي نفس القياس حتى إن حقيبتي 
وحقيبته ومحتوياتها بكل تفاصيلها متشابهة 

لدرجة أننا نخطئ بها في بعض األحيان.

وتابع قائال: وكنت انتظر عند باب املدرسة 
احلديدي بالقرب من أستاذ البدنية احملبوب 
أستاذ سيد أحمد وصول علي مع والده خالي 
قاسم بسيارته الشفروليه كابرس رصاصي 
اللون موديل 1980، لندخل معا املدرسة بعد أن 
نسلم على أستاذ سيد أحمد متجهني للفصل 
وجنلس بالقرب بعضنا من البعض في الصف 
املقابل للس���بورة السوداء، وجنلس  األول 
نلعب جميع األلعاب ونتحدث عن كل شيء 
يحصل معنا دون حرج إلى أن تبدأ احلصة 
األولى. وأردف قائال: ذكرياتي كثيرة مع صديق 
الطفولة واحلديث عنه يطول جدا، لكن سأذكر 
موقفني مع���ه، واحد مضحك واآلخر محزن، 
املوقف املضحك أنه عندما كنا في سن اخلامسة 

نعشق متابعة الرسوم املتحركة وباألخص 
»جونكر«، ففي احللقة األخيرة يختفي البطل 
»جونكر« في كوكب األسد األخضر الشرير 
وينفجر.. فبكينا مع���ا عليه مثل »كنتارو« 
صدي���ق »جونكر«.. بكينا بحرقة قلب عليه 
كأن هناك عزاء لدينا، ولدرجة أن كل من في 
املنزل يحاول اسكاتنا لكن لم يستطع إيقاف 

دمعتنا على البطل »جونكر«.
وعن املواقف احملزنة التي جمعتهم، قال: 
عندم���ا جاءني بالغ وفاة والدي اهلل يرحمه 
تلقيت اتصاال من »علي« دون تفكير ولم يرد 
علي حلظتها.. إال أنه بإحساسه عرف أن هذا 
الوقت لم يتصل فيه إال لشيء خطير، فاجته 
دون وعي للمستشفى ليكون أول من أخذني 

بأحضانه معزيا لي باكيا على مصابنا بوفاة 
أبي، رحمه اهلل.

من ناحيته، قال علي قاس���م: أكبر عيوب 
عبداهلل التركماني هي عدم االلتزام باملواعيد 
العائلية خاصة، بس���بب ارتباطه باألعمال 
الفنية، فإذا قال لنا انه سيأتي بعد ساعة نعلم 
أننا لن نراه اال بعد ساعتني على اقل تقدير. 
وحتدث عن افضل ميزة او صفة يفضلها في 
عبداهلل التركماني، فقال: طيب وما يقصر مع 

أحد مهما يكن.
اما املواقف التي جمعتهم وال ينساها، فقال: 
عندما كنا صغارا كان »يخش���ني ملن ادخن 
عش���ان حلد يصيدني وبالنهاية والده اهلل 

يرحمه صادنا وطقنا طق احنا االثنني«.

صداقة
النجوم

»صداقة« زاوية تشرع أبوابها على صفحات جريدة 
»األنباء« خالل الش��هر الفضيل، يكش��ف فيها 
الفنانون عن مقتطفات مش��تركة مع رفقاء 
دروبهم، ويش��اركوننا ف��ي بداية صداقتهم 

وما يجمعهم

عبداهلل التركماني: 
يختفي البطل »جونكر« في كوكب األسد األخضر.. 

فأبكي مع ولد خالي عليه بحرقة ! 
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كما عودتك صفحة »بحري« في كل أسبوع، على 

االلتقاء بحداق ذي خبرة يعطينا من معلوماته 

البحرية ليس���تفيد أكبر ع���دد ممكن من حداق 

الصيد ومواقع األسماك وأفضل أنواع الييم التي 

تس���تخدم لصيد بعض انواع األسماك الصعبة 

واليوم نلتقي باحلداق يوسف مال يوسف الذي 

حدثنا عن بداياته وموسم صيد سمكة السبيطي 

والشماهي واهم الشروط التي تعتمد عليها لصيد 

حبيب املاليني كما اطلعنا املال يوسف على ممارسة 

هواية الغوص والنصائح املهمة التي قدمها الخوانه 

في ختام هذا اللقاء، فإلى احلوار:

بداي���ة: الوالد واخلال هما من علماني الصيد من حس���بة املاياة 

وأماكن تواجد األس���ماك واملوادع والترديع ومواسم الصيد وأفضل 

أنواع األسماك وأشياء أخرى وأنا بعمر 5 سنوات عندما كنت أرافقهم 

برحالت صيدهم إلى احملادق الشمالية مثل الركسة والدفان وفي ذلك 

الوقت كان اخلير موجود والصيد متوافر وندخل للبحر ونطلع منه 

بصيد طيب من بواليل وش���عوم ونويبي وفروخ شماهية ونقرور 

س���مكتنا متنوعة أما اآلن فالصيد تغير والس���مكة قلة بسبب كثرة 

احلداق والقراقير واملشابك وشباك الصيد »العديد« والتلوث، وبعد 

أن كبرت معي هواية احلداق وكبرت احالمي بأن أمتلك طرادا خاصا 

فيني وفعال اشتريت طرادا بحجم 14 قدما وأنا بعمر 16 عاما وبدأت 

أذهب به مع األصدقاء إلى أماكن األسياف الطيبة التي حتتوي على 

الصيد واحليش���ان والدفان وقطعة الدعية والركس���ة ودائما وابدأ 

صيدي يعتمد على موسم األسماك.

أفضل أوقات السنة بالصيد

ويضيف املال يوس���ف: ان اوقات صيد األسماك تختلف من مكان 

إلى آخر ومن موقع إلى موقع وكل هذا يحدده املوس���م وكل نوع من 

األسماك له وقته ومنطقته ومن يتحلى باخلبرة التي أتتت عن طريق 

املمارسة يكون دائما هو صاحب النصيب األكبر في الصيد وافضل 

أوقات الس���نة عندي بالصيد تكون من ش���هر اكتوبر ولغاية يناير 

وأح���ب أن أحدق مبكان واحد في ذلك الوق���ت وهو عوهة ام اخلير 

ألن في هذا الوقت الذي ذكرته جتد جميع انواع األس���ماك موجودة 

وحاضرة من ش���عوم وبواليل ونويبي ونقرور وطبعا هذا الشيء 
مطلب كل احلداقة.

موسم السبيطي والشماهي

وتابع: أنا أحب دائما أبحث عن السمكة احلالل باحلداق ودوارتي 

السبيطي حبيب املاليني والشماهي والسبيطي ليس له موسم معني 

وإمنا يعتمد في صيده على املناطق ويكثر صيد أكثر ش���يء بشهر 

فبراير باحليش���ان والدفان، اما الش���ماهي فمواسمه كثيرة وأفضل 

وأماكن���ه التي يتواجد فيه���ا بكثرة هي ال���دردور وعوهة واالقواع 

اجلنوبية مثل بنيدر واالري���اق وقاروه واألماكن التي حتتوي على 
احلطام أو احلديد 

أفضل ماياة صيد السبيطي

ويقول: اختلفت طرق صيد السبيطي وكل حداق وخبرته، وهناك 

اشخاص يس���تخدمون طرقا وييما معينا في مكان معني ويفوزون 

ولكنهم ال يس���تطيعون استخدامها في مكان آخر، والسبب ان صيد 

السبيطي يختلف من مكان الى آخر ومن منطقة الى اخرى، اضافة الى 

ذلك املاياة التي ينصاد فيها السبيطي تكون مختلفة مبعنى ان هناك 

اماكن يحتاج لصيد السبيطي ماياه معينة وجتده يضرب عليك في 

ماياه السجى ومبكان آخر يضرب عليك بآخر البثر وكل مايه حتتاج 

الى ييمة معينة، وافضل انواع الييم التي يضرب عليها السبيطي هي 

املصير والسلس والنقاقة والليواف، ومن خالل خبرتي املتواضعة 

اقول ان حداق الس���بيطي الفجر يحتاج الى انك حتدق له بالسلس 

واذا فكرت انك حتدق للسبيطي بالليل عليك باملصير.

يوم لك ويوم عليك

ويضيف مال يوس���ف: اصعب ش���يء على الواحد ان يكون حاط 

هدف في راسه وعندما حتني ساعة حتقيقه يضيع فجأة عندها يشعر 

الواحد بحالة من اليأس وه���ذا ما حصل معي عندما كنت ذاهبا مع 

االصدقاء في رحلة صيد الى القفص البحري، يومها كنت افكر انني 

اصيد شماهي عود، وفعال ضرب على خيطي شماهي راهي وعندما 

قم���ت مبوادعته تذكرت ان خيطي ناعم بحجم 35، ومتلكني اخلوف 

ان اخليط ال ينقص وجلست اوادعه ملدة عشر دقائق تقريبا، وفجأة 

حصل اللي كنت خايف منه وقص اخليط وضاع مني هدفي وحلمي 

الشماهي، عندها اصبت بضيقة صدر كبيرة، ولكن تذكرت ان الرزاق 

حي وبيده كل ش���يء وعسى ان يعوضني بشيء اكبر، وفي النهاية 

هذا حال البحر يوم لك ويوم عليك.

هواية الغوص تعلقت بها ألكتشف خفاياها

وقال: دخلت في عالم االعماق في العام 2005 وكانت اول جتربة 

لي في الغوص في ذلك العام، والذي دربني على هذه الهواية اجلميلة 

خالي خليل مال يوسف، وقد احببت هواية الغوص جدا وتعلقت بها 

وبدأت اطور من نفس���ي فيها واحاول اكتشاف خفاياها واطلع على 

اسرار االعماق وحياة االسماك من خالل النزول لالعماق اكثر شيء، 

وقد غصت في اكثر من موقع ومنطقة في الكويت ومنها قاروه واالرياق 

واس���ياف الزور وبنيدر وايضا غصت خارج الكويت بسلطنة عمان 

واملالديڤ والبحرين، وافضل جتربة لي باملالديڤ عندما غصت مع 

سمكة »الويل شارك« وتعتبر من فصيلة اسماك القرش، اال انها اليفة 

وال تشكل خطرا على كل من يقترب منها وهي تتغذى على االعشاب 

واالحياء البحرية الدقيقة، كما ان مسدسي البحري يبحث دائما عن 

اسماك معينة واكثر ما افضله هي اسماك البالول والطالح والربيب 

واحلم بصراحة بصيد سمكة چنعد عمالقة.

ختامية

ويختم مال يوس���ف قائال: ال تفكر في اخلي���ط فقط وحاول انك 

جترب اكثر من طريقة بالصيد واضف الى قاموس���ك البحري اشياء 

جديدة وخبرة مناسبة واجعل الس���ؤال الصحاب اخلبرة فخرا لك 

واتبع الطرق الصحيحة واهتم بعدة الس���المة واالسعافات االولية 

كامل���ة، وطبعا كل ما تقدم انصح ب���ه اخواني احلداقة، وفي اخلتام 
امتنى للجميع الصيد الوفير.

مالَّ يوسف: الشماهي مواسمه كثيرة.. والسبيطي ماياته مختلفة
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تقديرا من »األنباء« لدور الديوانيات االجتماعي في الكويت وجتسيدا ملكانتها وأثرها اإليجابي بني املواطنني من خالل تبادل الزيارات، فإننا نحرص على نشر أسماء أصحاب الديوانيات وعناوين ومواعيد ديوانياتهم خالل شهر رمضان املبارك.
 وعلى الراغبني من أصحاب الدواوين في نشر بيانات ديوانياتهم إرسال اسم الديوانية والعنوان واملوعد على فاكس رقم: 22272830 أو إمييل editorial@alanba.com.kw .. عساكم من عواده .. وكل عام واجلميع بألف خير.

ديوانياتكم في »األنباء« خالل رمضان املبارك

مالحظاتاملنطقة والعنوانموعد االستقبالالديوانية
بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالميوميابدر وناصر محمد الساير

بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالم ـ ق1 ـ ش نصف اليوسف ـ م43األحدبورسلي
بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالماألربعاءاجلوعان

بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالم ـ ق3 ـ ش عبدالوهاب الفارس ـ م20األحددغيشم الدغيشم
بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالماألحدالفليج

بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالم - ق 3 األحد والثالثاءبدر جاسم البرجس
بعد صالة العشاءضاحية عبداهلل السالم - ق 1 - ش16 - م10يومياً ورسمياً االربعاءاحلنيف

بعد صالة العشاءضاحية عبداهلل السالم ـ ق3 ـ ش33 ـ م10األربعاءعيسى أحمد العجيل
بعد صالة العشاءضاحية عبداهلل السالم ـ ق2 ـ ش حمود النصف ـ م27األحداملضاحكة

بعد صالة العشاءضاحية عبداهلل السالم ـ ق2 ـ ش حمود النصف ـ م33يومياابناء املرحوم عبداملجيد اخلنفر
بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالم ـ ق1 ـ ش هرم بن سنانيومياالقعود

بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالم ـ ق3 ـ ش أحمد الغامنالثالثاءالهاجري
بعد صالة التراويحضاحية عبداهلل السالم ـ قطعة 1 ـ شارع صنعاء ـ منزل 13االثننيد.كامل اجليران )ديوان اجليران( 

بعد صالة التراويحاالحمدي - ق1 - ش 20 - م 729يومياًاخلتالن
بعد صالة العشاءاشبيلية – ق2 – ش 201 - م 3االربعاءجزاع بن ضاوي املطيري

بعد صالة العشاءاشبيلية - ق3 - ش308 - م5األحدعبدالهادي نافل ريضة العجمي
بعد صالة العشاءبيان ق 11 - ش األول - م 37السبتالدرباس
بعد صالة العشاءاجلابرية ق 7 ش 9 م 40االثننيالدريبان

بعد التراويحاجلهراء القدمية – ش مبارك العياراألحدالعيار
بعد صالة التراويحاجلهراء القدمية ش عبداهلل بن جدعانالثالثاء واخلميسابناء املرحوم فالح سليمان السالم

بعد صالة التراويحاجلهراء ـ العيون ـ ق 1 ـ ش 2 م 138الثالثاءالقبيل
بعد صالة التراويحاجلهراء – النعيم – ق1 – بجانب فرع اجلمعيةيومياابناء عبدالرزاق القعود احلريز النبهان

بعد صالة التراويحاجلهراء – الواحة – ق3 – ش9 - م1يوميانايف بليبص البذالي
بعد صالة العشاءحطني ق 4 ش 15 م 89االثننيالشارخ )املقر املؤقت(

بعد صالة العشاءحطني ق 2 ش 212 م 42الثالثاءفهد العدواني واخوانه
بعد صالة التراويحاخلالدية ق 3 ش جاسم محمد البرجسيومياأبناء املرحوم جاسم محمد البرجس

بعد صالة العشاءاخلالدية ـ ق1 ـ ش حضرموتاألربعاءخالد فهد اخلليفة
بعد صالة التراويحاخلالدية – ق4 – ش41 – م27األحدسعد احلميدان

بعد صالة التراويحاخلالدية ق3 ش بلودان م22األربعاءاليحيى
بعد صالة العشاءخيطان القدمي - ق5 - ش40 - م27األربعاءسالم الدرعان واخوانه

بعد صالة العشاءالدسمة ق4 - قسيمة 1 ـ شارع االستقالليومياً ورسمياً كل ثالثاءمعرفي
بعد صالة التراويحالدسمة ـ ق1 ـ ش14 ـ م2االثننياحلميدة
من 9 إلى 12 مساءالدسمة ق6 - ش مكي جمعة ـ  م 10يوميااجلزاف

من الساعة 9 مساءالدسمة ق 5 ـ ش سالم اجلميعان م 68االحد واالثننيعبدالرسول الباذر
بعد صالة العشاءالدعيةيوميااألستاذ

بعد صالة التراويحالدعيةيومياديوان املناعي
بعد صالة التراويحالدعية ـ ق1 ـ ش18 ـ م2 مقابل شارع القاهرةاالحدالعماير

بعد صالة العشاءالرميثية ـ ش حسن البنا ـ ق7  ـ م31 ـ مقابل دوار اجلوازاتالثالثاءالتميمي
بعد صالة العشاءالرميثية ـ ق4 ـ شارع 45 ـ قسيمة 43اخلميساحملطب

بعد صالة العشاءالرميثية ـ ق3 ـ ش31 ـ م19اخلميسعلي احمد صالح الفرس
بعد صالة العشاءالرميثية ـ ق9 ـ ش أسامة بن زيد ـ ج90 ـ م5السبتعلي البالم
بعد صالة العشاءالرميثية – ق3 – ش ناصر املباركالثالثاءاملضحي

بعد صالة العشاءالرميثية ـ ق7 ـ ش حراء ـ م18األربعاءمنوه
بعد صالة العشاءالرميثية ق 8 ش حسن البنا م 16الثالثاءعبدالرضا عبداهلل خورشيد

بعد صالة التراويحالروضة ـ ق3 ـ ش شهاب البحراألحداحلنيان
بعد صالة التراويحالروضة ق 4الثالثاءالعامر

بعد صالة التراويحالروضة ـ ق5 ـ ش البارودي م5الثالثاءالعمران
بعد صالة التراويحالروضة شارع دمشقالثالثاءالعجيل
بعد صالة العشاءالزهراء – ق4 – ش417 – م8الثالثاءالبيرمي

بعد صالة التراويحالزهراء ق 5 ش 503 م 20األربعاءاجلمعان
بعد املغربالقبلة ـ ش اخلليج العربي بجانب متحف الكويت الوطنييومياالبدر

بعد صالة التراويحالساملية - ق 12 - ش األول - ج 6 - م 14االثنني واجلمعةاحلساوي
بعد صالة التراويحالساملية ق 12 ش ابوهريرة ج 7 م43يومياعرب

بعد صالة التراويحالسرة ـ ق2 ـ ش4 ـ م11األربعاءحمود خليفة البحوه
بعد صالة التراويحالسرة ش حمد الرومي م 21األحداخللف

بعد صالة التراويحالسرة ـ ق2ـ ش9 ـ  م 120يوميامحمد التناك
بعد صالة العشاءالسرة ـ ق5 ـ ش3 ـ على الدائري الرابع ـ مقابل الروضةيوميامشاري عبداهلل الدخيل 

بعد صالة التراويحجنوب السرة ـ الصديق ـ ق 7 قسيمة 35االثننياألنصاري
بعد صالة العشاءسلوى ـ ق9 ـ شارع املخفر ـ مقابل ق4اخلميسالباوي

بعد صالة التراويحسلوى – ق6 – ش11 – م428االثننيخليفة الهيلع
بعد صالة التراويحسلوىاألحدالغريب

بعد صالة العشاءسلوى ـ قطعة 12 ـ شارع 1 ـ منزل 97الثالثاءراشد عيد األذينة
بعد صالة التراويحسلوى ـ ق12 ـ ش9 ـ م3يومياًسعد الناصر احملجان

بعد صالة التراويحسعد العبداهلل ـ ق4 ـ ش427 ـ م248الثالثاءعبداهلل سالم دودان الشمري
بعد صالة التراويحسعد العبداهلل ق 11 ش 171 م 126 أزرق 12 ـ الديوان من اخللفالسبت واألحد واالثننيأبناء بطاح سفاح اخلثعاوي السعيدي

بعد صالة التراويحسعد العبداهلل ق 8 ش 862 م30يومياالهرماس
بعد صالة التراويحالشامية ق 8 - ش سكينة بنت احلسني -  م21 االربعاءاخلضر

بعد صالة التراويحالشاميةالثالثاءالرفاعي
بعد صالة التراويحالشامية ـ ق7 ـ ش72 ـ م24يوميااملنصور

بعد صالة العشاء حتى 11 مساءالشامية ـ ق1 ـ ش19 ـ م1يوميااحلميدان
بعد صالة العشاءالشاميةمن السبت الى اخلميساملرحوم عبداهلل زكريا األنصاري

بعد صالة العشاءالشامية ـ ق2 ـ م3 ـ ش حمد صالح احلميضيالثالثاءد.بدر اخلليفة

مالحظاتاملنطقة والعنوانموعد االستقبالالديوانية
بعد صالة التراويحالشامية ـ ق3 ـ ش37 ـ م11يوميامسعد علي املسعد
بعد صالة التراويحالشامية ـ ق4 ـ ش يوسف الغامن ـ م6 ـ مقابل املركز الصحياألربعاءعبدالرحيم آل فخرو

بعد صالة التراويحالشامية ـ ق1 ـ ش10 ـ م3 ـ مقابل الدائري األولاالثننيالغربللي
بعد صالة العشاءالشعب ـ ق5 ـ ش املنامةاألحدجوهر حيات

بعد صالة التراويحالشعب ـ ق1 ـ ش املنامة ـ م8يومياخالد املسباح
بعد صالة العشاءالشعب ـ ق5 ـ ش57 ـ م10االحدالقطان

بعد صالة التراويحالشويخ ق 4 ش أحمد خالد الفوزان م 19من األحد الى اخلميساملرحوم عبداهلل األحمد السميط
بعد صالة التراويحصباح السالم  ـ ق12 ـ ش األول ـ م25 مقابل العداناالثننياجلماح
بعد صالة التراويحصباح السالم – ق6 – ش األول – ج17 – م33الثالثاءالرندي

بعد صالة التراويحضاحية صباح السالم ق9 ش4 ج3 م16يوميامفرح بن ذعار السبيعي
بعد صالة التراويحالصباحية ق 2 ش 1 م 368 مقابل طريق امللك فهداألحدعبداهلل غدنان روضان الشمري

على مدار اليومالصباحية ـ ق2 ـ ش11 ـ م93يومياسلمان عبداهلل امليع
بعد صالة التراويحالصباحية – ق4 – ش14 – م893يومياصقر مناور احمليسن

بعد صالة العشاءالصليبخات ـ ش البحري ـ مقابل املقهى الشعبياالثننيبني متيم
بعد صالة التراويحالصليبخات – ق1 - ش 5 - م 8 يوميانايف سالم الرديني

بعد صالة التراويحالصليبخات ـ ق1 ـ ش102 ـ بجانب مسجد األوزاعيالثالثاءهذال اخلشمان الهاجري
بعد صالة التراويحالصليبية – ق2 – ش20 – م3اخلميسحبيب حايف العريفي الظفيري

بعد صالة العشاءضاحية عبداهلل املبارك - ق 2 - ش 3 - م 1الثالثاءالسهيل
بعد صالة التراويحالعارضيةاألحدالهيفي

بعد صالة التراويحالعارضية - ق 10 - ش 1 - ج 13- م 18 يومياخالد مفلح املطيري
بعد صالة التراويحالعارضية ق 10 ش 3 ج 1 م 13يوميامطلق عبداهلل بن مشوط العدواني

من الساعة 8 مساءالعدان ـ ق2 ـ ش61 ـ م23اجلمعةخالد علي جعفر
بعد صالة العشاءالعدان ق 2 ش 55 م 1االثننيخلف الدريبان

بعد صالة التراويحالعدان ـ ق3 ـ ش 27 ـ م39األربعاءعبداهلل محمد النيباري
بعد صالة التراويحالعديلية – ق3 – شارع عيسى العسعوسي – ج 33 - م 23يومياحسني عبدالرحمن العسعوسي

بعد صالة التراويحالعديلية – ق2 – شارع عبداهلل النوري – م23االثننيالنوري
بعد صالة التراويحالعمرية - ق 3 - ش املطار - م 91االربعاءالفالح

بعد صالة التراويحالعمرية ق 4 ش 5 م 31األحدعلي ثويني العرادة
بعد صالة التراويحالعمرية ق 3 الشارع املقابل حلديقة احليوان م 49األربعاءالفريج

بعد صالة العشاءغرب مشرف ق 3 ش 302 م 24األربعاءخالد مندني
بعد صالة التراويحالفحيحيل ـ ق3 ـ ش البدوية ـ م101يوميابن صعفاك العازمي

بعد صالة التراويحالفحيحيل ق 10 ش الساحلي م 14االثننيالعجيل
بعد صالة التراويحالفردوس ق 3 ش 1 ج 2 م 58يوميا واألحد رسميابدر الشريكة

بعد صالة التراويحالفردوس ـ ق9 ـ ج11 ـ م55 يوميامانع سرور اجلرمان وإخوانه
بعد صالة التراويحالفردوس ـ ق2 ـ ش 1 ـ ج9 ـ م12 االثننيضيدان صلبي الهاملي

بعد صالة العشاءالفردوس ـ ق7 ـ ش1 ـ ج4 ـ م10 اخلميسالفنيطل
بعد صالة التراويحالفروانية – ق1 – ش 129 – م35يومياالنمران
بعد صالة التراويحالفنطاس ـ ق2 ـ ش1يومياالبديح

بعد صالة التراويحضاحية فهد األحمد – ق4 – ش401 – م21األحدفراج العضيلة
بعد صالة التراويحالفيحاء ـ ق7 ـ ش7 ـ م10 ـ مقابل املسجداالثننيعبدالرحمن احلسينان

بعد صالة العشاءالفيحاء ـ ق6 ـ ش62 ـ م1 مقابل النزهةاالحدفيصل وعدنان اجلريوي
بعد صالة التراويحالفيحاء ـ ق8األثننيالفضالة

بعد صالة العشاءالقادسية – ق8– ش 82 – م 7يوميابو  عبداهلل البنا
بعد صالة العشاءالقادسية – ق9 – ش حطني – قسيمة 10األحدالعوضي
بعد صالة التراويحالقادسية - ق9 - ش96 - م 11اجلمعةالسهل
بعد صالة التراويحقرطبة - ق 2 - شارع دمشقاالربعاءالبسام

بعد صالة التراويحالقصر االثننيعدوان الطوالة
بعد صالة التراويحالقصر ق 3 ش 2 م 37الثالثاءاملشهور املرشد

بعد صالة التراويحكيفان ق 3 ش 33 م 9األحدالشايجي
بعد صالة التراويحكيفان ـ ق6 ـ ش الدائري الثالث ـ م12 ـ مقابل اخلالديةاالثننيبدر اجلريوي
بعد صالة التراويحكيفان ق 1  ش براك الصبيح قسيمة 48 مقابل احتاد ألعاب القوىالثالثاءرياض الصانع

بعد صالة التراويحكيفان – ق4 – ش القدسيوميا ورسميا األحدالفهد
بعد صالة التراويحكيفان ـ ق7 ـ الدائري الثالث مقابل اخلالديةالثالثاءالقطامي

بعد صالة التراويحكيفان ق 3 ش اخلليل بن احمد م 9األحدعبداهلل املعيوف
بعد صالة التراويحكيفان - الدائري الثانييومياًعبدالعزيز الزاحم

بعد صالة العشاءكيفان ـ ق5 خلف نادي الكويتاألحداملنيس
بعد صالة العشاءكيفان ـ ق1 ـ ش10 ـ م38 يوميااليونس

بعد صالة العشاءكيفان ـ ق5 ـ ش52 ـ م5يومياالسبيعي
بعد صالة التراويحجابر األحمد  - ق 532االربعاءالسندان

بعد صالة التراويحضاحية جابر العلي ـ ق1 ـ ش12 ـ م42األحدمرزوق قبالن بن داحي
من 9 مساءضاحية مبارك عبداهلل اجلابراألربعاءآل خريبط

بعد صالة التراويحمبارك الكبير ـ ق6 ـ ش14 ـ م9األحدبراك الضبيبي
بعد صالة العشاءمشرف ق6 - ش 41 - م6الثالثاءأنوراجلودر

بعد صالة العشاءمشرفالسبتاحلبيب
بعد صالة التراويحاملنصورية ـ ق2 ـ ش26 ـ م20االحدالرفاعي
بعد صالة التراويحاملنصورية ـ ق2 ـ ش25 ـ م1األحدالفارس

بعد صالة التراويحاملنصورية ـ ق1 ـ مقابل مسجد العثماناالحدالنقي
بعد صالة التراويحالنزهةاالثننيالبابطني

بعد صالة التراويحاملنقف ـ ق1 ـ ش141 ـ م57 ـ ديوان ابن مرعييومياابن مرعي
بعد صالة العشاءالنزهة - ق1 - ش18 - م6االثننيد. مصطفى يعقوب بهبهاني

بعد صالة التراويحالنزهةاالثننيالهنيدي
بعد صالة العشاءاليرموك ق 1 الثالثاءالفوزان

4:30 مسلسل استاذ ورئيس قسم
5:30 مسلسل باب احلارة 7

6:30 خواطر 11
7:00 االميان والعصر

8:45 مسلسل امنا رويحة الينة
9:30 الف ليلة وليلة

10:15 استاذ ورئيس قسم
11:00 باب احلارة 7

12:00 سيلفي
13:00 امنا رويحة الينة

19:10 عيال نوير كرتون
19:30 سيلفي

20:30 رامز واكل اجلو
21:00 استاذ ورئيس قسم

22:00 امنا رويحة الينة
23:00 باب احلارة 7

00:00 الف ليلة وليلة
1:00 الو فايز

2:00 حروف والوف

1:00 مسلسل العراب
2:00 برنامج علوم الدار

2:30 برنامج Rating رمضان
4:00 مسلسل حارش ووراش

17:30 برنامج من رحيق االميان
18:30 مسلسل دنيا 2
20:30 حارش ووراش

21:00 برنامج دروب
22:00 مسلسل حالة عشق

23:00 مسلسل لو اني اعرف
00:00 الكابوس

3:00 رامز واكل اجلو
3:30 مسلسل سيلفي

22:00 في عينها أغنية
23:00 حرمي السلطان - 4

 00:00 لك يوم  
00:55 بانتظار الياسمني 

 01:45 الراوي
04:00 في عينها أغنية
05:00حتت السيطرة

06:00الكاميرا اخلفية - خليك طبيعي
06:30مندوس- مسلسل كرتوني

07:05 دبي لندن دبي  
 08:00 حارة اليهود

09:00حرمي السلطان - 4
10:00سر الطبخة  

13:00 لك يوم
15:15 الكاميرا اخلفية - خليك طبيعي

15:40 شعبية الكرتون 10
16:00 سوالف طفاش 3
18:05 بانتظار الياسمني

19:00 دبي لندن دبي 

03:20 افريقيا التي رأيت 

16:00 برنامج من قال طبخة 
16:45 برنامج زمن الطيبني 

19:00 برنامج مقالب »ستوب تاكسي«
19:30 مسلسل »يوميات بورعد« 

20:00 برنامج اخر اثنني 
20:30 برنامج سمردحه 

21:30 مسلسل »النور« 
22:30 برنامج » غبقة صراحة«

    20:00 حارة اليهود
21:00 حتت السيطرة 

13:35 أحاديث وعبر 
14:15 مسلسل قابل للكسر 

15:30 مسلسل ذاكرة من ورق 
16:40 مسلسل أمنا يا رويحة الينة - 

اعاده 
17:50 وياكم 3 

18:45 صالة املغرب 
19:00 مسابقات رمضان 

19:05 كرتون 
19:15 سر حليمة 
20:00 هابي باص 

20:20 صالة العشاء 
20:50 مسلسل قابل للكسر - اعادة 

22:00 مسلسل أمنا يا رويحة الينة
23:20 مسلسل ذاكرة من ورق - اعادة 

00:30 الدروازة 
01:40 مسلسل أمنا يا رويحة الينة- اعادة 

02:45 سواعد االخاء 
03:15 صالة الفجر 

11:35 عيشها صح 
13:05 حنايا الغيث 

15:30 رب ذدني علما
15:45 مسلسل لك يوم 

16:30 مسلسل حال مناير 
17:40 مسلسل تورا بورا 

19:00 برنامج رسائل 
19:10 رتل مع العفاسي

19:25 مسلسل الليوان
20:05 اللئ السيرة

20:30 حديث القلوب 
21:00 كيس قرقيعان 

22:30 برنامج محلي 

12:40 اهلل يسعدك
13:00 أخالق احلبيب

00:00 استاذ ورئيس قسم
01:30 مسلسل بنات الروضة

02:00 الغربال ج 2
03:5 برنامج 30 سؤال
03:20 االيات احلسان

03:50 فنون دعوية
04:00 تورا بورا - اعادة

05:10 مسلسل لك يوم - اعادة
06:00 مسلسل الليوان - اعادة

06:50 مسلسل حال مناير - اعادة
08:10 مسلسل بنات الروضة - اعادة

10:55 أطباق مسافرة

برامج الفضائيات الكبرى
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الرياضية

غاسكيه يثأر
من كيريوس

»الليغا« تنطلق يوم 22 أغسطس
تقرر انطالق بطولة دوري الدرجة األولى اإلسباني موسم 2016-2015 يومي 22 و23 أغسطس 
املقبل. وانحاز رئيس املجلس األعلى للرياضة في إسبانيا، ميجل كاردينال، لصالح االحتاد 
اإلسباني لكرة القدم على حساب خالفاته القائمة مع رابطة الدوري للمحترفني، حول موعد 
انطالق املوسم اجلديد، وذلك لتوافق قرارات االحتاد مع برامج بطوالت االحتاد األوروبي لكرة 
القدم )ويفا(، وفقا ملا أفادت به صحيفة )ماركا( اإلسبانية. وكانت رابطة الدوري قد اقترحت 
انطالق البطولة يوم 16 أغسطس 2015 قبل أن يتوسط املجلس األعلى للرياضة وينحاز الحتاد 
اللعبة الذي حدد االسبوع الثالث من الشهر القادم.

فيدرر وموراي وفافرينكا إلى ربع نهائي وميبلدون

فيكتور ترويسكي 4-6 و7-6 
)4-7( و6-4 و6-3 و3-6.

الفرنس����ي ريشار  وبلغ 
غاسكيه احلادي والعشرون 
ربع النهائي ايضا بعد ان ثأر 
من االسترالي نيك كيريوس 
السادس والعشرين 7-5 و1-6 
و6-7 )7-9( و6-7 )6-8(.
وكان غاسكيه سقط امام 
كيريوس الع����ام املاضي في 
ال����دور الثان����ي عندما جنح 
االس����ترالي في قلب تخلفه 
مبجموعتني الى فوز بعد ان 
انقذ 9 كرات كانت كل واحدة 
كفيلة بخروجه من املنافسة، 
لكنه لم يستطع جتاوز ربع 
النهائي.  ويلتقي غاسكيه الذي 
بلغ نصف النهائي عام 2007، 
في الدور املقبل مع السويسري 

ستانيسالس فافرينكا الرابع 
وبطل روالن غاروس الفرنسية 
الذي انهى مشوار البلجيكي 
السادس عشر  دافيد غوفان 
بفوزه عليه 7-6 )7-3( و6-7 

)9-7( و4-6.
وتوقفت مباراة الصربي 
نوفاك ديوكوڤيتش املصنف 
اول وحامل اللقب مع اجلنوب 
افريقي كيفن اندرسون الرابع 
عشر بس����بب الظالم بعد 3 
ساعات و3 دقائق وتعادلهما 

مبجموعتني لكل منهما.
الكرواتي مارين  ووضع 
س����يليتش املصنف تاسعا 
حدا ملغامرة االميركي دينيس 
كودال املشارك ببطاقة دعوة 
بتغلبه عليه 6-4 و4-6 و3-6 

و5-7.

اندي م����وراي املصنف ثالثا 
ربع النهائ����ي اثر فوزه على 
الكروات����ي ايفو كارلوفيتش 
الثالث والعشرين 6-7 )7-9( 

و6-4 و5-7 و4-6.
وخسر موراي بطل 2013 
كما في املباراة السابقة ضد 
اندرياس س����يبي،  االيطالي 
املجموع����ة الثالث����ة قبل ان 
يحقق فوزه الس����ادس على 
التوالي على العمالق الكرواتي 
)11ر2 م( الذي تابع ارساالته 
الساحقة مسجال 29 ارساال في 
املباراة. ويواجه موراي الذي 
تأهل للمرة الثامنة الى ربع 
نهائي وميبلدون وهو الدور 
الذي خرج منه العام املاضي 
وفقد اللقب، مع الكندي فاسيك 
بوسبيسيل الذي هزم الصربي 

بلغ السويسري روجيه 
فيدرر املصنف ثانيا الدور ربع 
النهائي من بطولة وميبلدون 
البطوالت  االجنليزية، ثالث 
التنس،  الكبرى لكرة  االربع 
بفوزه على االسباني روبرتو 
باوتيس����تا العش����رين 2-6 

و6-2 و3-6.
وهي املرة الرابعة عشرة 
التي يبلغ فيدرر )33 عاما(، 
اللقب 7 م����رات في  حام����ل 
لندن ووصيف بطل النسخة 
ال����دور معادال  املاضية، هذا 
الرق����م القياس����ي لالميركي 
جيمي كون����ورز. ولم يبذل 
فيدرر جه����دا كبيرا واحتاج 
الى ساعة و26 دقيقة للقضاء 
على االسباني الذي سقط على 
األرض في الشوط السادس من 
املجموعة الثانية واصيب في 
قدمه ما حمله على استدعاء 
املسعفني. ويلتقي فيدرر في 
ال����دور املقبل مع الفرنس����ي 
الثاني عشر  جيل س����يمون 
الذي أقصى التشيكي توماس 
برديتش السادس وصيف بطل 
2010 بتغلبه عليه 6-3 و3-6 

و2-6. 
 ومتيل الكفة لصالح فيدرر 
الذي حقق 5 انتصارات على 
الفرنسي مقابل هزميتني في 

املواجهات املباشرة منهما.
من جانبه، تأهل سيمون 
للمرة الثانية الى ربع نهائي 
البطوالت الكبرى بعد االولى 
عام 2009 في فالشينغ ميدوز 
األميركي����ة، وحق����ق فوزه 
الس����ادس على برديتش في 
س����اعة و56 دقيقة مقابل 4 
هزائم آخرها في فبراير املاضي 
دورة روتردام الهولندية 6-2 

و6-1.
 بدوره، بل����غ البريطاني 

املخضرم السويسري يواصل ابداعه                                                                                                                                        )أ.پ(
املالكمة العاملية«.

وحصل مايويذر على أكثر 
م����ن 200 ملي����ون دوالر بعد 
مواجهت����ه مع باكي����او وميلك 
أس����بوعني الس����تئناف القرار 

بتجريده من اللقب.

جتريد مايويذر من لقب وزن الوسط
أعلن����ت منظم����ة املالكمة 
العاملية جتريد األميركي فلويد 
مايويذر من لقب وزن الوسط، 
الذي فاز به بع����د تغلبه على 
الفلبيني ماني باكياو هذا العام 

بسبب عدم اتباع اللوائح.
وقالت املنظمة في بيان إن 
مايويذر الذي تغلب على باكياو 
في مايو املاضي: »لم يسدد 200 
ألف دوالر في املوعد احملدد بعد 
املواجهة وقررت جتريده أيضا 

من لقب خفيف الوسط«.
وأضافت املنظمة أن: »اللوائح 
متنع اجلمع بني ألقاب عاملية في 
أوزان مختلفة وأن مايويذر كان 
يتعني عليه اختيار الوزن الذي 

سيحتفظ بلقبه«.
وتابعت: »جلنة بطولة العالم 
في منظمة املالكمة العاملية لم 
يكن أمامها أي بديل سوى جتريد 
فلويد مايويذر بسبب عدم اتباع 
ضربة قوية يتلقاها األميركياللوائح في مس����ابقات منظمة 

احلالية وأن هناك مسؤولني في 
باريس لالتفاق مع الالعب.

الن����ادي أيضا  كما يتطلع 
لتعزيز الوسط عبر ضم جنم 
الوسط األملاني والعب بوروسيا 
دورمتوند إيلكاي غوندوغان.

نشاط »اللومباردي« الصيفي ال يتوقف
أعلن نادي ميالن اإليطالي 
عب����ر موقع����ه الرس����مي على 
االنترنت عن توقيعه رس����ميا 
مع العب خط وسط بارما السابق 
خوسي ماوري ملدة أربع سنوات. 
وأوضح موقع »توتو ميركاتو« 
أن الالعب الش����اب ماوري كان 
واحدا من أه����م عناصر بارما 
خالل املوس����م املاضي، وجنح 
اللومباردي في احلصول على 
توقيعه بعد أن أعلن نادى بارما 
إفالسه. وجاء بيان ميالن عبر 
موقعه الرسمي: يعلن النادي عن 
توقيع عقد رسمي مع خوسي 
ماوري حتى يونيو لعام 2019. 
وكان الوزونيري قد تعاقد خالل 
ه����ذا الصيف مع كارلوس باكا 
من اشبيلية ولويس أدريانو 

من شاختار االوكراني.
كما ذكرت تقارير إيطالية 
أن ميالن يس����عى للتعاقد مع 
الفترة  األرجنتيني الواعد ماوري في سان سيروإبراهيموڤيت����ش ف����ي 

»امللكي« على غير العادة.. ياسادة
ضم ريال مدريد االسباني في صيف 2012 
الالعب الكرواتي الدولي لوكا مودريتش ثم 
أتبعه في صيف العامني التاليني على التوالي 
بالتعاقد مع الويلزي غاريث بيل والكولومبي 
جيمس رودريغيز، ولكن النادي امللكي بقيادة 
رئيسه فلورنتينو بيريز لم يضم حتى اآلن 
أي جنم كبير في فترة االنتقاالت الصيفية 
لعام 2015 فيما يوشك الفريق على بدء فترة 

اإلعداد للموسم اجلديد.
ولفت هذا الهدوء انتباه مشجعي النادي 
الذين يعلمون جيدا مدى ش���غف وحرص 
بيريز على جلب النجوم العامليني إلى صفوف 
الفريق في صفقات خيالية حققت العديد من 
األرقام القياس���ية على مدار سنوات طويلة 
إضاف���ة حلاجة الفريق حالي���ا أكثر من أي 
وقت سابق إلى جتديد الصفوف وضخ دماء 
جديدة في الفريق بعدما خرج صفر اليدين 

من جميع بطوالت املوسم املاضي.
وتزامن إخفاق املرينغي في املوسم املاضي 
مع النجاح الهائل ملنافسه التقليدي العنيد 
برشلونة الذي توج بالثالثية )دوري وكأس 

إسبانيا ودوري أبطال أوروبا(.
وكان هذا التضارب بني الفريقني في املوسم 
املاضي سببا في أن تسود التوقعات بتوجه 

الريال لضم مجموعة من النجوم البارزين إلى 
صفوفه هذا الصيف استعدادا للموسم املقبل، 
إال أن املرينغي لم يضم أي العب من العيار 
الثقيل في فترة االنتقاالت احلالية التي شهدت 
تعاقد بيريز مع املدرب االس���باني رافاييل 
بينيتيز ليخلف اإليطالي كارلو أنشيلوتي 

في قيادة الفريق.
بل واألكثر من هذا أن اجلدل األكبر املتعلق 
بالريال في س���وق االنتق���االت احلالية كان 
منصبا على إمكاني���ة رحيل اثنني من أبرز 
جنوم الفريق في الس���نوات املاضية وهما 
حارس املرمى املخضرم إيكر كاسياس واملدافع 

املتألق سيرخيو راموس.
وش���غل الالعبان الصفح���ات األولى في 
الصحف الرياضية االسبانية على مدار الفترة 
املاضية وسط تزايد احتماالت رحيلهما عن 

النادي بسبب عدما اتفاقهما مع بيريز.
وأصبح كاسياس وراموس جنمي املنتخب 
االسباني في بؤرة الضوء منذ أن قررا عدم 
إخفاء خالفاتهما مع البرتغالي مورينيو املدير 
الفني األسبق الذي قاد الفريق من 2010 إلى 
2013. وأوضحت الصحف االسبانية أن بيريز 
يسعى لضم حارس املرمى االسباني ديڤيد 
دي خيا من مان يونايتد ليحل مكان كاسياس 

الذي يدور اجلدل منذ العام املاضي بش���أن 
رحيله عن الفريق.

وأصب���ح رحي���ل رام���وس ه���و أحدث 
املوضوعات املثيرة للجدل في النادي امللكي 
خاصة أن بيريز نفس���ه وصف الالعب بأنه 
»بطل اللعب العاشر« بعد الهدف الذي سجله 
للفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 
ليس���اهم في فوز الفريق بلقبه العاشر في 

دوري األبطال.
وقبل أيام فقط من بدء استعدادات الفريق 
للموسم اجلديد بقيادة بينيتيز، لم يعرف 
املدرب اجلديد حتى اآلن مصير راموس أحد 
أبرز املدافعني في العالم كما ال يعلم بينيتيز 
ما إذا كان عليه االعتماد على كاس���ياس أم 

على حارس مرمى آخر.
ولم يتضح بعد ما إذا كان ما ذكرته صحيفة 
»ال تيرسيرا« في تشيلي بشأن انتقال أرتورو 
فيدال جن���م يوڤنتوس اإليطالي إلى الريال 

هذا الصيف، صحيحا.
وفيما يترق���ب اجلميع حس���م كل هذه 
املوضوعات املتعلقة، م���ازال لدى جماهير 
الريال األمل في أن يفجر بيريز مفاجأة من 
العيار الثقي���ل في األيام املقبلة بجلب جنم 

جديد إلى صفوف الفريق.

10% من قيمة صفقته. 
وفي كل األحوال، ال يستطيع 
توران اللع���ب مع البلوغرانا 
قبل مطلع 2016 بس���بب املنع 
املفروض على النادي الكاتالوني 

في موضوع شراء الالعبني.
ت���وران ثاني العب  وبات 
يضمه برشلونة بعد االسباني 

اليكس فيدال من اشبيلية.

»البلوغرانا« يظفر بخدمات »احملارب« توران
أعلن برشلونة بطل الدوري 
االسباني ودوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم ض���م التركي اردا 
توران م���ن اتلتيك���و مدريد 
خلمس سنوات مقابل 41 مليون 
يورو. وجاء في بيان للنادي 
الكاتالوني صاحب الثالثية في 
املوس���م املنتهي )احرز كأس 
اس���بانيا أيضا( انه س���يدفع 
مبلغ 34 ملي���ون يورو كبدل 
انتقال اضافة الى 7 آالف على 

شكل مكافآت.
ويعتبر توران )27 عاما( 
عصب تش���كيلة االرجنتيني 
دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو 
مدريد من���ذ انتقاله الى نادي 
العاصمة االس���باني في 2011 
قادما من غلطة سراي. وضم 
برشلونة توران بناء على طلب 
من املدرب لويس انريكي ليحل 
محل القائد تشافي هرنانديز 
املنتق���ل الى الس���د القطري. 
وهناك ضمن العقد بندا يتيح 
للرئيس اجلديد اعادة بيعه الى 
التركي اردا توراناتلتيكو مع خسارة ما نسبته 

عقد العب وس���طه كالوديو 
ماركيزيو حتى 2020 وذلك في 
نفس اليوم الذي شهد رحيل 
العب الوسط االسطوري اندريا 
ق���رر وفي عمر  الذي  بيرلو 
السادسة والثالثني االنتقال 
الى الدوري االميركي للدفاع 

عن الوان نيويورك سيتي.

أليغري باقٍ مع »اليوڤي« حتى 2017
مدد يوڤنتوس االيطالي 
عق���د مدربه ماس���يميليانو 
اليغري لع���ام اضافي حتى 
2017 بعد املوسم الرائع الذي 
حققه فريق »السيدة العجوز« 
بقيادت���ه حيث توج بثنائية 
ال���دوري وال���كأس احملليني 
ووصل الى نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
 ووصل اليغري )47 عاما( 
الى يوڤنتوس في صيف 2014 
وه���و جنح ف���ي مهمة جعل 
جماهير »بيانكونيري« تنسى 
سلفه انتونيو كونتي املنتقل 
الى تدريب املنتخب الوطني، 
وذل���ك بعدما قاد الفريق الى 
الفوز بلقب الدوري للموسم 
الرابع على التوالي وبالكأس 
احمللي���ة للم���رة االولى منذ 
الى  1995 اضاف���ة لوصوله 
نهائ���ي دوري أبطال أوروبا 
للمرة األولى منذ 2003 قبل 
ان يخس���ر امام برش���لونة 

االسباني 3-1.
السيدة حتتفظ باملعلم الفذ كما اعلن يوڤنتوس متديد 
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»الهيئة« ترحب بفصل هيئة 

الشباب عن الرياضة
رفع مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، وذلك مبناسبة قدوم العشر اآلواخر من شهر 
رمضان املبارك، متمنني لسموه موفور الصحة والعافية، 

وأن يعيد املولى عز 
وج���ل على س���موه 
والكويت تلك االيام 
املبارك���ة وأهلها في 
ترابط وتالحم وألفة 

ومحبة.
وكان املجلس قد 
ال� 27  عقد اجتماعه 
يوم األح���د املاضي 
الساعة الثانية مساء 
مبق���ر الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة 
برئاسة الشيخ احمد 
املنصور، حيث رحب 

رئيس مجلس االدارة املدير العام مبمثل وزارة االعالم 
اجلديد في عضوية مجلس ادارة الهيئة فيصل املتلقم 
الوكيل املساعد لشؤون اإلعالم اخلارجي وممثل وزارة 
التربية اجلديد في مجلس ادارة الهيئة فيصل مقصيد 
الوكيل املس���اعد بوزارة التربية مؤكدا انهما ميثالن 
اضاف���ة ملجلس االدارة ملا ميلكانه من خبرات، متمنيا 

لهما التوفيق.
ورحب مجلس االدارة بالتوجه احلكومي الذي باركه 
مجلس األمة املوقر باملوافقة على فصل الش���باب عن 
الرياضة لتصبح لكل منهما هيئة مستقلة بذاتها، مؤكدا 
أن هذا األمر من شأنه ان يساهم بشكل كبير في حتقيق 
طموح وآمال شريحة كبيرة من أبناء الكويت من خالل 
اخلطط والبرامج التي سيتم إعدادها مبهنية على يد 
عناصر متخصصة لتصبح قادرة على تلبية رغباتهم 

وتطلعاتهم لغد افضل.
وانتقل املجلس الى جدول األعمال، حيث استعرض 
تقرير اللجنة الرياضية والذي اش���تمل على عدد من 
املوضوع���ات منها: كأس التف���وق والالئحة اجلديدة 
املقترحة وف���ق ضوابط عادلة لأللع���اب، حيث متت 
مناقشة التقرير اخلاص بهذا األمر، ثم انتقل املجلس 
ملناقشة ملف األندية اجلديدة حتت اإلشهار، حيث مت 
حتويل امللف الى فريق العمل املختص الذي مت تشكيله 

من الهيئة لدراسة األمر.
كما رحب املجلس بالتوجه احلكومي إلنش���اء عدد 
من األندية اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة بواقع 
ناد في كل محافظة كون هذا األمر سيساهم في زيادة 
اإلقب���ال على تلك األندية لس���هولة الوصول لها، ومت 
حتويل األم���ر لقطاع الرياضة للدراس���ة، كما تطرق 
املجلس ملقترح الالئح���ة اخلاصة مبعايير وضوابط 

اختيار مدربي األلعاب الرياضية.

الشيخ أحمد املنصور

البكر: »يد« القادسية ستتعاقد
مع العب محلي سوبر

أكد مدير عام كرة اليد بنادي القادسية فهد عبدالرحمن 
البك���ر أن إدارة األصفر في طريقه���ا للتعاقد مع أحد 
الالعبني احملليني السوبر ليكون ضمن صفوف الفريق 
املوسم املقبل حيث سيكون هذا التعاقد مفاجأة وهدية 

جلماهير نادي القادسية احملبة والوفية. 
وأكد البكر عن توصل���ه التفاق نهائي للتعاقد مع 
املدرب التونسي حلمي عبدالرزاق ليكون مدربا مساعدا 
ومدربا حلراس املرمى للفريق األول لكرة اليد بعد ان 
أمت اتفاقه مع مواطنه املعز بن محفوظ ليقود الفريق 
ابتداء من املوسم املقبل على أن يتم تقدمي املدربني في 

مؤمتر صحافي سيتم اإلعالن عنه الحقا.

الدوحة- فريد عبدالباقي

 تس����حب اليوم قرعة بطولة املنتخب����ات اخلليجية
)حتت 14 س����نة(، مواليد )2000( في نسختها )12( في 
العاصمة القطرية الدوحة وذلك بحضور ناصر الطاهر 

عضو اللجنة التنظيمية اخلليجية لكرة القدم.
وتقام بطولة اخلليج للمنتخبات، خالل الفترة من 20 
وحتى 29 أغسطس املقبل في الدوحة مبشاركة املنتخبات 
اخلليجية وهي: الكويت، والسعودية والبحرين وعمان 

واإلمارات، قطر )البلد املستضيف(.
ويرأس اجتماع اللجن����ة التنظيمية أحمد النعيمي، 
وبحضور األعضاء سعود املهندي )قطر(، أحمد اخلميس 
)الس����عودية(، راش����د الزعابي )دولة اإلمارات(، صالح 
الفارس����ي )عم����ان(، باإلضافة إلى األم����ني العام للجنة 

التنظيمية ميرزا أحمد.
ومن جانبه، أكد األمني العام ميرزا أحمد في تصريحات 
إعالمية، أن االجتماع س����تتخلله مناقشة بطولة األندية 
اخلليجية )31(، واإلطالع على املواعيد النهائية النطالق 
البطول����ة ومبارياتها، إضافة إلى بط����والت املنتخبات 

اخلليجية.
وحول مصير البطولة في نسختها ال� 11 للمنتخبات 
اخلليجية، قال: »إنها تأجلت العام املاضي وتقرر أن تقام 
بعد ختام النسخة )12( وحتديدا في الفترة من 3 إلى 12 
سبتمبر املقبل والتي ستقام أيضا في الدوحة، وستكون 
ملواليد )1997(، وستشارك في البطولة جميع املنتخبات 
اخلليجية. وأجريت قرعة البطولة احلادية عشرة في وقت 

سابق من العام املاضي قبل أن يتم تأجيل البطولة.

قرعة خليجي 11 

وأس����فرت قرعة البطولة احلادية عشرة عن وقوع 
منتخبن����ا في املجموعة الثاني����ة بجانب منتخبات قطر 
وعمان، بينما ضمت املجموعة األولى السعودية والبحرين 
واإلمارات، ويتأه����ل األول والثاني من كل مجموعة إلى 

الدور نصف النهائي.
وستكون املباراة االفتتاحية ل� »األزرق« أمام قطر 3 
سبتمبر املقبل، ويلتقي اإلمارات مع السعودية حلساب 
املجموعة األولى، وحتصل الفرق املش����اركة على راحة 
في الي����وم التالي، ويخوض منتخبن����ا مباراته الثانية 
في البطولة أمام عمان يوم الس����بت 5 سبتمبر، والتي 
تش����هد مواجهة جتمع اإلمارات م����ع البحرين، ويوم 7 
تقام مباراتان يلتقي في األولى قطر أمام عمان، والثانية 
جتمع السعودية بالبحرين، وتقرر أن تقام مباراة لتحديد 
املركزين اخلامس والسادس يوم 9 سبتمبر، وفي اليوم 
التالي ستقام مباراتا الدور نصف النهائي، والتي جتمع 
أول املجموع����ة األولى مع ثاني املجموعة الثانية، وأول 

املجموعة الثانية مع ثاني املجموعة األولى.
وتختتم البطولة بإقامة املباراة النهائية يوم 12 سبتمبر، 

وتسبقها مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع.

»األزرق« يترقب قرعة
»خليجي 12« بالدوحة

»األبيض« يحتاج إلى 4 نقاط ليحسم اللقب لصاحله

الزمالك يالمس درع الدوري.. واألهلي ينفرد بالوصافة
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 

ليس في اإلمكان أبدع مما كان، من فريقي 
الزمالك واألهلي، فقد كان الفريقان عند حسن 
ظن جماهيرهما، في مواجهتي اإلس����ماعيلي 
واملصري، حيث فاز الزمالك بكل سهولة على 
الدراويش 3-0، وخطا خطوة واسعة جدا نحو 
بطولة الدوري، وبالسهولة نفسها فاز األهلي 
على املصري 2-0، ونال تقدير جماهيره، وهو 
فوز يأتي في رصيد مدربه فتحي مبروك، اكثر 
من كونه ثالث نقاط في رصيد األهلي، املنفرد 
باملرك����ز الثاني. وجاء ه����ذا النجاح للقطبني، 
قبل ساعات من شد الرحال الى خارج احلدود، 
جلولة جديدة في دوري دور الثمانية للبطولة 
الكونفيدرالية، حيث يلتقي السبت الزمالك مع 
اورالندو بطل جنوب أفريقيا، بينما يخوض 
األهلي مواجهة شرس����ة مع امللعب. والنجاح 
نفسه حققه سموحة بفوزه السهل والكاسح على 
األسيوطي، قبل السفر الى السودان وخوض 

مواجهة صعبة في دوري بطولة االبطال.

الزمالك واإلسماعيلي

وحصد الزمالك فوزا ثمينا على حساب 

ضيفه اإلسماعيلي 3-0 في اللقاء املؤجل من 
اجلولة ال���� 30 للدوري املصري لكرة القدم 
الذي أقيم مس���اء أول من أمس االثنني على 

ملعب بتروسبورت.
ورفع الزمالك رصيده إلى 80 نقطة ويقترب 
من حس���م لقب الدوري، بينما جتمد رصيد 
اإلسماعيلي عند 55 نقطة باملركز اخلامس، 
وأحرز ثالثية الزمالك باسم مرسي وأحمد 

توفيق والنيجيري معروف يوسف.
واقترب الزمالك من حس���م لقب الدوري 

حيث تفصله 4 نقاط فقط للتتويج.
الفني  املدير  البرتغال���ى فيري���را  وقال 
لفريق الزمالك، إنه جنح في حسم مواجهة 
اإلسماعيلي بشكل مبكر، نظرا ألن هذه املباراة 
كانت حاس���مة بشكل كبيرة للفوز ببطولة 
الدوري، مشيرا إلى أن الدراويش دخل املباراة 
بشكل قوي لكن الهدف املبكر أربك خطوط 

الفريق املنافس.
فيما علل املدير الفني للنادي اإلسماعيلي 
طارق يحيى اخلس���ارة، بأن فريقه تعرض 
للهزمية في مباراة الزمالك بسبب عدم االلتزام 

بالتعليمات الفنية داخل امللعب.
وقال طارق يحيى في املؤمتر الصحافي: 

»الزمال���ك تعم���د رش امللع���ب باملياه قبل 
بداية املباراة وهو ما كان له تأثير س���لبي 
على الالعبني حي���ث أجرينا عملية اإلحماء 
واألرض غير مبللة وهو ما أثر علينا«. وبعد 
املباراة، استقر اجلهاز الفني لنادي الزمالك 
على السفر إلى جنوب افريقيا، مساء أمس 
الثالثاء، بصحبة 21 العبا استعدادا ملواجهة 
أورالندو، في اجلولة الثانية لدور املجموعات 

ببطولة الكونفيدرالية األفريقية.

األهلي يهزم المصري

وواصل األهلي مسلسل انتصاراته بالدوري 
بعد فوزه على ضيفه املصري البورسعيدي 
2-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب املدينة 
الش���بابية في مدينة شرم الشيخ واملؤجل 

من اجلولة ال� 33.
األهلي رفع رصيده إلى 74 نقطة محتال 
املركز الثاني، بينما جتمد رصيد املصري عند 

49 نقطة في املركز احلادي عشر.
وتقدم األهلي بهدف���ني عن طريق مؤمن 
زكريا في الدقيقة 6 وعبد اهلل الس���عيد من 

ضربة جزاء في الدقيقة 19.
ورفض اجلهاز الفني لألهلي بقيادة فتحي 

مبروك راحة الالعبني، وقرر مواصلة التدريبات 
أمس بعد العودة من ش���رم الشيخ، على أن 
تكون الراحة اليوم األربعاء قبل السفر إلى 
مالي، حيث يتجمع الالعبون في الرابعة فجر 
اخلميس مبطار القاهرة استعدادا للسفر إلى 
مالي في السادسة إال ربع عن طريق كازابالنكا 
ومنها إلى باماكو استعدادا ملواجهة امللعب 

في بطولة الكونفيدرالية.

فوز سموحة

وحقق سموحة السكندري فوزا غاليا على 
حس���اب األسيوطي سبورت 3-0 في اللقاء 
الذي أقيم في افتتاح اجلولة ال� 38 للدوري 

املصري لكرة القدم.
ورفع سموحة رصيده إلى 50 نقطة ليتقدم 
البقاء بالدوري،  التاس���ع ويضمن  للمركز 
بينما جتمد رصيد األسيوطي عند 16 نقطة 
باملركز قب���ل األخير. وفاز وادي دجلة على 
مصر املقاص���ة 2-1 في ختام اجلولة ال� 37 

على ملعب املقاولون العرب.
دجلة رفع رصيده إلى 53 نقطة متقدما 
للمركز السادس، بينما جتمد رصيد املقاصة 

عند 61 نقطة باملركز الرابع.

كرة الساملية في عهدة املدرب األملاني ولڤغانغ وولڤ

ً »السماوي« يختار وولڤ مدرباً وعواد مساعدا

مبارك الخالدي 

تعاقدت إدارة نادي الس��املية رس��ميا مع املدرب االملاني 
ولڤغان��غ وولڤ لقيادة الفريق األول لكرة القدم في املوس��م 

املقبل خلفا للمدرب الوطني محمد دهيليس.
وجرت مراسم التوقيع مس��اء أول من امس االثنني مبقر 
إدارة النادي بحضور أعضاء مجلس االدارة واملدرب االملاني، 
حيث لم يكش��ف النقاب عن قيمة الصفقة، في حني سيكون 

املدرب سلمان عواد مساعداً لوولڤ.
وس��بق لالملاني وولڤ العمل في الكويت كمدرب مساعد 
ضمن اجلهاز الفني ل� »األزرق« بقيادة اخلبير بيرتي فوغتس، 

كما قام باإلشراف على عدد من الفرق االملانية املعروفة.
اجلدير بالذكر ان إدارة الس��ماوي اختارت وولڤ من بني 

العديد من امللفات املعروضة على مجلس االدارة.

ويعتبر ولڤغانغ وولڤ من مواليد 26 ديسمبر 1959، ولعب 
356 مباراة في الدوري األملاني »البوندسليغا« وأحرز 47 هدفا 
ألندية هامبورغ وليفركوزن واوردينغن وكارلسروه وكولن، وكان 

العبا دوليا حيث شارك في 37 مباراة مع »املانشافت«.
وعمل وولڤ بعد االعتزال مدربا مس��اعدا لفيلكس ماغاث 
مدرب هامبورغ في الفترة من 1997–1998، ثم اجته الى كارلسروه 
مساعدا للمدرب فينفرد شايفر في شتوتغارت، ودرب نادي 
مينب احد أندية الدرجة الثانية بأملانيا، واستدعاه بيرتي ڤوغتس 
ملس��اعدته في تدري��ب باير ليڤركوزن ع��ام 2000 ومعه جاء 
الى الكويت برفقة ڤوغتس كمدرب مس��اعد ملنتخب الكويت 
ف��ي الفترة من 2001 و2002، ولكن��ه لم يتبعه للعمل معه في 
تدريب منتخب اسكتلندا وبعد فترة قضاها في الكويت توجه 
ال��ى نادي ڤيردر برمين منذ ع��ام 2004 وأخيرا فرانكفورت 

كمساعد مدرب.

الكونغولي دوريس يتحدث للزميل مبارك الوقيان 

في أول حديث له بعد توقيعه عقد انضمامه للقادسية

دوريس: اللعب في صفوف »األصفر« 
حلم انتظرته طويالً

العربية،  هو األفضل باملنطقة 
ذكر دوريس انه شارك مع الفتح 
ملدة خمس سنوات واستطاع 
خاللها ان يترك بصمة كبيرة مع 
زمالئه الالعبني بتحقيق الدوري 
ألول مرة بتاريخ النادي والذي 
جاء بتعاون اجلميع سواء كان 
من مجلس اإلدارة أو اجلهازين 
الفني أو اإلداري وحتى اجلماهير 
التي وجد منه���م كل ترحيب 

ومحبة كبيرة.
وأوضح دوريس ان تعاقد 
القادس���ية معه يعتبره حتديا 
كبي���را له ف���ي مواصلة تألقه 
مع فريق���ه اجلديد خاصة انه 
متفاءل جدا بتعاون اجلميع معه 
لتحقيق ما يصبو إليه منتسبو 
نادي القادسية، مؤكدا في الوقت 
نفس���ه انه عندما عرض عليه 
مسؤولو القادسية التعاقد معهم 
لم يتردد حلظة في قبول العرض 
اميانا منه بأن اللعب مع األصفر 

حلم ينتظره كل الالعبني.
ومتنى دوري���س في نهاية 
حديثه معن���ا والذي كان غير 
مرتب ل���ه ويعتب���ر االول له 
لصحيفة كويتية بعد توقيعه 
عقده مع القادس���ية ان يوفق 
في تقدمي املس���توى املعروف 
عن���ه ويكون عند حس���ن ظن 

اجلميع.

ل� »األنباء«،  وقال دوريس 
خالل مش���اهدتنا ل���ه في احد 
املجمعات التجارية يتسوق قبل 
ان يشد رحاله الى وطنه بعد 
ان وقع للقادسية يوم السبت 
املاض���ي، ان اللع���ب بصفوف 
األصفر يعتبر بالنسبة له شيئا 
كبيرا حيث كان يتمنى ان يلعب 
له منذ ع����دة سنوات ملا ميلكه 
من إمكانيات فنية جيدة وصاحب 
بطوالت عديدة وهذا هو مطلب 
كل الالعب���ني احملترفني، حيث 
يتمنون حتقيق أمنيتهم باللعب 

مع ناد كبير مثل القادسية.
وأشار دوريس الى انه سيبذل 
قص���ارى جهده ألن يكون عند 
حسن ظن من اختاره خاصة ان 
األمور تتجه ألن يحقق األصفر 
العدي���د من األلقاب خاصة انه 
الفريق  ب���ني صف���وف  يوجد 
القدساوي عدد كبير من الالعبني 
املميزين أمثال بدر املطوع الذي 
سبق وان التقاه عندما كان يلعب 
بصفوف النصر السعودي قبل 
عدة سنوات وهو كان العبا مع 
الفتح حينم���ا حقق معه لقب 

الدوري السعودي.

بصمة كبيرة 

وردا على سؤال حول جتربته 
باللعب سابقا في دوري يعتبر 

مبارك الوقيان

أعرب الكونغولي دوريس 
س���الومو مهاج���م نادي 
القادس���ية اجلديد عن 
سعادته البالغة باللعب 
مع الفريق الذي دائما 
كان يتمنى ان يلعب 
له نظرا لسمعته 
الطيب���ة في 
ملنطق���ة  ا

العربية.
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نوتنغهام يكمل عقد املتأهلني لألدوار الرئيسية في »الروضان«
نظيره املسعود بثالثية من 
دون رد حيث تألق عمر علي 

عمر وقاد فريقه للفوز.
تق����ام الي����وم مواجهتان 
ضم����ن دور الثمانية حيث 
يواجه فريق ديوانية أر تي 
في نهائي مبكر نادي الكويت 
في حني يصط����دم األبطال 
بفريق عام����ر الظفيري في 

اللقاء الثاني. 

الطيار: األولى خليجيًا وآسيويًا

اك����د حمد الطي����ار جنم 
الس����ابق  كاظم����ة واالزرق 
ان دورة الروض����ان فرضت 
نفسها باملرتبة االولى خليجيا 
وحتى اسيويا، ورغم انها غير 
رسمية اال انها حتظى باهتمام 
كبير وحض����ور جماهيري 
الفت وتغطية إعالمية هائلة 
تضعها في مصاف البطوالت 

الكبرى.
وأضاف ان مشاركة أفضل 
العبي العالم في منافساتها 
الى جانب استقطاب نخبة من 
جنوم الكرة العاملية ليحلوا 
ضيوفا عليها مينحها افضلية 

كبيرة. 
وأش����ار الطي����ار الى ان 
جتربته مع ديوانية الروضان 
امر مميز وانه يتشرف بان 
يكون مساهما في جناح الدورة 

في نسختها احلالية.
وبني ان الدورة من سنة 
ألخرى تش����هد تطورا الفتا 
ومفاجآت عديدة بشكل إيجابي 
يعكس جهود اللجنة املنظمة 

واللجان العاملة بالدورة.

لدور الثمانية لدورة البراعم 
الى  الثانية  عن املجموع����ة 
جانب األبطال بعدما تغلب 
على بالغة بهدف من دون رد 
في افتتاح منافس����ات اليوم 
التاسع عشر للدورة، عقب 
مباراة حفلت باإلثارة والندية 
حتى حسمها الظفيري بهدف 
قاتل، في ح����ني عبر للدور 
ذاته ع����ن املجموعة الثالثة 
فريقا املرحوم الشيخ خالد 
اليوس����ف واملرحوم أحمد 
الروم����ي بعدما تغلب فريق 
اليوس����ف على مركز شباب 
الدعي����ة ب����ركالت الترجيح 
وبثالثة اهداف لهدفني بعد 
انتهاء الوقت األصلي بالتعادل 
في الوقت الذي تخطى فيه 
فريق املرحوم احمد الرومي 

االساسية في تشكيلة برشلونة 
االسباني.

ويشارك الفيس في مباراة 
احللم الثالث���ة واالخيرة في 
النس���خة السادسة والثالثني 
للدورة بعد تعذر قدوم كارليس 
بويول قائد البارس���ا السابق 
لظروف خاص���ة، من جهتها 
ستقوم اللجنة املنظمة باختيار 
مجموعة من املواهب احمللية 
خلوض حصة تدريبية قبل 
مباراة احللم ب�24 ساعة الختيار 
افضل العناصر من قبل الفيس 
وجراغ ومقصيد للمشاركة في 

املباراة االستعراضية. 

الظفيري واليوسف والرومي 
إلى »ثمانية« البراعم

تأهل فريق عامر الظفيري 

عل����ى احملترف����ني ليناردو 
ومانويل. 

الڤيس يصل اليوم 

البرازيل���ي دانييل  يصل 
الفيس مدافع برشلونة بطل 
ثالثية ال���دوري والكأس في 
اسبانيا وابطال اوروبا البالد 
الي���وم االربعاء، للمش���اركة 
في مب���اراة احللم امام فريق 
العربي بقي���ادة محمد جراغ 

وعلي مقصيد.
ووقع اختيار اللجنة املنظمة 
على الفيس نظرا للش���عبية 
الكبيرة التي يتمتع بها الالعب 
سواء في اسبانيا او البرازيل، 
باعتباره م���ن أفضل مدافعي 
العال���م في االعوام الس���بعة 
الركائز  املاضي���ة، واح���دى 

فريق املرحوم احمد الرومي 
وكويت ستيل، نظرا لتعدد 
االوراق الرابحة في صفوف 
الفريقني، حيث يعتمد الرومي 
البرازيلي  الثنائ����ي  عل����ى 
املكون من بين����ا وكايلون، 
بينما يواصل ستيل رهانه 

ف����ي املقابل يأم����ل ارمال 
الناجحة  مواصلة مغامرته 
في الدورة، وحتقيق املفاجأة، 
معوال على تألق العبيه في 

االدوار االولى.
الثانية،  املب����اراة  وف����ي 
ستكون الكفة متأرجحة بني 

أكم����ل نوتنغه����ام عقد 
املتأهلني لألدوار الرئيسية، 
بفوزه على كامل العوضي، في 
إطار منافسات اليوم التاسع 
عشر بدورة املرحوم عبداهلل 
مشاري الروضان الرمضانية 

لكرة قدم الصاالت.
واجتاز فريق نوتنغهام 
عقبة منافسه كامل العوضي 
الروس����ي روميلو  بهدف����ي 
ومشاري الضبيبي، ليرفع 
الى س����ت  الفائ����ز رصيده 
نقاط، وليحج����ز موعدا مع 
مطحنة سمراء عدن في الدور 

الثاني.
وشهد اللقاء طرد الهولندي 
العمراني العب كامل العوضي 

للخشونة. 

مواجهتان ناريتان

يدخل فريق س����بورتس 
دايركت املرشح االول لنيل 
اللق����ب، مرحلة اجلد اليوم، 
ارمال  عندما يالقي فري����ق 
gnc ضم����ن مراحل خروج 
املغلوب، كم����ا يلتقي ايضا 
فريق املرحوم احمد الرومي 

مع كويت ستيل.
ويدرك دايركت ان مهمته 
الي����وم ل����ن تكون س����هلة، 
الدور  على غرار مباري����ات 
التمهيدي، التي حقق خاللها 
انتص����ارات متتالية،  ثالثة 
كما سجل 19 هدفا، مستفيدا 
من تأل����ق الثنائي احملترف 
دودو وسيرينهو، والنجوم 
احملليني، أمثال س����الم امان 

وصالح حيدر.

.. وللعنصر النسائي دوره

نوتنغهام يحقق املطلوب

ناصر الغامن يسلم احدى اجلوائز

فرحة براعم الكويت بالفوزفهد االنصاري وحتدي الطباخني

لقطات 
٭ نال جائزة افضل العب في اليوم التاس��ع 

عشر، الروسي روميلو محترف نوتنغهام.
٭ شارك فهد االنصاري العب القادسية وأحد 
رواد ديوانية الروضان في مس��ابقة حتدي 

الطهاة، ولم يوفق في كسب التحدي.
٭ شهدت دورة الروضان اول حالة انسحاب 

في اخر 12 عاما، بعد تخلف فريق الصباحية 
عن احلضور خلوض مباراته االخيرة بالدورة 
م��ع فريق بنك الكويت الدولي، لتبادر اللجنة 
املنظمة على الفور بش��طب نتائج الفريق في 
الدورة، وعدم السماح جلميع الالعبني باملشاركة 

في الدورة مستقبال.

الفريق الفائز مع املنظمني والداعمني للدورة 

ديوان الصالل بطل دورة جمعية القيروان

اختتمت جمعية القيروان 
التعاونية البطولة الرمضانية 
االول����ى لها بانتص����ار فريق 
ديوان الصالل على فريق ابو 
مطر والتي أقيمت في ثانوية 
اكد  الربيع، حيث  س����عد بن 
رئي����س مجل����س اإلدارة زيد 
ه����ادي العازمي عل����ى أهمية 
الناحية  البطوالت م����ن  هذه 
االجتماعية للمنطقة، مؤكدا 
ان دور اجلمعية ليس محصورا 
على بيع السلع الغذائية إمنا 
من الواجب علينا ان نستغل 
الفترة الرمضانية الستقطاب 

شبابنا.
وأضاف العازمي ان مجلس 
اإلدارة ق����اوم كل الصعوبات 
إلجناح هذه البطولة من حيث 
جتهيزات امللعب التي متت برقم 
قياسي، موضحا أن البطولة 

ه����ي تع����اون إدارة اجلمعية 
مع وزارة الشباب والرياضة 
لترجمة الرغبة الس����امية في 
إنشاء مراكز شباب في مختلف 

مناطق الكويت.
وقد حصد الالعب عايض 
ظاهر لقب افض����ل العب في 
البطولة والتي كان مشاركا فيها 
32 فريقا، بعد ان ابرز موهبته 
بشكل الفت ليقود فريقه على 
انتصار ساحق على فريق ابو 
مطر، فيما حصل محمد عادل 
على افضل حارس مرمى، بعد 
ان حمى عرين����ه طوال فترة 

املباراة.
الت����ي حظيت  البطول����ة 
بحض����ور جماهي����ري كبير 
من أهال����ي املنطقة، كان ابرز 
حضوره����ا رئي����س احت����اد 
اجلمعيات سعد مبارك الشبو 

ومختار منطقة القيروان صباح 
العنتري.

وقد أشاد الشبو باملبادرة 
الطيبة الت����ي قامت بها ادارة 
اجلمعية، مؤكدا ان اجلمعية 
احدثت ث����ورة اجتماعية من 
خالل بعض التطوعات امللموسة 
من اجلمعية والتي من ظنتها 
تزين املنطقة من خالل جتميل 
العامة مثل احملوالت  األماكن 
العام����ة، مؤكدا ان  واألماكن 
الدورة التي استقطبت الشباب 
وجنحت بشكل الفت لم يكن 
أمرا مستغربا منه بعد اجلهود 
التي يبذلها مجلس  احلثيثة 
اإلدارة م����ن خ����الل اخلدمات 
االجتماعية، فيما شكر العنتري 
أعضاء مجلس االدارة على هذه 
البطولة، متمنيا استمراها نظرا 
للفائدة االجتماعية التي عادت 
بها هذه البطولة على املنطقة، 
حيث إن هذه البطولة خلقت 
الشباب  املنافسة احلبية بني 
مم����ا يعود بالفائ����دة عليهم، 
مضيفا انه على الرغم من كونه 
املجلس املنتخب األولى، إال انه 
استطاع استقطاب فئة كبيرة 

من الشباب.
واختتمت البطولة بتوزيع 
الفائزين من  اجلوائز عل����ى 
اجلمه����ور على حد س����واء، 
حيث أثنى نائب مجلس اإلدارة 
وليد الش����طي على احلضور 
والذي كان س����ببا رئيس����يا 
إلجناح البطولة، وان تكرميه 
استحقاق ال بد منه، مؤكدا على 
استمرارية هذا النشاط بشكل 

دوري. تسليم اجلوائز للفائزين 

الشيخ طالل احملمد يسلم الكأس للفريق الفائز

جمعية الساملية حترز لقب »احتاد التعاونيات«

أحرز فريق جمعية الساملية 
لقب بطولة احتاد اجلمعيات 
التعاوني����ة الرمضانية لكرة 
الق����دم في النس����خة احلادية 
عش����رة، بفوزه ف����ي املباراة 
النهائية عل����ى فريق جمعية 
قرطبة بثالثة أهداف لهدف في 
اللقاء الذي اقيم بينهما على 
صالة نادي التضامن أول من 
امس برعاية وحضور الشيخ 
طالل احملم����د رئيس االحتاد 

اآلسيوي للبولينغ.
وعقب اخلت����ام قام راعي 
احلفل يرافقه وكي����ل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
لقطاع التعاون حس����ن كاظم 
ورئيس مجل����س ادارة احتاد 
اجلمعيات التعاونية د.سعد 
الش����بو وأم����ني س����ر نادي 
التضامن خالد رابح بتتويج 
الفريق الفائز ووصيفه وجلان 
وحكام البطولة.  من جانبه، قال 
الشيخ طالل احملمد انه سعيد 
بدعم هذه البطولة التي جتمع 
فرق التعاونيات على مستوى 

الكويت، متقدما بالشكر لرئيس 
وأعضاء االحتاد على ما بذلوه 
من جهد وعمل في سبيل إقامة 
هذا التجم����ع الرياضي، وهنأ 
احملمد لفريق جمعية الساملية 
احرازه اللقب مشيدا باملستوى 

الفني ملباريات البطولة.
كما ش����كر نادي التضامن 
الحتضانه منافسات البطولة 
وللوكيل املس����اعد ب����وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
حسن كاظم، متمنيا ان يستمر 
احت����اد اجلمعيات ف����ي اقامة 
مثل هذه الفعاليات التي تفيد 
الش����باب الرياضي، والشكر 
موصول للج����ان العاملة في 
البطولة. من ناحيته، ش����كر 
د.الشبو رئيس مجلس ادارة 
احتاد اجلمعي����ات التعاونية 
الشيخ طالل احملمد على هذه 
الرعاية الكرمية للبطولة، وقال: 
»هذا األم����ر ليس بغريب عن 
احملمد الداعم الكبير للرياضة 
واحلركة التعاونية«، كما شكر 
نادي التضام����ن على توفير 

صالته إلقامة مباريات البطولة، 
مؤكدا في الوقت ذاته ان احتاد 
اجلمعيات ماض في إقامة مثل 
هذه الفعاليات التي تخدم قطاعا 
كبيرا من أبناء الكويت أال وهو 

الشباب.
بدوره، هنأ حس����ن كاظم 
الوكي����ل املس����اعد ب����وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
لقطاع التعاون فريق جمعية 
الس����املية على حتقيقه لقب 

بطولة االحتاد.
بدوره، قال أمني سر نادي 
التضامن خالد رابح: »ان النادي 
يحتض����ن جمي����ع الفعاليات 
الرياضي����ة خصوص����ا ف����ي 
قطاع التعاون وأنشطة احتاد 
اجلمعيات، كون النادي له دور 
كبير في نشر الرياضة، وان 
باب الن����ادي مفتوح للجميع 
بجمي����ع األلع����اب والفئ����ات 
العمري����ة، متمني����ا ان تكون 
برعاية وحضور الشيخ طالل 
احملمد رئيس االحتاد اآلسيوي 

للبولينغ.

درع تذكارية ل�»االنباء« والزميل مبارك اخلالدي من الشيخ طالل احملمد الشيخ طالل احملمد ود. سعد الشبو ورابح اخلميلي يتبادلون الدروع التذكارية

احملمد سعيد 
بدعم هذه 

البطولة التي جتمع 
فرق التعاونيات 

على مستوى 
الكويت

الشبو يشيد باملبادرة 
الطيبة التي قامت 
بها ادارة اجلمعية 
مؤكداً أن اجلمعية 

أحدثت ثورة 
اجتماعية
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فريق املرحوم سمير سعيد بطالً لدورة شهداء القرين الـ 22

الدورة هي الـ 22 وبطل الدورة 
هو فريق املرحوم سمير سعيد 
الذي كان يحمل الرقم 22، داعيا 
اهلل أن يتغمد الراحل سمير 

سعيد برحمته ومغفرته.
وثمن الفهد رعاية النائب 
عبــــداهلل ابراهيــــم التميمي 
الثانية والعشرين  للنسخة 
من هذه الدورة شاكرا جميع 
من أســــهم فــــي جناحها من 
اللجان  او  الداعمــــة  اجلهات 
العاملة والوسائل االعالمية، 
متمنيــــا أن يكون هناك دور 
اكبر الستذكار املالحم الوطنية 
وشهداء الكويت مختتما حديثه 
بقولــــه: رحم اهلل شــــهداءنا 
األبــــرار جميعهــــم وآخرهم 
شهداء مسجد اإلمام الصادق 
بإذن اهلل الذين رحلوا في هذا 

الشهر املبارك والفضيل.
وعبر راعي الدورة النائب 
عبداهلل ابراهيم التميمي عن 
التي  الــــدورة  اعتزازه بهذه 
حتمل أسماء خالدة في قلوب 
الكويتيني جميعا، مؤكدا أن 
اســــتمرارها يعد مــــن قبيل 

الواجب لشهدائنا األبرار.
وقال التميمي: إضافة إلى 
استذكار شهداء القرين الذي 
كانوا مثاال للوحدة الوطنية 
والفداء فإننا نستذكر أيضا 

شهداء مسجد اإلمام الصادق 
الزكية  الذين ذهبت دماؤهم 
الغالي، داعيا  فداء للوطــــن 
اهلل عز وجل أن يتغمد شهداء 
الذين قدموا دروسا  الكويت 
في الوحدة الوطنية والتالحم، 
مضيفا أن ما حدث بعد تفجير 
مسجد اإلمام الصادق من حلمة 
وطنية وتكاتف من كل اطياف 
الشعب الكويتي األصيل يعد 
الرســــالة  دليال واضحا عن 
الوطنية التي قدمها شهداؤنا 
األبرار سائال اهلل ان يحفظ 
الكويت واميرها وشعبها من 

كل شر ومكروه.
من جهته، فقــــد أكد بدر 
مناحي الفزير أن جمعية مبارك 
الكبير والقرين ستستمر في 
دعم هذه الدورة ملا حتمل من 
أهداف ورسائل هادفة، مضيفا 
أن بيت القرين الذي اختلطت 
فيه دماء أبناء الشعب الكويتي 
يعبر عن مدى التالحم واحملبة 
بني أطياف الشــــعب دون أي 
تفرقة بني طائفة وأخرى بل 
إنها جســــدت بشكل واضح 
معنى شــــعب واحد ووطن 
واحد، وعلى هذا األساس فان 
دعم هذه الدورة يعد تشريفا 
إدارة اجلمعية ألنها  ملجلس 

بذلك تقدم واجبا وطنيا.

الفهد نيابة عن القائمني على 
الدورة السالمة للبلوشي الذي 
يتواجد في رحلة عالجية في 
اخلارج داعيا اهلل أن مين عليه 

بالشفاء العاجل.
كما مت تكرمي الفرق الفائزة 
الدورة  فــــي  باملراكز األولى 
وتكرمي حكام املباريات، فيما 
مت اختيــــار أمين وجدي من 
فريق املرحــــوم محمد فهاد 
الدورة،  أحســــن حارس في 
واختير حمد محمد شــــعيب 
الذي ســــجل هدفي الفوز في 
املباراة النهائية لصالح فريق 
املرحوم سمير سعيد أفضل 

العب في الدورة.
بدوره، فقد قال الشــــيخ 
د طــــالل الفهــــد: احلمد هلل 
فاليوم انتهت النسخة الثانية 
والعشــــرين من الدورة التي 
نحرص على استمرارها كونها 
متثل ذكرى لشهدائنا األبرار 
الذي ضحوا بأرواحهم الطاهرة 
الغالية وإقامة  فداء للكويت 
هذه الدورة هي رسالة هادفة 
لألجيال القادمة واسأل اهلل أن 
يدمي األمن واألمان حتت قيادة 
صاحب السمو األمير وسمو 

ولي عهده األمني.
واضاف الفهد: من محاسن 
الصدف أن هذه النسخة من 

أحرز فريق املرحوم سمير 
ســــعيد كأس دورة شــــهداء 
الــ 22  الرمضانيــــة  القرين 
لكرة القدم بعــــد فوزه على 
فريق املرحــــوم محمد فهاد 
املطيري بثنائية نظيفة في 
املبــــاراة التي جمعتهما على 
ملعب الهيئة العامة للشباب 
والرياضة في منطقة مبارك 
الكبيــــر بحضــــور رئيــــس 
الكويتية  اللجنة االوملبيــــة 
الكرة رئيس  ورئيس احتاد 
اللجنة املنظمة العليا للدورة 
الشيخ د.طالل الفهد والنائب 
عبداهلل ابراهيم التميمي راعي 
الدورة ورئيس مجلس إدارة 
جمعية مبارك الكبير والقرين 
الفزير وأعضاء  بدر مناحي 
اللجنة املنظمة للدورة وعدد 
من الشخصيات واجلماهير 

الرياضية.
الدورة  وأطلق منظمــــو 
والفرق املشاركة الفتة جميلة 
ومعبرة لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حفظه 
اهلل ورعــــاه حملــــت عبارة 
»كلنــــا عيالــــك وكلنا صف 
اللهم ارحم شهداءنا  واحد.. 
األبرار «، وكذلك فقد أقيمت 
مبــــاراة ودية قبــــل املباراة 
النهائية جمعت فريق جنوم 
العصر الذهبي والذي تكون 
من: سامي احلشاش وسعد 
احلوطي ونعيم سعد وبشير 
بلور ومحمد كرم واحمد عسكر 
مع فريق أهالي منطقة مبارك 
الكبير والقرين والذي تكون 
البلوشــــي ووليد  من جمال 
عبدالقدوس وخالد عبدالرضا 
وجابر مبارك وغلوم حبيب 
وعــــادل عبدالعزيز وصادق 
صاحب وانتهت لصالح األخير 
بالقرعة بعد التعادل في الوقت 
األصلي بهدفني لكل فريق وبعد 
استمرار التعادل في الركالت 

الترجيحية.
وعقب اللقاء اخلتامي، قامت 
اللجنة املنظمة للدورة بتكرمي 
اجلهات املســــاهمة في جناح 
الدورة حيــــث قدمت دروعا 
تذكارية للهيئة العامة للشباب 
والرياضة واالحتاد الكويتي 
النصر  القــــدم ومركز  لكرة 
الرياضي وجمعيــــة مبارك 
التعاونية  الكبير والقريــــن 
وقســــم البرامــــج الرياضية 
في إذاعة الكويت وتلفزيون 
الواضح  الشاهد إلســــهامهم 
في جناح الدورة، كما قدمت 
اللجنة املنظمة درعا تذكارية 
ابراهيم  للنائــــب عبــــداهلل 
التميمي راعي الدورة وشكرت 
جميع اجلهات املكرمة على ما 
بذلته من جهد ودعم إلجناح 
الدورة وفي مبادرة جميلة من 
الشيخ د طالل الفهد، فقد كرم 
نائب رئيس اللجنة املنظمة 
للدورة حسني البلوشي ناب 
عنه جنله محمد حيث متنى 

اللجنة املنظمة حتمل شعار »كلنا عيالك وكلنا صف واحد«

النائب عبداهلل التميمي والشيخ طالل الفهد يكرمان كابنت فريق املرحوم سمير سعيد

برشلونة بطل دورة »تعاونية« اجلهراء

»الدولي« يرعى دورة املرحوم جاسم الشرهان الرمضانية

وأشـــار خـــالل احلفل 
اخلتامي للبطولة الرمضانية 
جلمعية اجلهراء التعاونية 

الرمضانيـــة للعديـــد مـــن 
مؤسسات وأجهزة القطاعني 
العام واخلاص، مشيرا الى أن 

مساء أول من امس الى أن 
مجلس اإلدارة حريص على 
تقدمي اخلدمات واألنشطة 
التي تخدم الشباب بجميع 
فئاتهـــم العمريـــة، وذلك 
انطالقا من املبادئ التعاونية 

التي أسست عليها.
كما ان تنظيم البطولة 
الرمضانية لكرة القدم يأتي 
متاشيا مع اخلطة املوضوعة 
في تقـــدمي اخلدمات التي 
تقدمها اجلمعية التعاونية 
لكل الفئات العمرية، حيث 
نهدف مـــن خالل البطولة 
الى استقطاب عدد كبير من 
إبداعاتهم  الشباب إلظهار 
ومواهبهـــم باإلضافة إلى 
اســـتغالل وقـــت فراغهم 
مبا ينفعهم صحيا وبدنيا 

وذهنيا.

الدورة حتظى باهتمام  هذه 
األوساط الشبابية والرياضية، 
ونحرص في البنك دائما على 
التواصـــل الفعال مع جميع 
شرائح املجتمع، وخصوصا 
فئة الشباب، ودعم أنشطتهم 
الرياضيـــة واملســـاهمة في 
تعزيز املنافسة في األلعاب 
الرياضية خالل شهر رمضان 

املبارك«.
وقد أعرب منظمو الدورة 
عن بالغ تقديرهم وشكرهم 
اجلزيـــل للدولي على دعمه 
ورعايته للـــدورة من خالل 
درع تذكارية تسلمها مدير 
وحدة االتصال املؤسسي في 
البنك نواف ناجيا، مثمنني 
جهـــود البنـــك املبذولة في 
دعـــم األنشـــطة الرياضية 

املتنوعة.

ظهرت على الوجوه خالل 
احلفل اخلتامـــي وتكرمي 

الفائزين.

حدثـــا رياضيا مهمـــا بات 
يفرض نفســـه على برنامج 
وجدول األنشطة والفعاليات 

أحرز فريق برشـــلونة 
لقب دورة جمعية اجلهراء 
الرمضانيـــة لكـــرة القدم 
والتي أقيمت منافساتها على 
ثانوية جابر بن عبداهلل، 
حيث متكن فريق برشلونة 
من حسم اللقب في الوقت 
األصلي على حساب فريق 

ديوانية السوباط 0-4.
وفي هذه املناسبة، أعرب 
رئيس جمعيـــة اجلهراء 
التعاونيـــة عبدالعزيـــز 
عويد العنزي عن سروره 
للنجاح الكبير الذي حققته 
الرمضانية لكرة  البطولة 
القدم وهو ما انعكس في 
احلضور احلاشد للمباراة 
والتشـــجيع  النهائيـــة 
املستمر ملجرياتها، إضافة 
إلـــى الفرحة العارمة التي 

في إطار برنامجه الرائد في 
مجال املسؤولية االجتماعية، 
أعلن بنك الكويت الدولي عن 
رعايته لدورة املرحوم جاسم 
الشـــرهان الرمضانية لكرة 
القدم لهـــذا العام، ملا يوليه 
من اهتمام كبير لدعم األنشطة 

الرياضية.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
وحدة االتصال املؤسسي في 
البنك نواف ناجيا: »إن رعاية 
الدولي لدورة املرحوم جاسم 
الشرهان لكرة القدم التي تعد 
من أبرز األنشطة الرياضية 
خالل الشهر الفضيل، جاءت 
نتيجة للنجاح الذي تلقاه هذه 
الدورة على مدى السنوات 
املاضيـــة، فضال عن اإلقبال 
الذي  اجلماهيري والشعبي 
حصدتـــه، مما جعـــل منها 

الفريق الفائز باللقب 

تبادل الدروع في اخلتام 

»القناعي« يظفر بكأس
 »تعاونية عبداهلل السالم واملنصورية«

الصرعاوي يواجه بنك االئتمان في نهائي »كيفان«

»األنشطة واإلعالم« في الرعاية االجتماعية 
تنظم الدورة الرياضية الرمضانية الـ »22«

محمد راتب

اختتمت علــــى صالة املرحــــوم عبدالعزيز 
اخلطيب بالنادي العربي في منطقة املنصورية 
الدورة الرمضانية لكرة القدم لتعاونية عبداهلل 
السالم واملنصورية 2015 والتي شارك فيها 24 
فريقا خالل الفترة من 6/24 حتى 7/4 بحضور 
رئيس مجلس اإلدارة م.أســــامة العثمان وأمني 
الصندوق صالح الصفار وامني السر احمد عبداهلل 
الرشــــيد ونائب رئيس مجلــــس اإلدارة م.نزار 
العواد واألعضاء حمد بودي وعبدالكرمي الغيث 

وبوحمد عباس بوحمد.
وقد صرح رئيس مجلس اإلدارة م.أســــامة 
العثمان بان هذه الدورة تعتبر مميزة عن العام 
املاضي من حيث اإلعداد والتنظيم والفرق املشاركة 
حيث شارك 24 فريق هذا العام مقابل 8 فرق العام 
املاضي ومتت االستعانة بعدد 2 من احلكام من 
االحتاد الكويتي لكرة القدم واالستعانة بلجنة 
منظمة محترفة في تنظيم البطوالت حيث جرت 
املباراة النهائية بني فريقي املرحوم عبداللطيف 

ضرب فريق الصرعاوي موعدا ملواجهة بنك 
االئتمان في نهائي دورة جمعية كيفان التعاونية 
االولــــى لكرة القدم داخل الصاالت وذلك بعد ان 
جنح في تخطي الذكر اهلل بثالثة أهداف مقابل 
هدف في اللقاء الذي جمع الفريقني ضمن الدور 
نصف النهائي للبطولة، في الوقت الذي واصل 
فيه بنك االئتمان تقدمي مستوياته املميزة بتحقيق 
فوز مهم على القديري بثالثة أهداف مقابل هدف 
ليبقى الفريقان على موعد مع صراع على اللقب 
االول للبطولة التــــي تقام برعاية مجلس إدارة 

جمعية كيفان.
من جانبه، أعرب سعد التنيب عضو اللجنة 
املنظمة عن سعادته مبا تشهده منافسات البطولة 
من مســــتويات مميزة لكل الفرق في نســــختها 
االولى، مشيرا الى ان اللجنة املنظمة بالتنسيق 
مع مجلس ادارة جمعية كيفان. وبني ان اللجنة 

بشرى شعبان

حتت رعاية الوكيل املساعد لقطاع الرعاية 
االجتماعية د.فاطمة املال أقامت إدارة األنشطة 
العامة واإلعالم الدورة الرمضانية الرياضية 
الثانية والعشرين والتي يتجلى الهدف األسمى 

الفضالة وفريق املرحوم عيســــى القناعي وقد 
أعدت اجلمعية جوائز للفريق الذي يحصل على 
املركز األول بصرف 100 دينار لكل العب وللمركز 
الثاني 50 دينارا واملركز الثالث 25 دينارا فضال 
عن تكرمي احلكام واللجنة املنظمة وشكر العثمان 
إدارة النادي العربي إلتاحة الفرصة واستخدام 
صالة املرحوم عبدالعزيز اخلطيب للدورة ملدة 
أســــبوع من جهته، اشاد امني الصندوق صالح 
الصفار بحس التنظيم واإلعداد للدورة والتزام 

الفرق املشاركة باللوائح والروح الرياضية.
وفي السياق نفسه، شكر عضو مجلس اإلدارة 
بوحمد عباس بوحمد اجلهود التي بذلها أعضاء 
مجلس اإلدارة خلروج الدورة بشكل مشرف والتي 
بدت مشرفة عن العام املاضي وسارت األمور فيها 
سهلة وميسرة، وفي اخلتام قام العثمان بتسليم 
الفريق الفائز باملركز األول كأس البطولة وهو 
فريق املرحوم عيسى القناعي كما حصل فريق 
املرحوم عبداللطيف الفضالة على املركز الثاني 
وفريق شهداء الكويت على املركز الثالث وقد مت 

تكرمي بقية الفرق واحلكام واللجنة املنظمة.

ســــتعقد اجتماعا مع ادارة اجلمعية في الفترة 
املقبلة لبحث نتائــــج البطولة وما صحبها من 
إيجابيات وسلبيات في مسعى للتجهيز املبكر 
لفعاليات رياضية اخرى خلدمة شباب املنطقة 

والعمل على إخراج طاقاتهم بالشكل املطلوب.
ومتنى التنيب ان تشهد البطولة مشاركات 
أوسع من فرق أخرى، مؤكدا ان اللجنة ستبحث 
زيادة احلوافز املالية واملعنوية للفرق املشاركة 
وأصحاب املراكز االولى في النسخ املقبلة لتحفيز 

اجلميع على حجز مكان في البطولة.
بدوره، أشــــاد طارق العيــــدان رئيس جلنة 
التنظيم داخل الصالة بنظام الفرق املشــــاركة 
وعدم وجود أي جتــــاوزات تذكر في البطولة، 
مؤكدا ان الهدف الدائم من مثل هذه املشاركات هو 
التقريب بني الشباب من مختلف املراحل السنية 

واالبتعاد عن التشاحن غير املبرر باملرة.

منها في التنافس الودي الشـــريف بني نزالء 
وأبناء وموظفي قطاع الرعاية االجتماعية وذلك 
بحضور مدير إدارة املعاقني مسلم السبيعي 
ومراقب األنشطة واإلعالم عبداللطيف البلوشي 
ورئيس قسم اإلعالم واالستقبال عبدالرحمن 

الضامر.

تتويج الفريق البطل 

عبداللطيف البلوشي يكرم مدير ادارة املعاقني مسلم السبيعي بحضور م. جاسم الكندري واحمد العنزي

مسلم السبيعي يسلم امليداليات للفائزين

الفهد ثمن 
رعاية النائب 

عبداهلل التميمي 
للنسخة الثانية 
والعشرين من 

هذه الدورة 
شاكرا جميع من 

أسهم في جناحها 
من اجلهات 

الداعمة أو اللجان 
العاملة



برعاية السفارة األميركية في الكويت

بدء التسجيل في مسابقة »بريلنت الب« للمشاريع التكنولوجية
وحت����ى   2015/07/23 م����ن 

.2015/07/26
3 � مرحلة اختيار أفضل 3 مشاريع 

متقدمة في 2015/07/27.
4 � السفر إلى مدريد من 2015/10/06 

وحتى 2015/10/10. 
الع����ودة وعق����د  5 � مرحل����ة 
الس����فارة  املؤمتر اخلتام�ي في 

األميركية.
لتق���دمي الطلب���ات يرجى تعبئة 
استمارة التقدمي على املوقع االلكتروني: 

www.brilliant-lab.com

البرمجيات(.
3 � املبادرون ممن لديهم مشروع 
تكنولوجي تتراوح أعمارها من 

)0 إلى 3 اعوام(.
4 � اتقان اللغة اإلجنليزية.

5 � أن يجت����از املتق����دم مرحلة 
العروض املرئية في الكويت.

مراحل المشروع 

1 � مرحلة التسجيل من 2015/07/04 
وحتى 2015/07/16.

العم����ل  ورش  مرحل����ة   �  2

أحد أفضل مسرعات املشروعات 
الصغيرة العاملية اخلاصة مبحرك 
البحث Google التي تهتم بتوفير 
اإلرش����اد وبيئة العمل اخلصبة 

للمبادرين اجلدد.

شروط التقدم للمسابقة

1 � الشباب من اجلنسني على اال 
يقل العمر عن 21 عاما.

2 � املب����ادرون ممن لديهم فكرة 
 � الكتروني  تكنولوجية )موقع 
برنامج للهواتف الذكية � مجال 

أعلنت شركة بريلنت الب عن 
التسجيل في مسابقة  فتح باب 
املشاريع التكنولوجية الصغيرة 
Brilliant Competition برعاي����ة 
سفارة الواليات املتحدة األميركية 
في الكويت، حيث سيتم اختيار 
أفضل 3 مش����اريع للعرض في 
مؤمتر The South Summit أكبر 
جتمع للمش����اريع الصغيرة في 
أوروبا في العاصمة اإلس����بانية 
مدريد وملدة 3 أيام في الفترة من 

7 الى 10 اكتوبر القادم.
 The ويعتبر االلتحاق مبؤمتر
South Summit فرص����ة ذهبية 
الصحاب املشروعات الصغيرة 
وذلك لوجود أكثر من 700 مبادر 
من أكثر من 50 دولة حول العالم 
مع إمكانية االتصال مع أكثر من 
450 جهة اس����تثمارية مختلفة 
العالم وذلك بهدف إرشاد  حول 
املبادرين على مدى 3 أيام ملعرفة 
الناشئة  آخر تطورات املشاريع 

والقطاع التكنولوجي.
 The South Summit ويذكر أن
وللسنة ال� 3 على التوالي يأتي 
مبش����اركة ورعاية استراتيجية 
 Google For Entrepreneurs م����ن

ندا الديحاني 

»داعش« تنظيم إرهابي لكنه يعمل بعقلية محترفة 
فهل يتبع قواعد الـ »Startup«..؟! ملاذا نسأل هذا 
السؤال؟ ألقت األحداث اإلرهابية األخيرة بظاللها 

على الكثير من دول املنطقة، حيث شهدت الكويت 
االسبوع املاضي انفجار مسجد االمام الصادق، 

وهناك ايضا العديد من االنفجارات املتتالية 
استهدفت جيراننا من الدول الصديقة والشقيقة 

كما نرى العديد من األمهات وأولياء األمور 
ونسمع منهم جملة »عيالنا خلونا وراحو داعش!«.

داعش و الـ »Business model« مالهم او طريقة 
العمل اخلاصة بهم واضحة وصريحة فهي تغرر 

بالشباب بفتح ابواب التوبة واجلنة الى اي شخص 
سواء كان على دين وخلق او ليس على دين 
وال حتى على خلق وذلك لسبب بسيط ألنهم 

يحتاجون لتكوين فريق عمل ومن ثم توزيع املهام 
على هذا الفريق اي كانت تخصصاته.

هكذا بالضبط هي آلية عمل Startup او ما نقصد 
به باملشاريع الناشئة مع اختالف املهام واملسببات 

في فريق العمل، حتى عند التنظيمات الشريرة 
واإلرهابية.

يجب ان نقف بجانب اوالدنا واخواننا من 
اجلنسني وان نشجعهم على التوجه الصحيح 
في اختيارهم ألي من املشاريع الناشئة التي 

يريدون االلتحاق بها، فعلينا ان نكف عن اهمالهم 
ووصفهم بالفاشلني الن هذا النوع من االحباط من 

املمكن ان »يودي ورا الشمس« او مبعنى اوضح 
يؤدي بالفرد الى التوجه بالعمل الى املشروع 
الناشئ الفاشل وذلك فقط بهدف اثبات الذات.

رسالة الى كل الدول العربية، فاملدارس واملناهج 
التربوية اململة والقدمية والنوادي الرياضة 

املتهالكة املوجودة حاليا والشعارات واحلمالت 
اإلعالمية لم ولن تأتي بجيل واع يعرف اهدافه 

ويتطلع الى بناء دولته لنأخذ هذه الفرصة لفهم 
اجليل احلالي وفهم احتياجاته، كما يجب علينا 

ايضا ان نتعامل مع هذا اجليل بذكاء، فاغلبنا ال 
يستطيع ان يصل الى مستوى ذكاء وتفكير هذا 

اجليل.
لذلك يجب إشراك هذا اجليل بجميع مراحله 

العمرية من الروضة الى اجلامعة في حل مشاكل 
الدولة، حتى تنمو لديهم القدرة على اختياراتهم 
املستقبلية اخلاصة بأي املشاريع الناجحة التي 

يلزم عليهم بناءها او حتى االلتحاق بها افضل من 
ان نتركهم الختيار املشاريع الفاشلة واالرهابية 

ويسقطوا بيد »داعش« أو غيره من مشاريع الفكر 
التدميري.

اللهم احفظ الكويت بعينك التي ال تنام.

اختيار أفضل 3 مشاريع 
لعرضها مبؤمتر 

املشاريع التكنولوجية 
في مدريد أكتوبر 

املقبل

ضمن توجه لبعض الشركات 
االستثمارية في الكويت باستثمار 

اموالها في عدد من الشركات الناشئة 
باملنطقة، قامت شركة »أرزان لتمويل 
املشاريع«، ذراع متويل املشاريع في 

مجموعة أرزان املالية، باالستثمار مببلغ 
غير معلن عنه في شركة »طماطم 

غاميز« األردنية بهدف تطوير شركة 
األلعاب ونشرها إلى الهيمنة على متاجر 
األلعاب العربية، وذلك وفقا ملوقع »عرب 

نت«. وتسعى شركة »أرزان لتمويل 
املشاريع« لالستثمار في الشركات 

الناشئة باملنطقة. وقد مت جذب الشركة 
الكويتية لتمويل املشاريع من فريق 

العمل في »طماطم غاميز« املفعم 
بالتحفيز والسعي للدقة في التفاصيل، 

حيث يقول املدير العام التنفيذي لشركة 
»طماطم غاميز« حسام هامو، إن الشركة 

بصدد تطوير »ألعاب عالية اجلودة 
وثقافية يفتخر بها جميع العرب.ويذكر 
ان فريق العمل بشركة »طماطم غاميز« 

كان قد حقق العديد من األهداف على 
الرغم من محدودية موارد ورأسمال 

الشركة، وبالتالي فإن االستثمار بشركة 
»طماطم غاميز« هو أفضل وأنسب 

رهان ملن يريد املراهنة واملنافسة مبجال 
صناعة األلعاب في املنطقة.

وتقوم عملية صناعة األلعاب على 
مرحلتني هما: »تطوير األلعاب، 

ونشرها«، وتتضمن املرحلة األولى 
عادة خطرا أكبر لذلك اختارت »طماطم 

غاميز« النموذج املتوازن، وقسم 
الفريق جهوده لتطوير األلعاب داخل 

الشركة وجنح في نشر األلعاب 
العربية للطرف الثالث. بالتالي، هذا ما 

سهل للشركة ارتقاءها.

كيفية النجاح في صناعة األلعاب

في هذا الصدد، قال حسام هامو: كنا 
نركز على بناء اخلبرة والقدرة. وكسبنا 
الكثير منذ العام 2013 واستطعنا مواجهة 
التحديات والعقبات بنجاح. يعتبر مجال 

الهواتف احملمولة املنصة التي يجب العمل 
فيها اآلن وفي السنوات القليلة التالية على 

األقل، ولالستفادة من عدد املستخدمني 
العالي، تعتمد الشركة كثيرا على الترقية 

املتبادلة بني األلعاب املختلفة لزيادة 
االستخدام، وحتى اآلن، يتم إنتاج الدخل 

من شراء التطبيقات والدعاية واإلعالن لها. 
واشار هامو الى ان الشركة تعمل حاليا 

على منوذج مجاني ممتاز أللعاب جديدة.
وفي منطقة تقل فيها االحصائيات عن 

صناعة األلعاب أو تغيب عنها، تعني على 
»طماطم غاميز« إنشاء بياناتها اخلاصة. 

حيث يقول هامو: نحن نعي الفرصة 
ومدى محرومية السوق. يبدأ تطوير 

األلعاب في شركة »طماطم غاميز« بتحليل 
دقيق للسوق باالستناد إلى اخلبرة 
التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل. 

ومتثل اململكة العربية السعودية 70% من 
إجمالي تنزيالت الشركة. وأضاف حتى 

مع خبرة طويلة في صناعة األلعاب، 
اليزال املستخدمون يثيرون املفاجأة مبا 
يحبونه وما ال يحبونه. وال تزال طريقة 

معاجلة التوقعات غير واضحة فيما 
يتعلق باإلطالق. وأنصح بعدم استغراق 
الوقت في إعداد منتج إلطالقه من دون 

مجموعات تركيز والسماح للمستخدمني 
باختبار املنتج في مرحلة مبكرة.

وتشمل ألعاب »طماطم غاميز« األكثر 

شعبية لعبة ملك التوصيل، وهي لعبة 
توصيل البيتزا الشعبية وبخاصة في 

خالل شهر رمضان، والتي وصلت إلى 
ما يقارب مليون تنزيل. وجمعت أيضا 

لعبة السباق شارع املوت، ولعبة املسابقة 
السؤال القوي أكثر من مليون تنزيل لكل 

منهما.

هل تملك منطقة الشرق األوسط وشمالي 
أفريقيا ما يلزم؟

كشف هامو عن ان العالم العربي يجمع 
العبني أكثر فأكثر على الهواتف احملمولة. 

حيث يزداد عدد املستخدمني يوميا. 
وتزداد نسبة االستخدام بشكل قوي 

وكذلك القدرة الشرائية، كما نالحظ 
اهتماما من العالمات واالستديوهات 

العاملية ملنطقتنا، أي ما يعني إنفاقا أكثر 
على الدعايات. وأعتقد أيضا أنه مع افتتاح 

متاجر آبل في املنطقة، سنشهد قفزة 
كبيرة في نهاية السنة.

وفقا لشركة »أرزان لتمويل املشاريع«، ثمة 
مكان كاف لالعبني متعددين في صناعة 

األلعاب للتواجد املشترك في منطقة الشرق 
األوسط وشمالي أفريقيا. وقال مصدر 

في الشركة: فضال عن ذلك، لقد استثمرنا 
في »طماطم غاميز« ألننا نحب صناعة 
األلعاب ونؤمن بإمكانياتها. من اجلانب 
السلبي، تفتقر منطقة الشرق األوسط 

وشمالي أفريقيا ملوظفني أكفاء متكيفني مع 
صناعة األلعاب، وفقا لهامو. حيث يوضح 

ان بناء األلعاب إحدى الوظائف املعقدة جدا 
ولكنها ليست مستحيلة. ونحن بحاجة إلى 
املزيد من املهندسني واملصممني. وفي حال 

وجودهم، ال يكونون لألسف معروفني 
)على األقل بالنسبة إلي(.

مبادرات ومشروعات صغيرة
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 بريلنت الب هي مسرعة مشاريع صغيرة 
ومتوسطة، تهدف الى توفير اهم الوسائل 
التدريبية للمبادرين في الكويت، كما تنظم 

العديد من املراسم واملؤمترات اخلاصة 
بسوق املشاريع الصغيرة واهم وسائل وسبل 

االستثمار بها.
يقوم على إعداد هذه الصفحة م.نشوة االبراهيم 

من فريق بريلنت الب وذلك بهدف اإلضاءة 

على اهم التجارب احمللية والعاملية في 
عالم اعمال املشاريع الصغيرة بصورة عامة 
والتكنولوجية منها بصورة خاصة، كما نود ان 

نسلط الضوء على آخر الصفقات االستثمارية في 
عالم املشروعات الناشئة وذلك بهدف تقريب 

وجهة النظر بني شركات االستثمار الكويتية 
واملبادرين.

www.brilliant-lab.com

صفحة من إعداد: »بريلنت الب« 

االستثمارات الكويتية تتجه نحو املشاريع الناشئة للمنطقة

Startup »داعش«!

»أرزان لتمويل املشاريع« تستثمر في »طماطم غاميز«
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فريق البنك يشارك الطاقم الطبي وجبة اإلفطار طالل التركي 

عاكف العقرباوي 

ماجد العلي

منح ثريا سلطي اللقب الفخري »مؤسس إجناز العرب«

خدمة مجانية لفحص الفرامل
خالل شهر يوليو لعمالء مرسيدس- بنز

جناح مذهل لعرض شمال اخلليج »هيونداي« الرمضاني
مع ضمان إعادة الشراء على موديالت 2016

»الوطني« يشارك أطباء مستشفى مبارك اإلفطار

عاكف العقرباوي رئيساً تنفيذياً لـ »إجناز العرب«

»وثاق« تدعو لوثيقة تأمني خالل عمرة رمضان

حرصا منها على توفير 
تجربة قيادة ممتعة وآمنة 
بقدر اإلمكان خالل ش���هر 
رمضان الكريم، تقدم شركة 
عبدالرحمن البش���ر وزيد 
الكاظمي، الوكيل الحصري 
لمرسيدس- بنز في الكويت 
- لكل عمالء مرسيدس- 
بنز خدمة مجانية لفحص 
الفرام���ل، وذل���ك من اآلن 
ولغاي���ة 30 يوليو 2015. 
ويسر العرض على الطيف 
الكامل لسيارات مرسيدس- 
بنز والتي تشمل طرازات 
الرباعي،  الكوبيه، والدفع 
والكابروليت، والرودستر، 
والسيدان، ويمكن الحصول 
على ه���ذه الخدمة بزيارة 
الثالثة  الخدمة  أحد مراكز 
والمعتمدة لمرس���يدس- 
بنز في الش���ويخ، والري، 

واألحمدي.
وسيعمل فريق مؤهل من 
الفنيين وباستخدام أحدث 
الفحص  أدوات ومع���دات 
الخدمة األمثل  على تقديم 
للسيارات، في حين يتوافر 
خصم قدره 35% على قطع 
الغي���ار الضروري���ة. وال 
ش���ك أن االلتزام الصارم 
بتوجيه���ات وإرش���ادات 
واس���تخدام  المصن���ع، 
قطع الغي���ار األصلية من 
مرسيدس- بنز من شأنه 
أن يعزز من عمر السيارة، 
مع حجز مواعيد مس���بقة 
للفحص وبما يضمن أولوية 

التعامل. 
ويقول ماي���كل رويله، 
التنفيذي لشركة  الرئيس 
عبدالرحمن البش���ر وزيد 
الفرامل  الكاظمي: »تعتبر 
بح���د ذاتها أه���م عناصر 
السالمة ألي سائق، وهي 
أيضا مكون ضروري لكل 
سيارة. كما أن نظام الفرامل 
الذي يعمل على نحو جيد 
يساعد على تأمين التحكم 
بأمان بالس���يارة، وكفاءة 
التشغيل في جميع الظروف، 
مم���ا يس���مح لعمالئن���ا 

مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك، أعلنت هيونداي »شمال 
اخللي���ج«، عن النج���اح املبهر 
لعرضها احلصري واملميز من 
وحي األجواء الرمضانية بعنوان 
»صوب واربح في شهر اخلير«، 
حيث تق���دم لعمالئها األوفياء 
لدى ش���رائهم أي س���يارة من 
أحدث ط���رازات هيونداي 2016 
فرصة لتصويب املدفع والفوز 
بباقة من اجلوائز واملزايا القيمة. 
باإلضافة إلى شهادة ضمان إعادة 
الشراء. تتراوح مزايا العرض 
بني املبال���غ النقدية التي تصل 
لغاي���ة 500 د.ك.، ضمان إعادة 
الش���راء بنسبة 85% في السنة 
األولى، 70% في السنة الثانية 
و50% في السنة الثالثة، تأمني 
شامل ملدة س���نة، عقد صيانة 
ملدة سنة أو 20.000 كلم أيهما 
قبل وكفالة مدى احلياة. تعليقا 
على هذا العرض الذي يستمر من 
من 14 يونيو وحتى نهاية شهر 
رمضان املب���ارك، قال املتحدث 
بقسم التسويق وتطوير برامج 
الوكيل لش���ركة شمال اخلليج 
التجارية: »يسعدنا إطالق هذا 
العرض اخلاص مبناسبة شهر 
رمضان بهدف مشاركة عمالئنا 
بحل���ول الش���هر الفضيل من 
خالل إضف���اء أجواء رمضانية 
مميزة داخ���ل صاالت العرض، 
وإتاحة فرص الرب���ح النقدي 
إلى جانب العديد من اجلوائز 
القيمة الت���ي يحصل عليها أي 
عميل يشتري سيارة هيونداي 
2016. كم���ا هنأ اجلميع بحلول 
شهر رمضان متمنيا لهم شهرا 
مباركا وآمال أن تستمر هيونداي 
في تقدمي أحدث العروض واألفكار 
اجلديدة التي تستقطب اهتمام 
ورضا العمالء«. ويشمل العرض 
مجموعة مميزة من أحدث سيارات 
هيونداي التي تتسم بالكفاءة 
العالي���ة واالعتمادية الطويلة 
واألداء القوي الى جانب التصميم 
اخلالق، إذ تتمتع كل س���يارة 
من هذه املجموعة مبواصفات 
خاصة متنح العميل مجاال واسعا 
الختي���ار ما يناس���ب حاجاته 
وميزانيته. هذا فضال عن اخلدمة 
املمي���زة واالستش���ارة القيمة 

قامت أس����رة بنك الكويت 
إلى  الوطني بزي����ارة خاصة 
مستش����فى مبارك في منطقة 
اجلابري����ة ملش����اركة األطباء 
العامل����ني فيه وجب����ة إفطار 
رمضاني����ة وقض����اء بعض 

األوقات الطيبة معهم.
العالقات  وقال مس����ؤول 
العام����ة ف����ي بن����ك الكويت 
إن  التركي  الوطن����ي ط����الل 
عائلة موظفي البنك الوطني 
م����ن كل إداراته حترص على 
الكويت  مشاركة اجلميع في 
املناسبات والسيما  مبختلف 
في املناسبات االجتماعية مثل 
الشهر الفضيل واألعياد. كما 
تلتزم عائل����ة البنك الوطني 
بتنظيم نش����اطات وزيارات 
دورية الى مستشفيات الكويت 
ولقاء األطباء، في إطار اهتمام 
البنك بالنشاطات االجتماعية 
واإلنسانية، وتعبيرا عن روح 
املش����اركة والتواصل مع كل 

أعلنت مؤسس���ة إجناز 
املكت���ب اإلقليمي  الع���رب، 
ملؤسسة جونيور أتشيفمنت 
العاملية، ع���ن تعيني عاكف 
العقرباوي رئيس���ا تنفيذيا 

للمؤسسة. 
العقرباوي  وجاء تعيني 
التنفيذي  الرئيس  مبنصب 
بعد إعالن ثريا س���لطي عن 
رغبتها في التنحي عن قيادة 
مؤسسة إجناز العرب، وذلك 
بعد أن قادتها لعدة سنوات 
بكل تفان وإخالص والتزام. 
ومبناسبة هذا التغيير في 
قيادة إجناز العرب، قال رئيس 
مؤسسة جونيور أتشيفمنت 
العاملية ش���ون روش: »منذ 
انضمام العقرباوي إلى إجناز 
ف���ي العام 2000 ق���ام بدور 
أساسي في دعم أعضاء إجناز 
في العديد من البلدان وشمل 
ذلك التوسع وجمع التبرعات 
الق���درات والتعارف  وبناء 
واللقاءات. ساهمت جهوده 
الرائ���دة في دع���م الصورة 
الذهنية وس���معة املؤسسة 
ب���ني العدي���د م���ن اجلهات 
املعنية وأصحاب املصلحة 
واجلمهور، نحن واثقون من 
بعد نظره وال شك أن منصبه 
اجلدي���د، الرئيس التنفيذي 
إلجناز العرب، سيمكنه من 

حثت شركة وثاق للتأمني 
التكافلي، املسؤولني في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
على ضرورة إلزامية تأمينات 
احلوادث الشخصية املرتبطة 
بأداء مناس���ك عمرة ش���هر 
رمضان املب���ارك، داعية في 
الوقت ذاته املواطنني واملقيمني 
إلى اختيار احلمالت املعتمدة 
من الوزارة التي تطبق هذا 

التأمني في حملتها.
الش���ركة في  وأش���ارت 
بيان لها، إلى ضرورة قيام 
املؤسسات املس���ؤولة عن 
حمالت العمرة خالل ش���هر 
رمضان، بإضافة وثيقة تأمني 
التي يدفعها  الرسوم  ضمن 
املعتم���رون وذل���ك بهدف 
حمايتهم مما قد يتعرضون 
له أثناء السفر أو خالل قيام 
قيامهم ب���أداء العمرة خالل 

باالستمتاع بالتفوق التقني 
والفخامة المطلقة لسيارات 
مرسيدس- بنز، وبراحة 

بال تامة«.
ويضيف رويل��ه: »مع 
الع��رض  تمدي���د فت���رة 
إل��ى ما بعد شهر رمضان 
الكري��م، وحتى نهاية شهر 
يولي��و، البد لكل من لديه 
سي��ارة مرسيدس- بنز أن 
العرض  يستفي��د من هذا 

التي يفخ���ر موظفو هيونداي 
بتقدميها ألي عميل لدى زيارة 
أي من صاالت عرض هيونداي 
في الكوي���ت ملس���اعدته على 
اختيار الس���يارة األنسب التي 
تلبي حاجته وتناسب ذوقه.  
إلى جانب اس���تمرارها بإطالق 
أرقى العروض عند كل مناسبة، 
تطرح »شمال اخلليج« بشكل 
دوري باقة متجددة من العروض 
التجارية بهدف إرضاء العمالء 

شرائح املجتمع. 
الترك����ي أن بنك  وأضاف 
الوطن����ي يحرص  الكوي����ت 
النشاطات  دوما على تنظيم 
واملب����ادرات  االجتماعي����ة 
االجتماعية في املجال الصحي 
والتي أطلقه����ا قبل 20 عاما، 
التي  وأثنى عل����ى اجله����ود 
الطبي في  الطاق����م  يبذله����ا 
املستشفى للوفاء بالتزاماته 

حتقيق املزيد من النماء في 
املستقبل«.

وأضاف روش: »كما نود 
أن نشكر سلطي على تفانيها 
في العم���ل وإخالصها طيلة 
السنوات املاضية فهي التي 
أوجدت مؤسسة إجناز العرب. 
وخالل تلك الفترة عملت بكل 
همة لتشجيع الشباب العربي 
على حتقيق إمكاناتهم، وكانت 
القوة الدافعة واحملركة لنمو 
املؤسس���ة في جميع أنحاء 
العقد  املنطق���ة على م���دار 
إلى  املاضي. وم���ع تطلعنا 
أمام إجناز  املس���تقبل، فإن 
العرب دور حيوي في مؤازرة 
الشباب العربي أمام الفرص 
املتاحة. وبخبرة تزيد على 
17 عاما فإن العقرباوي يتمتع 
باملهارات املناسبة التي ستقود 

املؤسسة إلى املستوى«.
وم���ن بني املس���ؤوليات 
العديدة التي تتضمنها مهام 
العقرب���اوي دعم التخطيط 
االستراتيجي وإدارة عمليات 
املؤسسة في مجاالت القيادة 
التربوية واالس���تراتيجية 
والتجارية وجمع التبرعات، 
من أجل حتقيق أهدافها العامة 
في التشجيع على اجلاهزية 
لسوق العمل، ومحو األمية 
املالي���ة، وريادة األعمال بني 

الشهر الفضيل. 
وقال املدير العام للشركة 
ماج���د يوس���ف العل���ي إن 
على كل اجلهات املختصة، 
العمل على ضرورة اعتبار 
الوثيقة من املتطلبات  هذه 
األساسية ألي معتمر، والعمل 
على توحيد سعر هذه الوثيقة 
وبشكل مناسب وميسر حتى 
ال تصبح هناك مضاربة بني 
الش���ركات ما ينعكس سلبا 

على هذه اخلدمة.
وأضاف العل���ي أن هذه 
الوثيقة تقدم للجميع وفقا 
ألحكام الشريعة اإلسالمية، 
حيث تغطي جميع احلوادث 
التي قد يتعرض لها املعتمر 
الطبية  النفقات  كما تغطي 
الناشئة عن هذه احلوادث، 
الفتا الى أن ذلك يجنب املؤمن 
التي  الس���لبية  اآلثار  عليه 

الذي يستم��ر طوال شهر 
كامل«. 

وتبدأ ساعات العمل في 
مراكز الخدمة خالل ش���هر 
رمضان الكريم من 8 صباحا 
حت���ى 2 ظهرا، كما تتوافر 
الخدمة السريعة لعمالئنا 
الساعة 8:30 صباحا  بين 
و11:30 صباحا، من السبت 
حت���ى الخميس )في الري 

واألحمدي فقط(.

ومنحهم فرصة المتالك هيونداي 
بأسعار مميزة وأقساط سهلة. 
وأيضا بهدف املساهمة في تعزيز 
ص���ورة وس���معة »هيونداي« 
كس���يارة ناجح���ة وعالم���ة 
جتارية استطاعت في وقت قصير 
منافسة أقدم شركات السيارات 
وأكثرها عراقة، ووفاء لفلسفة 
»هيونداي« التي تضع حاجات 
العمالء على رأس قائمة أولوياتها 

سواء قبل البيع أو بعده. 

اإلنس����انية جتاه كل احلاالت 
التي تصادفه. ومتيزت الزيارة 
بطابع تفاعلي وس����ط أجواء 
ودية، عبر خاللها طاقم العمل 
الطبي في مستشفى مبارك عن 
سعادته بهذه املبادرة وتقديره 
للنشاطات التي يحرص البنك 
الوطني عل����ى إعدادها دائما 
والتي تنشر الوعي اإلنساني 

وثقافة املشارك.

جيل الش���باب ف���ي الوطن 
العربي.

والعقرب���اوي ه���و أحد 
مؤسسي أول فرع ملؤسسة 
جوني���ور أتش���يفمنت في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا في األردن منذ العام 
2000، حيث عمل على إدارة 
العامة والتشجيع  العالقات 
على جتنيد املتطوعني وجمع 
التبرعات، وانخرط بش���كل 
قوي في تأسيس إجناز األردن 
كنموذج رائد في املنطقة ما 
مكنه من وضع استراتيجية 
عمل ناجحة مت نش���رها من 
خالل جونيور أتشيفمنت في 
14 دولة عربية بدءا من العام 
2004، ونتج عن ذلك متكني 
مليونني من الشباب العرب، 
وحصولهم على دعم ومساندة 
أكثر من 22 ألف متطوع و200 

عضو مجلس إدارة.
ومن بني مناصبه السابقة 
عم����ل العقرباوي في مجال 
التخطي����ط والبح����وث في 
ال����ري واملي����اه في  وزارة 
األردن، والتجمع السويسري 
 ،IMS للرعاي����ة الصحي����ة
العقرب����اوي على  وحصل 
البكالوريوس في  ش����هادة 
علم اآلثار من جامعة مؤتة 

في األردن.

تواجهه، موضحا أنها صممت 
من قبل خبراء ومختصني، 
الش���ريعة  ووفق���ا ألحكام 
اإلسالمية، لتغطية املشترك 
في حاالت الوفاة أو اإلصابة 
البدنية التي قد ينجم عنها 
عجز كلي مس���تدمي نتيجة 
حادث يقع أثناء تواجد املعتمر 
في األراضي السعودية أو في 
مجاله���ا اجلوي، كما تغطي 
املصاري���ف الطبية الطارئة 
الناجت���ة عن حادث، إضافة 
إلى مصاريف إعادة اجلثمان 

إلى الوطن األصلي. 
وبني أن إضاف���ة وثيقة 
تأمني للمعتمرين وبقس���ط 
بسيط، ضمن اخلدمات التي 
يحصل عليها املسافر إلى أداء 
املناسك، تؤمن صاحبها من 
بداية السفر وحتى عودته 

إلى وطنه.

العرض يشمل 
مجموعة مميزة من 

أحدث السيارات 
التي تتسم بالكفاءة 

العالية واألداء 
القوي

فريق مؤهل من 
الفنيني وباستخدام 

أحدث أدوات ومعدات 
الفحص سيعمل على 

تقدمي اخلدمة
األمثل للسيارات

بالتعاون مع كويت كونسيرج

»بوبيان« يقدم خدمة مميزة لعمالء املصرفية اخلاصة والبالتينية
أعلن بن����ك بوبي����ان عن 
اس����تمراره للعام الثالث على 
التوالي في تقدمي خدمة مميزة 
لعمالء النخب����ة البالتينيوم 
وعمالء املصرفي����ة اخلاصة 
تتضمن توصيل املبالغ النقدية 
التي يرغب����ون في احلصول 
عليه����ا لتوزيعها كعيدية الى 
املكان الذي يحددونه س����واء 

املنزل او مكان العمل.
وقال البنك في بيان صحافي 
ان اخلدم����ة »تأتي ف����ي إطار 
السعي املس����تمر للبنك ملنح 
عمالئه القيمة املضافة من خالل 
تقدمي املزيد من اخلدمات غير 
املصرفية التي جتعل حياتهم 
أسهل وتوفر لهم الوقت انطالقا 
من شعار البنك« نعمل بإتقان 
»وحرصا على تق����دمي أعلى 
مستويات اخلدمة. وأضاف »في 
عالم اليوم وفي ضوء التطورات 
السريعة واملتالحقة فإن البنوك 
أصبحت مطالبة أكثر بتقدمي 
خدم����ات ومنتج����ات ترتبط 
ارتباطا باملمارسات اليومية 
حلياة العمالء واحتياجاتهم 
ومتطلباته����م والت����ي توفر 
لهم الوق����ت واجلهد. وأوضح 
البنك ان املستهدفني من هذه 
اخلدمة هم عم����الء البنك من 
أصحاب حسابات البالتينيوم 
واخلدمات املصرفية اخلاصة 
في ظل االهتمام الكبير الذي 
توليه ادارة البنك لهذه الفئة من 

العمالء. وستقوم شركة » كويت 
كونسيرج « وللعام الثالث على 
التوالي مبهام التوصيل وذلك 
ضم����ن االتفاقية التي س����بق 
وان وقعها البنك مع الشركة 
لتقدمي مجموعة من اخلدمات 
املمي����زة لعم����الء البن����ك من 
اصحاب حسابات البالتينيوم 
واخلدمات املصرفية اخلاصة 
ضمن خطط البنك في التوسع 
باخلدمات واملنتجات التي تقدم 
ملختلف شرائح املجتمع. وميكن 
احلصول على العيادي من خالل 
االتصال عل����ى خدمة بوبيان 
كونسيرج حيث يطلب العميل 
املبلغ والفئات التي يحتاج لها 
ويحدد موعد التوصيل ومن ثم 

يقوم العميل بالدفع مباشرة 
للمن����دوب عند التوصيل عن 
طريق بطاقة الس����حب اآللي 
او الڤيزا واملاستر كارد حيث 
تتوافر اخلدمة من 5 حتى 15 

يوليو احلالي.
يذكر ان اتفاقية بنك بوبيان 
مع كويت كونسيرج تتضمن 
ايضا مجموعة من اخلدمات 
التي تعطي أعلى مس����تويات 
الراحة والرفاهية س����واء في 
األيام العادي����ة أو في العطل 
الرسمية حيث تتوافر خدمات 
املساعدة الشخصية من خالل 
السفر والفنادق  حجز تذاكر 
وإرس����ال رس����ائل تذكيرية 
باملناس����بات وحجز القاعات 
وتنظيم املسابقات. كما ميكن 
للعمالء أيضا احلصول على 
خدمات دفع املخالفات وتسجيل 
الس����يارات وصيانتها أيضا 
وكذلك خدم����ة التوصيل من 
وال����ى املطار وطلب س����يارة 
األجرة باإلضافة إلى توصيل 
الزهور والهدايا باملناس����بات 
أينما أراد العميل داخل الكويت. 
وكذلك ميكن إنهاء املعامالت في 
الوزارات والهيئات احلكومية 
واملس����اعدة في اس����تخراج 
تأشيرات السفر ودفع رسوم 
امل����دارس اخلاصة وتصديق 
الشهادات املرضية والعديد من 
اخلدمات التي تضمن الراحة 

والرفاهية للعميل.
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االقتصادية

على البنك إعطاء 
تفاصيل كاملة 

للعميل عن أسعار 
الفائدة واألقساط 
وتاريخ االستحقاق

ميكن للعميل إعادة 
جدولة قرضه في أي 

بنك وبأي وقت

ال تغيير على القسط 
الشهري بنسبة %40 

من الراتب و%30 
للمتقاعدين

ال تغيير: احلد 
األقصى للقروض 

املقسطة 70 ألف 
دينار.. واالستهالكية 

15 ألفًا

ال حاجة اآلن إلغالق 
القرض قبل الذهاب 

لبنك آخر.. ميكن 
اجلدولة مباشرة

»مجموعة الصناعات« تنفي التسوية مع أحد البنوك الدائنة
أرسلت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة )صناعات( كتابا الى سوق الكويت لألرواق املالية 
تنفي به ما ذكر في أحد وسائل التواصل االجتماعي بشأن تسوية املجموعة مع أحد البنوك الدائنة 
باستدخال حصة املجموعة في شركة املباني، وما نتج عن تلك التسوية ربح بأكثر من 35 مليون 
دينار، حيث اوضحت »صناعات« انه ليس هناك أي اساس من الصحة للخبر املنشور في وسائل 
االتصال االجتماعي. وأكدت املجموعة على أنه لم تكن هناك أي تطورات حدثت مؤخرا من شأنها أن 
تؤدي إلى حدوث نشاط تداول غير اعتيادي على أسهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ليوم 
اخلميس 2 يوليو اجلاري، الفتة الى أنه ليس لديها أي معلومات عن أسباب هذا التداول.

العميل.
3ـ  أن يتم االلتزام باحلدود 
القصوى املقررة بهذه التعليمات 
لكل من أجل القرض، القيمة 
اإلجماليـــة للقض، ونســـبة 
القسط الشهري، وذلك وفقا 
لألوضـــاع املالية للعميل في 

تاريخ التعاقد اجلديد.
وفي حالة رغبة العميل في 
احلصول على التمويل اجلديد 
من بنك/ شـــركة أخرى وفق 
الشروط اعاله، يلتزم البنك/ 
الشركة مانحة التمويل القائم 
بقبول السداد املبكر من البنك/ 
الشركة االخرى. ويراعى أن 
يتم التعاقد اجلديد وفقا لصيغ 
التمويل املعمول بها لدى البنك/ 

الشركة اجلديدة.

شروط القرض الجديد

أو  القروض االستهالكية 
املقسطة املقدمة له، مبا ميكنه 
من احلصول على قرض جديد 
القائم  القرض  بنفس نوعية 
)استهالكي أو مقسط(، وذلك 

وفقا للشروط اآلتية:
1 ـ أن يكـــون العميـــل قد 
انتظم في سداد ما ال يقل عن 
30% من عدد األقساط احملددة 
للقرض االستهالكي أو املقسط 
في تواريخ استحقاقها وفقا 
لشروط العقد املبرم معه، دون 

االعتداد بالسداد املبكر.
2 ـ أن يتـــم منح القرض 
اجلديد مبوجـــب عقد جديد 
حسب الشـــروط والضوابط 
املقررة في هـــذه التعليمات، 
والغـــاء العقـــد القائـــم مع 

العميل.
3ـ  أن يتم االلتزام باحلدود 
القصوى املقررة بهذه التعليمات 
لكل من أجل القرض. القيمة 
اإلجمالية للقرض، ونســـبة 
القسط الشهري، وذلك وفقا 
لألوضـــاع املالية للعميل في 

تاريخ التعاقد اجلديد.

تمويل جديد

وفي حالة رغبة العميل في 
احلصول على التمويل اجلديد 
من بنك/ شـــركة أخرى وفق 
الشروط أعاله، يلتزم البنك/ 
الشركة مانحة التمويل القائم 
بقبول السداد املبكر في البنك/ 
الشركة األخرى. ويراعى أن 
يتم التعاقد اجلديد وفقا لصيغ 
التمويل املعمول بها لدى البنك/ 

الشركة اجلديدة.
سابعا: قروض املوظفني:

يتـــم االلتـــزام باحلدود 
املقـــررة للقروض  القصوى 
االستهالكية واملقسطة وفقا 
لهذه التعليمات وذلك بالنسبة 
للقـــروض املقدمة للموظفني 
ألغراض استهالكية ومقسطة، 
بخالف القروض املمنوحة لهم 
وفقا لقانون العمل في القطاع 

األهلي.
العمـــل بهـــذه  ـ يتـــم   4
التعليمات اعتبارا من تاريخه، 
باستثناء البندين )1، 2( فيتم 
العمل بهما بعد ثالثة شهور 

من تاريخه.

ـ  إضافة البندين »سادسا   3
وســـابعا« وترحيـــل البنود 

التالية حسب الترتيب:
سادســـا: ضوابط تعديل 
أجل القـــرض وإعادة ترتيب 
شروط التعاقد للحصول على 

متويل جديد:
أ ـ تعديـــل أجـــل القرض 

وقيمة القسط الشهري:
ميكن للعميل املنتظم في 
السدادـ  في أي وقت خالل أجل 
إعادة ترتيب  ـ طلب  القرض 
شروط التعاقد املبرم مع البنك 
الشركة الدائنة، بنفس نوعية 
القرض القائم )استهالكي أو 
مقســـط(، وذلك فيما يتعلق 
القسط  القرض وقيمة  بأجل 
الشهري دون االخالل باحلد 
األقصى املقرر بهذه التعليمات 
ألجـــل القرض اعتبـــارا من 
تاريـــخ املنح األساســـي )5 
سنوات للقرض االستهالكي 
و15 ســـنة للقرض املقسط(، 
القســـط الشهري  ونســـبة 
)40% مـــن صافـــي الراتـــب 
و30% للمتقاعدين(. ويتعني 
مراعاة ألجل القرض اعتبارا 
من تاريخ املنح األساسي )5 
سنوات للقرض االستهالكي 
و15 ســـنة للقرض املقسط(، 
القســـط الشهري  ونســـبة 
)40% من صافي الراتب و%30 
للمتقاعدين(. ويتعني مراعاة 
عدم تعديل سعر الفائدة على 
القرض االســـتهالكي، وعدم 
تغييرها بالنســـبة للقرض 
املقسط إال كل خمس سنوات 
من تاريخ منح القرض األصلي 
ليتماشى مع السعر املعلن عن 
بنك الكويت املركزي في نهاية 
كل خمس ســـنوات من أجل 
القرض املقســـط وبشرط أال 
يتجاوز مقدار التغيير في معدل 
الفائدة 2% )ســـواء بالزيادة 
أو النقص( عن سعر الفائدة 
االتفاقية املطبق مبقتضى عقد 

القرض قبل التغيير.
ب ـ إعادة ترتيب شروط 
التعاقد للحصول على متويل 

جديد؟

شروط التعاقد

يجوز للبنك/ الشركةـ  بناء 
على طلب العميلـ  إعادة ترتيب 
العميل  التعاقد مع  شـــروط 
بشأن القروض االستهالكية أو 
املقسطة املقدمة له، مبا ميكنه 
من احلصول على قرض جديد 
القائم  القرض  بنفس نوعية 
)استهالكي أو مقسط(، وذلك 

وفقا للشروط اآلتية:
1 ـ أن يكـــون العميـــل قد 
انتظم في سداد ما ال يقل عن 
30% من عدد األقساط احملددة 
للقرض االستهالكي أو املقسط 
في تواريخ استحقاقها وفقا 
لشروط العقد املبرم معه، دون 

االعتداد بالسداد املبكر.
2 ـ أن يتـــم منح القرض 
اجلديد مبوجـــب عقد جديد 
حسب الشروط  والضوابط 
املقررة في هـــذه التعليمات، 
وإلغـــاء العقـــد القائـــم مع 

لـــه والشـــروط التعاقديـــة 
وااللتزامـــات املترتبة عليه 
وفقا للعقد الذي سيتم ابرامه 
بشأن القرض، واحتفاظ البنك 
الدالة على ذلك،  باملستندات 
مع تسليم العميل ـ في بداية 
فترة املراجعةـ  جدول احصائي 
واضح ومبسط يبني ما يلي:

٭ قيمـــة وعـــدد اقســـاط 
القرض.

٭ مكونـــات كل قســـط مع 
الفائدة واملبلغ املسدد من اصل 
القرض بافتراض االنتظام في 

السداد.
٭ قيمـــة وعـــدد أقســـاط 

القرض.
٭ مكونـــات كل قســـط من 
الفائدة واملبلغ املسدد من أصل 
القرض بافتراض االنتظام في 

السداد.
٭ إجمالي قيمة الفوائد واملبالغ 
التي سيتم سدادها حتى نهاية 

أجل القرض.
٭ بيان التغيـــرات احملتملة 
في أعباء التمويل بالنســـبة 
للقروض املقسطة باقتراض 
زيادة ســـعر الفائـــدة باحلد 
األقصى املقرر )2%( كل خمس 

سنوات.
٭ توفير جميـــع املعلومات 
القـــروض  عـــن  الالزمـــة 
االستهالكية واملقسطة على 
احلسابات اإللكترونية للعمالء 
املشـــتركني فـــي اخلدمـــات 
 .)Online Services( اإللكترونية
ويراعى فـــي هذا اخلصوص 
أن تتضمن كشوف حسابات 
القروض املعلومات التفصيلية 
املتعلقة بعدد وقيمة األقساط 
املسددة واملتبقية حتى تاريخ 
االســـتحقاق مفصلـــة وفقا 

للفائدة وأصل املبلغ.
٭ االحتفاظ بجميع مستندات 
القروض االستهالكية واملقسطة 
طوال أجل القرض وحتى متام 
السداد بالكامل وانتهاء فترة 
القانونية، ويراعى  التقـــادم 
استمرار احلفظ اإللكتروني 

لهذه املستندات.

الفائـــدة على  ز ـ ســـعر 
القرض وطريقة استيفائها، 
ومبا يتفـــق مع ما تقضي به 
تعليمات بنك الكويت املركزي 
في هذا اخلصـــوص، بحيث 
يكون اجمالي تكلفة التمويل 
)الفائدة( واضحا امام العميل 
قبل منح القرض مع االحتفاظ 
مبا يثبت اطالع العميل على 

ذلك.
حـ  حصـــول العميل على 
نسخة من العقد وتوقيعه مبا 

يفيد ذلك.
2ـ  يضاف الى البند ثالثا 

ما يلي:
- احلصول على تفويض 
من العميل يرفق بعقد القرض 
لالستعالم عن بيانات بطاقات 
القروض/  االئتمان وبيانات 
التمويل االستهالكي واملقسط 
الذي حصل عليه من البنوك 
وشركات االستثمار وشركات 
التمويل واجلهات االخرى، كما 
يتطلـــب االمر احلصول على 
بيان موقع من العميل برصيد 
القروض/ التمويل الذي حصل 
عليه من اجلهات املذكورة اعاله 
القرض  والقائمة وقت طلب 

اجلديد.
القروض  - اعطاء عمالء 
االستهالكية واملقسطة فترة 
للمراجعة ومدتها على االقل 
يومي عمل )ويســـتثنى من 
فترة املراجعة القروض املقدمة 
لغرض العـــالج( بحيث يتم 
تزويدهم بنسخةـ  غير موقعة 
وغير نهائيةـ  من عقد القرض 
لدى تقدمهـــم بطلب القرض 
وعلى ان يقدم العمالء اقرارا 
كتابيا باســـتالم نسخة من 
عقد القرض لغرض املراجعة 
دون ان يترتب على العمالء اي 
التزامات خالل فترة املراجعة، 
بحيث يتم توقيع العقد بعد 
انتهاء تلك الفتـــرة في حال 

موافقة الطرفني.
ويراعى اطالع العميل على 
جميع اآلثـــار املالية املترتبة 
علـــى القرض الذي ســـيقدم 

محمود فاروق

وجه بنك الكويت املركزي 
تعميمـــا الى جميـــع البنوك 
وشركات االستثمار وشركات 
التمويل التقليدية بشأن إدخال 
تعديالت على قواعد وأسس 
القروض االســـتهالكية  منح 
وغيرها من القروض املقسطة 

جاء فيه: .
الســـماح للبنوك احمللية 
وشركات االستثمار وشركات 
التمويل - بنـــاء على طلب 
العميل - بإعادة ترتيب شروط 
التعاقد القائم مع العميل مبا 
ميكنه من احلصول على قرض 
جديد مبوجب عقد جديد، هذا 
باالضافة الى قبول الســـداد 
املبكر في حالة رغبة العميل في 
حتويل مديونيته واحلصول 
على قرض جديد من بنك أو 

شركة أخرى.
مرفق بيان بهذه التعديالت 
والتي يبـــدأ العمل بتطبيقها 
اعتبارا مـــن تاريخه، وذلك 
باستثناء البندين 1و2 واللذين 
العمل بهما بعد ثالثة  سيتم 

شهور من تاريخه.
وجاء نص التعديالت على 
تعليمات بنك الكويت املركزي 
للبنوك وشركات االستثمار 
التقليدية  التمويل  وشركات 
فـــي شـــأن قواعد واســـس 
القروض االســـتهالكية  منح 
وغيرها من القروض املقسطة 

كالتالي:
1 ـ يعـــدل البند ثالثا/ 9 
ليصبح علـــى النحو التالي: 
يجب ان حتدد حقوق والتزامات 
كل من البنك/ شركة االستثمار/ 
شركة التمويل والعميل مبوجب 
عقود واضحة الصياغة مفهومة 
املعنـــى ومتوافقة مع احكام 
القوانني احمللية والقرارات ذات 
الصلة، وتعليمات بنك الكويت 
املركزي، ويجب ان تتضمن 
القروض االستهالكية  عقود 
واملقسطةـ  كحد ادنىـ  البنود 

اآلتية:
أ ـ البيانـــات االساســـية 
للعميل )عنوان املراســـالتـ  
املهنة/ الوظيفة ومحل العمل 

ـ ارقام الهواتف ـ ..الخ(.
بـ  نوع القرض )استهالكي 

ـ مقسط )اسكاني(.
ج ـ قيمة القرض.

القرض  ـ الغرض مـــن  د 
والكيفية التي يتم بها التحقق 
من استخدامه في هذا الغرض، 
واملستندات املطلوبة من العميل 
والتي تؤيد استخدام القرض 
في الغرض املمنوح من اجله، 

وموعد تقدميها.
هـــــ  اجل القـــرض وعدد 
االقساط الشـــهرية ومواعيد 
سدادها، وقيمة القسط الشهري 
ونســـبته الى صافي الراتب 
الشهري )بعد االستقطاعات( 
او الدخل الشـــهري املستمر 

للعميل.
و ـ احلســـاب الـــذي يتم 
اخلصم عليه بقيمة االقساط 

الشهرية.

محافظ بنك الكويت املركزي د. محمد الهاشل يغير قواعد اللعبة في ملف القروض االستهالكية واملقسطة داخل املصارف الكويتية

يبدأ العمل به بعد 3 أشهر .. ال زيادة في أسعار الفائدة عن 2% بالزيادة أو النقصان كل 5 سنوات

»األنباء« تنشر نص تعميم »املركزي« للبنوك عن جدولة القروض
»املركزي« ينصف ذوي االحتياجات 
اخلاصة: ال فوائد وال رسوم وأجهزة 

سحب خاصة بكل بنك
قال محافظ بنك الكويت املركزى د.محمد الهاشل 
إن التعليمـــات الصـــادرة إلى البنـــوك الكويتية 
بشـــأن اخلدمات التي تقدمها لـــذوي االحتياجات 
اخلاصة تشـــمل مجموعة من املبادئ واملمارسات 
املتعلقة باخلدمات املصرفية املقدمة جلميع ذوي 
االحتياجات اخلاصة بشـــكل عـــام ومجموعة من 
املبادئ واملمارســـات اخلاصة بالعمالء املكفوفني 

وضعاف السمع والبصر.
وأوجز احملافظ اهم ما جاء في تلك التعليمات 
من مبادئ بانها حتدد فرعا في كل محافظة )كحد 
أدنى( لتقدمي اخلدمات املصرفية لذوي االحتياجات 
اخلاصة إلى جانب العمل االعتيادي للفرع على أن 
يخصص كل بنك في هذا الفرع جهاز ســـحب آلي 
واحدا على األقل يكون مبيزات خاصة مثل أن تكون 

متحدثة ومزودة بلوحة املفاتيح )برايل(.
وقال ان هذه التعليمات تشمل تقدمي ذات اخلدمات 
املاليـــة للعمالء ذوي االحتياجات اخلاصة مبا في 
ذلك التسهيالت االئتمانية والتمويل والتي تقدمها 
البنـــوك ألي عميل آخر وذلك دون زيادة أي أعباء 
عليهم من »فوائد/عوائد« أو ورســـوم وغيرها مع 
مراعاة قيام البنوك بتعريف وإرشـــاد العمالء من 
هذه الفئـــة باملخاطر التي قد ينطوي عليها تقدمي 
هذه التســـهيالت أخذا باالعتبار الطبيعة اخلاصة 

بأوضاعهم مقارنة بالعمالء اآلخرين.
كما شملت التعليمات ضمان حق املساواة للعمالء 
ذوي االحتياجات اخلاصة في إدارة شؤونهم املالية 
واملســـاواة في احلصول على اخلدمات املصرفية 
والتسهيالت االئتمانية وغيرها من أشكال اخلدمات 
املالية فضال عن تســـهيل وصـــول العمالء الذين 
يستخدمون الكراسي املتحركة إلى أجهزة السحب 
اآللي وفروع البنوك وتدريب بعض موظفي البنوك 
على لغة اإلشارة أو تعيني مختصني بهذه اللغة في 
الفرع املخصص لذوي االحتياجات اخلاصة وذلك 
من أجل تقدمي املســـاعدة الالزمة إلجراء معامالت 

هؤالء العمالء مع البنك.
وذكـــر ان التعليمات اجلديدة تنص على تقدمي 
تســـهيالت إضافية مثل قيام موظف الفرع بقراءة 
الضوابط والشروط واألحكام املتعلقة باملعامالت 
التي يجريها البنك مع عمالئه من املكفوفني وضعاف 
البصر ومراعاة أن تكون خدمات وكشوف احلسابات 
واإلشعارات املرسلة لهذه الفئة من العمالء مطبوعة 
وفقا لطريقة »برايل« والتأكد من أن العميل تسلم ما 
يخصه من مناذج فتح احلسابات وعقود التسهيالت 

وما يبرمه العميل من عقود أخرى مع البنك.
وقال ان التعليمات تنص على ضرورة توفير 
تسجيالت صوتية آلية سواء في املوقع االلكتروني 
للبنك أو من خالل جهاز مزود بسماعات داخل البنك 
تشرح أهم الشروط والقواعد التي تتضمنها العقود 
والنماذج واملســـتندات التي يوقـــع عليها العميل 
املكفـــوف مع تالوة نصوص هذه العقود بشـــكل 
كامل للعميل قبل توقيع العقد والســـماح لهؤالء 
العمالء بفتح احلسابات املصرفية وتوفير إمكانية 
الســـحب النقدي من داخل الفرع دون اقتضاء أي 
رسوم وإصدار بطاقات االئتمان لهم وتوفير خزائن 

األمانات عند الطلب وبوجود موظفني اثنني.
وأضاف الهاشل انه يتعني على البنوك مباشرة 
تطبيق ما جـــاء في كل من دليـــل حماية العمالء 
املقدمة لذوي  والتعليمـــات اخلاصة باخلدمـــات 
االحتياجات اخلاصة اعتبـــارا من تاريخه بحيث 
يتم االلتزام بها بشكل كامل خالل مدة أقصاها نهاية 
ديســـمبر 2016 على أن تقوم البنوك مبوافاة بنك 
الكويت املركزي بتقرير متابعة ربع سنوي اعتبارا من 
نهاية سبتمبر املقبل متضمنا اخلطوات واإلجراءات 

التي متت في سبيل االلتزام بهذه التعليمات.

»نفط الكويت«: 110 ماليني دينار
لصيانة منشآت الغاز ومرافق جنوب الكويت

علمــــت »األنبــــاء« من 
مصادر نفطية مسؤولة أن 
شركة نفط الكويت متضى 
قدمــــا في توقيــــع عقدين 
ضخمني بقيمة 110 ماليني 
دينار لصيانة منشآت الغاز 
ومرافق اإلنتاج في جنوب 
الكويت خالل عامي 2015 
بالتزامن مع  و2016 وذلك 
صيانــــة اخلطوط الكبرى 
للغاز الواصلة إلى الصبية 

والدوحة والزور.
التفاصيل قالت  وفــــي 
املصــــادر: إن مجموعــــة 
املشاريع في نفط الكويت 
مــــن يومني على  حصلت 
موافقة جلنــــة املناقصات 
املركزيــــة على ترســــية 
العقدين على شركة سيبك 
اخلليــــج، متوقعة أن يتم 
توقيع العقدين بعد عطلة 
عيد الفطر، مشيرة إلى أن 
العقد اخلاص مبنشآت الغاز 
تبلغ قيمتــــه 76.8 مليون 

دينار فيما تبلغ قيمة العقد 
الثاني 32.6 مليون دينار.
إلى  وتطرقت املصادر 
أن الشركة وضعت مواعيد 
أوليــــة لصيانــــة محطات 
التعزيز، حيث مت تقسيم 
صيانــــة احملطــــات وفقا 
للمنطقة، مشــــيرة إلى أن 
محطات التعزيز في منطقة 
جنوب الكويت وخط غاز 
EPF-50 ســــيكون موعد 

صيانتهم في بداية العقد، 
علــــى أن تكــــون صيانة 
محطــــات شــــمال الكويت 
وغرب الكويت في منتصف 

.2016
وذكــــرت املصــــادر أن 
التي ستتم  الغاز  محطات 
أرقام 131  صيانتها حتمل 
و132 و170 و171 و140 و150 
و160 و180، مشيرة إلى ان 
الشــــركة وضعت جدول 
الصيانة في الشتاء، حيث 
ينخفض استهالك محطات 
الكهربــــاء واملــــاء للغــــاز 
الطبيعي الالزم لتشغيل 
احملطــــات وجتنب توقف 

ضخ الغاز.
وحول الصيانة الضخمة 
التي ســــتجريها الشركة 
ملرافــــق جنــــوب الكويت 
وفقا للعقــــد الثاني، فإنه 
ستتم صيانة ضخمة حلقل 
برقــــان الكبير لكل مرافق 

اإلنتاج.

..وعقد مع »شلمبرجير« بـ 86 مليون دينار
وقعت شركة نفط الكويت عقدا مع كبرى شركات 

اخلدمات النفطية وهي شركة شلمبرجير بقيمة 86 
مليون دينار لتنفيذ أعمال حفر من بينها عمليات 
احلفر املائل في عدد من حقول الشركة املختلفة.

وقالت مصادر لـ »األنباء« إن مجموعة عمليات احلفر 
وقعت العقد مع شركة شلمبرجير مؤخرا وسيتم 

البدء في عمليات احلفر وتنفيذ العقد قريبا.

»OSN«بنهاية النصف األول من 2015 وبفضل التركيز على قطاعات قوية أهمها »برقان« و

كيبكو.. أكبر مجموعة بالبورصة الكويتية بـ1.5 مليار دينار
شريف حمدي

مع نهاية النصف األول من 
2015 تصدرت كتلة مشاريع 
القابضـــة »كيبكو«  الكويت 
قائمة أكبر الكتل االستثمارية 
في بورصة الكويت من حيث 
احلجم مبلكيات معلنة تبلغ 

1.45 مليار دينار تقريبا.
ووفقا ملعلومات على موقع 
البورصة وجدول أعده مركز 
»اجلمان« فإن »املشـــاريع« 
جـــاءت بالصـــدارة رغم أن 
نسبة ملكياتها تراجعت في 
النصف األول من العام احلالي 
بنحو 83 مليون دينار بنسبة 
انخفـــاض 5.5% مقارنة مع 
اقفاالت عام 2014، حيث بلغت 
لـ »املشاريع«  امللكيات  قيمة 
بالسوق بنهاية العام املاضي 

نحو 1.54 مليار دينار.

تطور القيمة منذ األزمة المالية

وشهدت كتلة »املشاريع« 
امللكيات  تطور فـــي قيمـــة 
املعلنة في السنوات األخيرة 
بعد التراجع الالفت في 2008 

عام األزمة املالية، حيث كانت 
قيمة امللكيات بنهاية ذاك العام 
1.42 مليار دينار، انخفضت 
بشده في نهاية 2009 إلى 1.04 
مليار دينار بنسبة 26%، ولكن 
الوضع حتسن كثيرا في نهاية 
2010، حيـــث ارتفعت القيمة 
إلى 1.39 مليار دينار بنسبة 

.%33
وفي نهاية 2011 تراجعت 
مجددا بنسبة 17% لتصل إلى 
1.15، ثم عادت لالرتفاع مجددا 
بنسبة 7.5% في نهاية 2012 
لتصل إلى 1.24 مليار دينار، 

وواصلـــت االرتفاع في 2013 
بنســـبة 19% لتصل إلى 1.47 
مليار دينار، وفي نهاية 2014 
ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى 

1.54 مليار دينار.
ويشير تصدر »املشاريع« 
للكتل في بورصة الكويت إلى 
املالءة املاليـــة املرتفعة التي 
تتمتـــع بهـــا املجموعة التي 
متتلـــك شـــبكة ضخمة من 
املنتشـــرة في كل  الشركات 

القطاعات االستثمارية.
وبقراءة حتليلية ألسباب 
تصدر »املشاريع« فإن الكتلة 

صعدت بسبب استثماراتها 
في قطاعات مهمة، أبرزها ما 

يلي:
٭ االســـتثمار في القطاع 
البنكي ممثال في بنك برقان، 
حيـــث تبلغ ملكية شـــركة 
القابضة  الكويت  مشـــاريع 
وشـــركتها التابعة في البنك 
47.3% )وفقـــا ملا معلن على 
موقع البورصة(، ويعد برقان 
الذراع املصرفية للمجموعة 
وهو يضم مجموعة من البنوك 
الشـــرق  التابعة في منطقة 

األوسط وشمال افريقيا.
٭ االســـتثمار في قطاع 
اإلعـــالم املرئـــي ممثـــال في 
شركة OSN، حيث تبلغ ملكية 
»املشاريع« فيها 60.5%، وكما 
أعلنت مجموعة »املشاريع« 
على لســـان مســـؤوليها في 
 OSN عموميتهـــا األخيرة أن
ضاعفت عدد مشتركيها مرتني 
ونصف املـــرة، فيما ارتفعت 
ارباحها 66%، مع توقعات بأن 
توزع شركة OSN أرباحا بقيمة 
مليار دوالر خالل السنوات 

اخلمس املقبلة.
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»التركية« تكرّم وكالء السفر في الكويت بـ »الغبقة الرمضانية«
أقامت »اخلطوط اجلوية التركية«، الناقل 
الوطني لتركيا واحلائزة على جائزة أفضل 
ناقل في أوروبا وفقا لتصنيف »س����كاي 
تراك����س«، فعالية »الغبق����ة الرمضانية« 
الس����نوية تكرميا لشركاء الناقلة ووكالء 

السفر احملليني في العاصمة الكويتية.
وحضر األمسية، التي تلونت بتقاليد 
الضيافة التركية العريقة في »قاعة املها« 
بفندق »ريجنسي الكويت« مبنطقة الساملية، 
أكثر من 100 وكيل سفر وموظف في قطاع 
الطيران املدني وشركات الطيران، ورحب 
بهم كوكبة من كبار ممثلي شركة »اخلطوط 

اجلوية التركية«.
وبهده املناسبة، قال مدير عام »اخلطوط 
اجلوية التركية« في الكويت سامي إيدوغان: 
»يشرفنا في شهر رمضان املبارك أن نسهم 
بتعزيز روح الصداقة احلقيقية التي جتمعنا 
مع الش����ركاء والزمالء واألصدقاء هنا في 
دولة الكويت التي تعتبر من أهم أسواق 

شركة اخلطوط اجلوية التركية«. 
وأض����اف إيدوغ����ان: »ش����هدت أعمال 
)اخلطوط اجلوية التركي����ة( منوا كبيرا 

في دولة الكويت. وقد متكنا بفضل اجلهود 
الكبيرة التي بذلها وكالء السفر احملليون من 
ترسيخ مكانة الشركة في هذه السوق التي 
تشهد ازدهارا مستمرا. وبدورنا، استطعنا 
إظهار الوج����ه احلقيقي للضيافة التركية 
وتقدمي أرفع مستويات اخلدمة للمسافرين 
الكويتيني الذين عب����روا دوما عن رغبهم 
بالعودة إلى تركيا«. ومت خالل األمس����ية 
تقدمي املشروبات التركية التقليدية اخلاصة 
بالشهر الفضيل، واستمتع الضيوف بفقرات 

ترفيهية على الطريقة التركية.
يشار إلى أن حركة املسافرين على منت 
»اخلط����وط اجلوية التركي����ة« في كل من 
اإلمارات العربية املتحدة وقطر والكويت 
قد شهدت منوا بنسبة 6.4% خالل الفترة 
املمتدة بني شهري يناير ومارس 2015. كما 
ارتفعت عائدات الكيلومترات التي قطعها 

املسافرون بنسبة %6.7. 
وللعام اخلامس عل����ى التوالي، فازت 
»اخلطوط اجلوية التركية« بجائزة »أفضل 
ناق����ل في أوروبا« ضمن جوائز »س����كاي 

تراكس العاملية لشركات الطيران«.

فريق عمل »التركية« يتوسطهم سامي إيدوغان

د.ابراهيم الصالح

جانب من احلضور كبار الضيوف خالل احلفل مع قيادات »التركية«

مالك االراضي في اميركا لهم حق التعدين واحلصول على مداخيل ضخمة

حضور نسائي خالل الغبقة

عمر طحان

سامي إيدوغان يكرم د.ابراهيم الصالح ويبدو عمر طحان                                                                                                               )أحمد علي(

www.kuwaiticonsultant.com املستشار الكويتي

تضخم 
الرواتب..

الواقع واحلل
هنالك عدة أسباب لتضخم ميزانية الرواتب منها زيادات 

الرواتب السابقة العشوائية بسبب مطالبات نقابية أو جهات 
حكومية وإنشاء هيئات حكومية مستقلة برواتب ومزايا 
وظيفية مرتفعة وعدم كسب ثقة اخلريجني بالعمل في 

القطاع اخلاص أو احلر وإصرارهم على العمل في احلكومة 
بسبب التراخي في عدم احملاسبة والرقابة وعدم تطبيق 

القرارات والعقوبات على اإلهمال في األداء وعدم االلتزام 
بالدوام وفوق هذا تأتيهم الترقيات والبونصات والزيادات 

السنوية فليش يروحون يشتغلون في شركة أو بنك 
يحاسبهم ويطبق عليهم القرارات واللوائح بشأن الدوام 

واالجازات ويخصم من معاشاتهم إذا قصروا في أداء 
وظيفتهم.

وحسب آخر إحصائية لعام 2014 من اإلدارة املركزية 
لإلحصاء تفيد بأن 5% كويتيني يعملون في القطاع اخلاص 

و78% يعملون في احلكومة واحصائية املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية تفيد بأن عدد الكويتيني العاملني في 

احلكومة يقارب 246734  ألفا ومتوسط رواتبهم 631 دينارا 
وفي القطاع النفطي  16662 ألفا ومتوسط رواتبهم  1396 

دينارا وقد أفادت موازنة املواطن لعام 2014-2015 باب 
املرتبات )5586( مليار دينار ما يعادل 24% من مصروفات 
امليزانية العامة بأن تطور العمل وإدخال التكنولوجيا في 
أسلوب أداء العمل املفروض ان يساعد في اجناز العمل 

أسرع وبجهد أقل وموظفني أقل ولكن نرى العكس كلما 
زادت تطبيقات التكنولوجيا زاد عدد املوظفني وحجم العمل 

الذي يحتاج عدد اثنني يعمل فيه عشرة يعني ثمانية زايدين 
عن احلاجة ومن هنا يبدأ التضخم والبطالة املقنعة.

احلل بسيط وفي أيدي احلكومة ويحتاج قرارا وهو وقف 
التعيينات في القطاع احلكومي إال في حالة الضرورة 
لوظائف فيها نقص وهذه كيف تعرفها بوجود دراسة 

مسبقة بحجم العمل وكم يحتاج من القوى العاملة ومن 
الناحية األخرى تشجيع الشباب للعمل في القطاع اخلاص 
واحلر بتوفير األمان واالستقرار الوظيفي وإكسابهم الثقة 

وتوفير الفرص الوظيفية املناسبة لهم وهذه أغلبها قد حلت 
بوجود دعم عمالة غير راتب الشركات والبنوك وقانون 

دعم البطالة وتعديل قانون العمل في القطاع األهلي وإنشاء 
الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ونحتاج 

الى تهيئتهم وهم في صفوف الدراسة وتدريبهم وتأهيلهم 
ملهارات يحتاجها القطاع اخلاص وأخيرا احلل الشامل توحيد 

رواتب موظفي احلكومة في البديل االستراتيجي.

د.عبداهلل فهد العبدالجادر 
مستشار تنظيم وإدارة 

استغالل ثروات الهيدروكربون في باطن األرض من حق مالكيها من املواطنني أو الشركات

النفط والغاز في أميركا.. امتياز ليس له مثيل في العالم
حقوق استغالل املعادن في 
ارضه جلمع االموال، وينطبق 
القول ذاته على منتجي النفط 
والغاز الذين ميكنهم تسييل 
حيازاته���م النفطية اآلن من 
اجل جمع االم���وال لتمويل 
املشروعات املس���تقبلية في 

احلفر والتنقيب.
وبالطب���ع ف���إن أصحاب 
هذه احليازات ليسوا هم من 
يقوم بتشغيل اآلبار النفطية، 
وبالتالي فهم ليسوا عرضة 
لتكاليف احلفر والتش���غيل، 
بل انهم ببس���اطة يتقاضون 
نس���بة مئوي���ة م���ن الدخل 
االجمالي إلنتاج النفط والغاز 

من البئر.
وق���د ط���ورت باتريوت 
انيرجي - الذراع االستثمارية 
لشركة باتريوت رويالتي - 
نظاما خاص���ا لبناء محافظ 
استثمارية من حيازات النفط 
والغاز للمستثمر ين، وتنصب 
هذه االستثمارات على االنتاج 
املؤكد واحملدد املقدار حيث ال 
تكهنات عم���ا اذا كانت البئر 
ستنتج أم ال، أو كم سيكون 

حجم االنتاج.

 محافظ منوعة

وتقول الشركة إنها حترص 
على بناء محافظ منوعة من 
آبار النفط وتضع في متناول 
ايدي املستثمرين من االفراد 
أو الشركات  أو املؤسس���ات 
التضامنية أو أي كيانات أخرى 
تس���عى للحصول على دخل 
إضافي حملافظها االستثمارية. 
الذين  ويقوم املس���تثمرون 
يتمتعون باحلصافة والوعي 
والذكاء اليوم بالتحول بقوة 
نح���و احلي���ازات النفطي���ة 
لتعزيز مداخي���ل محافظهم 

االستثمارية.

طوابير طويلة مللء خزانات 
سياراتهم بالوقود، كما أصبح 
االميركيون خاللها معتمدين 
كليا على ش���راء النفط من 
دول تكن لهم العداء ومتول 
االرهاب وتصرح بعداوتها 

وكرهها ألميركا.
ولكن يب���دو ان الوضع 
سيتغير اآلن بعد اكتشاف 
احتياطي���ات تبلغ مليارات 
البراميل من النفط الصخري 
إضاف���ة الى تريليونات من 
االق���دام املكعبة م���ن الغاز 
الطبيعي التي اصبح العلماء 
اجليولوجي���ون على علم 
مبكامنه���ا. وبع���د ان كان 
م���ن الصعب اس���تخراجها 
لطبيعته���ا الصلبة، أصبح 
األمر ممكنا ومتاحا في غمضة 
ع���ني بفض���ل تكنولوجيا 
التفتيت الهيدروليكي للخام 

الصخري.

 تداول عادي

وتقول الش���ركة ان األمر 
اجليد هو ان احليازات النفطية 
يتم تداولها كأي أصول اخرى، 
وعندم���ا يحتاج البعض الى 
سيولة نقدية، فانه قد يعرض 

محمود عيسى

قال ش���ركة باترويوت 
رويالتي ان قطاعات النفط 
والغاز واملعادن في الواليات 
املتحدة تتمتع مبيزة فريدة 
ال تتوافر في أي دولة اخرى 
في العالم وهي حق صاحب 
األراضي واملواقع التي حتتوي 
على الثروات الطبيعية في 
ملكية ه���ذه الثروات أيضا 
وحق اس���تغاللها، بدال من 
اعتبارها أمالكا س���يادية ال 
يحق الحد متلكها اال الدولة 
كما هو شائع في معظم الدول 
النفطية. وقد مكن هذا االمتياز 
الفريد من نوعه في الواليات 
الكثيرين من مالك  املتحدة 
األراضي األميركيني بامتالك 
التعدين واحلصول  حقوق 
على مداخيل ضخمة، وذلك 
النفط والغاز  ببساطة ألن 
أو املعادن تقبع حتت سطح 

أمالكهم العقارية.
انها  الش���ركة  وأضافت 
تتخصص في منح االمتيازات 
االس���تثمارية ف���ي مناطق 
حتتوي على النفط والغاز 
ملستثمرين مرموقني انطالقا 
من املقولة التي اشتهرت في 
أميركا وهي »نفط أميركي من 
ارض أميركية«، تدليال على 
الرغبة ف���ي االكتفاء الذاتي 
من النفط لدولة كانت اكبر 
مستورد للنفط في العالم.

 ذكريات المقاطعة

وقال���ت ان اميركا ظلت 
لعقود طويلة حتت رحمة 
النفط االجنبي املس���تورد، 
وليس���ت ذك���رى املقاطعة 
النفطي���ة عام 1973 ببعيدة 
عن األذه���ان عندم���ا كان 
االميركي���ون يصطفون في 

احتياطات
النفط الصخري 

الضخمة رمبا تغير 
الوضع

قطاع البتروكيماويات مبنأى عن انخفاض النفط
محمود عيسى

كثيرا ما كتب احملللون واالقتصاديون وما اكثر ما حتدث 
عنه املضاربون عن انهيار أسعار النفط وتأثير ذلك على 

االقتصادات الشاملة على املستوى العاملي وبالتحديد 
على قطاعات النفط والغاز على صعيدي اإلنتاج 

والتكرير، ولكن سيناريو أسعار النفط اجلديد له تأثير 
منطقي معقول على قطاع البتروكيماويات، إال انه تأثير 
من نوع مختلف جدا لألسعار عندما يحاول املرء تطبيق 

أسعار متباينة للنفط وفقا ملناطق جغرافية مختلفة.
وقالت شركة انيرجي غلوبل في حتليل آلثار النفط على 

شركات البتروكيماويات ان هذه الشركات تعمل في 
بيئة خاضعة ملتطلبات العوملة حيث يتم تداول املنتجات 

على النطاق الدولي فيما يتم حتديد األسعار على أساس 
العائد الصافي اإلقليمي. على ان املقومات االقتصادية 
والديناميكيات مختلفة جدا، كما ان آثار هبوط أسعار 

النفط تتفاوت وتتباين بصورة كبيرة اعتمادا على 
ثالثة أبعاد حاسمة هي املنطقة وأمناط العمل وعناصر 

التخصص ضمن محفظة الشركة.
وقالت الشركة ان األثر على املدى القصير كان مختلطا 
بالنسبة ملنتجي البتروكيماويات. وكلما هبطت أسعار 

النفط بسرعة كانت أسعار البتروكيماويات تأخذ االجتاه 
ذاته وذلك الرتباطها بأسعار النفط بدرجات مختلفة. 

وهذا األمر كان له على املدى القصير أثر مؤقت أدى الى 
هبوط مزدوج على منتجي البتروكيماويات على النحو 

التالي:
٭ عمد عمالء شركات البتروكيماويات الى تعليق 

طلباتهم من املنتجات البتروكيماوية لضمان حصولهم 
على املزايا املتوقعة من تراجع أسعار هذه املنتجات، 

وبالتالي تباطأ الطلب على املدى القصير العتماد هؤالء 
العمالء على السحب من مخزوناتهم احمللية.

٭ تدهورت قيم املخزونات لدى الشركات املنتجة 
للبتروكيماويات التي اضطرت الى تعديل أسعارها وفقا 

للقيمة السوقية احلالية، ما يؤدي الى مضاعفة التأثير 
في ضوء تضخم املخزونات نتيجة للبند األول أعاله.

وقالت الشركة ان العاملني السابقني يشكالن 
ضغوطا نحو الهبوط على هوامش الربحية لشركات 

البتروكيماويات السيما تلك املعنية بصفقات البيع 
الفورية.
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»املركزي األوروبي« يبقي القروض الطارئة على مستواها احلالي

ً أوروبا تتمسك باليونان مجددا
ان فوز ال� »ال« في اس����تفتاء 
اليونان »ال يقرب أوروبا من 

حل« مع أثينا.
إال أن الوضع يبدو ملحا 
وخصوصا أن احلاجات هائلة، 
فاليونان باتت على ش����فير 
اإلف����اس، ومصارفها مغلقة 
منذ أسبوع فيما هناك رقابة 
على الرساميل وتواجه مشكلة 
مع السحوبات الكثيفة التي 
القلقون  اليونانيون  أجراها 

في اآلونة األخيرة.
وأمام هذه احلاجات الهائلة، 
اليوناني بات  فإن االقتصاد 
معطا ووحده البنك املركزي 
األوروبي يؤمن استمرار الباد 
ماليا من خال مواصلة إمداد 
املصارف اليونانية بالسيولة 
عبر ق����روض طارئة قيمتها 
مجمدة حاليا رغم أن صندوق 
النقد الدولي مستعد ملساعدة 
اليونان في حال »طلب منه 
املديرة  ذلك« حسبما أعلنت 
العامة لصندوق النقد الدولي 

كريستني الغارد.
وقالت الغارد »اننا نراقب 
الوضع ع����ن كث����ب ونقف 
مستعدين ملساعدة اليونان في 
حال طلب منا ذلك«، مضيفة 
أن صندوق النقد الدولي »اخذ 
علما« بنتيجة استفتاء األحد 

املاضي.
في حني أشارت متحدثة 
باسم وزارة اخلزانة األميركية 
إلى أن الوزير جاك ليو حتدث 
ال����وزراء ووزير  مع رئيس 
املالي����ة اليونانيني وأبلغهما 
ب����أن واش����نطن تتطلع إلى 
أثينا واألطراف  أن تستأنف 
األخرى املش����اورات من اجل 

حل األزمة.
وأضافت وزارة اخلزانة 
في بي����ان صدر عنها أن ليو 
أعرب عن األمل في الوصول 
إلى نتيجة »تسمح لليونان 
بإجراء إصاح����ات هيكلية 
ومالية صعبة لكنها ضرورية 
والعودة إلى النمو وحتقيق 
الق����درة على الوفاء بالديون 

ضمن منطقة اليورو«.

محددة جدا«.
وحت����ى قرار الكس����يس 
تسيبراس بالتضحية بوزير 
ماليت����ه يانيس فاروفاكيس 
قب����ل انعقاد قمة فرنس����ية 
أملانية حاس����مة في باريس، 
وتعيني نائب وزير اخلارجية 
اقليدس تساكالوتوس، وهو 
املفاوضات  أيض����ا منس����ق 
مع الدائن����ني، وزيرا للمالية 
خلفا لفاروفاكيس لم يرض 

برلني.
وذك����رت أملانيا أن ما هو 
أساس����ي في احملادثات بني 
أثينا ودائنيها هو »املواقف 
ولي����س األش����خاص« وان 
»الش����روط ملفاوضات حول 
برنامج مس����اعدة جديد« لم 

تتوافر بعد.
وتبدو أملانيا حيث تضامن 
الرأي العام مع اليونان يتضاءل 
أكثر فأكثر، غير مس����تعدة 
للبحث في إعادة هيكلة الدين 

اليوناني الضخم.
وف����ي املفاوض����ات حول 
اإلصاحات وتدابير التقشف 
التي متت مناقشتها بني اثينا 
واالحتاد األوروبي منذ 5 اشهر، 
تبدو باريس وبرلني بعيدتني 
عن التوصل إلى رؤية مشتركة 
الذي  للرد على االس����تفتاء 
ينقسم بش����أنه أيضا بشكل 

أوسع قادة منطقة اليورو.
وتؤي����د اس����بانيا إجراء 
إنقاذ  تفاوض بش����أن خطة 
ثالثة لليون����ان »التي يجب 
ان تبقى في منطقة اليورو«. 
كذلك تدفع ايطاليا الى تقريب 
املواقف وحث رئيس احلكومة 
االيطالية ماتيو رونزي أثينا 
ودائنيه����ا الى إيجاد »طريق 

نهائي« للخروج من األزمة.
لك����ن آخري����ن يتحدثون 
صراح����ة عن فك����رة خروج 
اليونان م����ن منطقة اليورو 
مثل وزير املالية السلوفاكي 
ال����ذي اعتبر  بيتر كازميير 
خروجها »سيناريو واقعيا«. 
فيما رأى رئيس اليوروغروب 
الهولندي يورين ديسلبلوم 

النمو  سيشكل »خطرا على 
واالقتصاد العامليني«.

وش����دد على أن »أوروبا 
ه����ي عل����ى احمل����ك«، داعيا 
احلكومة اليونانية إلى »بذل 
كل ما بوسعها للتوصل إلى 

اتفاق«.
من جه����ة أخ����رى، أعلن 
فالس عن جلس����ة مناقشات 
من دون تصويت جتري في 
اجلمعية الوطنية اعتبارا من 

األربعاء.
وقض����ت أملانيا على آمال 
اليوناني  ال����وزراء  رئي����س 
الكسيس تسيبراس بالتوصل 
سريعا إلى اتفاق الستئناف 
متويل باده مدعوما بفوزه في 
االستفتاء، مؤكدة ان شروط 
معاودة التفاوض لم تتوافر 
بعد. واعتبرت املستش����ارة 
األملانية اجني����ا ميركل انه 
»من امللح« تلقي »اقتراحات 

اليونانية أن متدد حتى اليوم 
األربع����اء إغ����اق املصارف، 
بحسبما أفاد مصدر في وزارة 
املال، مع إبقاء املبلغ األقصى 
املسموح بسحبه بالنسبة إلى 
اليونانيني 60 يورو.من جهته، 
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي 
مانويل فالس أن »األس����س 
موجودة التفاق« حول إنقاذ 
اليونان، مؤكدا انه »ليس هناك 
أي موض����وع محظور في ما 
بالدي����ن )اليوناني(  يتعلق 

وبإعادة جدولته«.
وقال فالس متحدثا إلذاعة 
»آر تي ال« ان فرنس����ا »على 
قناعة« بأنه »ال ميكن املجازفة 
بخروج اليونان من اليورو« 
وذلك »ألس����باب اقتصادية 
بالتأكيد إمنا خصوصا ألسباب 

سياسية«.
واعتبر أن خروج بلد للمرة 
األول����ى من منطق����ة اليورو 

عواص����م � وكاالت: بع����د 
أجواء البهجة واالحتفال التي 
أعقبت التصويت ب� »ال« في 
اس����تفتاء األحد املاضي، عاد 
اليوناني����ون مرة أخرى إلى 
الواق����ع الصعب،  مواجه����ة 
واالصطفاف مجددا في طوابير 
طويل����ة أمام أجهزة الصرف 
اآللي، مع ورود خبر استقالة 
وزير املالية الذي قاد املعسكر 
املناهض للتقشف، كما تاشت 
مش����اهد البهجة التي سادت 
أمام البرملان وغابت وس����ط 
املخاوف من نفاد األموال من 
بنوك الباد خال ساعات أو 
أيام ما سيؤدي بأعداد كبيرة 

من الشركات إلى اإلفاس.
الكثيرون بالقلق  وشعر 
اتفاق  إلى  التوص����ل  أن  من 
مع اجله����ات الدولية الدائنة 
قد ال يتم في الوقت املناسب 
ملنع نفاد األموال من البنوك 
اليونانية او رمبا تفشل تلك 

احملادثات متاما.
في حني أعلن البنك املركزي 
األوروبي مس����اء أمس األول 
إبق����اء الق����روض الطارئ����ة 
اليونانية على  للمص����ارف 
مستواها احلالي، مع تشديد 

شروطه للمنح مستقبا.
وقال البن����ك في بيان إن 
إبقاء  مجلس حكامه »ق����رر 
الطارئة  الس����يولة  مستوى 
اليونانية على  للمص����ارف 
املس����توى الذي حدد في 26 
يونيو املاضي بعدما ناقش 
اقتراح����ا لبن����ك اليون����ان« 
املركزي. ومنذ التاريخ املذكور، 
يبلغ سقف القروض نحو 89 

مليار يورو.
وذكر البنك أنه »ميكن فقط 
منح القروض الطارئة مقابل 
سندات كافية«، الفتا إلى أن 
التدهور املالي لليونان ترك 
أثره على هذه السندات التي 
تضمنها املصارف اليونانية 
للحص����ول عل����ى ق����روض 
طارئة عب����ر البنك اليوناني 

املركزي.
كم����ا ق����ررت احلكوم����ة 

آن األوان للتوجه 
لسوق السندات 
كمصدر إضافي 

للتمويل

سوق الدين في 
الكويت أصغر حجمًا 

وأقل تطوراً قياسًا 
بغيره من األسواق

3.3% نسبة سوق 
الدين في الكويت 
إلى الناجت احمللي 

اإلجمالي

االنخفاض احلاد 
بأسعار النفط 
يتطلب وتيرة 

أسرع في عمليات 
االندماج املالي 

استمرار إغالق البورصة

النفط ألدنى مستوى في شهرين

اليورو يتراجع أمام الدوالر

ذكرت جلنة أسواق املال اليونانية أن بورصة األسهم 
ستظل مغلقة حتى اليوم مع استمرار إغالق البنوك في 

حني تسابق اليونان الزمن لتفادي إعالن إفالسها والبقاء 
في منطقة اليورو.

أظهرت أسعار النفط أمس ثباتا بعد تسجيل واحدة من اكبر 
عمليات بيع خالل هذا العام في اجللسة األخيرة في ظل 

رفض برنامج اإلنقاذ واملصاعب التي تشهدها األسواق املالية 
الصينية. وقال بنك »ايه ان زد« األملاني في حتليل له ان 

أسعار النفط اخلام بلغت أدنى مستوى لها خالل شهرين 
في غمرة تصاعد مخاوف بشان االستقرار االقتصادي في 
اووربا وآسيا. وزاد خام القياس العاملي مزيج برنت تسليم 
أغسطس 70 سنتا إلى 57.24 دوالرا للبرميل صباح أمس 

بعدما انخفض مبا يزيد عن 6% في اجللسة السابقة.

تراجع اليورو مقابل الدوالر واجلنيه االسترليني أمس مع 
هبوط عائدات سندات اخلزانة األملانية ألجل عشر سنوات 

وحترك فروق أسعار الفائدة في غير صالح العملة األوروبية 
املوحدة. وهبط اليورو مقابل الدوالر 0.3% إلى 1.10 دوالر، 
مرتفعا من مستواه املنخفض عند 1.09 دوالر الذي المسه 

اول من امس. وتراجع 0.4% مقابل االسترليني.

طالبت بضرورة توسيع نطاق أدوات التمويل وفرص توليد اإليرادات عبر فرض الضرائب

النف����ط، بفض����ل احتياطياتها 
الضخمة ونقطة التعادل املالية 
املتدنية ألسعار النفط، ينبغي 
أن تنظر الكويت إلى هذا األمر 
مبنزلة جرس إنذار لتوس����يع 
نط����اق أدوات التمويل وفرص 
تولي����د اإلي����رادات عبر فرض 
الضرائب، وتقليص الدعم غير 
الفعال، ومواءمة سياساتها في 
سبيل االنضباط املالي. ونظرا 
إلى وضعه����ا االئتماني األقوى 
مقارن����ة بغيره����ا، ينبغي أن 
تس����تغل الكويت هذه الفرصة 
في تطوير سوق الدين لديها، 
والذي من املتوقع جدا أن يدر 
فوائ����د هائلة بتوفي����ره بدائل 
للتمويل بالنس����بة ملشروعات 
البنية التحتية الكبيرة املرصودة 
في خطة التنمية 2020-2015 

في الكويت.
وأشارت الى ان التخفيض 
الذك����ي ملصروف����ات امليزانية 
سيمكن الباد من االستغناء عن 
األحكام املعمم����ة التي ال تأخذ 
بعني االعتب����ار أي احتياجات 
متخصص����ة. وق����د تقل����ص 
استراتيجية تخفيض امليزانية 
املبسطة من بنود معينة مثل 
االستثمار في البحوث والتطوير، 
التي ال ميكن التنبؤ مبردودها في 
نهاية العملية بسبب طبيعتها. 
ومع ذلك، يق����وم االبتكار على 
التطوير واألبحاث، واالستثمار 
في التعلي����م والبنية التحتية 
للتكنولوجيا والعلوم، وتشجيع 
االستثمارات األجنبية. وبالتالي، 
رغم بعض اخليارات التي ميكن 
تخفيضها في امليزانية، إال أن 
نواحي أخرى قد تستلزم مزيدا 
م����ن النفقات م����ن أجل تعزيز 
نظ����ام التنوي����ع االقتصادي. 
وبناء علي����ه يجب أن تصنف 
امليزانية الذكية أو املدروس����ة 
كمخرج اس����تراتيجي رئيسي 
للحكومة، بحيث ميكنها املوازنة 
بفاعلية ب����ني األبعاد املزدوجة 
للحاجة إلى التوفير واحلاجة 
إلى إنفاق املزيد للحصول على 
نتائج فعالة مستقبا. وتستدعي 
عملية إعداد امليزانية الذكية من 
صناع السياسة ربط أداء اجلهات 
احلكومية مع اعتمادات امليزانية 
املطلوبة. وستزيد عملية إعداد 
امليزاني����ة القائم����ة على األداء 
من احملاسبة، وجتعل قرارات 

التمويل أكثر موضوعية.
وبحس����ب منظمة التعاون 
 ،» OECD« االقتصادي والتنمية
فإن تخفيض امليزانية املدروس 

سيغرس الثقة في القطاع اخلاص 
وش����ريحة اجلمهور األشمل، 
حي����ث ان صانعي السياس����ة 
املس����ؤولني عن إعداد امليزانية 
لديهم استراتيجية تنم عن وعي 
وتهدف إل����ى تفعيل اإلمكانات 
االقتصادية للباد. هذا الشعور 
بالثقة ميكن تعزيزه أيضا عبر 
تصني����ف املصروف����ات وفق 
الوحدات اإلدارية )مثال الوزارات، 
الهيئات، وغيرها(، وتوفير مزيد 
من املعلومات األساسية املكملة 
عن طريقة تقسيم املصروفات 
من خال الشرائح االقتصادية 
أو الوظيفية. وقد يكون خفض 
النفقات التقديري أكثر فائدة في 

جميع نواحي التخفيضات.
»اجلمعي����ة  وخلص����ت 
االقتصادية « الى مجموعة من 
اخلطوات يتعني على الكويت 
االستفادة منها في املمارسات 
الدولي����ة املتعلق����ة بتخفيض 
التكلفة املدروس. ومن بني تلك 

اخلطوات ما يلي:
٭ تأسيس خطوات لدمج ميزانية 
قائمة على األداء وأخرى مستندة 
إل����ى قاعدة الصفر، في حال لم 

يتم ذلك بالفعل.
٭ تطوير وحدة أبحاث وحتليل 
مهمته����ا دراس����ة املصروفات 
والنفقات بتفصيل دقيق، تكون 
قادرة على رصد الفرص التي قد 
تستدعي وجود إجراءات مدروسة 

غير قائمة على التخمني. 
٭ تطوير مجموعة من املعايير أو 
مؤشرات األداء الرئيسية الختبار 
إذا كانت امليزانية حتقق أهدافها 

املرجوة.
٭ إن الكويت بحاجة الستثمارات 
ف����ي مج����ال املوان����ئ، ومراكز 
الطيران كي تعزز رؤيتها بأن 
تصبح مركزا ماليا وجتاريا في 
املنطقة. فإذا كان هناك بالفعل 
ش����رط لاختيار بني املشاريع 
بهدف مواجهة انخفاض أسعار 
النفط، فيمكن إيقاف املشاريع 
األقل أهمي����ة مؤقتا ريثما يتم 
تسريع العملية وتوفير التمويل 
ملشاريع البنية التحتية احلاسمة 

مثل تطوير املوانئ.
٭ بعض املدن اخلليجية مثل 
أبوظبي ال تس����تثمر بقوة في 
اخلارج، بل تركز مواردها نحو 
مشاريع التنمية احمللية. الكويت 
أيضا بإمكانه����ا تبني برنامج 
ملراجعة اس����تثماراتها الدولية 
بحيث تتحقق من إمكانية إعادة 
توجيه بعضها نحو االقتصاد 

احمللي.

قال بيان صادر عن اجلمعية 
االقتصادية الكويتية إن موازنة 
الس����نة املالية 2016/2015 في 
الكويت بحاج����ة إلى منهجية 
ذكية خلف����ض اإلنفاق، بحيث 
ميكن حتقيق هدف االستدامة 
على املدى البعيد، مؤكدة على 
أهمية توجيه اإلنفاق بطريقة 
ذكية ومدروسة حتد من الهدر وال 
متس القطاعات املنتجة والبنية 

التحتية والقطاعات املعرفية.
ويأت����ي بي����ان اجلمعي����ة 
االقتصادية تعقيبا على بيان 
نائب رئيس مجل����س الوزراء 
ووزير املالية أن����س الصالح، 
والذي أوضح في����ه أن العجز 
املالي في موازنة السنة املالية 
2015/2014 في الكويت يبلغ 2.3 
مليار دينار.وكشف الصالح عن 
أن العج����ز بامليزانية اجلديدة 
يصل إلى 4.5 مليارات دينار إذا 
متاسكت األسعار عند 60 دوالرا 
للبرميل. وقدرت اإليرادات في 
موازنة 2016/2015 بنحو 12 مليار 
دين����ار، واملصروفات بنحو 19 
مليار دينار، األمر الذي يعني 
أن 77% من املشاريع اإلنشائية 
ال����واردة ف����ي امليزانية خارج 
نطاق خط����ة التنمية. ويتوقع 
أن ينخفض اإلنفاق بنسبة %17.8 
في ميزانية الكويت للسنة املالية 
2016/2015 على خلفية تراجع 
اإليرادات بنسبة 44%، باإلضافة 
إلى خفض اإلنفاق اجلاري بنسبة 
34%. وم����ن املتوقع أن يرتفع 
اإلنفاق الرأسمالي مبعدل 1.3 مرة 
عن النفقات الرأسمالية املرصودة 

في ميزانية 2015/2014. 
من جانبها، قالت اجلمعية 
االقتصادية ان الكويت شرعت 
في تطبيق العديد من اإلصاحات 
خلفض إنفاقها احلالي، مبا في 
ذلك التوجه نحو رفع أس����عار 
الكيروسني والديزل، وعاوة على 
ذلك، مت ترش����يد بدالت السفر 
للكويتيني للعاج في اخلارج، 
باإلضافة إلى أخذ نظام األجور 
بعني االعتبار، من خال توحيد 
الرواتب في القطاع احلكومي، 
وحتديد س����قف ملكافأة نهاية 
اخلدمة. ونظرا إلى أن تقليص 
احلكومة لدعم الكيروسني في 
بداية 2014 قد أدى إلى التضخم 
في قطاعات معينة مثل األغذية، 
فإنه من األفضل االنتظار ريثما 
يتضح مدى صعوبة اإلصاحات 

التي تشبه رفع الدعم. 
وق����ال بي����ان »اجلمعي����ة 
االقتصادي����ة« انه ف����ي يونيو 

الكويت تتكيف مع طول أمد انخفاض أسعار النفط بفضل االحتياطات املالية الضخمة 

اإلمارات.. املوازنة املبنية على قاعدة الصفر

قطر.. امليزانية تقوم على األداء

أميركا.. خطط سنوية قائمة على األداء

بريطانيا.. طرح خطط إنفاقية لثالث سنوات

أملانيا.. امليزانية عملية تشاورية شاملة

في عام 2012، طرحت وزارة املالية اإلماراتية نظام املوازنة املبنية 
على قاعدة الصفر التي قد تتطلب من الوزراء تقدمي ميزانية 

مفصلة تضم جميع التفاصيل الصغيرة عن مصروفاتهم. ومينح 
هذا النظام الوزارات مرونة أكبر عند اإلنفاق، لكنه يلزمها في 

الوقت ذاته بتقدمي إطار زمني يتعلق بتحقيق األهداف املرصودة 
في امليزانيات. أيضا، سيتم تقييد ميل السلطات القادمة لإلنفاق 

قبل تطبيق الهيكليات واألنظمة.

في 2011، غيرت قطر عملية إعداد امليزانية لتقوم على األداء. 
وتعتبر هذه امليزانية نظاما يلغي باألساس التركيز على املدخالت 

املطلوبة للوزارات والهيئات احلكومية، وعوضا عن ذلك، يطرح 
تساؤال عن املوارد املطلوبة لتحقيق النتائج املرغوبة. بالتالي، 

تتركز هذه امليزانية على املخرجات أو النتائج بدال من املدخالت.

منذ عام 1993، جربت الواليات املتحدة تطبيق امليزانية 
املستندة إلى األداء. وبناء عليه، برعت الهيئات احلكومية 

األميركية في صياغة خطط استراتيجية ومعايير وأداء 
تقارير، عبر التشاور مع أصحاب املساهمني، خاصة 

الكونغرس األميركي. كما كانت الهيئات احلكومية ملزمة 
بتقدمي خطط سنوية قائمة على األداء توضح فيها كيفية 

حتقيق عملياتها وأنشطتها لألهداف السنوية املبتغاة. ويجب 
رفع تقارير باإلجنازات احملققة عند نهاية السنة املالية.

اتبعت اململكة املتحدة منذ العام 1998 تطبيق امليزانية املستندة 
إلى األداء. ومت فصل عملية إعداد امليزانية بالنسبة مليزانية 

املصروفات واإليرادات اجلارية وميزانية رأس املال، لضمان 
عدم ازدحام االستثمارات الرأسمالية املطلوبة بضغوطات على 
املدى القصير. كما مت طرح خطط إنفاقية لثالث سنوات، تتيح 
للوزارات التخطيط املستقبلي والتأكد من حتقيق األهداف من 

حيث الزمن املطلوب الستكمال اخلطط املعقدة. 

في عام 1969، شهدت ميزانية أملانيا بعض اإلصالحات، حيث 
وضعت عملية اإلصالح إطار عمل موحدا ملزما لقانون ميزانية 

الفيدرالية األملانية )الغربية( واألقاليم املختلفة يسمح بوجود فترة 
تخطيط خمسية، الهدف منها أن يكون اإلنفاق على املشاريع أكثر 

استقرارا ومبنيا على توقعات ثابتة.

»اجلمعية االقتصادية«: ميزانية الكويت حتتاج ملنهجية ذكية خلفض اإلنفاق

2015، ظه����رت بعض التقارير 
اإلعامي����ة في الكوي����ت التي 
تشير إلى الدراسة املشتركة التي 
أجرتها وزارة املالية بالتعاون مع 
صندوق النقد الدولي. وفي نهج 
مبتكر، سلطت الدراسة الضوء 
على مفهوم »فجوة الناجت« من 
حيث اس����تجابات السياسات 
للدورات االقتصادية. وتكون 
»فجوة الناجت إيجابية« عندما 
يزيد الن����اجت احمللي اإلجمالي 
الفعل����ي عن الن����اجت احملتمل، 
وهو الناجت ذو أعلى مس����توى 
من اإلنتاج والذي ال ميكن احلفاظ 
عليه بشكل مستدام على املدى 
الطوي����ل. أما »فج����وة الناجت 
السلبية«، فتحدث عندما يكون 

العكس هو الصحيح.
وتوص����ي نظري����ة »فجوة 
الناجت« بأنه خال فترة فجوة 
الناجت السلبية، فإنه يجب على 
واضعي السياسات اتباع سياسة 
مالية توسعية من أجل حتفيز 
الطلب الكل����ي. أما خال فترة 
»فجوة الناجت اإليجابية«، فإن 
اتباع سياسة مالية انكماشية 
أمر ضروري م����ن أجل جتنب 
خطر التضخم. وفي دراس����ة 
وزارة املالي����ة وصندوق النقد 
الدولي، متت دراس����ة البيانات 
االقتصادية الكويتية عن الفترة 

من عام 2013-2001. 
وقد تبني أنه خال الفترة بني 
عامي 2009 حتى 2013، عندما 
كان يتس����م االقتصاد الكويتي 
بفجوة ناجت س����لبية، مت اتباع 
سياسة اإلنفاق املالي املتأني، 
وال سيما من حيث اإلنفاق على 
املشاريع الرأسمالية. وجند أن 
نسبة اإلنفاق الرأسمالي في عام 

2013 قد بلغت 3.2% تقريبا، في 
حني يبلغ املتوسط في باقي دول 
مجلس التعاون اخلليجي %11. 
وبالتالي، فإنه ميكن من الدراسة 
اس����تنتاج أن خفض التكاليف 
ليس من الضروري أن يشمل 
خفض اإلنفاق في جميع املجاالت. 
ولكن يجب حتديد املجاالت ذات 
الصلة ملعرفة ما إذا كان يجب 
تطبيق سياسة زيادة اإلنفاق أو 
العكس. ولوضع امليزانية بشكل 
فعال، فإنه يجب مراعاة وضع 
األرقام مبوضوعية وبصورة 
متوازنة، مع األخذ بعني االعتبار 

الفروق الدقيقة.

تمويل العجز بإصدار سندات 

»اجلمعي����ة  وأش����ارت 
االقتصادي����ة« الى ان����ه اليزال 
سوق الدين في الكويت أصغر 
حجما وأقل تطورا قياسا بغيره 
من األسواق، وبناء على بيانات 
صادرة عن صندوق النقد الدولي، 
يساوي سوق الدين في الكويت 
إلى الناجت احمللي اإلجمالي %3.3 
فقط بحسب تقديرات 2014، وهي 
نسبة أقل مما هو مسجل في آسيا 
)44.5%(، واالحت����اد األوروبي 
)192%(، وأمي����ركا الش����مالية 

 .)%213(
وقد يتطلب االنخفاض احلاد 
الذي شهدته أسعار النفط في 
نهاية 2014 وتيرة أس����رع في 
عملي����ات االندم����اج املالي في 
الكويت، الس����يما أن صادرات 
الهيدركربونات تشكل 81% من 
إيرادات الدولة. وعلى الرغم من 
أن وضعها أفض����ل من معظم 
املصدرين اآلخرين في التكيف 
مع طول أمد انخفاض أس����عار 

الذهب يهبط عن 1170 دوالرًا
تراجع الذهب أمس مع ترقب األسواق أنباء عن قمة منطقة 
اليورو للوقوف على مدى التقدم احلاصل في أزمة ديون 

اليونان، وان كانت زيادة مراكز البيع في املعدن النفيس تبرز 
املعنويات السلبية جتاه املعدن.

ولم ينجح الذهب حتى اآلن في جذب إقبال كبير من الباحثني 
عن املالذات اآلمنة في ضوء األزمة اليونانية احلالية، إذ يبدو 

أن املخاوف من انتشار العدوى قد انحسرت. وأدى ارتفاع 
الدوالر أيضا إلى احلد من املكاسب.

وانخفض سعر الذهب في املعامالت الفورية 0.1% إلى 1168 
دوالرا لألونصة، ونزل سعر املعدن األصفر في العقود 

األميركية اآلجلة 0.5% امس الثالثاء.
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الشركات

تعيني اقليدس 
تساكالوتوس وزيراً 

للمال في اليونان
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»شو إكسبريس« تطرح تشكيلة جديدة
 في شهر رمضان

اننا نعمل دائما  وأضاف: 
من أجل خدمة أهالي املنطقة 
الكرام ونستقبل مقترحاتهم 
أو أي مالحظات أو ش���كاوى 
عن طري���ق واتس���اب رقم 
96964448 أو ع���ن طري���ق 
صندوق االقتراحات والشكاوى 
بالسوق املركزي، مؤكدا أننا 
نهتم بكل ما يقدم الينا خلدمة 

وتقدم اجلمعية.
إننا لدينا  العازمي:  وقال 
املزيد من العمل لتقدمي أفضل 
اخلدمات ألهالي املنطقة الكرام 

في االيام املقبلة.

بعد تسلمه بحكم احملكمة

العازمي: جتهيز فرع »اخلضار«
 في »تعاونية جابر العلي« بأسلوب حديث

ق���ال رئيس مجلس إدارة 
العلي  جمعية ضاحية جابر 
العازمي  التعاونية د.مبارك 
انه مت تس���لم فرع اخلضار 
بالسوق املركزي بحكم محكمة 
وإدارته إدارة مباشرة من قبل 
اجلمعية، وق���د مت جتهيزه 
وترتيب���ه بأس���لوب حديث 
يتواكب مع تطوير الس���وق 
املرك���زي ومت تنزيل جميع 
البضاعة الطازجة ومن أجود 
األنواع، وسيكون فيه مهرجان 
تخفيض األسعار يوم االثنني 

د.مبارك العازميمن كل أسبوع.

الوق���ت ذات���ه مصنوعة من 
أقمشة صيفية ومواد خفيفة 
الوزن وجلد طري س���تنال 
إعجابك بكل تأكيد. بدءا من 
األحذية غير الرسمية املصممة 
بأسلوب مرح ورياضي، إنها 
أنيقة وبسيطة بألوان حيوية 
وأمناط مستوحاة من أحدث 
خط���وط املوض���ة، وحت���ى 
الكالسيكية بألوان  الصنادل 
إلى  حيادية وملسة عصرية، 
األحذية الرسمية األنيقة، كل 
هذه األسباب تدفعك القتناء 
زوج أو زوج���ني من األحذية 
إنها  الرائعة لهذه التشكيلة. 
حتما احلل األمثل الرتداء حذاء 

يتالءم مع أجواء املوسم.
الصغيرات  ولألمي���رات 
تق���دم »ش���و اكس���بريس« 
ب���روح  تش���كيلة مفعم���ة 
االحتفال مزينة باملجوهرات 
واملعادن، وخيوط وزركشة 
من الساتان واملواد املتنوعة 
لتناسب أقدامهن. وأما بالنسبة 
للصبيان فقد جددت العالمة 
الصن���ادل التقليدية األفضل 
مبيعا لديها، وأضافت أحذية 
أنيقة غير رسمية تناسب كل 
التشكيلة  ولد. وتغلب على 

التصاميم العصرية املواكبة 
ألحدث صيحات املوضة، مع 
أخذ طبيع���ة الصغار احملبة 
للمرح بعني االعتبار، وجتمع 
»شو اكسبريس« بني هذين 
العنصري���ن مقدمة تصاميم 

أساسية لكل طفل.
متتع���ي باطاللة جتس���د 
اش���راقة موس���م األعياد مع 
الراين  إضافات من أحج���ار 
ومواد براق���ة وأنيقة تزين 
تشكيلة واسعة من حقائب اليد 
والظهر، واحلقائب ذات اليد 
الطويلة، الرسمية واحلقائب 
اخلاصة بالسهرات التي تتميز 
بأناقة فريدة، وتكملها طبعات 
احليون���ات ونقوش الزهور 
لتناسب ذوقك وتتناسق مع 
حذائك. تأكدي أنك ستحصلني 
على أفضل اطاللة خالل موسم 
األعياد. توجهوا إلى متجر »شو 
اكسبريس« املفضل لديكم في 
أي من متاجره املنتشرة في 
املباركية،  ستار مول، سوق 
الفروانية، ومجمع األڤنيوز.

ستذهلكم »شو اكسبريس« 
لهذا العام بتش���كيلة مميزة 
تضفي ملس���ة من األناقة إلى 
خزانتك���م، وطرحت العالمة 
باقة من املودي���الت الرائعة 
للنس���اء والرجال واألطفال 
املبارك.  خالل شهر رمضان 
وأوضح ليزموني جاكويت، 
الرئيس التنفيذي للعمليات 
أن  في »ش���و اكس���بريس« 
التشكيلة اجلديدة جتسد رقي 
العالمة وأسلوبها الفريد الذي 

يناسب كل يوم.
تألق���ي باطاللة خالبة في 
األمسيات مع تشكيلة واسعة 
من األحذية اخلاصة باحلفالت، 
وذات الكعب العالي، واملزينة 
باألحجار اللماعة والتطريزات 
الرائعة وش���رائط الساتان 
الناعمة، التي تضفي ملس���ة 
جديدة إلى خزانة مالبس���ك، 
ومتنحك اطاللة فريدة مفعمة 
باحليوية. إن تشكيلة موسم 
رمض���ان جتمع ب���ني أحدث 
صيحات عالم املوضة واألناقة 
والراحة لتجع���ل كل قطعة 
أساسية لكل س���يدة وحتى 
عندما ترتدين أحذية الفالت 
املسطحة، التي متنح إحساسا 
بالرش���اقة واحليوية خالل 
الش���هر الفضيل. ستعشقني 
تصاميم األحذية ذات الكعب 
العالي ألنها صنعت خصوصا 
لصاحبات الذوق الرفيع مثلك 
ممن يحق لهن ارتداء أحذية 

رائعة بأسعار معقولة.
أما بالنسبة للرجال، فتمتاز 
التشكيلة بتصاميمها األنيقة 
املريح���ة، وتض���م مجموعة 
متكاملة من األحذية املريحة 
وغير الرسمية ملنحك اطاللة 
أنيقة أكثر حيوية، وهي في 

»الدولي« شارك األطفال فرحة القرقيعان في مستشفى الصدري

وذلك بهدف منحهم الشعور 
باالهتمام مبعاناتهم والسعي 
إلى التخفيف منها من خالل 
تلك الزيارة، التي ساهمت 
بشكل ملحوظ في إسعادهم 
وإدخال البهجة والسرور إلي 
قلوبهم ونفوسهم، ورسمت 

البسمة على وجوههم.
وقد الق���ت هذه الزيارة 
أولياء األمور،  ترحيبا من 

مثمن���ني دور بنك الكويت 
الدول���ي الرائ���د في مجال 
املسؤولية االجتماعية، كما 
تركت الزيارة أثرا طيبا في 
نفوس األطفال مما ينعكس 
إيجابا على العامل النفسي 
وهو أحد اجلوانب الرئيسية 
في تلقي العالج، كما رحبت 
الهيئة اإلدارية للمستشفى 

بهذه املبادرة.

والرياضية واملجتمعية، قام 
الدولي ممثال  الكويت  بنك 
مبوظفي وح���دة االتصال 
املؤسس���ي بزيارة خاصة 
جلناح األطفال مبستشفى 
الصدري، ملشاركة األطفال 
التي  القرقيع���ان  فرح���ة 
سيكونون في منأى عنها 
خالل هذا العام أثناء فترة 
تلقيهم العالج في املستشفى 

بعد الفعاليات واألنشطة 
التي  العدي���دة واملتنوعة 
أقامه���ا ملوظفيه ولعمالئه 
ضمن برنامجه للمسؤولية 
االجتماعية اخلاص بشهر 
املب���ارك، وراعى  رمضان 
ف���ي إعدادها ش���موليتها 
اكبر  وتنوعه���ا لتغط���ي 
م���ن  ممكن���ة  ش���ريحة 
األنشطة الدينية والثقافية 

تطبيقاً خلطته التوسعية في املنطقة

مركز سلطان يفتتح فرعاً جديداً في األردن
افتتح����ت ش����ركة مركز 
س����لطان مؤخرا فرعا جديدا 
لها في منطقة شفا بدران بقرب 
جامعة العلوم التطبيقية حتت 
االسم التجاري لها في األردن: 
السيفوي. وميتد الفرع اجلديد 
على مساحة تصل إلى 1000 
أقس����اما  متر مربع يتضمن 
متكامل����ة م����ن اخلضراوات 

املنزلية  والفواك����ه، األدوات 
والعديد من املستلزمات التي 
تلبي احتياجات كل شرائح 
املجتم����ع. ومت افتت����اح فرع 
ش����فا بدران بحضور رئيس 
اللجنة احمللية ألمانة عمان 
الكبرى فالح خلف أحمد حجاج 
واملدير التجاري ليث أبو هالل 
وع����دد كبير من الش����ركات 

احمللية والعمالء واملوردين 
واملوظفني. وفي تعليقه حول 
افتتاح هذا الفرع، علق السيد 
أمين السلطان نائب رئيس 
مجلس اإلدارة واملدير اإلداري 
ملجموعة شركة مركز سلطان 
قائ����ال: »نتطل����ع لتلبية كل 
احتياجات عمالئنا من خالل 
املجموعة الواسعة واملتنوعة 

من البضائع التي نوفرها لهم. 
نحن سعداء بافتتاحنا لهذا 
الفرع في السوق األردني الذي 
سيساهم أيضا في توفير املزيد 
من فرص العمل للشباب كما 
سيخلق عالقة طويلة األمد مع 
عمالئنا من خالل تقدمي لهم 
أفضل جتربة تسوق في كل 
مرة يزورون فيها أي متجر 

من متاجر الشركة«.
ومتتاز منطقة شفا بدران 
الفرع اجلديد  التي حتتضن 
بقربه����ا من جامع����ة العلوم 
التطبيقي����ة األم����ر الذي من 
ش����أنه أن يلب����ي احتياجات 
التدريسية  الطالب والهيئة 
للجامعة وأيضا العمالء على 

حد سواء.

ليالي فندق وريزيدنس سفير الفنطاس الرمضانية 
تستضيف أسرة اإلعالميني خالل الشهر الكرمي

بأجواء متميزة ومبهرة وجلعل 
وجوده����م ورفقتهم في هذه 
األوقات بلحظاتها االستثنائية 

ذكريات فريدة تتجدد عاما بعد 
عام في ليالي فندق وريزيدنس 

سفير الكويت � الفنطاس.

األسرة الصحافية واإلعالمية 
لدعوتها خالل شهر رمضان 
لإلفطار والغبقة أو السحور 

استضاف فندق وريزيدنس 
الفنطاس   � الكويت  س����فير 
األسرة الصحافية واإلعالمية 
خالل ش����هر رمضان كتقدير 
وشكر من إدارة الفندق للدور 
الداع����م والفعال الذي تلعبه 

الصحافة واإلعالم دوما.
وقد حرص طاقم اإلدارة 
الفندق على اس����تضافة  في 
ممثلي الصحافة واإلعالم مع 
أس����رهم خالل شهر رمضان 
التي  األي����ام واألوقات  وفق 
تناسبهم لتكون االستضافة 
مبنزلة دعوة خاصة لكل ممثل 
للصحافة واإلعالم ليستمتعوا 
معنا بليالي خيمة فندق سفير 
الفنطاس الرمضانية امللكية 
الساحرة في حديقة الشاطئ، 
حيث أنغام املوسيقى الشرقية 
احلي����ة ونفحات الشيش����ة 

التقليدية.
إدارة فندق  وقد عب����رت 
 � الكويت  وريزيدنس سفير 
الفنطاس عن امتنانها لتلبية 

عروض خاصة على اإلفطار والغبقة في »املنشر روتانا«

يقدم فندق املنشر روتانا نفحات ال تنسى من عبق 
ال�تقاليد والضي�افة ال�عربية األصي�لة لإلفط�ارات والغبقات 
ال�رمض�انية، ليك�ون ش����هر رمضان الفضيل فرصتكم 
للتمتع بأجواء ملؤها احملبة واأللفة من خالل العروض 
اخلاصة على اإلفطار والغبقة في فندق املنشر روتانا.

احتفل بالشهر الفضيل مع األهل واألصدقاء بالتجمع 
ومشاركة ألذ الوجبات.

ميكنكم االختي�ار م�ن مجم�وع�ة متن�وع�ة م�ن أشهى 
امل�أك�والت واملش����روب�ات الرمضانية مع تش����كيلة من 
أطيب احللويات الرمضانية الشرقية، االفطار 12 دينارا 
للشخص والغبقة 13.800 دينارا للشخص، احجز لعشرة 

أشخاص واحصل على حجز لشخصني مجانا.
»امل�نشر روت�ان�ا« ي�وف�ر لكم امك�انية ش�راء بطاقات 
ه�دايا لضيوفك�م وال�عائلة لالس����تمتاع بعروضنا في 

اي وقت.
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»واشنطن 
بوست«: حظر 

السالح حجر عثرة 
أمام محادثات 
»نووي إيران«

انتحاري من »طالبان« استهدف قوات »الناتو« في أفغانستان
كابول ـ أ.ف.پ: استهدف انتحاري من حركة طالبان قوات حلف شمال االطلسي )الناتو( في 
كابول امس وسط تصعيد احلركة لهجماتها في اطار هجومها الصيفي السنوي.
وصرح املتحدث باسم شرطة كابول عباد اهلل كرميي بأن الهجوم الذي وقع في القسم اجلنوبي 
الشرقي من املدينة كان تفجيرا انتحاريا بسيارة مفخخة وأدى الى اصابة ثالثة اشخاص، 
مشيرا الى ان اجلرحى اجانب اال انه لم يؤكد هويتهم. وصرح متحدث باسم احللف االطلسي 
لوكالة »فرانس برس«: »نستطيع ان نؤكد ان الهجوم على قوات التحالف وقع في كابول«. 
وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم في تغريدة على »تويتر«.

»التحالف« يقصف قاعدة الديلمي اجلوية في صنعاء

احلوثيون يعترفون مبقتل العشرات ويواصلون تهريب السجناء

»األنب����اء« من مص����ادر في 
الش����عبية وأخرى  املقاومة 
محلية أن كل جبهات القتال 
في مدين����ة تعز بني املقاومة 
الشعبية واملتمردين اشتعلت 
بش����كل عني����ف ومبختلف 
أن����واع األس����لحة الثقيل����ة 

واملتوسطة.
وفي العاصمة االقتصادية 
عدن، أكدت مصادر محلية »أن 
املقاومة جنح����ت في تنفيذ 
عملية التفاف على ميليشيات 
احلوثي وق����وات صالح في 
جبهة بئر أحمد شمال غرب 
عدن وكبدتها خسائر فادحة 
في األرواح واملعدات خاصة 
في مزارع ش����لوة وحيدرة 
ومدينة اجلوكر ومحيط اللواء 
31 مدرع ومن بني القتلى قائد 
املتمردين احلوثيني بجبهة 
بئر أحمد العقيد ركن صالح 
عل����ي صالح اجلاك����ي، فيما 
متكن أفراد املقاومة في مدينة 
ردفان مبحافظة حلج شمال 

عدن من السيطرة على موقع 
اس����تراتيجي مبنطقة مثلث 
العند بعد معارك طاحنة مع 
املتمردي����ن احلوثني متهيدا 
العند  للسيطرة على قاعدة 

اجلوية بالكامل«.
املصادر ذاته����ا، قالت إن 
املواجهات جتددت منذ مساء 
أم����س األول ب����ني املقاوم����ة 
ف����ي منطقة  وامليليش����يات 
البس����اتني وش����رق مديرية 
املنص����ورة بع����د وص����ول 
تعزيزات للمقاومة من أجل 
تصفية املنطقة من املتمردين 
ودحر احلوثيني من املنطقة 

بشكل كامل.
وقد جددت امليليش����يات 
احلوثي����ة للم����رة الرابع����ة 
قصفها بصواريخ الكاتيوشا 
مصفاة وميناء الزيت مبديرية 
التواهي، وسقط خالل القصف 
املدني����ني بني قتيل  عدد من 
وجريح وإحداث أضرار كبيرة 

في املنشأة النفطية.

على املعهد الفني والتقني في 
محافظ����ة احملويت املجاورة 
لصنعاء وقصف معسكر قوات 
األمن املرك����زي في محافظة 
إب ومبنى الس����لطة احمللية 
اللذين يس����يطر  باحملافظة 

عليهما احلوثيون.
التحالف  وكانت طائرات 
قد قصفت، مساء امس األول، 
التابعة  املواق����ع  عددا م����ن 
جلماعة احلوثيني في صنعاء 
شملت املبنى اخلاص باملكتب 
السياسي للمتمردين في حي 
اجل����راف وموقعا في منطقة 
األزرق����ني. في ه����ذه األثناء، 
عني الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي، اللواء الركن 
أحمد سيف محسن قائدا جديدا 
للمنطقة العسكرية الرابعة في 
عدن، كما عني العميد الركن 
ناص����ر عب����داهلل ناصر، في 
منصب أركان حرب للمنطقة 

ذاتها.
في غض����ون ذلك، علمت 

إياد أحمد ووكاالت

ميليش����يات  اعترف����ت 
السابق  احلوثيني والرئيس 
علي صال����ح مبقتل أكثر من 
120 من عناصرها في محافظة 
عم����ران، نتيجة اس����تهداف 
طيران التحالف ملراكز قيادية 
ومعس����كرات تدريب ونقاط 
أمني����ة وحواجز تفتيش في 
احملافظة. واستهدف طيران 
التحالف جتمعات للحوثيني 
في املنصورة مبدينة احلديدة، 
وفي منطقة الرضمة في إب، 
وخورمكسر في عدن وقصف 
قافلة عس����كرية في الطريق 
الرابط بني إب وتعز كانت في 
طريقها لتعزيز امليليشيات 
في تعز، بحسب مراسل قناة 

»العربية«.
كذلك اس����تهدف التحالف 
معسكر قوات األمن اخلاصة 
في مدينة إب، وعددا من مواقع 
احلوثيني في جبهتي صرواح 

واجلدعان في محافظة إب.
وفي محافظ����ة احملويت 
أك����دت مص����ادر محلية أن 
احلوثيني فتحوا أبواب السجن 
املركزي ف����ي املدينة وهربوا 
مئات املعتقلني من احملكومني 
بقضايا مختلف����ة من بينهم 

متهمون بجرائم خطيرة.
الس����ياق، قصف  وف����ي 
العربي  التحال����ف  طي����ران 
الداعم للش����رعية في اليمن 
الديلم����ي اجلوية في  قاعدة 
القواعد  صنعاء وهى كبرى 
التابعة  العس����كرية اجلوية 

للجيش اليمنى. 
ونقل موقع »املصدر أون 
الين« عن مصادر عس����كرية 
وش����هود عيان أن انفجارات 
القص����ف  عنيف����ة أعقب����ت 
وش����وهدت ألس����نة النيران 
الكثي����ف تتصاعد  والدخان 
القاعدة بعد اس����تهداف  من 
الش����ؤون  الطائ����رات ملبنى 
اإلدارية واللواء الثامن للقوات 

اجلوية بالقاعدة. 
التحالف غارات  كما شن 

دخان كثيف خلفته غارات طيران التحالف على قاعدة الديلمي اجلوية في صنعاء أمس  )أ.ف.پ( 

إيران: اتخذنا »خطوة كبرى« لتهدئة مخاوف »الوكالة الذرية«

»األوروبي«: املفاوضات النووية تتواصل متجاوزة املهلة الثانية

اتفاق  الى  الهادفة للتوصل 
نووي تاريخي، حيث ينتظر 

بت قضايا »حاسمة«.
وق���ال مص���در املاني ل� 
»فرن���س ب���رس« في وقت 
سابق »لم نتوصل بعد الى 
اتفاق. علين���ا اال نقلل من 
اهمية انه لم تتم بعد تسوية 
عدد من القضايا املهمة. لن 
يتم التوصل الى اتفاق بأي 
ثم���ن. اذا لم يحصل حترك 
يتصل بهذه القضايا احلاسمة 

فالفشل غير مستبعد«.
واعطت  طهران وواشنطن 
في وقت سابق مؤشراً على 

احتمال متديد املفاوضات.
ايرنس���ت  وقال جوش 
املتحدث باسم البيت االبيض، 
ردا على سؤال حول امكان دفع 
املوعد احملدد، »ميكن القول 

ان هذا ممكن بالطبع«.
في الس���ياق ذات���ه، لم 
يستبعد مسؤول ايراني ان 
متتد املفاوضات الى ما بعد 

9 اجلاري.
كم���ا رجح���ت صحيفة 
»واشنطن بوست« األميركية 
احتمال أن متتد احملادثات 
النووية مع إيران إلى ما بعد 

مهلة 7 اجلاري، في الوقت 
الذي يحاول فيه اجلانبان 
حل قضايا رئيسية تتضمن 
النووي  العقوبات والبحث 
اإليراني ومصير احلظر على 
بيع الصواريخ واألس���لحة 

لطهران.
وقال���ت الصحيف���ة في 
س���ياق تقرير نشرته على 
موقعها اإللكتروني امس ان 
مفاوضا إيرانيا كبيرا صرح 
اول من امس بأن وفده يعتبر 
7 اجل���اري »مهل���ة نهائية 
مصطنع���ة« التفاق نووي، 
لكنه أشار إلى أن إيران تتوقع 
حتركا لرفع احلظر األممي 
على بيع األسلحة التقليدية 
املتعارف عليها والصواريخ 

الباليستية.
وأوضح املفاوض االيراني، 
الذي حت���دث للصحافيني 
شريطة عدم ذكر اسمه، أن 
طهران ال تصر على أن يكون 
احلظر جزءا من اتفاق شامل، 
لكنه أضاف أن رفع احلظر 
سيكون »نتيجة طبيعية« 
ألي اتفاق يتضمن قيودا على 
النووي اإليراني  البرنامج 

مقابل تخفيف العقوبات.

العس���كري احملتمل  البعد 
للبرنامج النووي االيراني، 
بعد بضع���ة ايام من زيارة 
لطهران قام بها مدير الوكالة 
يوكيا امانو لتسريع وتيرة 
تسوية املسائل العالقة في 
اطار اتفاق تعاون وقع في 

نوفمبر 2013.
ونقل���ت وكال���ة االنباء 
االيراني���ة الرس���مية ع���ن 
املتح���دث باس���م املنظمة 
النووية  االيراني���ة للطاقة 
به���روز كمالوان���دي قوله 
»اتخ���ذت اي���ران والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية خطوة 
كبرى حلل املشاكل املتبقية 
في الس���عي الى فهم عميق 
ملواضيع التعاون وتوقيته«، 

مؤكدا »احراز تقدم«.
ووص���ف كمالوان���دي 
االجتماع بانه »بناء وينظر 
الى  الى املستقبل«، مشيرا 
الثانية للوكالة  الزيارة  ان 
التصميم  الذرية »تعك���س 
اجل���اد ل���دى الطرفني على 

تعزيز التعاون«.
الق���وى  وكان ممثل���و 
الكبرى وايران قد واصلوا 
في ڤيينا أمس مفاوضاتهم 

وكاالت:   � عواص���م 
أعلن���ت وزي���رة خارجية 
االحتاد االوروبي فيديريكا 
موغيرين���ي ان املفاوضات 
بني اي���ران والقوى الكبرى 
اتفاق حول  ال���ى  للتوصل 
النووي  برنام���ج طه���ران 
املقبلة  ستستمر في االيام 
متجاوزة املهلة احملددة لذلك 

والتي انتهت امس.
موغيرين���ي  وقال���ت 
للصحافي���ني ف���ي ڤيين���ا 
أمس»سنواصل احملادثات 

في االيام املقبلة«.
وقال متحدث ايراني انه 
لن تكون هناك مهلة نهائية 
جديدة للمفاوضات، بحسب 

وكالة فرانس برس.
إيران قد اعلنت  وكانت 
انها والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية اتخذتا »خطوة كبرى« 
نحو ح���ل القضايا العالقة 
املتبقية في مل���ف برنامج 

طهران النووي.
جاء ذلك غداة »مشاورات 
مكثفة« اجراها وفد الوكالة 
الذرية  الدولي���ة للطاق���ة 
في طهران مع مس���ؤولون 
ايرانيون اول من امس حول 

وزراء خارجية ايران ودول مجموعة »5+1« خالل  محادثاتهم النووية في ڤيينا امس االول                                                                                                                   )رويترز( 
تونس: اعتقال خلية »إرهابية« 

قبل تنفيذ مخططاتها

»داعش«: دمرنا 13 طائرة لـ»فجر ليبيا« في مصراتة

بريطانيا أحيت ذكرى 
مرور 10 سنوات على تفجيرات لندن

حركة الشباب الصومالية
تتبنى هجوماً جديداً في كينيا

تونس � د.ب.أ: أعلن وزير الداخلية التونسي 
ناجم الغرسلي عن اعتقال أعضاء خلية إرهابية 

»خطيرة جدا« وحجز كامل معداتها.
وقال الغرس���لي للصحافيني عقب جلسة 
استماع سرية أمام جلنة التشريع العام في 
البرملان أمس، ان أجهزة األمن أوقفت جميع 
عناصر اخللية اإلرهابية مساء اول من امس 
واملعدات التي كانوا ينوون اس���تخدامها في 

هجمات إرهابية.
واش���ار الى ان هذه اخللية »وصلت إلى 

مرحلة لتنفيذ عمليات إرهابية«.

جاء ذلك بعد أيام من هجوم دام على نزل 
بسوسة أوقع العشرات من القتلى السياح، 
وقال الغرسلي: »هناك ألم كبير ملا حدث في 
سوس���ة. يجب أن نثق في املؤسسة األمنية 
والعسكرية وهي تعمل بأقصى إمكانياتها ولكن 

ال ميكن ضمان نسبة صفر من املخاطر«.
وكش���ف وزير الداخلية التونس���ي عن 
أن أجهزة األمن متكنت قبل أحداث سوس���ة 
اإلرهابية من إيقاف عدد من اخلاليا النائمة 
التي كانت تس���تعد لتنفيذ عمليات إرهابية 

في البالد.

العربية.نت: أعل����ن تنظيم »داعش« عن 
تنفيذه لعملي����ة تفجير طائرة حربية مبقر 
الكلية اجلوية في مصرات����ة الليبية، امس 

االول.
وبحسب بيان نشره التنظيم، على مواقع 
مقربة منه، فإن التفجير مت بواسطة سيارة 
تسللت إلى مقر الكلية ومتكنت من الوصول 
إلى املقر الرئيس للذخيرة، وأدى تفجيره إلى 
تفجير طائرة حربية كانت مبحاذاة املخزن.

س����ماهم  م����ن  إن  التنظي����م،  وق����ال 
ب�»االنغماسيني«، تسلال ونفذا العملية، واشار 

الى ان الهجوم الذي وقع بالقاعدة اجلوية مت 
بسيارة وسط الكلية، التي تقلع منها طائرات 

حربية تقصف عناصر التنظيم في سرت.
وبخالف األنباء التي حتدثت عن احتراق 
طائ����رة، ق����ال »داع����ش« إن »13 طائرة مت 

تدميرها«.
وبحسب مصادر محلية في مصراته، فإن 
االنفجار وقع صباح االثنني، وكان قويا جدا، 
بحيث هز أرجاء املناطق احمليطة بالكلية قبيل 
تصاعد ألسنة الدخان الكثيفة، مما يؤكد أن 

احلادث يدل على تدمير أكثر من طائرة.

لندن � رويترز: قاد رئيس الوزراء البريطاني 
ديڤيد كاميرون امس مظاهر احياء ذكرى مرور 
عشر س���نوات على الهجمات التي قتلت 56 
شخصا في لندن وهي أول تفجيرات انتحارية 

نفذها متشددون في غرب اوروبا.
وجتمع أقارب الضحايا والناجون وكبار 
رجال السياسة إلحياء ذكرى من سقطوا قتلى 
في تفجيرات السابع من يوليو عام 2005 بعد 
ان نكأ اجلراح الهجوم الذي وقع الشهر املاضي 
في تونس وقتل خالله 30 سائحا بريطانيا 
وهو أكبر عدد يسقط في هجوم للمتشددين 
منذ هجمات لندن حني قتل 52 ش���خصا في 

ثالثة قطارات وحافلة.
وق���ال كاميرون في بيان بهذه املناس���بة 
»اليوم تتحد البالد لتتذكر ضحايا واحد من 
أدمى األعمال اإلرهابية التي وقعت على أرض 

بريطانيا«.

وأضاف »رغم مرور 10 سنوات على هجمات 
7/7 في لندن استمر خطر اإلرهاب ماثال كأمر 
واقع وممي���ت � فمقت���ل 30 بريطانيا بريئا 
يقضون عطلة في تونس هو تذكرة وحشية 

بهذه احلقيقة. لكن اإلرهاب لن يروعنا«.
ووقف كاميرون ورئيس بلدية لندن بوريس 
جونسون في صمت ثم وضعا أكاليل الزهور 
على نصب الضحايا في حديقة هايد بارك، ثم 
انضما الى كبار الشخصيات وأسر الضحايا 
والناجني وأفراد خدمة الطوارئ الذين حوصروا 
في التفجيرات في حفل تأبني يقام في كاتدرائية 

سان بول.
وشمل حفل التأبني الوقوف دقيقة حدادا 
على مس���توى البالد كلها وذلك بعد أيام من 
الت���زام بريطانيا بدقيق���ة صمت مماثلة في 
ذكرى من قتلهم مس���لح في منتجع سوسة 

التونسي.

عواص���م � رويترز � ا.ف.پ: أعلنت حركة 
الشباب الصومالية املتشددة مسؤوليتها عن 
هجوم مسلح على بلدة مانديرا بشمال شرق 
كينيا، وذلك في عملية قالت احلركة انها جزء 

من عملياتها املستمرة ضد كينيا.
وقال املتحدث باسم العمليات العسكرية في 
حركة الشباب الشيخ عبدالعزيز أبو مصعب 
ل� »رويترز«: »نفذنا هجوم مانديرا. قتلتا أكثر 
من 10 كينيني مسيحيني. إنه جزء من عملياتنا 

املستمرة ضد كينيا«.
وكان 14 شخصا على األقل قد قتلوا وجرح 
ما ال يقل عن 11 آخرين في الهجوم الذي نفذته 
»الشباب« على قرية في شمال كينيا بالقرب 

من احلدود مع الصومال.
وجاء هذا الهجوم قبل اسبوعني من زيارة 

الرئيس األميركي باراك اوباما الى كينيا.
وقال مسؤول في ش���رطة مدينة مانديرا 
الكينية الواقعة على احل���دود مع الصومال 
واثيوبيا ان »الهجوم وقع في منطقة سوكو 
مبوزي وهي سوق كبيرة للمواشي قرب املدينة 

وقتل 14 شخصا«.

واكد هذه املعلومات رئيس الشرطة الكينية 
جوزيف بوانيه عبر تويتر متحدثا لفرانس 
برس عن »هجوم للشباب في مانديرا« اسفر 
عن »مقتل 14 وجرح 11«. واغلبية سكان هذه 
املنطقة من عمال املقالع املجاورة لكنهم وافدون 

من مناطق اخرى في كينيا.
وقال رئي���س االدارة احمللية اليكس اولي 
نكويو »كان الناس نائمني عند وقوع الهجوم. 
وصل املهاجمون وألقوا متفجرات على املنازل«. 
وأضاف »نظ���را الى طبيعة الهج���وم، انهم 
)الشباب(. اس���تخدموا املتفجرات واألسلحة 

الرشاشة«.
وتخوض حركة الش���باب اإلسالمية التي 
اعلنت والءها لتنظيم القاعدة منذ العام 2007 
حركة مترد مسلح ضد السلطات الصومالية 
الضعيفة املدعومة من ال���دول الغربية ومن 
القوة األفريقية في الصومال )اميصوم( البالغ 

عددها 22 الف عسكري.
وتس���تهدف حركة »الشباب« الصومالية، 
كينيا بشكل متزايد وهم يعمدون الى تكثيف 

هجماتهم في شهر رمضان.

األولوية للشؤون العسكرية 
واالعتم����اد على اجليش في 
الدف����اع الوطن����ي والتنمية 

االقتصادية في البالد.
 وأي����د س����ونغ حركات 
التحرر الوطني في مختلف 
بلدان العالم، كما أبدى دعمه 
وتأييده للحقوق العربية في 

مواجهة اسرائيل.
وقد اس����تمر هذا املوقف 
االيجاب����ي الداع����م للتحرر 
الوطن����ي من قب����ل الزعيم 
الكوري الشمالي احلالي كيم 
يونغ اون، الذي يسير على 
ايل  نفس نهج سلفيه: كيم 

سونغ وكيم يونغ ايل.

كوريا الشمالية حتيي الذكرى 21 
لرحيل مؤسسها كيم ايل سونغ

الش����مالية  حتيي كوريا 
الي����وم الذك����رى احلادي����ة 
والعشرين لرحيل مؤسسها 
كيم اي����ل س����ونغ، )1912- 
ت����رك بصمات  الذي   )1994
بالغ����ة األهمية ف����ي تاريخ 
البالد احلديث، كما كانت له 
اجنازاته ومواقفه املؤيدة في 
حركات التحرر الوطني حول 

العالم.
فقد ابدع س����ونغ، أفكارا 
مهمة للغاية من قبيل: فكرة 
زوتشيه تدعو الى اللجوء الى 
قوة الشعب من أجل التحرير 
والتنمية، وفكرة سونكون 
كيم ايل سونغ)اجليش اوال( تدعو الى اعطاء 

هادي يعني قائداً 
وأركان حرب 

جديدين للمنطقة 
العسكرية الرابعة 

في عدن
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»عاصفة اجلنوب« جتدد ضربها مواقع النظام في درعا

كاميرون يعطي »الضوء األخضر« 
لتصفية قيادات »داعش«

درع���ا � األناضول: اس���تأنفت فصائل تابعة 
للمعارضة السورية، امس هجماتها على مواقع 
جليش النظام في مدينة درعا، ضمن معركة أطلقتها 
مؤخرا باسم »عاصفة اجلنوب«، في محاولة منها 

للسيطرة على املدينة الواقعة جنوبي البالد. 
وقال محمد أبوفهد، القيادي في فرقة 18 آذار)أحد 
تشكيالت اجلبهة اجلنوبية التابعة للمعارضة(، 
إن الهجوم »جاء بعد ساعات من القصف التمهيدي 
باملدافع والصواريخ على معظم املواقع العسكرية 
التابعة للنظام في مدينة درعا، وشاركت فيه معظم 
فصائل اجلبهة اجلنوبية والفصائل اإلسالمية، 

موزعة على 7 غرف عمليات موزعة على قطاعات 
مختلفة في محيط املدينة«.

وأضاف أبوفهد أن محاوالت االختراق لدفاعات 
النظام بدأت من اجلهة الشرقية للمدينة، مشيرا إلى 
أن الهجوم جرى مبدئيا مبشاركة نحو ألفي مقاتل 
وسيزداد عددهم مع أي تقدم مأمول للمعارضة في 
الساعات املقبلة.  يذكر أن مدينة درعا تضم أهم 
وأكبر جتمع للقوات النظامية في اجلنوب السوري، 
وهي مركز احملافظة الرئيسي، كما تعتبر مركز 
ثقل لس���لطات النظام الحتوائها على مؤسسات 

الدولة وثكنات عسكرية وأفرع أمنية.

اي���الف: أعطى رئيس ال���وزراء البريطاني 
ديڤيد كاميرون الضوء األخضر للقوات اخلاصة 
البريطانية ملطاردة وتصفية قادة تنظيم الدولة 
االسالمية )داعش( في سورية والعراق، وتصفية 
املتورطني في تخطيط وتنفيذ عملية سوس���ة 
اإلرهابي���ة في تونس، والتي س���قط ضحيتها 
أكثر من 30 بريطانيا، وذلك في تقرير نشرته 

صحيفة »صنداي تاميز« البريطانية.
وقالت »ديل���ي ميل« البريطانية إن القوات 
اخلاصة، بن���اء على هذا التفوي���ض، مخولة 
رصد واعتقال أو قتل زعماء داعش في سورية 
والعراق، مبن فيهم من خطط ودبر عملية سوسة 

اإلرهابية.
ويعني هذا »الصك على بياض«، الذي سلمه 
كاميرون للمخابرات البريطانية، بحسب املصادر، 
تعزيز العمل االستخباراتي بني القوات اخلاصة 
البريطانية واألميركية والقوى احلليفة األخرى، 
إلى جان���ب تعزيز دور املخاب���رات اخلارجية 

البريطانية »إم اي 6«، وهيئة قيادة االتصاالت 
احلكومية البريطانية »جي سي إتش كيو«.

وأوضحت املصادر البريطانية أن هذا التنسيق 
بني األجهزة البريطانية يهدف إلى تصفية قيادات 
املنظمات اإلرهابية اخلطيرة مثل داعش وغيرها 
من التنظيمات التي تهدد بشكل أو بآخر بريطانيا 
أو مصاحلها، باس���تخدام فرق مختصة عالية 
التدريب، تتكون كل منها من 100 مقاتل مهمتهم 
إبادة قيادات داعش إما مباشرة أو بشكل غير 
مباشر، بتحديد األهداف واألشخاص مبا يسهل 
عل���ى طيران التحالف الدول���ي القضاء عليهم 
في الغارات التي يشنها على مواقع داعش في 

سورية والعراق.
ويأتي الضوء األخض���ر من كاميرون فيما 
احيت بريطانيا الذكرى العاشرة لهجمات السابع 
من يوليو 2005 امس، وس���ط إجراءات أمنية 
غير مسبوقة، بعد الهجمات اإلرهابية األخيرة 
التي نفذها داعش ووكالؤه في عدد من الدول.

»التحالف« قامت بنحو خمسة آالف غارة جوية على أهداف للتنظيم

مفتي اجلمهورية يخشى سقوط لبنان ضحية الشوارع

أوباما يعرض من »الپنتاغون« إستراتيجيته اجلديدة:
ال ينبغي توقّع أي انتصارات سريعة على »داعش«

مصادر 14 آذار لـ »األنباء«: عون يعد لتظاهرات منظمة 
بشعارات عنيفة و»املستقبل« يرد بالبيانات

سريعة على داعش.
وقال »ل����ن تكون احلملة 
سريعة بل س����تكون بعيدة 
االم����د«، معتب����را ان مقاتلي 
الدولة االس����المية  تنظي����م 

»انتهازيون« و»ماهرون«.
وعّلق الس����يناتور جون 
ماك����ني على خط����اب أوباما 
واستراتيجيته اجلديدة قائال 
»ليس داعش كائنا خرافيا ال 
ميكن هزميته. وقد كان حريا 
بالرئيس ان يبدأ استراتيجيته 
اجلديدة باالعتراف باالخطاء 
الت����ي ارتكبته����ا إدارته في 
مواجه����ة التنظي����م قبل ان 

يستفحل«.
الناطق بلس����ان  وق����ال 
اخلارجي����ة األميركية جون 
كيرب����ي انه ل����ن يعلق على 
اس����تيالء داع����ش على عني 
عيسى ولكنه اكد في املقابل 
ان االستراتيجية التي تطبقها 
الواليات املتحدة على األرض 
ملواجهة التنظيم في سورية 
تؤتي ثماره����ا. وقال كيربي 
»ال ينبغ����ي ان نتوقع نتائج 

نعلن عن املوعد، لقد وضعنا 
خط���ة، ون���درس مواقفنا 
وحتركاتنا وفقا للمعطيات 
السياسية، وتوقيت التنفيذ 
لن يعلم به اح���د، هو ملك 
القيادة السياس���ية للتيار 
الوطني احلر وعلى رأسها 

العماد عون.
واكد ان التحرك سيكون 
حضاري���ا دميوقراطيا ولن 
يكون شعبيا فقط بل على 
اكثر من مستوى وصعيد، 
وسيتخذ اش���كاال متنوعة، 
متحدثا عن حتركات نوعية 
غير متوقعة ستشمل قطاعات 

عدة في املجتمع.
ونبه كنعان من خطورة 
اخلروج عن امليثاق والدستور 
عبر التنصل من آلية العمل 
احلكومي، وقال: على من يفعل 
ذلك ان يعلم انه بفعلته هذه 
يضرب صيغة العيش املشترك 
و يستهدف مكونا اساسيا هو 
املكون املسيحي في السلطة 
التنفيذية، واشار الى ان هذا 
االمر دفع باملسيحيني على 
مختلف فئاتهم الى التفكير 
مليا مبن يخرج عن النظام، 
ومن هو حقيقة مع احلفاظ 
على الصيغ���ة، واكد ان ما 
يحصل خطير جدا ولن مير 

مرور الكرام عندنا.
وعن م���دى فاعلية هذا 
التحرك وقدرته على تغيير ما 

فورية. ونحن نعتقد باختصار 
ان استراتيجيتنا في مواجهة 
توس����ع التنظيم في سورية 
والع����راق تعم����ل بص����ورة 

مرضية«.
ومن املقرر ان يدلي كارتر 
القوات  أمام جلنة  بش����هادة 
املسلحة في مجلس الشيوخ 
بخصوص هذه احلملة التي 
تواجه انتق����ادات جديدة في 

الكونغرس.
وأعلن الپنتاغون في الشهر 
الفائت انه سيرسل 450 جنديا 
الى  إضافيا بدور استشاري 
العراق ملس����اعدة قواته على 
الس����يطرة على  اس����تعادة 
مدينة الرم����ادي )غرب( من 

اجلهاديني.
وأك����د أوبام����ا ان »نقاط 
االس����تراتيجية  الضع����ف 
لتنظي����م الدولة اإلس����المية 
باتت حقيقي����ة«، مذكرا بأن 
عناصره ال يحظون بدعم أي 
دولة وان »وحشيتهم توجد 
رفضا حقيقيا بني الس����كان 

الذين يتحكمون فيهم«.

يجري، اجاب: سالح املوقف، 
خصوصا عندما يكون صادرا 
عن جهة متثل ما متثل على 
الصعيد الوطني واملسيحي، ال 
يستهان به، هذا املوقف ليس 
موقفا سياسيا بل يعبر عن 
جو عام في املجتمع اللبناني، 
خصوصا عند املس���يحيني، 
لذلك يجب ان يدركوا جيدا 
ان هذا املوقف لم يؤخذ كيفما 
كان، وس���تكون له تداعيات 
حتما. من هذا املنطلق نقول 
ان احلري���ص عل���ى الدولة 
واملؤسسات وعلى الصيغة 
اللبنانية يجب ان يأخذ في 

االعتبار رأي املسيحيني.
في غض���ون ذلك، انضم 
وزير امل���ردة روني عريجي 
ال���وزراء املوقعني على  الى 
فتح دورة استثنائية ملجلس 
النواب، والذي اليزال يحتاج 
الى توقيعي وزيري حزب اهلل 

اللذين التزما بالتوقيع.
التشريعية  اجللس���ات 
ملجلس النواب بغياب رئيس 
اجلمهورية ناقشها البطريرك 
املاروني بش���ارة الراعي مع 
النائب سليمان فرجنية في 
الدميان حيث املقر الصيفي 

لبطريرك املوارنة.
ويبدو ان مرس���وم فتح 
ال���دورة االس���تثنائية بات 
محس���وما رغم اعتراضات 

القوى املسيحية عليه.

وقال أوباما ان املعركة مع 
داعش متعددة املجاالت، إذ انها 
الفكري  تدور على املستوى 
كما أنها تدور في مجال قطع 
التمويل عن املنظمة وإشراك 
القوى احمللية في مواجهتها 
عن طريق حل املشكالت التي 
تعوق ش����عورهم بضرورة 
مواجهة التنظي����م. وقال ان 
داعش تواجد مللء فراغ معني 
وان الواليات املتحدة ستساعد 
الهزمية  دول اإلقليم إلحلاق 
بداعش وملء الفراغ الذي أتاح 

له ان يتواجد.
وتعهد أوباما بتقدمي املزيد 
من الدعم للمعارضة املعتدلة 
في سورية وقال ان داعش ال 
يستطيع اإلفالت من ضعفه 
االستراتيجي الذي يرجع في 
الى عزلته  الرئي����س  تقدير 
الدولية وافتقاده القوة اجلوية 
وتطرف����ه العقي����دي. وأعاد 
الرئيس تذكير مس����تمعيه 
بأن املعركة مع تطرف داعش 
ستكون معركة اجيال وانه ال 
ينبغي توقيع اي انتصارات 

السياسية يعزز الثقة فيما 
بينه���م ويخفف م���ن حدة 
اس���باب اخل���الف والنزاع 
ويع���ود بالنفع على جميع 

اللبنانيني.
املفتي  ويعكس تصريح 
دريان التوج���ه املعتمد من 
االط���راف اللبنانية املنادية 
انتخ���اب رئيس  بس���رعة 
للجمهوري���ة. وكان وزي���ر 
اخلارجية جبران باس���يل 
قال ان النظ���ام الذي يفّرط 
بنا مستعدون لفرطه ألنهم ال 
يطبقونه وال يقبلوننا فيه.

وق���ال ف���ي ح���وار مع 
»االخبار«: عندما تضعني بني 
خيارين سأختار ما يبقيني 
حي���ا، واذا ارادوا حش���رنا 
لالختيار بني دورنا ووجودنا 
الفيدرالية  وكرامتنا وب���ني 

سنكون معها بالطبع.
وش���دد على ان اختزال 
اجلمهوري���ة  رئاس���تي 
واحلكوم���ة ف���ي ش���خص 
رئيس الوزراء مسألة حياة 
او موت بالنسبة لنا، محذرا 
من ان تيار املس���تقبل يريد 
اخذ البلد الى قواعد جديدة 
للعبة وهناك من يدفشه الى 

هذا اخلطأ املميت.
من جانب���ه، رفض امني 
سر تكتل التغيير واالصالح 
النائب ابراهيم كنعان الكشف 
عن توقيت التحرك، وقال: لن 

واشنطن ـ أحمد عبداهلل

بينما حقق داعش انتصارا 
جديدا باالستيالء على قرية 
عني عيسى االستراتيجية في 
شمال س����ورية فإن الرئيس 
باراك أوباما ومسؤولي االدارة 
التأكيد  األميركية يواصلون 
على ان داع����ش يتراجع في 
سورية وان التحالف الدولي 
والق����وى املعادي����ة للمنظمة 
املتطرفة يحققان تقدما على 
االرض. وج����اءت تأكي����دات 
الرئي����س أوباما خالل زيارة 
ن����ادرة قام به����ا للپنتاغون 
اول م����ن ام����س واعلن فيها 
استراتيجية الواليات املتحدة 
اجلديدة ع����ن طريق تكثيف 
احلملة ملواجهة داعش. وفي 
املقابل فإن وزارة اخلارجية 
شاركت في التأكيد على تراجع 
التنظيم في س����ورية بسبب 
عنف قصف طائرات التحالف 
الدولي لقدراته على األرض.

ف����ي  أوبام����ا  وق����ال 
اس����تراتيجيته ان طائ����رات 
التحالف قامت بنحو خمسة 
آالف غارة جوية على أهداف 
للتنظي����م أدت ال����ى مصرع 
العديد م����ن قواته وقياداته. 
أوبام����ا »ان داعش  وأضاف 
يتمترس في مناطق مأهولة 
بالسكان ويحتمي باملدنيني 
العزل وسيستغرق اقتالعها 
وقت����ا وجه����دا. إال أن إجناز 
ذلك ينبغ����ي ان يكون مهمة 
القوات احمللية على االرض 
مع قيامها بتق����دمي التدريب 

والدعم اجلوي«.
وأحاط بالرئيس خالل إلقاء 
كلمته ف����ي الپنتاغون وزير 
الدفاع آشتون كارتر ورئيس 
االركان مارتن دميبسي وقائد 
املنطقة العسكرية املركزية 
لويد آستون. واقر أوباما بأن 
املواجهة مع داعش ستشهد 
التراج����ع كما  حلظات م����ن 
التقدم.  ستشهد حلظات من 
غير انه اكد على ان احملصلة 
النهائية ستكون االنتصار على 

تلك املنظمة بصورة كاملة.

بيروت ـ عمر حبنجر

ل���ن يك���ون ال���رد على 
حترك العماد ميش���ال عون 
في الشارع بالشارع كما قرر 
تيار املس���تقبل الذي عادت 
قيادته من ج���دة امس بعد 
لقاء مطول مع الرئيس سعد 

احلريري.
وفي معلومات ل� »األنباء« 
ان فريق 14 آذار س���يواجه 
التحركات الشارعية للعماد 
عون بالتصريحات والندوات 
السياس���ية  واملؤمت���رات 
والصحافية، وفي املعلومات 
املؤك���دة ايض���ا ان احلركة 
العونية في الشوارع ستكون 
العنف  منظمة وبعيدة عن 
اجلس���دي، في ح���ني يأخذ 
العنف الكالمي مداه من خالل 
شعارات حقوق املسيحيني 
والشراكة في السلطة والتي 
تخف���ي مش���اريع رئي���س 
التيار الوطني احلر لرئاسة 
اجلمهورية وقيادة اجليش، 
وكل املؤسسات الرسمية التي 

يشغلها املسيحيون.
مصادر في 14 آذار اكدت 
ل� »األنباء« انها واثقة من ان 
تظاهرات عون لن توصله 
الى رئاسة اجلمهورية ولن 
توصل صهره العميد شامل 
روكز الى قيادة اجليش، ولن 
تعطل جلسة مجلس الوزراء 
غ���دا )اخلمي���س( لكنها قد 
تعطلها عن اتخاذ القرارات، 
لكن االخطر فيما يسعى اليه 
عون هو اظهار س���يطرته 
على الشارع املسيحي مقابل 
سيطرة حزب اهلل سياسيا 
وعسكريا على الشارع اآلخر، 

ولهذا مدلوالته املهمة.
وه���ذا م���ا حم���ل مفتي 
لبنان الش���يخ عبداللطيف 
ابداء خش���يته  دريان على 
من س���قوط لبنان ضحية 
اللجوء الى الشارع، داعيا الى 
التعبير عن الهواجس داخل 
مجلس الوزراء للوصول الى 
حلول، مشيرا الى ان البديل 
عن احلكومة ه���و اخلراب 

والفوضى.
املفت���ي دري���ان  واك���د 
القيادات   ب���ني  ان احل���وار 

الرئيس األميركي باراك أوباما يتحدث عقب اجتماع مع كبار املسؤولني العسكريني عن احلملة العسكرية على »داعش« في الپنتاغون أمس األول          )أ.ف.پ(

رئيس احلكومة متام سالم مستقبال في السرايا الوزير محمد فنيش  )محمود الطويل(

»حتول مثير« في سياسة عون وخطابه:
هل يترجم على األرض؟ وكيف يصرف في السياسة؟

بيروت ـ خاص: حدث حتول مفاجئ عند 
العماد ميشال عون، في خطابه و»نبرته« ورد 

فعله وطريقة مقاربته لألمور.
واستنادا الى ما يقوله في التجمعات الشعبية 

التي تقصد الرابية وما يقوله مساعدوه 
واملقربون منه، السيما الوزير جبران باسيل 

وما يصدر عن إعالمه، فإن هذا التحول حدث 
على ثالثة مستويات وفي ثالثة اجتاهات 

رئيسية:
1 -  جتاوز موضوعي رئاسة اجلمهورية 

وقيادة اجليش ووضعهما جانبا.
فاملسألة لم تعد مسألة تعيني قائد جيش 

وانتخاب رئيس، وإمنا صارت مسألة 
صالحيات الرئيس وقانون مناصفة واستعادة 

جنسية وتطبيق المركزية إدارة ومالية...
وباختصار السعي الى معاجلة املشكلة 

احلقيقية التي هي دستور الطائف...
واملعركة لم تعد معركة رئاسة وتعيينات وإمنا 
معركة وجود وكرامة والتصدي حملاولة إعادة 
املسيحيني الى نوع جديد من الوصاية والى 

أجواء الطواعية واإلحباط...
وباختصار يصور التيار الوطني احلر 

معركته بأنها »معركة وجودية«، »معركة 
حياة أو موت«، مع ما يستتبع ذلك من رفع 
السقف السياسي للمعركة وتوسيع مروحة 

اخليارات...
2-  حتديد املواجهة ووجهة املعركة اجلديدة 

مع تيار املستقبل ألسباب كثيرة تبدأ بإخالله 
بالتعهدات التي قطعها في فترة التواصل 

واحلوار معه، وتنتهي بإخالله بقواعد اللعبة 
التي اتفق عليها في »حكومة الفراغ الرئاسي« 
وسعيه الى فرض قواعد جديدة، وصوال الى 

القضاء على ما تبقى من صالحيات رئاسة 
اجلمهورية واختزال رئاستي اجلمهورية 

واحلكومة في شخص رئيس احلكومة ليكون 
اآلمر الناهي.

والقول إن هناك من يدفع تيار املستقبل الى 
هذا التوجه، وتيار املستقبل يدفع بدوره متام 

سالم للعب دور رأس احلربة وليتخلى عن 
دوره املعتدل ويصبح من الصقور...

يشن تيار عون منذ أيام هجوما عنيفا على 
تيار املستقبل متهما إياه بخوض حروب إلغاء 

للدور املسيحي ومواصلة جوالت استئثاره 

وهيمنته على الدولة ومفاصله، وتصل 
هذه احلملة الى حد وصف تيار املستقبل 

»بالداعشية السياسية«: »داعش« يقطع 
بالسيف واملستقبل يذبح سياسيا ويغتصب 

احلقوق...
٣ - اعتماد لهجة »التهديد والتحذير« من 

اللجوء الى الشارع بعدما استنفدت كل 
اخليارات والسبل الى التلويح بـ»الفيدرالية«، 

واللجوء الى ما هو ممنوع ومحرم وكل 
اخليارات املتاحة ودفع األمور واألوضاع في 
منحى آخر غير تقليدي... وإذ تقول أوساط 

عون تكرارا إنه »لم يعد لنا ما نخسره...
وإنها معركة مفتوحة على الربح أو اخلسارة 

بشرف«، فإن العماد عون يحذر تيار 
املستقبل من »كرة نار يلعبون بها ستحرقهم 

وحترقنا«...
يوحي عون بأنه »جدي« فيما يقول ويهدد به، 
ولكن تيار املستقبل حتى اآلن ال يأخذ كالمه 
على محمل اجلد أو ال يعيره أهمية، معتبرا 
أن فيه انفعاال وعدم اتزان وسياسة »خبط 
عشواء«، ومشككا في قدرة عون على لعب 
ورقة الشارع وفي الوصول الى نتيجة إذا 

لعبها...
ولكن ليس أمام عون إال سلوك طريق 

التصعيد والضغط لتحقيق هدفني مباشرين:
٭ وقف املنحى احلكومي اجلديد ووقف 

العمل باآللية التي طبقت في اجللسة املاضية 
ويراد تكريسها في اجللسة املقبلة )غدا 
اخلميس(، وفحواها أن النصاب امليثاقي 

متوافر والقدرة على اتخاذ القرارات كذلك... 
أيا كان موقف عون، معه أو من دونه.

٭ محاولة العودة الى أجواء احلوار والتفاهم 
مع تيار املستقبل، ألن في ذلك مصلحة 

مشتركة للطرفني...
فهذا التفاهم هو الذي أتاح والدة حكومة سالم 

وسهل أمورها وقراراتها، وهو الذي يبقيها 
ويقيها خطر التفكك والتصدع...

العالقة بني احلريري وعون عادت الى ما قبل 
حكومة سالم، فهل مازالت قابلة للترميم قبل 

أن يقع احملظور؟ العماد عون عاد في سياسته 
وحساباته الى التسعينيات و»الشارع«، فهل 

ال يزال هناك متسع ومجال للمراجعة وإعادة 
النظر قبل أن تصل الى طريق مسدود؟

٭ الراعي ضد: أوصل البطريرك بشارة الراعي الى 
العماد ميشال عون رسالة سياسية مقتضبة 
فحواها أنه ضد أي حتريك للشارع وحتت 

أي ذريعة وقضية ألن الظروف حساسة وال 
حتتمل...

٭ الصادرات الزراعية: يعتبر حزب اهلل أن القرار 
احلكومي املتعلق بدعم الصادرات الزراعية 

اليزال عالقا ما دامت املوافقة عليه اصطدمت 
باعتراض ثالثة مكونات حكومية، ولذا لن يوقع 

وزيرا احلزب مرسوم هذا القرار الى أن يعاد 
البحث فيه.

٭ لبنان داخل الدائرة: نقل عن ضابط أجنبي رفيع 
املستوى زار بيروت قبل أيام قوله: »نحن في 

الغرب بشكل عام، وواشنطن بشكل خاص، 
لم نخرج لبنان من دائرة اهتمامنا، بل هو في 

صلب هذا االهتمام. وتبعا لذلك نحن ننظر 
بارتياح الى الوضع األمني في لبنان، وال 

نعتقد ان هناك ما يبعث على اخلوف على أمنه 
واستقراره، ونحن متأكدون من أن اللبنانيني 

يريدون احلفاظ على بلدهم، فهم يرون ما 
يجري في دول املنطقة من دمار وانهيار، وال 

يريدون أن تنتقل تلك احلروب إلى بلدهم«.
٭ »النصرة« والقنيطيرة: تفيد معلومات جهة رسمية 
جدية بأن قائد اجليش العماد جان قهوجي أثار 

خطر عبور مجموعات من »النصرة« القنيطرة 
السورية في اجتاه شبعا مع قيادة قوات 

الطوارئ الدولية وكذلك مع قيادات عسكرية 
أميركية. واجلواب الذي حصل عليه، أن إسرائيل 

لن تقوم بخطوة ولن تشجع على خطوة تفجر 
الوضع في اجلنوب اللبناني بل في لبنان كله 
إال في حالتني: األولى حصول حزب اهلل على 

صواريخ متطورة وجناحه في إدخالها إلى 
اجلنوب.

والثانية حصول حزب اهلل على أسلحة كيماوية.
٭ تأجيل التسريح: ثمة معلومات تؤكد أن وزير 
الدفاع قد وقع فعال القرار بتأجيل التسريح 
مجددا لكل من رئيس األركان وليد سلمان 

واألمني العام للمجلس األعلى للدفاع )مدد له في 
فبراير املاضي لستة أشهر فقط( وقائد اجليش.

لكن يبقى توقيت اإلعالن الذي سيتم بشكل 
مؤكد قبل السابع من أغسطس تاريخ نهاية 

والية رئيس األركان املمددة لسنتني مع قائد 
اجليش. وثمة من يشير الى احتمال بقاء فاضل 

في موقعه مديرا للمخابرات حتى بعد نهاية 
سنوات خدمته، ليس باستدعائه من االحتياط 

كمدني بل بترقيته الى رتبة لواء )بقرار من 
مجلس الوزراء( مما يتيح له البقاء سنة إضافية 

في اخلدمة لتصبح 4٣ عاما.

تقرير إخباري

أخبار وأسرار لبنانية

»داعش« يتمترس 
في مناطق مأهولة 
بالسكان ويحتمي 

باملدنيني العزل

باسيل يبدي 
االستعداد لفرط 
النظام.. وجعجع 

مع تشريع الضرورة 
بشروط
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مصر ُتطالب مبقاطعة عربية 

للدول الراعية واحلاضنة لإلرهاب

االحتياطي األجنبي ملصر يرتفع 
إلى 20.080 مليار دوالر بنهاية يونيو

شيخ األزهر يحّذر من خطة تتربص باإلسالم 
وتستهدف زعزعة أمن البالد والعباد

محلب يؤكد أهمية مشروع 
تنمية املثلث الذهبي في صعيد مصر

القاهرة � العربي����ة نت: طالبت مصر الدول 
العربي����ة بإجراءات جماعي����ة وفعالة ملواجهة 
اإلره����اب، وتفعيل اتفاقي����ات التعاون العربي 
الثنائية واجلماعية ملكافحته ومحاصرة مصادر 
متويله، وحترمي اس����تضافة رموزه، ومقاطعة 
الدول التي تؤوي اإلرهابيني، وإغالق وس����ائل 

اإلعالم التي تروج لهم.
وخالل اجتماع للسفير عبدالرحمن صالح، 
مساعد وزير اخلارجية املصري للشؤون العربية 
بسفراء الدول العربية املعتمدين لدى القاهرة 
مساء اول من امس وذلك من أجل إحاطتهم بآخر 
مستجدات جهود الدولة املصرية املتصلة مبحاربة 
اإلرهاب، إضافة إلى األحداث األخيرة التي شهدتها 
شمال سيناء، شرحت الوزارة طبيعة التحركات 
املصرية اجلارية ملواجهة اإلرهاب واإلجراءات 
التي اتخذتها مصر في أعقاب استهداف أحد رموز 

العدالة املصرية وهو النائب العام.
وقال مس����اعد وزير اخلارجية املصري ان 
اإلرهاب ال دين وال وطن له، مشيرا إلى أن هجمات 
س����يناء واغتيال النائب العام جاءت في أعقاب 
عملي����ات إرهابية مماثلة تعرض����ت لها العديد 
من الدول العربية الشقيقة، وآخرها السعودية 

القاهرة � رويترز: قال البنك املركزي املصري 
امس إن احتياطيات مصر من النقد األجنبي زادت 
إلى 20.080 مليار دوالر في نهاية يونيو مقارنة 

مع 19.560 مليار دوالر في نهاية مايو.
ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة 
الصعبة زادت بنحو 520 مليون دوالر في يونيو. 
وباعت احلكومة املصرية سندات دولية في يونيو 
ألجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دوالر. وقال 
هش����ام رامز محافظ البنك املركزي املصري في 
مقابلة تلفزيونية األحد »بدأنا نرى حتسنا في 

القاهرة � أ.ش.أ: حذر د.أحمد الطيب، ش����يخ 
األزهر الشريف من خطة تتربص باإلسالم وباحللم 
الذي يسير إليه وطننا الغالي مصر، مضيفا أن 
هذه اخلطة تستهدف زعزعة أمن البالد والعباد، 
الفتا إل����ى أن هناك دوال أخرى تقوم على الكيل 
مبكيالني وحترص على إفقار اآلخر، وليس عندهم 
أي مانع من تصدير املوت أو السالح في سبيل 

اغتنائهم وحتكمهم في مصير الشعوب.
وأضاف شيخ االزهر � في بيان له امس عقب 
لقائه مع كبار املثقفني واملفكرين وعلماء األزهر 
ملناقش����ة آليات وضوابط جديد الفكر الديني، 
وس����بل حماية املجتمع من الفكر املتطرف � أن 
األزهر يتح����رك بخطى ثابتة نحو جتديد الفكر 
اإلسالمي، ويجب أن يتحرك كل في مجاله، وأن 
يقوم بواجبه في مصر والعالم اإلسالمي، مضيفا 
أن األزهر سيتواصل مع جميع األطراف املعنية 
بقضية التجدي����د من أجل إصدار وثيقة جتديد 
الفكر الديني على غرار الوثائق الس����ابقة التي 
أصدرها األزهر الشريف ونالت القبول في الداخل 

واخلارج.
وطالب ش����يخ األزهر بالتركي����ز على القيم 
اإلنس����انية واملفاهيم التي نح����ن بحاجة إليها 
في مجتمعاتن����ا، كالتراحم، والتكافل، والعدالة 
االجتماعية، موضحا أنه ليس من اإلس����الم أن 
تعيش طبق����ة صغيرة في برج عاجي، بينما ال 

القاهرة � أ.ش.أ: أكد م.ابراهيم محلب رئيس 
الوزراء أهمية مشروع تنمية منطقة املثلث 
القومية  الذهبي باعتباره أحد املش����روعات 
الكبرى التي تقوم احلكومة باملضي في سبيل 
تنفيذها، والتي تعول عليها الدولة لتحقيق 
تنمية مستدامة مبنطقة الصعيد ودفع حركة 
النمو مبختلف مدنه، مبا يس����هم في حتسني 
مستوى املعيشة لسكانه وتوفير فرص التعليم 

والعمل واالرتقاء باملستوى الصحي لهم.
جاء ذلك خالل ترؤس����ه اجتماعا ملتابعة 
التحضيرات اجلارية لتنفيذ مشروع تنمية 
منطقة املثلث الذهبي بصعيد مصر، بحضور 
وزراء الصناعة والتجارة، والتنمية احمللية، 
والتخطيط، والصحة، واإلس����كان، والقوى 
العاملة، والكهرباء، والبيئة، والتعليم العالي، 
والبحث العلم����ي، وامل����وارد املائية والري، 
والتعاون الدولي، واآلثار، والنقل، والتعليم 
الفني والتدريب، والزراعة، والتربية والتعليم، 
والس����ياحة، ومحافظي قنا، والبحر األحمر، 
ورؤساء هيئات التخطيط العمراني، والتنمية 
الصناعية، والثروة املعدنية، وعدد من مسؤولي 
الى  اجلهات احلكومية املختلف����ة، باإلضافة 
ممثلي الش����ركة االيطالية التي تتولى وضع 

املخطط العام للمشروع.
وقدم رئيس هيئة التنمية الصناعية عرضا 
في بداية االجتماع حول املشروع الذي يقوم 
على تطوير األنش����طة االقتصادية مبنطقة 
املثلث الذهبي، واحملصورة بني مدينتي سفاجا 
والقصير من جهة الشرق ومدينتي قنا وقفط 
من جهة الغرب، مبساحة تقديرية تبلغ حوالي 
7000 كم مربع، واس����تغالل جمي����ع املوارد 
التعدينية والصناعية والسياحية والزراعية 
واخلدمي����ة املتاحة، فضال عن إنش����اء منافذ 
بحرية دولية ونقطة اتصال حلركة التجارة 
العاملية التي متر عبر قناة السويس والتجارة 
الداخلية التصاله بوادي النيل عند محافظة 

والكويت وتونس والصومال، مضيفا أن هجمات 
سيناء التي كانت تهدف لبسط اجلماعات اإلرهابية 
س����يطرتها على مدينة الش����يخ زويد، وهو ما 
مت إحباطه بش����كل فعال رسخ من ثقة الشعب 
املصري في قدرة قواته املسلحة على حماية أمن 

الوطن ومقدراته.
وأكد املسؤول املصري قدرة بالده على مواجهة 
اإلرهاب الذي تتعرض له، مشيرا إلى أن تعقيدات 
الشبكة اإلقليمية والدولية الداعمة واحلاضنة لهذا 
اإلرهاب هي ما ينبغي أن يتم التنسيق بشأنه، 
بحيث تتبنى الدول العربية إجراءات جماعية 
وفعالة ملواجهة هذا التحدي الغاشم، وذلك من 
خالل تفعيل اتفاقيات التعاون العربي الثنائية 
واجلماعية ملكافحة اإلرهاب، ومحاصرة مصادر 
متويله، وحترمي استضافة اإلرهاب، ومقاطعة 
الدول التي تؤوي اإلرهابيني، وإغالق وس����ائل 

اإلعالم التي تروج لهم.
من جهتهم، نقل الس����فراء العرب تعازيهم 
للحكومة املصرية وللشعب املصري، ووقوفهم 
معه في مصابهم، كم����ا عبروا عن دعم بلدانهم 
الكامل للحكومة املصرية في اتخاذ ما يلزم من 

تدابير وإجراءات حلماية أمنها القومي.

املوارد الدوالرية )مبصر(.«
وقفزت إيرادات البالد من الس����ياحة حوالي 
62 % في التسعة أشهر األولى من السنة املالية 
2014-2015 لتس����جل 5.5 مليارات دوالر مقابل 
3.4 مليارات دوالر في األش����هر التسعة األولى 

من 2014-2013.
وزاد االس����تثمار األجنبي املباشر في البالد 
حوالي 84% في نفس الفترة ليسجل 5.7 مليارات 
دوالر مقابل 3.1 مليارات دوالر في التسعة أشهر 

األولى من 2014-2013.

جتد األغلبية ما تقتات به، كما أكد ضرورة النص 
على عدم املساس مبا هو قطعي الثبوت والداللة، 
حت����ى ال يدعي أحد أن التجدي����د ميتد إلى هذه 

الثوابت، التي ال ميكن أن تتغير.
وأكد املشاركون في اللقاء أن هناك عددا من 
املنطلقات واآلليات التي تضمن إصالح اخلطاب 
الديني وجتديد الفكر اإلس����المي الذي يجب أن 
يلتزم بالضوابط العلمية والش����روط املنهجية 
واألصول الدينية في االجتهادات احليوية التي 
متس عقائد الناس وش����رائعهم، مع عقد ندوات 
علمي����ة متخصصة تدرس أوض����اع املجتمعات 
العربي����ة احلديثة، وما تعاني����ه من قصور في 
فهم األطر الكلية للتش����ريع اإلسالمي وتاريخه 

وتطوره.
وأضاف احلاضرون أن جتديد اخلطاب الديني 
يج����ب أن يرتكز على تعمي����ق الوعي باملقاصد 
الشرعية، وأن يكون اخلطاب عامليا شامال ينمي 
عالقة املسلم بربه ويحفظ أمن مجتمعه ويدعو 

إلى االستقرار وإعمار األرض.
ورأى املشاركون أنه ال بد من ضرورة استلهام 
مقاصد الشريعة واستحداث املبادئ املوائمة لروح 
العصر وحتوالت الزمن وتغليب املصالح العليا 
لألمة واملنافع الضروري����ة للمجتمع، ومراعاة 
العهود واملواثيق الدولية، مشددين على أن األزهر 

الشريف يستوعب جميع اآلراء والرؤى.

قنا، ومبا يسفر عن إنشاء منطقة اقتصادية 
جديدة بصعيد مصر عن طريق إنشاء مركز 
متكامل صناعي اقتصادي جتاري لوجستي 
سياحي س����كني عاملي يخدم مصر وأفريقيا 

والعالم.
وقد أش����ار مسؤولو الش����ركة اإليطالية 
الى أن االجتماع مبنزلة ورش����ة عمل تهدف 
الى استعراض الرؤية االس����تراتيجية التي 
ستستخدمها الشركة في وضع املخطط العام 
النهائي للمشروع، والتعرف على االنطباعات 
واآلراء اخلاصة باجلهات املعنية من مؤسسات 
الدول����ة واملجتمع املدني قبل وضع املخطط، 
مشيرين الى أنه سيتم عقد ثالث ورش عمل 
أخرى خالل األشهر التالية لذات الغرض، كما 
أوضحوا أن����ه مت تنفيذ عدة زيارات ميدانية 
ملواقع عديدة باملش����روع، باإلضافة الى عقد 
لق����اءات مع جميع الهيئ����ات املعنية بالدولة 
بهدف جمع املعلومات والبيانات، والتي أكدت 
أن هناك توقعات مرتفعة بأن تكون املنطقة 

غنية بالعديد من املوارد التعدينية.
وقدم مسؤولو الشركة عرضا حول املعايير 
واألسس التي سيتم على أساسها وضع املخطط 
العام للمشروع، والتي تراعي اآلثار البيئية 
واالجتماعية واالقتصادية للمشروع، وتعظم 
املتواجدة  البشرية  الطاقات  االس����تفادة من 
بالصعي����د، واإلمكاني����ات وامل����وارد املتاحة 

باملنطقة.
واش����تمل االجتماع على عرض من وزير 
البيئة حول تقييمات الوزارة لآلثار البيئية 
للمشروع واالعتبارات التي يجب مراعاتها في 
هذا الشأن، كما قدم وزير املوارد املائية والري 
عرضا حول املياه اجلوفية والسطحية باملنطقة 
وشبكات تصريف مياه األمطار والسيول، وقدم 
وزير الس����ياحة مداخلة حول سبل احملافظة 
على املقاصد السياحية باملنطقة وعدم تأثرها 

بأي أنشطة صناعية.

حذّر خالل استقباله وفداً من اللجنة األميركية اليهودية من اتساع دائرة العنف

خالل لقائه قادة وضباط وجنود اجليش الثالث امليداني وشيوخ وسط وجنوب سيناء

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية تسهم في كبح اإلرهاب

وزير الدفاع: اجليش املصري 
سيظل دائماً احلصن املنيع لألمن القومي

منطقة الشرق األوسط مبا 
يضمن مناخا أكثر مالءمة 
لألمن واالستقرار والتعاون، 
فضال عن العمل على القضاء 
على بعض األس���باب التي 
تستغلها اجلماعات املتطرفة 
الس���تقطاب الشباب ومن 
بينها الظروف االقتصادية 

واالجتماعية الصعبة.
وتعقيبا على استفسار 
أعضاء الوفد بش���أن رؤية 
مصر جلهود السالم وتسوية 
الفلسطينية، أكد  القضية 
الرئيس السيسي أن تسوية 
تلك القضية سيقضي على 
أحد أهم األسباب والذرائع 
التي يعتمد عليها اإلرهابيون 
الستقطاب البعض لالنضمام 
اإلرهابي���ة  للجماع���ات 

واملتطرفة.
الرئي���س  ولف���ت 
إلى أن تسوية  السيس���ي 
الفلسطينية وفقا  القضية 
للمرجعيات الدولية ومبادرة 
السالم العربية ستوفر واقعا 
جديدا وس���تجعل املنطقة 

و5 خزن آلي����ة، و80 طلقة 
آلية عادة.

املتح����دث  وأض����اف 
العسكري: »متكنت القوات 
م����ن ضب����ط 38 طلقة آلية 
حارقة وقنبلة يدوية، وقاذف 
آربي جي وثالث دانات آر بي 
جي، باإلضافة إلى مجموعة 
من الكتب اجلهادية و2 جهاز 
موتوريال بالشاحن وشدة 
قتال ميدانية وأربعة أجهزة 
هواتف محمولة منهم هاتف 
حديث محمل عليه مقاطع 
وفيديوهات جهادية وأربع 
ش����رائح اتص����االت دولية 
وفالش ميم����وري، وقد مت 
تسليم املضبوطات للجهات 
املختصة التخاذ اإلجراءات 
القانونية حيالها مع استمرار 
أعمال التأمني والتمش����يط 
العناصر  ملنع تسرب تلك 
اإلرهابية اخلطرة لوس����ط 

وجنوب سيناء.
وقال مصدر أمني بحسب 
»اليوم الس����ابع« إن رجال 
اجلي����ش الثال����ث امليداني 
جنحوا خالل الفترة املاضية 
من إغالق وس����ط وجنوب 
س����يناء بش����كل كامل أمام 
اجلماع����ات اإلرهابية التي 
حتاول الفرار من الشمال إلى 
اجلنوب، في ظل العمليات 
العس����كرية املتصاعدة في 

أكثر أمنا واستقرارا.
وأضاف أنه يتعني تقدمي 
ضمانات دولية تبث األمل 
الش���عب  أبناء  في نفوس 
الفلسطيني من خالل إقامة 
دولتهم املستقلة وتشجع 
القيادة اإلس���رائيلية على 
ف���ي طريق  املض���ي قدما 

السالم.
العالقات  وعلى صعيد 
املصري���ة � األميركية، أكد 
أعضاء الوفد أن تلك العالقات 
اس���تراتيجية، ويتع���ني 
تعزيزه���ا وتنميته���ا في 
مختلف املجاالت السياسية 
واالقتصادية والعسكرية.

من جانبه، أكد الرئيس 
السيسي أن مصر حترص 
على عالقاتها مع الواليات 
املتح���دة وتتطل���ع نحو 
تنميتها وتطويرها على كل 
األصعدة، مشددا على أهمية 
تضافر جهود كل األطراف من 
أجل تعزيز السبل الالزمة 
ملواجهة التحديات التي متر 

بها مصر واملنطقة.

العري����ش والش����يخ زويد 
ورفح، التي تقودها عناصر 
القوات املس����لحة لتصفية 

البؤر التكفيرية.
وأوضح املصدر، أن هناك 
أكمنة ثابتة ومتحركة في 
مناطق متفرقة من وس����ط 
وجنوب س����يناء ملعاونة 
اجلي����ش الثان����ي امليداني 
في تضيي����ق اخلناق على 
اجلماعات اإلرهابية املسلحة، 
وحرمانها من احلصول على 
دع����م أو تكوي����ن خطوط 
إمداد بني الشمال واجلنوب 

السيناوي.
وأش����ار املصدر إلى أن 
العنصر اإلرهابي كمال عيد 
سالم مسجل ضمن العناصر 
التكفيرية اجلهادية الشديدة 
اخلطورة ومتورط في أعمال 
الهجوم على أكمنة القوات 
املدنية  املسلحة والشرطة 
بشمال س����يناء، ومطلوب 
على ذمة العديد من القضايا 
واألحداث اإلرهابية، وكان 
الكتب  العديد من  بحوزته 
التكفيرية، مؤكدا أن معظم 
هذه الكتب لرموز تكفيرية 
وجهادي����ة معروفة وتدعو 
هذه الكتب إلى قتال الدولة، 
وإباحة دماء رجال اجليش 
والش����رطة، والهجوم على 

منشآتها ومقراتها.

باعتبارها ركيزة أساسية 
من ركائز األمن واالستقرار 

فيها.
وأضاف املتحدث الرسمي 
الرئيس رحب بأعضاء  أن 
الوفد األميركي، مشيرا إلى 
أنه يتع���ني مواجهة خطر 
ال���ذي تواجهه  اإلره���اب 
مصر في سيناء، ومحذرا 
من مغبة هذا اخلطر ليس 
فقط على مصر ولكن أيضا 

على الصعيد اإلقليمي.
وأشار الرئيس إلى اتساع 
دائرة العنف واإلرهاب التي 
ل���م تقتصر عل���ى منطقة 
الشرق األوسط وإمنا شملت 
دوال أخرى في افريقيا على 
سبيل املثال، معتمدة في ذلك 
أفكار مغلوطة تتخذ  على 

من الدين ستارا لها.
الرئيس السيسي  وأكد 
أن مواجهة خطر اإلرهاب 
تس���تلزم تضاف���ر جهود 
املجتم���ع الدول���ي لدحره 
والقضاء عليه، مشيرا إلى 
التوازن في  أهمية حتقيق 

العس����كري، إنه ف����ي إطار 
عملي����ات تضييق اخلناق 
الس����يطرة على  وإح����كام 
جمي����ع مداخ����ل ومخارج 
شبه جزيرة س����يناء ملنع 
تس����لل أو هروب العناصر 
اإلرهابي����ة واإلجرامية إلى 
وس����ط وجنوب س����يناء، 
متكنت ق����وات قطاع تأمني 
شمال سيناء من استهداف 
4 إرهابي����ني أثناء محاولة 
هروبه����م مس����تقلني عربة 
ربع نقل مبنطقة »اللفيتات« 
مبركز الشيخ زويد، ما أسفر 
عن تدمي����ر العربة ومقتل 
العناصر اإلرهابية  جميع 

على متنها.
املتح����دث  وأوض����ح 
العس����كري في بي����ان له، 
الثالث  أن قوات اجلي����ش 
امليداني متكنت من ضبط 
اإلرهابي كمال عيد س����الم 
العناص����ر اإلرهابية  م����ن 
شديدة اخلطورة، مبنطقة 
»أم سيال« بوسط سيناء، 
أثناء محاولته الهرب من أحد 
كمائن القوات املسلحة، وعدم 
امتثاله إلجراءات التفتيش، 
مستقال عربة ربع نقل، حيث 
تعاملت ق����وات الكمني مع 
العرب����ة، وإصابة إطاراتها 
وإيقافها، وبعد تفتيشها عثر 
آلية،  بداخلها على بندقية 

القاهرة � أ.ش.أ: استقبل 
الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيسي امس األول وفدا 
اللجن���ة  األمريكية  م���ن 
اليهودية، برئاسة ستانلي 
اللجنة،  برجمان رئي���س 
وبحضور س���امح شكري 

وزير اخلارجية.
الس���فير عالء  وصرح 
يوس���ف املتحدث الرسمي 
باسم رئاس���ة اجلمهورية 
الوف���د األميركي قدم  بأن 
خالل اللق���اء التعازي الي 
الرئيس في ضحايا العمليات 
اإلرهابية التي وقعت مؤخرا 
في شمال سيناء، مؤكدين 
على مس���اندتهم للشعب 
املص���ري ف���ي مواجه���ة 
اإلرهاب، ومش���يدين مبا 
حققته مصر من إجنازات 
على مستوى حتقيق األمن 
واالس���تقرار وك���ذا على 

الصعيد االقتصادي.
الوفد  كما أشاد أعضاء 
بدور مص���ر احملوري في 
الش���رق األوسط،  منطقة 

القاه����رة � وكاالت: أكد 
الفريق أول صدقي صبحي 
القائد العام للقوات املسلحة 
وزي����ر الدف����اع واإلنت����اج 
احلربي، أن اجليش املصري 
س����يظل دائما هو احلصن 
القومي،  املنيع ألمن مصر 
وأن رجال القوات املسلحة 
أقسموا على حماية الوطن 

وشعبه العظيم.
ج����اء ذلك خ����الل لقائه 
عددا م����ن القادة والضباط 
والصف والصناع العسكريني 
واجلن����ود باجليش الثالث 
امليداني وش����يوخ وعواقل 
وسط وجنوب سيناء امس 

االول.
وأشاد القائد العام برجال 
اجلي����ش الثال����ث امليداني 
ودورهم البطولي في التالحم 
املواطن����ني، والتصدي  مع 
اإلجرامي����ة  للعناص����ر 
القانون  واخلارجني عل����ى 
بس����يناء، وتأمني املجرى 
املالح����ي لقناة الس����ويس 
والتعاون مع الشرطة املدنية 
في احلفاظ على متاس����ك 

الوطن واستقراره 
وأعرب وزير الدفاع عن 
اعتزازه بقبائل وعش����ائر 
جن����وب س����يناء وتقديره 
الوطني  لدورهم وعطائهم 
الكامل  املش����رف ودعمهم 
للقوات املسلحة في حربها 
ضد اإلرهاب الستعادة األمن 
واالس����تقرار لشبه جزيرة 

سيناء.
كما ش����ارك القائد العام 
رجال اجليش الثالث امليداني 
تناول اإلفطار أمس االول، 
وقام بتكرمي املتميزين من 
الضباط والصف والصناع 
العسكريني واجلنود تقديرا 
لتفانيه����م ف����ي أداء املهام 
املكلفني بها وما يبذلونه من 
جهد للدفاع عن أمن الوطن 

وسالمة أراضيه.
حض����ر اللق����اء الفريق 
القيادة  أسامة عسكر قائد 
املوح����دة لش����رق القن����اة 
ومحافظ السويس وعدد من 
القوات املسلحة  كبار قادة 
وش����يوخ وعواقل وس����ط 
وجنوب س����يناء وعدد من 
أهال����ي وش����باب محافظة 

السويس.
م����ن جانبه، قال العميد 
محم����د س����مير املتح����دث 

)العربية نت( الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي خالل استقباله وفدا من اللجنة  األمريكية اليهودية  

الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج احلربي يكرّم املتميزين من القادة والضباط   )اليوم السابع(

مواجهة التحديات 
التي متر بها مصر 
واملنطقة تستلزم 
تضافر جهود كل 

األطراف

املتحدث 
العسكري: تصفية 

4 إرهابيني بالشيخ 
زويد.. وضبط 

التكفيري شديد 
اخلطورة كمال 

عيد خالل محاولته 
الهروب
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لديه أخ يقيم في الكويت وثانٍ يحارب مع تنظيم داعش اإلرهابي واألول مت تسليمه إلى السعودية

»الداخلية«: األمن السعودي يضبط اثنني من املتهمني بتوصيل 
املتفجرات لإلرهابي القباع في حادث »اإلمام الصادق«

وقد أشاد البيان بالتعاون 
املتميز والوثيق والتنسيق 
املش���ترك م���ع الس���لطات 
السعودية ورجال األمن والذي 
اسفر عن ضبط باقي عناصر 
املتهم���ني، متمنني الش���فاء 
العاجل للمصابني من رجال 
األمن، وداعني اهلل عز وجل 
ان يحفظ الشعبني الشقيقني 

ويجنبهما كل مكروه.

الزهراني امس أيضا مبنطقة 
اخلفجي بعد تبادل إطالق النار 
مع رجال االمن السعودي، ما 
أدى الى إصابة اثنني من رجال 

األمن السعودي.
كما تضمن البيان انه مت 
ضبط السيارة نوع هوندا 
اك���ورد وه���ي املركبة التي 
استخدمت من قبل املتهمني 
في نقل املتفجرات للكويت.

البالد مباش����رة بعد عملية 
املتهم  التقى  التسليم حيث 
باالرهاب����ي القب����اع لتنفيذ 

العملية في اليوم التالي.
وذك���ر البي���ان انه وفق 
الكويتية  املعلومات األمنية 
� السعودية املشتركة مت ضبط 
الزهراني  املتهم االول ماجد 
مبنطقة الطائف يوم امس كما 
مت ضبط املتهم الثاني محمد 

تنظي����م داع����ش االرهابي، 
وان املتهم����ني املذكورين قد 
دخال البالد عن طريق منفذ 
ي����وم اخلميس  النويصيب 
املواف����ق 2015/6/25 عصرا 
وقاما بتس����ليم املتفجرات 
في صندوق »ايس بوكس« 
الى املتهم عبدالرحمن صباح 
عيدان س����عود ف����ي منطقة 
النويصيب ثم غادر املتهمان 

الشقيقة.
وأضاف البيان ان املتهمني 
الس����عوديني هما شقيقان، 
املته����م االول ماجد عبداهلل 
محمد الزهراني واملتهم الثاني 
محمد عبداهلل محمد الزهراني 
ولهما شقيق ثالث موجود 
ف����ي الكويت ومت تس����ليمه 
للسلطات السعودية وآخر 
يوج����د في س����ورية ضمن 

الص���ادق مبنطقة الصوابر، 
حيث قام املتهمون بتوصيل 
املتفجرات للمتهم عبدالرحمن 
صباح عي���دان حيث أثبتت 
التحلي���الت والتحقيق���ات 
الالزمة ان املتفجرات هي من 
نفس النوع الذي استخدم في 
التفجير اإلرهابي الذي وقع 
في منطقتي الدمام والقطيف 
العربية السعودية  باململكة 

ذكرت وزارة الداخلية في 
بيان لها ان س���لطات األمن 
السعودية بناء على تنسيق 
معلومات���ي مع أجهزة األمن 
الكويتية، متكنت من ضبط 
اثنني من املتهمني السعوديني 
الذين ش���اركوا ف���ي حادث 
التفجي���ر اإلرهاب���ي ال���ذي 
وق���ع يوم اجلمع���ة املوافق 
2015/6/26 مبس���جد اإلمام 

السيارة التي أقلت اإلرهابيني واملواد املتفجرةاآليس بوكس والذي استخدم في نقل املتفجرات اإلرهابي محمد عبداهلل محمد الزهرانياإلرهابي ماجد عبداهلل محمد الزهراني

دخال البالد عبر 
»النويصيب« عصراً 

وسّلما املتفجرات إلى 
اإلرهابي البدون

مجهوالن مبسدس سلبا باكستانيًا
2700 دينار بعد صعقه مرتني

أحمد خميس

شرع رجال مباحث اجلهراء 
في البحث عن مجهولني أبلغ 
وافد باكستاني أنهما سلباه 
2700 دين���ار بع���د صعقه 

وزعمهم���ا أنهم���ا من رجال 
املباحث. وبحس���ب مصدر 
أمني فإن الباكستاني ويدعى 
إفادته  محمد أصغر قال في 
أمام محقق مخفر الصليبية إن 
شخصني على مركبة رباعية 

فاره���ة طلبا من���ه التوقف 
باس���تخدام الفالشر األمني، 
حيث تبني أن أحدهما مسلح 
ومن ثم وضعا كالبشات في 
يده وأجبراه على أن يصعد 
الى مركبتهما وترك سيارته، 

ثم ضرباه بصاعق وسلبا منه 
2700 دينار كانت في مالبسه، 
وتوجها به إلى بر أمغرة وقاما 
بضربه وصعقه مجددا، ثم 
أنزاله من السيارة وهربا إلى 

جهة غير معلومة.

مواطنة أهانت ضابطًا
وعسكرياً في الشامية

مواطن إلى مباحث الفنطاس 
بـ 60 ديناراً مزورة

.. وبنغالي ضبط في خيطان 
بـ 20 حبة ترامادول

هاني الظفيري

أمر مدير أمن العاصمة الل���واء إبراهيم الطراح 
 vib رجاله بتسجيل قضية ضد مواطنة ادعت بأنها

وقامت بسب مالزم وشرطي في الطريق العام.
وقال مصدر أمني إن رجال أمن العاصمة وأثناء 
عملهم فوجئ���وا مبواطنة ترفض إعطاءهم رخصة 
قيادتها لتقوم بالتلفظ على املالزم ومرافقه العسكري 
بألفاظ نابية واالدعاء بأنها من الشخصيات املهمة 
وعند إجبارها على تسليم هويتها اتضح انها مواطنة 

ومت تسجيل قضية بحقها.
وم���ن جانب آخر، فقد س���جل رقيب أول قضية 
إهانة ضد مواطنني أهاناه في احد مجمعات محافظة 
األحمدي وزود رجال األمن ببيانات املتهمني، وجار 

استدعائهما ملخفر الرقة.

هاني الظفيري

أحال رجال دوريات إسناد األحمدي مواطنا إلى املباحث 
بعد ضبط 60 دينارا من فئة العشرين معه مت تزويرها، 

وسجلت قضية في مخفر الفنطاس.
وقال مصدر امني ان رجال دوريات االسناد اشتبهوا 
في شخص وعند التدقيق اتضح انه مواطن، وعند اخراج 
اثباتاته مت مش����اهدة فئة 20 دينارا بش����كلها الغريب، 
وبالتدقي����ق عليها اتضح أنها م����زورة وعليه أحيل إلى 
جهة االختصاص. متك����ن رجال جندة اجلهراء من إلقاء 
القبض على 3 اشخاص )خليجي وشابني من فئة البدون( 

وبحوزتهم كيسا من مادة الشبو وأدوات تعاط.
وقال مصدر امني ان رجال النجدة واثناء جولة اعتيادية 
مت االشتباه مبركبة قام مالكها بتظليل الزجاج اجلانبي، 
وبتوقيف قائد املركبة متت مشاهدته مع رفاقه في حالة 
غير طبيعية وعثر معهم عل����ى املمنوعات التي أحيلوا 

بسببها الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات.

هاني الظفيري

أاحال رجال ام����ن الفروانية بتعليمات من اللواء فهد 
الش����ويع وافدا من اجلنسية البنغالية الى نظارة املخفر 
متهيدا البعادة عن البالد بعد ضبطه في منطقة خيطان 
وبحوزته 20 حبة مخ����درة. وقال مصدر امني ان رجال 
امن الفروانية بقيادة امل����الزم أول محمد البذال واملالزم 
ناصر احلويلة مت رصد شخص في ساحة ترابية، وعند 
استيقافه وطلب إثباته كان مرتبكا والذ بالفرار جريا على 
االقدام، وعند مالحقته والقب����ض عليه قام برمي قطعة 

ملفوفة وبداخلها كمية احلبوب املخدرة.

ضبط مصري وزوجته وابنتهما 
بشبو وهيروين

أحمد خميس 

اقتيد وافد من اجلنسية املصرية وزوجته الى مكافحة 
املخدرات على ان يطلق سراح األم بعد التأكد من عدم 
تعاطيها للمواد املخدرة حيث أكد الزوج لدى ضبطه 
ان املخدرات التي ضبطت في س���يارته تخصه وجاء 

ضبط الوافدين في اجلابرية.
وقال مصدر امني انه واثناء جتوال الدورية اجلابرية 
في املواقف التي تقع خلف مخفر اجلابرية متت مشاهدة 
مركبة متوقفة حتت مظلة ويوجد بها مصري وزوجته 
وابنتهما على حسب ادعائهم ومت ضبط معهم عدد 5 
اكياس بقايا هيروين وعدد 1 كيس يوجد به هيروين 
وعدد 2 قصدير يوجد به مادة الشبو وعدد 1 حبة روش 
وعدد 6 قصدير مت استعماله يوجد به بقايا مادة الهيروين 
وأدوات تعاط ومت تسليم الطفلة الى اخت الزوجة عن 

طريق احوال املخفر وهي من مواليد 2011.

املواد املخدرة التي ضبطت من الوافد املصري وزوجته في اجلابرية

البراءة ملواطن سلب 
وافداً 487 ديناراً بصفة ضابط

مؤمن المصري

قض���ت الدائرة اجلزائية الثانية باحملكمة الكلية 
برئاسة املستشار متعب العارضي ببراءة مواطن من 

تهمة انتحال صفة ضابط بوزارة الداخلية.
النياب���ة  كان���ت 
العامة قد أس���ندت 
أنه س���رق  للمتهم 
املبلغ النقدي وقيمته 
487 دينارا كويتيا 
م���ن وافد وكان ذلك 
عن طريق استعمال 
العنف بأن استوقفه 
حال تواجده بسيارته 
إيهام���ه بأنه  بع���د 
ضابط شرطة وطلب 
املدنية  البطاقة  منه 
واستولى منه على 
مبلغ نقدي وحافظة 

نقوده.
كما اتهمته النيابة بأنه أش���هر في وجهه سالحا 
ناري���ا مهددا إياه به فبث الرعب في نفس���ه ومتكن 
بتلك الوس���يلة من االس���تيالء على عدة مبالغ وفر 
هاربا وادعى أنه موظف عام ضابط بوزارة الداخلية 
واس���تخدم زيا تتميز به طائفة من املوظفني قاصدا 

من ذلك احلصول على مزايا الحق له بها.
وشهد ضابط املباحث بأن حترياته السرية أسفرت 
عن ارتكاب املتهم للواقعة. وبسؤال املتهم بالتحقيقات 

أنكر ما نسب إليه.
وحضر عن املتهم أمام احملكمة احملامي طالل صبر 
العنزي وترافع شفاهة فدفع بانتفاء أركان جرمية 
السرقة وعدم جدية التحريات لهذا لم تطمئن احملكمة 
مل���ا قدم به املتهم من اتهام م���ن قبل النيابة العامة، 

وقضت ببراءته مما أسند إليه.

 احملامي طالل العنزي

العميد عادل احلشاش

»الداخلية«: إبعاد فوري لـ 152 وافدًا 
لقيادة مركبات دون ترخيص

اعلن وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون املرور اللواء 
عبداهلل املهنا عن ضبط وابعاد 
152 مقيم���ا مت ضبطهم اثناء 
القيادة دون رخصة سوق في 
مخالفة صريحة استوجبت 
ابعادهم الفوري وفقا الحكام 
القانون اخلاص بهذا الشأن، 
املهنا نحذر االخوة  واضاف 
املقيم���ني بانه ال ه���وادة في 
تطبيق القانون على اجلميع 
ولدين���ا تعليم���ات صارمة 
ومش���ددة بإبع���اد كل مقيم 
يخالف قان���ون القيادة دون 
ترخيص ملا يشكله ذلك من 
خطورة على حياة وس���المة 
جميع مستخدمي الطريق وال 
بد من احترام القوانني حفاظا 
على ارواح اآلخرين واحلد من 
احلوادث اخلطيرة واملخالفات 
التي يرتكبها هؤالء وتسيء 
الى النظام املروري بشكل عام، 
االمر الذي كان لنا معه وقفة 
جادة وحازم���ة، وغيرها من 

السلوكيات املرورية.
واضاف اللواء املهنا انه لن 
يسمح مطلقا الى مواطن او مقيم 

مبخالفة قواع����د وآداب املرور 
الدول����ة وأجهزتها  ان  خاصة 
الكثير  تعمل مشتركة اليجاد 
من احلل����ول العملية للقضاء 
على االزدحامات واالختناقات 
املروري����ة وخف����ض معدالت 

احلوادث واملخالفات.
واكد ان دوري����ات ورجال 
املرور وجميع اجهزة االمن في 
جميع احملافظات تعطي مخالفة 
القيادة دون ترخيص االولوية 
واالهمية خلطورتها على جميع 
مستخدمي الطرق من سائقني 
ومشاة الى جانب اخلسائر في 

االرواح واملمتلكات.
وعلى جان����ب متصل، ذكر 
مدير عام االدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمن����ي العميد عادل 
التوعية  احلشاش إن حمالت 
وبرامج االرشاد متواصلة ولن 
تتوقف حتى نقضي متاما على 
هذه املخالفة والظاهرة في نفس 
الوقت، محذرا كل من يخالف 
من الوقوع حتت طائلة القانون 
وما يتبع ذلك من إجراءات قد 

تنال املكفولني.
واعرب ع����ن امله ان يلتزم 

كل مقي����م به����ذه التعليم����ات 
واالرشادات حفاظا على حياته 
وارواح اآلخري����ن ومصلحته 
كذلك اما التغاضي عن االلتزام 
بالقانون ومخالفة عدم قيادة 
املركبة دون رخصة قيادة فإن 
عاقبة املخالفات املرورية وخيمة 
وعقوباتها مشددة وال تهاون 

فيها او رجعة عنها.
واشار العميد احلشاش الى 
مالحظة غاية في اخلطورة وهي 
محاولة بع����ض املخالفني عدم 
االنصياع الوام����ر وتعليمات 
وارشادات رجال املرور بالتوقف 
ومحاولة الهروب مما ينتج عنه 
حوادث مؤسفة يروح ضحيتها 
املخالف ومن يصطدم به اثناء 
محاول����ة اله����روب وعليه ان 
ينصاع الوامر وتعليمات رجال 
املرور بالتوقف الفوري حتى ال 
يعرض نفسه واآلخرين ملخاطر 
جمة، مطالبا كل من لديه صديق 
او قريب مقيم مخالف ان يقدم 
له النصح واالرشاد ويحذره من 
مغبة مخالفة القانون اخلاص 
بعدم القيادة دون ترخيص للحد 

من املخالفات واحلوادث.

العملة املزورة التي ضبطت في الفنطاس

اعتبر عدم االنصياع 
ألوامر وتعليمات 

رجال املرور 
بالتوقف يشكل 
خطورة ومخالفة 

جسيمة

جانب من حملة التفتيش عن السالح على الدائري السابع

العوضي بعد إغالق »السابع« بحثًا عن أسلحة غير مرخصة: 
انتظروا حمالت مفاجئة وفي مختلف األوقات

واصلت األجه����زة األمنية 
امليداني����ة املعني����ة حمالته����ا 
التفتيشية على املركبات بحثا 
عن السالح غير املرخص، حيث 
انطلق رجال اإلدارة العامة ملباحث 
السالح اول من امس في حملتهم 
الثانية على الدائري السابع وذلك 
مبشاركة قطاع املرور وقطاع 
األمن اخل����اص واإلدارة العامة 
للعالقات العامة واإلعالم األمني، 
في حملة تفتيش واسعة على 
املركبات في الطرق والشوارع 
الرئيسية والفرعية بحثا عن 

األسلحة غير املرخصة.
وجاءت احلملة � بحس����ب 
بي����ان للداخلية � بع����د اتخاذ 
اإلجراء القانوني الالزم بقيادة 
وكيل الوزارة املساعد لشؤون 

األمن اجلنائي اللواء عبداحلميد 
العوضي، وتولى تنفيذها فريق 
التفتيش وجمع السالح بإشراف 
مدير عام اإلدارة العامة ملباحث 
الس����الح اللواء ف����راج الزعبي 

ومس����اعد مدي����ر ع����ام اإلدارة 
العامة ملباحث السالح العميد 
عبدالرحمن الصهيل، وذلك وفق 
املرحلة الثانية ضمن خطة جمع 
السالح التي سبقتها فترة السماح 
4 اش����هر. وفي تصريح للواء 
العوضي، أكد أن املرحلة الثانية 
ستش����هد العديد من احلمالت 
املفاجئة وف����ي أوقات متفاوتة 
على كل الطرق واملناطق التي 
يشتبه بوجود أسلحة وذخائر 
ومفرقعات غير مرخصة فيها، 
عمال على تنفيذ القانون وحماية 
املجتمع من شرورها، مشددا على 
أن االحتفاظ بها يعتبر مخالفة 
صريحة يعاقب عليها القانون، 
مؤكدا على أن القانون سيطبق 

على اجلميع دون استثناء.
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معد برامج يدور بلغوه 
املسؤولني في القناة 

اللي يشتغل فيها انهم 
مستغنني عن خدماته بعد 
رمضان النه شاف نفسه 
مثل مايقولون.. تستاهل!

منتج بعدما اختار فنانة 
معروفة لتقوم بدور 

البطولة في عمله الدرامي 
اللي يبي يصوره بعد 

رمضان هالفنانة عطته 
طاف بعد ما طلع نص 

العمل ضعيف.. 
اللي مايطيع يضيع!

ممثل منقهر من مخرج 
مسرحي رافض انه يكون 

في مسرحيته اليديدة 
ألنه ما عنده دور حقه 

وما في تطوير في أدائه 
مثل ما يقول هاملخرج.. 

وليش تنقهر!

استغناء 

ضعيف

رفض 

مسلسل العهد

»العهد« يهدم البنية الكالسيكية للدراما العربية

محمد ناصر

عندما أطلق املخرج العاملي تيم بورتون 
فيلمه »هجوم املريخ« عام 1996 عمد 

الى قتل ابطال وجنوم الفيلم في بدايته 
مقوضا نظرية ان يكون النجم محور 
العمل من بدايته حتى نهايته.. محمد 
راضي وخالد مرعي مؤلف ومخرج 
مسلسل »العهد« وصناعه لم يكتفوا 

مبا فعله بيرتون بل أماتوا وأحيوا 
شخصيات العمل ضمن مسوغات 
درامية تراوحت بني احللم واليقظة.
عمل مختلف شكال ومضمونا عن 

السائد بل وحتى عن األعمال السابقة 
للمؤلف واملخرج، شهد منذ بداية 

حلقاته طوفانا من الشخصيات وتكثيفا 
لها ولعالقاتها املتداخلة التي مت التمهيد 

لها بالدم والقتل واجلرائم املتتالية 
وشهوة الدم والبطش للوصول الى 
الهدف األساسي وهو حكم 3 كفور 
يجمعها عهد واحد وعائلة متفرعة 

تخوض صراع بقاء األقوى.

الدم المستباح

ال يستجدي »العهد« تشويقا او احداثا 
مفتعلة في سلسلة أحداثه بل تشعر 
بأن ما تشاهده ينقض ويهدم البنية 
الكالسيكية للدراما العربية في رسم 
الشخصيات ومساراتها وينجح في 

ذلك خاصة بالتداخل الغامض بني 

الفانتازيا والقصص اخلارقة للطبيعة 
بالواقع وبأحداث حياتية مباشرة مع 
اسقاطات ذكية متس الواقع احلالي 

دون مباشرة فجة باإلضافة للغرائبية 
التي حتكم هذا العمل املرتبط بنبوءات 

في كل حلقة من حلقاته وصوال الى 
القتل الذي يبدو في العمل وكأنه 

»شربة مية« خاصة في احللقات االولى 
التي ال وجود للمشاعر فيها فالدم 

مستباح واالبنة تقتل أبناءها واخوانها 
واملمنوع مسموح طاملا انه يوصل الى 
مزيد من السلطة واحلكم لتلك الكفور 

التي تشعر وكأنها »كفور ابليس«.

الواقعية 

الشر واخلير والقوة والضعف معايير 
ليست ثابتة في »العهد« ما مينحها 
عمقا انسانيا وواقعيا بالفعل عكس 

الشخصيات التي تطفح بها املسلسالت 
األخرى والتي تدعي الواقعية وهي 

بعيدة عنه عكس العهد الذي قلب اآلية 
بشخوص قد تعتبرها وهمية ولكن 
تغيراتها وتقلباتها الدرامية جتعلها 

نابضة بالواقعية التي ال متكن املشاهد، 
وهنا جوهر قوته، من حتديد وقوفه مع 

من ضد من، فاجلميع هنا لديه أفعاله 
اإلنسانية واإلجرامية وحسناته وسيئاته.

أجواء ألف ليلة وليلة

ورغم تواجد مسلسل »ألف ليلة وليلة« 

في هذا املوسم إال ان أجواء »العهد« 
جتعله اقرب منه وأعمق وأكثر اخالصا 

لعالم ذلك الكتاب الذي ألهم العالم 
بتحريكه شخصيات وأحداثا خارقة 

للطبيعة وخرافات شعبية واساطير ال 
تخلو من مضامني سياسية وفلسفية 

ودينية عميقة.

الصوفية مستمرة

لم يتخل مؤلف العمل عن النفحات 
الصوفية التي طبعت مسلسله األخير 

»السبع وصايا« بل تابعها هنا وإن 
بجرعات اخف ككرامات األولياء 
وإنشاد أحد أبطال العمل شعرا 

يستحق عليه لقب الزنديق ويستدعي 
عقاب اهل املدينة.

حالة تألق كاملة في هذا العمل الذي 
برع فيه ايضا مهندسو الديكور بتقدمي 

صورة رائعة اهتمت بأدق التفاصيل، 
باالضافة للمالبس واالكسسوارات، 
واملالبس التي اعطت صدقية لعمل 
خيالي يعكس الالزمان والالمكان، 

برع فيه النجوم بدءا من صبا مبارك 
وشيرين رضا وسلوى خطاب وصفوة 
وسوسن بدر وهنا شيحة وغادة عادل 

وخالد كمال واحمد العوضي وكل 
جنوم العمل الذي ينقلك الى حالة من 

الشغف الذي يسكنك وانت تشاهد 
عمال مختلفا يستحق ان يكون احد 

ابرز اعمال هذا العام

عادل املسلم

يعقد الفنان واملنتج عادل 
املسلم مؤمترا صحافيا ملسرحية 
»زومبي« مساء اجلمعة املقبلة 
على مسرح احتاد املبارزة في 
الدعية، بحضور فريق العمل 
النجوم: انتصار الشراح ومحمد 
العجيمي وعادل املسلم وخالد 
املفيدي وشهاب جوهر وبوخرشد 
واملهرة البحرينية ومن مصر 
الفنان نص����ر حماد الى جانب 
عبدالعزيز عادل املسلم وحنني 

املسلم وسعيد املال. 
و»زومبي« من تأليف وإخراج 
عادل املسلم وهي مسرحية رعب 
سياسية متثل عودة للمسرح 
السياسي بعد غياب سنوات، إذ 
يلتقي النجمان محمد العجيمي 
وانتصار الشراح في نص يحمل 
أبعادا سياسية واجتماعية عدة 
ويركز على مفاهيم مثل غياب 
الضمير. وتس����لط املسرحية 
الضوء على انتش����ار اجلرائم 
واملشكالت في املجتمع نتيجة 
صراع البشر، ومحاولة كل منهم 
اكل حلم اآلخ����ر، حيث يحاول 
العمل وضع حلول وإبراز اجلانب 

اإليجابي في املجتمع.

مي عز الدين

أشادت النجمة املصرية مي 
عز الدين بأغنية »املعلم« للفنان 
املغربي سعد املجرد، إذ وجهت 
مي حتية للمجرد عبر حسابها 
على »انستغرام«، فكتبت: »حتية 
كبيرة مني للنجم سعد املجرد، 
أحسنت السنة دي وتستاهل 
كل التكرمي اللي اتكرمته ويكفي 
بشاش����ة وجهك، وأنا بعش����ق 
أغنيتك، أنت فعال »معلم«، حتية 

مني لكل شعب املغرب«.
وعل����ى الف����ور، رد عليها 
املطرب املغربي قائال: »ش����كرا 
جزيال للفنانة املتألقة واحملبوبة 
واملعروف����ة بتواضعها املمثلة 
الرائعة مي عز الدين على كلمتها 
الطيبة بحق����ي وحق املغاربة، 
أشكرك وأشكر شعب مصر الطيب 
على استقباله الرائع لي، وأمتنى 
أن تشرفيني في أولى حفالتي 
في مصر قريبا إن ش����اء اهلل«. 
ولم تكن مي عز الدين الفنانة 
الوحيدة التي أشادت باملجرد، 
بل س����بقها عدد م����ن الفنانات 
كشيرين عبدالوهاب التي أعربت 
عن حبها للمجرد بعدما قال في 
إحدى املقابالت التلفزيونية إنها 

فنانته املفضلة.

مي عز الدين تغازل 
سعد املجرد

»زومبي« في مؤمتر 
صحافي اجلمعة

مشهد من مسلسل »بورعد2«

مبارك املانع لـ »األنباء«: راضٍ كل الرضا 
عن »بورعد2« و»خارش وارش«

احمد الفضلي 

كشف الفنان مبارك املانع عن تلقي����ه ردود 
افع����ال ايجابية من قبل جمه����وره ع����ن أعماله 
الرمضاني����ة لهذا العام واملتمثل���ة مبسلس����لي 
»بورعد2« و»خ����ارش وارش« واللذين يعرضا 

حاليا عبر قناتي »فنون« و»ابوظبي«. 
واعرب املانع خالل حديثه ل�»األنباء« عن بالغ 
سعادته بردود األفعال اإليجابية التي تلقاها حول 
العملني من خالل تواصله مع اجلمهور عبر حساباته 
في مختلف مواقع التواصل االجتماعي واصفا ردود 
األفعال باإليجابية واملشجعة لالستمرار بتقدمي 

هذا النوع من األعمال السيما ان اغلب املشاهدين 
يبحثون عن األعمال الكوميدية في هذه الفترة. 

وعن استمراره في تقدمي الكوميديا على حساب 
األعمال الدرامية ذكر انه ال ميانع من تقدمي األعمال 
الدرامية الى جانب األعمال الكوميدية التي عرفته 
باملشاهد في حال عرض عليه عمل درامي يشعر 
بانه مناس����ب موضحا ان الفترة املاضية شهدت 
تلقيه عرضا للمشاركة في عمل درامي لكن املشروع 
لم يكتمل من قبل اجلهة املنتجة وفي حال عرض 
علي����ه عمل آخر لن يت����ردد في قبوله خصوصا 
ان الفن����ان الناجح البد ل����ه ان يثبت قدراته في 

مختلف األدوار.

رميوت كنترول
زاوية تسلط الضوء على أهم األعمال الدرامية املعروضة في شهر رمضان وتنقدها وتعلق عليها سواء باإليجاب أو بالسلب.

»بنات الروضة« واحلوار غير التربويهبة حركت قدرات هبة

»هابي باص«.. وبعدين؟

ليمتى يالطراروة؟

سيمون.. تخلت عن األشقر!

الرويعي »خسبق« النور!

»الغربال«.. مط حوارات!

استطاعت الكاتبة هبة مشاري حمادة من خالل 
صياغتها لشخصية »فايزة« في مسلسل »أمنا 

رويحة الينة« أن حترك القدرات التمثيلية للفنانة 
هبة الدري، حيث تقدم الدري أداء سهال ممتنعا 

في جميع حلقات العمل، متنقلة بنعومة ويسر بني 
األحداث.

وأظهرت الدري، في احللقة الثامنة عشرة، قدرات 
على تقمص جميع الشخصيات من دون أي 

مزايدات، وذلك عندما سيطرت عليها حالة نفسية 
سيئة بعد اكتشافها من شقيقتها »فتوح« خداع 

حبيبها »حمد« لها.. أداء جميل يا هبة الدري.

مسلسل »بنات الروضة« معظم احداثه تدور في 
املدرسة ألنه بطالته مدرسات، بس احلوار اللي 

يقولونه هاملدرسات غير تربوي علشان يضحكون 
املشاهد.. ارحمونا تكفون!

افكار احللقات اللي يقدمونها في برنامج »هابي 
باص« عفى عليها الزمن وقدمت في اكثر من 

برنامج للكاميرا اخلفية حتى وان تغير شكلها لكن 
مضمونها ثابت.. هاردلك شهاب حاجية!

وصلنا للثلث االخير من رمضان وللحني عبداهلل 
الطراروة يغلط على امه طيف في مسلسل »ذاكرة 

من ورق« من غير مبرر وال عارفني املشاهدين 
ليش ما يحبها ويكرها بهالطريقة املقززة.. ومنا 

ملخرج العمل!

بعد سنوات من 
الغياب، تتألق الفنانة 
سيمون في مسلسل 

»بني السرايات« 
بدور الفتاة الشعبية 
الكادحة، فتخلت عن 

ماكياجها وشعرها 
االشقر لتغوص في 

أعماق دور مميز 
ببراعة.

املخرج البحريني جمعان الرويعي »خسبق« مشهد 
جميل جمع بني باسم عبداالمير وحمد العماني 
بعدما كشف االخير قصة قتله لصديقه نواف 

النجم وهما جالسان، حيث اظهر »نعل« العماني 
)عزكم اهلل( بوجه املشاهد، الشي اللي ضيع حالوة 

املشهد.. شسالفتك يالرويعي!

مشكلة مسلسل »الغربال« السوري اللي يعرض 
على شاشة تلفزيون الكويت ان احداثه تسير 

ببطء شديد ومط في احلوارات دون اثارة 
تذكر سوى احداث مكررة نشاهدها في معظم 
املسلسالت التي تتحدث عن البيئة الدمشقية.. 

ومنا لتلفزيون الكويت!

نسخة جديدة 
من »إل برمييرو كرونوماستر1969« 

تكرمياً لفرقة رولينغ ستونز
في عام 1969، وقبل أن يطأ اإلنسان بقدميه 
سطح القمر ببضعة أشهر فقط، طرح أحد صانعي 
الساعات حركة باسم »إل برمييرو« هي احلركة 
األول��ى في العالم التي أدمج��ت الكرونوغراف 
االوتوماتيكي ضمن آليتها. وفي ذلك العام نفسه، 
بلغت إحدى أش��هر فرق ال��روك في العالم قمة 
شهرتها. واحتفاال بهذا التاريخ احملوري، تطرح 
دار زنيت نسخة جديدة من ساعة »إل برمييرو 
كرونوماستر 1969« إشادة بفرقة الرولينغ ستونز 
 Tribute 1969 El Primero Chronomaster حتت اسم

 .to The Rolling Stones
كان من الطبيعي أن تقرر »زنيت« االحتفال 
بصداقتها مع أساطير الروك � الرولينغ ستونز 
� من خالل ابتكار أس��طورة عصرية في قطاع 
الساعات. والغاية من ذلك تكمن في تصميم نسخة 
جديدة من ساعة »إل برمييرو كرونوماستر 1969« 
تكرميا لفرقة الرولينغ ستونز، تطرح هذه املرة 

في إصدار محدود بألف قطعة. 
إن العالمة التجارية املتمثلة بالنجم الهادي، 
التي صممت حركة »إل برمييرو« في عام 1969، 
وجنوم فرقة الروك املوس��يقية، الذين هم في 
غنى عن التعريف، هما ش��ريكان اآلن. بالرغم 
من كل ش��يء، ألن يكون من املنطقي القول ان 
دار الساعات ومغنو الروك يتشاطران قيم املتعة 

ذاته��ا املتمثلة في اجلرأة واالب��داع � منذ عام 
1865 في حالة زنيت ومنذ عام 1962 بالنسبة إلى 
الرولينغ ستونز؟ فقد امتلك هؤالء املوسيقيون 
اخلمسة بالتحديد جميع املقومات إلنشاء فريق 
أسطوري، بدءا باملوهبة. وسرعان ما أكد كل من 
براين جونز، ميك جاغير، كيث ريتشاردز، بيلي 
واميان وتشارلي واتس على قوة هذا األسلوب 
الف��ذ. وأثبتت تلك احلقبة كذلك بأنها مبش��رة 
بشكل واضح، منذ بداية ستينيات القرن املاضي، 
وهي احلقبة التي كانت اجنلترا تكتشف خاللها 
املوسيقى الشعبية والروك. فأحدث النوع األخير 
تناقضا صارخا مع املوسيقى الشعبية ملنافسيهم، 
فريق البيتلز. وأخيرا، لعب اإلبداع في مؤلفاتهم 
 I can’t get no أيضا دورا رئيسيا، كما جتسد في
 Angieالتي أطلقت في عام 1965، و ،satisfaction
في عام 1973. لكن األسطورة تكمن في التأليف 
وجناحهم على مس��توى العالم برمته. بعد أكثر 
من 50 سنة، اليزال هذا النجاح يزداد قوة. في 
الواقع، س��يقوم فريق الرولينغ ستونز بجولة 
قريبا ستش��مل 15 مدينة في اميركا الشمالية، 
14 منها ستكون في الواليات املتحدة. وستنطلق 
اجلولة من سان دييغو في الرابع والعشرين من 
مايو وتنتهي في كيبيك في حفل موسيقي ختامي 

في اخلامس عشر من يوليو.
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رويت���رز: قالت وس���ائل 
إعالم يابانية امس إن ساكاري 
موموي أكبر رجل معمر في 
العالم توفي عن عمر يناهز 

112 عاما.
ولد موم���وي في منطقة 
فوكوشيما في فبراير 1903. 
وأعلن موموي � وهو مدرس 
س���ابق � كأكب���ر معم���ر في 
العال���م في أغس���طس 2014 
عندما ارت���دى بذلة ورابطة 
عنق في حفل تس���لم شهادة 
من مؤسسة غينيس لألرقام 
العاملية. وقال في  القياسية 
ذلك الوق���ت »أريد أن أعيش 

عامني آخرين«.
ومن املرجح أن أكبر رجل 
معمر ف���ي العال���م اآلن هو 
الياباني ياس���وتارو كويدي 
الذي ولد في مارس 1903 وهو 
يصغر  موموي مبا يزيد قليال 

على شهر واحد.

وفاة أكبر رجل معمر في 
العالم عن 112 عاماً

سجن كندي قفز من طائرة 
مبساعدة »بالونات هيليوم«

20 دوالرا كنديا )15.80 دوالرا( 
البالونات من  وأنه اشترى 

خالل اإلنترنت.

أراد  الذي  املكان  الغرب من 
الهبوط فيه وكانت الشرطة 
في انتظاره، واعتقلته. وقال 
بوريا لصحيفة »كاجلاري 
صن«: »كان هذا أمتع شيء 

أقوم به على اإلطالق«.
وأضاف أن سعر الكرسي 

رويترز: قفز شاب كندي 
من طائرة بكرسي ربط فيه 
أكثر من مئة بالون هيليوم 
للترويج لشركة املنظفات 
التي ميلكها، لكن انتهت به 
احلال في السجن. ووجهت 
للشاب ويدعى دانيال بوريا 
اتهامات بإحداث ضرر، بعد 
أن رب����ط بالونات الهيليوم 
في الكرسي مساء يوم األحد 
املاض����ي ووضع مظلة على 
ظه����ره. وكان بوريا ويبلغ 
م����ن العمر 26 عام����ا يريد 
الهبوط وسط مهرجان في 
مدين����ة كاجل����اري يجتذب 
أكثر من مليون زائر سنويا 
على أن يهبط باملظلة على 
األرض، لكن الرياح أطاحت 
به بعيدا ليهبط فوق حقل 
على بع����د كيلومترين إلى 

فرانس برس: أظهرت 
أميركية حديثة  دراس���ة 
األول���ى  العالم���ات  أن 
للشيخوخة ميكن رصدها 
اعتبارا من س���ن أواسط 

العشرينيات.
وأجرى الباحثون الذين 
نشرت نتائج دراستهم في 
مجلة »بروسيدينغز أوف 
ذي ناشونال أكادميي أوف 
ساينسز«، حتليال آلليات 
األيض لدى مجموعة من 
954 شخصا مولودين في 
نيوزيلندا خالل عامي 1972 

و1973.
وشمل التحليل العلمي 
الرئتني والكب���د والكلى 
واألسنان واألوعية الدموية 
واأليض وجهاز املناعة لدى 
املشاركني في الدراسة عند 

أعمار 26 و32 و38 عاما.
وباالستعانة ب� 18 معطى 
مختلفا لقي���اس الوضع 

الصحي والشيخوخة، حدد 
الباحثون »عمرا بيولوجيا« 
لكل مش���ارك في الدراسة 
في سن الثامنة والثالثني. 
وعند هذه السن نفسها، كان 
مستوى الشيخوخة لدى 
البعض قريبا لذلك املسجل 
عادة لدى األشخاص دون 
س���ن الثالث���ني، في حني 
مت تس���جيل لدى آخرين 
مس���توى ش���بيه بذل���ك 

املوجود لدى األشخاص 
الذين يناهز عمرهم ستني 

عاما.
التركي���ز  وعب���ر 
عل���ى األش���خاص الذين 
يشيخون بوتيرة أسرع، 
وجد الباحث���ون عالمات 
للش���يخوخة وتراج���ع 
الصحة اعتبارا من س���ن 
26 عام���ا، وه���ي الس���ن 
األصغر التي جمعت فيها 
بيانات للمشاركني في هذه 

الدراسة.
أن  الباحثون  وأوضح 
هؤالء األش���خاص لديهم 
معدل شيخوخة بيولوجية 
يبلغ ثالث سنوات في كل 
عام واح���د، في حني كان 
أكثري���ة املش���اركني في 
الدراسة يش���يخون كما 
هو متوقع بواقع س���نة 
بيولوجية واحدة كل عام 

أو حتى أقل.

عالمات الشيخوخة تظهر بدءاً من أواسط العشرينيات
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بحث تسهيل إجراءات عملية تسجيل املستثمر 
األجنبي.

انقس�ام في صفوف العشائر في سورية والعراق 
بشأن املوقف من داعش.

تو الناس.. ليش مستعجلني؟! متى اتفق العرب على رأي أو موقف؟!

واحد أبواللطف

رئي�س التحري�ر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

أبعد من الكلمات
»قد يكون الشخص الذي الى جانبك في 

الخندق رجال او امرأة، ال فارق فهم جنود اوال 
ولم أشعر يوما بالمضايقة أو بالخطر وأنا وسط 

الرجال«.
٭ عارضة األزياء الكندية السابقة 

التي اتخذت اسما مستعارا هو تايغر 
صن )46 عاما( وأمضت اربعة اشهر 

في القتال مع وحدات احلماية الكردية ضد 
»داعش« في سورية.

»هناك فارق بين الخطأ في غناء الكلمات 
وغناء نسخة مختلفة عن األغنية«.

٭ املغنية البريطانية أليشا ديكسون 
ردا على الضجة التي اثارها غناؤها 

للنشيد الوطني البريطاني في 
سباق اجلائزة الكبرى بلكنة اميركية 

واستخدامها عبارة »ليحم الرب ملكتنا« 
بدال من العبارة األصلية »ليحم الرب امللكة«.

»أنا مندهشة لكوني ال أزال احصل على فرص 
في السينما ألنه من الصعب على النساء 

عند بلوغهن األربعين أو الخمسين الحصول على 
عمل«.

٭ املمثلة األميركية جني فوندا )77 
عاما( عن قسوة هوليوود على املمثالت 

اللواتي تخطني ربيع العمر.

»هجوم جوي قد يكون سببًا في مقتل األمين 
السابق«.

٭ األمني العام لألمم املتحدة بان كي 
مون وجه رسالة للجمعية العامة كتب 

فيها أن هجوما جويا أو تهديدا تسبب 
في حتطم طائرة األمني السابق داج 

همر شولد.

»سندمر داعش«.
٭ الرئيس األميركي باراك أوباما: 

إن احلرب على اإلرهاب ستكون 
طويلة األجل و»داعش« تنظيم انتهازي 
يتغلغل في سورية والعراق في مناطق 

ريفية بني املدنيني وسنحتاج لوقت 
الستئصاله من بينهم.

»لم يكن للمنظمة أي خيار آخر سوى تجريد 
فلويد مايويذر من لقبه بطال للعالم للوزن 

المتوسط وترك اللقب شاغرا«.
٭ قرار صادر من املنظمة العاملية 

للمالكمة بسبب عدم تسديد املالكم 
فلويد مايويذر 200 ألف دوالر بعد 
الفوز في أغلى نزاالت املالكمة في 

العالم.

»إيقاف مايني نيكولس عن أي نشاط كروي على 
الصعيدين الوطني والدولي لفترة 7 سنوات«.
٭ جلنة األخالق في االحتاد الدولي 

لكرة القدم )فيفا( توقف رئيس جلنة 
التقييم السابق ملونديالي 2018 في 

روسيا و2022 في قطر، رئيس االحتاد 
التشيلي السابق هارولد مايني ـ 

نيكولس عن أي نشاط محلي أو دولي 7 
سنوات بسبب عدم االلتزام بـ»السرية«.

»حالة الطوارئ لن تؤثر على األسس 
الديموقراطية للبالد«.

٭ البرملان التونسي مؤكدا أنه سيراقب 
فرض حالة الطوارئ، مشددا على أنها 

لن تؤثر على األسس الدميوقراطية 
التي تقوم عليها البالد.

»أهنئكم على النصر الذي حققتموه، 
ونجاحكم في الحفاظ على ثقافتكم، لقد 

تعلمنا من اليونان الفلسفة والثقافة والفن، 
وأعطيتم لدول أميركا الالتينية درسا في 

الشجاعة«.
٭ الرئيس الكوبي السابق »فيدل 

كاسترو«، موجها رسالة تهنئة 
إلى رئيس الوزراء اليوناني »أليكسيس 
تسيبراس«، هنأه فيها بنتائج االستفتاء 

الرافضة لشروط الدائنني.

»ليس هناك اي شيء مؤلم في كرة القدم 
اكثر من خسارة مباراة نهائية«

٭ جنم برشلونة االسباني ليونيل 
ميسي متحدثا على صفحته في 

»فيسبوك« عن االلم واالحباط اللذين 
يشعر بهما بعد خسارته مع االرجنتني 

في نهائي »كوبا اميركا« ملنتخبات 
اميركا اجلنوبية امام تشيلي املضيفة بركالت 

الترجيح.

»الجمهور عرفني صابرين الممثلة وليس 
صابرين الكافرة«

٭ املمثلة املصرية صابرين تنتقد من 
يهاجمها حول ظهورها في مسلسلها 
»أوراق التوت« بشعر مكشوف دون 
حجاب معتبرة أنها ليست كافرة ان 

ظهرت بباروكة أو شعر.

البقاء هلل
يأيتها النفس  

املطمئنة  ارجعي 
إلى ربك  راضية 

مرضية  فادخلي  في 
عبادي  وادخلي 

جنتي
سيد محمد باقر سيد عباس املوسوي )املهري( ـ 
68 عاما ـ الرجال: مسجد املوسوي احلائري ـ شرق ـ 
ت: 99893040، النساء: اجلابرية ـ ق8 ـ ش20 ـ م17 ـ 

ت: 25338590.
فهد عبداهلل صالح املشعان ـ 79 عاما ـ الرجال: 
الفنطاس ـ ق2 ـ ش16 ـ م12 ـ ديوان الدندن ـ ت: 

99089442، النساء: القرين ـ ق1 ـ ش22 ـ م6 ـ ت: 
.99212243

عائدة سليمان طعمة، زوجة مجرن عبداهلل مجرن 
اللوغاني ـ 73 عاما ـ الرجال: الشعب ـ ديوان اللوغاني 

ـ شارع عبداهلل سعد اللوغاني ـ ت: 99801740، النساء: 
صباح السالم ـ ق4 ـ ش4 ـ م32 ـ ت: 25521204.

عبداحلليم حسني حجي حسن ـ 84 عاما ـ الرجال: 
الدعية ـ مسجد البحارنة ـ ت: 99034684، النساء: 

الظهر ـ ق5 ـ ش3 ـ ج4 ـ م8 ـ ت: 99750885.
رضية عايد نهار العنزي، ارملة الفي محمد النجدي 

العنزي ـ 73 عاما ـ الرجال والنساء: القيروان ـ ق2 ـ 
ش202 ـ م44 ـ ت: 96972828.

مقاالت الزمالء 
19كّتاب »الرأي« 
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شديد احلرارة والرياح شمالية 
غربية مثيرة للغبار سرعتها من 

20 ـ 45 كم/س.
العظمى: 49 الصغرى: 35

أعلى مد: 4:29 ص 
4:03 م

أدنى جزر:
 10:25 ص ـ 10:55 م

حالة الطقسحالة البحر

.. واألجواء املغبرة تسببت في تصادم شاحنتني بالنويصيب
عملية اخراج احد احملشورين 
تعرض اإلطفائي مشـــعل 
الرشيدي وهو برتبة عريف 
الى اصابة في يده نقل على 
اثرها الى املستشفى فيما نقل 
املصابان قائدا الشاحنتني الى 
املستشفى بعد ان اخرجهما 
رجـــال اإلطفـــاء وقامـــوا 
الى الطوارئ  بتســـليمهما 
الطبية، كما قام نائب املدير 
العام لشؤون قطاع املكافحة 
العميد جمال بدر  بالوكالة 
البليهيص بزيارة اإلطفائي 
املصـــاب فـــي املستشـــفى 
لالطمئنان على حالته، تواجد 
في موقع احلادث رجال األمن 

واملرور.
ودعـــت ادارة العالقات 
العامة واإلعـــالم باإلطفاء 
قائدي املركبات الى ضرورة 
توخي احليطة واحلذر في 
ظل سوء األحوال اجلوية 
التي متر بها البالد وشبه 
انعـــدام الرؤية في بعض 
املناطـــق الصحراويـــة ما 
يجعل احتمالية التعرض الى 

حوادث مرورية قائمة.

اإلطفاء على اخراجهما حيث 
ان اصابتهمـــا بالغة نتيجة 
الى قوة االصطدام، وأسفر 
احلادث ايضا عن بتر ساق 
احد قائدي الشاحنتني، وخالل 

هاني الظفيري - محمد الجالهمة

العالقات  ادارة  أعلنـــت 
العامة واإلعالم في اإلطفاء 
عن اصابة احد رجال اإلطفاء 
في يده أثناء تعامله مع حادث 
بالقـــرب من منفذ  تصادم 
النويصيب ظهر امس وقد 
نقل على اثرها الى مستشفى 
العدان وهو العريف مشعل 
نواف الرشـــيدي من مركز 
اطفـــاء النويصيب، وحول 
تفاصيل الواقعة، قال مصدر 
في االطفاء انه ورد بالغ الى 
غرفة عمليات اإلدارة العامة 
لإلطفاء ظهر اليوم الثالثاء 
يفيد بوقوع تصادم مروع 
بني شـــاحنتني بالقرب من 
منفذ النويصيب وعلى اثر 
البالغ توجهت فرقتا اطفاء 
من مركز النويصيب والزور 
بقيادة الرائد عبداهلل العجمي 
والنقيب خالد احلربي وحتت 
اشراف رئيس مركز اطفاء 
املقدم حســـني  النويصيب 
الشمالي وكان هناك شخصان 
محشـــوران عملـــت فرقتا 

احلادث تسبب في تلفيات جسيمة بني املركبتني واحلاجز األوسط

سببه املنخفض الهندي ومصدره الصحراء القاحلة

الغبار مستمر ألسبوعني بشكل متقطع
والســـعوديــة واألردن. 
وأضـــاف د.العجيري ان 
الغبار منخفض  ســـبب 
هندي موسمي يخرج من 
شمال الهند محاذيا لبحر 
قزوين ثم مير على صحراء 
شـــمال إيران ثم يصطدم 
بجبال زاغروس ويحاول 
الولوج الى البحر املتوسط، 
إال أن البحر يصده فيرتد 
إلينا في الشمال الغربي في 

رياح شديدة مغبرة.

قال د.العجيري إن الغبار 
الكويت  بـــه  الذي تتأثر 
حاليا مســـتمر بصورة 
ألســـبوعني،  متقطعـــة 
ويظهر بنسبة ضعيفة في 
الصباح وتزداد شدته في 
الظهيرة وتنخفض  فترة 
حدته بحلول املساء، وقال 
اخلبيـــر الفلكي د.صالح 
العجيري إن مصدر الغبار 
الواســـعة  هو الصحراء 
واملمتـــدة بـــني العـــراق 

أمير زكي

ضربت البالد يوم أمس 
عاصفة غبار شديدة أدت 
إلى تدني مستوى الرؤية 
ألقل من 100 متر في مناطق 

عدة خاصة املكشوفة.
 »األنباء« توجهت إلى 
اخلبيـــر الفلكي د.صالح 
العجيـــري للوقوف على 
الغبار ومصدره،  أسباب 
د.صالح العجيري والى متى سيستمر، حيث 

)محمد هاشم(
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