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ربع قرن على االحتالل الغاشم

»االقتصادية الوزارية« رفعت تقريرها إلى احلكومة عن معاجلة عجز املوازنة قياساً على تراجع اإليرادات وأسعار النفط

مترير البديل اإلستراتيجي  وتقنني »املمتازة« 

ضيوف ندوة »األنباء« د.علي خريبط واللواء متقاعد مصطفى جمعة ود.عايد املناع  والسفير اإليراني د.علي رضا 
عنايتي ود.عبدالرحمن اجليران وأحمد املليفي ود.عبداهلل الغامن                        )هاني الشمري(
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زائدة من التسيب واالتكالية

سفراء وديبلوماسيون: االحتالل ذكرى 
أليمة ودرس في الوحدة الوطنية

ملف »األنباء« في الذكرى األليمة

احلمود:  األزمة أوضحت مكانة الكويت العالية

شخصيات لـ »األنباء«: نرفض تعليق 
الظواهر السلبية على شماعة االحتالل
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اجلسار: تسليم مستشفى جابر لـ »الصحة« نهاية 2015

ال تأجيل لبدء الدوام املدرسي للمعلمني والطالب

الروبيان الكويتي جنم في أول أيام صيده

فرج ناصر

كشف وزير األشغال العامة ووزير الكهرباء 
واملاء م.أحمد اجلسار عن موعد تسليم مستشفى 
جابر إلى وزارة الصحة واملقرر له نهاية العام 
احلالي، الفت���ا الى ان هناك بع���ض األعمال 
الهامشية التي لم تنجز ولكنها لن تؤثر على 

سير األعمال باملشروع.

واضاف اجلس���ار ان »الصحة« س���تقوم 
بتشغيل املستشفى تدريجيا مطلع العام 2016 
بعد ان يتم تركيب االجهزة واملعدات الالزمة.
وقال اجلس���ار انه مت انشاء محطة كهربائية 
مركزية بعمق 19 مترا حتت األرض في سابقة 
هي األولى من نوعها، حيث تغطي احتياجات 

املستشفى وبنسبة %100.
التفاصيل ص8 ٭

عادل الشنان

قال����ت مصادر في ديوان اخلدم����ة املدنية ان 
اعتبار االحد 27 س����بتمبر إجازة عوضا عن يوم 
اجلمعة املوافق 25 سبتمبر، والذي سيكون ثالث 
أيام عيد األضحى املب����ارك، يحتاج إلى قرار من 
مجلس الوزراء. وردا على ما تناقلته بعض وسائل 
التواصل االجتماعي بش����أن أيام العمل الرسمي 

القليلة للمدارس والتي تسبق إجازة عيد األضحى 
املبارك ومطالبة البعض بتأجيل الدراسة الى ما 
بعد العيد، قالت املصادر ان حتديد وقت بدء الدوام 
الرسمي للطلبة والطالبات امر تختص به وزارة 
التربية فقط، اما ايام عم����ل املعلمني واملعلمات 
والهيئات االدارية في املدارس فقد مت اعتمادها من 
قبل ديوان اخلدمة املدنية وال ميكن تغييرها حتى 

ان ارتأت وزارة التربية تأجيل دوام املتعلمني.

محمد راتب

وجه الروبيان الكويتي ضربته القاضية إلى 
منافسيه الباكستاني والهندي بنزوله على بسطات 
سوق السمك مبنطقة شرق في أول أيام صيده 
من املياه الدولي����ة، وفي حني أبدى جميع رواد 
السوق ارتياحهم من األسعار التي تراوحت بني 
55 و60 دينارا للسلة، ولم يتجاوز سعر الكيلو 
3 دنانير، فإن أثرا لم يبق للروبيان املس����تورد 
من الهند وباكستان. وخالل جولة ل� »األنباء« 
في س����وق السمك مبنطقة شرق مت رصد زحام 
ش����ديد من املواطنني واملقيمني الذين تقاطروا 
على السوق بشغف بعد أن أنفذت هيئة الزراعة 

وعدها بالسماح بالصيد مبكرا.
التفاصيل ص17 ٭

االحتاد واملفاعالت السلمية .. سبيال  »التعاون« ملواجهة التمدد اإليراني
آالء خليفة

»إعالن الوحدة اخلليجية 
التكنولوجيا  واستخدام 
لألغ������راض  النووي���ة 
أبرز توصيات  السلمية« 
ندوة »األنباء« حول االتفاق 
النووي األخير بني إيران 

ودول »1+5«.
الن���دوة التي حضرها 
الس���فير االيران���ي لدى 
الكويت د.عل���ي عنايتي 
الثقة  اكدت اهمية تعزيز 
سياس�����يا واجتماعي�����ا 
وثقافيا مع االستفادة من 
التجاري  التب���ادل  فرص 
واالقتصادي واالستثمار 
واالنفتاح على ايران، وشدد 

املشاركون على ضرورة ان 
ايران جهدا في هذا  تبذل 

املجال.
ولف��ت املشاركون الى 
انه وبعد االتف�����اق النووي 
ال بد من فتح صفحة جديدة 
وإزالة جمي���ع اخلالفات 
ايران ودول  السابقة بني 
اخلليج مع بناء منظومة 
جديدة في املنطقة تصب 
على مختلف املس���تويات 
ف���ي مصلحة اس���تقرار 

شعوبها.
وش���ددت الندوة على 
الدولية  احترام الشرعية 
وتبادل املصالح واالحترام 
وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلي���ة ألي طرف من 

االطراف الى جانب زيادة 
االقتص���ادي  التع���اون 
والتج���اري ب���ني بل���دان 
»التعاون« وايران وجتنب 
إقحام اجلانب املذهبي في 

العالقات.
وفي اجلانب االقليمي، 
أكد املشاركون اهمية وجود 
تقارب ايراني � سعودي في 
القريب العاجل واجللوس 
على طاولة احلوار، اضافة 
ال���ى ض���رورة محارب���ة 
القنوات الفضائية ووسائل 
التواصل االجتماعي التي 
تدعو الى احلقد والكراهية 
الف���ن والنعرات  وإثارة 

الطائفية.
وفيم���ا أك���د الس���فير 

االيراني عنايتي وعدد من 
املشاركني على ان »النووي 
اإليراني« سلمي والتشوبه 
األخط���ار، وان على دول 
املنطقة إبع���اد التخوفات 
والدخ���ول مع اي���ران في 
االقتصادي���ة  الش���راكة 
النائب  والتجارية، أعرب 
د.عبدالرحم���ن اجلي���ران 
ومشاركون في الندوة عن 
ش���كوكهم في تصريحات 
التي  املسؤولني االيرانيني 
وصفت بأنها تأتي عكس ما 
يثيرونه، مبدين خشيتهم 
من اس���تخدام طهران لهذا 
االتفاق في التوسع خليجيا 

وتصدير ثورتها.
التفاصيل ص20 و 21 ٭

رشيد الفعم

أعدت اللجن����ة االقتصادية الوزارية 
تقريرا عن اإلجراءات احلكومية اخلاصة 
بسبل التعامل املالي خالل الفترة املقبلة 
يتماش����ى مع االحتياج����ات احمللية مبا 
املالية وامليزانية  يتناس����ب واألوضاع 
العامة قياسا على التراجع امللحوظ في 

اإليرادات املبنية على أسعار النفط.
مصدر حكومي أبل����غ »األنباء« بأن 
اللجن����ة رفعت تقريرا ال����ى احلكومة، 
موضحا ان ابرز تلك اإلجراءات ستكون 
من خ����الل معاجلة ام����ور قائمة حاليا 
تشكل سلبيات وعراقيل من اجل ضبط 
املوازنة، من بينها مترير بديل الرواتب 
االستراتيجي في مجلس األمة، حيث بات 

حاليا من الضروريات.
وش����دد التقري����ر عل����ى الطلب من 
الوزارات إلغاء او تقنني املكافآت للموظفني 
والقياديني على شكل أعمال ممتازة مع 

زيادة برامج اخلصخصة.
وأوضح املصدر أن اللجنة االقتصادية 
س����تكون في حالة اجتماعات مستمرة 
إلعداد تقارير أسبوعية للحكومة حول 

معاجلة العجز في املوازنة.

محمد البداحمازن الناهضالرئيس التنفيذي للشركة جاري وولش

»ميزان القابضة« تربح 12.8 
مليون دينار في النصف األول 

بنمو 45.5 % 

الناهض: »كي تي « بنك يركز 
على متويل السكن اخلاص 

والتمويالت الشخصية

محمد البداح: 30 سبتمبر 
اليوم الوطني للكويت 

في إكسبو 2015 343418

سالل الروبيان مألت سوق شرق في أول يوم من الصيد  )ريليش كومار(

األسعار لم تتجاوز 60 ديناراً للسلة و3 دنانير للكيلو
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كي مون: سنعرض 
خطة على 

اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة من 
أجل وقاية املعالم 

الثقافية واألثرية 
من خطر التطرف 

العنيف

صاحب السمو تلقى عزاء الرئيس األميركي بضحايا »الصادق« في اتصال هاتفي 
من نائبه.. وهنأ رؤساء االحتاد السويسري ومقدونيا وبنني باألعياد الوطنية

األمير: عالقات تاريخية عميقة جتمع الكويت وأميركا
تلقى صاحب الس��مو األمير الشيخ 
صباح األحمد مس��اء أمس األول اتصاال 
هاتفيا من جو بايدن نائب رئيس الواليات 
املتحدة األميركي��ة الصديقة نقل خالله 
حتيات الرئيس باراك اوباما رئيس الواليات 

املتحدة الصديقة.
كما أعرب عن خالص التعازي وصادق 
املواساة لسموه وللشعب الكويتي بضحايا 
حادث الهج��وم اإلرهابي على مس��جد 
اإلم��ام الصادق. كم��ا مت بحث العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني والقضايا 
ذات االهتمام املشترك وآخر املستجدات 
السياسية الراهنة على الساحتني االقليمية 
والدولية متمنيا لسموه رعاه اهلل موفور 
الصحة ومتام العافية. وقد أعرب صاحب 
السمو األمير عن تقديره جلو بايدن على 
هذا التواصل الذي يجس��د عمق أواصر 
العالقات التاريخية بني الكويت والواليات 

املتحدة األميركية الصديقة.
كما ابلغ سموه حتياته للرئيس باراك 
أوباما راجيا له دوام الصحة والس��عادة 
وللعالقات املتميزة بني البلدين الصديقني 

كل التطور والنماء.
إلى ذلك، بعث صاحب السمو األمير 
الش��يخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى 
س��يمونيتا س��وماروغا رئيسة االحتاد 
السويس��ري الصديق عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالدها، متمنيا لها موفور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار. 
 بعث س��مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحم��د ببرقي��ة تهنئة الى س��يمونيتا 
س��وماروغا رئيسة االحتاد السويسري 
الصديق ضمنها س��موه خالص تهانيه 
مبناس��بة العيد الوطني لبالدها، متمنيا 
له��ا موفور الصح��ة والعافية، كما بعث 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.
كذلك بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
جورج ايفانوف رئيس جمهورية مقدونيا 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له 
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار. وبعث سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة الى 
الرئيس جورج ايفانوف رئيس جمهورية 
مقدونيا الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية، كما بعث سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

ببرقية تهنئة مماثلة.
إلى ذلك بعث صاحب الس��مو األمير 
الش��يخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى 
الرئيس الدكتور بوني يايي رئيس جمهورية 
بنني الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 
دوام التقدم واالزدهار. وبعث سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس د.بوني يايي رئيس جمهورية 
بنني الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له 
موفور الصحة والعافية، كما بعث سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

ببرقية تهنئة مماثلة.

حمد العمر وكومي كوتشي وثامر الفيلكاوي لدى توقيع اتفاقية القرض

الصندوق الكويتي يقرض بنني 5 ماليني دينار
لبناء وجتهيز مستشفى و6 مراكز صحية

أعلن الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية 
توقيع���ه اتفاقية قرض مع 
جمهوري���ة بن���ن بقيمة 5 
مالي���ن دين���ار )17 مليون 
دوالر( للمساهمة بتمويل 
مش���روع بن���اء وجتهي���ز 
مستشفى تشاورو اإلقليمي 

و6 مراكز صحية.
وقال الصندوق في بيان 
صحاف���ي أم���س األول: إن 
االتفاقية وقعت في العاصمة 
كوتونو ويهدف املشروع إلى 
دعم وتنمية القطاع الصحي 
في بنن وتلبي���ة احلاجة 
املتزاي���دة لتوفير خدمات 
الرعاية الصحية وحتسن 
وتطوي���ر جودتها وضمان 
توافر الرعاي���ة الطبية في 
مقاطعة »تشاورو« التابعة 

إلقليم »بورغو«.

وأض���اف أن املش���روع 
يتضمن مباني ومنش���آت 
التحتي���ة واملرافق  البنية 
الفني���ة وتلبي���ة احلاجة 

للتجهيزات الطبية احلديثة 
التش���خيصية  واخلدمات 
والتخصصي���ة والعالجية 
املتطورة التي تسهم في إنقاذ 
حياة املرضى وتخفيض عدد 
الوفيات واالرتقاء بالوضع 
الصحي مما ينعكس إيجابا 
التنمية  عل���ى مؤش���رات 
االجتماعي���ة واالقتصادية 

لبنن.
القرض  اتفاقية  ووق���ع 
نيابة عن حكومة جمهورية 
بنن وزير املالية واالقتصاد 
كومي كوتشي في حن وقعها 
نيابة عن الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية 
نائب املدير العام للصندوق 
املدير  العمر بحضور  حمد 
ل���دول غ���رب  اإلقليم���ي 
أفريقيا في الصندوق ثامر 

الفيلكاوي.

السفير الشيخ علي اخلالد لدى مشاركته ممثال للكويت بأعمال املؤمتر الثقافي الدولي 

املقترح نوقش مبؤمتر وزراء الثقافة في »إكسبو ميالنو« بحضور سفيرنا علي اخلالد

توجه دولي العتبار الهجمات اإلرهابية
ضد التراث الثقافي األثري جرائم حرب

ميالن����و )إيطاليا( � كونا: 
ناقش املؤمتر الدولي لوزراء 
الليل����ة قبل املاضية  الثقافة 
حتركا أممي����ا حلماية التراث 
الثقافي األثري ضد الهجمات 
اإلرهابية واعتبار هذه األعمال 
من جرائم احلرب في أول أيام 
انعق����اده ب�»إكس����بو ميالنو 

 .»2015
 وحث وزير الثروة الثقافية 
اإليطالي داريو فرانشيسكيني 
في كلمة افتتاح املؤمتر بقاعة 
ال�»أودوتويوم« ب�»اكس����بو« 
على التحرك والقيام بواجبه 
ف����ي احلف����اظ عل����ى التراث 
الثقافي وحمايت����ه باعتباره 
ثروة إنسانية ال تخص فقط 

البلدان التي متتلكها. 
 وفي رس����الته إلى وزراء 
وممثلي 83 دولة بينها الكويت 
تشارك في املؤمتر أعلن األمن 
العام لألمم املتحدة بان كي مون 
عزمه في وقت الحق هذا العام 
»عرض خط����ة على اجلمعية 
العامة من أجل وقاية املعالم 
الثقافي����ة واألثرية من خطر 

التطرف العنيف«. 
 من جانبها اعتبرت املديرة 
اليونس����كو  العام����ة ملنظمة 
إيرينا بوكوفا في كلمة لها أن 
»الهجمات غير املسبوقة ضد 
الثقافة التي نش����هدها اليوم 
العراق وسورية واليمن  في 
بغرض االجتار غير القانوني 
هي جرمية حرب« تنشر العنف 
والكراهية ضمن »استراتيجية 
تطهير ثقافي« تفرض مراجعة 

وسائل التصدي لها. 
 وأكدت أن رعاية وحراسة 
الثقاف����ة ميثل ال����رد من أجل 
التنمية املس����تدامة واحلفاظ 
على الس����لم باإلضافة كونه 
أمنية ملحة مش����ددة  حاجة 
على ضرورة حفظ الثقافة على 
الصعيد العاملي أسوة بقوات 

حفظ السالم. 
 وطالب����ت بوكوف����ا بأن 
تشمل مهام قوات حفظ السالم 
مسؤولية حماية التراث الثقافي 
مثلما حدث ف����ي مالي حيث 
تولت اليونس����كو إعادة بناء 

تراث مت تدميره عمدا. 

 وأي����د رئي����س ال����وزراء 
اإليطالي ماتيو رينتسي في 
ختام أولى اجللس����ات مساء 
أمس مقترح مديرة اليونيسكو 
»إنش����اء قبعات زرقاء أممية 
حلماي����ة الثقاف����ة« باعتباره 
يتجاوب مع الرغبة املشتركة 
»بعدم االستسالم للهمجية«. 
 وضمن مداخالت الوزراء 
املشاركن أشارت وزيرة الثقافة 
الفلس����طينية روال معايع����ة 
بأصبع االتهام إلى ممارسات 
وجرائم االحتالل اإلسرائيلي 
الثقافي  التراث  املتعمدة ضد 
واألث����ري واحلض����اري في 
فلسطن معبرة ذلك يستهدف 
بالقصف والتخريب واحلفريات 
لطمس الهوية الفلسطينية. 

 وميثل السفير الشيخ علي 
اخلالد الكويت في أعمال املؤمتر 
الثقافي الدولي الذي يعقد حتت 
عنوان »الثقافة أداة حوار بن 
الشعوب« في إطار فعاليات 
إكسبو ميالنو 2015 الذي يحمل 
الكوكب طاقة  شعار »تغذية 

للحياة«.

وصف لقاءه واخلالد باملثمر وأكد تطرقه ملكافحة اإلرهاب

السفير األميركي: التعاون األمني مع الكويت قوي ومتني

..والتيار التقدمي: جزء من نهج إرهابي مستمر إلخضاع الفلسطينيني

..واملنبر الدميوقراطي: امتداد لالستفزاز املتعمد للمسلمني

هالة عمران 

أشاد السفير األميركي 
ل���دى الكوي���ت دوغالس 
س���يليمان بقوة ومتانة 
التعاون األمني بن بالده 
والكويت، واصفا لقاءه مع 
نائب رئيس الوزراء ووزير 

الداخلية الش���يخ محمد 
اخلالد باملثمر جدا.

وأضاف ف���ي تصريح 
صحافي ان لقاءهما تطرق 
للكثير من املواضيع األمنية 
والتع���اون ب���ن البلدين 
القضايا  الكثير م���ن  في 
التي تهم املنطقة والعالم 

وف���ي مقدمته���ا مكافحة 
اإلرهاب.

التحالف  وبشأن خطة 
الدولي لط���رد داعش من 
الع���راق وس���ورية وعما 
اذا كان ذلك سيزيد توتر 
الوضع في املنطقة، قال ان 
خطة التحالف هي مساعدة 

احلكوم���ة العراقية لدفع 
داعش للخروج من أراضيها 
وفي الوقت نفس���ه نحن 
نعمل على تدريب بعض 
قوات املعارضة السورية 
املعتدلة والتي سيكون لها 
القدرة على مجابهة تهديدات 

هذا التنظيم اإلرهابي.

التقدم����ي  التي����ار  أدان 
الكويتي اجلرمية البش����عة 
الت����ي ارتكبته����ا قطع����ان 
املس����توطنن الصهاينة في 
أرض فلسطن بإحراق رضيع 
ال حول له وال قوة. وجاء في 
بيان أصدره التيار: اجلرمية 
التي  الوحش����ية األخي����رة 
اقترفتها قطعان املستوطنن 
الصهاينة ضد أهلنا في قرية 
دوما بفلس����طن وأدت إلى 
الرضيع  الطفل  استش����هاد 
علي س����عد الدوابشة حرقا 
البليغة  وإحلاق اإلصابات 
بأهله، إمن����ا هي واحدة من 

سلسلة من اجلرائم اإلرهابية 
القذرة واالعتداءات العنصرية 
الوحش����ية التي ميارس����ها 
املستوطنون الصهاينة بدم 
بارد في كل يوم ضد أهلنا 
الصامدي����ن بوجه االحتالل 
في فلس����طن وذلك بحماية 
من سلطات دولة االحتالل 
وفي ظل تواطؤ دولي فاضح 
وبالتراف����ق مع استس����الم 
الرس����مي  النظام  مخز من 

العربي.
البيان: إن هذه  وأضاف 
اجلرمية األخيرة ما هي إال 
جزء من نهج إرهابي مستمر 

وحلقة م���ن حلقات مخطط 
فاشي منظم يستهدف إخضاع 
الشعب العربي الفلسطيني، 
ما يفرض على قوى الشعب 
إلى  الفلسطيني أن تسارع 
جت���اوز حال���ة االنقس���ام 
وتس���تعيد وح���دة موقفها 
ووحدة صفوفها وتعمل على 
تصعيد املقاومة الش���عبية 
وتش���كيل جل���ان حماي���ة 
شعبية في القرى واملخيمات 
واملدن، مثلما كان احلال في 
انتفاض���ة 1987، وأن جتبر 
الس���لطة الفلسطينية على 
الت���ردد بتنفيذ  إنهاء حالة 

قرارات املجلس املركزي بفك 
العالقة مع االحتالل ووقف 
التنسيق األمني معه، وذلك 
للتصدي للهجمة الصهيونية 

اإلرهابية.
وختم البيان: نتوجه إلى 
الشعوب العربية، وضمنها 
ش���عبنا الكويت���ي، لتقدمي 
أشكال التضامن امللموس مع 
الشعب العربي الفلسطيني 
ودعم صم���وده، واملطالبة 
بإنهاء كافة أشكال التطبيع 
مع العدو الصهيوني، وفضح 
تواطؤ الدول اإلمبريالية مع 

احملتلن الصهاينة.

استنكر املنبر الدميوقراطي 
الكويت���ي بش���دة عمليات 
اإلره���اب وح���رق املن���ازل 
بالقنابل احلارقة، والتعدي 
العزل  الفلس���طينين  على 
قب���ل  م���ن  وممتلكاته���م 
املس���توطنن اإلسرائيلين 
في األراضي العربية احملتلة، 
مؤكدا أن حرق واغتيال الطفل 
»علي سعد الدوابشة« مبنزلة 
جرمية وحشية متثل استمرار 
حللقات اجلرائم البشعة التي 
يرتكبها الكيان الصهيوني ضد 
السكان األصلين لفلسطن.

وقال املنبر الدميوقراطي 

ان إرهاب الدولة الذي ينفذ 
بأيدى املس���توطنن مبنزلة 
امتداد لعمليات االس���تفزاز 
املتعمد ملش���اعر مس���لمي 
العالم بالعمليات املستمرة 
واملتكررة القتحام املس���جد 
األقصى من قبل متطرفن في 
الكينست أو حكومة الكيان 
الصهيونيي الداعن دائما لهدم 
املسجد األقصى وقبة الصخرة 

باعتبارهما معبدا يهوديا. 
وحمل املنبر حكومة الكيان 
الصهيوني، ألنها متثل حكومة 
احتالل، مس���ؤولية حادث 
الدوابشة كامال، ومطالبا في 

الدولي  الوقت ذاته املجتمع 
التحرك وبسرعة  بضرورة 
قبل أن تنفذ تلك العصابات 
مخططها االنتقامي الذي تدونه 
بعبارات االنتقام على حوائط 

منازل الفلسطينينب.
املنب���ر احلكومات  ودعا 
العربية وجامعة الدول العربية 
لعقد اجتماع طارئ للضغط 
على املجتمع الدولي إلصدار 
قرار بوقف الهجمات اإلرهابية 
وكل أعمال التخريب واحلرق 
املتعمد التي يقوم بها هؤالء 
املتطرفون، بل وإدانتهم، حتى 
ال يكون الشعب الفلسطيني 

كبش فداء خلالفات داخلية بن 
املستوطنن وحكومة الكيان 

الصهيوني.
وأكد املنبر الدميوقراطي 
الدميوقراطي في ختام بيانه 
على أهمية أن تتوحد الفصائل 
الفلس���طينية وأن يفع���ل 
مشروع التحالف واملصاحلة 
التصدي بشكل منظم  نحو 
ومتماسك ملثل هذه اجلرائم 
واالنته���اكات، والعمل على 
تفعيل القرارات واالتفاقيات 
الدولية الضامنة لقيام الدولة 
الفلسطينية وسيادتها على 

أراضيها.

الكويت أدانت إحراق إسرائيليني للرضيع الفلسطيني دوابشة:
جرمية بشعة نكراء وفعلة وحشية يندى لها جبني اإلنسانية

دانت وزارة اخلارجية بشدة 
اجلرمية »البشعة والنكراء« 
أقدم عليها مستوطنون  التي 
إسرائيليون بإحراق الرضيع 
الفلسطيني علي دوابشة في 

الضفة الغربية امس األول.
وقال مصدر مس���ؤول في 
الوزارة في تصريح صحافي 
الليلة قب���ل املاضية ان »هذه 
الفعلة الوحشية التي يندى لها 
جبن اإلنسانية وتشكل وصمة 

عار للمجتمع الدولي والعالم 
احلر قاطبا تستوجب التوقف 
مجددا ومليا عند ممارس���ات 
االحتالل اإلسرائيلي الغاصب 
وعربدة املستوطنن املجرمن 
بحق أصحاب األرض واحلق من 
الشعب الفلسطيني األعزل«.

وشدد املصدر على ضرورة 
»حتمل الهيئات الدولية املعنية 
الكبرى مسؤولياتها  والقوى 
وواجباتها جتاه كف يد النظام 

اإلسرائيلي عن أفعاله اإلجرامية 
ضد الفلسطينين األبرياء«.

وأكد ان »نظاما ال يقيم وزنا 
الدولية  للمواثيق والعه���ود 
ويحمي املستوطنن املتطرفن 
أمر طبيع���ي ان يكون نتاجه 
مثل هذه اجلرائم البش���عة«، 
مضيفا انه »على العالم ان يعي 
هذه احلقيقة والعمل على إنهاء 
الفلسطيني  الش���عب  معاناة 
املنكوب من خالل تطبيق قرارات 

الشرعية الدولية ذات الصلة«. 
وكان مستوطنون شنوا هجوما 
بالزجاجات احلارقة على منزل 
عائلة الرضيع الفلسطيني علي 
دوابشة الذي يبلغ من العمر 
عاما ونص���ف العام في قرية 
الغربية فجر  دوما بالضف���ة 
امس األول ما ادى الى احتراقه 
وإصابة ش���قيقه )4 سنوات( 
ووالديهما بحروق من الدرجة 

الثالثة.
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د.قيس الدويري 

عبدالكريم العبداهلل

أعلن وكيل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون الفنية، عضو 
التنفيذي����ة للمكتب  الهيئ����ة 
التنفيذي ملجلس وزراء الصحة 
لدول اخلليج د.قيس الدويري 
 عن القيام بحم����ات توعوية 
ل� »الوقاية من مضاعفات مرض 
السكري« تزامنا مع موضوع 
التمي����ز اخلليجي في  جائزة 

مجال اإلعام الصحي.
ج����اء ذل����ك ف����ي تصريح 
صحاف����ي على هامش اجتماع 
جلنة جائزة التميز اخلليجي في 
مجال اإلعام الصحي برئاسة 

د.الدويري.
وأثنى د.الدويري على جهود 
ودعم مدي����ر املكتب التنفيذي 
ملجل����س وزراء الصحة لدول 

التعاون د.توفيق بن  مجلس 
خوج����ة ألعمال ه����ذه اللجنة 
وحرصه عل����ى تفعيل جميع 
برامجها وأنشطتها، حاثا جميع 
األعضاء على ضرورة املشاركة 
وجذب انتباه القطاعات املختلفة 
التي ميثلونها والتى لهم صله 
بها للجائزة وتشجيعهم على 
املس����اهمة في حتقيق أهداف 
اجلائزة إلب����راز وتنمية روح 
االبتكار واإلبداع لدى العاملني 
التوعية  واملهتم����ني مبج����ال 

واإلعام الصحي. 
اللجنة  وبني ان اجتم����اع 
التعريف  ناق����ش موض����وع 
باجلائزة ذاتها واإلعان عنها 
وإشهارها والتنظيم ومتابعة 
سير تنفيذ إجراءاتها والتحكيم 
األول����ي احمللي بع����د التدقيق 
ومراجعة األعمال املقدمة وفرزها 

والتأكد من استيفائها للشروط 
وترش����يح أفضل 5 أعمال من 
كل مجال، ومن ثم إرسالها الى 
املكتب التنفيذي ليتم التحكيم 

النهائي وإعان الفائزين.
وأفاد د.الدويري بأن اللجنة 
استعرضت دليل اجلائزة اجلديد 
الذي مت حتديثه في االجتماع 
احلادي عشر للجنة اخلليجية 
للتوعية واإلع����ام الصحي، 
والذي بني ان موضوع اجلائزة 
لهذا العام 2015 هو »الوقاية من 
مضاعفات السكري« وسيكون 
في عام 2016 عن سرطان الثدي، 
كما مت استعراض مجاالت منح 
اجلائ����زة واجلهات التي يحق 
لها املشاركة واملعايير العامة 
واملعايير اخلاصة في اختيار 
اجلائزة وقيمة اجلائزة كما هو 

بالدليل اإلرشادي للجائزة.

خالل اجتماع جلنة جائزة التميز اخلليجي في مجال اإلعالم الصحي

الدويري: حمالت توعوية للوقاية من مضاعفات السكري

90 كيس دم حصيلة حملة التبرع في »البترول الوطنية«

درع تكرمية البترول الوطنية بني م.خالد العسعوسي ود. وليد احلربي مع ممثلي بنك الدم

م.خالد العسعوسي خالل تبرعه بالدم ومتابعة من د.أسماء رأفت

نظم القسم الطبي في دائرة الصحة والسامة والبيئة بشركة 
البترول الوطنية الكويتية حملة للتبرع بالدم في املبنى الرئيسي 
للشركة، وقد بلغت حصيلة احلملة نحو 90 كيس دم، وتأتي هذه 

احلملة في إطار جهود الشركة املجتمعية.
وشارك في احلملة نائب الرئيس التنفيذي م.خالد العسعوسي 
ورئيس الفريق الطبي د.وليد احلربي، والزماء في القسم الطبي 

ومجموعة من موظفي بنك الدم مبقدمهم د.أسماء رأفت.
وقد تس����لم نائب الرئيس التنفيذي للخدمات املساندة خالد 
العسعوس����ي مبقر الش����ركة درعا تقديرية مقدمة باس����م مديرة 
إدارة بنك الدم د.رمي الرض����وان، بحضور رئيس الفريق الطبي 
د.ولي����د احلربي وطبيب أول مصفاة الش����عيبة وميناء عبداهلل 

د.عبداحملسن الكندري.

نواف احلربي

حنان عبد المعبود

ش���هد اجتماع مجلس 
إدارة اجلمعي���ة الصيدلية 
الكويتية مش���ادة بني عدد 
من األعضاء، انتهت بتحرير 
محضر رس���مي بالس���ب 
والقذف واثبات حالة مبخفر 
منطقة اجلابرية، وجاء ذلك 
بعد أن رفض عدد من أعضاء 
مجلس اإلدارة التوقيع على 
محضر اجتماع طارئ متت 
الدعوة إليه قبل انعقاده بأقل 

من ساعة.

ومن جانبه، أكد عضو 
إدارة اجلمعي���ة  مجل���س 
الصيدلية الصيدلي نواف 
احلربي أن رئيس مجلس 
إدارة اجلمعي���ة دع���ا إلى 
األي���ام  دوري  اجتم���اع 
القليلة املاضي���ة، وخال 
االجتماع طلب من أعضاء 
مجلس اإلدارة التوقيع على 
محضر اجتماع طارئ عقد 
في ش���هر رمضان املاضي، 
واجبر اجلميع على التوقيع، 
غير أنن���ي وبعض أعضاء 
املجلس رفضنا التوقيع ألننا 

لم نتمكن من حضور هذا 
الذي مت توجيه  االجتماع، 
الدعوة إليه قبل انعقاده ب� 

40 دقيقة فقط 
وقال إن رفضي التوقيع 
على محضر االجتماع تسبب 
ف���ي إثارة غض���ب رئيس 
مجلس اإلدارة، السيما أنني 
قمت بتقطيع صورة احملضر 
أمامه، ما زاد من حدة املوقف 
وتوتر األج���واء، وانتهاء 
االجتماع بتحرير محضر 
رسمي بالسب والقذف في 

مخفر اجلابرية.

مشادة في اجتماع اجلمعية الصيدلية تنتهي مبحضر سب وقذف

جانب من تسليم مساعدات لأليتام في باكستان

أكد مدير مشروع األيتام 
النجاة اخليرية  بجمعية 
محم����د اخلال����دي حرص 
اجلمعي����ة عل����ى صياغة 
منظومة خيرية متكاملة، 
تركز على بناء اإلنس����ان 
وتعليمه وتثقيفه، وتوفير 
مصادر الكسب املائمة له، 
ليتحول بذلك إلى فرد منتج، 

نافع لنفسه ومجتمعه.
وقال اخلالدي إن النجاة 
اخليرية تكف����ل قرابة 12 
ألف يتي����م، داخل الكويت 
وخارجها، في شتى الدول 
العربية واآلسيوية ودول 
البلقان، وغيرها من الدول 
األخ����رى، عب����ر جلانه����ا 
املنتش����رة في كل مناطق 
الكويت، وتقوم اجلمعية 
برعاية األيتام ومتابعتهم 
عن كثب والعمل بكل جهد 
على تذليل الصعاب التي 
تقابلهم في حياتهم، وتبلغ 

كفالة اليتيم داخل الكويت 
20 دين����ارا وخارجه����ا 15 

دينارا.
أنن����ا نتعاقد  وأضاف 
البلدان اخلارجية مع  في 
اجلمعيات الرسمية املشهرة 
والرسمية ونحرص على 
الكويت  دع����وة س����فراء 
على مشاركتنا في توزيع 
املساعدات والكفاالت لأليتام 
ونلمس منهم تعاونا كبيرا 
ونقيم احلف����ات لأليتام 
ونكرم املتميزي����ن منهم 
أثناء احلفل أعام  وترفع 
الكويت عالية خفاقة تعكس 
حب شعبها الكرمي لصنع 
املع����روف وعم����ل اخلير. 
مبينا أن كل يتيم يفتح له 
ملف خاص به مدون به كل 
املعلومات الهامة به: املنطقة 
التي يسكن بها واملرحلة 
الدراسية التي يتعلم فيها 
وحالته الصحية وعدد أفرد 

أسرته، ونقوم بني الفينة 
واألخرى بزي����ارة األيتام 
وتوزيع املس����اعدات لهم 
مثل عيدية اليتيم وكسوة 
اليتيم ويقوم أهل اخلير 
الدراسية  بسداد الرسوم 
عن الذين يكفلونهم وغيرها 
من األنش����طة والفعاليات 

األخرى.
وتقدم اخلالدي بالشكر 
ل����وزارة اخلارجي����ة على 
تعاونه����ا الامح����دود مع 
أنشطة اجلمعية اخلارجية 
وحرصه����ا الش����ديد على 
تفعي����ل رس����الة الكويت 
اخليرية وكذل����ك لوزارة 
االجتماعي����ة  الش����ؤون 
والعمل والتي حترص على 
العمل اخليري  مؤسسية 
وتنظيمه وإح����داث نقلة 
نوعية به، ليس����تفيد منه 
أكبر ش����ريحة من الفقراء 

واأليتام واملعوزين.

»النجاة اخليرية«: نكفل 12 ألف يتيم داخل الكويت وخارجها 

يتيمة من سورية مع علم الكويت

اجلمعية حترص 
على صياغة منظومة 
خيرية متكاملة تركز 

على بناء اإلنسان 
وتعليمه وتثقيفه
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شهادة براءة االختراع  املخترع أحمد العلي يتسلم الشهادة املعتمدة من م.خالد احلسن 

العلي  الطالب أحمد  نال 
الذي يتاب����ع تخصص طب 
الفم واألسنان في  وجراحة 
جامعة مانشس����تر باململكة 
ب����راءة اختراع من  املتحدة 
ب����راءات االختراع  مكت����ب 
بالواليات املتحدة األميركية 
عن جه����از لتصحيح عملية 

تنظيف األسنان.
العلي في تصريح  وقال 
صحافي إن اجلهاز يحمل فكرة 
جديدة تعمل على تصحيح 
عملي����ة تنظيف األس����نان 
أكثر سهولة بهدف  وجعلها 
تقليل نسب تسوس األسنان 
ومعدالت اإلصابة بأمراض 

اللثة والوقاية منهما.
وأهدى ه����ذا اإلجناز إلى 
الكويت متمنيا في املستقبل 
القري����ب »أن يرى النور من 
خالل تقييم االختراع ومن ثم 
تطبيقه كمنتج على املستويني 

الصناعي والتجاري«.
م����ن جانبه أش����اد مدير 
إدارة االبت����كار بالوكالة في 
مركز صباح األحمد للموهبة 

واإلبداع م.خالد احلسن بهذا 
اإلجن����از الكبي����ر للمخترع 

الكويتي العلي.
وقال احلسن في تصريح 
مماثل إن ما حققه املخترع 
العل����ي يعد إجن����ازا جديدا 
يضاف إل����ى رصيد الكويت 
باالختراع����ات  احلاف����ل 

واالبتكارات.
من جهته أعرب األمني العام 
املساعد للنادي العلمي علي 
اجلمعة عن االعتزاز بوجود 
طاقات ش����بابية تعمل على 
حتقي����ق كل ما يدعو للفخر 

باسم الكويت.
وأش����اد بجهود املخترع 
العلي »كمثال للشاب الكويتي 
الذي ال يتوانى في  املجتهد 
رفع شأن الكويت في احملافل 

احمللية والدولية«.
وي����درس الطالب العلي 
بالس����نة الرابعة في جامعة 
مانشستر العريقة التي تعد 
واحدة من أفضل اجلامعات 
على مستوى بريطانيا والعالم 
حسب تصنيفات عاملية وهو 

عضو أيضا في النادي العلمي 
منذ عام 2002.

وس����بق أن حصل العلي 
عل����ى امليداليت����ني الفضية 
ف����ي )املعرض  والبرونزية 
الدول����ي لالختراعات( على 
مستوى في الشرق األوسط 
وش����ارك في عدة ملتقيات 
علمية دولية للش����باب في 
تش����يلي وجن����وب أفريقيا 
وامللتقى الصيفي للفيزيائيني 
الشباب في كندا وملتقى لندن 

العلمي الدولي للشباب.
وعالوة على ذلك اختير 
ف����ي املجلة  العل����ي عضوا 
املتخصصة التابعة للرابطة 
الدولية لطلبة طب األسنان في 
جنيڤ كما انتهى من الدراسة 
العلمي����ة اخلاص����ة بتلوث 
فرش األسنان باملشاركة مع 
د.نورية املراغي والبروفسور 
علي دشتي من كلية العلوم 
الطبية املساعدة في جامعة 
الكويت وسيتم قريبا نشرها 
في إحدى الدوريات العلمية 

احملكمة.

طالب كويتي ينال براءة اختراع عاملية
عن جهاز لتصحيح تنظيف األسنان

خالد الطريجي 

أعل���ن رئي���س مجلس 
الفيح���اء  إدارة جمعي���ة 
التعاونية خالد الطريجي 
االستمرار في عملية اإلجناز 
والتطوير وإطالق املهرجانات 
التس���ويقية والع���روض 
املميزة التي كان آخرها في 
شهر رمضان املبارك باسعار 
منافس���ة إلى جانب تعزيز 
اجلوانب التس���ويقية عبر 
افتتاح التوس���عة اجلديدة 
في السوق املركزي وطرح 

أنشطة استثمارية.
وأش����ار إل����ى ان فترة 
الصي����ف الت����زال حافلة 
بالعدي����د من االنش����طة 
واملهرجان����ات، حي����ث مت 
التحضي����ر إلطالق رحلة 
العم����رة نوفمب����ر املقبل، 
ودورة لك����رة القدم خالل 

أيام، مع توفيرنا 11 نقطة 
لدعم املشاريع الصغيرة 

في السوق املركزي.
وبني الطريجي أن هذه 
الكثير  اإلجنازات وغيرها 
يتطلب تعزي����ز الكفاءات 
واخلبرات لدينا لتتوافق 
مع املرحلة املقبلة، ولذلك 
فإن اجلمعي����ة أعلنت عن 
حاجتها لبعض التخصصات 
الوظيفية املهمة في مجاالت 
متعددة تستهدف تطوير 
االداء واالرتقاء مبستوى 
اخلدمات املقدمة في مختلف 

املجاالت.
وذك����ر أن م����ن ضمن 
االختصاصات مراقب في 
السوق املركزي وسكرتير 
تنفي����ذي وس����كرتير مع 
اش����تراط أن يكون لديهم 

مؤهالت متكنهم من العمل 
في اجلمعية لتقدمي ما لديهم 
من خبرات خلدمة االهداف 
التي نسعى إليها، مبينا أن 
االولوية ستكون للكويتيني 
ومن هو قابل للتسجيل في 
التأمينات االجتماعية وغير 
عامل ف����ي جهة أخرى مع 
خضوعه لشروط االختيار 

واملقابلة الشخصية.
واضاف أن هذه الشروط 
والضوابط مهمة ومحورية 
لضمان جودة االداء وقيام 
املوظف باملهام املوكلة إليه، 
مبينا أن احلاجة ماسة لهذه 
االختصاصات، خصوصا أن 
جمعية الفيحاء التعاونية 
تش����هد تط����ورا الفتا في 
املقدمة  مستوى اخلدمات 

للمساهمني وروادها.

االستعانة بخبرات إضافية لتحقيق األفضل

الطريجي: تطوير اخلدمات في تعاونية الفيحاء متواصل

أحمد العلي

اجلهاز يهدف 
إلى تقليل 

نسب التسويس 
ومعدالت اإلصابة 

بأمراض اللثة
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جانب من العمل في مدرسة عبدالعزيز قاسم حمادة 

الطالب والطالبات.  
وثم���ن الدوس���ري دور 
الوكيل املس���اعد للمنشآت 
د.خال���د الرش���يد والوكيل 
املس���اعد للتعلي���م الع���ام 
فاطمة الكندري، ومدير عام 
منطقة الفروانية التعليمية 
الدور  بدرية اخلالدي على 
الكبي���ر ال���ذي يقومون به 
املتواصلة  واالجتماع���ات 
وتس���هيل وتذليل مس���ار 
العمل إلجنازها في أس�رع 
وق��ت ممك��ن باالضافة الى 
توص��ي���ات وزي��ر التربية 
ووزير التعليم العالي د.بدر 
العيسى ووكيل وزارة التربية 

د.هيثم االثري. 

بالطرق او الس���احات التي 
قد تعرضهم للخطر مقابل 
رسوم رمزية ال تتجاوز 2 
دينار وذلك من الس���اعة 5 
حتى ال� 11 مس���اء كل يوم، 
اما بالنسبة للمقاصف داخل 
املدارس االبتدائية واملتوسطة 
والثان���وي فالعمل جار مع 
اجلهات احلكومية األخرى 
ذات الصل���ة مث���ل البلدية 
والصحة م���ن خالل جلان 
خاصة تس���عى لتشغيلها 
وفق شروط صحية دقيقة 
جدا تضمن حصول املتعلمني 
على وجبة صحية متكاملة 
ذات جودة عالية وبأسعار 
رمزية في متن���اول جميع 

واجلذرية والبس���يطة من 
)ديكور وتس���كير ممرات 
وطالء واصباغ وسيراميك 
وس���يجما وعوامل أسطح 
الكهرب���اء واإلنارة  وأعمال 
الداخلية  وجميع االعم���ال 
واخلارجية(، اما بالنس���بة 
للتكييف فقد مت التعاقد مع 
شركتني كل شركة مختصة 
بصيان���ة تكيي���ف مدارس 
مناطق محددة بذاتها ومتت 
تغطية صيانة تكييف جميع 
التابعة للفروانية  املدارس 
التعليمي���ة والبالغ عددها 
تقريبا 12 الف وحدة تكييف 
صغي���رة و8 آالف مكين���ة 
تكييف مركزي مع التنويه 
ب�����ان كل م���دارس مرحلة 
رياض األطفال البالغ عددها 
34 تعمل بنظ���ام التكييف 

املركزي بشكل كامل. 
وأش���ار الدوس���ري إلى 
تش���غيل 11 صالة للرياضة 
البدنية معظمه���ا ملدارس 
البنات حي���ث مت اعطاؤهم 
االولوية بعدد الصاالت ومنها 
للبنني فقط 4 صاالت ملدارس 
البنني، كما مت انشاء فصول 
دراسية في 14 مدرسة بدل 
الفصول الصاج الس���ابقة، 
الكهرب���اء عن  ومت فص���ل 
كل ما هو »ص���اج«، وجار 
العمل عل���ى احلفر وإعداد 
القواعد إلنش���اء فصول او 
مخازن عوض���ا عنها، علما 
بان العمل لن يعيق الدراسة 
إطالقا حيث مت عمل مخارج 
ومداخل وممرات منفصلة 
متاما عن املدرس���ة إلمتام 
إلى  البناء، مش���يرا  عملية 
اآلثار  تبدي��ل سور روضة 
في منطقة خيطان وطالء عدد 
م�ن امل�دارس بأل��وان مناسبة 
للجنسني حيث اعتمد اللون 
)البيج( ملدارس البنني واللون 
البنات،  )الوردي( ملدارس 
مطالب���ا الطالب والطالبات 
باالهتمام مبدارسهم واحلفاظ 
عليها وعدم التعمد في اتالف 
مرافقه���ا او الكتاب���ة على 
حوائطها. كما طالب أولياء 
األمور بأهمية توعية األبناء 
بان املدارس هي بيتهم الثاني 
ويقضون بها ما ال يقل عن 8 
ساعات من يومهم واحملافظة 
عليها وعلى مرافقها محافظة 
بالدرجة االولى على صحتهم 
وضمان���ا لع���دم تعرضهم 
للخطر، وم���ن جهة اخرى 
هناك من سيأتي بعدهم اليها 
كما ان احملافظة عليها حفاظ 

على األموال العامة. 

4 أندية مسائية 

من جهة اخ���رى، أعلن 
الدوسري عن افتتاح 4 أندية 
اثنني منها للذكور  مسائية 
واثنني لإلناث وجتهيز عدد 
من مالعب املدارس وتسليمها 
العامة للش���باب  للهيئ���ة 
والرياضة والتي س���لمتها 
بدورها للجمعيات التعاونية 
لتشغيلها كخدمة مجتمعية 
للحفاظ على األبناء من اللعب 

وأكد الدوسري ان عقود 
الصيانة في منطقة الفروانية 
التعليمي���ة مقس���مة على 
منطقت���ني االولى تضم 32 
مدرس���ة والثانية تضم 28 
مدرسة من مختلف املراحل 
التعليمية تشمل صيانتها 
الطارئة  جمي���ع االعم���ال 

التي بجانبها باالضافة الى 
دخول مدرسة بنظ�ام م�دارس 
الفروانية  الدم��ج ملنطق���ة 
التعليمية بعد ان مت جتهيزها 
وتخصيص الهيئة التعليمية 
واإلداري���ة لها ف���ي منطقة 
خيطان لتبدأ العمل في العام 

الدراسي املقبل. 

محمود الموسوي 

كش���ف مراق���ب صيانة 
»الفروانية« ومدير الشؤون 
الهندس���ية باالنابة ومدير 
ادارة األنشطة باالنابة علي 
 الدوسري في تصريح خاص 
ل� »األنباء« عن استعدادات 
منطقة الفروانية التعليمية 
الدراسي  العام  الس���تقبال 
اجلديد معلن���ا عن دخول 
مدرس���ة عام���ر ب���ن ربيع 
االبتدائي���ة للبن���ني العمل 
الفعلي العام الدراسي املقبل 
لتكون باكورة مدارس منطقة 
إشبيلية باإلضافة إلى انشاء 
مدرستني للمرحلة املتوسطة 
للبن���ني والبن���ات س���يتم 
تش���غيلهما فعليا في العام 
الدراسي 2017/2016 خلدمة 
أما  اهالي منطقة إشبيلية. 
ري���اض األطفال فتم أيضا، 
التنقل  للتخفيف من عبء 
عنهم، اعادة تشغيل روضة 
اجللي���ب التي كانت مغلقة 
خلمس سنوات ماضية خلدمة 
منطقة إش���بيلية واملناطق 

طالء مدرسة أم حبيبة االبتدائية للبنات

وملعب كرة القدم في مدرسة عبدالعزيز قاسم حمادة 

أعمال الصباغة في روضة الريحان

م.علي الدوسري

العويد ودشتي 
جنديان مجهوالن

توجه م.علي الدوسري 
بالشكر اجلزيل للجنود 

املجهولني في منطقة 
الفروانية التعليمية 

م.فارس العويد وم.علي 
دشتي وجميع املهندسني 

واملهندسات العاملني بإدارة 
الشؤون الهندسية بالفروانية.

12 ألف وحدة 
صغيرة و8 آالف 
مكينة سنترال 
تقريبًا جاهزة 

ملدارس الفروانية 
التعليمية 

الدوسري لـ »األنباء«: تشغيل »عامر بن ربيع االبتدائية« للبنني أول مدرسة بإشبيلية العام الدراسي املقبل

»الفروانية التعليمية« استعدت للعام الدراسي اجلديد
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د. بدر املطر 

أك����د رئي����س اجلمعية 
الكويتية للسالمة املرورية 
عض����و املجل����س االعل����ى 
للم����رور د.ب����در املطر على 
أهمية املشروعات اخلاصة 
بقطاع هندسة الطرق والتي 
من ش����أنها تنظيم وتطوير 
منظومة الط����رق في البالد، 
كاشفا في الوقت ذاته أنه رغم 
االهمية إال أنها لن تساهم في 
انتهاء مش����كلة االزدحامات 
املرورية مطل����ع العام 2018 
كما مت االعالن عنه، كاش����فا 
في الوقت ذاته أن البالد مقبلة 
على كارث����ة مرورية خالل 

اخلمس سنوات املقبلة.
ف����ي تصريح  وأوض����ح 
صحافي أن املشكلة احلقيقية 
في االزدحامات املرورية التي 

تعاني منها البالد ان الطرق 
ل����م تعد تتحم����ل املزيد من 
الس����يارات خاص����ة في ظل 
االرتفاع املطرد لها والذي فاق 
املليونني وهو عدد ضخم جدا 
بالنسبة ملساحة الطرق في 

الكويت. 
وأش����ار املطر الى وجود 
مش����كالت عدة مترتبة على 
االزدحام املروري وال ميكن 
للطرقات حل كل شيء مبعنى 
أنه مهما متت توسعة أو فتح 
طرق����ات جديدة فان ذلك لن 
يحل مشكلة االزدحام املروري 
ما لم يكن هناك تفكير شامل 
حلل املشكلة ومن أبرز ذلك 
وأكثرها ضرورة عملية النقل 

اجلماعي واملترو.
وأك����د على أن املش����كلة 

املرورية في الكويت ستصبح 
أزلي����ة ما لم يت����م االهتمام 
بالنقل اجلماعي والتوجه الى 
اعتم����اده ابتداء من املدارس 
وجعله إلزامي����ا مع ترويج 
حمالت اعالمية للتشجيع على 
ركوب حافالت النقل اجلماعي، 
كما يجب ان تبادر ش����ركات 
النقل اجلماع����ي احلكومية 
إلى رفع مستوى  واخلاصة 
الراحة والترفيه في حافالتها 
املواطن����ني على  لتش����جيع 

التوجه للنقل اجلماعي.
وشدد في ختام تصريحه 
عل����ى أهمية نش����ر الثقافة 
املرورية وسرعة التوجه الى 
تنفيذ مشروع »املترو«، فضال 
عن احلد من رخص القيادة 

للوافدين.

املطر: االهتمام بالنقل اجلماعي وجعله إلزاميًا
ضرورة حلل األزمة املرورية

إبراهيم الفودري ووليد األنصاري يتوسطان املشاركني في االجتماع

م.علي أكبر وعبداالرحمن املطيري والقس عمانويل غريب وجنالء النقي                   )هاني عبداهلل(

مشهد من مسرحية »فداك عيالك« 

جانب من العرض املسرحي

من احلضور في العرض

عرض مسرحي قدمه فريق داميوند التطوعي

محافظة األحمدي و»هيئة الشباب« تبحثان التعاون 
ضمن مشروع »محافظتي أجمل«

»فداك عيالك« تؤكد على اللحمة الوطنية
 ونبذ االختالفات في املجتمع

عقدت محافظ����ة األحمدي 
ممثلة في اللجنة املنظمة ملشروع 
حمل����ة »محافظت����ي أجمل«، 
اجتماعا مبركز شباب القادسية 
الرياضية، مع رئيس وزعضاء 
الفريق التطوعي للهيئة العامة 
للش����باب والرياضة، وممثلي 
الفرق التطوعية املنضوية في 
الفريق لبحث س����بل التعاون 
املش����ترك في إطار املش����روع 
حتديدا والقادم من مشروعات 

محافظة األحمدي إجماال. 
و قال مدي����ر إدارة املكتب 
الفني مبحافظة األحمدي ومنسق 
الفودري  إبراهيم  عام احلملة 
إن مش����روع محافظتي أجمل 
بصدد اإلعداد والتجهيز لطرح 
استبيان موسع حول األولويات 
التي يرى املواطنون واملقيمون 
في محافظة األحمدي ضرورة 
البدء في تنفيذها لتحقيق أهداف 

مشروع محافظتي أجمل.
الفودري: انطالقا  وأضاف 
من ذلك، جاء عقد هذا االجتماع 
بحضور رئي����س فريق العمل 
التطوعي بالهيئة العامه للشباب 
والرياضة، ولي����د األنصاري، 
ومدي����ر إدارة العالقات العامة 
واإلعالم مبحافظ����ة األحمدي 
خالد املال، ومدير إدارة العالقات 
احلكومي����ة حام����د اإلبراهيم، 
وممثلي عدد من الفرق التطوعية 
التي لها خبرات سابقة، لبحث 
التنس����يق معها لتكون  سبل 
ف����ي املش����روع،  له����ا بصمة 
وتعزيز املش����اركة املجتمعية 
للمواطنني مب����ا يضمن جناح 

عبداهلل الراكان

حتت رعاي����ة وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود انطلقت 
امس مسرحية »فداك عيالك« 
والتي يقدمه����ا فريق داميوند 
بقاعة مركز تنمية املجتمع في 

بيان.
وأكد مدير العالقات العامة 
في فريق داميوند م.علي أكبر 
أن عرض مسرحية فداك عيالك 
جاءت تعبي����را للوالء للوطن 
ولصاحب السمو االمير، الفتا 
الى ان املس����رحية من تأليف 
م.محم����د احل����واج واخ����راج 
د.محمد املروان وأداء مجموعة 
من الش����باب املتطوع اعضاء 
الى  الفريق مبضمونها تهدف 
التأكي����د على اللحمة الوطنية 
ونبذ الفروقات واالختالفات في 

املجتمع الكويتي.
وأض����اف اكب����ر ان الفريق 
الذي تأسس عام 2014 ويضم 
مجموعة من اكادمييني وفنانني 
ف����ي مختلف  ومتخصص����ني 
املجاالت يهدف الى نشر الوعي 
من خالل تقدمي دورات تدريبية 
وورش عمل تس����تهدف كافة 
شرائح املجتمع وتصب باجتاه 
التنمية البش����رية. من جهتها 
قالت د.سوسن البلوشي نائب 
رئيس الفريق ان هذا العمل قد 

املشروع وحتقيق الهدف املرجو 
من����ه خلدمة أهال����ي محافظة 

األحمدي.  
ق����ال رئيس  م����ن جانبه، 
فريق العمل التطوعي بالهيئة 
العامة للشباب والرياضة وليد 
األنص����اري إن ه����ذا االجتماع 
التنس����يقي ناقش كيفية دعم 
جه����ود محافظ����ة األحم����دي 
التنموية وس����بل املس����اهمة 
الفعلية والعملية في مشروع 
محافظت����ي اجم����ل، الفتا إلى 
أن قطاع الش����باب في الهيئة 
العامة للشباب والرياضة دائما 
التطوعية  الفرص  يبحث عن 
التي ميكن للش����باب الكويتي 
استثمار طاقاته وخبراته فيها، 
مبا يع����ود بالنفع عليه وعلى 
الوطن بوجه ع����ام.  وأضاف 
األنصاري: يج����ب أن تتكامل 
جهود كل إدارات ومؤسس����ات 
الدول����ة لتحقيق التنمية التي 

الفريق  اجنز بسواعد اعضاء 
الذي اعتم����د كل االعتماد على 
نفس����ه ماديا ومعنويا وساند 
بعضه البعض ليوصل كلمة في 
حق هذا الوطن بأن ابناءك فداك 
يا وطني« كما تقدمت بالشكر 
الفريق  اجلزيل لكل اعض����اء 

ورؤس����اء اللجان ملا بذلوه من 
جهود لنجاح هذا العمل والظهور 
بشكل مش����رف. وفي اخلتام 
شكر مؤس����س الفريق وزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل على 
توجيهاتها وتشجيعها لعمل 

فريق الشباب التطوعي.

نأمله����ا جميعا، الفت����ا إلى أن 
فكرة حملة مشروع محافظتي 
اجمل الت����ي أطلقتها محافظة 
األحمدي إمنا تعب����ر عن فكر 
جديد وتوجه تنموي مستدام 
يجب دعمه بشتى السبل، والشد 
على أيادي القائمني عليه ملا له 
من م����ردود إيجابي على الفرد 
واملجتمع. وأش����ار األنصاري 
التطوعي  العمل  إلى أن فريق 
العامة للش����باب قام  بالهيئة 
بترش����يح الفريق التطوعي » 
yes we can«، للمش����اركة في 
مش����روع محافظتي أجمل، ملا 
ألعضائه من خبرات س����ابقة 
وعديدة في العمل التطوعي في 
مناطق الكويت املختلفة، وفي 
مش����روعات متنوعة األهداف، 
بطرق حديثة ومتطورة وبأفكار 
وس����بل مبتكرة تتماش����ى مع 
العصر احلديث، خاصة وسائل 

التواصل االجتماعي.

الفودري: نسعى 
إلى تعزيز مساهمة 

 الفرق التطوعية 
في املشروع

األنصاري: فكر 
احملافظة جديد 
وتوجهها تنموي 
مستدام يجب 

دعمه بشتى السبل

 الكويت مقبلة 
على كارثة مرورية 

خالل 5 سنوات

أكبر: الفريق تأسس 
عام 2014 ويضم 

مجموعة من 
أكادمييني وفنانني 

ومتخصصني في 
مختلف املجاالت
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»الصحة« تتسلمه نهاية العام.. وتشغيله تدريجياً مطلع 2016

مستشفى جابر.. األكبر بالشرق األوسط 
والسادس على مستوى العالم

م. أحمد اجلسار وعواطف الغنيم ورحاب الفليج خالل اجلولةم. أحمد اجلسار وأحمد املطيري مع القائمني على املشروع  )قاسم باشا( تأثيث املستشفى متهيدا لتسليمه 

فرج ناصر 

كشف وزير االشغال العامة 
ووزير الكهرباء واملاء م.أحمد 
اجلس���ار انه س���يتم تسليم 
مستشفى جابر لوزارة الصحة 
نهاية العام احلالي، الفتا الى ان 
هناك بعض االعمال الهامشية 
التي لم تنجز ولكنها لن تؤثر 
على سير االعمال باملشروع.

واض���اف اجلس���ار ف���ي 
تصريح صحافي خالل اجلولة 
التي قام بها على مستش���فى 
جاب���ر وس���ير العم���ل فيه 
صباح امس ان وزارة الصحة 
ستقوم بتشغيل املستشفى 
تدريجيا مطل���ع العام 2016 
بع���د ان يتم تركيب االجهزة 
الالزمة، موضحا  واملع���دات 
ان هذه الزيارة تأتي ملتابعة 
كل ما من شأنه دفع مسيرة 
االعمال واالطالع على مراحل 
االنتهاء في مختلف مكونات 
املشروع بعد االجتماع املغلق 
مع املقاول للتباحث ومناقشة 
جميع ما يلزم النسيابية العمل 

باملشروع.
ان  اجلس���ار  واض���اف 
مستشفى الشيخ جابر يعتبر 
اكبر مستشفى بالشرق االوسط 
اكبر مستشفى في  وسادس 

العالم، حيث يش���تمل على 
خدم���ات واس���عة للمرضى 
واملراجعني، مبينا انه يحتوي 
على 1168 سريرا، ومزود بثالثة 
مهابط للطائرات الهيليكوبتر، 
فضال عن توافر 5 آالف موقف 
ملركبات املراجعني، و50 موقفا 
لسيارات االسعاف، كما يحتوي 

على ملجأ للحماية.
وقال اجلسار ان املستشفى 
يعتب���ر مركزا طبيا متكامال، 
حيث يتكون من خمسة ابراج 
لغرف املرضى بارتفاع تسعة 
القدرة  طوابق لكل برج، مع 
التوس���عة املستقبلية  على 
بإضافة برج سادس، باالضافة 
ال���ى العي���ادات اخلارجي���ة 
املتكاملة بكل التخصصات، 
ومركز اس���نان تخصصي، 
التشخيص والعالج  ومبنى 
ال���ذي يحتوي عل���ى غرف 
العمليات املتنوعة واملختبرات 

وبنك الدم واألشعة ومختلف 
انواع اخلدمات الطبية االخرى، 
انه يحتوي على  الى  مشيرا 
سبعة مداخل ولكل مدخل ستة 
مصاعد لل���زوار، اضافة الى 
مصاعد للمرضى واخلدمات 
وبع���دد اجمال���ي يصل الى 
150 مصع���دا تقريبا، فضال 
ع���ن وجود مرك���ز للكوارث 
واحلوادث وهو االول من نوعه 
في الكوي���ت، مع توافر مول 
طبي ميتد عل���ى طول واحد 
كيلومتر ويحتوي على محالت 
متنوعة واستراحات متعددة 

للمرضى واملراجعني.
واضاف انه مت انشاء محطة 
كهربائي���ة مركزية بعمق 19 
مترا حتت االرض، في سابقة 
هي االولى من نوعها، حيث 
تغطي احتياجات املستشفى 
وبنسبة 100%، الفتا الى انه 
الكويت  وللمرة االول���ى في 

يتم تطبيق نظ���ام الطوابق 
اخلاصة باخلدمات الكهربائية 
وامليكانيكي���ة ف���وق غرف 
املهمة،  العمليات واألج���زاء 
بحيث تتم اعمال الصيانة من 
الطاب���ق األعلى دون تعطيل 
العمل، موضحا ان املستشفى 
يحتوي ايضا على مبنى خاص 
لسكن الطواقم الطبية املختلفة 
من اطباء وممرضني وخدمات 
طبية اخ���رى، باالضافة الى 
مبنى االدارة وقاعة مؤمترات 
كب���رى، مبينا ان مش���روع 
املستشفى يقام على 220 ألف 
متر مربع، ومبجموع مساحة 
بناء تصل الى 725 ألف متر 
مربع، كما ان كمية اخلرسانة 
املس���تخدمة باملشروع تبلغ 
650 ألف مت���ر مكعب، فيما 
تصل كمية حديد التس���ليح 
املستخدمة باملشروع الى 85 

ألف طن.

جمعية ضاحية جابر العلي التعاونية
إعالن عن تسيير رحلة العمرة لعام 2015

لعدد )200( معتمرا

جمل�س الإدارة

ي�سر جمعية �ساحية جابر العلي التعاونية اأن تعلن لل�سادة امل�ساهمني الكرام عن ت�سيري 

رحلة للعمرة ح�سب م�افقة وزارة ال�س�ؤون االجتماعية والعمل بكتابها رقم 2015/24544 

بتاريخ 2015/7/14م.

وفقًا لل�سروط التالية :

1- اإح�ســـار البطـــــاقــــة املدنيـــــة االأ�ســـليــــة و�ســــ�رة عــــن 

ج�از ال�سفر.

اأن يك�ن امل�سرتك م�ساهمًا باجلمعية وم�سى على   -2

وزارة  قـــرار  )حــ�ــســب  كــامــلــة  مــيــاديــة  �سنة  ع�س�يته 

ال�س�ؤون االجتماعية والعمل(.

3- اأال يك�ن �سبق له امل�ساركة والتمتع برحات العمرة 

ال�سابقة التابعة للجمعية.

4- اأال يقل عمر امل�سرتك عن خم�سة ع�سر عامًا عند الت�سجيل.

5- بداية الت�سجيل االأحد 2015/8/2م حتى نهاية دوام ي�م اخلمي�س 2015/8/20م.

6- يف حالة زيادة عدد امل�ساركني عن العدد املطل�ب �سيتم عمل قرعة حتدد فيما بعد.

ال�سبـــت  يــــــ�م  والعـــ�دة  2015/10/28م  االأربـــــعـــاء  يـــ�م  اهلل  �ســــــاء  اإن  املغــــادرة  مــــــ�عــــــد   -7

2015/10/31م.

8- ال يج�ز للفائز بالقرعة التنازل ل�سخ�س اآخر ول� كان م�ساهمًا.

9- اإذا اعتذر اأحد الفائزين بالرحلة يحل حمله االحتياط.

10- ت�سديد الر�س�م املقررة يف اجلمعية عند الت�سجيل )ح�سب قرار وزارة ال�س�ؤون(.

11- الر�س�م املقررة )50 د.ك( فقط خم�س�ن دينارًا.

12- الت�سجيـــــل بق�ســــم امل�ساهمــــني اأثنـــاء الــــدوام الــــر�سمــــي مــــن ال�ســــاعة 8 �سبـــاحــــًا اإىل 

ال�ساعة 2 ع�سرًا.

13- ال يحــــق للفائـــــز بالقرعــــــة ا�ستعـــادة الر�ســــ�م التي �ســـددها يف حـــال انهــــاء اجراءات 

احلجز.

كما تعلــن اجلمعية ل�سركـــات ال�سياحـــة وال�سفــر املتخ�س�ســة الراغبـــة يف تنظيم رحلة 

العمرة التقدم اإىل اإدارة اجلمعية ال�ستام كرا�سة ال�سروط نظري دفع ر�سم قدره ثاث�ن 

دينارًا غري قابلة للرد وتقدمي العرو�س يف االأظرف املغلقة وذلك اعتبارًا من ي�م االأحد 

امل�افق 2015/8/2م وحتى نهاية دوام ي�م اخلمي�س امل�افق 2015/8/13.

يحتوي على 1168 
سريراً ومزود بثالثة 

مهابط للطائرات 
الهيليكوبتر و5 آالف 

موقف ملركبات 
املراجعني

محطة كهربائية 
مركزية بعمق 19 
متراً حتت األرض 
تغطي احتياجات 

املستشفى بنسبة 
%100

مبنى خاص لسكن 
الطواقم الطبية 

املختلفة من أطباء 
وممرضني وخدمات 

طبية أخرى

تدوير جزئي ملديري 
الطرق السريعة 

واملشاريع الكبرى
 في »األشغال«

أكد مصدر مسؤول بوزارة 
األشغال ان الوزارة ستشهد 
خللالل األيام املقبلة حركة 
تدوير وتنقللالت ملديري 
قطاعات الطرق السللريعة 
واملشاريع الكبرى. وأضاف 
ان هذا التدوير سيقتصر 
على هذين القطاعني خاصة 
ان قطاع املشاريع الكبرى لم 
تشمله حركة التدوير بشكل 
كبير، الفتا الى ان من ابرز 
املديرين الذين سيشملهم 
التدوير م.سرور العتيبي 
الذي يشغل مديرا في قطاع 
املشللاريع الكبرى، ومدير 
ادارة صيانة الطرق بقطاع 
املشللاريع الكبللرى رجاء 
املؤمن. وقال املصدر ان هذا 
التدوير يهدف الى مصلحة 
العمللل وضخ دماء جديدة 
في مواقع اخرى، مشلليرا 
الى ان الوزارة سللتخاطب 
ديللوان اخلدمللة املدنيللة 
بخصوص حركة التدوير 

املزمع تنفيذها.د

مستشفى جابر االحمد 
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الشيخ دعيج اخلليفة

د.بدر الشريعان

أشار وزير الكهرباء واملاء األسبق واألستاذ 
في كلية الهندسة جامعة الكويت د. بدر 

الشريعان الى أنه يفضل قضاء أغلب فترات 
الصيف في الكويت، موضحا ان املدة التي 

يقضيها خارج الكويت كحد أقصى هي 
أسبوعان لطبيعة عمله ودائما ما تكون 

على حساب العطلة، خاصة اننا مرتبطون 
بالفصل الصيفي والوقت األكادميي، الفتا 

الى ان »األسبوعني التي يقضيها خارج 
الكويت ترجعنا للكويت مشتاقني ويرجعنا 

لها احلنني«.
وبني الشريعان عشقه ألميركا ودول حوض 
البحر املتوسط من اجلانب االوروبي تركيا، 

ايطاليا واليونان، ومن اجلانب العربي 
بيروت، االسكندرية،  مرجعا سبب تعلقه 

بأميركا، الى انه قضى سنوات دراسته 
اجلامعية والعليا هناك، فهي تعتبر قارة، 

وجتد كل ما تبحث عنه فيها عندما تخطط 
للسفر في الصيف.

وفيما يتعلق بأسباب تفضيل البعض قضاء 
العطلة خارج الكويت، أكد ان ما يجعل 

األغلبية يفضلون قضاء الصيف في اخلارج 
هو احلرارة والطقس، وحتى لو مت توفير 

أماكن سياحية داخلية فهي حتتاج الى 
مشاريع رهيبة، وأشار الى تطوير جزيرة 

فيلكا والى عمل مشروع كبير جاذب للسياح 
في الكويت او اخلليج، الفتا إلى انه منت اليه 

بعض األخبار عن تطوير جزيرة بوبيان، 
وهو ما يجعل الكويت جاذبة للسياحة، 

مقترحا ان تقوم الكويت بعمل املشروعات 
اخلاصة بالسياحة الصحية والعالجية، مثل 

إقامة املنتجعات الصحية ومراكز تأهيل كبار 
السن والعالقات التأهيلية، موضحا ان تلك 

املشاريع جتعل الكويت في مقدمة الدول 
السباقة في الفكرة بني الدول املجاورة التي 

تتميز بالسياحة التسويقية والدينية.
وأضاف: »نحتاج إلى فنادق أكثر وإلى 

تعزيز عددها لتتوافر لدينا البنية التحتية 
لعمل مشاريع سياحية في الصيف، خاصة 
ان الكويت في فبراير تعتبر أفضل وجهة 

للسياحة للعموم واخلليج بشكل خاص، إال 
ان الفنادق ال تتحمل املزيد، كما أفاد بفكرة 
تطوير املطار جلذب اعداد أكبر من الزوار 

والسياح وزيادة عدد البوابات وحتسني 
اخلدمة من البنية التحتية والكوادر والدعم«.

كما لفت الى ان اغلب الدول فيها وزارة 
للسياحة إال الكويت تفتقد لهذه الوزارة، 

ولدينا فقط ادارة خاصة بالسياحة 
وحتتاج الى ان تكون أقوى وتعطى دعم 
أكبر وأفضل مثل دعم املدينة الترفيهية 

وتطويرها، فالكويتيون السياح يصرفون 
الكثير في اخلارج، ولو شجعنا السياحة 

الداخلية فسيتم الصرف في الداخل ويعزز 
اقتصادنا، كما لو عززنا اجلامعات اخلاصة 

كذلك سيقل عدد الطلبة املبتعثني للخارج 
ويزيد عددهم في الكويت.

الشريعان: أعشق بيروت 
واإلسكندرية.. والسياحة 

الداخلية تعزز االقتصاد 

الشيخ دعيج اخلليفة قال انه من هواة 
البحر واحلداق، ما يجعله يفضل قضاء 

العطلة الصيفية في الكويت ومييزها 
على الدول األخرى، مرجعا السبب الى 

ما تتميز به الكويت من جزر وبحر، وهو 
ما يجعلها بيئة مناسبة للحداق ألجوائها 
الرائعة واملثالية لعشاق البحر، مؤكدا ان 

اجلزر الكويتية تتميز عن غيرها من 
اجلزر الواقعة في البلدان العربية املختلفة، 

الفتا الى ان الكويت أيضا دائما ما تتميز 
مبجمعاتها التجارية الرائعة، باإلضافة الى 

دور العرض السينمائية لقضاء أوقات 
ممتعة.

وأضاف ان الكويت بحاجة الى أماكن 
جديدة تواكب احلداثة والتطور مثل الدول 

اخلليجية األخرى، مبينا ان حرارة اجلو 
ليست عائقا فأغلبية الدول العربية مناخها 
مثل مناخ الدول اخلليجية، ولكنها تتميز 

باملباني واملجمعات واألماكن الترفيهية 
اخلاصة بالسياحة، وبني ان من يفضل 
قضاء الصيف خارج الكويت قد يكون 

ذلك بحثا عن الهدوء وبعيدا عن الروتني 
واملناسبات، وكذلك املجمعات واألماكن 
الترفيهية األكثر، خصوصا ان السفر 

ولو ليوم واحد يكون تغييرا وخارجا عن 
املألوف بأماكن جديدة تزورها.

دعيج اخلليفة: 
الكويت تتمتع ببيئة خصبة 

لهواة البحر واحلداق 

كيف يقضي القياديون عطلة الصيف؟
السفر للخارج والسياحة اخليار األول.. وتباين الوجهات بني الدول العربية واألوروبية

في البداية، أكد النائب عادل 
اخلرافي على انه ال يوجد اختالف 
بني قضاء عطلته الصيفية في 
الكويت أو في اخلارج، موضحا 
ان ضغوط عمله بصفته نائبا 
مبجلس األمة تدفعه أحيانا الى 
قضاء عطلته خارجيا، مشيرا الى 
ان اجنلترا عادة ما تكون اختياره 
األول، الفتا الى ان اختياره يعود 
الى حب عائلته واختيارهم الدائم 
الجنلترا، بحيث تكون مقصدهم 

خالل العطلة. 
وأضاف اخلرافي ان الكويت 
املقومات  الكثير م����ن  لديه����ا 
السياحية ولديها من الطبيعة 
ما يسمح لها بأن تكون مقصدا 
سياحيا، مشيرا الى اننا نستطيع 
التغلب عل����ى ارتفاع درجات 
احل����رارة، اال ان النظ����رة الى 
الكويت من الناحية السياحية 
متأخرة بعض الش����يء، الفتا 
الى انه في أوائل الثمانينيات 
مت خصم بعض املبالغ لتهيئة 
التحتية  الكوي����ت وبنيته����ا 
سياحيا خالل فصل الصيف. 
وأوضح اخلرافي ان هناك بعض 
السياحية  املناطق والوجهات 
األكثر س����خونة وحرارة من 
الكويت، ولك����ن لديها اهتمام 
بالس����ياحة، والتي أقصد بها 
السياحة املباحة، موضحا انه 
في حالة االهتمام بالرياضات 
الكويت ستجذب  البحرية في 
شريحة كبيرة جدا من الكويتيني 
للمشاركة بها، مختتما حديثه 
قائ����ال: »إن الس����فر في بعض 
األحي����ان يصبح عادة ال أكثر، 
وان لم تتوافر االمكانيات فلن 
تكون هناك مشكلة في البقاء 

داخل الكويت«. 
في الس����ياق ذاته، أش����ار 
الوكي����ل املس����اعد لقط����اع 
التعاونيات بوزارة الشؤون 
االجتماعية حس����ن كاظم الى 
أنه يفض����ل قضاء عطلته في 
الكويت، ملا تتمتع به من موقع 
جغرافي مميز واطاللة بحرية 
أكثر من رائعة، مشيرا الى ان 
استغالل تلك االطاللة بالشكل 
السياحي الصحيح واملطلوب 
ال����ى جان����ب نش����اط بعض 
الشركات السياحية مثل شركة 
املشروعات السياحية سيخلق 
سياحة حقيقية ويشكل فارقا 
كبي����را في تطوير الس����ياحة 
الكويتي����ة الداخلية. وأضاف 
انه يفضل قضاء وقته  كاظم 
في الصيف بني العمل والبيت، 
الروتني في  واخلروج وكسر 
املطاعم والذهاب الى الشاليه 
خالل عطلة نهاية األس����بوع، 
مرجعا س����بب جلوء أغلبية 
الى قضاء عطلتهم  املواطنني 
الصيفية في اخلارج الى ارتفاع 
درجات احلرارة وارتفاع أسعار 
ايجارات الشاليهات في الكويت، 
ال����ى جانب عدم وجود ما هو 
جديد يقدم للمواطن ما يجعل 

البعض يشعر بامللل. 
من جهة أخرى، قال العضو 
السابق في مجلس األمة واستاذ 
العل���وم السياس���ية بجامعة 
الكويت د.حسن جوهر: افضل 
قضاء الصيف في الدول العربية 
خصوصا انني لدي الكثير من 
املثقفة  النخب���ة  األصدقاء من 

القضاء على االزدحام املروري، 
وإقام���ة مزيد من املش���روعات 
السياحية املختلفة التي تكون 
ق���ادرة عل���ى تغيي���ر وجهات 
املواطن���ني وتدفعهم الى البقاء 

في الكويت. 

كسر الروتين

م���ن جهتها، أك���دت رئيس 
العالقات العامة بوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل فاطمة الفضلي 
على ض���رورة كس���ر الروتني 
وقض���اء بعض الوقت وس���ط 
األه���ل واألصدقاء، مؤكدة على 
ان االستمتاع بالعطلة الصيفية 
يدفعها دائما الى بذل املزيد من 
اجله���د واإلبداع ط���وال العام، 
مش���يرة الى انها تفضل قضاء 
الكويت والقاهرة،  العطلة بني 
مرجعة الس���بب ال���ى األجواء 
الرائعة واألماكن السياحية التي 
تتمتع بها الشقيقة مصر خالل 

فترة الصيف. 
وأضافت انها دائما ما تسعى 
الى املوازنة بني قضاء العطلة في 
الى  الكويت واخلارج، مشيرة 
انها تس���عى دائما الى التواجد 
في الكويت وفقا لطبيعة عملها 

في أغلب األوقات. 
واقترح���ت الفضل���ي اقامة 
مزيد من املشروعات السياحية 
الكويت، والتي  ف���ي  الداخلية 
من ش���أنها التخفيف والتغلب 
ارتفاع درج���ات احلرارة  على 

املرتفعة.
وفي سياق متصل، أشارت 
النفس���ية  طبيب���ة احل���االت 
ب���إدارة اخلدمات  املتخصصة 
االجتماعية والنفس���ية بوزارة 
التربية د.منيرة القطان الى انها 
تفضل قضاء عطلتها الصيفية 
بني الشاليهات والفنادق املختلفة 
ف���ي الكويت، مش���يرة الى ان 
البعض يفض���ل قضاء عطلته 
في اخلارج بهدف كس���ر روتني 
احلياة اليومي والذي يعود الى 
افتقار الكويت لألماكن الترفيهية 
والسياحية، الفتة الى ان البعض 
يفضل اختيار بعض الوجهات 
السياحية اخلارجية من جانب 
النظر عن  »الوجاهة« بغ���ض 
التي س���يختارها خالل  اجلهة 
الصي���ف. وأضافت القطان انه 
بإمكان الكويت أن تصبح وجهة 
س���ياحية جاذب���ة، وذل���ك من 
العروض اخلاصة  اقامة  خالل 
بالشاليهات والفنادق واألندية، 
مع استغالل اجلزر الكويتية في 
تنفيذ مشاريع ترفيهية وسياحية 
راقية ترضي أذواق جميع الفئات 
اقامة  الى  العمرية، باإلضاف���ة 
املهرجانات التسويقية اجلاذبة 

ملختلف اجلنسيات األخرى. 

العطلة في  لندن 

من جهته، قال احملامي مشاري 
العيادة انه من 8 سنوات تقريبا 
يقضي العطلة الصيفية في لندن 
بسبب التزامه بإعطاء محاضرات 
مع اح���د املعاهد العريقة هناك 
وانه من قبلها يعشق العاصمة 
بسبب هدوئها وعراقتها املتمثلة 
في مبانيها وجمال جوها، واشار 
الى ان الكويت ينقصها العديد 
م���ن األمور اخلاص���ة باألماكن 
الس���ياحية، فل���م حت���دث اي 

اماكن سياحية  او تبني  مبان، 
اال القدمية مثل االكوابارك وغيرها 
من املشروعات السياحية التي 
حتتاج الى حتديث، كما ان املناخ 
احلار يجعلها طاردة، كذلك عدم 
استطاعتها استيعاب عدد ال� 200 
الف فوق املوجودين اآلن، ألن 
الشوارع واألماكن مزدحمة جدا، 
متمنيا وجود أماكن س���ياحية 
تس���تقطب املواطنني واملقيمني 

في البالد.
من جانبها، قالت رئيسة مركز 
االستشارات األسرية االجتماعية 
العلوم  والنفس���ية في كلي���ة 
الكويت  االجتماعية بجامع���ة 
د.أمثال احلويلة انها تفضل قضاء 
اجازة الصيف في أماكن باردة 
وهادئة بعيدا عن اإلزعاج ومن 
دون حتديد دولة معينة ففي كل 
صيف اختار وجهة جديدة مع 
األهل، والسفر يكون جلزء بسيط 
من اجازة الصيف الرتباطاتي 
األكادميية والبحثية والواجبات 
االجتماعية. وأضافت: »أمتنى 
الكويت خطة جلذب  ان ترسم 
السياحة اخلارجية واملواطنني 
وان تستغل اجلزر احمللية في 
عمل منتجعات ترفيهية او حتى 
عالجية واستغالل كل األماكن 
جلذب الس���ياح مثل عمل سبا 
ومنتجع���ات طبي���ة ترفيهية 

عالجية وسياحية«.

السفر للضرورة

مدي���ر ادارة املكتب���ات في 
وزارة التربية عبداهلل الكندري، 
قال: انا لس���ت من هواة السفر 
اال للض���رورة اما بعض الناس 
الس���فر هواية، وكثير  فلديهم 
من املواطنني يس���افرون هربا 
من حرارة اجلو، فيتجهون الى 
الدول األقل ح���رارة وللنقاهة 
وقضاء وق���ت جميل بعيدا عن 
العمل والروتني، وبني ان الكويت 
ال توج���د فيها أماكن تش���جع 
املواطن للبقاء فيها خالل فترة 
الصيف غير املجمعات واألماكن 
القليلة، وأضاف ان  الترفيهية 
الكثير من الناس يقصدون دبي 
على الرغم من تشابه جوها بجو 
الكويت ولكن يجدون هناك أماكن 
ترفيهية وللتسلية اكثر، ولهذا 
اكث���ر باألماكن  يجب االهتمام 
السياحية والترفيهية وتخدميها 
بش���كل جيد يخدم املواطن الن 
الكثير من األماك���ن الترفيهية 
في الكويت غير مخدمة بشكل 
مناسب على الرغم من غالء تذكرة 

الدخول.
من جانبه���ا، قالت احملامية 
عذراء الرفاعي، ان اغلب املواطنني 
يفضلون قضاء الصيف خارج 
الكويت بسبب عدم وجود املرافق 
واألماكن السياحية والترفيهية 

في الكويت.
 واضاف���ت ان الكويت دولة 
متطورة ومتقدمة ماليا واملفترض 
انه من املقومات األساسية كدولة 
ناجح���ة اس���تقطاب املواطنني 
واملقيمني وتشجيعهم للسياحة 
الداخلية من دون الس���فر الى 
اخلارج لالس���تفادة من املوارد 
املالية داخ���ل الكويت إلنعاش 
احلركة االقتصادية، كما ان هناك 
الكويت نستطيع ان  جزرا في 

نستغلها بطريقة صحيحة.

اخلرافي: ال يوجد 
اختالف بني قضاء 
العطلة بالكويت 

أو خارجها وطبيعة 
عملي تدفعني إلى 
قضاء بعض الوقت 

في اخلارج

كاظم: بلدنا وجهة 
سياحية أكثر من 

رائعة في حالة 
استغالل إطاللته 

البحرية 

الفضلي: االستمتاع 
بالعطلة الصيفية 

يدفعني دائمًا إلى 
بذل املزيد من 
اجلهد واإلبداع 

طوال العام

امثال احلويلة حسن كاظم يوسف النجارم.عادل اخلرافي

مشاري العيادة

علي حسند.حسن جوهر

فاطمة الفضلي عذراء الرفاعي

في فصل الصيف موسم العطالت الوزارية والدراسية، يرى الكثيرون انها الفرصة المناسبة لكسر الروتين واالبتعاد عن ضغوط الحياة اليومية، بعد عام حافل من العمل الجاد واالنهماك والضغط وتحمل المسؤوليات على مختلف األصعدة. 
كذلك مع ما تشهده تلك الفترة من العام من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، أصبح السفر الى الخارج وتغيير الوجهات السياحية مطلبا أساسيا ألخذ قسطا من الراحة، واتخاذ استراحة محارب لتجديد القدرة على العطاء والعمل. 

»األنباء« رصدت آراء عدد من الشخصيات النيابية والوزارية حول أكثر الوجهات السياحية التي يفضلون قضاء استراحتهم فيها، والذين أكدوا على حرصهم في ان تكون العطلة على قدر من التوازن بين الكويت والوجهات األخرى، الفتين 
الى ضرورة إقامة العديد من المشروعات السياحية التي من شأنها ان تكسر الروتين والمألوف في الكويت وتتغلب على درجات الحرارة المرتفعة، وفيما يلي التفاصيل: 

ندى ابوالنصر  ـ لميس بالل  ـ عبداهلل العليان  ـ كريم طارق

واالكادميية، لكن هذه الس���نة 
سأزور اوروبا ألكثر من سبب 
منها التوتر في الدول العربية 
ولب���رودة اجل���و ف���ي اوروبا 
الدول  ولس���هولة االنتقال بني 

االوروبية.
وأوضح انه يفضل القاهرة 
وبيروت ودمشق خالل عطالته 
الصيفية، متمنيا ان يعود لها 
االس����تقرار واألمن، الن هذه 
الدول لها عم����ق عربي كبير 
ومراكز للحضارة والش����عب 
الطيب والعالقات التي تربطنا 
بهم قوي����ة خصوصا في ظل 
عالق����ات الزمالة التي تربطنا 
بهم، فأنا شخصيا لي جتربتي 
في احلياة التي أكسبتني عددا 
الزمالء واألصدقاء  كبيرا من 
البع����د االكادميي والبعد  في 
السياسي، ونتمنى زيارتهم. 
وأضاف: »ف����ي الكويت لدينا 
مقومات السياحة وهناك الكثير 
من املشاريع التي قدمت لتطوير 
السياحة في الكويت ومت انشاء 
قطاع في وزارة اإلعالم ليهتم 
بقطاع السياحة لكنه لم يفعل«، 
مضيفا أننا ميكننا عمل سياحة 
العام جل����ذب اجلميع  طوال 
للكويت، فالس����ياحة حتتاج 
الى ادارة وإعالم وتهيئة البنية 

التحتية.
من جهته، اكد رئيس احتاد 
اجلمعيات علي حسن ان الناس 
تسافر للبحث عن املناخ األكثر 
انخفاضا في درجات احلرارة، 
مرجعا الس����بب ف����ي اختيار 
الكثير م����ن املواطنني قضاء 
عطلتهم في اخل����ارج نتيجة 
لالرتفاع الش����ديد في درجات 
احلرارة في الكويت، باإلضافة 
الى حب التسوق وقصد األماكن 
السياحية اجلديدة، الفتا الى 
انه عادة ما يفضل قضاء عطلة 
قصيرة ف����ي تركيا باعتبارها 

اح����دى ال����دول الت����ي تتميز 
مبظاهرها الطبيعية وطابعها 
اإلسالمي، وهو ما مييزها عن 

غيرها من الدول األوروبية.
وأوض���ح ان هن���اك بعض 
السياحي  القطاع  التقصير من 
ووزارة اإلعالم في اس���تقطاب 
املواطنني والس���ائحني لقضاء 
الصيف في الكويت، وذلك من 
خ���الل اقامة انش���طة وبرامج 
العائالت بأن ميضوا  لتشجيع 
فت���رة الصي���ف، مؤك���دا على 
الس���ياحة  ضرورة تش���جيع 
الداخلي���ة، ألن أغلب الش���باب 
يتوجهون الى اخلارج، موضحا 
ان األنشطة اجلديدة واملتنوعة 
ستكسر الروتني وتقلل من سفر 
املواطن���ني، باإلضافة الى اقامة 
برامج تأهيلية للعمل في القطاع 
التعاوني ليعملوا في جمعياتهم 
خالل فتره الصيف وهذا يعطيهم 
نوعا من التشجيع، كما ان هناك 
مؤسس���ات كويتية مثل املركز 
العلمي كانت بها دورات تدريبية 
تأهيلية من قب���ل، اما اآلن فال 
يوجد اي نوع من هذه البرامج، 
وهذا يؤثر كثيرا على موضوع 
جذب ابنائنا او األسر الكويتية 

في البقاء داخل الكويت. 

الهروب من الحر 

أما الوكيل املساعد للشؤون 
املالية في وزارة التربية يوسف 
أنه يفضل قضاء  النجار، فأكد 
العطلة في دب���ي، الفتا الى ان 
وجهته السياحية تتوقف على 
طبيعة ظروفه ومنصبه بشكل 
ع���ام، مؤكدا عل���ى ان االرتفاع 
الشديد في درجات احلرارة يكون 
السبب الرئيسي في سفر الكثير 
لقضاء عطلتهم خارج الكويت.

وأضاف النجار ان هنا الكثير 
من احللول التي ميكن من خاللها 
تنشيط السياحة الداخلية مثل 
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مساعدات إغاثية ألسرة سورية نازحة في لبنان

بيروتـ  كونا: واصلت جمعية الهالل األحمر 
حملة مساعداتها اإلنسانية للنازحني السوريني 

في عدد من املناطق اللبنانية.
وأوضح موفد جمعيـــة الهالل األحمر إلى 
لبنان د.مساعد العنزي في تصريح لـ »كونا« 
انه مت توزيع مساعدات لعدد 1100 أسرة سورية 
نازحة في مناطق عرسال وبعلبك في منطقة 

البقاع شمال شرق لبنان وفي املنية بالشمال 
تضمنت طرودا غذائية ومواد تنظيف.

وأكد العنزي أهمية تقدمي هذه املساعدات 
بالتعاون مع الصليب األحمر اللبناني معربا 
عن أمله في أن تســـاهم فـــي تخفيف معاناة 
النازحني حيث انهم يعيشون حالة مأساوية 

صعبة.

على هامش ترؤسها االجتماع األول للجنة وضع أسس تقدير االحتياج

الصبيح: ضبط تقدير االحتياج ينعكس إيجابيًا 
على التركيبة السكانية وينظم سوق العمل

التقنيات  العمال، واقتراح 
احلديثة التي حتد من تقدير 
العمالة ألصحاب األعمال، 
إعداد دراسة  الى  باإلضافة 
متكاملة بالنتائج والتوصيات 
التي أسفرت عنها اجتماعات 
اللجنة ورفعها إلى مجلس 
العامة للقوى  الهيئة  إدارة 
العاملة للنظر في اعتمادها 

والعمل بها.
من جانبه، أشـــار املدير 
العام للهيئة العامة للقوى 
العاملـــة بالوكالة عبداهلل 
املطوطح الى ان فكرة إنشاء 

هذه اللجنـــة جاءت للعمل 
على حتديـــد آليات جديدة 
لتقدير االحتياج، واضعني 
في االعتبار املصلحة العامة 
للدولـــة وإعـــادة ترتيـــب 
سوق العمل وعدم اإلخالل 

بالتركيبة السكانية.
الى  كما دعـــا املطوطح 
تكاتف جهـــود كل اجلهات 
احلكومية املشاركة في هذه 
اللجنـــة للعمل على وضع 
تقنيات حديثـــة للحد من 
استقدام العمالة غير الفنية 
من اخلارج أســـوة بالدول 
املتقدمة، والتـــي بدأت في 
االعتماد على اآلالت بديال عن 
العمالة في كثير من أعمال 
املقاوالت والنظافة والعديد 
من األنشطة األخرى، موضحا 
ان جلنة تقديـــر االحتياج 
تضم عدة جهات حكومية 
ممثلـــة في الهيئـــة العامة 
للقـــوى العاملـــة وجامعة 
الكويت ووزارة األشـــغال 
البترول  العامة ومؤسسة 
الكويتيـــة ووزارة الصحة 
ووزارة العدل والهيئة العامة 
لشـــؤون الزراعة والثروة 

السمكية.

تقليل القيود على استخراج 
تصاريح للعمالة املستقدمة 

من اخلارج.
وحـــول اختصاصـــات 
جلنة وضع األسس اجلديدة 
لتقدير االحتيـــاج لبعض 
اجلهات واملشـــاريع، قالت 
الصبيح ان من اختصاصات 
اللجنـــة االطالع على  هذه 
اإلجراءات املعمول بها لدى 
اجلهات احلكومية بشـــأن 
تقدير احتياج أصحاب العمل 
وحتديد آليات جديدة لتقدير 
احتياج أصحاب العمل من 

كريم طارق

ترأست وزيرة الشؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدولة لشـــؤون التخطيط 
والتنمية هند الصبيح اجتماع 
جلنة وضع األسس اجلديدة 
لتقدير االحتيـــاج لبعض 
اجلهات واملشاريع والعقود 
احلكومية في الهيئة العامة 
للقوى العاملة بحضور املدير 
العام للهيئة العامة للقوى 
العاملـــة بالوكالة عبداهلل 

املطوطح.
وأكدت الوزيرة الصبيح 
في تصريـــح صحافي لها 
عقب االجتمـــاع ان ضبط 
عمليـــة تقديـــر االحتياج 
الوافدة لدى  العمالة  وعدد 
إيجابا  الشـــركات ينعكس 
على التركيبة السكانية في 
البالد ويســـاهم في تنظيم 
ســـوق العمل، مشددة على 
ضرورة حتديد مســـارات 
املشاريع احلكومية سواء 
كانت خدمية أو إنشـــائية 
أو إشرافية، مشيرة الى أن 
ضبط عملية تقدير احتياج 
العقود احلكومية من شأنها 

الوزيرة هند الصبيح خالل ترؤسها اجتماع جلنة وضع األسس اجلديدة لتقدير االحتياج لبعض اجلهات واملشاريع احلكومية

جلنة استشارية و3 محاور رئيسية ملؤمتر قرار للتنمية البشرية
والعميد املســـاعد لشـــؤون 
الطالبـــات في كليـــة العلوم 
التكنولوجيـــة د.عبدالكرمي 
العريعر، ود.يوســـف غلوم 
العلوم االجتماعية  من كلية 
بجامعة الكويت، كما ستمثل 
الكويتية  جمعية املهندسني 
باللجنة االستشارية برئيس 

اجلمعية م.سعد احمليلبي.
إلى أن  وأشـــار اخلرافي 
برنامـــج املؤمتـــر ومحاوره 
غنية وستثري كل الراغبني في 
االستزادة بتطوير معارفهم في 
ثقافة العمل وتطوير قدراتهم 
وســـلوكهم الشخصي سواء 
مع املسؤولني أو مع زمالئهم 

واجلمهور واملؤسسات األخرى، 
مضيفا أن هذا سيكون احملور 

األول للمؤمتر.
وأشـــار إلـــى أن املؤمتر 
يتضمن محورين آخرين الثاني 
واقع ســـوق العمل بالكويت 
العـــام واخلاص،  للقطاعني 
وواقع املشروعات الصغيرة، 
بينما سيكون احملور الثالث 
عن أهمية تنمية املهارات من 
خالل املبادرة والعمل التطوعي، 
املبادرة  إلـــى  داعيا اجلميع 
والتسجيل وحجز مقاعدهم 
من خالل املوقع اإللكتروني 
)دورات( أو بالتسجيل املباشر 

مبقرها بجبلة.

للمؤمتـــر، مضيفا أن اللجنة 
حرصـــت علـــى مشـــاركة 
أكادميية واسعة لكي يخرج 
املؤمتر بنتائـــج وتوصيات 
فاعلة تســـاهم فـــي حتقيق 
األهداف املرجوة للمســـاهمة 
في حتقيق التنمية البشرية 
التي تسعى الدولة إلى حتقيقها 
بالتزامن مع اخلطة التنموية 
التي تقوم بتنفيذها ملشاريع 
البنية التحتية واالقتصادية 
البالد. وأضاف اخلرافي:  في 
أن اللجنة االستشارية تضم 
كال من: د.عمار احلسيني من 
الهندسة ود.سمر باقر  كلية 
مـــن كلية العلـــوم اإلدارية، 

أكدت منظمة مهندسون بال 
حدود بالكويت أن االستعدادات 
ماضيـــة النعقاد مؤمتر قرار 
2015 حتـــت شـــعار »نحو 
مســـتقبل أفضل للعمل في 
القطاعني العـــام واخلاص«، 
برعاية سمو رئيس مجلس 
املبارك  الوزراء الشيخ جابر 
وفي الفترة من 30 أغسطس 
وحتـــى األول من ســـبتمبر 
املقبـــل. أمـــني عـــام منتدى 
املبادرات الهندســـية وعضو 
اللجنة االستشارية للمؤمتر 
أن  م.حسام اخلرافي أوضح 
اللجنة التنظيمية انتهت من 
اللجنة االستشارية  تشكيل 

م. حسام اخلرافي

املطوطح: العمل 
على حتديد آليات 

جديدة لتقدير 
االحتياج وفقًا 

للمصلحة العامة 
للدولة
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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

 60655133 - 66015044 - 69020302  

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

الـــــــتــــميــــمــــــــي مــــ�ؤ�س�ســــــة

العقـاريـةعبــــداللـــــه
إدارة گويتية

للشگاوى واالستشارات: 65015044                   

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

املناطق املتاح فيها عرو�ض للبدل لدينا:

بــــدل- بيـــع- ايجار- إدارة أمــالك الغير -  إيجـار واستئجار األراضي  والعقــــارات

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

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

املثنى ألعمال األملنيوم والگارتن وول
•قـســــــــــــــــايــــــــــــــــــــم

96002471
•أبــواب ديگـور

96002477
•شــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 96002474
•مـــطـــــــــــــابــــــــــــــــــخ

  96002472

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

ح�يل 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
عقـــ�د �سيـانــة �سنـــ�يـة

مبيعات التگييف

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

للــجــــــــــاديـــــــــــن فــقــــــــط
مينع ال��سطاء

 يف �سباح الأحمد البحرية
املرحلة الرابعة  - مدخل طريق 285

وعلى اإطاللة على طريق امللك فهد بن عبدالعزيز

• الواجهة البحرية على اخلور بطول 30 مرتًا 
• الواجهة اخللفية على �ساحة بطول 37 مرتًا

 امل�ساحة الكلية 920 م2

الت�سال:

94492330
للبيع

ألعلى سوم

للبيع عدد 2 قسيمة مبوقع مميز

تنظيـف وتعقـيـم وت�س�ير دكت التكييف املـركزي

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

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

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

وبينت أنها حترص على 
تربية أبناء املسلمني على كتاب 
اهلل جل وعال وسنة رسوله 
من خالل حلق���ات حتفيظ 
القرآن الكرمي املنتشرة عبر 
املتواجدة في أغلب  جلانها 
مناطق الكويت، حيث تخرج 
هذه احللقات سنويا مئات 
احلفظة، كما تقوم اجلمعية 
بتكرمي املتميزين وتختار لهم 
احملفظني األكفاء ذوي اخلبرة 
ومتتاز اجلمعية بأنها تضم 
في حلقاتها كل أفراد األسرة 
فهناك حلقات لآلباء وأخرى 
لألمه���ات بجان���ب حلقات 
ب���اب اهتمامها  األبناء، من 
وحرصها على ترجمة القرآن 
الكرمي في قل���وب احلفظة 
لواقع عملي ومنهج حياة، 
فذلك هو النجاح احلقيقي.

وقالت اجلمعية إن انضمام 
الرخيص يواكب استراتيجية 
النجاة في خدمة كتاب اهلل، 
وتنفيذ املشاريع املستقبلية 
الكرمي  ذات الصلة بالقرآن 
وعلومه وحفظته، حيث تطلع 
إدارة القرآن الكرمي باجلمعية 

بدر الرخيص ينضم ألسرة العاملني
 بـ»النجاة اخليرية«

إلى إنشاء مؤسسات تعليمية 
عليا للقرآن والسنة النبوية 
الطاه���رة تواك���ب التعليم 

األكادميي املتقدم.

النجاة  أعلنت جمعي���ة 
اخليري���ة انضم���ام د.بدر 
الرخي���ص ضم���ن أس���رة 
العاملني به���ا، نائبا للمدير 
العام لشؤون القرآن الكرمي 
باجلمعية، مؤكدة س���عيها 
احلثيث نحو تكوين نخبة 
علمية خيري���ة رائدة تقدم 
إغاثية وإنش���ائية  خدمات 
وخدمية يستفيد منها فقراء 

املسلمني حول العالم.
وأوضح���ت اجلمعية أن 
د.بدر الرخيص شغل منصب 
اللجن���ة املنظمة  رئي���س 
الكرمي عطاء  القرآن  ملؤمتر 
متجدد 1997 باألمانة العامة 
لألوقاف، كما شغل منصب 
مدير مشروع مجمع احلديث 
الشريف والسيرة النبوية � 
وكذلك مثل املنظمة اإلسالمية 
للتربية والعلوم والثقافة � 
إيسيسكو � للملتقى القرآني 
الثاني � كلننت � ماليزيا 2006، 
مؤكدة انه س���يكون إضافة 
قوية نحو االرتقاء بشؤون 
القرآن الك���رمي وإدارته في 

د.بدر الرخيصاجلمعية.

أحمد الكندري

لتوزيعه واإلنفاق من ريعه على األسر الفقيرة

»زكاة العثمان«: مشروع األثاث املستعمل
 من املشاريع اخليرية الناجحة

حاجات فقراء املسلمني وسد 
احتياجاته����م وذل����ك بهدف 
حتقيق مبدأ التكافل االجتماعي 
بني املسلمني وتعزيز التراحم 
والتآلف وجتسيد روح التعاون 
القادري����ن لغير  ومس����اندة 
القادرين، مضيفا قيام اللجنة 
بإجراء بحث ميداني للتعرف 
الفقيرة، والتأكد  على األسر 
من حاجاتها لتلك املساعدات، 

حيث تستقبل اللجنة األثاث 
من املتبرع وتقدمه ملن يحتاج 
إليه، موضحا أن هناك أسرا 
تفتقد أبسط مقومات احلياة 
وتس����كن في من����ازل بغير 
مكيفات وال توجد بها أجهزة 
منزلي����ة وت����كاد تخلو هذه 
املنازل من األثاث واملستلزمات 
التي ال  واألدوات الضرورية 

غنى عنها.
الكن����دري أهل  وناش����د 
اخلير إلى استمرار تواصلهم 
مع اللجنة للتب����رع بأثاثهم 
املس����تعمل واألجه����زة التي 
يريدون االستغناء عنها عن 
طري����ق االتصال على اخلط: 
 22667780 أو   99388878
داخل����ي )17( ونحن بدورنا 
سنرسل مندوبينا بسيارات 
اللجنة إلى منازل من يريدون 
التبرع بأثاثهم املس����تعمل، 
سائال اهلل أن يؤتي اهلل من 
فضله الواس����ع كل من يقبل 

على فعل اخلير.

قبل أهل اخلير وذوي األيادي 
البيض����اء وأصحاب القلوب 
الكويت  أبن����اء  الرحيمة من 
الكرام على املشاركة في هذا 
املش����روع اخليري اإلنساني 
الذي يستفيد منه اآلالف من 
الفق����راء واأليتام واملنكوبني 

داخل الكويت وخارجها.
وأش����ار الكن����دري إل����ى 
اللجنة عل����ى تلبية  حرص 

أكد مدير عام جلنة زكاة 
أن  الكندري  العثمان أحم����د 
مش����روع األثاث املس����تعمل 
م����ن أب����رز املش����اريع التي 
تنفذها اللجنة داخل الكويت 
وخارجها، موضحا أن اللجنة 
تقوم من خالل هذا املشروع 
بجم����ع األث����اث املس����تعمل 
واألجهزة واألدوات واملالبس 
املستعملة كي تستفيد منها 

األسر الفقيرة املتعففة.
الكن����دري في  وأض����اف 
اللجنة  أن  تصريح صحافي 
تس����تقبل األثاث املستعمل 
وتقوم بفرزه فما يصلح منه 
لالستخدام يتم توزيعه على 
األس����ر الفقيرة، أما األشياء 
القدمية فتقوم اللجنة ببيعها 
ثم يتم توزيع قيمتها املالية 
كمس����اعدات عل����ى األس����ر 
الفقيرة سواء داخل الكويت 

أو خارجها.
أنن����ا نثمن  إل����ى  ولفت 
اإلقبال املنقط����ع النظير من 

اللجنة تستقبل األثاث املستعمل
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عبد الرحمن املطيري

»الشباب«: تأسيس مركز بحثي
وقاعدة بيانات لتنمية الشباب

وفد كلية الهندسة والبترول توجه إلى الصني
غادر وفد طلبة كلية الهندسة والبترول 
بجامعة الكويت متوجها إلى جمهورية 
الصني الشعبية للقيام برحلة تدريبية في 
شركة هواوي وذلك اثر االتفاقية املوقعة 
العام املاضي بني الطرفني لتزويد طالب 
وطالبات الكلية باخلبرات في املجاالت 
الهندس���ية واالتص���االت وتقنية نقل 

املعلومات.  وبني رئيس الوفد د.عبداهلل 
القالف ان هذه ه���ي الرحلة التدريبية 
الثانية إلى الشركة بعد النجاح في الرحلة 
التدريبية السابقة حيث تكللت الرحلة 
األولى بالنجاح الباهر، متمنيا جناح هذه 
الرحلة التدريبية الثانية واستفادة الطالب 

والطالبات منها قدر اإلمكان.

الدولة  أك����دت وزارة 
لش����ؤون الش����باب أنها 
تسعى حثيثا إلى إنشاء 
مركز بحثي وقاعدة بيانات 
الش����باب  مركزي����ة عن 
الكويتي����ني ف����ي وق����ت 
تستعد حاليا إلقامة ملتقى 
التطرف  يعنى مبواجهة 
واإلرهاب بعيون شبابية. 
وق����ال وكي����ل ال����وزارة 
باإلناب����ة عبدالرحم����ن 
املطي����ري ف����ي تصريح 
صحافي إن الوزارة تعد 
كذلك لعقد ملتقى يعنى 
بالعمل التطوعي الشبابي 
املقبل  في شهر ديسمبر 
حرصا منها على االستمرار 
في تعزيز الدور الريادي 
للعمل التطوعي الشبابي 

في البالد.
وأض����اف املطيري أن 
املرك����ز البحثي س����وف 
الش����باب  يعنى بتنمية 
وحتقي����ق  الكويتي����ني 
أهدافهم وصوال إلى جيل 
شبابي مبدع وشريك في 
التنمية املس����تدامة من 
خالل نشر ثقافة املواطنة 
واالرتقاء بالقيم وتعزيزها 
بني هذه الشريحة املهمة 
في املجتمع. وأضاف أن 
»الشباب« تتطلع أيضا إلى 
وضع سياسات وقوانني 
واس����تراتيجيات عم����ل 
وأنظم����ة داعمة لتعزيز 
الش����باب ومبا  مشاركة 

يتناسب مع دور الوزارة 
امللقاة على  واملسؤولية 

عاتقها.
وأوض����ح أن مجم����ل 
ذل����ك يأتي استرش����ادا 
الس����امية  بالتوجيهات 
الس����مو األمير  لصاحب 
الش����يخ صب����اح األحمد 
وخصوصا مقولة سموه 
ان »مسؤولية خلق مواطن 
صالح وإنسان إيجابي هي 
األساس األهم واألجدى 
وه����ي األصع����ب مناال 

واألعلى قيمة«.
وذك����ر املطي����ري أن 
املواطنة مبفهومها الشامل 
الركائز األساسية  إحدى 
ال����وزارة  التي تس����عى 
إلى نشرها بني الشباب 
مش����اركتهم  وتعزي����ز 

اإليجابية في املجتمع.
وبني أن الوزارة ورغم 
تأسيسها قبل عامني خطت 
خطوات عملي����ة فاعلة 
بوضع اس����تراتيجيات 
عمل منهجية بالتعاون مع 
مؤسسات الدولة والقطاع 
اخل����اص ومؤسس����ات 
املجتمع املدني والشباب 
للقيام باملهام املنوطة بها 
النهوض بالرعاية  بغية 
وحتقي����ق  الش����بابية 
تطلع����ات وطموح����ات 
الشباب مبستقبل واعد.

وأش����ار املطيري إلى 
حرص الوزارة التي يبلغ 

معدل أعمال العاملني فيها 
25 عاما عل����ى التواصل 
دوريا مع الشباب مبختلف 
املجاالت إلشراكهم في بناء 
االستراتيجيات اخلاصة 
الرعاية  بأحد مج����االت 

الشبابية.

د. عمر البناي

 مركز صباح األحمد 
 في مؤمتر »FAB 11« ببوسطن

غادر البالد متوجها الى 
بوسطن بالواليات املتحدة 
األميركية وفد مركز صباح 
األحمد للموهبة واالبداع 
للمش����اركة في فعاليات 
مؤمت����ر »FAB 11« والذي 
يحض����ره ممثل����ون عن 
العلوم  400 م����ن ورش 
التطبيقية في العالم »فاب 
الب« حول العالم وتنطلق 

فعالياته غدا االثنني.
وقال مدير عام مركز 
صباح األحمد للموهبة 
البناي  واالب����داع د.عمر 
في تصريح صحافي، ان 
مش����اركة املركز الفاعلة 
في املؤمتر تعد تتويجا 
جله����وده منذ انش����ائه 
حيث استطاع ان يوجد 
لنفس����ه مكانة متميزة 
العلمية  على اخلارط����ة 

والتكنولوجية العاملية.
البناي: سيقوم  وقال 
كل من مستشاري مركز 
صباح األحمد للموهبة 
واالبداع ناصر اخلالدي 
واحمد الصال����ح بإلقاء 
محاضرة على املشاركني 
في املؤمت����ر حول منهج 
الروبوت باالضافة الى عقد 
ورشة عمل تعد األولى من 
نوعها ويحضرها شباب 
من الكويت ومختلف دول 
العالم بعد أن وافقت عليها 
التي تعد   »MIT« جامعة
مهد »FAB LAB« في العالم 
وإحدى اعرق اجلامعات 
في املجاالت التكنولوجية 
والهندسية من بني مئات 
ورش العم����ل التي تقدم 

اصحابها للمشاركة. 
وأوضح ان اجلامعة 

أرسلت الدعوات للعديد من 
ورش العلوم التطبيقية 
ف����ي العالم »ف����اب الب« 
لتقدمي اوراق عمل ومن 
ب����ني العديد م����ن اوراق 
العم����ل الت����ي قدمت، مت 
اختيار االفضل منها وكان 
العلوم  من بينها ورشة 
التطبيقية التابعة ملركز 
صباح األحمد للموهبة 

واالبداع.
وأش����ار الى أن ورقة 
العم����ل الكويتية تتعلق 
ببرنام����ج »اي روبوت« 
وهو برنامج مت تصميمه 
من قب����ل ناصر اخلالدي 
واحمد الصالح وآخرين 
وحصل على جائزة الكويت 
للمحتوى االلكتروني وهو 
نفس البرنامج الذي قدمه 
مركز صباح األحمد لوزارة 
التربية لتقوم بتطبيقه.

وأوض����ح ان ما حاز 
اعج����اب القائم����ني على 
املؤمتر في البرنامج هو 
آلي����ة وطريقة معاجلته 
البرمجي����ات  لتعلي����م 
للصغار وغير احملترفني، 
لذا طلبوا إقامة ورش����ة 
عمل ومحاض����رة يوم 8 
اغسطس ضمن فعاليات 
املؤمتر، الفتا الى ان ذلك 
يعد اجن����ازا يضاف الى 
رصيد إجن����ازات مركز 
صباح األحمد الذي متيز 
بني »فاب الب« العالم بهذا 

املنهج.
وأش����ار الى ان املركز 
يهدف من خالل ورش����ة 
الى  التطبيقية  العل����وم 
خلق جي����ل واع ومدرك 
للتكنولوجي����ا احلديثة 

وم����درب عليها، وجعله 
منتجا للتكنولوجيا، الفتا 
الى ان ورشة املوهوبني 
تضم ع����دة ورش وهي 
الورشة اإللكترونية التي 
العدد االلكترونية  توفر 
االستشارية  واخلدمات 
خاصة ألصحاب املشاريع 
اعضاء الورشة، كما تقدم 
برنامجا تدريبيا متكامال 
إل����ى »دورات  ينقس����م 
للمبتدئني � دورات متقدمة 
� دورات محترفني � دورات 

في مجاالت خاصة«.

السفير األميركي دوغالس سيليمان متوسطا احلضور  )أحمد علي(

مجموعة من الطلبة خالل اللقاء التنويري

احتاد طلبة أميركا أقام لقاءه التنويري للطلبة املستجدين املقبولني بالبعثات

سيليمان: 11 ألف طالب وطالبة كويتيني
 في الكليات واجلامعات األميركية هذا العام

فرصة الدراسة في اميركا أهم 
فرصة للطلبة حديثي التخرج 
من الثانوية لتحقيق النجاح 
ملا حتظى به اميركا من نظام 
تعليمي واس���لوب معيشي 
وقانوني مميز يصقل شخصية 
الطالب وينميها ويجعله قادرا 
على تطوير مهاراته بش���كل 

أفضل.
وأضاف ان هناك مشكلة 
تواجه الطلبة املستجدين في 
كل عام دراسي وهي ان بعض 
الطلبة يتوقع ان دراسة اول 
سنة للوناسة وال يجعلونها 
من أولوياتهم، وهذا األمر في 
غاية اخلطورة، علما ان سنة 
اللغة تعتبر هي األساس في 
الدراسي ومن  بداية املشوار 
يهملها فلن يس���تطيع اكمال 
الدراس���ة، لذلك ادعو الطلبة 
الى ضرورة االلتزام بدراسة 
اللغة، مؤكدا أن االحتاد حرص 
على القيام بدوره اإلرشادي 
والتوجيهي وذلك من خالل 
تواجده ف���ي الكويت وايضا 
سيقوم باستقبال الطلبة فور 
وصولهم الى اميركا لاللتقاء 
بهم عن قرب والتواصل معهم 

بشكل مباشر.
إلى ذل���ك، حتدث الطالب 
العتيبي عن  املستجد محمد 
جتربته كمستجد في الواليات 
املتحدة األميركية وكيف جلأ 
إل���ى االحتاد ملعرف���ة جميع 
اإلجراءات واللوائح اخلاصة 
باالبتعاث ألميركا والدراسة 
فيه���ا، مؤك���دا ان الصعوبة 
في البداي���ة فقط هي الغربة 
ولكن االحتاد مع الطلبة في 
مختلف الواليات التي حتتضن 

املبتعثني.
وتط���رق اخلري���ج عمر 
املدني ع���ن جتربته كخريج 
إلى طبيعة الدراسة واحلياة 
املعيش���ية حيث أوضح أن 
الدراسة تتطلب جهدا وتركيزا 
واستغالال كامال للوقت وعدم 
أم���ور جانبية،  إضاعته في 
مش���ددا عل���ى أهمية حتديد 
الهدف ورسم خطة للوصول 
إليه، مؤكدا في الوقت ذاته أن 
اميركا أفضل بلد ميكن للطالب 

العيش والدراسة فيه.
ام���ا اخلريج���ة غي���داء 
الرفاعي فدعت الطالبات الى 
ضرورة التركيز على الدراسة 
واختيار التخصص الذي يلبي 
طموحه���ن املس���تقبلي، كما 
ادعوهن الى ضرورة السؤال 
واخذ النصيحة ال س���يما اذا 
كان األمر يتعلق مبستقبلهن 

الدراسي.

ع���ن طري���ق التخصصات 
العلمية واألدبية التي توفرها 
اجلامعات األميركية، مؤكدا 
أن أميركا متتاز بعدة عوامل 
ومنها تطوير التعليم بشكل 
مس���تمر وإدراج تخصصات 

جديدة في شتى املجاالت.
وأضاف أن وزارة التعليم 
العالي تتواصل مع س���وق 
الكويت احلكومي واخلاص 
العمل  بهدف توفير ف���رص 
بشكل مباش���ر بعد التخرج 
التي  جلميع التخصص���ات 
توجه إليها الطلبة املبتعثني، 
مردفا أن الوزارة تعمل بشكل 
متواصل لتسهيل كل العقبات 

للطلبة الدراسني.
املعت���وق أن عدد  وأك���د 
ف���ي  املقبول���ني  الطلب���ة 
اجلامع���ات األميركي���ة بلغ 
1700 طالب وطالبة موزعني 
عل���ى تخصص���ات منوعة 
وجامعات عاملية، داعيا الطلبة 
إلى االجته���اد في التحصيل 
الفرص  العلمي واس���تغالل 
وعدم ضياعها واقول جلميع 
الطلبة الدراسني في اخلارج 
انت���م خير س���فراء لوطنكم 

الكويت.
م���ن جانبه، ق���ال رئيس 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع الواليات املتحدة األميركية 
محم���د الزاي���د ان االحت���اد 
مؤسس���ة ش���بابية تسعى 
إلى خدمة ط���الب وطالبات 
اميركا  الدارسني في  الكويت 
في مختلف التخصصات التي 
تطرحها اجلامعات وذلك إميانا 
منا بالدور امللقى على عاتق 
االحتاد في التواصل مع الطلبة 
ومساعدتهم ومساندتهم في 
شؤونهم الدراسية والتعليمية 
واالجتماعية والثقافية وهذا ما 

يحرص عليه االحتاد دائما.
ودعا الزايد إلى االستفادة 
من الفرص التعليمية املهمة 
املتاحة أمام الطلبة في أفضل 
اجلامعات العاملية، معتبرا أن 

توضيح كل األمور املتعلقة 
بالتأشيرة اخلاصة بالطلبة 
الدراس���ة في  الراغب���ني في 
الواليات املتحدة، ونحن نعلم 
أن هناك الكثير من العائالت 
الكويتية ترغب في أن يتلقى 
أبناؤهم تعليمهم اجلامعي في 
الواليات املتحدة، لذلك نسعى 
إلى تس���هيل إجراءات  دائما 
التأشيرة وغيرها من األمور. 
وقال إن الكويت تعتبر من أولى 
الدول حول العالم التي تبعث 
طلبتها للدراسة في الواليات 
املتحدة ونحن فخورون جدا 
بهذا، وهناك حوالي 10% من 
خريج���ي الثانوية يتجهون 
الوالي���ات  ف���ي  للدراس���ة 
املتحدة، وأعتق���د أن الطلبة 
الدارسني هناك سيحصلون 
على فرص جديدة وأصدقاء 
جدد ومغامرات جديدة ومبا 
أنها س���تكون الرحلة األولى 
الطلبة مبفردهم  للكثير من 
وبالتالي ستكون هناك الكثير 
من التحديات، وسيجد الطالب 
هناك الكثير من األش���خاص 
يقف���ون بجانب���ه كالعائلة 
واألصدق���اء وصوال للمكتب 
الثقاف���ي الكويتي في أميركا 
الوطن���ي وأيضا  واالحت���اد 
األساتذة باجلامعة، وبالتالي 
باالجته���اد واملثاب���رة ميكن 
للطال���ب التغل���ب على هذه 
التحدي���ات والنجاح، كما أن 
الطالب الكويت���ي لن يتلقى 
تعليم���ه فقط بل س���يعمل 
على نقل الثقاف���ة الكويتية 
للمواطنني األميركان إلى جانب 
التاريخ واللغة واألكل وغيرها 

من األمور املشتركة.
من جانبه قال مدير إدارة 
البعثات ف���ي وزارة التعليم 
العال���ي محم���د املعتوق إن 
أميركا فرصة  الدراس���ة في 
جلميع الطلبة من خالل التسلح 
بالعلم لذلك أدعو جميع الطلبة 
الستغالل هذه الفرصة خلدمة 
وطنكم في املستقبل القريب 

ثامر السليم

وسط حضور طالبي الفت، 
الوطني لطلبة  نظم االحتاد 
الكويت فرع الواليات املتحدة 
التنويري  لق���اءه  األميركية 
السنوي للطالب والطالبات 
املستجدين املقبولني بخطة 
البعثات لوزارة التعليم العالي 
الدراس���ي 2016/2015  للعام 
بحضور السفير األميركي لدى 
الكويت دوغالس س���يليمان 
وممثل وزارة التعليم العالي 
البعثات محمد  إدارة  مدي���ر 

املعتوق.
وشهد اللقاء عددا كبيرا من 
الطلبة وأولياء أمورهم وممثل 
السفارة األميركية بالكويت 
ومسؤولني من سفارة الواليات 
املتحدة األميركية للرد على 

استفسارات الطلبة.
السفير  البداية أعرب  في 
األميركي دوغالس سيليمان 
ع���ن س���عادته لتواجده في 
الفعالية التي يقيمها االحتاد 
 � الوطن���ي لطلب���ة الكويت 
فرع أميركا، ملساعدة انطالق 
الكثير من الطلبة الكويتيني 
الدراس���ة في  الراغب���ني في 
الواليات املتحدة األميركية، 
مهنئا الطلبة وعائالتهم على 
قبولهم للدراسة في الواليات 
املتحدة األميركية مبديا فخره 
بتزايد األعداد عاما بعد عام، 
األمر الذي يقوي العالقات بني 
البلدين بشكل كبير، كما توجه 
بالش���كر للحكومة الكويتية 
وخص بالذكر وزارة التعليم 
العالي على دعمها املتواصل 

للطلبة املبتعثني.
وأضاف سيليمان أنه وفقا 
لإلحصائيات الصادرة من قبل 
السفارة الكويتية في واشنطن، 
فسيكون هناك 11 ألف طالب 
وطالبة موزعني على عدد من 
الكليات واجلامعات األميركية 
خ���الل ه���ذا الع���ام، ونحن 
فخورين به���ذا العدد الكبير 
من قبل الكويتيني الراغبني في 
الدراسة في الواليات املتحدة، 
وقد اتخذنا خطوة في السفارة 
األميركية بالكويت لتثقيف 
الطلبة الكويتيني حول الدراسة 
والتعليم في الواليات املتحدة، 
كما لدينا مستش���ار تعليمي 
يعمل في وزارة التعليم العالي 
وأيضا هناك مستشار آخر في 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 

� فرع أميركا.
وأشار س���يليمان إلى أنه 
في كل صيف تعمل السفارة 
األميركية ف���ي الكويت على 

السفير األميركي دوغالس سيليمان

جانب من احلضور خالل اللقاء

محمد الزايدمحمد املعتوق 

املعتوق: عدد الطلبة 
املقبولني باجلامعات 
األميركية بلغ 1700 

طالب وطالبة

وزارة التعليم العالي 
تتواصل مع سوق 
الكويت احلكومي 

واخلاص بهدف توفير 
فرص العمل

الزايد: احتاد الطلبة 
يحرص على القيام 

بدوره اإلرشادي 
والتوجيهي

حسن التنظيم

معرض للتخصصات
في خت��ام اللقاء التنويري، أقام 
للتخصصات  االحتاد معرض��ا 
وذل��ك لإلجاب��ة عن أي س��ؤال 
أمورهم،  الطالب وأولي��اء  لدى 

كما حرص على توفير عدد من 
اجله��ات التي لها عالقة بالطالب 

ودراسته في اميركا.

سحب تذاكر
أجرت شركة يونيتد للطيران سحبا 
على جوائز عبارة عن تذاكر سفر 
وقد فاز 4 طالب بتذاكر سفر من 

الكويت الى اميركا. وقد حرصت 
يونيتد على تقدمي خدمات مميزة 

للطلبة املبتعثني.

امتاز اللقاء التنويري 
التنظي��م  بحس��ن 
والترتيب واالعداد من 
قبل اعضاء وممثلي 
االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع الواليات 
املتحدة األميركية حيث 
لقي إعج��اب الطالب 
والطالب��ات وأولي��اء 

أمورهم.
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تزويدي بنسخة 
من قائمة اجلامعات 
املعتبرة واملعتمدة 
لالبتعاث من قبل 

األقسام العلمية

اخلنفور: حتية 
كبيرة من الكويت 

كلها لرجال 
»الداخلية« 

طنا: تكاتف جميع 
اجلهات احلكومية 
في محاربة الفكر 

الضال

الظفيري: إحباط 
مخططات 

اإلرهابيني وكشفها 
قبل وقوعها محل 

تقدير

الغامن يهنئ نظراءه 
في االحتاد السويسري وبنني باألعياد الوطنية

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن برقيتي 
تهنئة إلى رئيس املجلس الوطني في االحتاد 

السويسري ستيفان روسيني ورئيس مجلس 
الواليات كالود هيش مبناسبة العيد الوطني 

لبلدهما، كما بعث الغامن ببرقية مماثلة إلى 
رئيس اجلمعية الوطنية في جمهورية بنني 
أدريان هونغبيدجي، وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لبلده.

الهاجري: على املجتمع الدولي التصدي 
للممارسات الوحشية الصهيونية

أنها اتفاقية تتضمن التزامات 
مالية ضخمة على الكويت تبلغ 
120 مليون جنيه إسترليني اي ما 
يعادل 54 مليون دينار؟ يرجى 
تزويدي باملكاتبات املتبادلة بني 

الصحة وتلك اجلهات.
4ـ  هل تتضمن االتفاقية املوقعة 
مع الشــــركة البريطانية بندا 
جزائيا بتوقيع اي غرامة على 
اجلانب الكويتي في حال رفضت 
وزارة املالية تخصيص ميزانية 
ملشروع الربط اآللي بني املكاتب 
الصحيــــة ولم يتم التعاقد مع 
الشركة البريطانية؟ وإذا كانت 
اإلجابــــة بـ »نعــــم « فما قيمة 
هذا الشرط اجلزائي؟ وملاذا مت 
التوقيع على االتفاقية قبل أخذ 

رأي اجلهات الرقابية أوال؟
5 ـ ملاذا لم تقم وزارة الصحة 
بتضمني مشروع ميزانيتها للعام 
املالي 2015/ 2016 املخصصات 
املطلوبة لتنفيذ عقد الربط اآللي 

بني املكاتب الصحية؟
6 ـ نشــــرت احــــدى الصحف 
احمللية »جريدة اجلريدة يوم 
5 ســــبتمبر 2012« تصريحــــا 
العالج  إدارة  على لسان مدير 
في اخلارج عن تفعيل تطبيق 
الربــــط اآللي ونظم املعلومات 
بني اإلدارة واملكاتب الصحية 
في اخلارج لتسهيل املراسالت 
واحلصــــول علــــى املعلومات 
وضمان سالمة ملفات مرضى 
العالج في اخلارج.. لذلك يرجى 
إفادتي: هل هناك بالفعل ربط 
آلي حاليا بني املكاتب الصحية 
باخلارج وإدارة العالج باخلارج 
بالكويت ام ال؟ وإذا كانت اإلجابة 
بـ »نعم« فلماذا وقعت وزارة 
الصحة اتفاقية جديدة مع شركة 
بريطانية مببلــــغ 120 مليون 
جنيه إسترليني لتنفيذ مشروع 

موجود بالفعل؟
7 ـ هل بالفعــــل طلبت وزارة 
الصحة من وزارة املالية حتويل 
مخصــــص اتفاقيــــة »اخلاليا 
اجلذعيــــة « والبالغ قيمتها 9 
ماليني يورو لتغطية عقد الربط 
املالي 2015/  العام  اآللي خالل 
2016؟ وملاذا طلبت وزارة الصحة 
ذلك؟ وما السند القانوني لهذا 
اإلجراء؟ وما التأثيرات السلبية 
على عدم تنفيذ اتفاقية اخلاليا 
اجلذعية؟ وهل هناك شــــرط 
جزائي ضمن بنودها ام ال؟ وما 
قيمته؟ يرجى تزويدي بنسخة 
من اتفاقيــــة اخلاليا اجلذعية 
واملكاتبات الرسمية بني الصحة 
واجلهات الرقابية بشأن حتويل 
اتفاقيــــة اخلاليا  مخصصات 
اجلذعية لتمويــــل عقد الربط 

اآللي بني املكاتب الصحية.

عسكر يسأل عن الربط اآللي بني املكاتب الصحية
8 ـ هل قامــــت وزارة الصحة 
بالطلــــب مــــن وزارة املاليــــة 
مترير عقد الربط اآللي للمكاتب 
الصحيــــة من خــــالل حتويل 
مخصصات بند االستشــــارات 
بامليزانية التشغيلية ملستشفى 
الربط  جابر لتغطية مشروع 
اآللــــي للمكاتب الصحية؟ وما 
الســــند القانوني لهذا الطلب؟ 
وما اســــبابه؟ وما تأثير أخذ 
مخصصات بند االستشــــارات 
من ميزانية مستشــــفى جابر 
على ســــير العمل مبشــــروع 
املستشفى وإجنازه؟ وما قيمة 
مخصصات بند االستشــــارات 

مبيزانية مستشفى جابر؟
9 ـ مــــاذا فعلت وزارة الصحة 
لتنفيذ ما طلبته وزارة املالية 
بشــــأن إعادة دراسة موضوع 
اتفاقية الربط اآللي بني املكاتب 
الصحية من الناحية الفنية ومن 
املالية  التكلفة  حيث مالءمــــة 
املطلوبة ومدى إمكانية تنفيذه 
عن طريق شركات متخصصة 
من داخل الكويت بدال من التعاقد 
مع شــــركات اجنبية؟ يرجى 
تزويــــدي باملكاتبات املتبادلة 
بني الصحة واملالية ونســــخة 
من دراسة الصحة في هذا الشأن 
في حال إجنازها تنفيذا لتوجيه 

وزارة املالية.
10 ـ هل وافقــــت وزارة املالية 
على حتويل مخصصات )اخلاليا 
اجلذعية( وبند )االستشارات( 
مبستشفى جابر لتغطية اتفاقية 
الربط اآللي ام ال؟ مع تزويدي 
بــــكل املكاتبــــات املتبادلة بني 
وزارتي الصحــــة واملالية في 

هذا الشأن.

وجه النائب عسكر العنزي 
ســــؤاال لوزير الصحة د.علي 
العبيدي عن مشروع الربط اآللي 
املكاتب الصحية وأسباب  بني 
التعاقد مع شركة بريطانية دون 
غيرها واستفســــر عن أسباب 
حتويل مخصصــــات اخلاليا 
اجلذعية واستشارات مستشفى 
جابر لتمويل الربط اآللي، وجاء 
سؤال عسكر كالتالي: منى الى 
علمنا ان وزارة الصحة تقدمت 
بطلب الى وزارة املالية إلدراج 
مبلغ 120 مليون جنيه استرليني 
قيمة تعاقد وزارة الصحة مع 
شركة بريطانية ملدة 5 سنوات 
لتنفيذ مشروع الربط اآللي بني 
املكاتب الصحية باخلارج وادارة 

العالج باخلارج بالكويت.
ورفضت وزارة املالية الطلب 
نظرا الن وزارة الصحة لم تتقدم 
به ضمن مشروع ميزانية 2015/ 
2016 ولم يرد ضمن احتياجات 
وزارة الصحــــة في مجال نظم 
املعلومات للسنة املالية 2015/ 

.2016
االمر الذي اثار اســــتغراب 
ارتفاع قيمة  املالية من  وزارة 
العقد وطلبت من وزارة الصحة 
التعاقد مع شركة محلية بدال 

من الشركة األجنبية.
لذلك ارجو إفادتي بالتالي:

1ـ  متى مت توقيع اتفاقية الربط 
اآللي بــــني املكاتــــب الصحية 
الكويتية باخلارج مع شركة )تي 
بي بي( البريطانية؟ وما السند 
القانوني لتوقيع تلك االتفاقية؟ 
ومن قام بتوقيعها من اجلانبني؟ 
وهل قام اجلانب الكويتي بدفع 
أي مبالغ الى الشركة البريطانية 
منذ توقيع االتفاقية وحتى اآلن؟ 
كما يرجــــى تزويدي باألوراق 

الدالة على ذلك.
2ـ  ملاذا مت توقيع وزارة الصحة 
االتفاقية مع الشركة البريطانية 
دون غيرها؟ وهل مت اختيارها 
بناء على مناقصة او مزايدة مت 
طرحها ام مت االختيار والتوقيع 
املباشر؟ وما مسوغات  باألمر 
اختيار تلك الشــــركة وتوقيع 
االتفاقيــــة معها؟ ومــــن الذي 
اصدر قرار التعاقد معها؟ يرجى 
تزويدي بنسخة من االتفاقية 
ونسخة من املســــتندات التي 
تبني أسباب اختيار تلك الشركة 

البريطانية.
3 ـ هل أخــــذت وزارة الصحة 
موافقة جلنة املناقصات املركزية 
وديوان احملاسبة ووزارة املالية 
وإدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع اتفاقية مشروع الربط 
اآللي بني املكاتب الصحية مع 
عسكر العنزيالشركة البريطانية ام ال خاصة 

بشار الصايغ

ثمّنوا سرعة كشف خلية »داعش« وإحكام القبضة األمنية بكل مهنية واقتدار

استنكر حرق املنازل بالقنابل احلارقة والتعدي على الفلسطينيني العزل

نواب: رجال »الداخلية« أكدوا كفاءتهم 
في حفظ أمن البالد والعباد

»املنبر«: اجتماع طارئ للضغط على املجتمع الدولي 
إلصدار قرار بوقف الهجمات اإلرهابية اإلسرائيلية

جترب حظها الرتكاب أعمال 
تخريبية، مقدمــــا في ختام 
حديثه جزيل الشكر للوزير 
اخلالد ورجال الداخلية على 
ما يبذلونه من جهود حثيثة 

الستتباب األمن.
ومن جانبه، أشاد النائب 
محمد طنا بجهود معالي نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية  الداخلية ورجــــال 
األبطال في القبض على خلية 
إرهابية كانــــت تنوي القيام 
بأعمال إرهابية في الكويت.

وقــــال طنا فــــي تصريح 
صحافــــي إن رجال الداخلية 
وإجنازاتهم املتتالية يؤكدون 
فعال انهم العني الساهرة على 
أمن الكويت واستقراراها وأن 
تبقى بعيدة عن من يريد بها 

شرا.
وطالب طنا تكاتف جميع 
اجلهات احلكومية في محاربة 
الفكر الضال والذهاب مباشرا 
ملنبع هذا الفكر وهو من يزوده 
باألموال أو يشجعه على القيام 

باألعمال التخريبية.
وختم طنا تصريحه بقوله 
»الكويت محفوظة بعمل أهلها 

للخير وحبهم للعطاء«

الدنيئة  األعمال اإلجراميــــة 
وســــرعة تنفيذها ليكونوا 

عبرة لغيرهم.
وشــــدد علــــى ضــــرورة 
دعم ومساندة وتسخير كل 
اإلمكانيات املادية واالحتياجات 
التي تتطلبها األجهزة األمنية 
مبا ميكنها من الضرب بيد من 
حديد على كل من تسول له 
نفس العبث بأمن واستقرار 
الوطن، داعيا الى تكاتف كل 
اجلهات والوزارات ومؤسسات 
املجتمــــع املدني مــــع رجال 
الداخلية من أجل املســــاهمة 
في إجناح اجلهود األمنية من 
أجل حتقيق مزيد من استتباب 

األمن واستقرار البلد.
وطالب مــــن جهة أخرى 
بإنــــزال اشــــد العقوبة بكل 
من تســــول له نفسه العبث 
بأمن الوطن خاصة انه 4 من 
الشهر اجلاري ستتم محاكمة 
اإلرهابيني الذين اشتركوا في 
تنفيذ العمل اخلســــيس في 

مسجد اإلمام الصادق.
وقال الظفيري: ان الوزير 
اخلالد تعهد ووفى بتعهده بانه 
سيذهب للخاليا اإلرهابية في 
عقر دارها وانه لن ينتظرها 

وثمــــن النائب د.منصور 
الظفيري جهود وزير الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد وكل رجال 
الوزارة في ســــرعة كشــــف 
اخللية اإلرهابية الداعشــــية 
وإحكام القبضة األمنية بكل 
مهنية واقتــــدار، ما يعكس 
بدوره يقظة وحــــزم رجال 

الداخلية.
وقال الظفيري في تصريح 
صحافي ان متكن رجال االمن 
من إحباط مخططات اإلرهابني 
وكشفها قبل وقوعها أمر جنله 
ونقدره ويسجل لنائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ محمد اخلالد ورجال 
الداخلية، الذين باتت جهودهم 
واضحة وملموسة في ردع كل 
التفكير والعبث  من يحاول 

بأمن الكويت واستقرارها.
وزاد: ان مجلس األمة على 
استعداد تام للتعاون مع وزير 
الداخلية ورجال الوزارة في 
إقرار أي تشريع قد يرون من 
خالل واقع عملهم انه يسد فراغا 
تشريعيا ويساهم في سرعة 
الوصول الى اجلناة واخلاليا 
اإلرهابية ومبا ميكن من إنزال 
أشد العقوبات مبرتكبي تلك 

أشاد عدد من نواب مجلس 
األمة برجال وزارة الداخلية 
وعلى رأســــهم نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشــــيخ محمــــد اخلالد على 
جهودهم اجلبارة واحلثيثة 
في بســــط األمن فــــي ربوع 
البالد والقبض على اخللية 
اإلرهابية الداعشية التي كانت 

تريد بالبالد شرا.
وفي هذا الســــياق، وجه 
النائب سعد اخلنفور حتية 
كبيرة من الكويت كلها لرجال 
وزارة الداخلية وعلى رأسهم 
وزيرهم الشيخ محمد اخلالد 
ووكيل الوزارة الفريق سليمان 
الفهد والوكيل املساعد ألمن 
الدولة الشيخ مبارك السالم 
العلي وكل قياداتها وأفرادها 
التي  الــــرأس«  على »ضربة 
وجهوهــــا لإلرهابيــــني من 
جماعــــة داعــــش، فهم بحق 
أنهــــم عني الكويت  يؤكدون 
الساهرة على حفظ أمن البالد 
والعباد، مشددا على أن تلك 
اإلجراءات جتعل الكويت في 
مصاف الــــدول التي حتارب 
اإلرهــــاب جنبا إلى جنب مع 

دول العالم.

المنبـــــــر  اســـتنكـــر 
الديموقراطي الكويتي بشدة 
عمليـــات اإلرهـــاب وحرق 
الحارقة،  المنازل بالقنابل 
والتعدي على الفلسطينيين 
العزل وممتلكاتهم من قبل 
المستوطنين اإلسرائيليين 
في األراضي العربية المحتلة، 
مؤكـــدا أن حـــرق واغتيال 
الطفل »علي سعد الدوابشة« 
بمنزله جريمة وحشية تمثل 
اســـتمرار لحلقات الجرائم 
البشعة التي يرتكبها الكيان 

الصهيونـــي ضد الســـكان 
األصليين لفلسطين.

وقال املنبر الدميوقراطي 
إن إرهاب الدولة الذي ينفذ 
بأيدي املستوطنني مبنزلة 
امتداد لعمليات االستفزاز 
املتعمد ملشـــاعر مســـلمي 
العالم بالعمليات املستمرة 
واملتكررة القتحام املسجد 
األقصى مـــن قبل متطرفني 
الكنيســـت أو حكومة  في 
الداعني  الكيان الصهيوني 
دائما لهدم املسجد األقصى 

وقبة الصخرة باعتبارهما 
معبدا يهوديا.

وحمـــل املنبـــر حكومة 
الكيـــان الصهيوني، ألنها 
متثـــل حكومـــة احتـــالل، 
الدوابشة  مسؤولية حادث 
كامـــال، ومطالبا في الوقت 
ذاته املجتمع الدولي بضرورة 
التحرك وبسرعة قبل أن تنفذ 
تلك العصابـــات مخططها 
االنتقامـــي الـــذي تدونـــه 
بعبارات االنتقام على حوائط 

منازل الفلسطينيني.

ودعـــا املنبر احلكومات 
العربيـــة وجامعـــة الدول 
العربية لعقد اجتماع طارئ 
للضغط على املجتمع الدولي 
إلصدار قرار بوقف الهجمات 
اإلرهابية وكل أعمال التخريب 
واحلرق املتعمد التي يقوم 
بها هـــؤالء املتطرفون، بل 
وإدانتهـــم، حتـــى ال يكون 
الفلسطيني كبش  الشعب 
فداء خلالفـــات داخلية بني 
املستوطنني وحكومة الكيان 

الصهيوني.

وأكد املنبر الدميوقراطي 
الدميوقراطي فـــي ختام 
بيانه على أهمية أن تتوحد 
الفصائل الفلسطينية وأن 
التحالف  يفعل مشـــروع 
واملصاحلة نحو التصدي 
بشكل منظم ومتماسك ملثل 
هذه اجلرائم واالنتهاكات، 
والعمل على تفعيل القرارات 
الدوليـــة  واالتفاقيـــات 
الضامنـــة لقيـــام الدولة 
الفلســـطينية وسيادتها 

على أراضيها.

طلب ملفات جميع املتقدمني لبعثات كلية العلوم

الري: هل يحق للجامعة االمتناع عن تسليم 
كتاب ترشيح ملن وافقت عليهم جلان البعثات؟

2ـ  كشف يحتوي على جميع 
أســـماء املتقدمني للبعثات 
»املقبولني واملرفوضني« في 
بعثات كل من كلية العلوم، 
كلية العلوم الطبية املساعدة، 
كلية اآلداب في جامعة الكويت 
للعام األكادميي 2015/2014 
علـــى أن يكـــون قرين كل 
اســـم املعدل العـــام ومعدل 
التخصـــص، التخصـــص 
العام والتخصص املساند إن 
وجد باإلضافة إلى اجلامعة 
التـــي حصـــل علـــى قبول 
الدولي لتلك  فيها والتقييم 

اجلامعة.
3 ـ نســـخة مـــن محاضـــر 
اجتماعات جلنة البعثات على 
مستوى القسم العلمي والكلية 
العليا على  البعثات  وجلنة 
مستوى اجلامعة والتي عقدت 
ملناقشة املتقدمني للبعثات 
والتي توضح وتذكر تقييم 
املتقدمني للبعثات املقبولني 
منهـــم واملرفوضني مع ذكر 
أســـباب القبـــول والرفض 
املتقدمني، وذلك في  جلميع 
الكليـــات الثـــالث املذكورة 

سالفا.
5ـ  نسخة من قائمة اجلامعات 
املعتبرة واملعتمدة لالبتعاث 
من قبل األقسام العلمية في 
التي اعتمدها كل قسم في كلية 
العلوم، كلية العلوم الطبية 

الساعدة وكلية اآلداب.
6 ـ نســـخة مـــن محاضـــر 
اللجنة العليا لالبتعاث للعام 
األكادميـــي 2015/2014 ومن 
ضمنها نسخة من محضر آخر 
البعثات في  اجتماع للجنة 
اجلامعة والذي عقد بتاريخ 

.2015/7/8
7 ـ مدى إمكانية قبول ملف 
ملتقـــدم للبعثة وإرســـاله 
لألقسام للفحص واملفاضلة 
وهو لم يحقق شرط إعالن 
البعثة وهو أن يحصل املتقدم 
على قبول غير مشروط من 
جامعة معتمدة لالبتعاث قبل 

انتهاء فترة اإلعالن؟
8ـ  أرجو إفادتي هل أســـماء 
اجلامعات التي حصل املتقدم 

على قبول غير مشروط منها 
والتي دونت في منوذج التقدم 
لالبتعاث الذي أرسل لألقسام 
يعنـــي أن هـــذه اجلامعات 
معتمدة ومقبولة لالبتعاث 

أم ال؟
9 ـ إذا حصل املرشـــح على 
قبول من جامعة متميزة قبل 
تاريخ انتهاء إعالن البعثات 
وتقدم بـــه جلامعة الكويت 
ولكن هذه اجلامعة املتميزة 
لم تكـــن من ضمـــن قائمة 
اجلامعات التي حددها القسم 
العلمي وقد وافق عليها فيما 
بعد جلان البعثات في القسم 
والكلية وفضلوها على بقية 
اجلامعات التي حصل املتقدم 
على قبول منهـــا ونصحه 
العلمي بها بسبب  القســـم 
متيزها ومستواها الذي يفوق 
بعض اجلامعات املوجودة 
في قائمة القسم العلمي. هل 
تسمح اللوائح باعتماد مثل 
هذا القبول؟ إذا كانت اإلجابة 
بال يرجـــى تزويدي بنص 
الالئحـــة الذي يوضح ذلك. 
كما أرجوا إفادتي هل حصل 
مثل هذا األمر في ســـنوات 
ســـابقة ومت اعتماد جامعة 
متميزة لم تتضمنها قائمة 
القسم العلمي، وذلك بعد أخذ 
موافقة القسم والكلية أم لم 

يحصل.
10 ـ هل يحـــق للجامعة أن 
متتنع عـــن تســـليم كتاب 
ترشـــيح لبعض من وافقت 
عليهـــم جلـــان البعثات في 
القسم والكلية واجلامعة وفي 
الوقت نفســـه ترفض أيضا 
تسليمه كتابا يفيد بالرفض 
بحيث يصبح معلق في فترة 
حرجة، حيث إن الدراسة في 
بلد االبتعاث ستبدأ خالل أقل 
من شهرين واملرشح لم يقم 
بإجـــراءات الفيـــزا وتوفير 
السكن ومدارس األبناء... الخ؟ 
في حال كان إجراء اجلامعة 
خطأ فمن يتحمل املسؤولية 
األدبيـــة واملالية لهذا اخلطأ 
الذي قد يؤدي إلى أن يتعطل 

املرشح سنة دراسية؟

البعثات على مستوى اجلامعة 
للتأكد من ســـالمة وصحة 
الكليات ملرشحيها،  اختيار 

واملوافقة عليهم.
وقد منى إلـــى علمي أن 
هناك حالة في كلية العلوم 
مت قبول ملفها مما يعني أنها 
مجتازة لشروط اإلعالن ومت 
إرسال امللف للقسم للمفاضلة 
وقد رشح القسم العلمي هذه 
املرشحة وأرســـلت ملفات 
املتقدمـــني للكليـــة والتي 
بدورها قامت بتقييم آخر، 
وأيضا وافقت على ترشيح 
نفـــس املترشـــحة ومن ثم 
أرسلت امللفات للجنة العليا 
للبعثات والتي أيضا وافقت 
على هذه املرشـــحة. وبعد 
امتنعت  كل هذه اإلجراءات 
اجلامعة من تسليمها كتاب 
الترشـــيح لتقوم املرشحة 
الفيزا واستكمال  بإجراءات 
ســـائر اإلجراءات املتعلقة 
باملبتعـــث. وكمـــا منى إلى 
علمي أن جلنة البعثات على 
مستوى اجلامعة قد وافقت 
ابتعاث مرشحي كلية  على 
العلوم الطبية املساعدة الذين 
مت اختيارهم وترشيحهم من 
قبل األقسام العلمية والكلية، 
إال أن نائب مدير اجلامعة قد 
رفض جميع ترشيحات الكلية 
فـــي االجتمـــاع التالي دون 
ذكر األســـباب، وأيضا منى 
إلى علمي أن كلية اآلداب قد 
رشحت لقسم اللغة العربية 
الوحيد واحلاصل  املتقـــدم 
على معدل امتياز مع مرتبة 
الشرف، إال أن جلنة البعثات 
قد قامت برفضه. وبناء على 
كل ما تقدم أرجو اإلجابة عن 

األسئلة التالية:
وطالـــب الري تزويـــده 

بالتالي:
1 ـ نسخ كاملة مللفات جميع 
املتقدمني لبعثات كلية العلوم، 
كلية العلوم الطبية املساعدة 
وكلية اآلداب للعام األكادميي 
2015/2014 متضمنة خطابات 
قبول اجلامعات التي حصل 

عليها املتقدمون للبعثات.

النائب أحمد الري  وجه 
ســـؤاال إلى وزيـــر التربية 
ووزير التعليم العالي د.بدر 
العيسى قال في مقدمته: كما 
جرت عليه العادة في كل عام، 
تقوم جامعة الكويت بنشر 
إعالن البعثات للحصول على 
درجة املاجستير والدكتوراه، 
وهذا اإلعالن يشـــتمل على 
شروط من يستوفيها يحق 
لـــه التقـــدمي علـــى البعثة 
وتقبـــل أوراقه للدخول في 
املنافسة، ومن ال يحقق وال 
يستوفي لشروط اإلعالن يتم 
رفض أوراقه الرسمية ويتم 

استبعاده.
وبعـــد االنتهاء من فترة 
اإلعالن تقوم اإلدارة اجلامعية 
متمثلـــة في مكتـــب نائب 
مديـــر اجلامعة للشـــؤون 
العلميـــة - إدارة العالقات 
الثقافية - بإرســـال ملفات 
املتقدمني واملستوفني لشروط 
اإلعالن إلى األقسام العلمية 
للمفاضلـــة بينهم واختيار 
األفضـــل واألكفـــأ واألكثر 
متيزا من املتقدمني بناء على 
املقابلة الشخصية واستمارة 
التقييم والتي حتتوي على 
بنود تقييم واضحة، وبعد 
االنتهـــاء من جلان القســـم 
العلمي، ترســـل امللفات إلى 
جلنة البعثات على مستوى 
الكلية التي تقـــوم بدورها 
مبقابلة من مت ترشيحهم من 
جلان البعثات في األقســـام 
وتقييمهـــم مرة أخرى وفق 
الواضحة  التقييم  استمارة 
البنـــود، الختيـــار األفضل 

واألكفأ من املتقدمني.
بعد االنتهاء من مقابالت 
البعثات  وترشيحات جلان 
على مستوى األقسام العلمية 
البعثات على  وكذلك جلنة 
مستوى الكلية، يقوم عميد 
الكلية بإرسال جميع امللفات 
مشفوعة مبحاضر اجتماعات 
البعثات وترشيحات  جلان 
الكلية إلى مكتب نائب مدير 
العلمية،  اجلامعة للشؤون 
وذلك لعرضهـــا على جلنة 

أحمد الري

أدان مقرر جلنة الشؤون اخلارجية البرملانية 
النائب ماضي العايد الهاجري اجلرمية البشعة 
التي حدثت أمس على يد مستوطنني إسرائيليني 
وراح ضحيتها طفل فلســـطيني رضيع، بعد 
إشعال النيران في منزل أسرة فلسطينية في 
نابلس، أسفرت عنها مقتل الرضيع وإصابة 

شقيقه ووالديه.
ووصف الهاجري في تصريح صحافي هذه 
اجلرمية بالنكراء ويندى لها جبني اإلنسانية، 
مؤكدا أنها اســـتمرار لالنتهاكات واملمارسات 

اإلسرائيلية اإلجرامية والقمعية التي ترتكب 
بحق الشعب الفلسطيني، كما أنها تعتبر جرمية 
حرب. واستنكر الهاجري صمت العاملني العربي 
والغربي إزاء تلك اجلرائم التي تســـتنكرها 
البشـــرية، مناشـــدا املجتمع الدولي التحرك 
والتصدي ملثل هذه املمارسات الوحشية التي 
متارسها عصابات الكيان الصهيوني، متقدما 
بخالص تعازيه حلكومة وشـــعب فلســـطني 
وألسرة الطفل الشهيد متمنيا الشفاء العاجل 

للمصابني.

»التحالف«: بالغ لهيئة الفساد عن شراء معدات طبية
الرقابـــة الداخلية في وزارة 
الصحة على أسعار املعدات 
الكثير  الطبية املوردة يثير 
من عالمات االستفهام، ويضع 
املسؤولني في دائرة الشبهات 
واإلهمال والتعدي على األموال 
العامة، معربا عن استنكاره 
الستغالل حاجة املرضى للعالج 
لتحقيق مكاسب غير مشروعة 
دون أي اعتبـــارات أخالقية 

جتاه الدولة واملرضى.
وأعلـــن الصايـــغ عـــن 
تقـــدمي بالغ لهيئـــة مكافحة 
الفساد للتحقيق في الوقائع 
واملستندات املنشورة انطالقا 
من املادة 22 من قانون إنشاء 
هيئة مكافحة الفساد ».. على 
كل شخص علم بوقوع جرمية 
من جرائم الفساد اإلبالغ عنها 
لدى الهيئة..«، داعيا اجلميع 
الى ممارسة دورهم في مواجهة 
قضايا الفســـاد وإبالغ هيئة 
مكافحة الفساد عن أي وقائع 

أكـــد أمني عـــام التحالف 
الدميوقراطي بشار  الوطني 
الصايغ أن املســـتندات التي 
نشـــرت في مواقع التواصل 
االجتماعـــي لشـــراء معدات 
طبية لصالح وزارة الصحة 
متثل فضيحة فساد كبرى اذا 
ما تأكدت صحـــة املعلومات 

الواردة فيها.
وقال الصايغ في تصريح 
صحافي أمس إن وجود تباين 
باألسعار بنسب تصل الى أكثر 
من 1000% ملنتج واحد ومن 
شـــركة واحدة باإلضافة الى 
فروقات ضخمة في أســـعار 
منتجات داخل الكويت مقارنة 
باألسعار في اخلارج ميثل أحد 
الفساد داخل األجهزة  أوجه 
احلكومية، مشيرا الى أن هذا 
التالعب ال ميكن أن يتم دون 
وجود متواطئني داخل وزارة 

الصحة.
وأضاف الصايغ أن غياب 

حتمل شـــبهة االعتداء على 
األموال العامة أو اســـتغالل 
النفـــوذ واملناصب لتحقيق 

مكاسب غير مشروعة.
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شيخة العصفور

القرآن الكرمي عظيم في تفسير نفسية 
اإلنسان وتوجيه سلوكه للتكامل، 

واستكمل العالجات التي ذكرها لنا 
القرآن ملعاجلة سلوك الطفل املشاغب 
وبذيء اللسان، وقد ذكرت في مقال 
األسبوع املاضي، أن القرآن قد فسر 
لنا االحتياجات النفسية لدى اإلنسان 

من اجل اتزانه، وهي احتياجات 
يحتاج اليها كل طفل تصدر منه 

ردود أفعال مزعجة، كردة فعل نتيجة 
النقص الذي يعاني منه، ومن تلك 

االحتياجات: أوال: الضبط االنفعالي 
لدى الوالدين عند التعامل مع ابنائهم 
خاصة الطفل املشاغب، ثانيا: االتزان 

العاطفي: العاطفة هي اساس ثالثة 
أمور مستقرة في النفس، األمان 

واالتزان واالستقرار النفسي، ثالثا: 
التكرار: فالتكرار عالج فعال لكل 

نفس، فتكرار الكلمات االيجابية على 
الطفل تساهم بشكل كبير وفعال في 

تهذيب سلوكه وفكره.
يقول احلق تبارك وتعالى في محكم 

كتابة الكرمي: )أفمن أسس بنيانه على 
تقوى من اهلل ورضوانه خير أم من 

أسس بنيانه على شفا جرف هار 
فانهار به في نار جهنم( ـ التوبة: 109، 

فتقوى اهلل تأتي من الرفق والرحمة 
وكظم الغيظ والنظام العام، وهي سبل 

التنشئة الناجحة للطفل.
ومن السبل التي يرشد لها كتاب 

اهلل العظيم كأساس في اتزان النفس 
البشرية، هي النظام، لعل من 

األسباب لبعض األطفال املزعجني 
سلوكيا هي افتقارهم للنظام، لرمبا 

يعيشون حياة تعتريها الفوضى، 
ال توجد فيها أوقات منظمة لألكل 

والنوم والنزهات والزيارات، ولعل 
النظام من أهم األمور في ضبط 

النفس البشرية، فاهلل عز وجل خلق 
هذا الكون بنظام متقن، ولوال ذلك 

النظام ملا ظلت احلياة على األرض 
إلى يوم يبعثون، وكذلك أنزل النظام 

في الشرائع واملفاهيم في القرآن 
الكرمي كمرجع لبني آدم لتسير 

حياتهم االجتماعية بالنور وعلى 
أساس يريح النفس ويحقق لها األمن 

النفسي والراحة احلياتية، كذلك 
النفس البشرية، ال بد لها من النظام 
العام في تنظيم أوقات معيشتها في 
اليوم والليلة حتى تسير على مسار 
متزن منظم، والفوضى جتعل الطفل 
قلقا مرتبكا ومضطربا، وذلك لعدم 
انضباط أوقات راحته وأوقات لعبه 

وتعليمه، فالنظام يجعل منه اكثر 
هدوءا ملا يحقق له معرفة األوقات 

التي يحتاج إليها بنظام، فالطفل 
أكثر ما يربكه هو عدم اكتمال فهمه 

للمحيط الذي يعيش فيه واألمور 
احلياتية، فكلما زاد فهمه قل 

اضطرابه جراء ذلك وهدأت نفسه.

طرق تربوية 
عالجية بفلسفة 
قرآنية 2

علوم أسرة

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

سامي عبداللطيف النصف
مع تزايد االشتباكات بني اجليش 
التركي الذي يقال إنه ثاني أقوى 

جيش بالناتو وتنظيم داعش املشتبك 
في الوقت ذاته مع التحالف الدولي 

الذي تقوده الواليات املتحدة وجيوش 
العراق وسورية ولبنان واجليش 

السوري احلر والنصرة وبقية 
التنظيمات املسلحة السورية وقوات 
البيشمركة والقوى الكردية األخرى، 

ال ميكن ألي ساذج عربي إال أن 
يتساءل: إن كان األمر كذلك وإذا ما 

صدقنا ما يقال في العلن ال ما يجري 
في اخلفاء، فمن أين يأتي تنظيم 

داعش باألسلحة الثقيلة واخلفيفة 
واملؤن واألموال والرجال؟!

>>>

األمر ذاته مع قوى الرئيس املخلوع 
صالح وحلفائه احلوثيني، فاليمن 

حتده دول اخلليج شماال وشرقا، 
والبحر جنوبا وغربا وحدوده مراقبة 

من طائرات وسفن التحالف وكل 
طلقة تطلق ال ميكن إعادة استخدامها، 

ومن ثم حتتاج مخازن أسلحته إلعادة 
ملئها بشكل دائم بالدبابات واملدفعية 
والرشاشات والذخيرة التي يفترض 
صعوبة تهريبها فمن أين للمخلوع 

وحلفائه هذا املعني الذي ال ينضب من 
املعدات والذخائر؟ وهل سنشهد قريبا 

انهيارا تاما لهم على كل اجلبهات إذا 
ما توقفت إمدادات السالح متى ما 

أحكم احلصار؟!

>>>

األمر كذلك في ليبيا التي يفترض 
أنها محاصرة ومينع دوليا تصدير 
السالح مليليشياتها املتنازعة ومنها 

قوى داعش في وقت نرى فيه 
السخاء الشديد لدى امليليشيات في 
استخدام األسلحة والذخائر لهدم ما 
تبقى من بلدهم، فهل متطر السماء 

العربية على ميليشيات العراق 
وسورية وليبيا واليمن سالحا 

وذخيرة بدال من املاء الذي يحيي 
األرض والبشر؟!

 لقد شاهدنا على اليوتيوب الصحراء 

الليبية وقد امتألت على مد البصر 
بالسالح الذي مت رميه باملكان اخلطأ 

فمن رماه؟ ومن أين انطلقت طائراته؟ 
وكيف لم تكتشف من قبل الطائرات 

واألقمار الصناعية التي تكشف 
وتصور حتى العمالت املعدنية 

الصغيرة على األرض؟!

>>>

آخر محطة: بدأت في مثل هذه األيام 
قبل مائة عام تنسج خيوط اتفاقية 

سايكس ـ بيكو السرية التي كشف 
النقاب عنها الحقا في عام 1916، 

وقد بقينا في جهل شديد نلعن تلك 
االتفاقية التي أضافت لألرض العربية 

قضاء املوصل الذي تبلغ مساحته  
100 الف كم2، وأبقت األقليات ضمن 

الدولة القومية العربية ولم تشعل 
احلروب األهلية كما يحدث اآلن 

كوسيلة لتقسيم األوطان العربية مما 
ميهد حلروب املائة عام املقبلة التي 

ستحيل شعوبنا إلى قبائل هنود حمر 
منقرضة جديدة!

سماء العرب 
متطر سالحًا 
وذخيرة!

محطات

saad.almotish@hotmail.com

@ebtisam_aloun

سعد المعطش

ابتسام محمد العون

عندما تريد أن تستدل على موضوع 
معني يخدم فكرتك فإن أفضل 
طريقة هي االستعانة مبقوالت 

مأثورة، وإن لم جتد من تلك 
املقوالت ما يخدم فكرتك أو رأيك 

فحينها عليك أن تلجأ لألمثال 
العامية وإن لم جتد فعليك أن 

تتخلص من فكرتك ألنها كما يقال: 
»ليس لها رأس وال ذيل« فال تتعب 
نفسك بطرحها ألنك ستتعب الناس 

معك.
ولكن عليك احلذر من أن تستخدم 
املثل أو القول اخلطأ وتظن أنه في 

املكان الصحيح فهناك مقوالت رمبا 

كنت تريد بها النصيحة ولكنك قد 
تكون »جبت العيد« بنفسك أو مبن 

تريد نصحه، فليس اجلميع مثل 
اخلليفة املتوكل حني قيل فيه: » أنت 
كالكلب في حفاظك للود .. وكالتيس 

في قراع اخلطوب«.
فلو كان املتوكل ال يفهم واستمع 

للحاشية التي حوله لكان لسان ابن 
اجلهم »باجة« لبزازي بغداد، ومبا 

أنني أريد أن أقدم نصيحة ألحدهم 
وأقول له: »اخلوف ما فك احلباري 
واألرانب« فتلك الطرائد لن ينفعها 
خوفها واذا عرفوا أنك خائف فإنك 
ستجد أن احلباري صارت عقبانا 

وكشخت عليك!
هناك شطر من بيت شعر قد يحل 
مكان كل ما ذكرت ولكن يجب أن 
تفهم الشعر لتصل للمعنى الذي 

نريد إيصاله والذي يقول: »السيل 
يجرح بالوطا قبل يحييه« فقد 

أكون قاسيا عليك ولكن ضيعك هم 
املقربون منك لن أشرح أكثر، فمن 

يرد أن يفهم فحتما سيفهم ومن 
ال يرد فليتوكل على اهلل ويشتغل 

»طبل« أبرك له.
أدام اهلل من راجع حساباته وعرف 
أين خطأه وال دام من كان طبال ال 

يصدر اال االزعاج فقط.

ودعنا رمضان ودخلنا في شوال، 
والكل أدلى بدلوه، حيث شمر 

املشمرون وتنافس املتنافسون 
والعبرة بالنهاية، لكل منا أجندته 
اخلاصة في رمضان، فلنحاسب 

أنفسنا ولنصدق مع ذواتنا حيث 
ميكننا خداع كل الناس إال أنفسنا 
فاإلنسان على نفسه بصيرة ولو 

ألقى معاذيره.
ال تنقض الغزل يا عبداهلل وتعود إلى 

املربع األول أو دون املربع األول، 
وال تهدم البناء الذي عمرته في 

رمضان، السيما أن لكل منا خطته 
الرمضانية، فحري بنا أن نراجع 

خططنا الرمضانية ونفرح مبا 
أجنزنا وإن لم نحقق كل اخلطة.

فافرح مبا قدمت يا عبداهلل واسأل 
اهلل القبول، وكافئ نفسك وسجل 

مشاعرك اإليجابية واستمر في 
تنفيذ خطتك، فرب رمضان هو 

رب كل الشهور واألمل في أن 
نكون جميعا ربانيني ال رمضانيني، 
ابحث عن العوائق في عدم تطبيق 
خطتك وعالج اخللل واحرص على 

الكيف ال الكم، فقليل دائم خير من 
كثير منقطع نسأل اهلل القبول لنا 
ولكم ولنحرص على إمتام غزلنا 

البديع الذي يبيض وجوهنا وييمن 
صحائفنا ويقر أعيننا برؤية وجه 

ربنا الكرمي.

الطبل

ال تنقض الغزل
 يا عبداهلل

رماح

نظرة ثاقبة

في برنامج »قصارى القول« لإلعالمي املتميز سالم 
مسافر الذي بثته قناة روسيا اليوم مساء الثالثاء املاضي، 

استضاف د.شلومو بن عامي وزير اخلارجية األسبق 
للكيان الصهيوني مغتصب األراضي العربية في فلسطني 

وسورية.. وفي هذه احللقة متكن األستاذ سالم مسافر من 
انتزاع اعتراف علني واضح بأن هذا الكيان يوفر اخلدمات 

الطبية إلرهابيي جبهة النصرة حتديدا، وعندما أراد 
االستدراك قال بن عامي إن الكيان اإلسرائيلي يقدم هذه 
اخلدمات على أساس إنساني، فاإلنسان اجلريح يجبرهم 

على تقدمي العالج له بغض النظر عن كونه عدوا أو إرهابيا؟
وهذا ما قلته هنا واكثر من مرة بأن الكيان اإلسرائيلي 

يقدم الدعم جلبهة النصرة، وتركيا تقدم الدعم لـ»داعش« 
برعاية وإشراف أميركا أوباما، ولكن كل هذا من حتت 

الطاولة أي بالسر، إما في العلن فهم يحاربون اإلرهابيني 
في سورية والعراق واليوم يأتي االعتراف من وزير 

خارجية سابق لهذا الكيان.
أما تبريره فهو ساقط، ذلك ألن سورية يسقط بها يوميا 

العشرات بل املئات من اجلرحى فلماذا يعالج الصهاينة 
منتسبي جبهة النصرة اإلرهابية فقط ويتركون باقي 

اجلرحى..؟ بل كيف يعلمون عن جرحى إرهابيي النصرة 
داخل األراضي السورية..؟ وهنا ال توجد إال إجابتان  فقط 

ال غير، وفي احلالتني اإلدانة بدعم اإلرهابيني ثابتة، وهما 
اما أن يكون هناك جنود إسرائيليون يقاتلون مع جبهة 
النصرة وبالتالي معهم فرق طبية ميدانية.. أو أن هناك 

تنسيقا بني هذا الكيان املجرم وقيادات النصرة اإلرهابية 
لنقل جرحاهم عبر احلدود إلى إسرائيل لتلقي العالج.. 

واإلجابة الثانية هي األقرب للصحة، وهو ما اكده تقرير 
تلفزيوني نشرته القناة الرابعة اإلسرائيلية وكان يحتوي 

على لقاءات مع إرهابيني جرحى في احد املستشفيات 
اإلسرائيلية يشكرون الصهاينة على كرمهم ويثنون على 

إسرائيل ويؤكدون أنهم أصدقاء، أما العدو فهو النظام 
السوري والحول وال قوة إال باهلل.

واحلقيقة فإنني استنكر هذا احلنان واإلنسانية 
الصهيونية التي انهمرت وتدفقت بشكل مفاجئ، وخصت 

بها إرهابيي جبهة النصرة حصرا، بينما ضحايا حرب 
إسرائيل األخيرة على قطاع غزه فتبني اإلحصائية النهائية 

التي أعدها املرصد األورومتوسطي )وهو منظمة دولية 
محترمة(  أن عدد الضحايا اإلجمالي بلغ 2.147 قتيال، منهم 
530 طفال، و302 امرأة، و23 قتيال من الطواقم الطبية، و16 

صحافيا، و11 قتيال من موظفي وكالة »األونروا« التابعة 
لألمم املتحدة، وبلغ عدد اجلرحى طوال فترة احلرب 

10.870 جريحا، تراوحت إصاباتهم بني متوسطة وطفيفة 
وخطيرة، منهم 3303 طفال، 2101 امرأة. وتشير اإلحصاءات 

األولية إلى أن 1000 طفل على األقل سيعانون من إعاقة 
دائمة.. كل هذه املآسي اإلنسانية ولم تقدم إسرائيل لهم اي 

خدمات عالجية وال طبية ولم تتحرك انسانيتها بل كانت 
تفتخر وتتباهى بانتصارها وحسب، وكانت إنسانيتها 

آنذاك متجمدة كما هي العادة..؟
ومن هذه الوقائع يتضح أن الشرق األوسط يتعرض 

ملؤامرة كبرى، خطط لها احملفل املاسوني العاملي وتنفيذها 
يتم بإشراف اميركا اوباما.. والشحن الطائفي بني اكبر 
طائفتني من طوائف املسلمني السنة والشيعة هو غاية 

هذه املؤامرة اخلبيثة.. وليعلم من يشارك بأي صورة ولو 
عن غير قصد في هذا التأجيج الطائفي امنا يساهم في 

حتقيق حلم احملفل املاسوني الصهيوني اليهودي املتدثر 
بثياب العلمانية.. وهم أخطر وأخبث أعداء األمتني العربية 

واإلسالمية الذين اخبرنا عنهم كتاب العزيز العليم عز 
وجل ونبينا الكرمي عليه أطيب الصالة وأزكى التسليم.. 

فهل من مدكر..؟

اآلن وبعد مرور ربع قرن بالتمام والكمال على جرمية احتالل 
الكويت التي ارتكبها عن سابق تصور وتصميم جار الشمال، 

حتولت تلك اجلرمية املروعة الى مجرد ذكرى، أو باألصح 
حتولت إلى مناسبة الستذكار حدث تاريخي أكثر من كونها 
حادثة يجب أال تنسى، أسرانا وشهداؤنا يجب أال ننساهم، 

وال عجب في أن تتحول اجلرمية إلى ذكرى كون اجليل 
اجلديد الذي نشأ بعد الكارثة ويشكل اليوم أكثر من 60% من 
الكويتيني، ال يعرف عن هذه الكارثة سوى ما يقرأ، وألنه لم 
يعايشها وال يعرف تفاصيلها ولم يعشها فهو يعتبرها حدثا 

تاريخيا مثله مثل بقية احلوادث التاريخية األخرى التي مرت 
بها البالد عبر تاريخها الطويل، مثلها مثل معركة اجلهراء، 

ومثلها مثل حادثة الصامتة عندما هدد عبدالكرمي قاسم باحتالل 
الكويت.

ربع قرن من الزمان وال يزال من يعيش بيننا، وهم كثر، يتذكر 
هذه اجلرمية البشعة واملروعة التي تسببت في معاناة لم يسبق 

لها مثيل ملدة 7 أشهر، نعم مر ربع قرن ولكن اليزال هناك 
أسرى لنا التزال مصائرهم معلقة غير معروفة، ولنا شهداء 
رووا بدمائهم ثرى هذا الوطن دفاعا عنه وعن شرعيته وعن 

بقائه بل وبقائنا، سواء نحن الذين عايشوا تلك الفترة املؤملة أو 
أولئك الذين ولدوا بعدها.

لسنا طالب ثأر، ولكن هذا ال يعني أن ننسى هذه الكارثة التي 
هزت العالم كله، وبسببها حتولت املنطقة إلى ساحة حرب كما 

لم يحصل منذ احلربني العامليتني، وانتهت بفضل اهلل ومنته إلى 
حترير كامل بلدنا.

الثاني من أغسطس يجب أال يكون ذكرى ويجب أال يكون 
مجرد ذكرى نستحضرها في يوم حلولها، بل يجب أن يكون 
حاضرا في أذهاننا، رمبا كأقسى درس لنا جميعا على جميع 
األصعدة، واألهم أن نستحضر ذكرى أسرانا وشهدائنا وأن 

تكون ذكراهم وبطوالتهم وسيلة لنا لتأصيل روح الوطنية 
احلقيقية، ليس بيت القرين فقط الذي اختلطت فيه دماء 

الكويتيني سنة وشيعة وحضرا وبدوا، بل كل املعسكرات 
التي تعرضت للهجوم في الثاني من أغسطس جسدت اللحمة 

الوطنية بل وجسدت الوطنية احلقيقية الكاملة، وطوال األشهر 
السبعة من االحتالل واحملتل لم يجد من يتعاون معه من أي 
طيف كان من أطياف املجتمع، وهذا ما يجب أن نستحضره 

في تلك اجلرمية املروعة التي تعرض لها بلدنا عام 1990.

baselaljaser@hotmail.com
@baselaljaser

gstmb123@hotmail.com
طارق بورسلي

حنان الصهاينة 
تدفق لإلرهابيني!

الثاني من أغسطس 
ليس مجرد ذكرى

سلطنة حرف

نذكر تلك الغمة، وفي 
الذكرى منافع للمؤمنني، 

قد تهون علينا آالمنا 
بفقدان األعزاء، وثقل 

صفحات سوداء، طواها 
الكويتيون، وصاروا مرة 
أخرى، مثال لشعب آمن 
باحلياة، وهزم بإميانه 

عثراتها.
جتاوزنا جرحنا بعد 

صبر على مرارة الوجع، 
لكن التجاوز ال يعفي 

من العودة الى الذاكرة، 
وخزين التجربة الذي 

تتغير قراءاته بني احلني 
واآلخر، ويبقى دافعا 

للتفكير والتحليل.
خمسة وعشرون عاما 
مضت على غزو غاشم 

هزمه الكويتيون منذ 
اللحظة األولى، قبل 

خوض اي معركة معه، كان 
وعيهم وإميانهم سالحهم 
الذي قلب موازين القوى 
في مواجهة غير متكافئة 

باملعايير العسكرية، 
ليسجل التاريخ ان للقيم 

قدرتها على صد ترسانات 
األسلحة، ورد كيد 

الطامعني.
في شواهد ذلك الفعل 
الكويتي املشهود له، 
دروس نذكرها مثلما 
نذكر احبتنا الشهداء 

واملفقودين، الذين بذلوا 
أرواحهم من اجل كويت 

حرة، وكويتيني اعزاء على 
ارضهم.

ولعل متاسك اهل الكويت 
ابرز الشواهد، واكثر 
الدروس حضورا، في 

ذكرى احلدث األليم، فهو 
اإلجناز األكبر، الذي حول 
بالدنا الى قلعة تستعصي 

على الغزاة، ومع 
العواصف الهوجاء التي 

جتتاح املنطقة، والفنت التي 
حتول طمأنة األشقاء في 

محيطنا الى حلم يستحيل 
حتقيقه، وحتيل حياتهم 

الى موت ودمار، وتشتتهم 
في اصقاع األرض، يصير 

لهذا الشاهد معنى شرط 
البقاء في أمن وأمان.

مثلما قالها الكويتيون 
للغزاة قبل خمسة 

وعشرين عاما قالوها 
لطيور الظالم التي حاولت 
تعكير صفو حياتهم وقد 

حتاول مرة أخرى إدخالهم 
في اتون صراعات 

عبثية ودوامات عنف 
تأباها شيمهم وأخالقهم 

وجتربتهم احلياتية.
والقيادة املجربة في 

حكمتها وقدرتها على 
مواجهة تعقيدات الغزو 

وأزماته اثبتت مرة 
أخرى انها على قدر 

املسؤولية وهي تواجه 
محاوالت العبث بأمن 

الكويت والكويتيني وتقود 
سفينتهم الى بر األمان.

ننفض الغبار عن ذكرى 
الغزو الغاشم لتنتصب 

قوة منوذج احلياة الذي 
ورثناه عن األجداد، وازداد 
عوده صالبة مع التجربة، 
ليثبت جدواه في مواجهة 

عثرات الزمن، وبقوة املثال 
الذي صار نهجا نواجه 

األفعال اآلثمة التي حتاول 
النيل من استقرارنا، 

تلك املنارات التي حتمي 
قيم التواد والتسامح، 

ونستذكر الشهداء 
ومواقف الدول الشقيقة 
والصديقة، وندعو اهلل 
العلي القدير أن يحفظ 
بالدنا الكويت وشعبها 

الوفي من كل مكروه.

الشيخ فيصل الحمود
 المالك الصباح

الغزو الذي هزمناه 
قبل بدء املعركة

رأي
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حقائق x دقائق

بحر  املعرفة

341
45

985
2

25718
4867
75812
19647

451

143927
7315
28915

5983
817
97432

9168
8679

42

84
957

2476
9361

2
7

3
75461
31859

التدريبات
الشاقة
التحمل
الصبر
القوى
ميزان
حتكم
رمي

الرمح
قفز

احلواجز
الفروسية

شجاعة

دور
شدة
جبل
زمن

قياس
مشجعون

بارز
سراب
شاهد
عيان

النساء.. أكثر عنفًا من الرجال

ذك��رت دراس��ة علمي��ة 
ان النس��اء الالتي يستغللن 
سلطاتهن ونفوذهن ملضايقة 
الشريك اآلخر أو حتى إيذائه 
جسديا يفوق عدد الرجال.. 
وقال رئيس فريق البحث ان 
األيام  النساء تتصرف هذه 
بطريق��ة تختل��ف عما كان 
عليه األمر في املاضي ومتيل 
النساء اآلن الى اإلجرام وهو 
ما يظهر بش��كل واضح من 

الطرف اآلخر.
وتبني من الدراس��ة التي 
ش��ملت 2500 طالب وطالبة 
ان 29% م��ن ه��ؤالء أق��روا 
بأنهم هاجموا الشريك اآلخر، 
فيما ق��ال 22% منه��م انهم 
كانوا ضحايا لهذا الشريك.. 
واعترف��ت نس��بة 22% من 
النساء بأنهن كن املبادرات في 
مهاجمة الشريك اآلخر مقابل 
24% من الرجال.. وأرجعوا ذلك 
لظروف احلياة واملساواة بني 

الرجل واملرأة.

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:
1 ـ سيد درويش، 2 ـ هدى رمزي ـ 
سب، 3 ـ احالم ـ حلو، 4 ـ دروب ـ 
اا ـ اا، 5 ـ كال )معكوسة( ـ ماحل، 
6 ـ فـــّر ـ يصر، 7 ـ رعد ـ مداي، 8 
ـ ندينـــهـ  رجاء، 9ـ  رمانـ  اا، 10ـ  

الفروانية.

عموديًا:
1 ـ ســـهاد ـ فرنســـا، 2 ـ يدحر ـ رعد، 3 ـ 
اوالد )معكوسة( ـ فريد )معكوسة(، 4 ـ 
البارد )معكوســـة( ـ منر، 5 ـ رمم ـ واهم 
)معكوســـة(، 6ـ  وزـ  يـــدـ  نا، 7ـ  ي يـ  
امصار، 8ـ  اريج، 9ـ  سالحـ  هاء )معكوسة(، 

10 ـ أبو العالء.

حل عينك .. عينك

حل اعرف الشخصية:
أم كلثوم

حل كلمة السر:
سباعية القوى

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

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

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

عادي متوسط متقدم كلمة السر: من األلعاب 
األولمبية من 11 حرفا

بمادورزراس
تيلشجشمملا

حزفجبدنيقل
كارالةززقوت
منوععاجفىد
ىمسةةيازار

اشيلقشوبلي
لجةمياحارب

صععحاهـلرما
بويتسدازحت

رنالةقاشلا
وقنابارسلا

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

كيف ُصنع الزجاج؟

منذ عدة قرون كان الزجاج 
عاديا ويصنع بطريقة واحدة 
ال غي��ر، اي انه كان محدود 
االستعمال والتصنيع، ومع 
الزمن اصبح للزجاج امكانية ال 
حدود لفائدتها ان كان بالنسبة 
لتحويله الى اغراض مهمة ام 
من حيث امكاناته في مجال 
الصناع��ات الثقيل��ة، اذ ان 
الزجاج اصب��ح مرنا في آن 
وصلبا في آخ��ر، ورغم انه 
احيانا ما يوازي احلديد بثقله 
اال انه غالبا ما يكون خفيف 
ال��وزن كم��ادة »األملنيوم« 
ومع التصنيع احلديث متكن 
االنس��ان من جع��ل الزجاج 
صلبا كالفوالذ ال يتحطم في 
حاالت الضغط العنيفة ولهذا 
وغيره من االحداث اكتشف 
زجاج األمان. وبنظرة خاطفة 
على هذه النوعية من الزجاج 
جند ان زجاج األمان هذا ما 
هو اال صفائ��ح واطباق من 
الزجاج تستعمل في واجهات 
الس��يارات او درع اله��واء 
السيارة زيادة  والنوافذ في 

في االحتياط واألمان.
ان هذا الزجاج قابل للكسر 
لكنه ال يتفتت وال يصبح قطعا 
صغي��رة جدا، وه��ذا يرجع 
للعناية الفائقة التي اعطيت له، 
وذلك ألن زجاج األمان مبني 
على كثافة الطباقات الزجاجية 
متاما كما حتضر الشطيرة، 
وبني كل طبقتني من الزجاج 
تدخل طبقة من مواد اخرى 
تلحم كل واح��دة باالخرى 

وتثبتها بتوازن وقوة.
كان ع��ام 1928 موع��دا 
الكتشاف طريق صنع هذه 
النوعي��ة م��ن الزج��اج من 
مادة الس��يليلوز الش��فافة 
»Cellullose« ادخل��ت عليه 
مادة االسمنت كالصق للزجاج 
الشديد،  بواس��طة الضغط 
ث��م تطورت صناع��ة زجاج 
األمان واستعيض عن مادة 
الس��يليلوز بأنواع مختلفة 
من مادة البالستيك الشهبية 
باملط��اط والتي بواس��طتها 
اصبح الزج��اج لينا، وقابال 
لاللتواء اما اطباق البالستيك 
الشفافة فهي من املناعة بحيث 

تصد كل ارتطام.
اما الزج��اج املركب على 
اسالك رفيعة فهو نوعية اخرى 
من زجاج األمان، وفي صناعته 
تضغط االسالك الرفيعة جدا 
داخل ألواح الزجاج فيصبح 

متينا بحيث يقاوم.
الى  االدارات  وقد عمدت 
تزويد البنايات العامة ودور 
العلم بهذا النوع من الزجاج 
لتالفي خط��ر االحداث كما 
انه يس��تعمل حديثا إلنارة 

السقوف في املنازل.
وهناك فصيلة أخرى من 
زج��اج االم��ان كفيلة بصد 
ومقاوم��ة الرص��اص وهي 
مصنوعة من الزجاج املركب 
من طبقات عديدة من الزجاج 
والبالستيك ومثل هذا النوع 
من الزجاج قادر ايضا على 
ايقاف قذيفة خارج محيطة اذا 
اصطدمت به بحيث ال تخترق 

جداره قط.

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

ـ  »من كتاب املوسوعة العلمية املبسطة 
غرائب االختراعات واالكتشافات«

)من كتاب:   حقائق x دقائق
لـ إبراهيم مرزوق

أفقياً:

عمودياً:

الكلمات املتقاطعة

ـ موســـيقي عربـــي   1
راحل، 2ـ  ممثلة مصرية 
معتزلـــة ـ شـــتم، 3 ـ 
مطربة خليجيةـ  عكس 
مر، 4ـ  طرقـ  متشابهان 
ـ متشـــابهان، 5 ـ تعبا 
ـ قاحل، 6  )معكوسة( 
ـ هـــرب ـ يلح، 7 ـ قبل 
املطرـ  أفقي، 8ـ  نشجبه 
ـ أمل، 9 ـ من الفاكهة ـ 
متشابهان، 10ـ  محافظة 

كويتية.

1ـ  أرقـ  دولة أوروبية، 
2 ـ يهـــزم ـ قبل املطر، 
ـ  أبناء )معكوسة(  ـ   3
نادر )معكوســـة(، 4 ـ 
عكس احلار )معكوسة( 
ـ حيـــوان مفترس، 5 ـ 
أعـــاد البنـــاء ـ متوهم 
)معكوســـة(، 6 ـ مـــن 
الطيـــور ـ من األطراف 
ـ ضميـــر متصـــل، 7 ـ 
بلـــدان،  ـ  متشـــابهان 
ـ عتـــاد  ـ عطـــر، 9   8
عسكري ـ حرف هجاء 
)معكوســـة(، 1 ـ كنية 

شاعر عباسي.

احلل  أسفل الصفحة

إعداد: باسم جورج  -  عروبة حجازي
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زكي: حجم إقبال الكويتيني 
اليوم فاق عددهم خالل الشهر 

املاضي 

عطية: الروبيان الهندي 
والباكستاني اختفى بحكم

قوة منافسه احمللي

الروبيان الكويتي في أول أيام صيده
60 ديناراً للسلة و3 دنانير للكيلو

التي تناس����ب طبيعة تشغيل 
شركاتهم وفنادقهم، وذلك رغم 
أن املطاعم العادية تستطيع أن 
تسفيد من هبوط سعر الروبيان 
ومن حجمه احلالي املتوافر في 

السوق.
عبد الولي علي أحمد كغيره 
من رواد سوق شرق، لم يخف 
اليوم األول  رضاه عن أسعار 
الكويتي احملبب  الروبيان  من 
إليه وإلى أسرته، لكن عالمات 
االمتعاض من أجواء الس����وق 
بدت عل����ى وجهه جلية، حيث 
قال والعرق يتصبب من وجهه: 
»هذه املرة الثانية التي أشعر 
فيها بهذا املستوى من اإلهمال 
في سوق السمك، األجواء كما 
ترى منفرة وطاردة للزبائن، 
والتكيي����ف متعط����ل، واجلو 
في الس����وق ال يق����ل عن اجلو 
في الشارع، وهذا ما يجعلني 
أهرول إلى سيارتي مسرعا ال 
يعنيني ما اشتريت على عجلة 

من أمري«.
الروبيان قال  وعن أسعار 
عل����ي: إنها مناس����بة ومالئمة 
ونتمن����ى أن تبقى على ما هي 
الكميات  علي����ه، وأال تش����هد 
نقصا، مشيرا إلى أن الروبيان 
الكويتي ه����و املنافس األقوى 
املميزة  اللذيذ ونكهته  لطعمه 
خصوصا أن وصوله إلى السوق 
طازجا يضفي سمة من األمان 
الغذائي عليه مقارنة باألسماك 

املستوردة األخرى.
وعن بقية األنواع األخرى 
من الس����مك، رصدنا عددا من 
البسطات املتواجدة في السوق، 
وتبني م����ن خالل رأي عدد من 
رواده أنها معتدلة بعد أن وصلت 
أسعارها إلى أرقام خيالية، أما 
الوقت احلالي فاألس����عار  في 
أصبحت متوس����طة ومناسبة 
للكثي����ر، فالزبي����دي الكويتي 
يب����اع اليوم بعش����رة دنانير 
الكبير،  كحد أقصى للحج����م 
والزبيدي اإليراني ال يقل كثيرا 
في سعره عن نظيره الكويتي 
حيث يباع بثماني����ة دنانير، 
وبالنسبة للهامور الكويتي، فقد 
وصل سعره إلى أربعة دنانير 
ونصف ولم يرتفع عن وضعه 
خالل الفترة األخيرة، في حني 
أن اإليراني ال يقل س����عرا عن 
الهامور الكويتي، وكذلك األمر 
في كل من السبيطي والنقرور 
والتي ال تختلف أسعارها ما بني 

كويتي وغير كويتي.

والصيت احلسن لدى الكويتيني 
كانا يباعان أمس بأربعة دنانير 

للكيلوغرام الواحد.
وأشار إلى أنه مبجرد وصول 
الروبي����ان الكويتي للس����وق 
»لم جن����د للروبي����ان الهندي 
أث����را، اختفى  والباكس����تاني 
كل منهم����ا بحكم قوة املنافس 

الكويتي. 
وع����ن وض����ع الش����ركات 
والفنادق وتأهبها قال زكي: إن 
الشركات والفنادق لن تدخل إلى 
املزاد بتلك القوة، مرجعا ذلك 
إلى أن حجم الروبيان املتوافر 
خالل األسبوع األول من السوق 
ال يصل إلى املستوى املطلوب، 
املناس����ب لشركاتهم  فاحلجم 
وفنادقهم ومطاعمهم هو اجلامبو 
وما فوق الوسط، أما ما وفره 
السوق اليوم فهو الوسط واألقل 
والذي قد يكون مالئما وطبيعيا 
لدى املواطنني واملقيمني حيث 
يكون شهيا باستخدامه في طبخ 
املجابيس والبرياني واألنواع 

األخرى من الطهي.
أما نصر عطية، وهو مشرف 
على إحدى البسطات، فقد هاله 
ما ش����هده من الزح����ام الكبير 
املزاد مقارنة باستعجال  على 
املش����ترين من البس����طات في 
اخل����روج من����ه بس����بب أزمة 
التكييف، السيما أن عددا من 
املواطنني خرجوا من الس����وق 
لم يطيقوا املك����وث طويال ملا 
وجدوه من أجواء حارة ورطبة 
جعلتهم يهرعون إلى سياراتهم 
في وجود هواء تكييفها البارد، 
مشيرا إلى أن الكميات املتوافرة 
من الروبيان كبيرة جدا في أول 
أيام الصيد الذي وافق ليلة األول 
من أمس. ولفت إلى أن األسعار 
املقبلة ستحددها  خالل األيام 
نظرية الع����رض والطلب، فما 
دامت الكميات متوافرة بهذا الكم، 
فال بأس على أسعار الروبيان 
وستبقى في منسوب مقبول، إال 
إذا انتابت السوق حمى اإلقبال 
األكثر من الشركات والفنادق 
واألفراد، فإن السعر سيمضي 
إلى األعلى غير مكترث بوفرة 

الكميات أو قلتها.
وتوق����ع عطي����ة أن تقبل 
الشركات والفنادق على الشراء 
م����ع ارتفاع حج����م الروبيان، 
موضح����ا أن ه����ؤالء ال يهمهم 
ارتف����اع الس����عر وال يعنيهم 
ماداموا قدحصلوا على الكميات 
التي يريدونها وعلى األحجام 

شركات وفنادق ذوات األربعة 
واخلمسة جنوم ينتظرون هذا 
اليوم األول من مصيد الروبيان 
العامة  الهيئة  بعد أن سمحت 
الزراعة بصيده في  لش����ؤون 
املي����اه الدولي����ة قب����ل املوعد 
املعت����اد لذلك وه����و األول من 
أغس����طس، مما يعطي مؤشرا 
على أن حجم املبيعات في سوق 
شرق واملباركية سيرتفع إلى 3 

أضعافه في األيام العادية.
ولف����ت زكي إلى أن س����عر 
الروبيان الكويتي مت بيعه في 
أول يوم بثالث����ة دنانير على 
البسطة، في حني أن سعر السلة 
املعروفة بوزنها ال� 22 كيلوغراما 
تراوح ما بني 55 و56 دينارا، 
ولم يتجاوز ال� 60 دينارا، وهو 
سعر مميز جدا حسب »زكي«، 
الباعة واملواطنني،  وغيره من 
السيما أن الباكستاني والهندي 
اللذين يقالن في اجلودة والطعم 

التقطتها عدسة »األنباء« متحلقا 
حولها عدد غفير من املواطنني 
واملقيمني، والباعة، وأصحاب 
البس����طات، والداللني، إضافة 
إلى عيون من شركات املطاعم 
التي جاءت  الكبرى  والفنادق 
تتحس����س أخبار ه����ذا اليوم 
وأسعار املصيد. وبعد أن اطلق 
املزاد صيحته املعروفة بدأت 
األرقام تتناطح ما بني حسنني 
ورمضان وخميس مؤذنة ببدء 
املزاد ومش����هرة األسعار التي 
بيعت اليوم بسعر ال يتجاوز ال� 
60 دينارا للسلة وال� 3 دنانير 

للكيلوغرام.
البائع محمد علي زكي، انبهر 
بزيادة حجم اإلقبال خصوصا 
من قب����ل املواطن����ني، بل قال 
في مش����اركته إن اإلقبال على 
مزاد اليوم فاق إقبال الش����هر 
كله، خصوصا أن اجلميع من 
مواطنني ومقيم����ني ومندوبي 

محمد راتب

وج����ه الروبي����ان الكويتي 
ضربته القاضية إلى منافسيه 
الباكستاني والهندي بنزوله على 
بسطات سوق السمك في منطقة 
شرق متبخترا بعبقه اخلاص 
وطعمه الذي ال ينافس وكأنه 
دليل جازم عل����ى أنه الطازج 
وحده، كيف ال ولم يهدأ له بال 
منذ احتضان شباك الصيادين 
له ليلة أول من أمس في املياه 
الدولي����ة، إلى أن وصل وأمتع 
عيون محبيه وهو ميأل سالال 
كبيرة في مزاد يوم أمس السبت 
تعلو فوقها صيحات الداللني، 
وقد أبدى اجلميع ارتياحهم من 
التي تراوحت ما بني  األسعار 
55 و60 دينارا للسلة التي تزن 

نحو 22 كغ.
زحام شديد أمام تلك السالل 
أقبلت بشغف في اليوم األول من 
أغسطس بعد أن أنفذت هيئة 
الزراعة وعدها بالسماح بالصيد 
مبك����را، وهي تالمس ش����غف 
املواطنني واملقيمني بكائن حي 
لذيذ يعتبرونه األروع مما خلق 
اهلل في طيبات اخلليج العربي 
عموما وجون الكويت خصوصا، 
فأف����واج احملبني تقاطرت على 
الس����وق من أبواب����ه الثالثة، 
ومجاميع من األس����ر تعاهدت 
على اقتناص ما قد يكون فرصة 
ال تتكرر من الشراء بأسعار في 
متناول اليد وبجودة الروبيان 

الكويتي طيب الصيت.
لكن ما يعكر أمزجة اجلميع 
كان حاضرا بقوة أمام كل هذه 
األخبار اجلي����دة، فما لم يعد 
مستساغا لدى الباعة وجميع 
الس����وق م����ن مواطنني  رواد 
ومقيمني هو املكوث أو التجول 
طويال ف����ي أجواء حارة رطبة 
بس����بب تعطل معظم وحدات 
التكييف الت����ي قال عدد منهم 
ان اجلو لم يختلف معهم ما بني 

السوق داخله وخارجه. 
»األنباء« جالت في س����وق 
السمك مبنطقة شرق مع وصول 
أول س����الل من الروبيان إليه 
وتهافت الناس عليه وخضوع 
أس����عاره لنظري����ة الع����رض 

والطلب.. فإلى التفاصيل:
قبل وصول عقارب الساعة 
إل����ى الرابع����ة إال الربع عصرا 
)موع����د املزاد(، كانت س����الل 
مليئة بالروبيان قد افترش����ت 
س����احة املزاد في سوق شرق، 

سالل الروبيان 

السلة تراوحت بني 55 و60 دينارا 

عبدالولي علي احمد نصر عطيةمحمد زكي

مشكلة مكائن التكييف
في سوق شرق

الباعة املتجولون 

رغم الش��كاوى املتكررة واملنشورات الصحافية، لم جتد 
مشكلة التكييف في سوق السمك مبنطقة شرق حال، فالباعة 
وأصحاب البسطات في سوق شرق خرجوا عن دائرة ما 
يطاق ويحتمل، وجمعوا أمرهم عبر تواقيع ممهورة من أكثر 
من 250 منهم لم نستطع احلصول على صورة لها، إال أنهم 

أكدوا أنه سيتم رفعها للجهات املختصة حال اكتمالها.
هؤالء أكدوا أنه ورغم التبعات الس��يئة على منتج غذائي 
وأساس��ي مهم مثل األسماك والروبيان، وما يتأثر به من 
عدم توافر اجلو املناس��ب لبيعه وعرضه على البس��طات 
إال أن املعنيني باملش��كلة ال يلقون ملعاناتنا باال، بل إن هذا 
التراخ��ي � وقد يكون متعمدا حس��ب البعض � يزيد من 
مصاريف أصحاب البس��طات لشراء كميات مضاعفة من 
الثلج، ما يضطرهم في بعض األحيان إلى رفع أس��عار ما 

يعرضونه على بسطاتهم من األسماك.

الباعة املتجولون لس��الل الروبيان والذين يدورون على 
بيوت الناس بالس��يارات خطر داهم على اجلميع، هذا ما 
كرر املناداة به عدد من أصحاب البس��طات والباعة داخل 
السوق، ولم يقولوا ذلك ألمر ربحي وإمنا كنصيحة يسدونها 
إلى الكثير ممن وصفوهم باملغفلني. قصة هؤالء اجلوالني 
قدمي��ة لم جتد لها حال جازما وال أذنا صاغية من اجلهات 
املختص��ة، وال عقوبات رادعة له��م مبوازاة ما يحصلون 
عليه من غش جتاري فاضح وتالعب على الناس، فلعابهم 
حتى اليوم مازال يسيل على دنانير زائدة يتم سلبها من 
عدد من املغفلني الذين يعتقدون أنهم ربحوا صفقة كبيرة 

وأراحوا أجسادهم من متاعب النزول إلى السوق.
وقد أكد عدد م��ن ضحايا الباعة اجلوالني أنهم وقعوا في 
مصائد هؤالء الغشاش��ني الذين ميألون س��الل الروبيان 
بالثلج أو أنهم يكس��رون الس��لة طوليا من منتصفها ثم 
يقطعون جزءا منها ثم يربطونها من جديد لتكون أقل في 

الوزن من السلة العادية.
وفوق هذا كله فإن هؤالء الباعة ليس��وا مرخصني بالبيع 
وال بالصيد، وال يوجد هناك أي سلطة تراقب ما يبيعونه 
وكيف مت تخزينه وهل هو صالح لالستخدام اآلدمي أم ال؟ 
وال حترر بحقهم مخالفات غش جتاري، بل إنهم يشترون 
كميات من الروبيان ويجولون على البيوت يوقعون أصحابها 
ضحية لهم ولغش��هم في حني يعتقد بعضهم أنهم أخذوا 
س��الال بأسعار أرخص من الس��وق و»أريح« من الذهاب 

إلى هناك.

أسعار السمك والروبيان في سوق السمك 
السعرنوع السمك

3 دنانيرالروبيان الكويتي
55-60 دينارالروبيان الكويتي سلة

10 دنانيرالزبيدي الكويتي
8.5 دينارالزبيدي اإليراني

4.5 دينارالسبيطي
3.5 دينارالنقرور
4.5 دينارالشعوم
3.5 دينارالنويبي
4.5 دينارالهامور
5.5 دينارالبالول
7 دنانيرالشيم

فرحة عارمة من قبل اجلميع نغصتها احلرارة والرطوبة الشديدة في السوق بسبب استمرار تعطل التكييف

اقبال من املواطنني واملقيمني
على شراء الروبيان في اول يوم من صيده
)ريليش كومار(

علي: أسعار 
الروبيان مناسبة 

ومالئمة ونتمنى أن 
تبقى على ما هي 

عليه
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أكد أن جناح الكويت في إكسبو 2015 وصل زواره إلى أكثر من 600 ألف زائر

محمد البداح: أوبريت مسرحي يبرز حتدي اإلنسان الكويتي
 من إخراج شركة إيطالية في يوم الكويت الوطني 

هذا اليوم الوطني؟
٭ هذا املوضوع جار له االعداد 
حاليا بوجود مطربني يتغنون 
في هذا اليوم الوطني وحتى 
هذه اللحظة ال يوجد اي شيء 
مؤكد بخصوص هذه اجلزئية 
ولكن املؤكد ان في هذا اليوم 
سيكون هناك عروض للفنون 
العرضة  الش���عبية مثل فن 
وغيرها من العروض التراثية 
التي متي���ز الكويت عن باقي 
الدول االخرى املش���اركة في 

إكسبو.

هل سيتم نقله مباشرة 
ام سيسجل؟

٭ اذا كانت االمور مهيأة لنقله 
مباش���رة من قبل الش���ؤون 
الهندس���ية ف���ي تلفزي���ون 
الهواء  الكويت فسينقل على 
ولكن الشيء املؤكد انه سيتم 
تسجيله وعرضه عدة مرات 

على شاشة التلفزيون.

ما عدد العاملني في هذا 
اجلناح؟

٭ ع���دد العامل���ني في جناح 
الكويت في إكسبو 10 كويتيني 
يشرفون على عملية التشغيل 
والشرح للضيوف مبا يحتويه 
ه���ذا اجلن���اح باالضافة الى 
اس���تقبالهم للوفود الرسمية 
والزائرين الذين يصل عددهم 
في الي���وم الواحد الى 9 آالف 

زائر.

والتي ستبدأ برفع علم الكويت 
في الساحة الرئيسية لألكسبو 
ومن ثم سيلقي ممثل الكويت 
كلمة، وبعد غروب الش���مس 
سيكون هناك اوبريت مسرحي 
ميثل حتدي املجتمع الكويتي 
القاس���ية  املناخية  للطبيعة 
وحتقي���ق احللم ب���أن تكون 
الكويت كم���ا علي���ه حاليا، 
واالوبريت ستتولى اخراجه 
شركة ايطالية ولكن مبفاهيم 
وقي���م كويتية مبعن���ى انها 
كيف استطاعت دولة الكويت 
ان تنتقل مما كانت عليه في 
الس���ابق وتتطور وتنمو الى 
م���ا وصلت اليه ه���ذا اليوم، 
وسيتولى مخرجون كويتيون 
تصوير ه���ذا االوبريت الذي 
س���يتضمن مؤثرات صوتية 
وبصري���ة وس���معية والذي 
سيقام في الس���احة االمامية 
للجناح الكويتي، وهذه املرة 
االولى التي تسمح ادارة إكسبو 
لدولة مش���اركة بأن تستغل 
الس���احة االمامية الجنحتها 
الع���روض تقام  حيث كانت 
داخل جناح الدول، وسيكون 
ف���ي ه���ذا الي���وم العديد من 
العروض التراثية واحلرف التي 
يشتهر بها املجتمع الكويتي، 
واليوم الوطني الكويتي سيبدأ 
من العاش���رة صباحا وحتى 

التاسعة مساء.

هل سيغني مطربونا في 

وهناك دعوات اخرى لهم في 
الشهور املقبلة.

ملاذا لم يتم تكليف الفنانني 
بعمل عرض مسرحي يتحدث 
عن الكويت وعاداتها مبشاركة 

نخبة من الفنانني الرواد؟
٭ لم يتم تكليف الفنانني بعمل 
فني لطبيعة املشاركة والفعالية 
الفنانني  العديد من  وشاركنا 
احلرفيني واملوسيقيني من بداية 
إكسبو بشهر مايو املاضي الى 
يومنا هذا وكانت احتفاالت عيد 
التي مت تصويرها في  الفطر 
إكسبو وعرضها على شاشة 
التلفزي���ون دليل على وجود 
الفنانني في هذه املش���اركة، 
ونحن نرحب بجميع الفنانني 
الفني للتس���ويق  في املجال 
جلناح بلدهم وابراز اجنازاته 
على املستوى احمللي والعربي 
واالقليمي خصوصا ان شهرة 
فنانينا كبيرة وهم مدعاة فخر 
واعتزاز البراز اجنازات الكويت 

فنيا وثقافيا.

ماذا اعددمت لليوم 
الوطني ومن الذي 
سيقوم باخراجه؟

٭ اعددن���ا الكثير لهذا اليوم 
ادارة إكسبو  الذي تخصصه 
لكل دولة مشاركة في اكسبو 
2015 وي���وم الكويت الوطني 
سيصادف تاريخ 30/9/2015 
ويتضمن العديد من االنشطة 

لتحليت���ه ومحطات ملعاجلة 
الصرف الصحي.

أم���ا ما ميي���ز اجلناح من 
الداخل فهو وجود املجسمات 
التي تعدد مراحل بناء الكويت 
مع وجود 11 شاشة تلفزيونية 
اكبرها شاش���ة عرضها 15 م 
وارتفاعها3 أمتار يعرض فيهم 
جوانب مختلفة من اجنازات 
الكويت في الرياضة واالقتصاد 
وتعريف الزائر مبناخ احلياة 
في الكويت باالضافة لوجود 
س���وق مصغر يش���به سوق 
املباركية للحرف التراثية مثل 
صناعة البش���وت واخلوص 

واملسابيح وغيرها.
والنقطة املميزة االخرى في 
هذا اجلناح اهتمامه باالطفال 
بشكل كبير وذلك بوجود اماكن 
مخصصة لهم للجلوس واللعب 
والتصوير وهذا األمر اشادت 

به ادارة إكسبو.

كم وصل عدد زواره 
حتى اليوم؟

٭ زوار اجلناح وصل عددهم 
اكثر من 657 ألف���ا من بداية 

إكسبو وحتى هذا اليوم.

هل هناك نية بدعوة 
بعض فنانينا لزيارة 

اجلناح؟
٭ دعونا العديد من الفنانني 
من مجاالت مختلفة وشاركوا 
في انش���طة اجلناح املتعددة 

الس���مو األمير،  قبل صاحب 
الكويت وليس  ألنها باس���م 
باسم وزارة اإلعالم لذلك كان 
دورهما ليس بالتوجيه فقط 
وامنا باملتابعة والتأكد حتى 
تكون املشاركة في اكسبو 2015 
مشاركة تليق باسم الكويت.

 ما الشيء الذي مييز 
جناح الكويت عن باقي 

االجنحة؟
٭ ما مييز جناح دولة الكويت 
هو ش���كله اخلارجي بوجود 
البيضاء اجلميلة  االش���رعة 
وظهور ألوان علم الكويت بعد 
مغيب الشمس يكون منظره 
في غاية اجلم���ال وايضا ما 
التراب املعالج  مييزه وجود 
على مدخل اجلناح الذي يعطي 
الزائر ش���عورا انه داخل الى 
مكان صحراوي وهذا االنطباع 
يعطي���ك مزج ب���ني اجلانب 
املتمثل باالش���رعة  البحري 
واالتربة واجلانب الصحراوي 
الت���ي تتميز بهم���ا الكويت، 
وايض���ا ما مييز اجلناح قبل 
دخوله وجود شالل مياه على 
مدخله يكتب فيه بثالث لغات 
املاء هو مصدر احلياة«  »أن 
الن شعار مش���اركة الكويت 
في إكس���بو هو املياه وكيف 
الكويت حتدي  اس���تطاعت 
الصعاب بندرة املياه التي بدأت 
بحفر اآلبار ومن ثم نقله من 
شط العرب الى بناء محطات 

دور رئيسي ومركزي مبشاركة 
الكويت في إكسبو وهذا الدور 
يتمثل بوضع االستراتيجية 
العامة للمش���اركة ومتابعة 
سير هذه االستراتيجية وآلية 
تفعيله���ا من خ���الل اجلناح 
وايضا من خالل االنشطة املقامة 
على هام���ش اجلناح من قبل 
الهيئات والوزارات واملؤسسات 
الكويتي���ة التي حرص وزير 
اإلعالم الشيخ سلمان احلمود 
الوزارة طارق املزرم  ووكيل 
على تواجدها في هذه املشاركة 
التي أتت برغبة س���امية من 

مفرح الشمري 
@Mefrehs

 أكد رئيس اللجنة االعالمية 
ملش���اركة الكويت في اكسبو 
2015 محمد حسني البداح انه 
املقبل  سيتم في 30 سبتمبر 
احتفال دولة الكويت بيومها 
الوطني في اكسبو2015 والذي 
سيتضمن اوبريت مسرحي من 
اخراج شركة ايطالية يتحدث 
عن حتدي االنس���ان الكويتي 
لطبيعة املناخ في بلده، حيث 
س���يعرض هذا االوبريت في 
الساحة االمامية املقابلة للجناح 
الكويتي في إكسبو وهذه املرة 
االولى التي تسمح ادارة إكسبو 
الساحة  لدولة بأن تس���تغل 

االمامية لعرض انشطتها.
 واضاف البداح في حوار 
خاص م���ع » االنباء« ان عدد 
زوار اجلن���اح وص���ل الى ما 
يقارب ال� 600 الف زائر حتى 

يومنا هذا.. الى التفاصيل: 

ما هو دور وزارة 
اإلعالم في جناح 

الكويت في اكسبو 
2015؟

٭ دور وزارة اإلع���الم ممثلة 
بوزيرها الشيخ سلمان احلمود 
الوزارة طارق املزرم  ووكيل 

وكيل االعالم طارق املزرممحمد حسني البداح

عدد العاملني 
في جناح الكويت 

بإكسبو هو 
10 كويتيني يشرفون 
على عملية التشغيل 

والشرح للضيوف

إشادة إدارة 
إكسبو باهتمام 
جناح الكويت 

باألطفال أسعدتنا 

كثيراً

زوار من مختلف اجلنسيات في مدخل جناح الكويت في اكسبو 2015 شالل املياه الذي يكتب في داخله بثالث لغات ان املياه هي مصدر احلياة

جانب من انشطة اجلناح في ميالنو

فرق موسيقية ومطربون شاركوا في أنشطة جناح الكويت في اكسبو 2015

پ ت�شخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����ش��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�شات 

ت�شاقط ال�شعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�شيلوليت و�شد اجل�شم باحلقن.

پ جل�شات تبيي�ض الب�شرة عن طريق احلقن.

الزائد  ال���ت���ع���رق  مل���ع���اجل���ة  ال���ب���وت���ك�������ض  ح���ق���ن  پ 

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.

حلجز املواعيد واال�ستف�سار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

د/ حممد عمران -  اأخ�سائي جلدية وتنا�سلية

پ تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية ) PRP ( للن�شارة وعالج 

ت�شاقط ال�شعر .

وعالج  والن�شارة  الوجه  ل�شد  املخفية  اجلراحية  اخليوط  اأح��دث  پ 
جتاعيد الوجه.

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

ليزر الجسم كاماًل
100 د.ك
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عرو�ض ال�صيف

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

35 K.D 100 K.D
توريد اللثة

للفك الواحد

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

35 K.D85 K.D
تبيي�ض منزيل

ابت�سامة هوليود
لل�سن الواحد

اجلابرية - ق1اأ - بناية 55 - بجانب تراخي�ض مرور حويل - الدور اخلام�ض

Hot Line 60332914 - 60334873

اال�صت�صارة 

وفتح امللف 

جمانًا

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

ق�صم االأمرا�ض اجللدية والتجميل

• حقن الفيلر  • ت�صخي�ض وعالج جميع االمرا�ض اجللدية. 
لتكبري ال�صفاه واخلدود. • جل�صات امليزوثريابي لن�صارة 

الوجه وعالج ت�صاقط ال�صعر. • جل�صات تبي�ض الب�صره.

• حقن البوتك�ض ملعاجله التعرق الزائد والتجاعيد.

• عالج الهاالت ال�صوداء والتجاعيد حول العني.
• اإزالة ال�صعر الزائد بالليزر.

• تق�صري كيميائي .
• حقن البالزما لن�صارة الوجه وت�صاقط ال�صعر.

الدگتور / محمد  عادل
ماج�صتري امرا�ض جلدية وتنا�صلية 

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

الـدگتورة / كــــرستــــني فـــــــاروق

الغدير كلينك م�صتو�صف

25713016
25713017 

أمراض النساء والمساعدة على اإلنجاب

عالج حاالت تاأخير الحمل 

عالج حاالت االإجها�ض المتكرر

التلقيح ال�صناعي 

اأطفال االأنابيب 

الحقن المجهري

اختيار نوع الجنين بالحقن المجهري

خبرة في جميع عمليات
التجميل النسائية

ممثل خليجي مت استبعاده 
من عمل درامي راح 

يصورونه الشهر الياي 
في دولة اسيوية ألنه 

مخرج العمل العربي حاط 
عليه بعد ما طلب منه 

أن يشيد فيه بحواراته 
الصحافية والتلفزيونية 

الشي اللي رفضة 
هاملمثل.. 

احلمد اهلل والشكر!

مطرب شاب أطلق 
على نفسه إشاعة 

انه راح يشارك في 
مهرجان غنائي شبابي 

عاملي واملصيبة 
انه ربعه في الديوانية 
صدقو هاالشاعة مع 
انها چذب بس يبون 
الصحافة تكتب عن 

رفيچهم.. 
اهلل ال يبالنا!

ممثلة شابة خليجية 
زعالنه انه الصحافة 

الفنية ما مدحت دورها 
الرئيسي في عملها 

الرمضاني   ووصفتها 
باملزاجية وانه لها ناس 

متدحهم وتفضلهم على 
االخرين وهالشي قالته 

في استضافتها في احدى 
القنوات اخلليجية.. 

بوطبيع ماييوز من طبعه!

إشادةعاملي مدح

مي سليم تنتظر االنتهاء من تعديل »تروكولر«
أكدت الفنانة مي سليم أنها تعاقدت على 

فيلمها اجلديد »تروكولر« مع الفنان منذر 
رياحنة وأنها تتواجد حاليا خارج مصر 
وال تعلم موعد بدء التصوير، الفتة إلى 

أنه يتم حاليا إجراء بعض التعديالت على 
سيناريو الفيلم.

وأشارت مي، في تصريحات صحافية 
لها، الى أنها ستعود إلى مصر 20 

اجلاري، حيث تقضى حاليا فترة 
استجمام بعد مجهود كبير بذلته في 

مسلسلي »حواري بوخاريست«، 
و»العهد« الذي حققا جناحا كبيرا في 

فترة عرضه في موسم رمضان املاضي.
يذكر ان فيلم »تروكولر« من بطولة منذر 

رياحنة، مي سليم، إخراج أحمد عبداهلل 
مي سليم صالح، تأليف أمين عبدالرحمن.
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بعد 3 جوالت مضنية وطويلة من المفاوضات استغرقت قرابة 21 شهرا منذ االتفاق االنتقالي في جنيڤ في نوفمبر 2013 واتفاق اإلطار في لوزان أبريل 2015، جاء االتفاق النهائي بين إيران ودول )5 + 1( الذي 

سيؤدي الى رفع العقوبات الدولية عن إيران مقابل تفاهمات حول مراقبة برنامجها النووي، هذا االتفاق الذي جاء في 159 صفحة وتعارضت ردود أفعال العالم حوله بين أفراح في طهران وتنديد في اسرائيل وترحيب 

حذر في دول الخليج، وأثيرت حوله عشرات التساؤالت. »األنباء« أرادت تسليط الضوء على عدة محاور مهمة فاستضافت عددا من المتخصصين من خالل ندوة بعنوان »بعد االتفاق النووي.. دول الخليج وإيران إلى 

أين؟« أدلى فيها المشاركون بدلوهم وأوضحوا بعض األمور عن هذا االتفاق، كما أجابوا عن عدد من التساؤالت المطروحة كل من منظوره مثل: هل سيسهم االتفاق النووي اإليراني في تطوير العالقات بين دول مجلس 

التعاون وإيران بشكل إيجابي وإلغاء حالة التوجس القائمة حاليا؟ وما المردود السياسي واالقتصادي على دول المنطقة بعد توقيع االتفاق النووي؟ وما األبعاد الدولية القصيرة والبعيدة المدى لالتفاق النووي اإليراني؟  

واجمع المشاركون في الندوة على ضرورة فتح صفحة جديدة وإزالة جميع الخالفات السابقة بين ايران ودول الخليج، مشددين على ضرورة اعالن الوحدة الخليجية واستخدام التكنولوجيا النووية الغراض سلمية، 

وبناء منظومة جديدة في المنطقة تصب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا في صالح استقرار شعوب المنطقة، باالضافة الى ضرورة احترام الشرعية الدولية وتبادل المصالح واالحترام المتبادل بين ايران ودول المنطقة 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الي طرف من االطراف، وتجنب اقحام الجانب المذهبي في العالقات بين الدول.. وإلى تفاصيل الندوة:

املشاركون في الندوة أكدوا ضرورة أن تسرع دول اخلليج ببناء مفاعالت نووية لألغراض السلمية

بعد االتفاق النووي.. دول اخلليج وإيران: دعوة إلى تعزيز الثقة واالنفتاح االقتصادي

آخر، لكنه لم يحدد ما هو املسار.
وأفاد املليفي بأن إيران جلست مع دول 5+1 وفاوضت 
وصمدت واستطاعت ان حتصل على ما تريد وبالتالي فإن 
إيران جلست مع الكبار، متسائال: هل هي مستعدة اليوم 
للجلوس مع الصغار. موضحا أن العالقات السياسية ال 
تقوم على العواطف وإمنا تقوم على التوازن بني الدول 
في القوى واالحترام والتوافق واملصالح، مشيرا الى ان 
إيران هي اليوم »احلوت األزرق« الذي يدخل اخلليج، 
متابعا: فهل سيأكل احلوت األزرق األسماك الصغيرة 

املتمثلة في دول اخلليج؟
وقال ان العالقات اإليرانيةـ  اخلليجية عالقات مهمة 
والبد ان نرسمها نحن أبناء املنطقة ويجب أال تفرض 
علينا حتى ال نفقد اإلرادة في حتديد املصير واملستقبل، 
مشيرا الى ان االتفاق الذي مت من املمكن ان يأخذ جانبني 
أحدهما إيجابي واآلخر سلبي، مطالبا بضرورة التعاون 
من اجل تنمية شعوب املنطقة واستغالل املوارد الطبيعية 

ملا فيه حتقيق الصالح العام.
وأضاف املليفي انه عندما زرت إيران لم أر مظاهر 
للتشدد الديني، فإيران دولة إسالمية معتدلة وال نرى 
فيها التشدد الشيعي املوجود في دول املنطقة، موضحا ان 
مجال التعاون كبير ورحب ومن املمكن ان يحقق إجنازا 
كبيرا لشعوب املنطقة في حال حسنت النوايا وقابلها 
عمل جاد من الطرفني، ومن وجهة نظري فاالتفاق األخير 
سيجعل دول اخلليج في حرج اقتصادي كبير جدا بغض 
النظر عن العمل العسكري والذي استبعده متاما ولكنني 
أحتدث عن الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي، 

حيث ان إيران ستنطلق انطالقة قوية جدا.
وأكد املليفي ان على دول اخلليج ان تطلب وتصر 
على ان يكون لها برنامــــج نووي كما هو موجود في 
إيران، متمنيا ان يســــود التعاون واالحترام والســــلم 
املنطقة، حيث ان املنطقة أنهكت ومواردها اســــتنزفت 
واملستفيد من ذلك في املنطقة هو إسرائيل وفي العالم 
أميركا والدول العظمى، فنحن اليوم أمام مرحلة سياسية 
جديدة في املنطقة بعد االتفاق النووي األخير والبد ان 
جنلس على طاولة احلوار دون ان جنلب معنا جميع 
اخلالفات السابقة، البد ان جنلس بورقة مفتوحة جديدة 
ونتفق على بناء منظومة في املنطقة تصب اقتصاديا 
وسياسيا واجتماعيا لصالح استقرار شعوب املنطقة، 
مشــــددا على ضرورة ان تتفــــق دول اخلليج على ان 
يكون هناك رأي موحد في مناقشــــة اخلالفات الدائرة 

في املنطقة.
وقال: ال أثق في أي خبير أجنبي واألفضل ان نعتمد 
ما لدينا من أفكار وطموحات وآراء، فالسياسة ليست 
عاطفة بل هي قائمة على التوازنات، الفتا الى ان لدينا 
قوتني في املنطقة متمثلة في القوة اإليرانية واخلليجية 
وما لم يكن هناك توازن بني القوتني فلن نحقق شيئا 
والبد مــــن اجللوس على طاولة احلــــوار لنتكامل مع 
بعضنا البعض وان نترك خالفات املاضي وننطلق من 
جديد، مضيفا انني لدي قناعة كبيرة بان إيران عاجال 

أم آجال ستمتلك القنبلة النووية.

االتفاق مكسب لدول المنطقة

وحتدث األكادميي والباحث السياسي د.عايد املناع، 
موضحا انه بالنظر الى االتفاق النووي األخير سنجد 
بشكل عام ان الغرب هم األكثر ربحا، أما إيران فكسبت 
الســــالمة بأال تتعرض لعمل عسكري عدائي وجتنبت 
املزيد من الضغط الداخلي االقتصادي بسبب العقوبات 

وأفاد اجليران بأن هناك طموحا فارسيا إلعادة األمجاد 
الفارسية وميكن ان نستشفه من تصريحات املسؤولني 
اإليرانيــــني ودعمت ذلك التوجه مؤمتــــرات في أوروبا 
وأميركا متجد األمجاد الفارسية ويعضده اجلانب الفني 
فهناك أفالم تقدس العقلية الفارسية القدمية وتدعو إلى 
إحيائها من جديد. مضيفا ان ذلك خلق لدينا حالة من 
التخوف حول طموح القادة اإليرانيني في استثمار تلك 
األوضاع املأساوية للعرب في ظل عدم وجود مشروع 
عربي قادر على احتواء الساحة ومللمة شعث هذه األمة 
املتفرقة التي أنهكتها احلروب وســــط استغالل إيراني 
وتغلغــــل في عواصم عربية كبــــرى تعتبر هي العمق 
االستراتيجي العربي وزعزعة األوضاع هناك مع وجود 
اعتــــراف خلاليا يتم القبض عليهــــا وأقربها في مملكة 
البحريــــن بأنها تتلقى الدعم من إيران ومســــتمرة في 

التواصل مع القادة اإليرانيني.
وتساءل: ما العالقة بني اخلطاب السياسي اإليراني 
واخلطاب الديني هــــل هي عالقة تناغم أم تنافر؟ الفتا 
الى ان اخلطاب الديني في اجتاه واخلطاب السياســــي 

في اجتاه آخر.
ومتنى اجليران من االخوة اإليرانيني ان يستمعوا الى 
نصائح إخوانهم العرب بأنه ال ميكن إعطاء الثقة ألميركا 

التي ال يهمها سوى مصاحلها في املنطقة.
ومن ناحية أخرى، تســــاءل اجليران ما الضمانات 
التي أعطيت إلســــرائيل فيما يخص النووي اإليراني، 
هل بالفعل هناك ضمانات أعطيت من أجل احملافظة على 

أمن إسرائيل أم ال؟
وتساءل اجليران: هل االتفاقية ستؤثر سلبا أم إيجابا 
على الشعب اإليراني، مبينا انه يرى من وجهة نظره انه 
لن تؤثر على الشعب اإليراني ولن تضيف له اي جديد، 
مضيفا ان ما ملســــناه منذ قيام الثورة اإليرانية وحتى 
يومنا هذا أال فرق بني اإلصالحي واملتشدد في السياسة 
اإليرانية ومنطقتنا في الشرق األوسط ال تعرف الثوابت 
في التحالفات الدولية فهي منطقة رمال متحركة وبالتالي 
من اخلطأ ان تضع إيران ثقلها مع دول 5+1 فتلك الدول 
معنية باقتصادها وبشركاتها العابرة للقارات وال نريد 

إليران ان تكون اليونان الثانية.
ولفت الى ان هناك انسحابا أميركيا واضحا من املنطقة 
أل ولكننــــا فقدنا األمل في  وقد أوجــــد فراغا البد أن ميمُ
العرب واملسلمني ما عدا املوقف األخير للمملكة العربية 
السعودية التي أعادت للعرب هيبتها ومكانتها، مشيرا الى 
ان قيادة العالم اإلسالمي قيادة في بعدها االستراتيجي 
والعقائدي الديني والسياســــي والبشري واالقتصادي 
هي قيادة سنية شئنا أم أبينا، موضحا ان دول اخلليج 
عليها إعالن الوحدة اخلليجية واستخدام التكنولوجيا 

النووية املتاحة ألغراض سلمية.

مرحلة سياسية جديدة

بدوره، قال عضو مجلس األمة السابق واحملامي أحمد 
املليفي ان الرئيس األميركي باراك أوباما في خطابه ذكر 
انه من دون ذلك االتفاق ستكون أميركا غير قادرة على 
إيقاف إيران من تطوير سالحها النووي مبا يعني انتصار 
إيران في تلك االتفاقية ومبا ينعكس على الوضع العام 
في دول املنطقة. كما ان الرئيس أوباما ذكر ان أميركا 
تبذل جهودها من أجل زيادة أمن إســــرائيل في جهود 
تتخطى ما قامت به اإلدارات األميركية السابقة. متابعا: 
وعندما حتدث أوبامــــا عن دول اخلليج وحمايتها من 
إيران وداعش ربط ذلك بان تتخذ دول اخلليج مسارا 

في البداية قال سفير اجلمهورية اإليرانية اإلسالمية 
لدى البالد د.علي رضا عنايتي إننا نشكر جريدة »األنباء« 
على تنظيم هذا اللقاء املهم، مشيدا مبتانة العالقات التي 
جتمع السفارة وإدارة اجلريدة على مر السنني، مثمنا 

موضوع الندوة احلوارية.
وأضاف ان منطقتنا العربية مع األســــف جربت 4 
حروب والتزال في حربهــــا الرابعة ونحن نقول كفانا 
تلك احلروب ولنتجه أكثر الى السلم والسالم والوفاق، 
الفتا الــــى ان دول املنطقة تضم كفــــاءات عدة وموارد 
طبيعية وبشــــرية وبإمكانها استغالل تلك املوارد دون 
احلاجة لالستنجاد باآلخرين، آمال االنطالق نحو التعاون 

والتعاضد بني دول املنطقة.
وأشار عنايتي الى ان االتفاق النووي شيء وتداعياته 
شيء آخر، موضحا انه في ڤيينا قامت إيران بعقد اتفاق 
مبدئي يرســــم صورة تقنية بني اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية ودول 5+1، وذلك االتفاق خاص بامللف النووي 
فقط وتقريبا أعطــــى امللف للطرفني ما يرضيهما وهو 

مبدأ الربح ربح.
وقال عنايتي: نحن في اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
حصلنا على احلق في تخصيب اليورانيوم مبستوى 
محــــدد واالحتفاظ بالدور الكامــــل للطاقة النووية من 
املنجــــم الى املفاعل النووي، الفتا الى ان قضية الوقود 
النووي واملفاعل النووي مضمونة في هذا االتفاق وهذا ما 
حصلت عليه إيران وكذلك حصولها على رفع العقوبات 
»الظاملة واجلائرة« الناجمة عن ذلك امللف. مشيرا إلى 
ان ما حصل عليه العالم من ذلك االتفاق هو شعورهم 
باالطمئنان بأن امللف اإليراني هو ملف سلمي ال تشوبه 
األخطار على الرغم من تأكيدنا سابقا ان إيران ال تنوي 
استخدام الطاقة النووية ألغراض عسكرية ولكن كانت 
هناك مخاوف بني بلدان العالم فجاء االتفاق ليزيل تلك 

الشكوك التي نعتقد انها »مفتعلة«.
وأوضح ان الطرفني اليوم يشعران بحالة من الربح 
وان كنا نعتقد في اجلمهورية اإليرانية اإلســــالمية انه 
لن يكون اتفاقا مثاليا بالنسبة إليران نظرا ألنه يفرض 
بعض القيود، مشــــيرا الى ان بعض دول املنطقة كانت 
تشــــعر بحالة من التوجس من امللف النووي اإليراني 
قبيــــل عقد االتفاق ولكن حاليا وبعــــد االتفاق األخير، 
وقد أجرت الدول مباحثات شاقة ومستفيضة عن امللف 
النووي اإليراني، فهذا القلق البد ان »يطوى« الى األبد 
وال نسمع من جديد قلقا وشكا وأوهاما وافتراضات حول 

إيران وأال نكرر القلق من منظور آخر.
وشدد عنايتي على ان االتفاق األخير يفتح أمام إيران 
ودول املنطقة والعالم أفقني جديدين متمثلني في األفق 
التجاري واالقتصادي وأيضا السياســــي واألمني وهذا 
ما يحتاج إليه اإلقليــــم أكثر من أي وقت مضى فليكن 
اإلقليم بدخوله هذين األفقني رابحا أيضا. ونحن ننظر 
لالتفــــاق األخير على انه انتصار منهجية احلوار مللف 
شائك سمعنا انه أحرج اآلخرين ملدة سنوات ومتكنت 
إيران في حوارها اجلاد مع املجموعة من الوصول الى 
هذا االتفاق مبا أوصلنا الى تلك النتيجة املرضية لكل 
األطراف، ونحن نرى هذا احلوار اجلاد ودون شــــروط 
مســــبقة ميكن إجراؤه في املنطقة تنظيرا به وكنسخة 
مكررة له. مســــتدركا: ان إيران في حوارها حول امللف 
النووي مع الطرف اآلخر كانت 1 مقابل 5+1 ولكن عندما 
جتلس مع دول مجلس التعاون فاألحرى ان يكون حوارا 

سباعيا جماعيا.
وقال عنايتي: في إطار العالقات األخوية بني إيران 
والكويت كنموذج لو رجعنا قليال في التاريخ والكويت 
تعيش اآلن فترة ذكريات االحتالل الصدامي، سنجد ان 
إيران استضافت في حينها عشرات اآلالف من الكويتيني 

دون ان تعبأ مبا جرى في حرب العراق ضد إيران.
ولفت عنايتي الى تصريح عضو مجلس األمة ماجد 
موسى الذي قال: ال أهال وال سهال بوزير خارجية إيران 
في زيارته األخيرة للكويت، موضحا ان إيران تعي جيدا 
ان تلك التصريحات شــــخصية فردية ال تعبر عن رأي 
القيادة السياســــية في الكويت، مشيرا إلى ان اخلطاب 
الرسمي اإليراني هو الداعي الى التعاون والعمل املشترك 
بني بلدان املنطقة واستلزامية متتني العالقات بني دولها 
كافة، كما أكد عليه الرئيس حسن روحاني الذي قال بعد 
انتخابه انه ميد يده للمملكة العربية السعودية. مؤكدا أن 
إيران مستعدة للجلوس على طاولة النقاش مع اململكة 
العربية السعودية سواء في إيران او السعودية او في 
اي دولة أخرى محايدة من أجل التصارح والتصالح مبا 
يعود بالنفع على اإلقليم بعيدا عن احلوار عبر وسائل 
اإلعالم. كما أكد أن إيران دائما تقف مع الشرعية وتؤيد 
حقوق الشــــعوب العربية في إقرار مصيرها واختيار 

احلكومات التي متثلها.

حالة من التوجس

من جانبه، قال النائب د.عبدالرحمن اجليران إننا نأمل 
حقيقة ان يزيل االتفاق النووي األخير حالة التوجس لدى 
الكثيرين والتخوف من استخدام السالح النووي ألغراض 
عسكرية ولكن ما نشــــاهده في تصريحات املسؤولني 
اإليرانيني هو عكس ذلــــك االجتاه، موضحا ان االتفاق 
النووي جاء بعد مخاض عســــير مر على العالم وبعد 
ثورات ربيع عربي وظــــروف اقتصادية ضاغطة على 
العالم اجمع وها هي أميركا مهددة بالديون الســــيادية 
وأوروبا مهددة باالنهيــــار االقتصادي بدءا من اليونان 

ومرورا بفرنسا وأملانيا وإسبانيا والبرتغال.
ولفت اجليران إلى أن عهد االحتالل العسكري ولّى إلى 
غير رجعة فيما يخص احلروب التقليدية وغزو الدول، 
مضيفا: أخشــــى انه مع مرور الزمان تتحول إيران إلى 
يونان جديدة إذا تركت »لشياطني السياسة«، فاألوروبيون 
واألميركان متعطشــــون اليوم لعقد اتفاقيات مع إيران 
وفي املقابل فإن إيران دولة مصنفة من دول العالم الثالث 
اقتصاديا وعسكريا وثقافيا وال ميكن ان تخرج عن هذا 
اإلطار، ولكن مع األسف فإن طموح املسؤولني اإليرانيني 

هو أكبر من حجم دولة إيران.

االقتصادية املستمرة منذ عام 1979، مشيرا الى ان إيران 
استخدمت الصبر كرافعة للحصول على بعض التوافقات 
على جوانب معينة ولكن إجماال فإن إيران ربحت جتنب 
احلرب ورفع العقوبــــات واالنفتاح على العالم بحيث 
أصبحت الدول تتسابق على إيران من أجل االستثمار، 
ولكن في املقابل فإن إيران اليوم أصبحت حتت النظر ولم 
تعد إيران املخفية بل ووفقا لالتفاقية فلن تكون إيران 

مبنأى عن وكالة الطاقة النووية في نشاطاتها.
وأفــــاد املناع بأن إيران من وجهة نظره كانت تتجه 
نحو تصنيع النووي ولكن اكتشــــف نشاطها فلم جتد 
خيارات أخرى فإما مواجهة العالم ولم تكن مستعدة لذلك 
بالتأكيد وإما تبدأ بالتفاوض مع العالم من اجل التوصل 
الى حلول مرضية. واليوم وصلنا الى احلل الذي يرضي 
الغرب أكثر مما يرضي اإليرانيني، ولكّن املتشددين في 
إيران ســــيؤرقون احلكومة احلالية مبناقشتها في هذا 
اجلانب كونهم سيرون ان ذلك االتفاق لم يحقق إليران 
الكثير وعندما يتم خفض أجهزة الطرد من 19 ألفا إلى 
6 آالف فهذا يعني ان الوضع صعب بالنسبة ملن كانت 
لهم طموحات كبرى، كما ان تخصيب اليورانيوم أصبح 

حتت الرقابة املتشددة في زمن محدد.
وقال انني أرى ان إيران أصبحت بكل صراحة حتت 
اإلشراف الدولي وال تختلف عن غيرها من الدول في هذا 
اجلانب، مشــــيرا الى ان إيران ضخمت من نفسها النها 
تريد ان حتصل على ما حصلت عليه فيما يخص رفع 
العقوبات واستعادة الـ 150 مليار دوالر املجمدة في الغرب 

وايضا االنفتاح على العالم جتاريا وثقافيا. 
وأضاف ان الكثيرين كانوا يعتقدون ان مصير إيران 
وسورية سيكون نفس مصير صدام حسني بعد إسقاط 
نظام صدام حسني ولكن اإليرانيني والسوريني لعبوا لعبة 
جيدة بالنسبة لهم واملتمثلة في تدفق املقاتلني الى العراق 
وإشغال األميركان مبا يشعر األميركان باالمتعاض من 
البقاء في هذه املنطقة وبالتالي فقد خرجوا من العراق 

ولكن عادت األوضاع تتدهور في سورية.
وذكر املناع ان االتفاق النووي األخير يعد مكســــبا 
بالنسبة لدول املنطقة نظرا ألنه أنقذنا من شبح إمكانية 
وقوع أسلحة نووية بإيدي متطرفني سواء كانوا قوميني 
أو دينيني، وكنا نخشى ان تتعرض إيران لعملية إجهاضية 
من خالل اي عمل عســــكري وكنا نتوقعه بني اللحظة 
واألخرى خاصة بعدما صنف الرئيس األميركي السابق 
جورج بوش إيران بانها من ضمن محور الشر الثالثي، 
الفتا الى ان الدول العربية عانت من احلرب العراقية ـ 
اإليرانية، موضحا ان القوى الغربية كانت لديها القدرة 
علــــى القيام بذلك واللوبي الصهيونــــي كان يدفع بهذا 
االجتاه ومازال، مشيرا الى ان اليوم بعد االتفاق األخير 

فاألوضاع أصبحت مطمئنة.
ولفت املناع الى انه إذا كانت املنشــــآت العســــكرية 
اإليرانية خارج نطــــاق التفتيش الدولي »فال طبنا وال 
غدا الشر« فستبقى إمكانية االنتقال الى التصنيع أكبر، 
موضحا انه لو كانت املنشآت العسكرية مستثناة فهذا 
يعني ان هذا احلل مؤقت وقد تتأزم األمور مجددا، وقد 
نواجه مشاكل أخرى، وهذا ليس لصاحلنا وليس لصالح 

اإليرانيني، فنريد »إيران مستقرة«.
وعلى صعيد متصل، أوضح املناع ان استقرار إيران 
سيؤدي الى حالة ازدهار اقتصادي وميكن لدول اخلليج ان 
تستثمر في إيران ويصبح هناك انفتاح اقتصادي، مضيفا 
اننا نريد التنمية وهذا ما حتتاج اليهه إيران ايضا اما على 
الصعيد السياسي فإن إيران لديها طموح و»عنجهية« 
بأنها تشــــعر بأنها الكبيرة ولديها قوة ضخمة وهذا ما 

نستشفه حقيقة من تصريحات املسؤولني اإليرانيني.
ولفت الى ان اجلرح األكبر هو في البحرين، موضحا 
ان جميع دول اخلليج ليس لديها اي استعداد للتفريط 
في البحرين ولكن خالفاتها الداخلية يفترض ان تترك 
ألهلها دون اي تدخل من اي جهة خارجية، ومع األسف 
الشديد فإن تدخل إيران دائما يكون ذا نفس طائفي، متمنيا 
ان يتجنب الطرف اإليراني التورط في التدخل بالشؤون 
اخلليجية على وجه اخلصوص وأيضا الشؤون العربية، 
فعلى سبيل املثال تدخل إيران في الشأن السوري يجعلنا 
نطرح تساؤال: هل النظام السوري نظام دميوقراطي؟ 
من وجهة نظري ان النظام السوري ديكتاتوري ولست 
متعاطفا مع االنتفاضة وان كان من حق الشعب السوري 
ان تكون له حكومة من اختياره، متمنيا أال »حتشــــر« 
إيران نفسها في دول املنطقة وتتعامل مع الدول العربية 
ككيانات سياسية مع الواجهة الرسمية للدول لتجنب 

تلك اإلشكاليات التي حتدث بيننا وبينها.
وأفاد املناع بأن البعد الدولي لالتفاق النووي ساهم 
في تهدئة املنطقة، متمنيا أال يعطى املجال لإلسرائيليني 
خللط األوراق للقيام بعمــــل عدائي وان كان يعتقد ان 
اإلســــرائيليني يعرفون انه ليس من مصلحتهم القيام 

السفير اإليراني د.علي رضا عنايتي
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توصيات الندوة

ترحيب

٭ تعزيز الثقة سياسيا 
واجتماعيا وثقافيا واالستفادة 

من فرص التبادل التجاري 
واالقتصادي واالستثمار 

واالنفتاح االقتصادي على 
إيران وكذلك على إيران ان 
تبذل جهدا في هذا املجال.

٭ بعد االتفاق النووي 
األخير البد من فتح صفحة 

جديدة وإزالة جميع اخلالفات 
السابقة بني إيران ودول 

اخلليج.
٭ على دول اخلليج إعالن 

الوحدة اخلليجية واستخدام 
التكنولوجيا النووية ألغراض 

سلمية.
٭ بناء منظومة جديدة في 

املنطقة تصب اقتصاديا 
وسياسيا واجتماعيا لصالح 

استقرار شعوب املنطقة.
٭ احترام الشرعية الدولية 
وتبادل املصالح واالحترام 

املتبادل بني إيران ودول 
املنطقة وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية ألي طرف 
من األطراف.

٭ زيادة وتيرة التعاون 
االقتصادي والتجاري 

بني بلدان مجلس التعاون 
اخلليجي وإيران.

٭ جتنب إقحام اجلانب 
املذهبي في العالقات بني 

الدول.
٭ ضرورة التوجه الى الدولة 
املدنية وتعزيز الدميوقراطية 

احلقيقية واحلوار املباشر 
وعدم االستماع الى 

التحريض الذي يأتي من 
الغرب.

٭ التفكير في التنمية بشتى 
مجاالتها واحلد من عملية 

سباق التسلح.
٭ أهمية وجود تقارب إيراني 
ـ سعودي في القريب العاجل 
واجللوس على طاولة احلوار.
٭ ضرورة محاربة القنوات 
الفضائية ووسائل التواصل 

االجتماعي التي تدعو الى 
احلقد والكراهية وإثارة الفنت 

والنعرات الطائفية.

رحب نائب رئيس حترير 
»األنباء« الزميل عدنان 

الراشد بضيوف الندوة 
ناقال حتيات رئيس التحرير 
الزميل يوسف خالد املرزوق 

للمشاركني، متمنيا ان 
تخرج الندوة بتوصيات جتد 
صداها للتطبيق لدى متخذي 

القرار.

اجليران:تصريحات 
املسؤولني 

اإليرانيني 
عكس ما يثيرونه 

عن سلمية السالح 
النووي

أخشى مع مرور 
الزمان أن تتحول 
إيران إلى يونان 

جديدة إذا تركت 
لـ»شياطني 

السياسة«
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شهرا مدة املفاوضات املتقطعة بني إيران وأميركا وفرنسا 
وأملانيا واجنلترا وروسيا والصني، وقد انتهت مرحلة 
اجلفاء األميركيـ  اإليراني وستكون هناك بني اجلانبني 
زيارات وتعامالت ديبلوماسية، الفتا الى ان إيران جنحت 
في فرض نفسها كقوة إقليمية ودولة عظمى على ارض 
الواقع وتتوقع إيران ذات الـ78 مليون نســــمة الغنية 
بالنفط وهي رابع دولة باالحتياطي والغنية كذلك بالغاز 
وهي ثاني دولة باالحتياطي أن تتدفق االســــتثمارات 

األجنبية عليها.
وأضاف ان حاكم املصرف املركزي اإليراني ولي اهلل 
سيف أعلن ان األموال اإليرانية املجمدة في اخلارج تبلغ 
29 مليار دوالر وليست 100 مليار دوالر وأن االقتصاد 
اإليراني بحاجة الى اســــتثمارات كبيرة إلعادة إطالق 
قطاعات مثل النفط والغاز والسيارات، موضحا ان هناك 
تخوفا من دول املنطقة في حالة رفع القيود عن األصول 
اإليرانية، مطالبا اجلمهورية اإليرانية اإلسالمية بسرعة 

الرد على هذا التخوف.
وأفاد جمعة بأنه البد ان نستذكر دور الرئيس اإليراني 
السابق أحمدي جناد والرئيس األميركي السابق جورج 
بوش والرئيس اإليراني احلالي حسن روحاني والرئيس 
األميركي احلالي باراك أوباما إلنهاء امللف النووي، موضحا 
انــــه لوال التنازالت التي قدمتهــــا اجلمهورية اإليرانية 
اإلسالمية وبقية الدول »أميركا، فرنسا، بريطانيا، أملانيا، 
روســــيا، الصني« ملا انتهينا من تلك القضية، الفتا الى 
ان املنطقة كانت تعيش في حالة قلق كبير مبا يحتويه 

امللف النووي من مخاطر كبيرة لدول املنطقة.
وأشــــار الى ان موافقة هيئة األمم املتحدة ومجلس 
الشورى اإليراني وقريبا الكونغرس ومجلس الشيوخ 
ودول العالم محل تقدير وأمان لدول العالم، وســــتنمو 
املنطقة ويزداد االستقرار األمني واالقتصادي واالجتماعي 
لدول املنطقة، وقد يساعد مستقبال ارتفاع أسعار البترول 
ألن األرقام احلالية خطيرة جدا وقناعاتي الشــــخصية 
بــــأن إيران ال ترغب في اســــتخدام األســــلحة النووية 

والكيماوية.
ولفت جمعة الى انه بعــــد توقيع االتفاق األخير ال 
بد ان يكون هناك تقارب إيراني ـ سعودي، مقترحا ان 
يبادر صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد قائد 
اإلنسانية بعمل تلك املبادرة لتجميع كل األطراف على 

طاولة احلوار.
وأفــــاد جمعة بأن زيارة وزير خارجية أميركا جون 
كيري الــــى دول املنطقة كان هدفها ضمان أمن املنطقة 
ومحاربة اإلرهاب وضمان عدم متويل اإلرهابيني، موضحا 
ان العالقة بني إيران والكويت ممتازة وليس هناك داع 
للقلق وهذا ما مت التأكيد عليه خالل زيارة وزير خارجية 

إيران د.محمد ظريف الى الكويت مؤخرا.
وعرج جمعة على احلديث عن بعض أقوال وكلمات 
رؤســــاء العالم بعد توقيــــع االتفاقية، حيث أوضح ان 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني قال ان روسيا ستبذل ما 
بوسعها للتأكد من حتقيق اتفاقية ڤيينا وحفظ وتقوية 
األمن في املنطقة والعالم وعدم انتشار السالح النووي 
عامليا وخلق شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل 
والى حتالف عاملي لصد اإلرهاب، كما ان الرئيس اإليراني 
حسن روحاني قال ان اليوم هو بداية فصل جديد للعمل 

على النمو وتطوير إيران.
وأفاد جمعة بأن االتفاقية تعتبر إيجابية إليران، السيما 
انها ستخلصها من العقوبات االقتصادية والسياسية 
والديبلوماســــية واألمنية وستجعل دول املنطقة أكثر 
أمانا من قلق إنتاج إيران لألسلحة النووية وستجعل 
دول املنطقة أكثر تطورا لتطوير عالقاتها االقتصادية 

مع دول املنطقة.
وأشار جمعة الى ان االتفاقية غير واضحة بشروطها 
وحتتاج الى شرح وعرض على جميع الدول ويجب ان 

تتوقف إيران عن تصدير الثورة الى دول املنطقة.
وعلى صعيد متصل، أكد جمعة ضرورة حل القضايا 
العالقة بني الدول األعضاء وتبادل الزيارات بني اجلمهورية 
اإليرانية اإلسالمية واململكة العربية السعودية، مشددا 

املنظمة بدورها في مراقبة اإلشــــعاعات التي من املمكن 
ان تتسرب في املنطقة 

الفتا إلى ضرورة تقليل اخلالفات ونحجم من حجمها 
فــــي املنطقة، متمنيا ان يكون هناك تقارب ســــعوديـ  
إيراني في القريب العاجل. كما نأمل حقيقة أن يتم حل 
املشــــكلة اليمنية التي من وجهة نظري ستطول إن لم 
تكن هناك رغبة حقيقة من قبل دول املنطقة لوضع حد 

لتلك املشاكل التي حتدث في املنطقة.
وطالب خريبط بضرورة وجود تطمني إيراني لشعوب 
املنطقة واملسؤولني في دول املنطقة فيما يخص برنامج 
إيــــران النووي وان يكون هنــــاك تعاون علمي وثقافي 
واجتماعي بــــني إيران ودول مجلس التعاون اخلليجي 
وضرورة عقد اتفاقيات حول تلك املواضيع. فمع رفع 
العقوبات عن إيران سيكون هناك تعاون وتبادل اقتصادي 
مــــا بني إيران وبعض دول مجلــــس التعاون اخلليجي 
موضحــــا ان التجار دائما افضل من السياســــيني فكرا 
وممارسة. واعتقد ان التبادل التجاري بني إيران ودول 
مجلس التعاون اخلليجي سيفتح آفاق تعاون جديدة 
وسيساهم في تقليل الشكوك بني إيران ودول مجلس 
التعاون اخلليجي، مؤكدا ضرورة تخفيف حدة الصراع 
اإلعالمي، فمع األسف فإنه في القنوات الفضائية ووسائل 
التواصل هناك استخدام ملصطلحات مسيئة وتثير احلقد 

والكراهية والفنت مثل مصطلحات الفرس واملجوس.
كما طالب املثقفني في دول املنطقة بالتواصل والعمل 

بشتى الطرق على تخفيف حدة الصراع املذهبي.

ضرورة حل القضايا العالقة

من جانبه، ذكر اللواء متقاعد بوزارة الداخلية مصطفى 
جمعة أنه التقى في اليوم األول لعمله كمدير عام الدفاع 
املدني مبجموعة من اخلبراء حول أسلحة الدمار الشامل 
ملدة 5 أيام صباحا ومساء وبالذات فيما يتعلق بالسالح 
الكيماوي ولم نسمع حينها ان هناك دولة لديها سالح 
نووي ستستخدمه في أغراض عسكرية حربية، كما انني 
التحقت بــــدورة خاصة باإلرهاب في الواليات املتحدة 
األميركية ولم أجد اي مؤشرات تؤكد ان إيران في يوم من 
األيام ستملك أسلحة الدمار الشامل او السالح النووي، 
مؤكدا ان من حق اي دولــــة ان متتلك الطاقة النووية 
وتســــتثمرها ألغراض سلمية سواء كبدائل للطاقة أو 

لألغراض الطبية في ظل ارتفاع سعر البترول.
وأوضح جمعة انه منذ عــــام 1945 حتى عام 1953 
أجري اكثر من 50 انفجارا نوويا جتريبيا وبدأت اولى 
احملاوالت للحد من األسلحة النووية عام 1963 ووقعت 
135 دولة على اتفاقية سميت »مبعاهدة احلد اجلزئي 
من االختبارات النووية« حتت إشراف األمم املتحدة ولم 
توقع على هذه املعاهدة كل من فرنسا والصني وكانتا 
متلكان قدرات نووية عالية. وفي عام 1968 وللحد من 
انتشار األسلحة النووية وقعت 189 دولة على االتفاقية 
ومازالت الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية 
خارج االتفاقية، الفتا الى ان الرئيس السابق للوكالة 
الدوليــــة للطاقة الذرية د.محمــــد البرادعي قال ان 40 
دولة قادرة على تصنيع أسلحة نووية في حال اتخاذ 
حكوماتها قرارا بهذا الشأن، مشيرا الى ان كبير املفاوضني 
اإليرانيني د.عباس عراقجي ذكر ان اي محاولة لتمديد 
العقوبات املتعلقة بالبرنامج النووي ألكثر من 10 سنوات 

لن تقبل بها إيران ويعد ذلك انتهاكا لالتفاقية.
كما لفت الى ان وزير الصناعة اإليراني محمد رضا 
قال ان رفع العقوبات عن بالده سيسهل على الشركات 
األجنبية املشــــاركة في عمليات خصخصة لشــــركات 
إيرانية مملوكة للدولة، مشيرا الى ان وزير اخلارجية 
األميركي جون كيري يقول ان رفض الكونغرس األميركي 
لالتفاق النووي مع إيران سيسبب له إحراجا وسيضعف 
مصداقية بالده على الساحة الدولية وأمام الكونغرس 
60 يوما للبت ســــواء باملوافقة او الرفض، مشيرا الى 

انه في حالة الرفض سيطبق نظام الڤيتو.
وتابع جمعة قائال: 36 عامــــا من اخلالف بني إيران 
وأميركا و12 عاما من الشد واجلذب في املفاوضات و21 

على ضرورة االستثمار االقتصادي والبشري والعلمي 
والطبي بني دول املنطقة وعدم التدخل في شؤون الدول 
وايضا ضرورة مراقبة القنوات الفضائية ووسائل التواصل 
االجتماعي التي تبث الفنت وإهانة الديانات وسب اخللفاء 

الراشدين وزوجات الرسول ژ.

طموحات إيران اإلقليمية

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت 
د.عبداهلل الغامن: ال يختلف اثنان على ان إيران دولة كبرى 
في املنطقة ومتلك إمكانيات بشرية ومالية وجيوسياسية، 
وبالتالي من الطبيعي ان يكون لها طموحات إقليمية 
وهــــذا األمر ال خالف عليه على مســــتوى جميع دول 
العالم، ولكن اخلالف يكون على ما هو الدور الطموح 
الذي ميكن ان متارسه الدولة املعنية ذات القوى الكبرى 
في املنطقة، متســــائال: هل هو دور إقليمي تكاملي مع 
دول اجلــــوار او دور عدائي فضال عن ضرورة معرفة 
األيديولوجية التي حتملها تلك الدولة الكبرى هل هي 
أيديولوجية محافظة أم ثورية توسعية وهذا هو اخلالف 

الرئيسي مع إيران.
وأضاف انه فيما يتعلق بالدور اإلقليمي فمع األسف 
الشديد طوال السنوات املاضية كان دور إيران أقرب الى 
الصدام من احلوار وفي كثير من األحيان نرى ذلك واضحا 
من خالل التهديدات والتحذيرات اإليرانية التي تسبب 

قلقا لدى دول اخلليج العربي في هذا الشأن.
وذكر الغامن ان أملانيا على ســــبيل املثال كانت في 
السابق دولة عدائية ومارست هذا الدور أثناء احلرب 
العامليــــة الثانية وبالتالي كان هناك تخوف كبير منها 
ولكن اليوم برغم ان أملانيا مازالت دولة كبرى فانه ال 
يوجد تخوف منها ألن دورها اإلقليمي تغير من الدور 

العدائي الى الدور القيادي اإلقليمي.
وقال الغامن: البعــــد األيديولوجي اإليراني هو بعد 
ثوري توسعي مبا يثير التخوفات من ان إيران تسعى 
الــــى تصدير الثورة، موضحــــا ان هناك تخوفا من ان 
انطالقات إيران األيديولوجية هي انطالقات توسعية 
وبالتالي فإن القضية ليست فيما متلك أو ال متلك إيران 
وإمنا في الدور الذي متارسه واأليديولوجية التي حتاول 

نشرها في دول املنطقة.
مــــن ناحية أخرى، قال الغــــامن: كيف ميكن ان نثق 
مبشروع إيران النووي وهي قامت بالعمل على هذا املشروع 
أيام الثورة اإلسالمية سريا، متسائال: فلو كان املشروع 
ســــلميا ملاذا مت بسرية؟ وأيضا لو كان املشروع سلميا 
ملاذا يتجاوز 20% من التخصيب؟ وملاذا هناك مياه ثقيلة 
في بعض املفاعالت التي ميكن ان تستخدم في التسلح؟ 

وهي شكوك منطلقة من الواقع والبد من عالجها.
وأوضح ان االتفاق ينص على ضرورة تقدمي كتاب الى 
احلكومة اإليرانية بتفتيش اي موقع مصدر شبهة وال بد 
ان يكون هناك 24 يوما للحصول على تلك املوافقة، وهذه 
إشكالية، فلماذا تلك املهلة للتفتيش، وأيضا فيما يخص 
رفع العقوبات التي ستتم خالل أشهر فهي فترة ليست 
كافية الختبار مصداقية سنوات من املماطلة باإلضافة 
الى ان املردود االقتصادي سيكون جيدا بالنسبة إليران 

في حال مت استخدام تلك األموال في الداخل.
وأشــــار الغامن الى ان دول اخلليج عليها التسريع 
ببناء مفاعالتها النووية ألغراض ســــلمية دون االتكال 
فقط على أميركا والدول الغربية فال بد لدول اخلليج ان 
تقوم بدورها في املبادرة السياسية للعالج وليس فقط 
مناورات سياسية، ومردود االتفاقية سياسيا على دول 
املنطقة مرتبط باجلناح الرئاسي في الواليات املتحدة 
األميركية، فاليوم الدميوقراطيون هم من يقودون أميركا 
وهو جناح مييل الى االتفاقيات واملعاهدات السياسية، 
لكن لو جاء في املستقبل اجلناح اجلمهوري فهو مييل 
الى املواجهات وبالتالي فرمبا يتغير األمر في املستقبل 

مبا يؤثر على الواقع السياسي.
وأفاد الغامن بأن األبعــــاد الدولية قائمة اليوم على 
التوازنات، فالواليــــات املتحدة األميركية تدعم اململكة 
العربية السعودية كمحور رئيسي كونها دولة محافظة 
متثل جانبا كبيرا من الطائفة السنية، وفي املقابل فإيران 
متثل لهم دولة جوهرية ومتثل محورا رئيسيا للشيعة، 
وبالتالي فإن الواليات املتحدة األميركية هدفها حتقيق 

توازنات بني السعودية وإيران لصالح إسرائيل.
ولفت الغامن الى ان إســــرائيل ليس من صاحلها ان 
متتلك السعودية وإيران ســــالحا نوويا ألنه سيؤدي 
بالنهاية الى القضاء على فكرة التفوق النوعي إلسرائيل 
وهذا ما تسعى إليه اليوم الواليات املتحدة األميركية، 
فنجدها اليوم مع إيران وتغضب اخلليج والعكس صحيح 
كونها تهدف الى لعب دور جوهري يحافظ على توازنات 
املصالح الشخصية ألميركا، مؤكدا ضرورة التوافق بني 

ما يجب ان يكون وما هو كائن.

بأي أعمال عدائية في الوقت الراهن، موضحا ان اخلطوة 
األولى لتطبيع العالقات مع إيران يبدأ بحل املشــــاكل 
العالقة بشكل جذري، مؤكدا ضرورة حسم قضية اجلزر 
اإلماراتية باإلضافة الى ضرورة حل مشكلة اجلرف القاري 
الكويتي السعودي اإليراني، وكذلك فتح صفحة جديدة 
تقوم على احترام الشــــرعية الدولية وتبادل املصالح 
واالحترام املتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
ألي طــــرف من األطراف باإلضافة الــــى ضرورة زيادة 
وتيرة التعاون االقتصادي والتجاري بني بلدان مجلس 
التعاون اخلليجي وإيران، وضرورة التواصل االجتماعي 
واإلنساني والتبادل الثقافي بني الطرفني مبا يجعلنا أقرب 
الى بعضنا البعض، مناشدا ضرورة جتنب إقحام اجلانب 
املذهبي في العالقات بني الدول، والتفكير في التنمية بكل 

مجاالتها واحلد من عملية سباق التسلح.

برنامج سلمي كويتي

وانتقل احلديث الى اخلبير البيئي د.علي خريبط الذي 
أوضح انه وفقا لإلحصائيات فإن إيران متتلك حوالي 
19 ألــــف جهاز طرد مركزي وبنــــاء على نص االتفاقية 
فيفترض عليها ان تســــتخدم فقــــط 6 آالف جهاز فقط 
من أجل االستخدامات السلمية ملدة 10 سنوات، كما ان 
مســــتوى التخصيب لليورانيوم ال يتعدى 3.67 وهو 
احلد املسموح به لالستخدامات السلمية باإلضافة الى 
ان إيران كانت لديها قدرات المتالك أسلحة نووية فتم 
االتفاق بشكل سريع، وأيضا إيران كان لديها حوالي 10 
آالف كيلوغرام مخزون من اليورانيوم املخصب وطلب 
منهم من خالل االتفاقية ان تخفض الكمية الى 300 كيلو 

خالل 15 عاما.
وأضاف ان كل الدول لها احلق في االستخدام السلمي 
للطاقة النووية مبا فيها الدول اخلليجية واليوم نرى دولة 
اإلمارات العربية املتحدة تبني 4 مفاعالت نووية ولكن 
هناك أحقية ايضا لشعوب املنطقة في السالم وان تكون 
هناك تنمية اقتصادية وسياسية واجتماعية حقيقية، 
الفتا الى ان من دون السالم ستزيد احلروب واإلشكاليات 

السياسية واالقتصادية مثلما حدث في العراق.
وأضاف ان لالتفاق النووي األخير جانبا سياســــيا 
مهما، حيث ان أميركا كانت تعلم انه من الصعب إسقاط 
النظام اإليراني وال توجد معارضة حقيقية قوية داخل 
إيران ميكنها ان تسقط النظام أو تغير مساره وبالتالي 
حاولت أميركا التقرب من النظام اإليراني، الفتا الى ان 
العقوبات االقتصادية التي فرضت على إيران لم تؤثر 
كثيرا عليها مبا جعل أميركا والدول الغربية تسرع في 

إبرام اتفاق لوقف النشاط النووي اإليراني.
وأشار خريبط الى انه وفقا لإلحصائيات االقتصادية 
الدولية فإن إيران حتتل املرتبة الســــابعة عشــــرة من 
بــــني الدول التي تتمتع باقتصاد قوي، موضحا ان رفع 
العقوبات عن إيران سيساهم في تقدمي املزيد من الدعم 
االقتصادي لها، حيث ان هناك أكثر من 100 مليار دوالر 
ودائع موجودة لدى البنوك الغربية مبا يدعم االقتصاد 

اإليراني بشكل كبير.
ولفت الى ان التدخالت السياسية بني الدول حتدث عندما 
تشعر دولة ما بأن هناك خطرا على أمنها االستراتيجي 
وحدوث اي خالف بني الدول قد يؤدي الى حروب وضحايا 
ومشاكل اقتصادية واجتماعية ولكن في النهاية ستجلس 

جميع الدول على طاولة احلوار.
وتساءل خريبط: هل دول اخلليج متخوفة من االتفاق 
الذي مت بني إيــــران والدول األخرى؟ مجيبا: نعم هناك 
تخوف ولكنها لم تبد أي اعتراض بل حتتاج الى ضمانات 
تؤكد أن إيران ال متتلك أسلحة نووية من ضمن البرنامج 

او وجود برنامج سري حول ذلك املوضوع.
وقال ان البرامج النووية في اخلليج ستستمر ولن 
تتوقف والكويت ستبدأ ببرنامج سلمي في مفاعل أبحاث 
علمية في معهد الكويت لألبحاث العلمية، وبالتالي فإن 
تلك البرامج ستتســــارع وتيرتها في املنطقة والبد أال 
يكون لدينا تخوف من تلك البرامج السلمية التي تخدم 
أغراض البحث العلمي او االستخدامات الطبية فجميعها 

ستكون حتت مظلة وكالة الطاقة الذرية.
ومن ناحية أخرى، أوضح خريبط ان جميع املفاعالت 
يتم تصنيعها بنسب معينة بحيث تتحمل االنفجارات 
والقصف بالقاذفات وبالتالي فإن التصميم الهندســــي 
واإلنشائي مينع حدوث مشاكل كثيرة وانتشار اإلشعاعات 
التي ميكن ان تخرج من تلك املناطق. ومادام املوضوع 
حتت رؤية ومظلة وكالــــة الطاقة الذرية فهناك جانب 
آمن بالنســــبة لنا وفي حال حدوث اي مشــــاكل ميكن 
مخاطبــــة تلك اجلهات العامليــــة. وفيما يخص املراقبة 
البيئية فلدينا منظمة إقليمية حلماية البيئة البحرية 
وتأسست برغبة كويتية وتضم جميع دول اخلليج مبا 
فيها إيران والعــــراق وبالتالي فمن الضروري ان تقوم 

د.عبداهلل الغامن اللواء متقاعد مصطفى جمعةد.عايد املناع  د.علي خريبط

)هاني الشمري( الزمالء نائب رئيس التحرير عدنان الراشد وسكرتير حترير الشؤون البرملانية حسني الرمضان ورئيسة قسم احملليات عفاف مختار وآالء خليفة مع ضيوف الندوة  

عنايتي: ما حصل عليه العالم من االتفاق هو شعورهم باالطمئنان بأن النووي اإليراني سلمي ال تشوبه األخطار
االتفاق يفتح أمام إيران آفاقًا جتارية واقتصادية وسياسية وأمنية وهذا ما يحتاج إليه اإلقليم أكثر من أي وقت مضى

 املليفي: العالقات السياسية ال تقوم على العواطف
وإمنا على التوازن بني الدول في القوى واالحترام والتوافق

إيران هي احلوت األزرق الذي يدخل اخلليج وستنطلق انطالقة 
قوية جداً واالتفاق  سيضع دول التعاون في حرج اقتصادي كبير

املناع:
االتفاق النووي 

األخير جعل 
الغرب األكثر 

ربحًا.. أما إيران 
فكسبت السالمة 
بأال تتعرض لعمل 

عسكري عدائي

االتفاق يعد 
مكسبًا بالنسبة 
لدول املنطقة 
فقد أنقذنا من 
شبح إمكانية 
وقوع أسلحة 
نووية بأيدي 

متطرفني 

خريبط:
التبادل التجاري 
بني إيران ودول 

املنطقة سيفتح 
آفاقًا جديدة 

للتعاون

البد أن تقوم 
املنظمة 

اإلقليمية حلماية 
البيئة بدورها 

في مراقبة 
اإلشعاعات التي 
قد تتسرب في 

املنطقة

جمعة:
انتهت مرحلة 

اجلفاء األميركي 
ـ اإليراني وإيران 

جنحت في فرض 
نفسها كقوة 

إقليمية ودولة 
عظمى

إيران ال ترغب 
في استخدام 

األسلحة النووية 
والكيماوية 

الغامن:
البعد 

األيديولوجي 
اإليراني بعد ثوري 

توسعي ما يثير 
التخوفات من أن 
إيران تسعى إلى 

تصدير الثورة

كيف ميكن أن 
نثق مبشروع 

إيران النووي وقد 
قامت بالعمل 

عليه سريًا أيام 
الثورة اإلسالمية؟!
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»من الدعامية إلى الدعامية« تتطلع إلعالن اسم الفائز 

بشفروليه كروز 2016
انط���اق حملتها،  منذ 
تس���تمر جميع مراكز من 
الدعامية  إل���ى  الدعامي���ة 
باستقبال املزيد من العماء 
الذين يدرك���ون أن القيمة 
احلقيقية خلدمة السيارات 
املراكز  تكمن في اختي���ار 
املضمونة والت���ي تتمتع 
مبصداقية عالية وخبرات 
فنية عريقة. هذا باإلضافة 
إلى فرصة الفوز بس���يارة 
شفروليه كروز2016 اجلديدة 
الهدايا  الكثير من  وغيرها 
القيم���ة. ويحصل العميل 
مقابل كل 25 د.ك من قيمة 
الفاتورة على كوبون السحب 
على الس���يارة إضافة إلى 
كوبون امسح واربح هدايا 
فورية قيمة. بدأت احلملة 
في 21 يونيو وتستمر حتى 
21 أغسطس، على أن السحب 
الكبير على السيارة سيكون 

في 25 أغسطس 2015.
الفورية  الهدايا  وتتيح 
فرصة رائعة للفوز بجوائز 
قيمة تش���مل »موبايات، 
ساع��ات، قسائم شراء من 
X- سايت وغيرها الكثير 
إلى  والكثي���ر«، باإلضافة 
أدوات مكتبي���ة » أق���ام، 
أكواب، إضاءة.. وغيرهم«، 
كل ه���ذا باإلضاف���ة إل���ى 
اخلدمات املميزة واألسعار 

املناسبة التي تقدمها مراكز 
من الدعامية إلى الدعامية 
أن���واع  خلدم���ة جمي���ع 

السيارات.
ويع���ود جن���اح »من 
الدعامية إلى الدعامية« بشكل 
أساسي إلى اخلدمة السريعة 
فائقة اجلودة، واستخدام 
قطع الغي���ار األصلية عن 
طريق فني���ن ذوي خبرة 
داخل ورش مجهزة جتهيزا 
كاما، إضافة إلى كفالة على 
أعمال اإلصاح وقطع الغيار 
وتسهيات في دفع التكاليف 
وأسعار تنافسية واضحة، 
الدعامية  كما مييز »م���ن 
إلى الدعامية« أن خدماتهم 
تشمل جميع أنواع السيارات 
واملودي���ات والعام���ات 
التجارية، ومواقعهم متعددة 
فلديهم 8 مراكز منتشرة في 
أنحاء الكويت، موجودة في 
الشويخ، اجلهراء، الشرق، 
الفحيحي���ل، محط���ة ألفا 
العقيلة، محطة ألفا الشعب، 
محطة ألفا الشويخ، محطة 
ألفا جنوب السرة، وحتتوي 
على أكث���ر من 150 منصة 

خدمة للسيارات.
كما يخضع الفنيون لدى 
من الدعامية الى الدعامية 
لتدريب مكثف، ويجرون 
دورات تدريبية باستمرار 

على جميع أنواع السيارات 
والتي تضمن لفريق العمل 
اكتس���اب مهارات جديدة 
وخاصة مع التجديد املستمر 
في عالم صناعة السيارات 
مما يضم���ن لفريق العمل 
تواصا مس���تمرا مع كل 
جديد في خدمة السيارات، 
م���ع الوضع ف���ي االعتبار 
بأنهم يس���تخدمون قطع 
الغيار األصلي���ة فقط، ملا 
أمان وس���امة  فيها م���ن 
للسائق والس���يارة معا، 
ومما يضمن أيضا احلفاظ 
على قيمة السيارة لفترة 
العماء  طويلة، وسيمنح 
التكلفة من خال أس���عار 
مثالية وتنافسية واضحة، 
باإلضافة إلى ذلك سيكون 
العماء عل���ى اطاع دائم 
بتكالي���ف أي م���ن أعمال 
الصيانة املجدولة استنادا 
إل���ى منهج الش���فافية في 
التكلف���ة بناء على  تقدير 
أسعار واضحة وصريحة.

ومع امتداد احلملة حتى 
21 أغسطس فإنه سيكون 
أمام جمي���ع العماء املزيد 
من الوقت لاس���تفادة من 
خدمات هذه املراكز وكذلك 
دخ���ول الس���حب لفرصة 
الفوز بالس���يارة والعديد 

من اجلوائز القيمة.

»VIVA«: فرصة لربح آالف الدوالرات لعمالء الدفع املسبق
أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتي���ة VIVA عن إطاق 
أحدث عروضها لعماء خطوط 
الدفع املسبق، لتمنحهم بذلك 
الفوز بجوائز نقدية  فرصة 
يوميا وش���هريا. يسري هذا 
الع���رض اعتب���ارا م���ن 30 
يوليو 2015 وملدة 6 ش���هور 

متتالية.
وخ���ال ه���ذا العرض، 
سيتمكن عماء الدفع املسبق 
احلالين واجلدد تلقائيا من 
الدخول في السحوبات اليومية 
والش���هرية مقابل كل إعادة 
تعبئة للرصيد بقيمة 1 دينار 

اليومية  الس���حوبات  متنح 
الفائزين فرص���ة احلصول 
عل���ى جائزة نقدي���ة بقيمة 

أما السحوبات  1.500 دوالر، 
الشهرية تتيح للفائزين فرصة 
احلصول على جائزة نقدية 

بقيمة 5 آالف دوالر.
ويأتي هذا العرض ليؤكد 
التزام VIVA بتقدمي عروضات 
فريدة مصممة خصيصا ملنح 
عمائها جتربة اس���تثنائية 
ومكافأة عماء الدفع املسبق 
على ثقتهم ووالئهم املستمر 
لها. وستسعى VIVA دوما إلى 
إيجاد وسائل جديدة ومبتكرة 
لتسهيل حياتهم ومشاطرتهم 
االبت���كارات في عالم  أحدث 

تكنولوجيا االتصاالت.

JMC أوتوماك للسيارات« وكيالً حصرياً لشاحنات«
أعلنت شركة »أوتوماك للسيارات«، 

الرائدة في مجال السيارات، أنها أصبحت 
رسميا الوكيل احلصري لشاحنات 
»جاي ام سي« )JMC( املرموقة في 

الكويت والتي متتاز باجلودة العاملية 
واألداء واألمان وانها الشركة الوحيدة 
في الكويت التي توفر شاحنات بكفالة 
تصل إلى 200.000 كيلومتر أو خمس 
سنوات أيهما أقرب، مضيفة انها قامت 

أخيرا بالتعاقد مع أول عمالئها من خالل 
تسليم شاحنة جاي ام سي 3 طن إلى 

شركة »النسر البرونزي للتجارة العامة 
واملقاوالت«. كما قدمت شركة »أوتوماك« 

الشكر ملدير شركة »النسر البرونزي« 
بسام العاصي على الثقة التي أوالها 

للمنتج، وعبرت عن أملها في استمرار 
التعاون بني الشركتني. وبهذا اإلجناز 
اجلديد جنحت شركة »أوتوماك« في 

إضافة وكالة »جاي ام سي« )JMC( على 
محفظتها الواسعة من الوكاالت احلصرية 

للعديد من الشركات العاملية املختصة 

بالسيارات وخدماتها ومنها شركة 
»هيركليز« لإلطارات، وشركة »أدنوك« 

لزيوت وشحوم السيارات، باإلضافة 
الى شركة »هايجر« الصينية للشاحنات 

والسيارات.
وتأتي هذه اخلطوة من »أوتوماك« 

في إطار استكمال اخلدمات الشاملة 
واملتنوعة اخلاصة بالسيارات ومن ضمن 

سياسة الشركة لتقدمي خدمات شاملة 
تغطي كل القطاعات في مجال السيارات.

 Jiangling« واجلدير بالذكر أن شركة
Motors Import & Export« تأسست في 

عام 1947، وبدأت في تقدمي منتجات 
عالية اجلودة مانحة عمالءها منتجات 

قيمة، وانطلقت منذ ذلك في منو 
وانتشار لتصبح بسرعة قياسية أول 

شركة لتقدمي خط االنتاج »ايسوزو« في 
الصني منذ عام 1993، ثم الشراكة مع 

فورد منذ عام 1995 بإنتاج سيارات النقل 
 D- Max وقامت مؤخرا بإنتاج أيسوزو

منذ عام 2014.

وتتضمن العالمة التجارية »جاي أم 
سي« )JMC( مجموعة متنوعة من 

الشاحنات تبدأ من الشاحنات اخلفيفة 2 
طن وصوال الى الشاحنات املتوسطة 7 

أطنان، وبيك أب غمارة واحدة وغمارتني 
وكذلك سيارات الدفع الرباعي. وذلك 

بهدف تلبية مختلف احتياجات العمالء 
وفق مواصفات عاملية تعتمد على أحدث 
التكنولوجيات املبتكرة ومعايير اخلدمة 
املضمونة. إن شاحنات »جاي ام سي« 

)JMC( الصينية مت تصميمها مبواصفات 
تصنيع يابانية ومتوافقة مع معايير 

السالمة األميركية والعالية، وهي متوافرة 
في 110 دولة من خالل 82 موزعا إضافة 

إلى 485 وكيال حول العالم.
وأيضا تقدم شركة »أوتوماك« عروضا 
خاصة للصيانة للشركات واملؤسسات 

التجارية وتوفر قطع الغيار بأسعار 
تنافسية وخدمة ما بعد البيع وخطا 

خاصا خلدمة العمالء الهاتفية وتقدمي كل 
ما يلبي احتياجات عمالئها.

أكبر حمالتها على 
اإلطالق حتقق جناحًا 

متواصاًل وتستمر 
حتى 21 أغسطس 

املقبل

»صناعات الغامن« ترعى اللقاء التنويري 
لـ »االحتاد الوطني لطلبة الكويت« بأميركا

حضر اللقاء ما يقارب 1000 طالب

أعلنت شركة صناعات الغامن 
عن رعايته��ا اللقاء التنويري 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
في الواليات املتحدة األميركية، 
الذي أقيم في أرض املعارض 
مبنطقة مش��رف امس االول 

اجلمعة.
وحضر اللق��اء ما يقارب 
1000 طالب وطالبة من الذين 
الس��تكمال  سيس��افرون 
دراستهم اجلامعية في أميركا، 
كما حضر اللقاء أيضا سفير 
الواليات املتحدة األميركية لدى 
الكويت دوغالس سيليمان، إلى 
جانب ممثلي شركة صناعات 

الغامن. 
ب��دوره، ق��ال س��يليمان 
متحدث��ا للحض��ور: »ترتبط 
املتح��دة األميركية  الواليات 
والكويت بعالقات وثيقة الصلة، 

من خالل شراكات متعددة على 
رأس��ها تلك اخلاصة بالتعليم 
العالي، أغلب خريجي املرحلة 
الكويتي  الشباب  الثانوية من 
الراغبني في السفر إلى اخلارج 
يتوجهون للس��فر إلى أميركا 
الستكمال الدراسة في املرحلة 
اجلامعي��ة أكثر م��ن أي دولة 
أخرى، حيث تشير األرقام إلى 
أن 10% م��ن خريجي املرحلة 
الثانوية يستكملون دراساتهم 
اجلامعية في الواليات املتحدة 

األميركية«.
كما حتدث خالل اللقاء كل 
من غيداء الرفاعي وعمر املدني، 
الواليات  وهما من خريج��ي 
املتح��دة األميركية ويعمالن 
لدى ش��ركة صناعات الغامن، 
حيث قاما باملشاركة بخبراتهما 
العملية حول الدراسة في أميركا 

وع��ن كيفية مس��اهمتها في 
جناحهما في حياتهما املهنية، 
وذل��ك من خ��الل الدراس��ة 
األكادميية واألنشطة التي تتم 

استضافتها بشكل دوري.
وتعليقا على رعاية الندوة، 
قال الرئيس التنفيذي لقس��م 
املوارد البش��رية لدى شركة 
ج��ورج  الغ��امن  صناع��ات 
المبروس: »يس��رنا ان نرى 
املواه��ب الش��ابة تعمل بجد 
ونشاط في سبيل مستقبلها 
العلم��ي والعملي، نتمكن من 
خالل ش��ركة صناعات الغامن 
ونشاطاتها املتعددة املجاالت، 
وم��ا تتبن��اه م��ن مب��ادرات 
لتطوير املواه��ب، من توفير 
فرص اس��تثنائية للش��باب 
اخلريج��ني لتطوير مهاراتهم 
خالل مشوارهم املهني أيضا، 

نتطلع للمزيد من التعاون مع 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
في أميركا لدعم مبادراتهم التي 
تعود بالنفع والفائدة على الطلبة 

الكويتيني الدراسني هناك«.
وإلميانها بالشباب العربي 
وأهمية دعمه، تس��عى شركة 
صناعات الغامن، إلى استقطاب 
خريج��ي اجلامع��ات احمللية 
والدولية. وفي سبيل حتقيق 
الرامي��ة نحو منح  أهدافه��ا 
أفضل الفرص للخريجني من 
أبناء الكويت، أطلقت ش��ركة 
صناعات الغامن برنامج »الغامن 
لقادة املستقبل« في عام 2014، 
وهو برنامج ميتد على مدار 12 
ش��هرا، صمم ملنح اخلريجني 
فرصة التعرف على أنش��طة 
شركة صناعات الغامن في شتى 

املجاالت.

السفير األميركي دوغالس سيليمان مع موظفي »صناعات الغامن«

»صفاة هوم« تطلق أضخم تنزيالت في الكويت
أعلنت »صف���اة هوم« 
انطاق���ة أضخ���م  ع���ن 
الكويت على  تنزيات في 
أكثر من 5000 منتج خال 
أغسطس وسبتمبر، حيث 
يشمل هذا العرض تشكيلة 
واسعة من األثاث املنزلي، 
احلمامات، غرف اجللوس، 
غرف الطعام، غرف النوم 
واملطابخ، وذلك بأس���عار 

تناسب اجلميع.
التنزيات  وألن فت���رة 
ستمتد لفترة قصيرة نسبيا 
فإن���ه من األوف���ر جلميع 
عمائنا اإلس���راع بزيارة 
اليوم  معرض صفاة هوم 
واالستفادة من هذا العرض 

التوفيري الضخم.
وتتميز جميع منتجات 
صفاة هوم بالكفالة الشاملة، 
احلص���ري  وبتقدميه���ا 
ملجموعة من أفخر العامات 
التجارية املشهورة عامليا، 
والتي تقدمها صفاة هوم في 

التنزيات ألول مرة.
وتضمن »صفاة هوم« 
رضا جميع الزوار والعماء 
من خ���ال م���ا تقدمه من 
تشكيلة ضخمة وواسعة 
الزوار  أذواق  تلبي جميع 
والتنوع في أسلوب حياتهم 
حيث تضم املنتجات مختلف 
أنواع التصاميم الكاسيكية، 
العصرية، الفاخرة، وكذلك 
البسيطة واحلديثة لتقدم 
كل ما يحتاجه منزلكم من 
أثاث واكسسوارات تضفي 
املزيد من اجلمال على كل 

غرف املنزل.
وإضافة إلى ذلك، ميكن 
للعم���اء زي���ارة املعرض 
اجلدي���د ف���ي الفحيحيل، 
شارع الدبوس، فوق معرض 
X-سايت، وذلك من الساعة 

عندما جتتمع احلداثة مع 
الفخامة وجاذبية املنظر في 
آن واحد بتناغم مثالي لتعمل 
معا وفقا ألعلى ما وصلت 
اليه النظم التكنولوجية في 
مجال الضيافة، بات يتعن 
مشاهدة جديد فندق ومنتجع 
النخيل من غرف  ش����اطئ 
وأجنحة كابان����ا بإطالتها 

الس����احرة والتي  البحرية 
تأتي لتجسد ذلك الوصف 
الفريد من نوعه في جتربة 

ال تنسى.
ملش����اركة ضيوفنا هذه 
التجربة الفريدة، يسعد فندق 
ومنتجع شاطئ النخيل أن 
يقدم عروضا مميزة لنهاية 
األسبوع خاصة باملواطنن 

واملقيمن في الكويت ودول 
مجلس التعاون تشمل اإلقامة 
في غرف كابان����ا اجلديدة 
بغرف����ة أو غرفتي نوم مع 
صالة جلوس وطعام فسيحة 
لشخصن بالغن وطفل أو 
ألربعة أشخاص بالغن وطفل 
مع إطالة مميزة على البحر 

وحمامات السباحة.

كما ميكنكم العرض من 
الدخول ال����ى جميع مرافق 
الفن����دق مب����ا تتضمنه من 
نادي النخيل الصحي الذي 
يعتب����ر الن����ادي األول في 
الكويت بتجهيزاته ومعداته 
احلديثة واطالته املباشرة 
على شاطئ البحر وعروضه 

اخلاصة.

10 صباحا وحتى 10 مساء، 
أو زيارتنا في معرض صفاة 
هوم الري يوميا من 9:30 
صباح���ا وحت���ى 12 ليا، 
إضاف���ة ملعرضنا الضخم 
في الش���ويخ، بالقرب من 
مركز خدمة ش���ركة الغامن 
للسيارات حيث يستقبلكم 
املع���رض من األح���د إلى 
السبت من 9 صباحا وحتى 

10 ليا.

 وتقدم معارض صفاة 
هوم خدمة التوصيل املجاني 
إلى جميع مناطق الكويت، 
إضافة إلى خدمة التركيب 
من قبل فنين متخصصن، 
كما ميكنكم االستفادة من 
خدماتن���ا الفنية في مجال 
الديكور الداخلي والتصميم 
لنضمن رضا جميع عمائها 
وزوارنا عن جميع خدماتنا 

ومنتجاتنا.

غرف كابانا اجلديدة كلياً بفندق ومنتجع النخيل
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هيالري كلينتون بـ »صحة جيدة وثرية جدًا« عربية وعالمية
عواصم ـ وكاالت: اكدت طبيبة هيالري كلينتون انها بصحة جيدة »وقادرة على القيام مبهامها« كرئيسة للواليات 
املتحدة فيما كشفت املرشحة الدميوقراطية تفاصيل عن الثروة الكبيرة ألسرتها. وقالت الطبيبة ليزا بارداك من 
مجموعة ماونت كيسكو الطبية في نيويورك ان كلينتون تنتهج اسلوب حياة صحي وتعافت متاما من آثار ارجتاج 
في املخ في 2012.  وحول الوضع املالي لكلينتون وزوجها، لم يكن ثراؤهما الكبير مفاجأة. فهما اكبر الشخصيات 
السياسية وجمعا عشرات ماليني الدوالرات في فعاليات خطابية. فقد أعلنت انها وزوجها الرئيس السابق بيل عن 
دخل يقارب 140 مليون دوالر خالل السنوات الثماني املاضية وهو ما يوفر دليال عن ثروة كبيرة حصال عليها، 
وقالت كلينتون انهما دفعا 43.9 مليون دوالر في صورة ضرائب احتادية.

والدا وشقيق علي دوابشة يصارعون املوت.. وتشييع جثمان فتى قضى برصاص جيش االحتالل قرب رام اهلل

»حرق« الرضيع يشعل األراضي الفلسطينية  وإسرائيل تقتل املزيد
نسخة منه الى األناضول »في 
مخيم شعفاط لالجئني )شمالي 
القدس(، رشقت مجموعة من 
الش���بان قوات من الشرطة 
وحرس احل���دود، باحلجارة 

والزجاجات احلارقة«.
الس���مري »أن  وزعم���ت 
القوات ردت بتفريق الراشقني، 
حيث أصيب اثنان من عناصر 
الشرطة بجروح طفيفة، إثر 
رشقهما باحلجارة«، على حد 

قولها.
أن  الس���مري  وذك���رت 
»فلسطينيني رشقوا، أيضا، 
ق���وات الش���رطة باحلجارة 
واملفرقعات في احلي االسالمي 
في البلدة القدمية في القدس« 
احملتلة، مشيرة الى أن »القوات 
ردت بتفريقهم باستخدامها 

وسائل التفريق«.
وبحس���ب الس���مري فإن 
»فلس���طينيني ألقوا زجاجة 
حارقة على حديقة منزل في 
مستوطنة )أرمون هنتسيف( 
أراض���ي بلدة  املقام���ة على 
جب���ل املكبر، جنوبي القدس 

الشرقية«. 
وقال���ت املتحدثة باس���م 
الشرطة اإلس���رائيلية »في 
حي بي���ت حنينا مت رش���ق 
زجاج���ة حارق���ة باجت���اه 
من���زل للمس���توطنني، دون 
تسجيل إصابات بشرية، مع 
تهش���م الزجاجة واشتعالها 

باحلديقة«.
وقالت السمري إن »الشرطة 
لن تته���اون م���ع أي واقعة 
عنف، وتعمل بوسائل مهنية 
علنية، وأخرى سرية واسعة، 
للوص���ول جلميع الضالعني 
فيه���ا، وتقدميه���م للعدالة، 
مع اتخاذ جمي���ع االجراءات 
القضائية املتاحة  القانونية 

بحقهم«.

في جنوب إس���رائيل لوكالة 
فرانس برس ان سعد دوابشة 
مصاب بح���روق من الدرجة 
الثالثة في 90% من جس���مه. 
وأكد مستشفى تل هاشومير 
في تل أبي���ب لفرانس برس 
ان زوجت���ه وابنه »في حالة 
خطيرة ج���دا وحياتهما في 

خطر«.
والهج���وم ال���ذي قام به 
»إرهابيون يهود« كما وصفتهم 
السلطة الفلسطينية مستخدمة 
عبارات نادرة في قس���وتها، 
هو األخير من الئحة طويلة 
من العمليات االنتقامية التي 
اليمني اإلسرائيلي  يقوم بها 
املتطرف واملستوطنون ضد 

الفلسطينيني.
من جه���ة أخ���رى، أعلن 
الناطق باسم وزارة الصحة 
في غزة ان فلس���طينيا قتل 
برصاص اجليش اإلسرائيلي 
وأصيب آخر أمس األول قرب 
بلدة بيت الهيا في شمال غرب 

قطاع غزة.
وقال الطبيب أشرف القدرة 
لفرانس برس »استشهد محمد 
حامد املصري وعمره 17 عاما 
ق���وات االحتالل  برص���اص 
اإلس���رائيلي قرب ش���اطئ 
البحر غرب بلدة بيت الهيا«، 
مبينا ان ش���ابا آخر أصيب 
بجروح »متوسطة برصاص 

االحتالل«.
املقابل قالت الشرطة  في 
اإلس���رائيلية إن اثن���ني من 
عناصره���ا أصيب���ا بجروح 
طفيفة، بعد رش���ق ش���بان 
فلسطينيني قوات إسرائيلية 
باحلجارة في مدينة القدس، 

فجر أمس. 
الس���مري،  وقال���ت لوبا 
املتحدثة باسم الشرطة، في 
تصري���ح مكتوب، أرس���لت 

الطبي���ة ان حروقه���م بالغة 
وحياتهم مهددة باخلطر.

ق���وات اجليش  وكان���ت 
اإلسرائيلي نشرت جنودها 
قرب املخيم املالصق ملستوطن 
بي���ت إيل، حتس���با الندالع 

مواجهات جديدة.
وقال مستشفى بئر السبع 

في قرية عصيرة الشمالية، 
وقالت وسائل إعالم ان عشرات 
الفلس���طينيني أصيب���وا في 
االشتباكات التي اندلعت أمس 
وأول من أمس وأطلقتها جرمية 
الرضيع علي دوابشة  حرق 
الذي يصارع والداه وشقيقه 
املوت، حيث أعلنت السلطات 

مواجهات عنيفة بعدما توعد 
املشيعون ب� »الثأر«.

املظاه���رات  وامت���دت 
واالش���تباكات م���ع جي���ش 
االحت���الل ال���ى بي���ت حلم 
وعطارة ورام اهلل. وتزامنت 
مع مواجهات بني مستوطنني 
يهود متطرفني وفلسطينيني 

على األكتاف وس���ط هتافات 
منددة باجلرمية اإلسرائيلية، 
ومطالبة بالرد عليها، وإطالق 
نار في الهواء من قبل مسلحني 
ملثم���ني، ورفع املش���يعون 
األعالم الفلسطينية، ورايات 

الفصائل.
الى  وحتول���ت جنازت���ه 

� وكاالت: سيطر  عواصم 
التوتر الش���ديد على الضفة 
الغربية احملتلة مبا فيها القدس 
الشرقية أمس غداة مواجهات 
ب���ني اإلس���رائيليني  جديدة 
والفلس���طينيني في يوم دام 
شهد مقتل 3 فلسطينيني أحدهم 
رضيع أحرقه مس���توطنون 

متطرفون حيا.
وأصي������ب عش��������رات 
الفلسطينيني بجروح طفيفة 
ف���ي مواجه���ات لي���ل أمس 
األول وام���س ف���ي الق���دس 
الشرقية، ووقعت اعتداءات 
من مس���توطنني يهود على 
فلسطينيني في قرية شمال 

الضفة الغربية.
وشيع آالف الفلسطينيني 
الفت���ى ليث  أمس جثم���ان 
اخلالدي )16 عاما( الذي قتل 
مساء اجلمعة برصاص اجليش 
اإلسرائيلي بالقرب من بلدة 
بيرزيت في الضفة الغربية.

وحم���ل املش���اركون في 
اجلنازة التي جرت في مخيم 
القري���ب، رايات  اجلل���زون 
الفلسطينية، فيما  الفصائل 
أطلق مسلحون ملثمون النار 
بكثافة في الهواء تعبيرا عن 

الغضب.
وقتل اخلالدي برصاص 
اجلي���ش اإلس���رائيلي خالل 
مواجهات وقعت أمس األول 
شمال مدينة رام اهلل في الضفة 

الغربية احملتلة.
وقالت مصادر طبية وأمنية 
فلسطينية لفرانس برس ان 
ليث فضل اخلالدي وهو من 
مخيم اجللزون أصيب بطلقة 
في الصدر عند حاجز عسكري 
إس���رائيلي قريب م���ن بلدة 
بيرزيت وف���ارق احلياة بعد 

وصوله الى املستشفى.
وحمل املشيعون اخلالدي، 

)رويترز(  متظاهر فلسطيني يقفز فوق االطارات التي اشعلها محتجون في اخلليل بالضفة الغربية امس االول   

رئيس احلكومة اليمنية بحاح يعود إلى عدن
عواص����م � وكاالت: قال 
مسؤولون مينيون إن خالد 
بحاح نائب الرئيس اليمني 
رئيس احلكومة وصل إلى 
الس����احلية  مدين����ة عدن 
بجنوب اليمن أمس ليصبح 
أكبر مس����ؤول من حكومة 
الرئيس عبد ربه منصور 
إلى  هادي الشرعية يعود 
املدينة منذ أن طرد مقاتلو 
املقاومة املتمردين احلوثيني 
والقوات املوالية لهم منها 

قبل أكثر من أسبوعني.
ونقل����ت رويت����رز عن 
مس����ؤول ف����ي املط����ار أن 
بحاح وصل على منت طائرة 
عسكرية سعودية قادما من 

الرياض.
وقالت قنوات تلفزيونية 
عربي����ة إن عددا من وزراء 
احلكومة اليمنية جاءوا إلى 

عدن برفقة بحاح الذي وصل 
إلى املدينة ظهر أمس تقريبا 

بالتوقيت احمللي.
م����ن جهته، أك����د وزير 
النقل اليمني بدر باسلمة، 
أن ه����دف زيارة بحاح إلى 
مدين����ة »عدن« ه����و تفقد 
مسار العمليات العسكرية 
والوضع اإلنساني هناك. 

وأض����اف وزي����ر النقل 
اليمني - في تصريح لقناة 
»س����كاي نيوز عربية« أن 
»هذه الزيارة تعتبر مهمة 
للغاي����ة، لكونه����ا الزيارة 
األولى التي يقوم بها نائب 
الرئيس إلى  عدن لالطالع 
على أوضاعها والتأكد من 

سير العمليات هناك«. 
وأش����ار باسلمة إلى أن 
أولوية احلكومة هي عودة 
األمن الكامل لعدن ومحيطها، 

قائال إن »احلكومة اليمنية 
تعمل على إعادة تأهيل مراكز 
الشرطة بعدن وتزويدها 

بالعناصر واملعدات«.
ميداني����ا، لق����ي ع����دد 
املتمردي����ن احلوثيني  من 
مصرعه����م أم����س ج����راء 
استهدافهم بقاذف صاروخي 
)آر بي جي(، من قبل قوات 
»املقاومة الشعبية«، املوالية 
للرئيس اليمني »عبد ربه 
منص����ور ه����ادي«، غربي 
مدينة »بيح����ان«، التابعة 
حملافظة »شبوة«، جنوب 

شرقي اليمن.
مراس����ل  وأوض����ح 
األناضول ف����ي بيحان، أن 
املنطقة شهدت اشتباكات 
عنيفة تبعها قصف نفذته 
احلوث����ي،  ميليش����يات 
مس����تهدفة أحياء منطقة 

»موقس« في بيحان.
كما أفاد سكان محليون، 
مبقتل عدد من مس����لحي 
احلوثي في مدينة »عتق«، 
املرك����ز اإلداري حملافظ����ة 
شبوة، جراء استهداف إحدى 
دورياتهم، أمام محطة »بن 
عامر«، الواقعة على املدخل 

الشرقي ملدينة »عتق«.
وفي السياق أيضا، وبعد 
الهدنة اإلنس����انية  انتهاء 
الثالثة منتصف ليل أمس 
األول والتي أعلنها التحالف 
فجر االثن����ني املاضي، ملدة 
خمسة أيام في اليمن، نفذ 
طي����ران التحالف في وقت 
مبكر أم����س غارات عنيفة 
عل����ى مواق����ع املتمردين 
مبأرب ومحافظات أخرى. 
وأفادت مصادر في املقاومة 
الشعبية مبقتل 25 مسلحا 

في الغارات.
ونقلت املصادر لألناضول 
أن طيران التحالف العربي، 
شن نحو 7 غارات جوية، 
استهدفت مواقع احلوثيني 
الس����ابق  الرئيس  وقوات 
علي عب����داهلل صالح، في 
مناطق »الفاو«، و»اجلفينة« 
و»البل����ق«، جنوب غرب 
م����أرب، مضيف����ة أن تلك 
الغ����ارات أوقعت نحو 25 

قتيال من احلوثيني.
وأضاف����ت املصادر، أن 
إلى إصابة  الغ����ارات أدت 
15 آخري����ن، وتدمير عتاد 
عسكري للحوثيني قوامه 
دبابة و4 عربات عسكرية 
ومدفع هاون، فيما شوهدت 
اللهب تتصاعد من  أعمدة 
مواقع احلوثيني بعد الغارات 

مباشرة.

نتنياهو يحشد لتجييش يهود أميركا 
ضد االتفاق النووي اإليراني

مقتل أخت وأرملة والد أسامة بن الدن 
في ثالث حادث جوي يصيب العائلة

واش����نطن � أ.ف.پ: يطلق رئي����س الوزراء 
اإلس����رائيلي بنيامني نتنياهو بع����د أيام حملة 
اليهود األميركيني  إعالمية مباش����رة لتجييش 
ض����د االتفاق التاريخي ال����ذي أبرمته إيران مع 
الدول الكبرى ح����ول برنامجها النووي والذي 
تعارضه حكومته بش����دة، كما أعلنت أكثر من 

100 مجموعة يهودية.
وقال ممثلون عن هذه املجموعات ان نتنياهو 
الذي يعارض بشدة هذا االتفاق الذي مت التوصل 
اليه في 14 يوليو سيلقي خطابا عبر اإلنترنت بعد 
غد الثالثاء وسيبث في الكنس اليهودية االميركية. 
وهو ما أكدته اإلذاعة اإلسرائيلية التي قالت ان 
»نتنياهو سيخاطب اليهود األميركيني مباشرة في 
رسالة ستنشر في كل الوسائل، ومنها ورقي في 

الكنس، وإلكتروني وعبر الهواتف النقالة«.
كذلك فإن نتنياهو سيجيب عن أسئلة خالل 
مداخلة ينظمها مؤمتر رؤس����اء كبرى املنظمات 
اليهودية األميركي����ة واجلمعيات اليهودية في 

أميركا الشمالية.

وخالل هذه احلملة سيحاول نتنياهو شرح 
وجه����ة نظره م����ن االتفاق ال����ذي يتضمن رفع 
العقوب����ات عن إيران مقاب����ل ضمانات بأنها لن 

حتصل على السالح الذري.
وقال ستيفن غرينبرغ عضو مؤمتر الرؤساء 
ان »اإلشكاليات املرتبطة باالتفاق حول البرنامج 
النووي اإليراني معقدة وتداعياتها كبيرة على 

اليهود في أميركا الشمالية«.
وأضاف: »نحن نرحب بهذه املناسبة الفريدة 
بتقدمي رئيس الوزراء الذي سلط انتباه اجلمهور 

الى هذه املسائل احليوية«.
وفي حملة مضادة كل����ف الرئيس األميركي 
باراك أوباما وزير اخلارجية جون كيري التحاور 
مع املنظمات اليهودية نفس����ها التي سيخاطبها 
نتنياه����و. ولفتت اإلذاعة اإلس����رائيلية إلى ان 
نتنياهو »يسعى لتكثيف الضغوط التي متارسها 
جهات يهودية على أعضاء الكونغرس األميركي 
حلملهم على معارضة االتفاق النووي مع إيران 

لدى طرحه للتصويت«.

لندن �  عاصم علي ووكاالت: للمرة الثالثة 
في تاريخها تتعرض أسرة زعيم القاعدة السابق 
أس����امة بن الدن الى حادث حتطم طائرة، حيث 
أعلنت السفارة السعودية في لندن في تغريدة 
على موق����ع تويتر عبرت فيها عن تعازيها، ان 
افرادا من أس����رة أسامة بن الدن هم بني ضحايا 
حتطم طائرة سعودية خاصة في بريطانيا أمس 
األول. وقتل أربعة أشخاص عندما حتطمت طائرة 
الركاب املسجلة في السعودية فوق معرض لبيع 
السيارات باملزاد العلني في جنوب اجنلترا مما 

أدى الى اشتعال النيران فيها.
وقالت الش����رطة احمللية ان الطيار وثالثة 
ركاب لقوا حتفهم عندم����ا كانت الطائرة وهي 
من طراز فينوم-300 حتاول الهبوط في مطار 
بالكبوش في هامش����ير، مضيفة انه لم يصب 

احد على األرض.
وفي رسالة قصيرة على حساب السفارة على 
تويتر، قدم السفير السعودي محمد بن نواف بن 
عبدالعزيز تعازيه »ألبناء املرحوم محمد بن الدن 
وأرحامهم في مطار بالكبوش في بريطانيا في 
املصاب اجللل الذي منيت به اثر حادثة حتطم 

الطائرة املقلة ألفراد األسرة«.
ولم تؤكد الرسالة هويات القتلى. لكن موقع 
»العربية.نت« قال ان القتلى هم سناء محمد بن 
الدن، األخت غير الشقيقة لزعيم »القاعدة« السابق 
وزوجها د.زهير هاشم، إضافة إلى والدتها رجاء 
هاش����م، ثم قائد الطائرة، الكابنت األردني مازن 

عقيل الدعجة. وقد أقلع����ت الطائرة من ميالن 
بالش����مال اإليطالي، متجه����ة بركابها إلى مطار 
بالكبوش في مقاطعة هامبشير جنوب إجنلترا. 
وحتطمت عند محاولة طيارها الهبوط في املطار، 
ظهر أمس االول واشتعلت بالنار، حارقة معها 
ما بني 11 و13 سيارة في معرض لبيع السيارات. 

وارمتت جثتان خارج هيكل الطائرة.
أيضا، ذكر شهود عيان أنهم سمعوا دويا كبيرا 
ومستمرا حملركات الطائرة قبيل سقوطها املفاجئ، 
وهو سقوط وصفوه بأنه كان مأساوي الطراز، 
لرؤيتهم الطائرة »تتجاوز س����ياج املطار وهي 
حتاول الهبوط، ثم هوت إلى منطقة املواقف«، 
في إشارة إلى حقل الس����يارات املركونة هناك 

بانتظار من يشتريها عبر املزادات.
وللتذكير، فإن هذه الفاجعة اجلوية هي الثالثة 
التي تصيب العائلة، فكبير العائلة نفسها وهو 
محمد بن عوض بن الدن قطب قطاع االنشاءات 
الذي أجنب أكثر من 55 ابنا، أبرزهم أسامة وسالم 
ويس����لم ويحيى وعلي وسعد، قضى في 1967 
بعمر 59 سنة حني كان في هيليكوبتر يتفقد أحد 
مشاريعه، فاصطدمت بجبل في الطائف. ومثله 
قضى في 1988 ابنه البكر سالم، املوصوف بأنه كان 
»مهووسا بالطيران«. وقتل عندما كان يشارك في 
عرض جوي في مطار كيتي هوك قرب تكساس 
عندما قذفت الريح طائرته اخلفيفة باجتاه أشرطة 

كهربائية، فتوفي في 30 مايو 1988.

زعيم »طالبان« اجلديد يدعو أنصارها إلى الوحدة 
داعما لها.

في غض���ون ذلك نفت 
حركة طالبان باكس���تان 
أمس »الش���ائعات« حول 
وفاة ج���الل الدين حقاني 
مؤسس الشبكة التي حتمل 
اسمه وحليف طالبان، وذلك 
غداة تعيني جنله س���راج 
الدين في الفريق القيادي 

للشبكة.
وكانت وس���ائل إعالم 
باكستانية ذكرت أمس األول 
أن جالل الدين حقاني الذي 
تتمركز شبكته في منطقة 
بني باكستان وأفغانستان، 
توفي قبل عام ألس���باب 
طبيعية. وقالت وس���ائل 
الباكس���تانية إن  اإلعالم 
املتمردي���ن اإلس���الميني 
تعمدوا إخفاء وفاته. كذلك 
نقلت شبكة »سي إن إن« 
عن أسد اهلل القيادي بشبكة 
حقاني أن مؤسس احلركة 
جالل الدين حقاني توفي 
قبل عام إثر مرض مزمن 
حيث دفن في إقليم خوست 

في أفغانستان.

لكن مقاتلني من طالبان 
باكستان قالوا على موقعهم 
اإللكتروني إن جالل الدين 
حقاني الذي سيبلغ ال� 70 
العم���ر »كان مريضا  من 
لكن صحته حتسنت منذ 
بعض الوقت وليس لديه 
أي مشكلة«. وأضافوا أن 
»الشائعات املتعلقة مبوت 
جالل الدين حقاني )...( ال 

أساس لها«.
وردا على سؤال لوكالة 
فرانس برس أكد قيادي في 
طالبان في ش���مال غرب 
باكس���تان انه حتدث إلى 
الدين حقاني  حفيد جالل 
وأنه أكد له أن جده مازال 

على قيد احلياة.
ويش���ار إلى أن شبكة 
حقاني املرتبطة بتنظيم 
القاعدة، أدرجت على قوائم 
اإلرهاب من قبل واشنطن 
في العام 2012، وذلك بعد 
عقود على عمليات خطف 
وتفجي���رات انتحاري���ة 
الوالي���ات املتحدة  ض���د 

األميركية.

جهادنا حتى حتقيق ذلك«، 
الى  وتطرق املال منصور 
محادث���ات الس���الم م���ع 
احلكوم���ة االفغاني���ة من 
دون توضي���ح ما اذا كان 

� أ.ف.پ: دعا  كاب���ول 
زعيم حركة طالبان اجلديد 
املال أختر منصور في اول 
رسالة صوتية له بثت أمس 
الى »الوحدة« في صفوف 
حركته بعد تقارير حول 
صعود اصوات معارضة 
اثر تسميته على رأس تلك 
اجلماع���ة املتطرفة خلفا 

للمال عمر.
 وقال املال اختر منصور، 
بعد تسلمه زعامة احلركة 
»علينا ان نعمل للحفاظ 
على وحدتنا. ان االنقسامات 
ف���ي صفوفن���ا ال تخ���دم 
سوى اعدائنا وتسبب لنا 

الضرر«.
 وفي رس���الة صوتية 
مس���جلة م���ن 33 دقيقة، 
قال املال منصور ان مترد 
حرك���ة طالبان مس���تمر 
ونصح مريدي احلركة بعدم 

االستماع الى الشائعات.
واض���اف املال منصور 
ان »هدفنا وش���عارنا هو 
تطبيق الش���ريعة وإقامة 
نظام اسالمي، وسنواصل 

)رويترز(  املال أختر محمد منصور زعيم »طالبان« اجلديد   

احلركة تنفي مقتل زعيم »شبكة حقاني«

مقتل 25 متمرداً حوثياً 
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األحزاب تستعني 
بـ »املستقلني« 

الستكمال 
مرشحيها على 

»الفردي«

محلب يتفقد االستعدادات النهائية الفتتاح قناة السويس اجلديدة

بكافة قطاعاتها في تأمني احلفل 
على أعلى مس����توى، حيث مت 
الواقعة على  تدعيم املعديات 
املجرى املالحي لقناة السويس 
بأجه����زة حديث����ة وبواب����ات 
إلكترونية للكشف عن األجسام 
الغريب����ة واملفرقعات وكذلك 
فح����ص العابرين من اجلانب 
الش����رقي إلى اجلانب الغربي 
لقناة السويس والعكس عن 
طريق الكشف األمني مبعرفة 

أجهزة تنفيذ األحكام واملطلوبني 
النقاط  املتواجدة داخل  أمنيا 

الشرطية على املعديات«.
ومبوازاة ذلك، يشهد املجرى 
املالح����ي للقن����اة ومحافظ����ة 
االس����ماعيلية حتليق����ا جويا 
مستمرا، كما يش����هد املجرى 
تواج����دا كبيرا من االنش����آت 
البحرية لتأمني السفن العابرة 
من القطاع الشمالي إلى القطاع 

اجلنوبي والعكس.

كذلك، تشهد شبه جزيرة 
سيناء انتشارا كثيفا  لعناصر 
الق���وات املس���لحة واألمن 
الوطني وقوات شرطة تأمني 
محور قناة السويس، حيث 
الدفع بعناصر حراسات  مت 
خاص���ة حلماية املنش���آت 
العامة واحليوية، كما متت 
الثابتة  زيادة أعداد األكمنة 
واملتحرك���ة على مس���توى 

احملافظة.

ضاب����ط، كذلك مت عق����د عدة 
اجتماعات بني القوات املسلحة 
والداخلي����ة، حي����ث مت البدء 
ف����ي تطبيق إج����راءات أمنية 
مشددة، استعدادا لتأمني حفل 

االفتتاح«.
القناة  وتش����هد محافظات 
الثالث، خاصة اإلس����ماعيلية 
إجراءات أمنية غير مس����بوقة 
بالتزامن مع حف����ل االفتتاح، 
حيث تشترك األجهزة األمنية 

املتحركة الى م����كان االفتتاح 
بجان����ب قوات تأم����ني الطرق 
بالتنسيق مع مديريات األمن 
املختلفة في الذهاب والعودة، 
عل����ى أن تكون خط����ط بديلة 
ف����ي التحركات، عل����ى أن تتم 
مراجعة اخلط����ط وفقا آلخر 
املس����تجدات األمنية وتقارير 

األمن الوطني«.
كما دعمت وزارة الداخلية 
إدارة تأم����ني القن����اة ب� 2000 

اإلس����ماعيلية وإغالق بعض 
الفنادق، التي سوف تخصص 

لبعض الضيوف. 
ومت التنس����يق بني القوات 
الت����ي تتولى تأم����ني الوفود، 
والطرق البديلة في حالة حدوث 
أي مخاطر، وكذلك تأمني كافة 

ربوع اجلمهورية.
وبحس����ب املص����ادر ذاتها 
»س����تتولى مجموعات قتالية 
الوفود واألتوبيس����ات  تأمني 

القاه����رة � وكاالت: ب����دأت 
الوفود الرسمية املشاركة في 
حفل االفتتاح الرس����مي لقناة 
السويس اجلديدة في الوصول، 
الداخلية  فيما كثف����ت وزارة 
املصرية من اجراءاتها لتأمني 
القناة، وكشفت مصادر عن رفع 
ال����وزارة للطوارئ إلى احلالة 

»ج«.
وأف����ادت مص����ادر أمنية 
مسؤولة في مطار القاهرة الدولي 
وكالة انباء الش����رق االوسط 
الرسمية أن املطار استقبل امس 
الرئيس الفلس����طيني محمود 
عباس والوفد املرافق له، كما 
وصل وفدا من رؤساء الصحف 

االفريقية يضم 16 فردا.
في هذه االثناء، تفقد رئيس 
ال����وزراء م.ابراهي����م محلب 
االس����تعدادات النهائية حلفل 
االفتتاح خالل زيارة تفقدية قام 
بها إلى محافظة االسماعيلية.

وفي س����ياق متصل، قالت 
املصادر األمني����ة ل�»املصري 
اليوم« أن هذا االجراء جاء بعد 
اتصاالت مكثفة اجراها وزير 
الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار 
مع قطاعات األمن العام واألمن 
الوطني، عقب تفقده األوضاع 
األمنية في القناة امس االول.

واش����ارت املصادر الى انه 
مت االنتهاء من أعمال تفتيش 
كاف����ة املواق����ع ف����ي محافظة 

رئيس الوزراء املصري ابراهيم محلب خالل جولته التفقدية مبحافظة االسماعيلية امس                                                                       ) التحرير نيوز( 

مشروعات بـ 3.6 مليارات جنيه لتدعيم تنمية محور القناة
القاهرة ـ وكاالت: أعلن وزير اإلسكان واملرافق 
واملجتمعات العمرانية املصري د.مصطفى مدبولي 
أن الوزارة ممثلة في اجلهاز املركزي للتعمير، تقوم 
حاليا بتنفيذ مشروعات كبرى بجميع املجاالت من 
أعمال طرق وكهرباء وإسكان وبنية أساسية، لتدعيم 
املشروعات القومية العمالقة في مدن القناة، خاصة 

مشروع تنمية محور قناة السويس. 
ــال مدبولي في تصريحات صحافية أمس إن  وق
هذه املشروعات يقوم بتنفيذها جهاز تعمير سيناء 

بإجمالي استثمارات قدرها 3.6 مليارات جنيه.
من جهته، أوضح رئيس اجلهاز املركزي للتعمير، 
اللواء محمد ناصر أنه في محافظة بورسعيد، جار 
تنفيذ مشروعات خلدمة تنمية محور قناة السويس 
بإجمالي استثمارات )2.1 مليار جنيه(، أهمها احملور 
التبادلي املوازي لقناة السويس »محور 30 يونيو« 

بطول 95 كم وعرض 60 مترا، والذي يعد الطريق 
القومي الثالث الذي تنفذه الوزارة ضمن املشروع 
القومي للطرق، ويهدف إلى تنفيذ محور رئيسي 
يخدم موانئ )دمياطـ  بورسعيدـ  شرق التفريعة 
ـ السويسـ  اإلسكندرية(، كما يخدم أيضا روافد 
عرضية رئيسية مهمة قائمة، مثل: الطريق الدولي 
الساحلي حول بورسعيد ودمياط، والطريق املوازي 
لترعة السالم حتى شادر عزام، وطريق القنطرة/ 

الصاحلية وكوبري السالم. 
وأضاف انه جار أيضا تنفيذ مشروع إنشاء كوبري 
فوق قناة االتصال بني بحيرة املنزلة وقناة السويس، 
بتكلفة 66 مليون جنيه، حلل مشكلة االختناقات 
ــي املوصل  ــة، كما يعتبر احملور الرئيس املروري
لالمتداد العمراني جنوب قناة االتصال ببورسعيد 

واملتوقع انتهاؤه منتصف العام املقبل.

»املفوضني« توصي برفض دعوى حل
 األحزاب املشهرة خالل ثورة 25 يناير

اجليش يقتل أحد أخطر قيادات
»أنصار بيت املقدس« في سيناء

القاه���رة- وكاالت: أوصت الدائرة األولى 
بهيئة مفوضي الدولة للمحكمة اإلدارية العليا، 
بعدم قبول دعوى قضائية تطالب بحل جميع 
األحزاب السياسية املشهرة وقت قيام ثورة 
25 يناير، وذلك النتفاء املصلحة الشخصية 

املباشرة ملقيمي الدعوى. 
وتطالب الدعوى ايضا بإلغاء قرار املجلس 
العسكري ومجلس الوزراء في حينه فيما يتعلق 
بنشر أسماء مؤسسي األحزاب السياسية في 
صحيفتني واسعتي االنتشار، وأن يكون النشر 

عل���ى نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى ثالثة 
آالف مؤسس بدال من خمسة آالف.

وبرر تقرير هيئة مفوضي الدولة هذا الرفض 
باالستناد الى املادة الثالثة من قانون املرافعات 
املدنية والتجارية الص���ادر بالقانون رقم 13 
لسنة 1968 والتي تنص على أنه »ال تقبل أى 
دعوى كما ال يقبل أى طلب أو دفع اس���تنادا 
ألحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ال يكون 
لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة 

يقرها القانون«.

القاهرة � أ.ش.أ: أعلن املتحدث العسكري 
املصري العميد محمد س���مير قضاء قوات 
اجليش عل���ى احد اخطر قي���ادات تنظيم 
»انصار بيت املقدس« خالل عم���لية لتبادل 
اطالق النار بالشيخ زويد في محافظة شمال 
س���يناء. وقال املتحدث العسكري في بيان 
امس »ان الق���وات متكنت من القضاء على 
سليم سليمان الهرم احد اخطر قيادات انصار 

بيت املقدس«.
وأضاف »انه بناء على معلومات مؤكدة من 
األجهزة األمنية باختباء املدعو سليم سليمان 
الهرم )أحد قيادات تنظيم أنصار بيت املقدس 
اإلرهابي( في أح���د املنازل مبنطقة الظهير 
بالشيخ زويد، مت دفع قوة مداهمة من عناصر 
القوات اخلاصة التي قامت مبحاصرة منزل 
اإلرهابي املذكور وطالبته بتسليم نفسه إال 

أنه بادر بإطالق النيران على القوات وحاول 
تفجير نفس���ه بواس���طة حزام ناسف كان 
يرتديه إال أن القوات تعاملت معه بالنيران 
مما أسفر عن مقتله وضبط بحوزته عدد: 
2 بندقية آلية وقنبلة يدوية وحزام ناسف 
و3 خزن بندقية آلية ومجموعة من الذخائر 

اضافة الى جهاز اتصال السلكي.
من جهة اخ���رى، قررت محكمة جنايات 
القاه���رة، أمس، مد أجل النطق باحلكم إلى 
جلسة 10 أغسطس اجلاري في قضية اتهام 68 
إرهابيا بارزا من بينهم محمد ربيع الظواهري 
شقيق زعيم تنظيم القاعدة، بإنشاء وإدارة 
تنظيم إرهابي يرتبط بهذا التنظيم ويستهدف 
تنفيذ أعمال ارهابية ضد منش���آت الدولة 
وقواتها املسلحة وجهاز الشرطة واملواطنني 

األقباط.

أكدا عزمهما العمل معاً لتنفيذ »إعالن القاهرة«

خادم احلرمني والسيسي: العالقة بني السعودية ومصر إستراتيجية وتكاملية
عواصم- وكاالت: أجرى خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز اتصاال 
هاتفيا مع الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي، 
مساء امس االول، استعرضا خالله العالقات 
التي تربط بني البلدين الشقيقني وسبل دعمها 
وتعزيزها في املجاالت كافة وس���بل زيادة 

التعاون املشترك.
وذكرت وكالة األنباء الرسمية السعودية 
»واس« ف���ي بيان ان اجلانب���ني بحثا ايضا 
مس���تجدات األوضاع اإلقليمي���ة والدولية 
واألمور ذات االهتمام املشترك، وشددا على 
أن العالقة بني البلدين الشقيقني استراتيجية 

وتكاملية.
وأش���ارت »واس« إلى أن امللك س���لمان 

والرئيس السيس���ي أكدا على أهمية )إعالن 
القاهرة( الذي صدر في ختام املباحثات التي 
اجراها مؤخرا صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني 
لرئيس مجلس ال���وزراء ووزير الدفاع مع 

الرئيس السيسي في القاهرة مؤخرا.
من جهته، صرح الس���فير عالء يوسف 
املتحدث الرسمي باسم الرئاسة املصرية بأن 
الرئيس السيسي وخادم احلرمني الشريفني 
أكدا خالل االتص���ال الهاتفي عزمهما العمل 
معا لتنفيذ إعالن القاهرة من أجل املجابهة 
املشتركة لكل املخاطر والتهديدات التي تهدد 
أمن واس���تقرار املنطقة العربية وتستهدف 

وحدة شعوبها والنيل من مقدراتها. 

واضاف املتحدث الرئاسي ان اجلانبني شددا 
ايضا على أهمية التنسيق والعمل املشترك 
على الصعيد الثنائي من أجل تنمية وتطوير 
العالقات السياس���ية والثقافية واإلعالمية، 
وتطوير التعاون في مختلف املجاالت، وفي 
مقدمتها:مجاالت البترول والكهرباء والنقل، 

مبا يساهم في حتقيق 
التنمية والتق���دم االقتص���ادي، واتفقا 
على مواصلة التش����اور والتن���سيق على 
الصعيدين الثنائي واالقليمي خالل املرحلة 

املقبلة. 
وأشار الى أن امللك سلمان بن عبدالعزيز 
اعرب عن خالص شكره للدعوة التي وجهها 

الرئيس السيسي إليه لزيارة مصر.

كيري يبدأ جولته الشرق أوسطية بـ »احلوار اإلستراتيجي« في مصر
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عواصم- وكاالت: يلتقي 
وزير اخلارجي����ة االميركي 
جون كيري نظيره املصري 
سامح ش����كري اليوم، ضمن 
محادثات احلوار االستراتيجي 

بني واشنطن والقاهرة.
 حيث سيعقد هذا احلوار 
للمرة االولى منذ عام 2009، 
ويأتي غداة تسليم الواليات 
املتحدة  ملصر ثماني مقاتالت 
من طراز » اف 16« في دفعة 
هي االول����ى بعدم����ا رفعت 
واش����نطن في اواخر مارس 
املاضي، التجميد اجلزئي عن 
استئناف مساعدتها العسكرية 

للقاهرة.
من جهتها، اعتبرت مصر 
على لسان وزير خارجيتها 
س����امح ش����كري مؤخرا أن 

احل����وار االس����تراتيجي بني 
البلدين »ميثل فرصة لترسيخ 
العالقات الثنائية ويعكس قوة 
وأهمية الشراكة املستمرة بني 

مصر والواليات املتحدة«.
واش����ار ش����كري في هذا 
السياق الى اهمية عقد جلسة 
احلوار االستراتيجي املصري 
- األميرك����ي التي س����تضم 
متخصصني ف����ي العديد من 
املجاالت من اجلانبني لتناول 
جمي����ع مناحي العالقات بني 
القاهرة وواش����نطن وتبادل 
ال����رؤى بالنس����بة للقضايا 
االقليمية وكيفية معاجلتها.

ووصف املتحدث باس����م 
وزارة اخلارجية املصرية بدر 
عبدالعاطي احلوار املرتقب 
بأن����ه »ميثل نقلة نوعية في 

العالقات بني اجلانبني«، معيدا 
الى االذهان »وجود فترات من 
التوتر سابقة استدعت اجراء 
هذا احلوار لبدء مرحلة جديدة 

من العالقات«. 
وينتق����ل كي����ري ضمن 
جولته الشرق اوسطية بعد 
مصر، الى قطر لطمأنة دول 
القلقة م����ن االتفاق  اخلليج 

النووي االيراني.
وستش����مل جولة كيري 
التي تستمر حتى الثامن من 
أغس����طس اجلاري، محطات 
عدة في جنوب ش����رق آسيا، 
لكنها ال تتضمن التوقف في 

اسرائيل.
وسيلتقي وزير اخلارجية 
غدا،  الدوحة  في  األميركي، 
ن��ظ��راءه ف��ي دول مجلس 

لتهدئة  اخلليجي  التعاون 
مخاوفهم الناجتة عن االتفاق 
الدول  ابرمته  الذي  النووي 
الكبرى مع ايران في 14 يوليو 

املاضي في ڤيينا.
 وب��ح��س��ب م���ا ص��رح 
ديبلوماسي اميركي لفرانس 
برس فان كيري »سيحاول 
االجابة على كل االسئلة التي 
التزال تراود وزراء اخلارجية 
اخلليجيني على امل ان يكونوا 
راضني ولضمان ان يدعموا 
مواصلة جهودنا«.  واشار 
الى  الديبلوماسي االميركي 
ان كيري سيبحث في الدوحة 
اليمن  ف��ي  النزاعني  ايضا 
وس��وري��ة.  وع��ل��ى هامش 
خارجية  وزراء  مع  اللقاء 
مجلس التعاون اخلليجي في 

قطر، سيلتقي كيري نظيره 
الروسي سيرغي الڤروڤ حيث 
سيبحثا قضايا عدة من بينها 
امللف السوري، بحسب وزارة 

اخلارجية االميركية.
 وبعد الدوحة، سيتوجه 
كيري الى جنوب شرق آسيا 
وهي منطقة حتظى باهتمام 
خاص بالنسبة للديبلوماسية 

االميركية.
 وس����ي��ح��ط اوال ف���ي 
سنغافورة مبناسبة الذكرى 
اخلمسني الستقاللها، ثم يزور 
ماليزيا من 4 الى 6 اغسطس 
اجلاري. واخيرا سيزور كيري 
من 6 الى 8 اجلاري، ڤيتنام 
التي حتتفل بالذكرى العشرين 
القامة عالقات ديبلوماسية 

بني هانوي وواشنطن.

متثيلهم على نس����بة %10 
من مرشحي اجلبهة، مشيرا 
إلى ان االئتالف مازال يفتح 
بابه النضمام أي مرشحني 
من املستقلني والشخصيات 
البارزة خلوض االنتخابات 
حتت لوائه م����ادام ذلك ال 
يتع����ارض مع مرش����حي 

أحزاب االئتالف.
من جانبه، قال مجدى 
شرابية، األمني العام حلزب 
التجمع، إن احلزب يعتمد في 
منافسته على املقاعد الفردية 
على أعضاء احلزب فقط، 
وال يلجأ ملرشحني مستقلني 
يخوض����ون االنتخاب����ات 
حتت لوائ����ه، موضحا انه 
في ح����ال التوافق مع أحد 
املرش����حني املستقلني على 
الترشح باسم احلزب، فإن 
هذا األمر يتم بشرط توقيع 
املرشح استمارة عضوية 
احلزب، مؤكدا ان اتصاالت 
احلزب مع عدد من املستقلني 
مازالت مستمرة لالنضمام 
حتت لواء احلزب وخوض 

االنتخابات باسمه.

أجرت اتصاالت ومقابالت مع 
مرشحني مستقلني خاصة 
املش����هورين في دوائرهم، 
ملطالبتهم بالترشح حتت 
إلى أن  لوائه����ا، مش����يرة 
األح����زاب تق����دم إغراءات 
لهؤالء من قبيل دعم احلزب 
الدعائية للمرشح  للحملة 

في وسائل اإلعالم.
وفي السياق ذاته، قال 
املستش���ار يحيى قدري، 
النائ���ب األول لرئي���س 
الوطنية،  حزب احلرك���ة 
الرئاسي  وعضو املجلس 
الئتالف اجلبهة املصرية، إن 
االئتالف يعتمد في اختيار 
مرشحيه للمقاعد الفردية 
على أعضاء أحزابه األربعة 
بنسبة كبيرة، باعتبارها 
املصدر األساسي الختيار 
املرش���حني، باإلضافة إلى 
اختيار جزء من املرشحني 

املستقلني.
ان  ق����دري  وأوض����ح 
املرشحني املستقلني الذين 
س����يخوضون االنتخابات 
باس����م االئت����الف ال يزيد 

الترشيح سواء على املقاعد 
الفردية أو القوائم.

كما تتضمن التعديالت 
أن يك����ون احل����د األقصى 
ملا ينفقه املرش����حون على 
القائم����ة املخصص لها 15 
ألف  مقعدا مليونني و500 
جنيه ويكون احلد األقصى 
لإلنفاق في مرحلة اإلعادة 
مليون جنيه، أما بالنسبة 
للقائمة املخصص لها 45 
مقعدا فيكون احلد األقصى 
لإلنفاق 7.5 ماليني جنيه 
وف����ي اإلع����ادة 3 مالي����ني 

جنيه.
من جه����ة اخرى، بدأت 
األحزاب السياسية املصرية 
ف����ي تكثي����ف اتصاالتها 
املس����تقلني  باملرش����حني 
من اجل اس����تكمال قوائم 
املقاعد  مرش����حيها عل����ى 
الفردية، ولضمان املنافسة 
القوية ف����ي معظم الدوائر 
خالل االنتخابات البرملانية 

املقبلة.
وقالت مصادر ل� »اليوم 
السابع« ان بعض األحزاب 

� أ.ش.أ: قال  القاه����رة 
املستشار إبراهيم الهنيدي 
العدال����ة االنتقالية  وزير 
النواب  وش����ؤون مجلس 
الرئي����س  إن  املص����ري 
عبدالفتاح السيسي أصدر 
القرار رقم 92 لسنة 2015 
اخلاص بتعديل بعض أحكام 
قانوني تنظيم مباش����رة 
احلقوق السياسية ومجلس 

النواب.
الهنيدي في  وأض���اف 
بيان ام���س ان التعديالت 
تنص على ان يشكل أول 
مجلس للنواب بعد العمل 
بالدستور اجلديد من 568 
عضوا ينتخبون باالقتراع 
املباش���ر ويجوز  السري 
لرئيس اجلمهورية تعيني 
م���ا ال يزيد عل���ى 5% من 
األعضاء ويكون انتخاب 
مجلس النواب بواقع 448 
مقع���دا بالنظ���ام الفردي 
و120 مقعدا بنظام القوائم 
املغلقة املطلقة، مؤكدا أنه 
يحق طبقا لهذه التعديالت 
واملس���تقلني  لألح���زاب 

النتفاء املصلحة املباشرة ملقيميها

إرجاء احلكم على شقيق الظواهري إلى 10 اجلاري

»الداخلية« تعلن »الطوارئ« تزامناً مع بدء وصول الوفود الرسمية

يلتقي الڤروڤ ونظراءه اخلليجيني في الدوحة

»الرئاسة« أصدرت قانوني احلقوق السياسية واالنتخابات 

أعيش اج����واء االحتفال بقناة 
السويس اجلديدة مع الشعب 
املصري«، مشيرا الى أنه يعشق 

مصر وشعبها املضياف.
من جهته، قال السفير املصري 
لدى الكويت عبدالكرمي سليمان 
إن: »إجن����از القن����اة اجلديدة 
بس����واعد مصري����ة وبتمويل 
مصري وفي هذا املدى الزمني 
القصير يعد معجزة بشرية بكل 
املعايير ومبوضوعية شديدة 
تضاف إلى معجزات املصريني 
عبر التاري����خ ويجب على كل 

مصري أن يفخر بها«.

السفير سليمان: إجناز يؤكد أن مصر هبة النيل واملصريني

السفير الفرنسي لدى الكويت:
القناة اجلديدة معجزة بكل املقاييس

وأكد سليمان ان جناح مصر 
في حفر القن����اة اجلديدة يعد 
إجنازا يوض����ح أن مصر هبة 
النيل وأيضا هبة املصريني ألنه 
لوال سواعدهم ملا قامت احلضارة 

على أرض الكنانة.

الكويت � أ.ش.أ: قال السفير 
الفرنسي لدى الكويت كريستيان 
نخلة ان إجناز مش����روع قناة 
السويس اجلديدة يعد معجزة 

بكل املقاييس.
ف����ي   � نخل����ة  وأض����اف 
تصريح����ات ملراس����لة وكالة 
أنباء الش����رق االوسط أمس � 
أن العالقات املصرية � الفرنسية 
متميزة وتاريخية، قائال: »نحن 
فخورون في فرنس����ا بإجناز 
هذا املش����روع العمالق في هذا 
الزمن القياسي مما يعكس قدرة 
مصر وإرادة شعبها القوية على 
البناء والتنمية والتقدم نحو 

املستقبل«.
الرئيس  ال����ى أن  وأش����ار 
الفرنسي فرانسوا هوالند رغم 
أنه في اجازته الصيفية حاليا اال 
أنه سيشارك في حفل االفتتاح 
تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح 

السيسي.
ولفت بالقول: »إنني حريص 
شخصيا على مشاركة اصدقائي 
من املصري����ني احتفالهم بهذا 
املشروع العمالق ولذلك سأصل 
السفير املصري عبد الكرمي سليمانالى القاهرة اخلميس املقبل كي  السفير الفرنسي كريستيان نخلة 

إجراءات أمنية
غير مسبوقة

في مدن القناة
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ً تركيا تواصل هجومها على »بي كا كا« وتقتل 260 متمردا

»كردستان« العراق »يطرد« مقاتلي »الكردستاني« من أراضيه
وخارج البالد.

وقالت وكالة األناضول إن 
28 طائ���رة حربية من طراز 
»اف-16«، تابع���ة للق���وات 
املسلحة التركية، شنت عملية 
عسكرية بدأت ظهر أمس األول 
الليل،  واس���تمرت ملنتصف 
دم���رت خاللها أكث���ر من 65 
هدفا، بينها مغارات ومالجئ 
ومخابئ حتت األرض، ومخازن 

معدات وأسلحة.
وبحسب الوكالة فإن 260 
من مقاتل���ي »بي كا كا« لقوا 
مصرعه���م خ���الل العمليات 
العسكرية التي بدأتها تركيا 
ض���د املنظمة قب���ل أكثر من 
إلى إصابة  اس���بوع، إضافة 
نحو 400 آخرين، بينهم نور 
الش���قيق  الدين دميرطاش، 
األكبر لرئيس حزب الشعوب 
الدين  الدميوقراط���ي صالح 

دميرطاش.
وقالت الوكالة في معلومات 
ال ميك���ن مقاطعته���ا مع أي 
مصدر آخر، ان بني اجلرحى 
شقيق زعيم اكبر حزب مؤيد 
لالكراد في تركيا صالح الدين 

دمرتاش.
الدي���ن  ن���ور  والتح���ق 
دميرط���اش مبتمردي حزب 
العم���ال الكردس���تاني الذي 
جل���أ الى اجلبال في ش���مال 
ت���رى فيه  الع���راق، فيم���ا 
السلطات مؤشرا اضافيا على 
العمال  »التواطؤ« بني حزب 
الكردستاني وحزب الشعوب 
املؤيد لالكراد،  الدميوقراطي 
والذب فتحت السلطات حتقيقا 

مع زعمائه.

اوغلو ان احلملة األمنية التي 
تش���نها القوات التركية ضد 
التنظيم���ات »اإلرهابية« هي 
عملية »سالم ودميوقراطية«، 
في اش���ارة منه الى الغارات 
التي تنفذها انقرة ضد مسلحي 
الدولة اإلس���المية »داعش« 
وحزب العمال الكردس���تاني 

»بي كا كا«.
وقال داود اوغلو في كلمة 
خالل برنامج املبادرة املدنية 
ضد اإلرهاب ان »االشتباكات 
مع املس���لحني ميكن جتنبها 
في حال مغادرة كل اجلماعات 
املسلحة األراضي التركية«. 

وتعهد مبواصلة العمليات 
األمنية حتى يتم طرد اجلماعات 
املس���لحة وإلقاء اس���لحتهم 
وحتى إزالة تهديد داعش على 

األمن القومي التركي.
وأكد موقف احلكومة الثابت 
من عملية السالم، موضحا انه 
ال ميكن السكوت عن قتل افراد 
من الشرطة التركية من خالل 

»استغالل« عملية السالم.
واش���ار ال���ى ان ح���زب 
العمال املصن���ف ارهابيا في 
الواليات املتح���دة واوروبا 
اس���تغل التفجير االنتحاري 
ضد جتمع شبابي كردي في 
بلدة )سوروج( خللق حالة 
من التمرد ف���ي البالد مماثل 
ملا فعلته اثناء مسيراتها دعما 
لس���كان عني العرب كوباني 
السورية في اكتوبر املاضي.

وف���ي االرض، واصل���ت 
التركية  الق���وات املس���لحة 
عملياتها العسكرية ضد أهداف 
»ب���ي كا كا« اإلرهابية، داخل 

للقيام بهذا القصف«.
م���ن جهة أخ���رى، طالب 
اقليم كردستان  مسؤول في 
التركية  العراقي احلكوم���ة 
بوق���ف غاراتها اجلوية على 
متمردي »العمال الكردستاني« 
املتمركزين في اراضيه، داعيا 

الى حل سلمي للنزاع.
واذ انتقد مسؤول العالقات 
اخلارجية في حكومة االقليم 
فالح مصطفى بدر قرار احلزب 
بإنهاء الهدنة التي كانت سارية 
املتمردين وتركيا، شدد  بني 
على ان قصف مواقع املتمردين 

ليس احلل االنسب.
وقال مصطفى للصحافيني 
خ���الل زيارت���ه لواش���نطن 
»بالطبع نحن ال نريد لبلدنا 
ان يتعرض للقصف وال نعتقد 
ان هذا االمر يس���اعد في حل 

النزاع«.
الغ���ارات  ان  واض���اف 
اجلوي���ة التركية »لن تؤدي 
اال ال���ى تصعيد التوتر. لهذا 
الس���بب نطال���ب الطرف���ني 
بالع���ودة الى وق���ف اطالق 
النار«، موضحا »نعم، نحن 
ال نوافق على انش���طة حزب 
الكردستاني مؤخرا،  العمال 
ولكن هذا ال يعن���ي ان الرد 

يكون عبر القصف«.
واضاف ان انقرة لم تبلغ 
حكوم���ة اقلي���م كردس���تان 
بالغ���ارات، التي اس���تهدفت 
مؤخرا مواق���ع حزب العمال 
الكردس���تاني في االقليم، اال 

بعد شنها.
من ناحيت���ه، قال رئيس 
الترك���ي احمد داود  الوزراء 

هذه القوات وخاصة ان هناك 
اتفاقية امنية بني احلكومتني 
العراقي���ة والتركي���ة تعطي 
الترخي���ص لتركيا بالتوغل 
العراقية  داخ���ل االراض���ي 
وهذه االتفاقية مازالت سارية 
له���ذا نحن نطالب  املفعول. 
حزب العمال باخراج قواعده 
من اراضي االقليم النه يعطي 
املب���ررات للحكومة التركية 

لكي ال يعطي اي مبرر للحكومة 
التركية لقصف املدنيني«.

 وتابع محمود ان »املسبب 
الرئيس���ي هو حزب العمال 
الكردستاني النه لو لم تكن 
هناك قواعد له في داخل اراضي 
االقليم فان تركيا لن تقصف 

املدنيني«. 
 وأوضح ان »رئاسة االقليم 
تطالب من حزب العمال باعادة 

العم���ال  التركي���ة وح���زب 
الكردس���تاني ب�»العودة الى 

عملية السالم«.
 كذلك اك���د كفاح محمود 
املستشار االعالمي في رئاسة 
االقليم لوكالة فرانس برس ان 
»كالم ديوان رئاس���ة االقليم 
واضح في مطالبة حزب العمال 
الكردس���تاني بابعاد قواعده 
العسكرية من اراضي االقليم 

عواصم - وكاالت: طلبت 
رئاسة اقليم كردستان العراق 
أم���س م���ن ح���زب العمال 
الكردستاني »بي كا كا« ان 
يقوم »باخراج قواعده من 
اراضي االقليم« لتفادي وقوع 
ضحايا مدنيني في الغارات 
التي يشنها اجليش التركي 
ضد معاقله في شمال العراق، 
بعد مقتل س���كان في قرية 

زاركلي شمال اربيل.
 وجاء ف���ي بيان رئيس 
اقليم كردس���تان مس���عود 
بارازاني »يجب على قوات 
حزب العمال الكردس���تاني 
ابع���اد س���احة احلرب عن 
اقلي���م كردس���تان لكي ال 
يصب���ح املواطنون ضحايا 

هذه احلرب والصراع«. 
انقرة عملية  وقد اطلقت 
عس���كرية جوي���ة مزدوجة 
ضد تنظيم الدولة االسالمية 
»داعش« في سورية وحزب 
العم���ال الكردس���تاني ف���ي 

العراق.
وبحس���ب بيان رئاس���ة 
االقلي���م فإنه قت���ل واصيب 
عدد من املواطنني فجر أمس 
نتيجة القصف اجلوي التركي 
على قرية زاركلي. وقالت »في 
الوقت الذي ندين هذا القصف 
الذي ادى الى استشهاد عدد 
اقليم كردستان  من س���كان 
نطالب من احلكومة التركية 
عدم تكرار قصف املدنيني الن 
استشهاد املواطنني املدنيني 
القليم كردستان ال يحمل اي 

مبرر«.
البيان احلكومة   وطالب 

طائرة عسكرية أميركية حتط في قاعدة اجنرليك في اضنة جنوب تركيا                                                                                                       )ا.پ(

قائد القوات املشتركة حملاربة داعش:
ٍ متاماً عملية حترير الرمادي متضي بشكل مرض

واشنطن ـ أحمد عبداهلل

أكد اجلن����رال كيفني كيلي قائ����د القوات 
األميركية املشتركة املكلفة بقتال تنظيم الدولة 
اإلسالمية »داعش« أن التقدم نحو حترير مدينة 
الرمادي العراقية من قبضة التنظيم ميضي 
»بصورة مرضية للغاي����ة«. وقال كيلي من 
موقع ما في جنوب آسيا نقل إلى الصحافيني 
في الپنتاغون عبر دائرة مغلقة للصحافيني 
في الپنتاغون، أن ع����دد القوات العاملة في 
التحالف الدولي حملاربة داعش بلغ 1200 وهناك 
حسب قوله تعهدات بزيادة الرقم مبقدار 300 

إضافيني خالل العام احلالي.
وأضاف اجلنرال »هناك أيضا 11 ألف جندي 
عراقي انهوا تدريبهم ضمن برنامجنا املشترك 
لدعم الق����درات العراقية. فضال عن ذلك فإن 
هناك 100 من العشائر العربية في العراق ممن 
انهوا تدريبهم أيضا في قاعدة التقدم بواسطة 
مدربينا وهناك اكثر من 400 من البيشمركة 
استكملوا بدورهم برامج التدريب في اربيل. 
وهذه البرامج التدريبية تتم جميعا بالتنسيق 

م����ع احلكوم����ة العراقي����ة«.
وحول سورية قال اجلنرال: »لقد حررت 
القوات املعادية لداعش نحو 5300 كيلومترا 
مربعا من املنظمة اإلرهابية منذ مايو املاضي. 
وفي يوم واحد خالل هذا األس���بوع تقدمت 
تل���ك القوات 45 كيلومت���را. والنماذج على 
ذلك هو ما حدث في احلس���كة وفي صرين. 
وخالل ذلك فإن طائ���رات التحالف تواصل 
ضربها ملواقع وقوافل داعش ومتكني القوات 

املعادية للتنظيم في كل من العراق وسورية 
من إحراز تقدم«.

وكشف اجلنرال عن أن عدد الغارات اجلوية 
التي قامت بها طائرات التحالف الدولي بلغ 
5600 غارة منذ بدء العمليات، وأضاف: »ميكن 
اآلن أن اعرض ما يحدث في الرمادي. ان األمور 
متضي وفق ما أعددناه نحن والعراقيني. قوات 
األمن العراقية تتقدم بحرص بالغ الستهداف 
مناطق آهلة بالسكان فخخها داعش على نحو 
مكثف وزرع الكثير م����ن العبوات املتفجرة 

ح����ول املدين����ة«.
وتاب����ع: »ميكنني أن أقول إن العمل الذي 
تقوم به القوات العراقية ميضي بصورة جيدة 
جدا في معركة الرمادي. لقد متترست داعش 
هناك لفترة طويلة نسبيا. والقوات العراقية 
أجنزب قسما كبيرا من عمليات العزل طبقا 
للخطة. ونحن نواص����ل دعمنا لتلك لقوات 
وللقوة العشائرية التي يبلغ عددها 500 مقاتل 

يعملون حتت إم����رة اجلي����ش العراق����ي«.
وقال كيلي ردا على تساؤالت حول تأخر 
عملية دحر داعش في الرمادي »نحن مطمئنون 
متاما ألن عملية الرمادي متضي وفق املخطط 
لها. القوات العراقية اكتسبت الزخم املطلوب. 
وعلينا أن نتذكر أن الزخم افضل من السرعة 

والتعجل«.
وأضاف أن قوة املهام املشتركة تعمل في 
الوقت احلاضر على منع داعش من الوصول 
إلى خطوط االتصال املخصصة له ما يضعف 
قدرته على تعزيز إمكانيات مقاتليه في املدينة 

وم����ن ث����م تصفيته����م.

عواصم � وكاالت: أكد مبعوث األمم املتحدة 
إلى سورية ستيفان دميستورا أمس أن محاربة 
تنظيم الدولة اإلس���المية »داعش« وهزميته 

تتطلب التغيير السياسي في سورية.
وش���دد دميس���تورا � في مقابلة مع قناة 
»العربية احلدث« على ضرورة إيجاد تسوية 
سياسية للنزاع الس���وري، مؤكدا أن هزمية 
»داعش« لن تتحق���ق دون التوصل إلى حل 
سياسي عادل هناك. وطالب املبعوث الدولي 
النظام السوري بضرورة وقف القصف بالبراميل 
املتفجرة، مضيفا أنه: »ال ميكن ألي نظام تبرير 

استخدام هذا النوع من القنابل املدمرة«.
من جهة أخرى، أكدت الواليات املتحدة أن 
مجموعة من مسلحي املعارضة السورية الذين 
دربتهم وزارة الدف���اع األميركية )پنتاغون( 
تعرضت لهجوم مبحافظة حلب شمالي سورية 

أمس األول.
وقال نائب املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
األميركية مارك تونر في تصريح للصحافيني 
مساء اجلمعة إن »أفرادا من القوات السورية 
اجلدي���دة الى جانب أفراد م���ن الفرقة 30 من 
اجليش الس���وري احلر تعرضوا للهجوم من 
جانب قوة غير معروفة مشكلة من نحو 50 

فردا«.
وأضاف انه ال ميكنه التكهن بسبب الهجوم 
إال ان���ه اكد ان »القوات الس���ورية اجلديدة.. 
والفرقة 30 دافعت عن نفس���ها وصدت ذلك 

الهجوم«.
ولم يش���ر تونر في تصريح���ه إلى بيان 
أصدرته جبهة النصرة وأعلنت فيه مسؤوليتها 

عن الهجوم. وأدى الهجوم إلى وقوع اشتباكات 
تس���ببت في مقتل 5 من أفراد جبهة النصرة 
ومقاتلني موالني لها وستة مقاتلني من فصائل 
معارضة مؤيدة للفرقة 30 كانوا يدافعون عن 
مقرها. وقد سبق الهجوم اعتقال اجلبهة من 

قيل إنه قائد املجموعة وعدد من معاونيه.
ميدانيا، قتل 25 مقاتال من املعارضة السورية 
على األقل خالل محاولة هجوم فاشلة قاموا بها 
على قاعدة عسكرية في محافظة حلب شمال 
البالد، حس���بما أفاد املرصد السوري حلقوق 

اإلنسان أمس.
كما أفاد املرصد عن مقتل تسعة من قوات 
النظام في االش���تباكات التي اندلعت بعد أن 
شنت عدة جماعات مقاتلة هجومها في وقت 
متأخر من يوم امس األول على مركز البحوث 
العلمية الذي يعتبر م���ن أكبر قواعد النظام 

في حلب.
وأشار املرصد الى ان من بني قتلى املعارضة 

3 من قادة املجموعات.
ونقلت وكالة األنباء الرسمية )سانا(، من 
جهتها عن مصدر عسكري أن وحدة من اجليش 
أردت عددا من املهاجمني قتلى وأصابت آخرين 
في محيط البح���وث العلمية ومحيط الكلية 

اجلوية الواقعة بالريف الشرقي حللب.
كما ش���هدت األطراف الغربية ملدينة حلب 
»اش���تباكات عنيفة ترافقت مع قصف جوي 
على منطقة االشتباكات وقصف لقوات النظام، 
واستهداف متركزات لقوات النظام واملسلحني 
املوالني لها من قبل مقاتلي الفصائل«، بحسب 

املرصد.

مقتل 25 معارضاً خالل هجوم على البحوث العلمية بحلب

دميستورا: محاربة »داعش« تتطلب 
التغيير السياسي في سورية

أخبار وأسرار لبنانية
٭ اجلميل يص��ف عون وجعج��ع باألنانية: وصف 
الرئيس أمني اجلميل )ف����ي حديث ملوقع وزارة 
اإلعالم مديرية الدراس����ات واملنشورات( ترشح 
العماد عون والدكتور س����مير جعجع بأنه »كان 
تصرفا أنانيا تكتيكيا أكثر مما هو وطني«. وشدد 
على أن »االستفتاء في مجتمع مركب كلبنان ليس 
منطقيا«. ورأى أن مجلس النواب في حالة انتخابية 
وليس تشريعية، منتقدا »تشريع الضرورة« الذي 

لم ينفذ منه إال تعديل قانون السير.
مصادر سياسية مراقبة رأت أن املواقف االنتقادية 

الصادرة عن اجلميل ف����ي اجتاه عون وجعجع 
تعكس حتفظه وعدم ارتياحه الى العالقة اجلديدة 
بينهما ومعادلة »ثنائي����ة التيار � القوات« التي 

حاصرت الكتائب.
٭ مناوشات فردية بني »أمل« و»حزب اهلل«: 

تقع حوادث فردية بني مناصرين حلركة »أمل« 
وآخرين حلزب اهلل في عدد من بلدات وقرى 

اجلنوب ويتم معاجلتها بعيدا عن األضواء.
٭ خالف بني نهاد املشنوق وبالل حمد: في خضم 
أزمة النفايات وقعت الواقعة بني وزير الداخلية 

نهاد املش����نوق ورئيس بلدية بيروت بالل حمد 
على خلفية طلب األول من الثاني ش����راء أجهزة 
اتصال مضادة للحريق ولفوج إطفاء العاصمة، 
ث����م توجيه الوزير كتاب تأني����ب للثاني بحجة 
تأخره في ذلك بصفته رئيس جلنة املناقصات، 
وعند تسرب نبأ الكتاب لإلعالم أصدر حمد بيانا 
قال فيه إنه ال يحق للوزير تأنيب رئيس املجلس 
البلدي. وعلم أن املشنوق سحب عناصر احلراسة 
من غير الش����رطة البلدية املوجلني حماية حمد، 

فاتصل األخير بالرئيس سالم محتجا.

وزراء حزب اهلل والوطني احلر وقعوا مراسيم التخريج فحّلت النجوم الصفراء محل البيضاء

لبنان ُيخّرج ضباطه من دون رئيس
ومراوحة حكومية وال دعوة جللسة جديدة هذا األسبوع

التزام الواليات املتحدة الدائم 
في لبنان.

وق���ال: أري���د ان أوض���ح 
للشعب اللبناني ان الواليات 
املتحدة تدعمكم وسوف نقف 
معكم جنب���ا الى جنب، وأود 
ان اس���تغل الفرصة لإلعراب 
عن تقديري للجيش والقوى 
الذكرى  األمني���ة مبناس���بة 
السبعني لتأس���يس اجليش 
اللبناني الذي قام بعمل مدهش 
بالرد على التهديد املمتد عبر 
احلدود السورية، مثبتا لألعداء 
انه ق���وي وقادر  واألصدقاء 
عل���ى الدفاع عن حدود لبنان 
وشعبه، وهو يحظى بدعم هذا 

الشعب.
لقد كانت أميركا وستبقى 
الرئيس���ي  الش���ريك األمني 
والثابت للجي���ش وقد قدمنا 
منذ العام 2006 أكثر من مليار 
دوالر من املساعدات األمنية، 
كما ميكنكم االعتماد على الدعم 
الدولي للجي���ش، وهناك ما 
ليس موجودا إال لدى اجليش 
اللبنان���ي، أال وه���و اجلندي 
اللبنان���ي ومدربونا يدركون 

ذلك.
بدوره، الس���فير الروسي 
في لبنان الكسندر زاسبيكني 

رأى انه يجب انتخاب رئيس 
للجمهورية في أس���رع وقت 
ممكن، مؤك���دا ان كل اجلهود 
املبذول���ة داخلي���ا وخارجيا 
تص���ب ف���ي ه���ذا االجت���اه، 
موضحا ان���ه ال ميكن للقوى 
اخلارجية التدخل الى حد بعيد 
كالتصريح بان لديها مرشحا 

معينا للرئاسة.
وعن الوضع في س���ورية 
الرئيس  ان  ق���ال زاس���يكني 
األسد سيكون ضمن التسوية 

السورية.
سفير مصر في لبنان محمد 
بدر الدين زايد قال أمس، منذ 
شغور الرئاسة اللبنانية ومصر 
ترفض ه���ذا األمر وتعبر عن 

القلق الشديد الستمراره.
وقال زاي���د إلذاعة لبنان 
احلر الناطقة بلسان »القوات 
اللبنانية« ان القاهرة ال تتدخل 
في لبنان، إال من خالل حرصها 
عليه، وانه ليس مقبوال في ظل 
الش���غور الرئاسي ان يحدث 

شغور حكومي.
والحظ من خالل اتصاالته 
ان أح���دا في لبنان ال يريد ان 
يصل البلد الى حافة الهاوية، 
وأش���ار الى تواصل دائم مع 

القوات اللبنانية.

وتوق���ع الوزي���ر درباس 
التمديد لرئيس األركان اللواء 
وليد س���لمان، مادام انه يظل 
متعذرا تعيني بديل له، وليفعل 

العماد ميشال عون ما يريد.
م���ن جهته، العم���اد عون 
قال أمس ان حتالفه مع حزب 
اهلل هو أوال إلعادة الدستور 
الى املعادل���ة اللبنانية، ومنذ 
العام 2005 لم يعتد احد على 
املسيحيني وأكد في كلمة في 
عش���اء هيئة قضاء جبيل في 
التيار الوطني احلر ان الرئيس 
التوافقي ال���ذي يطالبون به، 
يعن���ي تقس���يم لبن���ان الى 
قطع جبن���ة وكل واحد يأخذ 

قطعة.
وأضاف: انهم يريدون رئيسا 
عاريا، ال ميثل وال شعبية لديه 
وال ميكنه حتى ان يكون حكما 
بل رئيسا بروتوكوليا فقط في 

قصر بعبدا.
وق���ال ع���ون ان األكثرية 
احلاكمة سيطرت على احلكم 
منذ التسعينيات، وانه مستعد 
ملناظرة تلفزيونية مع الرئيس 

سعد احلريري.
السفير  وباملناسبة، أعلن 
األميركي ديفيد هيل بعد لقائه 
الرئيس س���الم في الس���راي 

بيروت ـ عمر حبنجر

احتفل لبنان بعيد اجليش 
أمس، دون احتفال، فمع غياب 
القائد  رئي���س اجلمهوري���ة 
األعلى للقوات املسلحة للمرة 
الثانية، اقتصر االحتفال على 
توزيع شهادات التخرج على 
الضباط اجلدد دون تقليدهم 
السيوف الذي هو شأن رئيس 

اجلمهورية وحده.
وتولى العماد جان قهوجي 
تسليم شهادات التخرج على 
الضب���اط اجلدد ف���ي احتفال 
رمزي في ثكنة ش���كري غامن 

بالفياضة.
واكتملت إجراءات التخرج 
أمس بعدما وقع وزراء حزب 
اهلل والعماد عون مراس���يم 
تخريج الدفع���ة اجلديدة من 
طالب املدرس���ة احلربية بعد 

ممانعة وتردد.
وكان عل���ى املتخرجني ان 
يضعوا جنم���ة بيضاء على 
أكتافه���م لو ل���م يوقع وزراء 
احلزب وعون املراسيم، ما يعني 
انهم كانوا سيتخرجون كرتباء 
ال كضباط، ام���ا بعد التوقيع 
فقد وضعوا النجوم الصفراء 

على أكتافهم.
وحيا الرئيس متام سالم 
اجليش في عيده الس���بعني 
تقديرا لدوره في خدمة الوطن 
وحمايت���ه، مج���ددا الدعوة 
النتخاب رئيس للجمهورية 
ف���ي أس���رع وق���ت، منوها 
بشهداء اجليش والعسكريني 
احملتجزي���ن لدى اجلماعات 
اإلرهابي���ة، آمال ف���ي إنهاء 

مأساتهم.
حكوميا، املراوحة مستمرة 
وال دعوة جللسة مقبلة ملجلس 
ال���وزراء وج���دول األعم���ال 

املطروح.
وزير الشؤون االجتماعية 
رشيد درباس اعرب عن اعتقاده 
بأن الرئيس متام سالم لن يدعو 
الوزراء  الى جلس���ة ملجلس 
هذا االسبوع، واصفا الوضع 
احلكومي باملش���لول، ومؤكدا 
ان سالم غير معتكف وميارس 

مهامه في السراي.

اهالي العسكريني املخطوفيني يحيون الذكرى السنوية األولى الختطاف أبناءئهم في مكان اعتصامهم املفتوح وسط بيروت                   )محمود الطويل( 

الوزير درباس: 
التمديد للواء 

سلمان وليفعل 
عون ما يريد



ربع قرن على االحتالل الغاشم

 السفير عبدالعزيز الشارخ السفير جاسم املباركي

 السفير عبد االحد امباكي

 السفير غسان الزواوي

السفير عبداحلميد البعيجان

 السفير خالد املغامس

السفير عبدالقادر شيخ امني

أكدوا أهمية الوقوف دائماً صفاً واحداً خلف القيادة الشرعية للحفاظ على الوطن

سفراء وديبلوماسيون: االحتالل ذكرى أليمة ودرس في الوحدة الوطنية

على األوضاع التي حتدث بعاملنا 
العربي حاليا، مشيرا الى انه كان 
من املفترض ان يدرك العرب اهمية 
العمل والتعاون والتنسيق لتجنب 
كوارث املستقبل والتي منها ما 
قام به العراق من غزو واحتالل 
للكويت، موضحا انه من الصعب 
ان تبرأ النفوس مما تعرضت له 
الكويت على ايدي النظام البائد، 
فما حدث لي���س بالقليل علينا 
ككويتيني، والكويت كانت ومازالت 
كيانا عربيا وعضوا في اجلامعة 
العربي���ة، واألمم املتحدة، فهي 
فاجعة كبرى وشرخ عميق من 
الصعب زواله بسرعة ويجب ان 
يبقى في الذاكرة درسا للجميع. 

أول سفير

من جانبه، قال عميد السلك 
الديبلوماسي السفير السنغالي 
عبد االحد امباكي ان ذكرى الغزو 
الصدامي أليمة على قلوبنا جميعا، 
ونتمن���ى اال تعود مرة اخرى ال 
على الكويت وال على غيرها من 
البلدان، مس���تذكرا هذه الفترة 
املليئ���ة باألحداث، قائ���ال: لقد 
عاصرت هذه الفترة كسفير لدولة 
السنغال لدى الكويت، خاصة بعد 
ارسال القوات السنغالية للمملكة 
العربية السعودية بطلب من امللك 
فهد بن عبدالعزيز، رحمه اهلل، 
للمشاركة في الدفاع عن الكويت، 
مشيرا الى عالقة الصداقة القوية 
التي كانت تربط املغفور له بإذن 
اهلل األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد برئيس السنغال، مثمنا 
ما  قدمته الكويت للسنغال من 
مساعدات دون اإلعالن عنها، مشيرا 
الى الدور اإلنساني الذي قامت به 
اجلمعيات اخليرية واحملسنون 
الكويتيون جتاه السنغال، حينما 
مرت السنغال بسنوات اجلفاف.    
واضاف امباكي: لقد كان لي 
ش���رف ان اكون اول س���فير في 
الكويت يستقبل س���مو االمير 
الراحل الش���يخ جاب���ر االحمد، 
رحمه اهلل،  بعد حترير الكويت 
وعودة اراضيها من ايدي االحتالل 
الغاشم، وذلك في ديوان البابطني، 

املغامس ان الغزو الصدامي ذكرى 
مؤملة، وتاريخ يحب اال ينس���ى 
حتى يصبح درسا لألجيال املقبلة، 
مشيرا الى ان تبعات الغزو الغاشم 
هو ما نش���هده اليوم في عاملنا 
العربي، الفتا ال���ى ان العالقات 
الكويتي���ة � العراقية أصبحت 
بعد سقوط النظام البائد قوية 
ومتينة من منطلق اننا شعوب 
عربي���ة موح���دة، وعل���ى مدار 
السنوات املاضية كان هناك سعي 
من اجلانبني العراقي والكويتي 
لتطوير العالقات، بحكم اجليرة 
وحسن اجلوار، موضحا ان هناك 
اجتماعات متواصلة بني الطرفني 
للسير بهذه العالقات نحو األفضل 
ومبا يضمن املصالح املشتركة 

والفائدة للشعبني اجلارين. 
وأضاف املغامس: لقد جتاوزنا 
ذك���رى املاضي في نظ���رة الى 
مستقبل مشرق، مبينا ان الكويت 
عضو في االحتاد الدولي ملكافحة 
اإلرهاب وعلى رأس���ه »داعش« 
بالعراق، وبالنس���بة ملوضوع 
رفات األسرى قال املغامس: انها 
قضية انس���انية يطول احلديث 
عنها، واليزال البحث جاريا حول 
رفات األسري الكويتيني، مبينا ان 
الكويت تقدر األوضاع األمنية التي 
مير بها العراق حاليا، وان الكويت 
أجلت املتبق���ي من التعويضات 
العراقية املستحقة للكويت في ظل 
الظروف التي مير بها العراق، وهي 
تأتي ضمن  املساهمة الكويتية 

لدعم ميزانية العراق. 

فاجعة كبرى

وعل���ى صعيد متص���ل، اكد 
السفير عبداحلميد البعيجان ان 
ذكرى الغزو متثل األلم وضياع 
األمل العربي بطريقة التعامل مع 
املشاكل العربية، الفتا الى ان ما 
قام به الطاغية صدام حسني كان 
عنوانا سلبيا كبيرا للمستقبل 

العربي.
وتابع البعيجان: عندما حاول 
املقبور حل مشاكله من خالل العنف 
واالعتداء ضاعت  املعايير العربية 
واألخالقي���ة، حيث انعكس ذلك 

مبليوني دوالر لتخفيف املعاناة 
اإلنسانية عن املهجرين والالجئني 
داخل الع���راق والذين اضطروا 
الى الهروب من اماكن القتال في 
محاولة من سموه لتخفيف آالمهم، 
مبينا ان ما تقوم به الكويت يأتي 
في اطار التعاون والرغبة الصادقة 
لفتح صفحة جديدة واقامة عالقات 
قائمة على االحترام املتبادل وملا 

فيه خير اجلانبني. 

استعادة الحق

وفي السياق نفسه، قال مدير 
املعهد الديبلوماس���ي الس���فير 
عبدالعزيز الشارخ: ان اعادة ترميم 
العالقات الكويتية � العراقية بهذا 
املس���توى يعتبرا جناحا مؤكدا 
ومضافا الى جناحات الديبلوماسية 
الكويتية، الفتا الى انه تطور مهم، 
وبالرغم م���ن مرارة ما حدث في 
نفوس الكويتيني اال اننا أثبتنا 
للعال���م قدرة الش���عب الكويتي 
وقيادته احلكيمة على استعادة 
حقهم كامال، بالرغم من درجات 
الغضب املرتفعة كشعب تغتصب 
ارضه، إال ان النظام الذي كان ميثل 
تهديدا متواصال قد اندحر وانتهى 
أمره، ويظل العراق جارا  وشقيقا 
وال بد من التعايش بسالم ومودة 
وتعاون بني البلدين والشعبني، 
والذي س���ينعكس ايجابيا على 
اجلانبني.   وأضاف الش���ارخ ان 
الكويت أصبحت من الدول الداعمة 
للعراق في حتقيق امنه واستقراره 
ونهوض���ه، وهو ما يقره االخوة  
في العراق على جميع املستويات 
السياسية، واإلنسانية، ومتنى 
الشارخ ان يتمكن االخوة في العراق 
من اجتي���از التطورات اخلطيرة 
التي يتعرض لها بلدهم في الوقت 
الراهن ليعود للعراق الى عافيته 
السياسية، ونهوضه االقتصادي 
في مسيرة ترتقي به الى األمام، 
وليتمكن من مشاركة دول مجلس 
التعاون في احلفاظ على االستقرار 

والسالم في املنطقة.

مستقبل مشرق

من جانبه، قال السفير خالد 

وكان لزيارة الرئيس السنغالي في 
جلنة الطائف وقع طيب في نفس 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر 
االحمد، مشيرا  الى جتديد تأييد 
رئيس السنغال في ذلك الوقت 
للكويت، مستذكرا  إصرار الرئيس 
السنغالي على تأجيل موعد القمة 
اإلسالمية السادسة والتي كان من 
املقرر انعقادها عام 1990 وخالل 
فترة االحتالل الغاش���م للكويت 
الشقيقة في العاصمة السنغالية، 
وبالفعل مت عقدها عام 1991 في بعد 
حترير الكويت.  واضاف امباكي: 
ان سفارة السنغال كانت من اوائل 
السفارات التي فتحت ابوابها بعد 
حترير الكويت، وكان ذلك حتديدا 
في ش���هر اكتوبر من عام 1991، 
بتعليمات من الرئيس السنغالي، 
مشيرا الى املشاركة السنغالية في 
عمليات اعادة اعمار الكويت، من 
خالل اعادة جتهيز بعض املدارس، 
موضحا انه غ���ادر الكويت بعد 
االحتالل بثالثة اشهر، مشيرا الى  
تواجد سبع سفارات اثناء الغزو 
وهي: فرنسا، والسنغال، واميركا، 

ومصر، وبريطانيا، واملانيا. 

بلد األمن واألمان

وفي السياق نفسه، قال السفير 
الصومالي عبدالقادر شيخ امني: 
ان ذكرى االحت���الل أليمة على 
نفوسنا جميعا، خاصة ان الكويت 
تعتبر بلد األمن واألمان لكل من 
يعيش على أرضها، مضيفا كنت 
واحدا م���ن الذين عاش���وا هذه 
اللحظات الصعبة، اثناء دخول 
القوات العراقية الغازية للكويت، 
وكانت األحداث حرجة وصعبة، 
مشيرا الى قيامه بزيارة القيادة 
الش���رعية الكويتية مع عدد من 
األصدقاء الكويتيني الذين كانوا 
ايضا يقيمون بالسعودية وقتها، 
في مقرها خالل فترة اقامته هناك 
ملدة سبعة اشهر باململكة العربية 
السعودية الشقيقة. واشاد امني 
بالصم���ود واإلص���رار لالخوة 
الكويتي���ني وبإميانه���م بعودة 
الكويت مهما طال الوقت وبوقوف 
العالم معهم ومع احلق الكويتي في 
استعادة بلدهم وحترير ارضهم 
كاملة، مضيفا: بعد التحرير كنت 
من اوائل الس���فراء الذين دخلوا 
البالد قادما من مقر اقامتي املؤقت 
باململكة العربية السعودية، وقد 
كان الغزو الغاشم درسا قاسيا 
من دروس التاريخ، متمنيا دوام 
األمن واالستقرار للكويت قيادة 

وحكومة وشعبا.
من جانبه، قال السفير اإليراني 
د.علي عنايتي ان الكويت تعيش 
هذه األيام ذكرى ملأساة أليمة حيث 
احتلها اجليش الصدامي في حينها 

جعلتن���ا نعتمد على انفس���نا، 
والدرس األهم املستفاد من هذه 
الفترة الصعبة من تاريخنا يتجسد 
في أهمي���ة احلفاظ على الوحدة 
الوطنية الكويتية والتي جتلت 
ف���ي أروع صورها ايام االحتالل 
الغادر، مشيرا الى وقوف وتكاتف 
الكويتيني كصف واحد ويد واحدة 
ملواجهة االحت���الل العراقي، مع 
االلتفاف حول الشرعية الكويتية 
الوطنية، والتي متثلها اسرة آل 
الصباح الكرام، فسجلوا مشهدا 
وطني���ا للتالحم وق���ت احملن، 
سيبقى راسخا في ذاكرة اجلميع 
ودرسا لألبناء يتعلمون منه معنى 
الوطني���ة وحب األرض والدفاع 

عنها وبذل الغالي من اجلها.
وطالب املباركي بأن يدرس 
ما قدمه الش���عب الكويتي اثناء 
االحتالل الغاشم على الكويت في 
مناهجنا، مبينا ان الكويتيني يد 
واحدة وقل���ب واحد وقت احملن 
والشدائد كانوا ومازالوا وسيبقون 
دائما، مشيرا الى حادثة مسجدا 
االمام الصادق التي اظهرت أصالة 
الكويتيني وكيف تكاتفت جميع 
اطياف الشعب الكويتي وكان في 
مقدمتهم وعلى رأس���هم صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح األحمد 
والقيادة السياس���ية واحلكومة 
الكويتية والنواب واملواطنون، 
وهو م���ا حدث اثن���اء االحتالل 
العراقي الغاش���م، وهذا الدرس 
األهم الذي يجب ان نستفيد منه 
ونتمسك به.  وتابع  املباركي: ان 
الكويت ال حتّمل العراقيني ما قام 
به قائد النظام البائد صدام حسني 
من قتل وتعذيب ونهب وتدمير 
خليرات الكويت، مبينا ان العراق 
يتحمل املسؤولية املدنية وهناك 
التزامات عل���ى الدولة العراقية، 
والتي تتمث���ل في التعويضات، 
وااللت���زام بالق���رارات الدولية 

واالتفاقيات وتنفيذها.
واشار املباركي الى ان العالقات 
بني البلدين الشقيقني طيبة، ودائما 
األيادي والقلوب الكويتية ممدودة 
ومفتوحة لألشقاء، من خالل فتح 
صفح���ات جديدة م���ن التعاون 
والتنس���يق القائم على أس���س 
وضوابط م���ن االحترام املتبادل 
خلصوصية البلدان واجليران، 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، 
واحترام املواثيق والعقود الدولية، 
واحملافظة على القرارات الدولية، 
مؤكدا حرص القيادة السياسية 
الكويتية على التعاون مع جميع 
األشقاء في شتى املجاالت، موضحا 
ان الكويت الى جانب العراق في 
مواجهة اإلره���اب وما يتعرض 
له من فكر تكفيري من خالل ما 
يس���مى بتنظيم داعش، مشيرا 
الى تبرع صاحب السمو األمير 

بأرتال الدبابات واجتاح الطرق 
ومسح الصحارى وهدم البيوت 
وشرد الناس وبها احتلت الكويت 
وبها أدخل النظام العراقي الصدامي 
املنطقة برمتها في مستنقع لم تنج 

منه حتى اآلن.
ولم تكن هذه مغامرة صدام 
الوحيدة بل سبق أن دخل حربا 
أخرى ضد جارته الغربية إيران، 
حيث لعب دور الدفاع عن البوابة 
الش���رقية للعالم العربي وأهلك 
ثروات البلدين بتل���ك املغامرة 
البائسة، وأخيرا خرج من احلرب 
منكوس���ا مهزوما، وهذا الفشل 
الذريع في كسب املعركة لم مينعه 
من تكرار حرب أخرى ضد جارته 
اجلنوبية الكويت، بنفس العقلية 
املميتة، وأصاب ما أصاب بأهلها 

وحرثها ونسلها.
ونحن في هذا اليوبيل الفضي 
املر نتدارس تلك الذكريات األليمة 
املبنية على املغامرة واحلروب 
والطائرات والدبابات والس���عي 
للحص���ول على مس���احات أو 
احلفاظ على املأرب مبنطق القوة 
والتعامل مع اجليران بالعنهجية 
واالستعالء واالحتكام الى أحادية 
العمل والس���عي إل���ى التمحور 

والتحالف.
إن���ه ليش���رفني أن أقول ان 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
بعد س���اعات قليلة من احتالل 
الكويت وقبل أن تتخذ دول مجلس 
التعاون موقفا حازما لدعم جارتها 
وتندد بالعدوان العراقي، خرجت 
مبوقف واضح وجلي حيث نددت 
بالعدوان العراقي على الكويت 
وطلبت منه الرجوع إلى احلدود 
الدولية وأعلنت أنها تقف بجانب 
الكويت، ناسية بذلك ما جترعته 
أبان احلرب املفروضة عليها ومن 
ث���م فتحت حدوده���ا بل قلوبها 
للمواطن���ني الكويتيني املتجهني 
إليها، حيث دخل عشرات اآلالف من 
الكويتيني احلدود اإليرانية ومنهم 
من اس���توطن ايران ومنهم من 
أخذوا ايران ممرا للذهاب إلى بلدان 
أخرى، وأبواب السفارة اإليرانية 
في زمان االحتالل كانت مفتوحة 
إلصدار الوثائق الالزمة للكويتيني 
لدخول ايران آنذاك. وواصلت ايران 
دعمها وقامت بنقل أخبار املعركة 
أوال بأول حتى س���معت بنفسي 
قوال من املسؤولني الكويتيني إن 
آذانهم كانت نحو اإلذاعة اإليرانية 
ملتابعة أخبار املعركة. وكذا سمعت 
كثيرا في اللقاءات الثنائية ما أبداه 
املسؤولون الكويتيون عن شكرهم 
واعتزازه���م مبوقف ايران جتاه 
إخوانهم الكويتيني في زمن الغزو. 
مؤكدا أن ايران ماضية على نيتها 
اخليرة وتصبو لتمتني العالقات 
مع جيرانها ومساعدتهم في الضراء 
ومجالستهم في السراء وثبتت 
بالفعل ما كانت تقوله وأثبتته. 
ورغم اننا نحتفل باليوبيل الفضي 
امل���ر فأنا واثق باننا بعد عقدين 
ونصف م���ن الزمن س���نحتفل 
وأوالدنا باليوبيل الذهبي، ومن 
حينها تش���هد املنطقة االزدهار 
والرقي، ويصبح العدوان جزءا من 
املاضي، لكن هذا االمر يتطلب منا 
جميعا من أصغر دولة في املنطقة 
الى أكبرها العمل الدؤوب لتنمية 
االقليم والنأي عن احلروب والفنت 

والطائفية والشعبوية.

هالة عمران 
أجم���ع ع���دد من الس���فراء 
والديبلوماسيني على ان ذكرى 
االحتالل العراقي الغاشم للكويت 
ستظل من اكثر الذكريات أملا في 
نفوس الكويتيني رغم مرور ربع 
قرن عليها، موضحني انه وبالرغم 
من حتقيق اش���واط عديدة من 
النجاحات، اال ان اجلانبني مازاال 
بحاجة لب���ذل املزيد من اجلهود 
البناءة والتركيز على التحديات 
القائمة، مش���يرين الى ان ذكرى 
الغزو الغاشم مليئة بالكثير من 
العبر والدروس املفيدة لألجيال، 
ولعل اهمها  الوحدة الوطنية بني 
الكويتيني على اختالف أطيافهم، 
والتي جتلت في أروع صورها ايام 
االحتالل الغادر، بوقوف اجلميع 
وتكاتفهم صفا واحدا ويدا واحدة 
ملواجهة االحت���الل وآثاره، ومن 
خالل  االلتفاف حول الش���رعية 
التي متثلها اس���رة آل الصباح 
الكرام، فسجلوا مشهدا وطنيا قل 
نظيره في التالحم وقت احملن، 
لتظل ذكرى االحتالل الصدامي 
الغاشم وبعد مرور ربع قرن على 
هذا احل���دث األليم، محفورة في 
قلب كل كويتي، جاء ذلك خالل 
استطالع أجرته »األنباء« مع عدد 
من السفراء والديبلوماسيني فإلى 

التفاصيل: 

ذكرى أليمة

في البداية، استذكر السفير 
الكويتي في العراق غسان الزواوي 
ذكرى االحتالل العراقي للكويت 
بكل ألم نتيجة لغدر اجلار بجاره 
والذي جاء به نظام الطاغية آنذاك، 
موضح���ا ان العالقات الكويتية 
� العراقية بع���د حترير العراق 
ش���هدت حتس���نا، مبينا انه في 
الوقت الذي جنح فيه البلدان في 
حتقيق  اش���واط من النجاحات 
في عدد من املجاالت مازالت هناك 
امور بحاجة الى املزيد من اجلهود 
لتحقيق ما فيه صالح الشعبني في 
البلدين الشقيقني، الفتا الى انه 
من املفيد التركيز على التحديات 

القائمة حاليا.
واضاف الزواوي: ان العالقات 
بني الكويت والعراق حالها حال اي 
عالقات بني الدول جميعا، تشهد 
إخفاقات وتشهد جناحات، فهناك 
تقدم في جوانب، وهناك جوانب 
اخرى حتتاج الى املزيد من اجلهد 
والبحث بعمق لكيفية الوصول 
الى النجاحات املطلوبة في مختلف 

املجاالت. 

رفات األسرى

م���ن جانب���ه، قال الس���فير 
جاسم املباركي ان ذكرى الثاني 
من اغسطس أليمة على قلوبنا 
جميعا ككويتيني، وما يضاعف 
األلم ويبقيه عدم معرفة مصير 
رفات األسرى واملفقودين منذ بداية 
االحتالل، مشيرا الى املعاناة التي 
عاشها الكويتيون في تلك املرحلة 
الصعبة، الفتا الى انها فترة مهمة 
كشفت العديد من الرؤى السياسية 
لألشقاء واألصدقاء على مستوى 
العالم، مؤك���دا انها صفحة من 

املاضي مت جتاوزها. 
وأض���اف املباركي: ان ذكرى 
االحتالل الغاشم مليئة بالعبر، 

الزواوي: العالقات 
الكويتية ـ العراقية 
شهدت حتسنًا في 
عدة مجاالت بعد 

ربع قرن من االحتالل 
الغاشم

املباركي: الدرس 
األهم الذي تعلمناه 

احلفاظ على وحدتنا 
الوطنية الكويتية 

الشارخ: النظام 
الغاشم اندحر ويظل 
العراق جاراً وشقيقًا 

املغامس: 
جتاوزنا ذكرى املاضي 

في نظرة إلى 
مستقبل مشرق  

البعيجان: ما قام به 
الطاغية صدام كان 
عنوانًا سلبيًا كبيراً 
للمستقبل العربي 

إمباكي: كنت أول 
سفير يستقبل سمو 
األمير الراحل الشيخ 
جابر بعد التحرير في 

ديوان البابطني

أمني: صمود 
رائع وإصرار كبير 

من اإلخوة الكويتيني 
وإميان بعودة الكويت 

مهما طال الوقت

- علي رضا عنايتي
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بقلم: محمد عبدالمجيد 

درس كويتي 
للعالم احلر

لم يدر بذهن صدام حسني عندما جتسدت أمامه عروبة الكويتيني 
في املؤمتر الشعبي للتضامن مع العراق بقصر املؤمترات في بغداد، 
7 مايو 1990، أن ثلث احلاضرين كانوا من أرض طيبة ترعى القومية 
واإلسالم وتدعم جيرانها وتؤسس لدميقراطية وحتترم الدستور.

كان صدام حسني منرا من ورق، وحفرة في بالد الرافدين، ورئيسا 
جلمهورية الرعب، وقائدا صنعته قسوته فانتفخ بها وظن أن طريق 
القتل والدمار هو الطريق الوحيد املؤدي إلى »حلبجة« اخلليج، انها 
نزهة جلنوده قد متتد إلى السعودية واإلمارات وغيرهما، وماليني 
من الفلسطينيني واألردنيني واجلزائريني والتونسيني واللبنانيني 
واملغاربة واملوريتانيني والس��ودانيني وغيرهم سيرفعون صوره، 
وميزقون حبالهم الصوتية، فالنبي اجلديد هذه املرة ستكون يداه 
ملطختني بالدماء، لكنه يحمل رسالة أرضية ألمة عربية واحدة ذات 
رسالة خالدة، مبهورة بالفارس الذي يقتل بدون رحمة، والذي يوزع 
األحالم على احلمقى، وأموال النفط على من ميجدون ممزق العرب 

باعتبار أن التمزيق صورة جديد من صور الوحدة البعثية!
لم تكن حربا إمنا مش��هد للغدر لم يع��رف تاريخ العرب له مثيال، 
واختار صدام حسني البدء في لقاء جدة بني األمير الوالد الشيخ سعد 
العبداهلل، رحمه اهلل، وعزة إبراهيم نائب شيطان بغداد كأنه أراد أن 

يقول ان التهديد ثم الغزو ال يصلحان إال بثالثهما: الغدر!
كان الرجل على مرمى حجر من نزع النبوة من أنبياء اهلل مجتمعني، 
ليلصقها بنفسه، فاجلماهير املغيبة ستصدق، والقادة العرب الطامعون 
في أموال الكويت سيس��يل لعابهم عند ذكر بنك الكويت املركزي، 
فالذهب لم يذهب، والفضة لم تفض، وكرم القائد املهيب س��يغرق 

من يقفون معه في ثروات ال تعد وال حتصى!
كان الكويتيون قد حاصروا أنفس��هم بحس��ن النية، فالعراقيون 
يتنفسون ويأكلون ويشربون ويأمنون على مستقبلهم من خيرات 
الكويت، فهي الرئة الوحيدة لهم، والعراق بخير مادامت هذه الرئة 

تنبض من الديرة و.. من آل الصباح الكرام.
حدثان إذا ضممتهما رأيت املشهد أكثر عمقا ووضوحا:

األول عندما اتص��ل بي القائم باألعمال العراقي في اس��توكهولم 

بالس��ويد إثر تلقيه التوجيهات بعد رسالتي املطولة لصدام حسني 
والتي أرسلتها بالفاكس إلى لطيف نصيف اجلاسم أعدد فيها أفضال 
الكويت على العراقيني، قال لي القائم باألعمال العراقي: إننا قوم ال 

نغدر، فطمئن أصدقاءك الكويتيني!
اتصلت فورا بالصديق الديبلوماسي النشيط وليد اخلبيزي وكان 
الس��كرتير األول في الس��فارة في لندن، وقصصت عليه من نبأ 
املهاتفة مع الديبلوماسي العراقي، فشكرني ليتصل بعدها باخلارجية 

الكويتية ويطمئنهم!
الثاني: عندما اتصلت من أوسلو بالصديق األديب والكاتب والقومي 
عبداهلل أحمد حسني الرومي )رحمه اهلل( إثر ثغرة الفاو، وكنت خائفا 

على الكويت فرد فورا: ال تخف، فالعراق بخير!
صورتان تش��رحان الف��ارق بني الش��رف والغدر، ب��ني الكويت 

والعراق!
األول مثل رئيس��ه، إذا عاهد غ��در، والثاني مثل أميره، إذا صادق 

وضع الصداقة موضع اإلميان.
كنت أرى حترير الكويت بأثر مستقبلي تراجع زمنا ومكانا، وكانت 
املاليني توزع احللوى، وترقص في الشوارع وعلى رقابها حواف 
س��يوف الطغاة، فالكويت التي ليس هناك بيت عربي لم يأكل من 
خيراتها، ولم يتثقف من مطبوعاتها، ولم يركع في مساجد أنشأتها 
أموال الش��عب الكويتي من اخلرطوم إلى العقبة، ومن رام اهلل إلى 
أغادي��ر، ومن عدن إلى طرابل��س.. أصبحت العدو األول جلماهير 
مهووس��ة، تخرج من أجل كاليجوال اجلديد، فصدام حسني أعطى 
إلسرائيل مبرر وجودها، فطرب وابتهج ورقص الفلسطينيون، اجلالية 
األقوى من الكويتيني أنفسهم فوق أرضهم، ودندن أبو عمار )رحمه 
اهلل( ب��� : مرحى للحرب، وهو الذي لو لم تولد منظمته فوق أرض 

الكويت ملا كان للكفاح املسلح وطن وأرض ومال وسالح.
ف��ي خالل 7 أش��هر انتصرت الكوي��ت عدة م��رات متهيدا ليوم 

التحرير:
املرة األولى شهد سفير النرويج في الكويت، فيلهامي لوجنفا، نقال 
عن السفير الهندي بأن املقاومة الكويتية بدأت بعيد الساعة الثامنة 

صباح يوم الغدر.
املرة الثانية عندما انتقلت الشرعية الكويتية ممثلة في سمو األمير 
الشيخ جابر األحمد وسمو الشيخ سعد العبداهلل ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء )رحمهما اهلل( إلى احلدود الس��عودية، ومت نصب 
ستااليت واتصاالت وتوزيع مقاومة ورئة جديدة للداخل فلم تنفصل 

الشرعية حلظة واحدة عن أبنائها حتت االحتالل.
املرة الثالثة هي رفض »س��مو ولي العهد« الش��يخ نواف األحمد، 
وزير الدفاع حين��ذاك، أن يغادر موقعه في مواجهة جحافل الغدر 
حتى يطمئن على آخر جندي كويتي، ثم أكمل طوال االشهر السبعة 

التالية تدريب جيشه في الصحراء السعودية.
امل��رة الرابعة عندم��ا ظهر البطل الرابع والرائع والش��جاع، خادم 
احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز، وأمر باستضافة الشرعية 
الكويتية في الطائ��ف، ووضع اململكة وأموالها وأرضها وخيراتها 

وديبلوماسيتها في خدمة الكويت حتى تتحرر.
املرة اخلامسة عندما اختفت متاما كلمة »املعارضة الكويتية« وعادت 
إلى احلضن الكبير في مؤمتر جدة الذي عقد في منتصف أكتوبر 
عام 1990 وانبثقت عنه الوفود الشعبية الكويتية التي جابت العالم 
كله لتعيد إلى احلق الكويتي أصدقاء غررت بهم الهمجية العراقية.

املرة السادسة في حترك ذكي وهادئ للديبلوماسية الكويتية وشيخها 
ورائدها )صاحب السمو األمير( الشيخ صباح األحمد، وزير اخلارجية 
حينئذ، وكل ديبلوماس��ي كويتي، كان كتيب��ة مبفرده مع أعضاء 
البعثة، خاصة الش��يخ سعود ناصر الصباح )رحمه اهلل( والسفير 

غازي الريس و....
كانت الكويت في س��باق مع الزمن فهي ال تتحمل، بحكم املساحة 
وعدد الس��كان ولهيب املنطقة واخلش��ية من تراجع القوة املالية، 
احتالال يدوم عقدا أو عقدين أو عش��رات الس��نوات، وكان احلد 

األقصى عدة أشهر!
كان العرب واملس��لمون الذين نهل��وا من خيرات الكويت، وأخص 
بالذكر العاملني في املراكز اإلسالمية والتجمعات العربية هم األكثر 
تأييدا الحت��الل الكويت، فاملال إذا ص��ارع الدين غلبه في حاالت 

الزيف اإلمياني.
كانت الكويت صاحبة فضل وكرم ووفاء ش��ديد معي، خاصة في 

املرات الثالث التالية:
في 13 سبتمبر 1989 عدت إلى الكويت من بغداد في زيارتي األولى 
وكان هن��اك لق��اء ودي قال لي فيه صالح املخت��ار مدير اإلعالم 
اخلارجي إنني الصحافي الوحيد في العالم العربي الصديق للعراق 
والذي يطالب بحدود مرس��ومة وآمن��ة للكويت، فأفضال الكويت 

على العراق كثيرة.
واستقبلني بعدها وزير اإلعالم لطيف نصيف اجلاسم وكان رأيي 

كما هو.
وحكيت بعد عودتي ل� »سمو رئيس الوزراء« الشيخ جابر املبارك، 

وزير اإلعالم حينها.
وفي 15 ديسمبر تلقى الوفد الشعبي الكويتي الزائر للنرويج برئاسة 
الشيخ سلمان دعيج الصباح، وزير العدل االسبق، واألستاذ أنور 
النوري، وزير التربية األسبق، طلبا من السفير غازي الريس بأنني 

عضو رسمي في الوفد، رغم أنني أحمل اجلنسية النرويجية.
اتصلت بالسيد السفير في لندن فأخجلني كرمه وقال لي: كيف تطلب 

مني احلضور إلى النرويج وأنت سفيرنا هناك، وأدمعت عيناي.
في أوائل يناير تلقيت رسالة فاكس من الطائف بتوقيع سمو الشيخ 
س��عد العبداهلل يبلغني فيها بقرب حترير الكويت، وكانت الرسالة 

مفعمة حبا، وحلظتئذ رأيت الكويت محررة قبل ثالثة أسابيع.
اآلن وبع��د ربع قرن من الغزو اآلثم، وبع��د الدرس الكويتي الذي 
تعلمه العالم احلر بأن التحام أبناء الكويت احملتلة هو الذي يسرع 
في التحرير، والتكاتف هو الشرعية، والوطن ليس قطعة أرض فقط، 

إمنا قصيدة حب يلتف حولها أبناؤه وأهله.
اآلن وبع��د ربع قرن أقدم ألهل الكويت والش��رعية وآل الصباح 
الكرام وأصدقائي واإلعالميني والديبلوماسيني عظيم شكري على 
ثقتهم الغالية بي والتي لم تهتز قيد شعرة، ولو شابها لبعض الوقت 
عتاب أو فتور لزمن قصير، لكنها ستظل عالقة نبيلة امتدت لنصف 

عمري.. تقريبا.
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أكدوا لـ »األنباء« أن الشعب الكويتي والقيادة السياسية ضربوا أروع أمثلة الوالء واإلخالص في 1990/8/2

نواب: نريد عراقاً مستقراً يسوده األمن واألمان متعاوناً مع أشقائه وجيرانه

واضاف حماد في تصريح 
لـ»األنباء« لقد تعرضت دولة 
جارة مسلمة وعربية الى غدر 
غير متوقع وغير مبرر من قبل 
جارتها وال ميكن تصور األمر 
بهذه الوحشية من خالل قيام 
دولة يفترض أن حتترم أصول 
اجليرة والعروبة ومبادئ اإلسالم 

واإلنسانية.
وقــــال ان هــــذه الصورة ال 
ميكــــن ان متحــــى مــــن ذاكرة 
الكويتيني ولكن على الرغم من 
هذا احلدث املؤسف واحلزين اال 
ان هذا التاريخ يســــجل مالحم 
من البطولة والفداء للشــــعب 
الكويتي وخاصة الشباب الذين 
قاوموا العدوان منذ اللحظات 
األولى لالحتالل وقدموا أرواحهم 
ودماءهــــم في ســــبيل أرضهم 
وسجلوا أروع البطوالت التي 
ال تقل عن نظرائهم في تاريخ 

البشرية.
وقال النائب سيف العازمي ان 
ذكرى الثاني من أغسطس مؤملة 
بالنسبة للكويت وشعبها حيث 
استبيحت هذه الدولة بني يوم 
وليلة وحاول النظام العراقي 
محوها من اخلارطة. وأضاف 
العازمي، في تصريح لـ »األنباء«، 
أنه الشك أن هذا التاريخ إذا كان 
مؤملا من جانب فهو مفرح من 
جانب آخر، حيث أوضح تكاتف 
الشعب والتفافه حول الشرعية 
الكويتية والعمل على أســــاس 
صف واحد منظم وكلمة واحدة 
وهو ما جتلى في ميراث الشعب 

الكويتي وتكاتفه.
بدوره، شدد النائب عبداهلل 
العدواني علــــى اصالة معدن 
الشعب الكويتي وبسالته أثناء 
الغزو الصدامــــي وعدم قبوله 
على اإلطالق بأي مبدأ للتغير 
ومتسكهم بالشرعية الكويتية 
والدستور والقيادة السياسية.
وأضــــاف فــــي تصريــــح 
لـ»األنباء« أن الشعب الكويتي 
سجل أروع الصور في التالحم 
االجتماعي والشعبي فيما بينهم 
وتفعيل عنصر التكافل والتكامل 
االجتماعي، مستذكرا بكل فخر 
جتار الكويت االصيلني الذين 
فتحوا مراكزهم للشعب الكويتي 
ثم الشــــباب الذيــــن تطوعوا 
للعمل في مختلف املسؤوليات 

واملهن.
من جانبه، قال النائب فارس 
العتيبي ان الغــــزو الصدامي 
للكويت هو ذكــــرى أليمة جدا 
جلميع أبناء الشعب الكويتي 
ملا حتمله من اآلم وقهر وحزن 

على فقدان وطن.
بدوره، قال النائب د.عودة 
الرويعــــي ان الوحدة الوطنية 
ومتاسك الشعب الكويتي واالتفاق 
على بيعه أسرة احلكم هي أهم 
اسباب فشــــل الغزو الصدامي 
على الكويت. واضاف ان الشعب 
الكويتي ضرب أروع االمثلة في 
الوحدة الوطنية من خالل رفض 

وتشريد شعبها ضاربة عرض 
احلائط بكل األعراف واملواثيق 
الدولية باالضافة الى تخليها عن 

الثوابت العربية واالسالمية.
وأضاف اللغيصم: لقد انتهك 
النظام الصدامــــي كل األعراف 
واملواثيق الدوليــــة والثوابت 
التي تسير عليها األمة ممتدحا 
صمود وثبات الشعب الكويتي 
ووالءه ألرضة وقيادته الشرعية 
ليكون بذلك مثال تسير عليه 
الشــــعوب األخرى مســــتذكرا 
شهداءنا األبرار وما قدموه من 
تضحيات متمنيا من املولى العلي 
القدير ان يحفظ الكويت وشعبها 

من كل مكروه.
من جانبه قال النائب خليل 
الصالح الى ان ذكرى الثاني من 
أغسطس تعني قيمة وطن وحياة 
انسان مؤكدا انه ال قيمة لالنسان 
دون وطنــــه مضيفا لقد حاول 
النظام العراقي انهاء حياة الشعب 
الكويتي مبحاولته احتالل أرضه 
وتشريده ولكن بارادة اهلل ثم 
صمود شعبه الوفي والتفافه 
حول قيادته وشرعيته عادت 
الكويت حرة أبية لتحكي للعالم 
أجمع حب هذا الشعب لقيادته 

وأرضه.
وبدوره قال النائب سعود 
احلريجي ال شــــك انه لوال اهلل 
سبحانه وتعالى ثم وجود رمز 
الشــــرعية وتضامن الشــــعب 
الكويتي حول قيادته الشرعية 
أثنــــاء املؤمتر الشــــعبي الذي 
عقد في جدة ملا من اهلل علينا 
بنعمة التحرير.  وتقدم احلريجي 
بالشكر والتقدير والعرفان لكل 
من وقف الى جانب احلق الكويتي 
من الــــدول العربية والصديقة 
والشــــقيقة والتحالف الدولي 
الذي أصدر القرارات التي تؤكد 

وتؤصل احلقوق الكويتية.
وقال احلريجي اذا كان بلدنا قد 
حترر وأعيد بناؤه بفضل سواعد 
أبنائه الى ان اجلرح لم يندمل 
رغم مضي الكثير من السنوات 
داعيا الى استخالص الدروس 

والعبر من هذه الكارثة.
ومن جانبه قال النائب سعد 
اخلنفــــور ان هذا اليوم يذكرنا 
بحجم املعاناة واملأســــاة التي 
عاشها الشعب الكويتي طوال 7 
أشهر متواصلة، مشيرا الى ان هذا 
التاريخ لن ينساه أهل الكويت 
وال العرب. ولفت اخلنفور في 
تصريح لـ»األنباء« الى تيسير 
اهلل تعالى للكويت كل اإلمكانات 
حتى تسترجع أرضها التي سلبها 
العدو، مؤكدا ان هذه احملنة أثبتت 
أصالة شعب الكويت وتسطيرهم 
للبطوالت واملالحم اخلالدة التي 
لم ولن ننساها النها محفورة 
في ذاكرة التاريخ. وأكد النائب 
سعدون حماد أن ذكرى الثاني 
من أغسطس حتمل في طياتها 
مشــــاعر متناقضة وممزوجة 
باألسى فهي تعتبر يوما أسود 

في تاريخ االنسانية.

البالد، فنبذل الغالي والنفيس 
للحفــــاظ علــــى الوطــــن ضد 
األفكار املتطرفة واآلراء الشاذة 
التكفيرية، التــــي غزت عقول 
األغرار واســــتوطنت جماجم 
حدثاء االسنان سفهاء األحالم، 
حفظ اهلل بالد املسلمني ووقاهم 
شرورها، ونســــأله تعالى ان 
يخمد نيران الفنت في كافة الدول 
العربية واإلســــالمية ويظللها 

بنعمة األمن واألمان.
بــــدوره قــــال النائب ماجد 
موسى: التزال ذكرى االحتالل 
العراقي الصدامي على الكويت 
عالقة في أذهان اجلميع ليس 
على مســــتوى الكويتيني فقط 
وإمنا على العالم أجمع، مبينا 
ان النظام البائد استخدم جميع 
السبل والطرق الوحشية الذي 
فقدنــــا من خاللهــــا الكثير من 
األرواح واألموال وانهيار جميع 
املؤسسات الدفاعية واألمنية، 
إال انه بإرادة اهلل ثم حكومتنا 
الرشيدة والدول العربية الصديقة 
والشقيقة والعالم مت حتريرها 

من الغزو الصدامي.
وأشار موسى في تصريح الى 
»األنباء« ان الدور الذي قامت به 
املقاومة الكويتية البطولي أثناء 
االحتالل ضرب أروع االمثلة في 

التضحية والبسالة.
من جانبه قال النائب حمد 
الهرشاني إن ذكرى يوم احتالل 
النظام العراقي السابق للكويت 
ستظل عالقة في قلوب وعقول 
كل الكويتيني مهما طال الزمان 
وستظل تتذكرها كل أسرة شهيد 
كويتــــي فقدت أعز ما متلك من 
آبائها وأبنائها الذين ضحوا بأغلى 
ما ميلكون من أجل مقاومة ورد 

العدوان العراقي البغيض.
وقال الهرشاني في تصريح 
لـ»األنبــــاء« ان ذكرى االحتالل 
أصبحت منوذجــــا للتضحية 
والفداء وتالحم مختلف أبناء 
األمة في الدفاع عن تراب الكويت 
واستقالل أراضيه والوقوف صفا 
واحدا خلف القيادة السياسية.
من جانبه اســــتذكر النائب 
خلف دميثير محنة الغزو بقوله 
»نحن ال نيأس أبدا، عندنا من 
االمال مــــا ميأل اآلفــــاق« ولن 
نستطلع آفاق احلاضر ونبلغ 
املستقبل بقوة إال اذا استفدنا من 
جتاربنا التاريخية واستخلصنا 
منها الدروس والعبر وها نحن 
اليوم أشد عزمية واصرار وقوة 
واميانا وعزة وسنمضي الى مزيد 

من التقدم والرقي والرفعة.
وبــــدوره وصــــف النائب 
سلطان اللغيصم ذكرى الثاني 
من أغسطس عام 1990 بانها يوم 
أسود حل بتاريخ األمة العربية 
وما اصاب الشعب الكويتي وما 
عاشته الكويت في ذلك التاريخ 
هو املأساة بعينها أمآل اال تتكرر 
مثل هذه الظاهرة واملتمثلة في 
قيام دولة جارة باحتالل دولة 
أخرى مساملة ومحاولة الغائها 

ماثلة أمامنا وشملت ليس فقط 
دول املنطقة بل العالم العربي 

بأسرة.
وأضاف اخلرافي في تصريح 
لـ »األنباء«: نتمنى أن تستقر 
األوضاع في العراق اقتصاديا 
وسياســــيا وأمنيــــا ملــــا لذلك 
االســــتقرار من انعكاس على 
العالقات بينه وبني دول اجلوار، 
مبينا انه ينبغي ان تنتهي كل 
اخلالفات والصراعات الداخلية 
حتى يكون عراقا موحدا وتعود 

ثقة االقليم والعالم فيه.
بدوره وصف النائب محمد طنا 
ذكرى االحتالل العراقي الغاشم 
باحلدث الكبير الذي ال ميكن ان 
مير دون االتعاظ منه واالستمرار 
في بناء الوطن وتعزيز البيعة 
ألسرة آل الصباح واحلرص على 
اهمية اعتبار شهدائنا وأسرانا 
طريقنا للحريه ومنوذجا يحتذى 
به بالتضحية. ودعا طنا خالل 
حديثه لـ »األنباء« الى استلهام 
التماسك من كارثة االحتالل بني 
الشعب والقيادة وحفظ معاني 

ومقومات الدولة.
من جانبه قال النائب أحمد 
الري أن التطور والتنمية التي 
شهدتها الكويت منذ حتريرها 
وحتى اليوم تؤكد وجود ارادة 
لدى الشعب والقيادة في العبور 
على اجلراح واملضي نحو االعتزاز 
بالكيان والهوية الكويتية، الفتا 
الى أن املســــيرة مستمرة مهما 

أعترضها من عقبات.
وأضاف الري اثناء تصريحه 
لـ »األنباء« ان املطلوب هو جعل 
ذكرى االحتالل الغاشم انطالقة 
دائمة لتقييم الذات وحساب ما 
مت اجنــــازه ومعاجلة العثرات 

والعقبات التي تواجهنا.
بدوره قــــال النائب د.أحمد 
مطيع أن الكويت جترعت كأسا 
مرا وذاقت ويالت احتالل عراقي 
غاشم صدامي بائس بائد، أقض 
املضاجع وفرق وشــــرد وأهلك 
ودمر، تلــــك الذكــــرى األليمة 
التــــي ال يخلو بيت كويتي من 
مرارتها، ســــواء فقد عزيزا، أو 
عصرته اآلالم على وطنه الغالي 
وهو يختطف أمام عينيه، تلك 
املعاني نستصحبها لنتذكر نعمة 
اهلل العظيمــــة ومنته الكبيرة 
على كويتنا األبيــــة أن جنانا 
اهلل تعالى من براثن الطاغية 
العراقــــي، وأنعم على الكويت 
بالتحرير واستعادة أراضيها 
مرفوعة الرأس شامخة عزيزة، 
واســــتعادت مجدها ونهضتها 
في حقبة مفعمة باألمن واألمان 

واالستقرار واالطمئنان.
وأضاف مطيع في تصريح 
لـ »األنباء«: علينا ان نستفيد 
من دروس املاضي وان نســــهم 
في استقرار الوطن ونخمد نار 
اي فتنة يريد اشعالها أي سفيه 
او حاقــــد، وجنتث اإلرهاب من 
جذوره، ولنأخذ العظة والعبرة 
من التجربة املريرة التي مرت بها 

االحتالل ومقاومته جسدت في 
أروع صورها من خالل املقاومة 

الكويتية املشهود لها.
واســــتذكر النائب حمدان 
العازمــــي بطــــوالت وأمجــــاد 
الكويتيني في الذكرى اخلامسة 
والعشــــرين للغــــزو العراقي 
الغاشم والتي بذلوا خاللها الغالي 
والنفيس من أجل حترير الوطن 
مــــن براثن االحتــــالل العراقي 
الغاشم، داعيا في هذه الذكرى 
إلى االعتبار من الغزو باحترام 
القوانني ونبذ اخلالفات التي نثق 
في ان جميع أطرافها يعملون 
من اجل مصلحــــة هذا الوطن 
كل حســــب قناعاته. وأضاف 
العازمي في تصريح صحافي 
أمس: الكويتيون جميعهم سنة 
وشيعة وبدوا وحضرا وقفوا 
كالبنيــــان املرصوص ليؤكدوا 
ان ما يجمعهم هو أمهم الكويت 
بلدهم الذي ولدوا وسيموتون 
فيه، فسطروا أروع أمثلة الوحدة 
واالحتاد والتضحية واملالحم في 

سبيل وطنهم.
بدوره، أكد النائب د.منصور 
الظفيري ان الثاني من أغسطس 
مــــن كل عام ليس مجرد ذكرى 
ومنر عليها، بل يجب أخذ العبر 
والدروس والوقوف على جميع 
أبعادها مستلهمني في ذلك املواقف 
الوطنية الشــــجاعة للشــــعب 
الكويتي  وقال النائب الظفيري: 
مع مرور ذكرى الغزو فإننا يجب 
ان نتذكر بكل اإلجالل واإلكبار 
شــــهداءنا األبرار الذين ضحوا 
بأرواحهم في سبيل وطنهم من 
أجل ان تبقى الكويت شامخة، كما 
نتذكر بجزيل الشكر والتقدير كل 
مواقف املجتمع الدولي وكل من 

ساهم في استعادة وطننا.
وأضاف النائــــب الظفيري 
اننا اليوم أمام حتديات كبيرة 
في شــــتى األصعدة السياسية 
واالقتصادية والبد ان نتكاتف 
ونتعاون من أجل بناء وطننا وان 
نبتعد عن البحث عن املصالح 
الشخصية والنزعات النفسية 
التي تعرقل خطواتنا وطموحاتنا 

وتطلعاتنا.
بدوره، قــــال النائب ماضي 
الهاجري: متر علينا ذكرى الغزو 
العراقي الغاشــــم على الكويت 
لنســــتذكر موقــــف الكويتيني 
البطولي ووقوفهم جميعا سنة 
وشيعة وبدوا وحضرا كالبنيان 
املرصوص ليؤكدوا أن ما يجمعهم 

هو الكويت.
وأضاف الهاجري في تصريح 
صحافي أنه على الرغم من أنها 
ذكرى أليمة وموجعة، السيما انه 
اعتداء أتى من جار لن تتخلى عنه 
الكويت يوما، فهي لن متحى من 
عقول أو قلوب الكويتيني إال أنها 
كشفت عن عراقة وأصالة الشعب 
الكويتي وتالحمه ومتاسكه، فقد 
سطر أروع األمثلة في الوحدة 
والتضحية والتالحم في سبيل 
وطنه، مشــــيرا الى انهم بينوا 
للعالم أجمع أن والءهم للكويت 

وألميرها.
من جانبه، أكد النائب حمود 
احلمدان ان ذكرى الغزو العراقي 
الغاشم حينما متر علينا للسنة 
اخلامسة والعشرين فإنها جتر 
معها دروســــا يجب أن نتوقف 
عندها ونســــتفيد منها قيادة 
وحكومة وشعبا، مشيرا إلى ان 
أول هذه الــــدروس هو التفاف 
الشــــعب الكويتي بكل أطيافه 
حول قيادته الشرعية ورفضه 

التعاون مع سواها.

سامح عبدالحفيظ 
سلطان العبدانـ  ناصر الوقيت

أجمــــع عــــدد مــــن النواب 
على ضرورة اســــتلهام العبر 
واســــتخالص معاني املواطنة 
احلقــــة مــــن كارثــــة االحتالل 
الصدامي للكويــــت في الثاني 

من اغسطس عام 1990.
وأشــــار النــــواب خــــالل 
تصريحاتهم لـــــ »األنباء« الى 
الى أن كارثة االحتالل برهنت 
للعالم أجمع على أصالة الشعب 
الكويتي حينما التف حول قيادته 
الشرعية التي احتضنت أبناءها 
حتى أثناء الكارثة ولم تهمل أي 
مواطن، وضرب الشعب والقيادة 
السياســــية أروع األمثلة على 
حب الوطن والفداء والتضحية 
مستذكرين دور شهداء الكويت 
األبرار الذين ســــطروا بدمائهم 

حب الكويت وأهلها.
وطالب النــــواب بأن يكون 
العراق اجلديد عراقا مســــتقرا 
سياســــيا خاليا من املشــــاكل 
واالضطرابات يســــوده األمن 
واألمان متعاونا مع أشــــقائه 

وجيرانه.
وفي هذا السياق، قال رئيس 
مجلس االمة مرزوق الغامن إن 
محنة الغزو العراقي للكويت 
حتمل الكثير مــــن العبر التي 
عكست تالحم الشعب الكويتي 
ومكانــــة الكويت في املنظومة 
الدوليــــة. واضــــاف الغامن في 
تصريــــح صحافي مبناســــبة 
الذكرى الـ25 لالحتالل العراقي 
للكويت ان كل احملطات التاريخية 
اثبتت ان الكويت عصية على 
املتآمرين عليها الذين انتهوا الى 
الهالك وخسروا رهاناتهم امام 
متاسك اجلبهة الوطنية والتمسك 
بالشرعية الكويتية. واكد على 
ان الكويت صغيــــرة بحجمها 
كبيرة مبكانتها يحصنها بعد 
اهلل عز وجل عطاؤها وحكمة 
قادتها واخالص ابنائها وهو ما 
لم يدركه الطغاة الذين انهارت 
عروشــــهم على عتبة الكويت 
على مــــر التاريخ. وقال الغامن 
ان الشعب الكويت سطر اروع 
املالحم في حب الوطن والتضحية 
من اجله في محطــــات عديدة 
السيما خالل محنة الغزو مشيرا 
الى ان تلــــك املواقف البطولية 
ابهرت العالم وجعلته يصطف 
خلف احلق الكويتي. وأضاف 
ان دماء شهداء الكويت الطاهرة 
التي اختلطت دفاعا عن الوطن 
مازالت تروي ابناء الكويت بحب 
الوطن والتمسك به والتضحية 
من اجله. وشــــدد على ان تلك 
التجربة تعكس اهمية التمسك 
بالوحدة الوطنية واالبتعاد عن 
كل ما ميس النســــيج الوطني 
واالرتكاز على املواطنة وعدم 
حتويل مساحات االختالف الى 
ساحات خالف. واستذكر الغامن 
مواقف الدول الشقيقة والصديقة 
في الوقوف مع احلق الكويتي 
مؤكدا على ان الشعب الكويتي لن 
ينسى تلك املواقف التي مازالت 
ماثلــــة ومتثل عصب العالقات 

الكويتية مع تلك الدول.
ومن جانبــــه اعتبر النائب 
م.عــــادل اخلرافــــي أن ذكــــرى 
االحتالل العراقي الغاشم لبلدنا 
مبنزلة الدرس الذي لن ينساه أي 
مواطن، وندعو اهلل العلي القدير 
اال يعيده علينا، مشيرا الى ان 
الغزو كان كارثة بكل املقاييس 
وتداعياتــــه الرهيبــــة مازالت 

ماجد موسىم.عادل اخلرافي

سيف العازميخليل الصالح

خلف دميثيرمرزوق الغامن 

سعد اخلنفور

فارس العتيبي

حمد الهرشانيمحمد طنا

ماضي الهاجريعبداهلل العدوانيسعود احلريجي حمود احلمدان

د.منصور الظفيري حمدان العازمي

سلطان اللغيصمد.أحمد مطيع

سعدون حماد

د.عودة الرويعي

الغامن: كل 
احملطات التاريخية 

أثبتت أن الكويت 
عصية على املتآمرين 

عليها

اخلرافي: لن ننسى 
تضحيات الشهداء 

واألسرى فداء لتراب 
الوطن

طنا: لنستلهم 
التماسك بني الشعب 

والقيادة وحفظ 
معاني ومقومات 

الدولة

الري: إرادة الشعب 
والقيادة ساهمت في 

العبور على اجلراح 
واملضي نحو االعتزاز 

بالهوية الوطنية

مطيع: الكويت 
استعادت مجدها 

ونهضتها في حقبة 
مفعمة باألمن واألمان 
واالستقرار واالطمئنان

موسى: املقاومة 
الكويتية البطولية أثناء 
االحتالل ضربت أروع 
األمثلة في التضحية 

والبسالة

دميثير: القيادة 
السياسية احلكيمة 

قادرة على السير 
بسفينة الوطن 

إلى بر األمان

اللغيصم: يوم 
2أغسطس 1990 

أسود حّل بتاريخ األمة 
العربية

الصالح: بإرادة 
اهلل ثم صمود 

الشعب والتفافه 
حول قيادته عادت 

الكويت حرة أبية

احلريجي: كل الشكر 
والتقدير لكل من 

وقف إلى جانب احلق 
الكويتي

اخلنفور: األزمة أثبتت 
أصالة شعب الكويت 

وبطوالته ووطنيته 

حماد: التاريخ سجل 
مالحم من البطولة 

والفداء للشعب 
الكويتي

سيف العازمي: األزمة 
أوضحت تكاتف 

الشعب والتفافه حول 
الشرعية

العدواني: الشعب 
سجل أروع الصور 

في التالحم 

العتيبي: ذكرى أليمة 
جداً جلميع أبناء 

الكويت 

الرويعي: املقاومة 
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مبقاومة احملتل



شخصيات لـ »األنباء«: نرفض تعليق الظواهر السلبية على شماعة االحتالل
اخليرية اإلنسانية وايضا من 
خالل األفراد املنتمني الى العمل 

التطوعي اإلنساني.
الفتة الى ان العمل اإلنساني 
والتطوعي مغروس في نفس كل 
مواطن كويتي، مشيرة الى ان 
الكويت بعد ان سلبت على يد 
الطغاة الغاشمني عادت خالل 
فترة 7 اشهر فقط بفضل ابنائها 
من املخلصني الذين رووا بدمائهم 
تراب الوطن وايضا بفضل القيادة 
احلكيمة التي حتك����م دولتنا 
احلبيبة الكويت ونقلت امليمني 
رسالتها في ذكرى االحتالل من 
مدين����ة جنيڤ في سويس����را 
اثناء حضورها اللجنة الدولية 
للصليب األحمر في زيارة لها 
جلائزة جنيڤ الشبابية للعمل 
اإلنساني، موضحة انها جاءت 
مع مجموعة من الشباب الكويتي 
للتعرف على النظام املؤسسي 
للعمل القائم بني املؤسس����ات 
الدولية االنسانية في جنيڤ، 
مؤكدة ان الكويت لها بصمات 
خيرية رائع����ة في جميع بقاع 
العال����م داعية اهلل عز وجل ان 
يحف����ظ الكويت واهلها من كل 

مكروه
ودع����ت امليمني الش����عب 
الكويتي كاف����ة الى التعلم من 
الدروس املستفادة من االحتالل 
العراقي وتعزيز الوحدة الوطنية 
ونبذ الكراهية والطائفية والقبلية 
وان نكون يدا واحدة كاجلسد 

الواحد ال يفرقنا شيء.

االستفادة من االحتالل 

وقد أوضح امني سر االحتاد 
الكويتي لكرة اليد بدر الذياب ل� 
»األنباء« ان االحتالل العراقي 
ذكرى أليمة عل����ى كل مواطن 
ومواطن����ة والت����ي بفضل اهلل 
ثم بفض����ل تع����اون وتعاضد 
الشعب الكويتي والتفافه حول 
الشرعية والوحدة الوطنية كان 

التحرير.
واكد الذي����اب ان االحتالل 
العراقي كان درسا قاسيا للشعب 
الكويت����ي وعليه ان يتعظ من 
احملنة التي مرت علينا وعليه نبذ 
العنصرية والطائفية والقبلية، 
موضحا انه مازال هناك الكثيرون 
ممن لم يتعظوا من تلك احملنة 
وال بد ان نك����ون واقعيني مع 
انفس����نا بان نكون صفا واحدا 
للحفاظ على كويتنا احلبيبة 
من اي مكروه وان نضع حتقيق 
مصلحة الكويت في املقام االول 
ونصب اعيننا، فالكويت اعطتنا 
الكثير وال بد م����ن رد اجلميل 

لتراب هذه االرض الطيبة.

فترة مريرة 

بدورها ذكرت الوكيل املساعد 
لش����ؤون البعثات واملعادالت 
والعالق����ات الثقافي����ة بوزارة 
التعليم العالي س����ابقا ميسرة 
الفالح ل� »األنباء« موقفا حدث 
في فترة االحتالل الفتة الى انها 
كانت تشرف في تلك الفترة على 
خطة البعثات وظهرت النتائج 
ف����ي 28 يولي����و وحينها كان 
العمل يدويا من خالل كتابتها 
وطباعتها ومت نش����رها وابالغ 

الطلبة املقبولني.
وتابعت قائلة: وحلس����ن 
احلظ كانت في سيارتي نسخة 
من أس����ماء الطالب والطالبات 
املقبولني في خطة البعثات ويوم 
2 اغس����طس اثناء ذهابنا الى 
العمل صباحا علمنا باالحتالل 
العراقي الغاش����م على دولتنا 
الى  الكوي����ت، الفتة  احلبيبة 
انها عندما باش����رت عملها في 
الرياض  س����فارتنا في مدينة 
الس����عودية  العربية  باململكة 
من خالل املكتب الثقافي إلجناز 
اعمال وزارة التعليم العالي وقد 
بلغت وكيل الوزارة حينها بان 
لديها نسخة من اسماء الطلبة 
املقبول����ني بخط����ة البعث����ات 
وعرضت عليه بث اخبار داخل 
الكوي����ت بان جنع����ل الطلبة 
يلتحقون بجامعاتهم وبالفعل 
ايفاد  الفك����رة ومت  وافق على 

الطلبة الى جامعاتهم. 
وعلى صعيد متصل، أوضحت 
الفالح ان فترة االحتالل العراقي 
فترة مريرة في حياة كل كويتي 
وكويتية، داعية اهلل عز وجل 
اال يعيد تلك احملنة على الشعب 
الكويت����ي وان يحفظ الكويت 
واهلها م����ن كل مكروه في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 

األمير وولي عهده األمني. 
وأكدت الف����الح ان جميعنا 
ننتمي ال����ى الكويت وال يوجد 
فرق بني بدوي وحضري وسني 
وش����يعي فجميعنا ابناء هذه 

االرض الطيبة.

شخص وكل مسؤول.
واضافت قائل����ة: وال ننكر 
أن هن����اك دوال كانت معنا في 
احلق وساندتنا في احملنة لها 
كل االحترام والتقدير وأخص 
هنا اململكة العربية السعودية 
واململكة املتحدة التي كنت الجئة 
فيها وشاهدت بنفسي كم تعاطفت 

حكومتها وشعبها معنا.
موضحة ان الكويت اثبتت 
في تل����ك احملنة انها وإن كانت 
دول����ة صغ����رى إال أنها كبيرة 
بأفعالها وبش����عبها ومبواقفها 
ومب����دى قدرتها عل����ى حتمل 
الظروف الصعب����ة، مؤكدة أن 
شعبنا يستوعب جيدا أن أخطاء 
زعماء الدول ال تعني بالضرورة 
موافقة الشعوب عليها وهو ما 
ينطبق على الش����عب العراقي 
الذي عاني من نزوات رئيس����ه 
املتهور واملغ����رور الذي اضاع 
بالده وشعبه بحماقاته وابرزها 

غزو الكويت.
وتابعت املطوع قائلة: عفوا 
ليس من السهل أن ننسى غدر 
املقبور صدام ومن وافقه على 
احتالل أرضنا واس����تباحتها 
ولكننا ن����درك أن هناك من هو 
مغلوب على أمره وفي النهاية 
مع األسف األنظمة العربية املارقة 
هي من تدمر بالد العرب وتسعى 
في خرابها.. ولكن احلمد هلل أن 
هناك ثقة وأمال في الكثير من 
األنظمة العربية احلالية التي 
تتصدى للمؤامرات التي حتاك 

ضدنا.
وختمت قائلة: في النهاية 
أقول.. ال أع����اد اهلل تلك األيام 
الصعبة وال أذاق أي شعب ما 
ذقناه طوال سبعة أشهر.. وأمتنى 
أن نظل دائما شعبا واحدا ويدا 
واح����دة ال يس����تطيع اختراقه 
تلك الفئة الضالة التي حتاول 
بني فترة وأخرى زعزعة األمن 
واالستقرار في بلدنا والضرب 
على وتر الوحدة الوطنية.. ولدي 
ثقة بأننا أكبر من أي مؤامرات 
ألننا حتت قيادة غاية في احلكمة 
وننتمي ملدرسة عنوانها »صباح 

األحمد حكيم العرب«.

العمل التطوعي اإلنساني 

من جهتها، قالت الناشطة 
في العمل اإلنساني واإلعالمي 
ومسؤولة العالقات العامة في 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
سمية امليمني ل� »األنباء«: متر 
علينا الذكرى األليمة لالحتالل 
العراقي الغاشم في 2 اغسطس 
1990 والتي مرت بكويتنا احلبيبة 
والذي سلب من الكويتيني حينها 
نعمة األمن واألمان التي نعيش 
فيه����ا دائما على ه����ذه األرض 

الطيبة.
متابعة: وبعد مرور 25 عاما 
على هذه األزمة أرى اننا وصلنا 
الى مرحلة نع����ي فيها كيفية 
احلفاظ عل����ى كويتنا احلبيبة 
احملفوظة بفضل اهلل عز وجل 
ثم بفضل األعمال اإلنس����انية 
اخليرية املمتدة في جميع بقاع 
العال����م من خالل املؤسس����ات 

متواجدة ف����ي اململكة املتحدة 
وأستعد للعودة للكويت ولكن 
حدث االحتالل العراقي فعشت 
الجئة في بريطانيا طوال تلك 
الفترة لكنني حاولت أن أكون 
إيجابية بقدر اإلمكان وشاركت 
في تعليم أبن����اء بلدي في هذا 
البلد الغربي من خالل املدرسة 
التي افتتحناها هناك مبساعدة 
أش����قائنا في اململك����ة العربية 
السعودية ومبس����اندة أيضا 

السلطات البريطانية.
وعلى الصعي����د املالي، كنا 
نعيش أسوأ احلاالت حيث نفدت 
أموالنا التي أخذناها معنا لقضاء 
العطلة ورصيدنا في الكويت 
ذهب ادراج الرياح ولم يسعفنا 
كش����عب إال التصرف احلكيم 
والذكي من القيادة السياسية 
آن����ذاك الت����ي أب����ت أن يعيش 
الش����عب الكويتي متسوال في 
اخلارج وكحال بقية الكويتيني 
حصلنا على اإلعانة التي قدمتها 
احلكومة لنا، وهنا يجب أن نتذكر 
بكل خير أميرنا الراحل الشيخ 
جابر األحمد وولي عهده الراحل 
الشيخ سعد العبداهلل طيب اهلل 
ثراهما وأميرنا احلالي الذي كان 
وزيرا للخارجية وقتها صاحب 
الس����مو االمير الشيخ صباح 
األحمد وجهود كل املس����ؤولني 
ومسؤولي سفارتنا في بريطانيا 
في ذلك الوقت وبطبيعة احلال 
بقية سفراء الكويت في شتى 
بقاع العال����م.. الذين حرصوا 
على مصلحة املواطن الكويتي 
وأمنه وتوفير س����بل معيشته 

قبل أنفسهم.
وأكدت املط����وع ان محنة 
االحت����الل الغاش����م أثبتت أن 
الشعب الكويتي شعب معدنه 
أصيل له رنني الذهب ورائحة 
املس����ك يظه����ر جلي����ا معدنه 
وتالحمه وقت الشدائد ووقت 
الصعاب عندما تسقط األقنعة 
ويظهر الوج����ه احلقيقي لكل 

االستثمار فيه.. علينا زرع القيم 
الوطنية في ابنائنا قبل كل شيء 
لتحصينهم ض����د كل ما ميكن 
ان يسيء ألمننا ولوطننا ولو 
بحسن نية. فكثير من احلركات 
والتنظيمات اإلرهابية وغيرها 
اصبحت تستغل حماسة الشباب 
وحبهم للتغيي����ر وطموحهم 
لألفض����ل في س����بيل حتقيق 
اهدافها، كثير من هؤالء الشباب 
مغرر بهم لألسف، وانا اعتبرهم 
مختطفني ولذلك على اجلميع 
التعاون في سبيل اعداد برامج 
معدة اعدادا علميا تربويا وطنيا 
جادا الستعادتهم واالستفادة من 

حماسهم لبناء الوطن.

معدن أصيل 

وقالت املدير التنفيذي لشركة 
كونسورتيوم التعليمية وعضو 
املجلس األعلى للتعليم د.حنان 
املطوع ل� »األنباء«: ونحن نتذكر 
مأس����اة ما حدث في الثاني من 
أغس����طس عام 1990 ودخول 
القوات العراقية علينا في الكويت 
واحتالل أرضنا يجب في البداية 
أن نترحم على ش����هداء الوطن 
الذين اغتالتهم يد الغدر والعدوان 
وال ميكن أيضا أن ننسى تالحم 
الشعب الكويتي األبي في هذه 
احملنة األصع����ب التي عصفت 
ببالدنا، ولكننا في الوقت ذاته 
يج����ب أال ننظر لنصف الكوب 
الفارغ وأن نعترف بكل شجاعة 
بأن االحتالل العراقي الغاش����م 
كانت له ايجابيات انعكست علينا 
كشعب وكنظام فقد زادنا هذا 
العدوان قوة وافرز لنا الصديق 
احلقيقي من العدو املتخفي خلف 
شعارات وعبارات واهية فجاء 

هذا الغزو ليفضحه.
وتابع����ت املط����وع قائلة: 
وبشكل شخصي عشت أصعب 
فترات حياتي في أيام االحتالل 
الغاش����م حيث كنت وقتها في 
بداية حيات����ي الزوجية وكنت 

س����ؤال يجب أن نضعه نصب 
أعينن����ا كلنا.. ونحاول البحث 

عن اإلجابة املناسبة له. 
وتابعت احلويلة قائلة: أنا 
اعرف ان هناك الكثير من اللجان 
التي عقدت والدراسات التي كتبت 
واملقاالت التي نشرت فقط لتقييم 
ما حدث ولكن كل هذا ال يكفي، 
فاغلبها مت واجلرح ما زال طريا 
ونديا والنفوس تشعر باملرارة، 
لذلك علينا اآلن استغالل العامل 
الزمني وترتيب االوراق املتعلقة 
باالحتالل ثم بالتحرير من جديد 

على ضوء املستجدات.
وصحيح ان احلدث الكبير 
ال����ذي مر بنا كان حدثا عاصفا 
مبختلف املعايي����ر اال ان القلة 
منا لسوء احلظ استفادت من 
الدرس، ان بالدنا على مستوى 
األفراد واجلماعات بحاجة الى 
اس����ترجاع املاضي القريب ال 
للعيش في األحزان واألوجاع 
فهذه جتاوزناها فعال ولكن يجب 
علينا العودة لتقييم ما حصل 
بعد مرور كل هذه الس����نوات 

الطويلة.
صحيح ان االحتالل اصبح من 
املاضي ولكن دروسه لم تنته بعد 
وعلينا استخالص كل ما ميكننا 
استخالصه من العبر والدروس 
حتى ال يتكرر ما حدث وحتى 
نكون مستعدين دائما ملواجهة 
اي اخطار خارجية تهدد امننا 
الداخلي واخلارجي وحتاول املس 
باستقرارنا ووحدتنا الوطنية. 
ونحن نحظى- وهلل احلمد- 
بقيادة تاريخية نش����عر معها 
باألمن واألم����ان لكن علينا ان 
نساندها ونساعدها، فالكويت 
لنا جميع����ا والدف����اع عنها ال 
يكون فقط بالطرق التقليدية 
ومن خالل احلروب واألسلحة، 
فمع اهمي����ة هذه الطرق. اال ان 
هناك وسائل اكثر فائدة . وأنا 
ادعو من هذا املنبر الى االهتمام 
باإلنس����ان الكويتي ومحاولة 

نعيش في خضم أجواء صعبة 
للغاية تعصف باملنطقة العربية 
كلها، ومازلت أتذكر طبعا كيف 
فوجئ الكويتيون بغدر اجلار 
العربي وكيف ان التجربة قربتهم 
من بعضهم البعض وصهرت كل 
مكوناتهم في بوتقة واحدة هي 
بوتقة الوطن وكيف ان اجلميع 
رفض الغزو ورفض التعاون 
مع االحتالل سواء الذين كانوا 

بالداخل او باخلارج.
الفتة الى ان التاريخ سيكتب 
بأحرف م����ن نور نض����ال كل 
الكويتيني في سبيل حرية الكويت 
وطرد الغازي احملتل منها، طبعا 
بفضل اهلل ومساعدة األشقاء في 
اخلليج اململكة العربية السعودية 
وقطر والبحرين واالمارات عمان، 
باالضافة الى بقية الدول الشقيقة 
والصديق����ة، مؤكدة ان املوقف 
اخلليجي كان مميزا بدرجة كبيرة 
حيث اثبت اشقاؤنا ان خليجنا 
واحد فعال ال قوال وحسب وكان 
كل اخلليجي����ني ه����م احلضن 
الدافئ لنا حيث فتحوا بيوتهم 
ومدارسهم وأوطانهم الحتضان 

الوجع الكويتي آنذاك.
وأردفت قائلة: وعن نفسي 
ان����ا كنت في اململك����ة العربية 
الس����عودية برفقة أسرتي وال 
أنسى أبدا العناية والرعاية التي 
كنا نحظى بها من قبل اجلميع 
ابتداء من خادم احلرمني الشريفني 
امللك فهد بن عبدالعزيز، رحمه 
اهلل، تعالى وحتى أصغر فرد 
في الش����عب مرورا باألس����رة 
احلاكمة واحلكومة واملسؤولني 
بل واجلميع وكانوا يساعدوننا 
في كل ما نقوم به من أنش����طة 
خلدمة قضيتنا آنذاك، وانا كنت 
أرى يومها ان كل الكويتيني بال 
مبالغة تطوعوا بشكل أو بآخر 
خلدمة قضيتهم وكل حس����ب 

قدراته وامكانياته. 
ولكن هل استفدنا من التجربة 
املريرة التي مرت بنا ومررنا بها؟ 

آالء خليفة

أكد عدد من الش����خصيات 
السياس����ية ان ذكرى االحتالل 
العراقي الغاشم على الكويت هي 
ذكرى أليمة على كل الكويتني 
لكن تلك الفترة اظهرت صالبة 
الشعب الكويتي والتفافه حول 
قيادته هذا ما أكد عليه عدد من 

الشخصيات: 
في البداية، قالت الش����يخة 
بيبي يوس����ف الصباح انه ال 
يختلف اثنان على ان ذكرى يوم 
2 اغسطس هي ذكرى أليمة على 
جميع الكويتيني فهو يوم الغدر 
العراقي يوم دخول جحافل العدو 

الى ارض الكويت احلبيبة.
وأضافت ارفض تعليق جميع 
الظواهر السلبية املوجودة حاليا 
في املجتمع الكويتي على شماعة 
االحتالل، فالكثيرون اصبحوا 
يرددون ان ما يوجد في املجتمع 
الكويتي من ظواهر سلبية سببه 
االحتالل العراقي وهذا األمر غير 

صحيح.
وقال����ت: ذك����رى االحتالل 
العراقي ذكرى أليمة في نفوس 
جميع الكويتيني وامتنى اال يكون 
تذكر يوم االحت����الل باألغاني 
الوطنية وامن����ا يجب تدريس 
سيرة ش����هداء الكويت الذين 
ضح����وا بأرواحهم فداءا لتراب 
الوطن في املناهج الدراس����ية 
مبدارس الكويت، داعية اهلل عز 
وجل ان يحفظ الكويت وأهلها 

من كل مكروه.

كويت المستقبل 

من ناحيتها، قالت الشيخة 
انتصار سالم العلي رئيسة دار 
لولوه للنش����ر واالنتاج الفني 
ومب����ادرة النوير لاليجابية ان 
االحتالل العراقي الغاش����م في 
2 اغس����طس1990 كان صدمة 
لي ألنني كنت اما ومكثت ملدة 
أسبوعني بالكويت في البداية 
في من����زل كان امام قصر بيان 
وقت القصف عليه وبعدها في 
منزل آخر مع 40 شخصا اغلبهم 
في حالة م����ن الهلع. واضافت: 
كان همي األكبر ان احمي بناتي 
حتى ال يعيشن اجواء اخلوف 
والهلع.  وقالت: في فترة االحتالل 
كان هم����ي االول ان اوضح ملن 
هم حولي ان كل شيء جيد وان 
األمور ستكون جيدة برغم انها 
كانت اياما عصيبة لكنني أظهرت 
كل إمكانياتي في احلفاظ على 
رباطة اجلأش وبينت فيها جميع 

قوتي الكامنة. 
متابعة: وبعد مرور 25 سنة 
وظهور جيل كامل لم يعش فترة 
االحتالل أرى ش����بابا كثيرين 
يعملون في جمعيات نفع عام 
او مبادرات غير ربحية اكثر من 
السابق، كما ارى الشباب يقبلون 
على اعمال جتارية فيها منفعة 
كبيرة للدولة ولغيرهم بعض 
النظر عن الربحية الكبيرة التي 
كانت الهم األكبر ملن سبقهم كما 
أرى مستقبال جميال الن الشباب 
يريدون كويت املستقبل اجمل 

مما مضى.

صالبة المجتمع 

من ناحيتها، قالت الشيخة 
فاطمة مبارك جابر العلي الرئيس 
التنفيذي ونائب رئيس اجلمعية 
الكويتية حلماية احليوان وبيئته 
ل� »األنباء«: اثناء االحتالل كان 
عم����ري 4 س����نوات فقط وكل 
ما اتذكره ان����ي كنت مع اختي 
ووالدتي في سرداب منزل خالي 
وجميع من حولي كان يبكي اال 
والدتي التي كانت تشعرنا باألمل 
وان الكويت ستعود كما كانت 
عليه بل واكثر جماال من ذي قبل، 
وبعد ساعات قليلة مت جتميع 
جميع األطفال املوجودين في 
غرفة واحدة خوفا عليهم ومت 
منعنا جميعا من اخلروج للخارج 

حتي ال يلحق بنا اي اذى.
وتابعت الشيخة فاطمة قائلة: 
وبالفعل بعد مرور 25 عاما على 
االحت����الل العراقي جند ترابط 
ابناء الكويت اكثر واكثر، فمحنة 
االحتالل أظه����رت اجمل ما في 
آبائنا وامهاتنا من حب لوطننا 
والدفاع عنه حتي اخر قطرة من 
دمائهم من اجل حترير وطننا 
الغالي وايض����ا حتقيق التقدم 
واالزدهار، الفتة الى ان الكويت 
أبهرت جميع الدول مبدى قوتها 
وصالبته����ا ونهضتها الفكرية 
والثقافية واالقتصادية لتحيا 

الكويت على الدوام حرة أبية.

اإليمان بالوحدة الوطنية 

أما م.جنان بوشهري فقالت: 
ان يوم 2 اغسطس من كل عام 

يعتبر ذكرى أليمة وحزينة في 
نف����وس كل الكويتيني، حيث 
نتذكر فترة االحتالل العراقي 
الغاش����م والغدر ال����ذي اصاب 
الكويت من جار لها واستهدف 
االحتالل الهوية الكويتية كما 
اس����تهدف القض����اء على والء 
الكويتيني ألرضهم وحلكامهم 
ولكن الكويتيني أبهروا العالم 
بوالئهم ألرضهم وحفاظهم على 

هويتهم.
وأف����ادت بوش����هري ب����أن 
الكويتي����ني قدموا ف����ي فترة 
االحتالل اروع مثال للتضحية 
بدمائهم في سبيل حترير الوطن 
الغالي حيث وق����ع الكثير من 
الشهداء األبرار وايضا مت اسر 
الكثير من ابناء الكويت الشرفاء 
املخلصني، الفتة الى ان الكويتيني 
في داخل الكويت وخارجها كانوا 
سدا منيعا كال من موقعه للحفاظ 
على أرضهم وهويتهم، وأثبتوا أن 
الشدائد تزيدهم إميانا بأرضهم 

ووالء لهويتهم.
ولفتت بوشهري الى انه وبعد 
مرور 25 عاما ال بد أن نؤكد على 
ضرورة اإلميان بالوحدة الوطنية 
ونبذ أي تعصب فئوي او مذهبي 
او طائف����ي أو قبل����ي وتغليب 
مصلحة الكويت على أي مصلحة 
أخرى، مؤكدة ضرورة العمل على 
حل العديد من امللفات العالقة في 
الفترة القادمة كالصحة واإلسكان 
والتعليم وأهم تلك امللفات على 
اإلطالق هو تأصيل قيم التسامح 
والوحدة الوطنية وقبول اآلخر 
في ظل ه����ذا الفك����ر اإلرهابي 
املنح����رف الذي ب����ات يحيط 
باملنطقة، فأوال وأخيرا شعبنا 
األبي هو حصننا املنيع ضد أي 
عدوان غادر يتربص بكويتنا 

فالكويت قوية بشعبها.

حدث مزلزل 

من ناحيته����ا، قالت عضو 
جمعية اعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الكويت ورئيسة مركز 
األسرة لالستشارات النفسية 
واالجتماعية د.أمثال احلويلة 
ل� »األنباء«: ربع قرن على حدث 
مزلزل: ماذا حدث وماذا أعددنا 

لعدم تكراره؟
الفتة الى ان مرور ربع قرن 
على حدث ضخم زلزل الكويت 
واملنطقة بأسرها بل والعالم كله 
وهو االحتالل العراقي للكويت 

ليس بالشيء السهل او الهني.
واضافت احلويلة قائلة: ها 
هي الذك����رى متر علينا ونحن 

الشيخة بيبي اليوسف الصباح 

سمية امليمني

الشيخة فاطمة مبارك جابر العلي 

د.ميسرة الفالح

د.حنان املطوع  الشيخة انتصار سالم العلي 

بدر الذياب

م.جنان بوشهري

د.امثال احلويلة

شيء من القلب
عبدالسالم مقبول

ما ننسى..!!

الكاريكاتيرات املنشورة على هذه 
الصفحة، رسمتها أيام االحتالل 
الغاشم .. وهذه الكلمات كتبتها 

مساء يوم التحرير املبارك مباشرة، 
وحتت ضوء السراج العتيق، بعد 
ان خرجت في الصباح الباكر الى 
احلرية واستنشاق غبار عاصفة 

الصحراء بأطيابه وال أروع.
كنت مع أصدقائي وأقربائي ساعة 

بزوغ شمس الفرح، وتفقدنا ما 
خلفه العدوان من آثار موجعة ودمار 

هائل حلق بكل شيء، وتلمسنا 
حقيقة املمارسات العدوانية احلاقدة، 

والتي كانت تتنافى مع القوانني 
اإلنسانية، وإضافتها إلى ما كنا 
قد عشناه مع الواقع املر، حتت 

االحتالل.
غيّرت في بعض املفردات وأضفت 

عليها مؤخرا، لتكون الكلمات 
مبعانيها شاملة في احملتوى 

املطلوب.. حتى ال ننسى.

الكارثة إللَّي عشناها..
شفناها
دموع..

هّزت ضمير كل إنسان!!

يوم شفنا النار..

والبحر يحترق
من بوبيان..

وأبَْعْد من اخليران!!

شفنا اخلوف..
مرسوم في وجه الطفل

والطير..
َوْهَو ميوت بالديدان!!

جرح الوطن كان يصرخ..
كان يشرخ
نفق األلم

واألحزان في الوجدان!!

زهر األرض..
يتحدى بحور النفط

وينبت..
شامخ الراس في امليدان!!

شفنا العدو والعار..
وغدر اجلار

ودمعة قهر صارت..
ِهَي العصيان!!

ما ننسى..
فزعة وطن، َغَضْب بركان

شعب وقيادة..
حطوا العنوان!!

ندعي لها..
باألذكار والقرآن

لو منوت..
ِّيتْ ما تنهان!! بَسْ لِكْو

كاريكاتيرات »مقبول« من  أيام االحتالل
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د.هشام الصالح

احملامي محمد العتيبي

مشعل الشطيد. رنا العبدالرزاق احملامية عذراء الرفاعيد. معصومة املبارك احملامية جنالء النقي

احملامية أبرار الصالح

احملامي عبداهلل الكندري

أشاروا إلى أن الكويتيني سطروا أروع صور البطوالت والتضحيات في مواجهة العدوان اخلارجي من خالل التالحم والتعاضد وااللتفاف حول الشرعية بعيداً عن الطائفية والفئوية والقبلية

سياسيون: ال بد أن ننتبه.. فلدينا جرعة زائدة من التسيب واالتكالية

ثوابت اآلباء واألجداد، مشيرة 
إل����ى ض����رورة ان يتم غرس 
التي جتلت  الوطني����ة  الروح 
أثناء تلك احملن����ة في نفوس 
األحيال اجلديدة التي نش����أت 
بعد التحرير، فهم عماد املستقبل 

للكويت وثروته احلقيقية.
وأكدت أهمية الفترة املقبلة 
والتي تتربص فيها أعني اإلرهاب 
بوطننا احلبيب الكويت حيث 
إنه ال بد يزداد التكاتف الكويتي 
فيما بينه وأن يجسد الشعب 
التي جسدها اآلباء  البطوالت 
واألجداد في السنوات السابقة، 
مشيرة إلى ان هذا التكاتف بني 
املجتمع الكويتي من جهة وبينه 
وبني األسرة احلاكمة من جهة 
أخرى هو سر قوة هذا املجتمع 
والبلد الصغير الذي يحسب له 

اجلميع الكثير من احلساب.

مآٍس ومجازر

أم����ا احملامي محم����د ذعار 
العتيبي فقال إن ذكرى االحتالل 
مازال����ت ف����ي ذاك����رة الكويت 
والكويتيني ملا نت����ج عن هذا 
الع����دوان من م����آس ومجازر 
وقتل وتشريد. وأكمل العتيبي 
موضحا أن ذكرى االحتالل رغم 
أنها محنة إال أننا يجب أن نأخذ 
الكثيرة  العبر والدروس  منها 
التي ال بد من إس����قاطها على 
حاضرنا لرسم رؤية مستقبلنا 
ملا عمل هذا االحتالل على اختبار 
فعلي للش����عب الكويتي الذي 
تكاتف أمام هذا العدوان وأيضا 
الدور الكبي����ر والصائب الذي 
قام����ت به القيادة السياس����ية 
احلكيم����ة ممثال آن����ذاك بأمير 
القلوب الش����يخ جابر األحمد 
اجلابر الصباح رحمه اهلل الذي 
لم الش����مل ووقف موقفا جادا 
أمام املجتمع الدولي لكي يوصل 
صوت الكويت كويت السالم التي 
قدمت العطاء لكثير من الدول، 
أيضا ال تنسى دور بطل التحرير 
الوالد  املغفور له سمو االمير 
الشيخ سعد العبداهلل- رحمه 
اهلل- الذي كان له دور بارز في 
دعم الصمود وتصبير األهالي 
وطمأنتهم مبا تقوم به القيادة 
السياس����ية من جهود حثيثة 
لتحري����ر الكوي����ت، باإلضافة 
جلهود صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحمد عندما 
كان، آنذاك وزي����را للخارجية 
ف����كان يعمل ليل نهار من اجل 
مس����اندة ملف حترير الكويت 
وعرضه أمام املجتمع الدولي. 
واختتم العتيب����ي مطالبا بأن 
نعمل بشكل صحيح من اجل 
االستفادة من هذه الذكرى بنبذ 
أي فكر متطرف يحاول ضرب 
وحدتنا وأيضا التالحم والتأكيد 
على االلتفاف حول قيادتنا التي 
ال تألو جهدا في محاربة اي فكر 

وخطر يهدد الوطن.

أصعب المحن

وأفادت الناشطة االجتماعية 
العبدالرزاق  واحلقوقية د.رنا 
الغاشم  العراقي  بأن االحتالل 
عل����ى دولتنا احلبيبة الكويت 
يعتب����ر من أصعب احملن التي 
مرت على الكويت وبفضل اهلل 

متكنا من جتاوز تلك احملنة.
متابع����ة : وتوقعنا حقيقة 
بعد فت����رة االحتالل أن نتعلم 
من أخطائن����ا ولكن بعد مرور 
25 عاما على االحتالل ال أشعر 
حقيقة بأن الشعب الكويتي تعلم 
الدروس املستفادة من االحتالل 
فما زالت هناك ممارسات سواء 
من احلكومة أو الشعب ال حتقق 
الصالح العام وال جتسد روح 
الوح����دة الوطنية وال جند أي 
رؤية واضحة للتحول الى كويت 
العبدالرزاق  املستقبل. وأملت 
التركيز على الوحدة الوطنية 
وح����ب الوطن والعم����ل بجد 
واجتهاد لألخ����ذ بالكويت إلى 
افضل املراتب مع تعزيز روح 
املواطنة حكومة وشعبا داعية 
اهلل عز وجل ان يحفظ الكويت 

وشعبها من كل مكروه.

ال طائفي����ة وال قبلية وال كره 
منذ أن عهدتن����ا الكويت بذلك 
وس����نبقى أمد الدهر بوحدتنا 

الوطنية. 
أم����ا رؤيتي لدول  وقالت: 
مجل����س التعاون من����ذ أن مت 
إنشاء املجلس في الثمانينيات 
ونحن نرتقي بجميع األصعدة 
وم����ا نحتاجه اتفاقي����ة أمنية 
واحدة تدع����م أمن املنطقة من 
األطماع اخلارجية وان تسعى 
الكويت إلى املوافقة وتصديقها 
ونش����رها ملا ستقدمه من دعم 
ألمن دول اخلليج ومحاربة كل 
اجلرائم العاب����رة للحدود وما 
الفنت خاص����ة اإلرهابية  يثير 
بعد أن طالت التفجيرات اململكة 
العربية الس����عودية والكويت 
البحرين  والتهدي����دات ململكة 
آثارها  وإدراكا منا خلط����ورة 
عل����ى اجلوان����ب االقتصادية 
أما  واالجتماعية والسياسية، 
عن الكويت فنحتاج إلى تطبيق 
القوانني بحذافيرها واالبتعاد عن 
احملاباة فنحن نحتاج صناعة 

االستقرار لبناء دولة.

التكاتف الكويتي

م����ن جانبها، اس����تذكرت 
الناش����طة السياسية احملامية 
التي  البطوالت  أبرار الصالح: 
سطرها الش����عب الكويتي في 
فترة االحتالل العراقي الغاشم 
والتي سطرت أروع أمثلة االحتاد 
الوطني والتضحية من جميع 
مكونات املجتمع الكويتي دون 
تفرقة وهذا يدل على قوة البنيان 

في الشعب الكويتي.
واستش����هدت الصال����ح ب� 
»بيت القري����ن« والذي يعتبر 
خير ش����اهد على االحتاد بني 
أبناء الوطن الكويتي وهذا ما 
نصرنا على عدونا آنذاك فمهما 
الكويتي  التكاتف  حدث يبقى 
موجودا واألمثلة كثيرة سواء 
ف����ي االحت����الل العراقي أو في 
حادثة تفجير مس����جد اإلمام 
الصادق والت����ي ال تقل أهمية 
عن االحتالل حيث دائما يتواجد 
املواطن الكويتي ويوجه رسائل 
كبيرة أمام عدوه. وقالت الصالح 
إن املجتمع الكويتي مبواقفه في 
الغزو أكد والءه لألسرة احلاكمة 
ولألمي����ر، وس����طروا مواقف 
العز والكرام����ة وألغوا جميع 
التصنيفات الفئوية والطائفية 
البغيضة في األعمال التي قام 
به����ا الكويتيون لوطنهم، بدءا 
من األعمال اخلدمية البسيطة 
أثناء الصمود وانتهاء بالدماء 
الت����ي متازجت بني االخوة من 
املقاومة  مختلف الشرائح في 
والدفاع عن الوطن والشواهد 
كثيرة وما ملحمة شهداء القرين 

إال خير شاهد على ذلك.
وش����ددت على ض����رورة 
التمسك بتلك القيم التي أعادها 
التالحم الوطني أثناء االحتالل 
املشؤوم لوطننا، والتي كانت من 

أرض تسمو بالعدل واملساواة 
واحلرية فالوحدة ال يصونها 
قان����ون فقط ولك����ن يصونها 
خوف كل مواطن على أرضها 

الطاهرة.

درس وطني

م����ن جانبه، قال الناش����ط 
السياسي مشعل الشطي »إن 
فترة الغزو العراقي الغاش����م 
عل����ى دولتنا احلبيبة الكويت 
ذكرى أليمة وحزينة في نفوس 
كل كويتي وكانت فترة صعبة 
الكويتيون جميعا على  وكان 
قلب رج����ل واحد ضد املعتدي 
دون أي تفرقة بني سني وشيعي 
وبدوي وحضري، الفتا إلى أن 
فترة الغزو علمت الكويت درسا 
في حب الوطن وااللتفاف نحو 
الشرعية. ووجه الشطي رسالة 
مفادها ان الكويت للجميع ول ابد 
من تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ 
الكراهية والطائفية والعنصرية 
وال بد من وضع حتقيق مصلحة 

الكويت نصب اعيننا.

ذكريات أليمة

وانتقل احلديث إلى احملامية 
املقيدة في احملكمة الدستورية 
والكاتبة والناشطة احلقوقية 
عذراء الرفاعي التي قالت إنه من 
املالئم أن نبدأ قصتنا ب�1990/8/2 
يوم اخلميس املش����ؤوم فهو 
مأسور بذكريات املاضي األليم 
تعايشته وأنا في سن الطفولة. 
طفول����ة س����لبت مل����دة زمنية 
حاصرتنا باخل����وف والرعب 
وحنني احلرية التي ترعرعت بها. 
أعود لكم بذاكرتي لصباح بدا 
بالصراخ والعويل والبكاء على 
كلمات كانت كالسكني تطعننا 
»اصحوا صدام دخل الكويت« 
ففزعن����ا على الوط����ن وثبت 
قلوبنا على حبها والدفاع عنها 
فتالحم أبناء الوطن بفطرتهم 
التي جبلوا عليها »كلنا فداچ 
يا كويت« فاشتعلت الضمائر 
فمنهم من التحق بالدفاع عنها 
ومنهم من قام بااللتحاق بأعضاء 
املقاومة ومنهم من جمع أبناء 
املنطقة لتوزيع املؤونة ومنهم 
شقيقي الشهيد صالح، مال وأكل 
وماء ومجموعة أخرى تنظف 
وجتمع القاذورات وإبعادها عن 
الضواحي السكنية منعا لتفشي 
األم����راض ومنهم م����ن التحق 
باملستشفيات لتطبيب وعالج، 
فلم يبخلوا بالتضحية بأرواحهم 
فداء لها فكتب بيننا الش����هداء 
واألس����رى بعد أن عال صوتنا 
فوق أسطح البيوت نهتف اهلل 
اكبر ونخرج مبسيرات نحمل 
الكويت وصور حكامها  أعالم 
رافضني غزوهم الصدامي ونثبت 

والءنا ألمنا الكويت. 
وتابعت الرفاعي قائلة: فكنا 
سواسية كاجلسد الواحد يضرب 
بنا املثل نقلنا جتربتنا للعالم 
بأننا يد واح����دة ال فرق بيننا 

في قراراته����ا وفرض عقوبات 
مشددة على كل من تسول له 
الدولة  العبث مبقدرات  نفسه 
وامنها وانتهاك أرواح اآلخرين 
وقتل األبرياء دون وجه حق، 
كما طالبت بنبذ التطرف والفكر 
التكفيري والتعايش بس����الم 

واحترام بني جميع املذاهب.

صور البطوالت والتضحيات

ق����ال اخلبير  من جهت����ه، 
الدستوري د.هش����ام الصالح 
إننا في ذكرى االحتالل العراقي 
الصدامي نستذكر أروع صور 
البط����والت والتضحيات التي 
س����طرها أبناء هذا الشعب في 
مواجه����ة الع����دوان اخلارجي 
ب����أروع الصور م����ن التالحم 
الوطني بني جمي����ع مكوناته 
وأطيافه االجتماعية والسياسية 
ونستحضر أيضا رفضه ألي 
مساومات حول استقالل الكويت 
وسيادتها فكان مثاال يحتذى لكل 
األمم والشعوب واألوطان التي 

تتعرض للعدوان واالبتزاز.
وتابع الصال����ح: لكن تلك 
الصورة اعتراها بعض الفجوات 
بعد مرور السنوات، حيث بدأت 
تنخر الطائفية في هذا املجتمع 
بفعل من وظفوها كأداة لتحقيق 
أجنداتهم اخلاصة وأيضا من 
بعض دعاة الفنت الذين استغلوا 
هامش احلرية في هذه الدولة 
الدس����تورية فبثوا سمومهم 
وأفكارهم املريضة فيها فكانت 
إبان االحتالل  التالحم  صورة 
بدأت تتالشى خاصة واجليل 
اجلديد الذي لم يشهد الواقعة 
واحل����دث اجلل����ل وأفعال أهل 
الكويت فيها، لكن تلك الصورة 
عادت وجتس����دت مرة أخرى 
عندما ظن اإلرهاب أن اجلبهة 
الداخلية في الكويت هشة وأن 
أداة الطائفي����ة إذا م����ا اتخذت 
ص����ورة أكثر عنفا فس����يكون 
التفتي����ت والصراع  مصيرها 
الداخلي وبه����ذه األداة يحقق 
هدف����ه ولكن خاب مس����عاه إذ 
عادت تلك الص����ورة اجلميلة 
والنقية والرائعة وجتسدت في 
أبهى صورها وأعظم مكنونها 
إبان واقعة تفجير مسجد اإلمام 
الصادق گ  فكانت الرسالة 
التي مفادها بأن الكويت عصية 
على اإلرهاب واإلرهابيني وعلى 

العدوان.
التالحم أحبط  وأضاف أن 
كيد الكائدين فخابوا وخسروا، 
حيث اكد هذا الشعب مرة أخرى 
ان هذا احلادث اجلبان والعدوان 
الداخلي اخلارجي هذه املرة لم 
يزد الكويتيني اال تكاتفا وحلمة 
وزيادة في دعم الوحدة الوطنية 
للمجتمع الكويتي فالوطن شيء 
ثمني ما ان يش����عر احدهم بأن 
مسه الضر وباحتمالية فقدانه 
حتى يعي أهمية الوحدة الوطنية 
والتالحم والتكاتف وبأنها من 
الرئيسية للعيش في  األعمدة 

املسؤولية يكون بقراءة الواقع 
بصورة صحيحة، وتوقع غير 
املتوقع ووضع اخلطط البديلة 
العلوم السياس����ية  في مجال 
كاألزمات التي متر بها املنطقة 
ك� » إدارة األزمات« حيث يضع 
املسؤولون السياسيون دراسات 
وخطط����ا لتقلي����ل اخلطر عن 

الكيان السياسي.
إلى أن  الكن����دري  ولف����ت 
الشعب الكويتي أعطى منوذجا 
للعالم في التكاتف ضد املعتدي 
وجعل����ه ال يهنأ طوال وجوده 
على ارضنا الطيبة إلى أن قيض 
اهلل لنا فرصة التحرير بفضل 
مثابرة قيادتن����ا احلكيمة في 
حث العالم على الوقوف معنا 
وطرد املعتدي الغاشم، موضحا 
أن مثل هذا ال����درس يجب ان 
يكون حاضرا في كل ممارساتنا 
وحتركاتنا وتفكيرنا ومنطية 
معيش����تنا للحفاظ على بلدنا 
احلبيب من املكائد التي حتاك 
ضده وبهذا فق����ط ندرك قيمة 
وطننا عندما نستذكر التشرد 
رغ����م أن قيادتنا كانت تظللنا 
في غربتنا بالرعاية، فلذلك تعد 
حرب التحرير مرحلة مهمة في 
الذي ما زالنا نعيش  تاريخنا 
بع����ض مخلفاته����ا، رحم اهلل 
شهداءنا األبرار.. وحفظ الكويت 

من كل مكروه.

غزو آخر

بدورها، أوضحت املستشار 
الفتوى والتش����ريع  إدارة  في 
بدرجة وكيل وزارة جنالء النقي 
أن املرارة التي عاشها الشعب 
الكويت����ي في فت����رة االحتالل 
العراقي نعيشها حاليا مبرارة 

اكبر وأعمق. 
النقي انه يجب  واوضحت 
علينا االعت����راف بذلك الن ما 
يحدث حالي����ا في الكويت هو 
احتالل آخ����ر أخطر بكثير من 
االحتالل العراقي عام 1990، الفتة 
إلى أننا أثناء االحتالل العراقي 
كنا نعرف جيدا من عدونا لكن 
الكويت لغزو  اليوم تتعرض 
الع����دو اصبح  فكري خطير، 
بيننا والغ����در واخليانة »منا 
وفين����ا«، موضحة أن ما حدث 
من تفجيرات في مسجد اإلمام 

الصادق خير دليل على ذلك.
وتابعت النقي قائلة: يلقي 
على عاتقنا جميعا دولة وحكومة 
وشعب ومؤسسات ومنظمات 
املجتمع املدني التوعية مبدى 
خطورة هذا الغزو الفكري وغسل 
أدمغة الشباب والكبار منددة مبا 
يحدث اليوم من تكفير وإلغاء 
اآلخر والذي لم يأت بني عشية 
وضحاها وإمنا جاء نتيجة فكر 
تكفيري بدأ منذ سنوات عديدة 
وسكتت عنه احلكومة واستهانت 
باألمر. وطالبت النقي احلكومة 
ب����أن تضرب بيد من حديد وال 
تس����تهني بهذا الفكر التكفيري 
ونريد أن تكون احلكومة صارمة 

البلدي احملامي عبداهلل الكندري: 
علينا استذكار االحتالل الصدامي 
لنحافظ على الكويت، فالشعوب 
عادة ونحن منهم يحتفلون بأيام 
التحرير واالستقالل كمناسبات 
وطنية يستذكرون فيها املواقف 
البطولية والتكاتف والفخر مبا 

أجنزته بالدهم. 
وهنا ف����ي ي����وم االحتالل 
الصدامي البغيض واآلثم أجد 
انه م����ن الواج����ب علينا على 
الرغم من املآسي والتشرد في 
معظم بقاع األرض أن نستحضر 
العبر والدروس التي علينا ان 
نستخلصها من هذه األيام املريرة 
التي لم تترك عائلة وال بيتا إال 

ونالت منه بشكل أو بآخر.
وأردف الكندري ان السؤال 
الذي يطرح نفسه هنا، ملاذا علينا 
استحضار تلك األيام البشعة؟ 
واجلواب بكل بس����اطة هو ان 
الفرح ال يكون له معنى بدون 
أن يسبقه األلم، فأوروبا لم تصل 
إلى ما وصل����ت إليه في عاملنا 
املعاصر إال ألنها دفعت أثمانا 
غالية ف����ي احلربني العامليتني 
األولى والثانية وفي العديد من 
احلروب البينية واألهلية ولهذا 
وضعت برامجها ودس����اتيرها 
واس����تراتيجياتها والقاس����م 
املشترك فيها جتنب احلروب قدر 
اإلمكان إال في حاالت الدفاع عن 
النفس وتوجهت نحو التنمية 
واإلنتاجي����ة واحترام القانون 
واملواطن الذي جعلته شريكا 
في الق����رار عبر دميوقراطيات 
متعددة تراعي خصوصيات كل 

دولة وكل شعب. 
الكندري ان الظروف  واكد 
الصعبة الت����ي مرت بها البالد 
منذ الثاني من أغسطس 1990 
وما صاحبها من اثار وما خلفته 
من انعكاسات سلبية واضحة 
االثر على املجتم����ع الكويتي 
وما رافقها من دماء للش����هداء 
الذين سقطوا دفاعا عن الوطن 
وكرامته، واستمرت هذه اآلثار 
السلبية على اقتصادنا الوطني 
وقيمنا االجتماعية والنفسية 
يجعلن����ا نس����تظهر مواط����ن 
اخللل والقص����ور في األجهزة 
احلكومية واخلطوات الوقائية 
التي يجب اتخاذها لتفادي مثل 

هذه الكارثة.
وق����ال: إن اهلل س����بحانه 
وتعالى اختبرنا وابتالنا لكى 
نخرج م����ن أزمتنا أش����د قوة 
وتالحما ومش����اركة فعلية في 
حتمل املسؤوليات سواء كان 
ذلك بشكل مباشر أو من خالل 
التي  املؤسسات الدس����تورية 
ارتضيناها.. ومن هنا فإن هذه 
الذكرى األليمة يجب أن تكون 
حاضرة ف����ي وجداننا حتى ال 
نتخلى عن مس����ؤولياتنا وان 

كانت جساما. 

قراءة الواقع

وأك����د الكن����دري أن حتمل 

آالء خليفة

مبناس����بة م����رور الذكرى 
اخلامس����ة والعش����رين على 
االحتالل العراقي او ماميكن ان 
نطلق عليه جرمية العصر غير 
املسبوقة، نطرق باب هذه الذكرى 
املؤملة مع عدد من السياسيني 
والقانوني����ني، لنأخ����ذ العبرة 
ونستشرف الرؤى املستقبلية 
لكويت الغد في ظل التحديات 

اإلقليمية والدولية.
ف����ي البداية، قالت الوزيرة 
س����ابقا وعض����و مجلس األمة 
سابقا وأستاذة العلوم السياسية 
د.معصومة املبارك، إن كل ذكرى 
مؤملة ال بد أن تكون لها دروس 
مس����تفادة، مبين����ة ان النظام 
العراقي ارتكب جرمية بكل ما 
حتمله الكلمة من معنى انتهاك 
واضح وصارخ للقانون الدولي 
وملبادئ حسن اجلوار بني الدول 
وملبادئ اجلامعة العربية التي 
يفت����رض فيه����ا أن تكون هي 
املظلة التي حتوي كل ما يتعلق 
العربية  باخلالفات والنزاعات 

ويتم حلها بطرق احلوار.
وتابعت قائلة: إن الشعب 
الكويتي أظه����ر منوذجا رائعا 
الداخلي ومتسك  التماسك  في 
بشرعيته واستقاللية الكويت 
وحفاظها على سيادتها، الفتة 
إلى ان العراق آنذاك لم يجد من 
يتعاون معه من ابناء الكويت 
املخلصني، وتس����اءلت املبارك 
هل بعد م����رور ربع قرن على 
االحتالل العراقي استفدنا فعليا 
من الدروس املستفادة من محنة 
االحت����الل؟ الفتة إلى أن هناك 
بعض الدروس قد تكون واضحة 
الكويتية وهي  في الشخصية 
التمسك بالش����رعية الكويتية 
لكن فيم����ا يتعل����ق باملواطن 
الكويت����ي وإلى أي مدى يحمل  
القيم ذاتها التي كانت موجودة 
قبل فترة في الكويت سنجد ان 
هناك جرعة زائدة من التسيب 
وعدم االلتزام باالضافة الى ان 
اتكالية املواطن الكويتي لألسف 

الشديد زادت.
وتابعت، كنا نتمنى استمرار 
الروح التي سادت بني الكويتيني 
اثناء االحتالل كشعب يحافظ 
على مقدرات����ه وقيمه املتعلقة 
بكيفية احلفاظ على جميع القيم 

اجلميلة.
وأفادت املبارك بأن الكويت 
اليوم تعاني من زيادة اخلالفات 
الداخلية وظهور روح كريهة 
لتأجيج الفنت واستغالل النزعة 
الطائفية بش����كل ال يراعي به 
خط����ورة الوض����ع االقليم����ي 
وجتارب اآلخرين الذين نحروا 
دولهم نتيجة للطائفية وإثارة 

الفنت والتكفير.
وقالت: جت����ارب اآلخرين 
مريرة فيما يتعل����ق بتأجيج 
الفنت والكراهية والتكفير ولقد 
شاهدنا جميعا ما حصل يوم 
التاسع من رمضان من تفجيرات 
في مسجد اإلمام الصادق گ 
الذي����ن وقعوا من  والضحايا 
جراء هذا اجل����رم الكبير الذي 
ارتكب بحق املجتمع الكويتي 
والذي لم يستهدف مسجد اإلمام 
الصادق واملصلني به بقدر ما كان 
يستهداف الكويت مبجتمعها 
ومتاسكها وكيانها. الفتة الى ان 
الكويتيني وفي مقدمتهم صاحب 
الس����مو االمير اعطوا منوذجا 
مبهرا لشعوب املنطقة وأيضا 
حلكام املنطقة عندما يتصدر 
ويتق����دم بعد دقائق من وقوع 
احلادث لالطمئنان على ابنائه 
فهو بذلك اعطى درسا عظيما في 

اإلنسانية والوحدة الوطنية.
وطالب����ت املس����ؤولني في 
الداخلية واخلارجية  وزارتي 
فيما يتعلق باحلدود بان يتم 
االنتهاء من هذا امللف وأال نتهاون 
مع أي محاولة لنبش املاضي 
من اجلان����ب العراقي.مضيفة: 
وان كانت هناك نوايا س����ليمة 
نستشعرها من القيادة العراقية 
نأمل أن توضع موضع التطبيق 
على الورق ويتم تدوينها لدى 
األمم املتحدة سواء فيما يتعلق 
بالعالمات احلدودية ولزحف 
املزارع العراقية على األراضي 
الكويتية وكل ما يتعلق بالتعدي 
على األراضي الكويتية وعلى 
السيادة الكويتية حتى ال يكون 
مدعاة ألي نظ����ام عراقي قدمي 
ليفتح امللفات كما مت فتحها في 

أغسطس 1990.

أثمان غالية

من جهته، قال عضو املجلس 

من مظاهر الدمار التي حلقت باملباني جراء االحتالل الصدامي الغاشم

املبارك: الشعب 
الكويتي أظهر 

منوذجًا رائعًا في 
التمسك بالشرعية 
واالستقاللية أثناء 

احملنة

كنا نتمنى استمرار 
الروح التي سادت 
بني الكويتيني أثناء 

االحتالل كشعب 
يحافظ على مقدراته 

وقيمه اجلميلة

علينا أال نتهاون 
مع أي محاولة لنبش 
املاضي من اجلانب 

العراقي

الكندري: ال بد أن 
نستحضر العبر 

والدروس املستفادة 
من االحتالل العراقي

حتمل املسؤولية 
يكون بقراءة الواقع 

بصورة صحيحة 
وتوقع غير املتوقع 

ووضع اخلطط 
البديلة

النقي: ما يحدث 
اليوم في الكويت 

أخطر من االحتالل 
العراقي وعلينا 
مواجهته بحزم

الصالح: الوحدة 
الوطنية من 

األعمدة الرئيسية 
للعيش في أرض 

تسمو بالعدل 
واملساواة 

واحلرية

العتيبي: ال بد من 
نبذ أي فكر متطرف 
يحاول ضرب وحدتنا
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استذكروا ما قدمه الشعب الكويتي من تضحيات وشهداء وما جسدوه من وحدة وطنية

طلبة لـ »األنباء«: علينا االتعاظ من جتربة االحتالل بترابطنا وتالحمنا فهذا »هو الكويتي«
تنصيب عالء حسني رئيسا 
للحكوم���ة ومت تغيير بعض 
من اسماء املناطق الكويتية، 
مش���يرا الى انه بع���د اعتداء 
اجلي���ش الصدامي الغاش���م 
الكويت  الكويت طالبت  على 
بانسحاب العراق من اراضيها 
وفي 3 من اغس���طس عقدت 
جامعة الدول العربية اجتماعا 
طارئا، وفي 6 من اغس���طس 
مت فرض عقوبات اقتصادية 

على العراق.
واشار الى ان دول العالم 
ادانت ما قام به العدوان العراقي 
من اعتداء على الشعب الكويتي 
واالراضي الكويتية، وما قام 
به من تعذيب واعتقال واعدام 
من دون محاكمة ولكن لم يكن 
الشعب الكويتي مكتوف االيدي 
بل احت���د وتعاون مع بعضه 
البعض وشكلوا خاليا مقاومة 
الت���ي أدت العديد من االدوار 
البطولي���ة لوق���ف االحتالل 
الغاشم، وبعدها اتت القوات 
العربية واالميركية ومت حترير 
الكويت واستعادتها من النظام 

الغاشم.

أرض طيبة

اما محمد التركماني، فقال: 
اننا ندعو اهلل سبحانه وتعالى 
دائما في هذه الذكرى األليمة 
أن يرحم شهداءنا األبرار وأن 
يحف���ظ املولى ه���ذه األرض 
الطيبة وشعبها من كل مكروه، 
مؤكدا على  ضرورة االتعاظ 
العراقي  من جتربة االحتالل 
رغم قساوتها، وعدم نسيان 
الش���عب  أبهر  التي  الصورة 
الكويت���ي بها العالم بإظهاره 
م���دى التالحم الق���وي الذي 
يربط ب���ني أبنائه، خصوصا 
أننا نحتاج إلى استذكار ذلك 
األمر في ه���ذا الوقت بالذات. 
واشار التركماني الى ان على 
الش���عب الكويتي التمس���ك 
باملب���ادئ الت���ي أظهرها في 
فترة الغ���زو، خصوصا أننا 
نفتقدها اليوم بشدة لوجود 
أشخاص يحاولون زرع الفنت 
والتفرقة بني صفوف املجتمع 
الكويتي لألس���ف، مؤكدا أن 
الشعب الكويتي كثيرا ما أظهر 
قدرته على جتاوز كل احملن 
التي تعترض دولتنا احلبيبة 

منذ القدم.

الكويت مستقلة

اما هناء املطيري، فقالت: 
انه في الثاني من اغس���طس 
1990 كان���ت الطامة الكبرى 
الفادحة للكويت  واخلسارة 
البشرية  من حيث اخلسائر 
واملادية وتع���رض مواطني 
الكويت االبرياء الى التعذيب 
النفس���ي واجلسدي من قبل 
اجليوش الصدامية الطاغية، 
مشيرة الى ان القوات العراقية 
اعلنت ضم الكويت الى العراق 
واعتبارها احملافظة رقم 19 من 
محافظات العراق بظلم وكذب 

وافتراء وبهتان ال مثيل له.
الى ان  واشارت املطيري 
معظم دول العالم رفضت هذه 
اجلرمية النكراء ألن الكويت 
دولة مستقلة تتمتع بعضوية 
منظمات دولية واقليمية، وال 
شك في ان عالقاتها اخلارجية 
الطيبة مع جميع دول العالم 
كان له���ا اكبر االث���ر في هذا 
الرفض، كما برز دور املواطنني 
االحرار ببذل كل ما اتوا من قوة 
ألجل رفع الظلم عن الكويت 
وحتريرها من بطش العدو.

من جانبه���ا، قالت غالية 
الديحاني ان اليوم هو ذكرى 
الغاش���م،  العراقي  االحتالل 
اتعس ذكرى حلت على كويتنا 
احلبيبة، متسائلة كم من ارواح 
ازهقت ونسفت نتيجة الطمع 
واجلشع ونكران اجلميل من 

النظام العراقي البائد؟!
واضاف���ت الديحاني: اننا 
ها نح���ن اليوم هنا نكتب ما 
رأته الكويت من عدوان عليها، 
ولكن الفض���ل هلل تعالى ثم 
لشباب كويتنا وألميرنا الراحل 
وقيادتنا احلكيمة ولوقوف 
ش���عبنا صفا واح���دا خلفها 
أبية،  الكويت حرة  أصبحت 
مشيرة الى ان ما أراه اليوم 
هو نتاج لقوة تالحمنا كشعب 
واحد رفض الذل والهوان، وما 
نراه اليوم هو مثال أمة واحدة 
محبة لبعضها البعض، اللهم 
احفظ الكويت واهلها من كل 
شر ومكروه وادم عليها نعمة 

األمن واألمان.

والعالم في دعم ومس���اندة 
الش���عب الكويت���ي ابان تلك 

الفترة.

أبطال الكويت

من جانبه، قال عبدالوهاب 
القعي���ط ان أبط���ال الكويت 
وأبناءها الذين قاوموا وصمدوا 
وضحوا بدمائهم في س���بيل 
حترير الوط���ن من االحتالل 
العراقي يستحقون أكبر حتية 
ان  الى  وثناء وتبجيل، الفتا 
االحتالل العراقي كان درس���ا 
قاسيا على الكويتيني، ويجب 
ام���ام اعيننا  ان يكون دائما 
جميع���ا لنتعلم منه، خاصة 
في ظل ما تشهده املنطقة من 
احداث اش���د خط���را من عام 

.1990
واش���ار القعي���ط الى انه 
وبعد م���رور 25 عاما التزال 
البطوالت التي قام بها أبناء هذا 
الوطن خالدة في االذهان، لكنها 
ولألسف الشديد لم تعط حقها 
من التوثيق والتكرمي الالئق، 
فاألوطان تفتخر بتضحيات 
ابنائها وتخلده���ا مبختلف 

الوسائل.
وشدد القعيط على ضرورة 
التمسك بتلك القيم التي اعادها 
التالحم الوطني اثناء االحتالل 
املشؤوم لوطننا، والتي كانت 
من ثوابت اآلباء واالجداد، مؤكدا 
ضرورة غرس الروح الوطنية 
التي جتلت أثناء تلك احملنة في 
نفوس االجيال اجلديدة التي 
نشأت بعد التحرير فهم عماد 
املستقبل وثروته احلقيقية.

بدوره، قال عبداهلل صقر 
انه في بداية فجر الثاني من 
اغسطس عام 1990 استيقظ 
الشعب الكويتي املسالم على 
اص���وات الدبابات واملدرعات 
العراقية نتيجة تعديها على 
االراض���ي الكويتي���ة ودارت 
العديد من االش���تباكات في 
ش���تى مناطق الكويت حتى 
تلقت الق���وات الكويتية امرا 
باالنسحاب ومتت السيطرة 
على املراكز الرئيسية في جميع 
انحاء الكويت، ومت االعالن من 
قبل النظام العراقي البائد عن 
ل���ه واعتبارها  الكويت  ضم 

احملافظة ال� 19.
واض���اف صق���ر ان���ه مت 

األمني، وان يبقوا ذخرا وسندا 
للوطن وحف���ظ اهلل الكويت 

وشعبها من كل مكروه.

مواقف بطولية

أما فواز العنزي، فقال: متر 
علين���ا اليوم ذكرى االحتالل 
الصدامي الغاشم على الكويت 
لنستذكر موقف الكويتيني، كل 
الكويتيني البطولي ووقوفهم 
جميعا س���نة وشيعة وبدوا 
وحضرا كالبنيان املرصوص 
ليؤك���دوا أن ما يجمعهم هي 
أمه���م الكوي���ت، بلدهم الذي 
ولدوا فيه وسيموتون فيه، 
سائال اهلل أن يتغمد شهداءنا 
برحمته ورضوانه ويسكنهم 
الفردوس األعلى، مضيفا ان 
محنة االحتالل العراقي الغاشم 
الكويت تدعونا للتآلف  على 
العنصرية  والترابط ونب���ذ 
ودحر الفتنة ونحمد اهلل تعالى 

على نعمة األمن واألمان.
واضاف العنزي: ان اجياال 
من الشباب لم يشهدوا فترة 
االحت���الل العراقي الغاش���م 
على الكويت، لذلك يجب على 
املسؤولني في الدولة اظهار هذه 
التي قدمها  الوطنية  امللحمة 
الشعب الكويتي ووالئه ألسرة 
الصباح  ودعم املجتمع الدولي 

لقضية الكويت العادلة.

بيت القرين

م���ن جانبه، ق���ال محمد 
العنزي ان الكويتيني سطروا 
أروع أمثلة الوحدة واالحتاد 
والتضحية واملالحم في سبيل 
وطنهم، وبي���ت القرين خير 
ش���اهد على ذلك، مشيرا الى 
انهم بين���وا للعالم أجمع أن 
والءهم ألمير البالد، ال ميكن 
أن يغير ذلك املواقف الصعاب 
ويبق���ى أن كل الصعاب التي 
مرت بها الكويت خالل فترة 
االحتالل الغاشم رفعها الواحد 
القهار الن شعبها مؤمن بأن 
ربه سينصره فأبدل شعبها 

من بعد خوفه امنا.
واش���ار العن���زي الى ان 
العراق���ي ذكرى ال  االحتالل 
تنسى بآالمها وعبرها، وبعد 
اهلل قوتنا كانت في وحدتنا 
ومتاس���كنا، مثمنا دور دول 
اخلليج ودور الدول العربية 

الكويت- فرع جمهورية مصر 
العربية هزاع الديحاني انه مع 
اخليوط األولى لفجر الثاني من 
أغسطس عام 1990 استيقظت 
الكويت على أصوات الدبابات 
العراقية  واملدرعات واملدافع 
وهي جتتاح حدودها وتقصف 
بيوته���ا اآلمنة وتزرع الدمار 

في اراضيها.
واضاف انه بإالميان باهلل 
سبحانه، وباحتاد دول العالم 
الكويتي،  ووقوفها مع احلق 
الكويت حرة مستقلة  عادت 
طاهرة من دنس االحتالل، اال ان 
جروحا كثيرة وعميقة تركت 
آثارها عالقة في كل معلم من 
معال���م الكويت، وفي نفوس 
الكويتيني، فنحو 1344 شهيدا 
بني عسكريني ومدنيني قدموا 
أرواحهم من أجل حترير البالد، 
وأكثر من 1447 بئرا نفطية مت 

حرقها في حقد اعمى.
واش���ار الى ان���ه حتى ال 
ننسى مواقف األبطال الشهداء 
فمواقفهم كثيرة ومشرفة ومنهم 
الشهيد قشيعان عبدالرحمن 
املطي���ري من موالي���د 1958، 
كان الش���هيد البطل � رحمه 
اهلل � يعمل ضابطا باجليش 
الكويتي، برتب���ة مالزم أول 
أثناء غزو جن���ود االحتالل 
الغاش���م للكويت، لم يتوان 
حلظة واحدة عن تلبية نداء 
الوطن على الرغم من أنه كان 
في فترة اج���ازة، ولكن نداء 
الوطن والواج���ب كان عنده 

أقوى من كل شيء.
وتابع قائال: حتى ال ننسى.. 
شهداء بيت القرين.. دليل على 
الوطني���ة.. وتالحم  الوحدة 
السني والشيعي واحلضري 
القرين هو  والبدوي، بي���ت 
منزل في منطقة القرين كان 
أحد مراكز املقاومة الكويتية 
إبان االحتالل العراقي للكويت 
ووقعت في���ه معركة في 24 
فبراير 1991 قتل على أثرها 12 
من أفراد املقاومة، وقام املجلس 
الوطن���ي للثقاف���ة والفنون 
واآلداب بتحوي���ل املنزل إلى 
متحف لتخليد ذكرى الشهداء، 
س���ائال اهلل العلي القدير ان 
يحفظ الكوي���ت ويبقيها دار 
عز واستقرار، ويحفظ صاحب 
السمو االمير وسمو ولي عهده 

قد نفتقدها اليوم بش���دة مع 
وجود بعض األشخاص الذين 
يحاولون زرع الفنت والتفرقة 
بني صفوف املجتمع الكويتي 
لألس���ف، مؤكدا أن الش���عب 
الكويتي كثيرا ما أظهر قدرته 
على جت���اوز كل احملن التي 
تعترض دولتنا احلبيبة منذ 

القدم.

غدر ووحشية

م���ن جانبه، ق���ال رئيس 
جمعية القانون محمد السهو: 
اننا نهنئ صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي عهده االمني الشيخ نواف 
االحم���د والقي���ادة الكويتية 
وشعب الكويت االبي العتيد 
الكويت من  بذكرى حتري���ر 
اجليش الصدامي الغادر، ذاك 
اليوم املشؤوم الذي متادت فيه 
يد الزور والباطل واجتاحت 
اراضي الكويت املساملة واآلمنة 

بكل غدر ووحشية.
واضاف: انها لم تراع اجليرة 
وال العروبة وال االس���الم بل 
واستعملت كل طرق التعذيب 
والوحشية دون االلتفات الى 
االنسانية، مشيرا الى ان تلك 
التي مرت  الشهور العصيبة 
على بلدنا الكويت اثبتت متسك 
الشعب بشرعية احلكم واثبتت 
كذلك ق���وة القيادة الكويتية 
وقدرتها على تخطي العقبات، 
واثبتت وبالدرجة االولى أن 
الكويتي كان صفا  الش���عب 
واحدا دون النظر الى الطائفة 

او القبيلة.
واشار الى ان علينا التمسك 
بهذه الثوابت الش���عبية وان 
نغرزها ف���ي اراضينا لتثمر 
لنا الثمرة االولى واالهم وهي 
املواطنة، الفتا الى ان االحتالل 
الصدام���ي ذه���ب وحتررت 
الى مرحلة  الكويت وانتقلنا 
جديدة من احلضارة والتقدم 
والتطور حت���ت ظل قيادتنا 
الرشيدة وتكاتف ابناء وطننا 
الغالي، سائال اهلل ان يحفظ 
الكويت واميرها وشعبها من 

كل مكروه.

الكويت حرة

بدوره، ق���ال نائب رئيس 
الوطن���ي لطلب���ة  االحت���اد 

ثامر السليم

25 عاما مرت على ذكرى 
االحتالل الصدامي الغاشم على 
الكويت عام 1990، ومازالت هذه 
الذكرى االليمة والقاسية على 
قلوب الكويتيني، يستحضرون 
فيها صورة التالحم والترابط 
والتعاضد بني كل افراد املجتمع 
اثن���اء تل���ك احملن���ة االليمة 
التي اس���تمرت 7 اشهر عانى 
فيها الكويتي���ون في الداخل 

واخلارج.
واجمع الطالب والطالبات 
الذين اس���تطلعت »األنباء« 
آراءهم حول هذه الذكرى انها 
جسدت قوة احملبة لهذا الوطن 
وعظيم الوالء ألسرة احلكم آل 
الصباح، وكذلك صدق االنتماء 
لهذه االرض الطيبة، وفيما يلي 

التفاصيل:
في البداية، قال امني صندوق 
احتاد طلب���ة جامعة الكويت 
فه���د الديحاني: ها هي تعود 
علين���ا اليوم ذكرى االحتالل 
العراقي الغاشم لدولتنا الغالية 
الكويت، التي مر عليها 25 عاما، 
اصطحب معها الغدر واخليانة 
على دولة شقيقة عرف عنها 
الوفاء والعطاء، مش���يرا الى 
انه بعد الس���اعات األولى من 
االحتالل ادانت دول وشعوب 
العالم احلرة ه���ذا االحتالل 
واالحتالل على دولتنا احلبيبة 
الى  الكويت واعلنت وقوفها 

جانب احلق الكويتي.
واضاف الديحاني انه مع 
الكويتية ضد  املقاومة  بداية 
االحتالل اجتمعت جميع اطياف 
املجتمع الكويتي ألجل الكويت 
وأكدوا شرعية حكامها أسرة ال 
الصباح والوقوف خلفهم، الفتا 
الى انه ال ميكنا ان ننسى دور 
املقاومة الشعبية وشهداءنا 
االبرار الذين ضحوا بأرواحهم 

من أجل الكويت.
وتابع قائال: نستذكر منهم 
قصة الش���هيد مبارك النوت 
ال���ذي استش���هد ألنه رفض 
األوامر العراقية بإنزال صورة 
س���مو االمير الراحل الشيخ 
جاب���ر االحم���د ،رحمه اهلل، 
ألنه اعتبرها رمزية وشرعية 
كويتية ورفض األوامر ومن 
ث���م مت اعدام���ه بالرصاص، 
وايضا ال ننس���ى الش���هيدة 
س���ناء القبندي التي ضحت 
الكويت، وال  بدمائها ألج���ل 
ننسى شهيد احلركة الطالبية 

سليمان الفايز.
واش���ار الديحاني الى ان 
املقاومة الكويتية سواء كانت 
او باخلارج ضربت  بالداخل 
اروع األمثلة في الدفاع وحب 
الوطن والتالحم الذي شاهده 
العالم كله جتاه هذه الشعب 
احلر الذي يستحق االحترام 
والتقدير، مؤكدا انه ال ميكن 
نسيان دور دول اخلليج ودول 
العالم التي وقفت مع الكويت 
ودافعت عن شرعيتها وحقها 
في التحرر من االحتالل البائد، 
سائال العلي القدير ان يرحم 
شهداءنا االبرار وكل من دافع 
عن دولتنا الكويت احلبيبة.

الشهداء األبرار

م���ن جهت���ه، أوضح أمني 
س���ر االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت � فرع الواليات املتحدة 
األميركية سعود أبواحلسن أن 
فترة االحتالل العراقي الغاشم 
كانت فترة عصيبة جدا على 
الكويت والكويتيني، لكن ورغم 
قساوة التجربة فإنها حملت 
العديد من املبادئ التي أظهرها 
أبهر  الكويتي بشكل  الشعب 
انه  الى  العالم أجمع، مشيرا 
ومنذ بداية املقاومة الكويتية 
ضد االحتالل اجتمعت جميع 
اطياف املجتمع الكويتي ألجل 
الكويت وشرعية حكامها أسرة 
ال الصب���اح، الفتا الى انه ال 
ميكنا ان ننسى دور املقاومة 
الشعبية وش���هدائنا االبرار 
الذين ضحو بأرواحهم ألجل 

الكويت.
واس���تطرد أبواحلسن ان 
االحتالل عكس مدى التالحم 
ووحدة الصف وعدم التفرقة 
بني كل أطياف املجتمع الكويتي، 
وهي مبادئ رائعة متسك بها 
الش���عب الكويتي بشدة إبان 
االحت���الل العراقي الغاش���م 
قب���ل  25 عاما من اآلن، الفتا 
الى ان على الشعب الكويتي 
التمسك باملبادئ التي أظهرها 
في فترة الغزو، خصوصا أننا 

هزاع الديحانيفهد الديحاني

محمد التركماني

محمد السهو

محمد العنزي

خزانات النفط والدمار الذي حلق بها نتيجة الغزو العراقي للكويت

سعود ابو احلسن

عبداهلل صقر

هناء املطيري

عبدالوهاب القعيط

فواز العنزي

فهد الديحاني: لن 
ننسى دور املقاومة 
الشعبية وشهداءنا 
األبرار الذين ضحوا 
بأرواحهم من أجل 

الكويت

سعود أبو احلسن: 
على الشعب 

الكويتي التمسك 
باملبادئ التي 

أظهرها في فترة 
االحتالل

محمد السهو: 
الشعب الكويتي 

كان صفًا واحداً دون 
النظر إلى طائفة

أو قبيلة

هزاع الديحاني: ال 
ننسى شهداء بيت 
القرين كدليل على 

وحدتنا الوطنية 
وتالحم السني 

والشيعي واحلضري 
والبدوي

فواز العنزي: محنة 
االحتالل تدعونا 
للتآلف والترابط 

ونبذ العنصرية ودحر 
الفتنة

محمد العنزي: 
نثمن دور دول 
اخلليج والدول 
العربية والعالم 

في دعم ومساندة 
احلق الكويتي

عبدالوهاب القعيط: 
ضرورة غرس الروح 
الوطنية التي جتلت 

أثناء تلك احملنة 
في نفوس األجيال

محمد التركماني: 
على الشعب 

الكويتي التمسك 
باملبادئ التي 

أظهرها في فترة 
الغزو

هناء املطيري: دول 
العالم رفضت هذه 

اجلرمية النكراء 
ألن الكويت دولة 

مستقلة



ربع قرن على االحتالل الغاشم
االحد 2 اغسطس 2015

31

الشيخ سلمان احلمود

محن����ة االحت����ال اآلث����م 
ومرارتها فإنها أكدت صابة 
شعب الكويت ومتانة وقوة 
نسيجه االجتماعي وتكاتفه 
ف����ي مواجه����ة اي عدوان 
الكويت  يستهدف زعزعة 
النيل من اس����تقرارها  او 

وأمنها.
وأض����اف ان االحداث 
التي شهدتها الكويت عبر 
تاريخها اثبتت انها عصية 
على أي معتد وانها قوية 
امام أي أزم����ة وان وحدة 
شعبها ومتاسكه ووالءه 
لوطنه وأرضه وقيادته هي 
الذي ترتكز  صمام األمان 
عليه الكويت وتستمد منه 
قوتها اآلن بقيادة صاحب 
السمو االمير وسمو ولي 
العهد وسمو رئيس مجلس 
ال����وزراء ،حفظه����م اهلل 
ورعاهم، في ظل التطورات 
والتحدي����ات االقليمي����ة 

والدولية احلالية.
وأكد ان وحدتنا الوطنية 
وما حتلى ب����ه املواطنون 
من روح وطنية س����امية 
من خ����ال محنة االحتال 
التكاتف والتاحم  عززت 
والتمس����ك بروح األسرة 
الواح����دة في  الكويتي����ة 
مواجه����ة االحت����ال اآلثم 

أكد وزير اإلعام ووزير 
الدولة لش����ؤون الشباب 
الش����يخ س����لمان احلمود 
أن االجماع الدولي الكبير 
على مساندة الكويت ودعم 
قضيته����ا العادلة ورفض 
االحتال اآلث����م عام 1990 
وتصميمه على طرد قوات 
املكانة  االحتال، عك����س 
الت����ي تتمتع بها  العالية 

الكويت في العالم.
وقال احلمود ل� »كونا« 
أمس مبناسبة الذكرى ال� 25 
لاحتال العراقي الغاشم 
الثاني  ف����ي  الب����اد  على 
من أغس����طس إن سياسة 
الكويت احلكيمة وعاقتها 
املتوازنة مع مختلف الدول 
التعامل  ومصداقيتها في 
التي  الدولية  القضايا  مع 
قادها شيخ الديبلوماسية 
الس����مو  العاملية صاحب 
األمير ومتس����ك الش����عب 
الكويتي بوحدته الوطنية 
والشرعية بقيادته كانت 
الذي أجبر  املنيع  الساح 
ق����وات االحت����ال عل����ى 

االنسحاب من الكويت.
وأض����اف أن التاري����خ 
سجل بأحرف من نور الدور 
العظيم الذي قام به صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ورفيقا دربه سمو 
األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد وسمو األمير الوالد 
الشيخ سعد العبداهلل، طيب 
اهلل ثراهما، في حشد العالم 
ملناصرة الكويت ومساندة 

شعبها.
وذك���ر أن القي���������ادة 
الكويتية استطاعت حشد 
أكبر حتال����ف دولي عرفه 
التاري����خ للضغ����ط على 
الع����راق وإجباره  طاغية 
بالق����وة على االنس����حاب 
من كل األراضي الكويتية 
وحترير الباد من القوات 
الغازية بعد سبعة أشهر 
عاثت فيها تقتيا وتشريدا 
أله����ل الكوي����ت وتخريبا 
وتدميرا ملقدرات وممتلكات 

الوطن واملواطنني.
الش����يخ سلمان  وقال 
إنه رغم قس����وة  احلمود 

رغم ترسانته العسكرية 
كما اس����تطاع افش����ال كل 
محاوالت ومخططات قوات 
االعتداء في ش����ق وحدة 

الصف الكويتي.
وق����ال ان ذكرى الثاني 
من اغسطس وما تتضمنه 
من عبر وعظات في كيفية 
البذل والعطاء والتضحية 
والفداء من اجل الوطن يجب 
أن تكون ماثلة أمام شباب 
الكويت وناشئتها، داعيا 
التمس����ك بقيم  الى  اياهم 
الوطنية وتعزيز  الوحدة 
النسيج املجتمعي التي جبل 
عليها اآلباء واالجداد تفويتا 
للفرصة على اي كائن من 
كان يريد ش����را أو ضررا 

لكويتنا احلبيبة.
وأضاف ان ذلك ما أكده 
أهل الكويت جميعا عندما 
استهدفت عقول االرهاب 
االس����ود وآيادي����ه اآلثمة 
الوطني واشاعة  نسيجنا 
الوطن  أبن����اء  الفتنة بني 
الواح����د بح����ادث ارهابي 
جبان استهدف مسجد االمام 
الصادق أوائل شهر رمضان 
املاضي فكانت الكويت كلها 
وكما ه����ي دائما على قلب 
واحد خلف قيادتها احلكيمة 
والرشيدة صفا واحدا قوي 
البنيان عصي النيل منه.

وذكر ان الكويت يحق لها 
ان تفخر بأبنائها الشرفاء 
الذي����ن قاوموا ببس����الة 
ق����وات االحتال  وصابة 
وأجهزته����ا ورفض����وا أي 
التعاون  شكل من اشكال 
معها رغم قسوة هذه القوات 
وممارس����اتها الوحشية، 
داعي����ا املولى عز وجل أن 
يتغمد شهداء الكويت األبرار 
بواسع رحمته وأن يسكنهم 

فسيح جناته.
وأوض����ح أن ش����عب 
الكويت الوفي سيظل يذكر 
بكل تقدير مواقف االشقاء 
ف����ي دول مجلس التعاون 
اخلليجي والدول العربية 
ودول العالم الصديقة التي 
ساندت الكويت وساهمت 
في حتريرها م����ن براثن 

القوات الغازية.

عبر اإلجماع الدولي على مساندتها والتصميم على إنهاء االحتالل

احلمود: محنة االحتالل أوضحت مكانة الكويت العالية
وقيادتها حشدت أكبر حتالف دولي عرفه التاريخ

التجربة القاسية 
املرة أكدت 
صالبة شعب 

الكويت ومتانة 
وقوة نسيجه 

االجتماعي 
وتكاتفه 

في مواجهة 
أي عدوان

الكويت أثبتت 
للعالم أنها دولة 

صغيرة مبساحتها 
كبيرة بشعبها الوفي 

ونظامها الدميوقراطي 
العريق

الشيخ مبارك الدعيج

أكد أن وحدتهم والتفافهم حول الشرعية كانت السبب الرئيسي في طرد املعتدين

الدعيج: مقاومة الكويتيني لالحتالل أذهلت العالم
قال رئي����س مجلس اإلدارة 
املدير الع����ام لوكال����ة األنباء 
الكويتية )كونا( الشيخ مبارك 
الدعي����ج إن العالم لن ينس����ى 
املواقف البطولية املشرفة التي 
قام به����ا أبناء الكويت ملواجهة 
االحتال العراق����ي اآلثم الذي 
تعرضت له الكويت في الثاني 

من أغسطس 1990.
وأضاف الدعيج في تصريح 
صحافي أمس مبناسبة الذكرى 
ال� 25 لكارثة االحتال الغاشم أن 
وحدة الشعب الكويتي ومتاسكه 
والتفافه حول الشرعية كانت 
السبب الرئيسي في طرد قوات 
االحتال وحتري����ر الباد في 

ملحمة بطولية غير مسبوقة.
وذكر أن تصميم الش����عب 
الكويت����ي عل����ى مقاومة قوات 
االحتال املدججة بأحدث أنواع 
الس����اح والعتاد أذهل العالم 
وأكس����به احترام����ه وتعاطفه 
ومساندة قضيته العادلة وبذل 
كل اجله����ود إلنه����اء االحتال 

وحترير الكويت.
وأكد الشيخ مبارك الدعيج أن 

الكويت أثبتت للعالم أنها دولة 
صغيرة مبساحتها كبيرة بشعبها 
الوف����ي ونظامها الدميوقراطي 
العريق وقيمها ومبادئها األصيلة 
ومواقفها الثابتة جتاه مختلف 

القضايا العادلة في العالم.
وقال إن الكويت حصدت إبان 
محنة االحتال العراقي الغاشم 
ثمرة الديبلوماسية احلكيمة التي 
أرسى قواعدها صاحب السمو 
األمير وسياسة االنفتاح على 
العالم الت����ي حرص عليها من 
أجل إعاء مكانة الكويت وتعزيز 
حضورها في احملافل الدولية.

وأوضح أن التاريخ سيذكر 
بكل تقدير اجلهود التي قام بها 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد مع رفيقي دربه 
األمي����ر الراحل الش����يخ جابر 
األحمد واألمير الوالد الش����يخ 
سعد العبداهلل، رحمهما اهلل، 
حلشد املواقف الدولية من أجل 
مؤازرة الكويت ومساندة حقها 

املشروع في انهاء االحتال.
وأض����اف الش����يخ مبارك 
الدعيج أن النجاح الكبير الذي 

حققته القيادة الكويتية والذي 
أسفر عن تشكيل حتالف دولي 
عسكري غير مسبوق لتحرير 
الكوي����ت من براث����ن االحتال 
سيظل عامة بارزة ومضيئة 

في تاريخ العالم.
وأعرب عن تقدير الكويت 
واحترامها حلكومات وشعوب 
العال����م التي آزرت وس����اندت 
احلق الكويتي وحرصت على 
املس����اهمة في حتري����ر الباد 
من القوات الغازية وش����اركت 
في إع����ادة إعمارها خال فترة 
قياسية، مش����يرا إلى املواقف 
التاريخية املشرفة التي قامت 
بها دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية وكثير من الدول 
العربية الشقيقة والدول األجنبية 

الصديقة.
وأكد ان الكويت ستبقى دائما 
متميزة مبواقفها قوية بأبنائها 
وحبهم لوطنهم شامخة بتماسك 
شعبها وتكاتفه عزيزة ورائدة 
بقيادتها احلكيمة في ظل قيادة 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 

العهد، حفظهما اهلل ورعاهما.

عدد جديد من »الهوية« يسلط الضوء على ذكرى االحتالل
أصدر مكتب الشهيد التابع 
للديوان األميري عددا جديدا من 
مجلة »الهوية« يسلط الضوء 
على مرور 25 عاما على االحتال 
العراقي للكوي����ت إضافة إلى 
مقاربة املجلة لتداعيات انفجار 
مسجد اإلمام الصادق في رمضان 
املاضي. وتضمن العدد اجلديد 
موضوع����ات متنوعة حتتفي 
بالهوي����ة إضافة إل����ى عدد من 
األبواب التي تغطي سيرة شهداء 
الكويت واملس����لمني ورجاالت 

الكفاح في العال����م. وافتتحت 
املجلة صفحاتها بتذكر فاجعة 
اإلرهاب التي ضرب مسجد اإلمام 
الصادق.   وكتبت فاطمة األمير 
املديرة العامة ملكتب الشهيد مقاال 
ع����ن دور املكتب بتكرمي ال� 26 
شهيدا الذين قضوا في حادثة 

تفجير مسجد اإلمام الصادق.
من جانبه���ا، عبرت مديرة 
حتري���ر مجلة الهوي���ة فايزة 
املانع في بصمة املجلة الثابتة 
عن مشاعرها في ذكرى الثاني من 

أغسطس مبا متثل من سلطة لها 
سطوتها وحضورها في الوجدان 
الوطني والشعبي. وحفل العدد 
مبجموعة من املقاالت ذات العاقة 
باحلدث، كما تضمن مقاالت عن 
الشهيد الكويتي يونس مال اهلل 
واإلمام علي بن أبي طالب والشهيد 
املوريتان���ي ول���د الزين وعن 
نابليون زيرفاس بطل املقاومة 
اليونانية مختتما بقصيدة ملختار 
عيسى بعنوان »ليوم الصعب قد 

دخرت أميرا«.

د.فواز العنزي  د.عادل خضر عايد 

د.جاسم محمد احلسن د.عبد الرحيم ذياب

املجتمعات لذلك يستوجب منا 
تظافر اجلهود كافة حملاربة 
اإلرهاب والقضاء عليه وهذه 
الرسالة موجهة إلى املجتمع 
الكويتي وعلينا جميعاً تبنيها 

في واقعنا العملي.
وأكد العنزي على أن حب 
الوطن ليس مجرد ش���عار 
نتغن���ى به فعلى الش���عب 
الكويت���ي وكاف���ة املقيمني 
الطيبة  على ه���ذه األرض 
أن يستشعروا نعمة األمن 
واألمان واالستقرار مقارنة مبا 
تواجهه املجتمعات األخرى 
من مصائب وفوضى، مشددا 
على ضرورة بناء الشباب 
على الوس���طية وحمايتهم 
من دع���اة التطرف والبدع 

أك����د عدد م����ن أكادمييي 
جامعة الكويت على ضرورة 
متسك أبناء الكويت بالوحدة 
الوطني����ة والتفافه����م حول 
الرش����يدة وتعزيز  قيادتهم 
الوالء واالنتم����اء لتكريس 
ف����ي  املواطن����ة، مش����ددين 
تصريحات مبناسبة الذكرى ال� 
25 لاحتال العراقي الغاشم 
للكويت على أن في ذلك حصنا 
حصينا للشعب الكويتي ضد 
كل أبواب الفنت وأمام كل معتد 
أثيم يفكر في النيل من هذا 
الشعب األبي. كما أعرب عدد 
من القي����ادات باجلامعة عن 
دورها في التصدي لظاهرة 
اإلره����اب وتعزي����ز الوحدة 

الوطنية. 
في البداية أكد عميد كلية 
الطب د.عادل خضر عايد على 
الدور الكبير لألكادمييني في 
الكوي����ت في خدمة  جامعة 
املجتمع الكويتي في ش����تى 
مناح����ي احلي����اة العلمي����ة 
بالتص����دي  واإلنس����انية 
للظواهر السلبية والدخيلة 
على مجتمعنا وعلى رأسها 
الفكري،  العنف والتط����رف 
وذلك من خال عقد سلسلة 
الوطني  لق����اءات للح����وار 
مع طلب����ة اجلامعة لتعزيز 
املشاركة املجتمعية ملواجهة 
التطرف وتداعياتها  مشكلة 
على املجتمع وتعزيز الوحدة 
الوطنية لديهم وذلك مبشاركة 
العلماء واملهتمني واملثقفني 
لوضع رؤى وأفكار وطنية 
حول مواجهة التطرف وسبل 

حماية املجتمع منه".
أما عمي����د كلي����ة علوم 
وهندسة احلاسوب أ.د.فواز 
العنزي فاعتب����ر أن ظاهرة 
الطائفي  اإلرهاب واالحتقان 
أصبحت داًء عامليًا يهدد أمن 

ومروجو االشاعات. 
من جانبه أكد عميد شؤون 
الرحيم ذياب  الطلبة د.عبد 
أن حب الوطن واالنتماء إليه 
ليست شعارات يتم تداولها 
في مناسبات معينة، بل هي 
جزء حميم من تفاصيل حياة 
الشعوب العربية بشكل عام 
والشعب الكويتي بشكل خاص 
ال سيما خال االحتال الغاشم 
على دولتنا احلبيبة مشيراً 
إلى أن الوحدة الوطنية تعتبر 
الدول  األساس في استقرار 
ومنائها، وفي الوقت احلاضر 
أصبحت احلاجة أكثر إحلاحًا 
لتس����ليط الضوء على هذه 
املفاهيم مجدداً لدى الشباب 
مبا يساهم في تعزيز الوحدة 
الوطنية وترسيخ جذورها 

على كافة األصعدة.
بدوره ذك����ر عميد كلية 
العلوم د.جاسم محمد احلسن 
اننا اليوم نعمل على دعوة 
الش����باب إلى تبن����ي الرأي 
وال����رأي اآلخ����ر وأن يكون 
هناك حوار ج����اد بعيدا عن 
التعص����ب للمحافظة على 
النسيج الوطني، فالتواصل 
االجتماعي مسؤولية مهمة 
في خلق شباب واع سياسيًا 
وأمني����ًا واجتماعيًا حلماية 
التطرف  الوطن وأبنائه من 
الفكر  واإلره����اب ملواجه����ة 
املتط����رف والتص����دي له، 
والعمل على تعزيز املواطنة 
الوطنية.  اللحمة  وتكريس 
والشباب هم عماد احلاضر 
وأم����ل املس����تقبل، وهم من 
سيبني الكويت وسيصونها 
في أوق����ات احملن، وفي ذلك 
عليهم واجب ومس����ؤولية، 
وعلى دولة الكويت حكومًة 
وشعبًا واجب احلفاظ عليهم 

وحمايتهم.

أكادمييون في ذكرى االحتالل: تعزيز الوالء واالنتماء والوحدة 
الوطنية وااللتفاف حول القيادة حصن الكويتيني احلصني

»اإلعالم«: دورة برامجية بكل 
القطاعات تخص ذكرى االحتالل

أعلنت وزارة اإلعالم أنها ومن خالل قطاعاتها املعنية 
استعدت بدورة برامجية خاصة إلحياء الذكرى الـ 25 

لالحتالل العراقي للكويت التي تصادف اليوم.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إن العنوان الكبير 
في هذه الذكرى هو استخالص العبر واالستفادة من 
ــعب الكويتي  ــدروس الوطنية التي ضرب بها الش ال
بجميع أطيافه ومكوناته أروع أمثلة البطولة والصمود 

واملقاومة.
وأوضحت أن جميع محطات وقنوات إذاعة وتلفزيون 
الكويت ستخصص مساحات من ساعات بثها تتناول 
احلديث عن مواقف العزة واإلباء والتفاف الكويتيني 
ــراز جهود اإلغاثة  ــرعية وكذلك إب حول قيادتهم الش
والتكافل والتراحم التي جسدت وحدة الشعب الكويتي 

داخل الكويت وخارجها.
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»الوطني« يستحوذ على %46 
من إجمالي محفظة القطاع املصرفي

»بيتك« لديه ثاني أكبر محفظة
بـ 1.8 مليار دينار

احملفظة االستثمارية باألسهم 
تشكل 9% من أصول القطاع

االستثمارات باألسهم تعادل %83 
من حقوق مساهمي البنوك الكويتية

حجم احملفظة 6.3 مليارات دينار.. استثمارات بغرض املتاجرة وبشركات زميلة وأسهم متاحة للبيع

خارطة استثمارات البنوك في األسهم الكويتية

المحلل المالي 

تعرض »األنباء« حتليال خاصا عن  احملفظة االستثمارية في األسهم التي متتلكها 
البنوك الكويتية املدرجة، إسـالمية وتقليدية، في ميزانياتها العمومية وايرادات 
االستثمار احملققة منها. وتبلغ احملفظة االستثمارية 6.3 مليارات دينار. وتتضمن 
احملفظة االسـتثمارية في األوراق املالية: )استثمارات في األوراق املالية بغرض 
املتاجرة، واسـتثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع، واسـتثمارات في شـركات 
زميلة غير مجمعة( وجميع انواع االستثمارات في االسهم واالوراق املالية محتفظ 
بها لتاريخ االسـتحقاق والصكوك في الكويت وخارجها باستثناء االستثمارات في 
الشـركات التابعة املجمعة التي يتم جتميع ميزانيتها وأرباحها في الشـركة األم 
)البنك( باستثناء االستثمارات العقارية. وتشكل احملفظة االستثمارية اإلجمالية 
للقطاع املصرفي نحو 9% من اجمالي أصول القطاع التي بلغت نهاية مارس 2015 
نحو 70.1 مليار دينار )232 مليار دوالر( بينما شكلت نهاية الربع األول من 2014 
نحو 9.4% من اجمالي أصول القطاع. كما تعادل محفظة االسـتثمارات في األوراق 
املالية ما نسـبته 83% من اجمالي حقوق املساهمني للبنوك الكويتية، وفيما يلي 

توزيع أكبر 7 محافظ استثمارية في االسهم لـ 7 بنوك كويتية:

1  بنك الكويت الوطني 

ميتلك بنك الكويت الوطني اعلى قيمة محفظة استثمارية 
في األوراق املالي���ة ضمن قطاع البنوك الكويتية حيث بلغت 
نهاية مارس 2015 نحو 2.87 مليار دينار وبنسبة منو عن الربع 
االول من 2014 بلغت 6.7%. كما تساهم احملفظة االستثمارية 
بنحو 12.3% من اجمالي أصول البنك الوطني التي بلغت 23.3 

مليار دينار.
وانخفضت مس���اهمتها من األصول من 13.1% نهاية الربع 
األول ل� 2014. وتعادل احملفظة االس���تثمارية للبنك اكثر من 
ضعف )110%( قاعدة حقوق املس���اهمني ما يعتبر تركزا عاليا 
واألعل���ى في القطاع املصرفي الذي بلغ معدله 83% وتش���كل 
احملفظة االستثمارية للوطني نحو 46% من احملفظة االستثمارية 

االجمالية للقطاع املصرفي.

2  بيت التمويل الكويتي

اما بيت التمويل الكويتي فيمتلك ثاني اكبر محفظة استثمارية 
في ميزانيته بعد البنك الوطني بقيمة 1.82 مليار دينار نهاية 
مارس 2015 وبحصة 29% من اجمالي احملفظة االس���تثمارية 
للبنوك الكويتية املدرجة ونتيجة لعملية اعادة هيكلة احملفظة 
االستثمارية لبيتك انخفضت استثمارات البنك خالل فترة ال� 
12 شهر املاضية املنتهية في الربع األول من 2015 بنسبة %1.7 
باملقارنة مع مارس 2014 وتشكل احملفظة االستثمارية %10.6 
من أصول البنك التي بلغت 17.2 مليار دينار باملقارنة مع %11.3 
في نهاية الربع األول ل� 2014. كما تعادل استثمارات بيتك في 
األوراق املالية اكثر من ضعف حقوق املساهمني للبنك )%107( 

التي بلغت 1.7 مليار دينار.

3  بنك برقان

اما احملفظة االس���تثمارية لبنك برقان فترتيبها الثالث من 
حيث القيمة في القطاع املصرفي، حيث بلغت 424 مليون دينار 
وتساهم بنحو 5.4% من أصول البنك بعد ان شكلت 6.3% نهاية 
2014، ويعادل حجم احملفظة 67% من حقوق املساهمني منخفض 
من 84% نهاية الربع االول من 2014. كما تشكل احملفظة حصة 

6.7% من االستثمارات املالية للقطاع املصرفي.

4  البنك األهلي الكويتي

بلغت قيمة احملفظة االستثمارية في األوراق املالية للبنك 
االهلي الكويتي نحو 354 مليون دينار بارتفاع نسبته %10.4 
ع���ن الربع األول ل� 2014، وتش���كل 9.9% من اجمالي األصول 

وتعادل 65% من حقوق املساهمني.

5  البنك التجاري

اما البنك التج���اري وبنك بوبيان فق���د بلغت محفظتهما 
االستثمارية في األوراق املالية 228 مليون و206 مليون دينار 
وشكلت 5.6% و7.4% من اجمالي األصول على التوالي. البنوك 
الصغيرة تتمتع بنسب مريحة الستثماراتها من اجمالي األصول 

وحقوق املساهمني.

6  البنك األهلي المتحد

بلغت احملفظة االستثمارية للبنك األهلي املتحد باألوراق املالية 
نحو  158 مليون دينار وشكلت فقط 4.3% من األصول.

7  بنك الخليج

تأتي احملفظة االستثمارية لبنك اخلليج باملرتبة السابعة 
باس���تثمارات قيمتها 88 مليون دينار، وتشكل فقط 1.6% من 

أصول البنك.

استثمارات ضخمة للبنوك الكويتية في األسهم..في الصورة جانب من مجمع البنوك 

»التجارة«: إنشاء 4 فنادق جديدة
علمت »األنباء« ان اللجنة الدائمة لتصنيف الفنادق والشقق الفندقية واملنتجعات املشكلة برئاسة وزارة التجارة وعضوية 
وزارتي »املالية« و»الداخلية« وغرفة التجارة و»البلدية« واحتاد الفنادق ستعقد اجتماعها الثالثاء املقبل ملناقشة منح 
تراخيص إلنشاء 4 فنادق وشقق فندقية جديدة. وقال أحد أعضاء اللجنة إن هناك موافقات مبدئية من قبل جلنة الفنادق 
إلنشاء تلك الفنادق والشقق الفندقية، مشيرا الى أن اللجنة ستمنح أصحاب هذه املنشآت اجلديدة املوافقات النهائية للبناء 
بعد استكمالهم جميع األوراق املطلوبة. وستناقش جلنة الفنادق خالل اجتماعها تصنيفات بعض املنشآت الفندقية وتقارير 
الزيارات امليدانية التي قام بها أعضاء اللجنة لتلك املنشآت والكشف عن مدى التزامهما بتطبيق معايير التصنيف.
عاطف رمضان
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4.5 مليارات دينار عجز محتمل بامليزانية احلالية

مليار دينار، وهي قيمة أعلى 
بنحو 3.1 مليارات دينار عن تلك 
املقدرة في املوازنة. ومع إضافة 
نحو 1.5 مليار دينار، إيرادات 
غير نفطية، وهي التي جتاوزت 
امللياري دينار فعليا للسنتني 
املاليتني الفائتتني، ستبلغ جملة 
إيرادات املوازنة، للسنة املالية 
احلالية، نحو 15.3 مليار دينار. 
ومبقارنة هذا الرقم باعتمادات 

املصروفات البالغة نحو 19.2 
مليار دينار، فمن احملتمل أن 
العامة للسنة  املوازنة  حتقق 
املالية 2016/2015 عجزا، تتراوح 
قيمته ما بني 3.5 و4.5 مليارات 
دين����ار، ولكن رقم ذلك العجز 
يعتمد أساسا على معدل أسعار 
النف����ط وإنتاجه، ملا تبقى من 
السنة املالية احلالية أو نحو 

8 أشهر قادمة.

الش���ال  تقري���ر  ق���ال 
االقتصادي انه بانتهاء شهر 
يوليو 2015، يكون قد انتهى 
الثلث األول من السنة املالية 
احلالية 2016/2015، وبلغ معدل 
سعر برميل النفط الكويتي، 
لشهر يوليو، معظمه، نحو 
53.8 دوالرا للبرميل، منخفضا 
مبا قيمته نحو -5.2 دوالرات 
للبرميل، أي ما نسبته نحو 
-8.8%، عن معدل شهر يونيو 
البالغ نحو 59 دوالرا للبرميل، 
وهو يزيد بنحو 8.8 دوالرات 
للبرميل، أي مبا نسبته نحو 
19.6%، عن السعر االفتراضي 
اجلدي���د املقدر ف���ي املوازنة 
احلالية والبال���غ 45 دوالرا 

للبرميل.
التقري����ر ان أن  وافترض 
تكون الكويت قد حققت إيرادات 
نفطية، في ش����هر يونيو، مبا 
قيمته نح����و 1.1 مليار دينار، 
وإذا افترضنا استمرار مستويي 
اإلنتاج واألسعار على حاليهما � 
وهو افتراض، قد ال يتحقق � فمن 
املتوقع أن تبلغ قيمة اإليرادات 
النفطية احملتملة، للسنة املالية 
احلالية مبجمله����ا، نحو 13.8 

نحو 14 مليار دينار إيرادات نفطية محتملة للسنة املالية احلالية

11 ألف دينار نصيب الفرد من الناجت احمللي
قال تقرير الشال ان تقديرات اإلدارة املركزية لإلحصاء األولية 
للناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية لعام 2014 بلغت نحو 
46564.1 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 163.7 مليار دوالر، وقد 

عدلت اإلدارة أرقام عام 2013، إلى األدنى، لتصبح نحو 
49392.2 ملي���ون دينار، بدال من نحو 49862.6 

مليون دينار، أي إن نس���بة التعديل بلغت 
نحو -0.9%، وليبلغ معدل النمو االسمي، 

في عام 2013، مقارن���ة مبثيله في عام 
2012، نحو 1.4%، بعد أن كان نحو %2.3. 
وعليه، فإن معدل النمو االس���مي، في 
عام 2014، مقارنة بعام 2013، قد سجل 
انخفاضا بنس���بة -5.7%. وانخفض 

نصيب الفرد، من الناجت احمللي اإلجمالي، 
من نحو 12742 دينارا، في عام 2012، إلى 

نحو 12457 دينارا في عام 2013، وإلى نحو 
11379 دينارا، في ع���ام 2014، وهو ما يعادل 

نحو 40 ألف دوالر، أي بانخفاض بلغت نس���بته 
نحو -%8.7.

وضمن التقرير فقد بلغ حجم اإلنفاق االس���تهالكي النهائي، 
نحو 22158.4 مليون دينار، مرتفعا عن مس���تواه في عام 2013 
بنسبة 8%، وميثل ما نسبته 47.6%، من الناجت احمللي اإلجمالي، 
علما بأن هذه النسبة كانت نحو 38.7% و41.5%، في عامي 2012 

و2013، على التوالي. وانخفض صافي االدخار من نحو 24721.2 
مليون دينار، في ع���ام 2013، إلى نحو 19391 مليون دينار، في 
عام 2014، أي بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته -21.6%. وبلغت 
نسبة صافي التكوين الرأسمالي نحو 9.1%، من الناجت 
احمللي اإلجمالي، وهي نسبة مازالت متدنية، جدا، 
وحتت���اج الكويت إلى أكثر من ضعفيها، إذا 
أرادت حتفيز االقتصاد احمللي، وشريطة 
ارتباط إنفاقه بخفض مستوى االختالالت 
الهيكلية في االقتصاد، وهي تتس���ع، 
حاليا.وأش���ار التقرير الى ان نصيب 
استخراج النفط اخلام والغاز الطبيعي، 
في الناجت احمللي اإلجمالي، بلغ نحو 
28059.2 مليون دينار، نتيجة النخفاض 
األسعار العاملية للنفط، وإنتاجه، مقابل 
نحو 31297.7 مليون دينار عام 2013، أي 
بانخفاض بلغت نس���بته نحو -10.3%، كما 
بلغت مساهمته، شامال اخلدمات ذات الصلة، في 
الن���اجت احمللي اإلجمالي، نحو 60.5%، بانخفاض من نحو 
63.5%، في عام 2013. وسترتفع نسبة مساهمة القطاع النفطي، 
في االقتصاد، مبا نسبته نحو 5.9%، إذا أضفنا مساهمة املنتجات 

النفطية املكررة.

تقرير الشال

الرئيس التنفيذي للشركة قال في حوار لـ »األنباء« إن عقد االنتفاع لسوق شرق سينتهي في 2019

»الوطنية العقارية«: ال ندير املنطقة احلرة.. وننتظر حكم القضاء
املدارة والعائد من تلك 
االستراتيجية سنويا؟

٭ هذه استراتيجية جديدة 
لدى الشركة، ولدينا في الوقت 
احلالي 3 عقارات حتت إدارتنا، 
وذلك كوننا نتميز باخلبرة 
الكافية ف���ي إدارة املجمعات 
والعقارات، ويصعب احلديث 
عن حج���م العقارات والعائد 
منها في الوقت احلالي، لكنه 

مربح بالنسبة للشركة.

 كيف ترون قانون 
الـ B.O.T اجلديد؟

٭ يؤث���ر على املش���روعات 
اجلديدة ونشعر بخيبة أمل 
حياله وغير عادل بالنسبة لنا 
كما أنها ال تغطي املشروعات 
املوجودة فعلي���ا، ونأمل أن 
تعدل في اجتماعات مجلس 

األمة املقبل.

كيف ترون السوق 
العقاري احمللي بكل 

أنواعه؟
٭ القطاع العقاري التجاري 
في الكويت مشبع لكن في ذات 
الوقت هناك مبعدالت إشغال 
ألنه سوق يعتمد على ما يطلبه 
السوق العقاري التجاري وما 
العق���ارات فمازالت  يعرضه 
هناك الفرص لتحقيق النمو 
خاصة عندم���ا يتميز العقار 

باخلدمات اجليدة.
العموم  وعل���ى وج���ه 
بالنس���بة للسوق العقاري 
الكويتي، فإن أسعار األراضي 
مرتفعة جدا فعندما تكون 
قيمة األرض 70% من قيمة 
تطوي���ر املبن���ى فإن���ه لن 
تكون هناك فرصة لتحقيق 
عائد للمساهمني، وفي هذه 
احلالة نعتبر أن ارتفاع قيمة 
أمام  األراضي تشكل عائقا 
تطوير القطاع العقاري في 
الكويت، لذل���ك نبحث من 
أجل حتقيق عائد ملساهمينا 
من خالل البحث عن أراض 
الثمن مثل ما  غير مرتفعة 
الكويت، لكنه بالنسبة  في 
للمستثمرين الذين يبحثون 
عن عائد ثابت منخفض فإنه 

فرصة بالنسبة لهم.

املناس���بة إلقامة مثل مجمع 
سوق ش���رق، فإننا سنقوم 
ببن���اء مجمع مياثل���ه، لكن 
هذا مستحيل في ظل الوضع 
الراه���ن من ن���درة األراضي 

املتاحة في الكويت.

سوق شرق أحد 
 ،B.O.T مشروعات الـ

متى سينتهي وما 
خطتكم بعد انتهاء 

فترته؟
٭ نعم إنه من أحد مشروعات 
ال� B.O.T وسينتهي في عام 
2019، وهناك ع���دة خيارات 
الس���احة لدى الشركة  على 
منها التفكي���ر في بناء مثله 
ف���ي أبوظبي وهو مش���روع 
»درمي مول«، أما في الكويت 
فمازال لدينا الوقت حتى نرى 

ما سيحدث.

وفقا إلستراتيجية 
العمل اجلديدة بدأت 

الشركة في إدارة 
األمالك والعقارات 

للغير، فنود التعرف 
على تلك االستراتيجية 

وحجم العقارات 

ذاتها من العام املاضي، وبلغ 
متوسط معدل إشغال العقارات 
التي متتلكها وتديرها الشركة، 
مبا فيها سوق شرق الواجهة 
البحرية، نسبة 98% خالل هذه 

الفترة.

كيف ترون مركز 
سوق شرق في الوقت 

الراهن؟
٭ اليزال س���وق ش���رق هو 
الواجهة البحرية حتى اليوم 
وواحدا من أهم وأكثر األسواق 
زيارة في الكويت ملا فيه من 
تنوع منذ افتتاحه حتت رعاية 
س���مو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد، رحمه اهلل، وقد 
وضع س���وق شرق الواجهة 
البحرية معيارا للتميز جلميع 
املشاريع التي جاءت بعده وقد 
استقطب جناحات عديدة على 

مدى عقدين من التشغيل.

هل لديكم نية بإقامة 
مجمعات على شاكلة 
سوق شرق مستقبال 

في الكويت؟
٭ ل���و اننا وجدن���ا األرض 
املناسبة ذات املوقع واملساحة 

بـ »الوطنية العقارية« 
من وقف عملياتكم 

باملنطقة احلرة؟
٭ ال يسعنا احلديث عن هذا 
املوضوع، كونه مازال ينظر 

أمام احملاكم.

كيف تنظرون إلى 
قطاع التجزئة في 

الكويت واملنطقة؟ وهل 
توجد لديكم خطط 

ونوايا إلنشاء مجمعات 
جتارية في الكويت على 

غرار سوق شرق؟
٭ قطاع التجزئة في السوق 
الكويتي متميز إقليميا مبعدل 
إنفاق اس���تثنائي مما يجعل 
العقاري  التجزئ���ة  س���وق 
مليئ���ا بفرص النم���و بدعم 
من عدة عوام���ل أولها النمو 
الدخل  الدميوغرافي، وزيادة 
للفرد، وأيضا حتسن التمويل 
العقاري، على الرغم من قلة 
الواس���عة إلقامة  األراض���ي 

املجمعات الكبيرة.
وف���ي الكوي���ت، ارتفعت 
إيرادات اإليجار لدى »الوطنية 
العقاري���ة« ف���ي الربع األول 
بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة 

غير أساسية والتركيز 
على العقار، فما حجم 
االستثمارات التي مت 

التخارج منها؟
٭ لقد قمنا ببيع بعض األصول 
غير الرئيسية وباألخص غير 
العقارية خالل الس���نوات ال� 
3 املاضية، حيث بعنا بعض 
األصول في كل من دبي وعمان 
وبيروت وليس من املهم قيمة 
هذه األصول بقدر السبب وراء 
بيع هذه األصول، حيث قامت 
الشركة ببيع هذه األصول من 
أجل التركيز على املشروعات 
العقاري���ة واتباع سياس���ة 

االستثمار الطويل األمد.

نود التعرف على آخر 
ما توصلتم إليه بشأن 

إدارة املنطقة احلرة؟
٭ إدارة املنطق���ة احلرة من 
املثارة لكن  أهم املوضوعات 
احلديث عنها في الوقت الراهن 
ليس مجديا كون هذا املوضوع 
مازال ينظر في احملكمة، لكننا 
ف���ي الوقت احلال���ي ال ندير 

املنطقة احلرة.

ما األضرار التي حلقت 

ما العوامل الرئيسية 
في إستراتيجيتكم 

وخطتكم للعمل خالل 
األعوام املقبلة؟

الوطنية  ٭ تواصل الشركة 
العقارية تنفيذ استراتيجيتها 
القائم���ة على حتس���ني أداء 
املبنية  أصولها اجلوهري���ة 
وتسريع عملية تطوير أصولها 
املتمثلة في  االس���تراتيجية 
الكبرى املتمثلة  املشروعات 
في »جراند هايتس« في مصر 
و»رمي مول« في أبوظبي، كما 
أننا نركز على املدى املتوسط 
بالتركيز على 8 أسواق لدينا 

فيها مشروعات وأصول.
ه���ذا وقد قامت الش���ركة 
مؤخرا بإعادة هيكلة قروض 

قيمتها 154 مليون دينار.

نود التعرف على 
طبيعة الهيكلة والهدف 

منها، وما إجمالي 
القروض وااللتزامات 

على الشركة بنهاية 
الربع األول؟

٭ يبل���غ إجمال���ي الدي���ون 
املس���تحقة على الشركة 180 
مليون دينار، وقد متت إعادة 
هيكلتها من خالل شقني: الشق 
األول وه���و يتك���ون من 154 
مليون دينار مت���ت هيكلتها 
خالل الرب���ع الثالث من 2013 
وال� 30 مليون دينار األخرى 
مت���ت هيكلتها خالل الس���نة 
احلالية 2015، وجتدر اإلشارة 
إلى أن كل هذه القروض قبل 
إعادة هيكلتها كانت قصيرة 
األجل بطبيعتها وبالتالي كانت 
استحقاقاتها مرتفعة في حني 
أن ه���ذه األموال املقترضة قد 
مت استثمارها في أصول على 
املدى الطويل مما كان يستوجب 
إعادة هيكلتها من أجل تقليص 
املديونية القصيرة األجل على 
الش���ركة، حيث حسنت هذه 
العملية من السيولة اجلارية 
لدى الشركة وأعطت للشركة 
مجاال لدعم مش���اريع تطوير 
مهمة خالل السنوات املقبلة.

أعلنتم أن الشركة تنوى 
بيع بعض استثمارات 

)ريليش كومار( سميع الدين صديقي يستعرض ماكيت أحد مشروعات الشركة    الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية سميع الدين صديقي

تكرار جتربة سوق 
شرق في الكويت 
مستحيل في ظل 

ندرة األراضي

نشعر بخيبة أمل من 
 »B.O.T« قانون الـ

اجلديد.. ونأمل إعادة 
النظر فيه

أجنزنا إعادة هيكلة 
ديوننا البالغة 180 
مليون دينار بنجاح

مدحت فاخوري

قال الرئي�س التنفيذي 
للش�ركة الوطنية العقارية 
س�ميع الدين صديقي في 
حوار خاص م�ع »األنباء« إن 
الش�ركة ال تدي�ر أنش�طة 
ومنشآت املنطقة التجارية 
احلرة في الوقت احلالي، كون 
القضية منظورة أمام القضاء 

الكويتي للفصل فيها.
وأوضح صديقي أن مشروع 
سوق شرق من أحد مشروعات 
ال� »B.O.T« وسينتهي عقد 
االنتفاع في عام 2019، وال 
يزال أمام »الوطنية العقارية« 
متس�ع من الوق�ت لترى ما 
سيحدث في جتديد السوق 
من عدمه، بيد أن صديقي أكد 
عزم الشركة على بناء مجمع 
على نفس فكرة سوق شرق 
في مشروع درمي مول الذي 
تنفذه الش�ركة ف�ي إمارة 

أبوظبي.
وذكر صديقي أن الشركة 
أجنزت بنجاح عملية إعادة 
هيكلة لديونها البالغة 180 
ملي�ون دين�ار م�ن خالل 
مرحلت�ن لتخف�ض بذلك 
املخاط�ر عل�ى ميزانيتها 
العمومية إلى جانب تخارجها 
من األصول غي�ر العقارية، 
مشيرا إلى أن الشركة تنتهج 
االس�تثمار طوي�ل املدى 
وإدارة عقارات الغير.. وفيما 

يلي تفاصيل اللقاء:

نسخة التقرير كاملة 
على املوقع االلكتروني

يوليو.. أسوأ أداء للنفط
الذهب ألدنى هبوط شهري.. والدوالر يواصل االرتفاع

عواصم ـ وكاالت: النفط كان جنم شهر يوليو بامتياز، 
حيث أنهى خام برنت شهر يوليو على خسائر بنسبة %18 

بالغا 52.21 دوالرا للبرميل، بينما هوى اخلام األميركي 
بنسبة 21% في الشهر ذاته في أكبر خسارة شهرية منذ 

األزمة املالية بالغا 47.3 دوالرا للبرميل.
وفي الواليات املتحدة أيضا، سجل إنتاج النفط األميركي 

في يوليو أكبر هبوط شهري منذ يوليو 2011 مسجال 9.5 
ماليني برميل يوميا.

وفي مسح لـ »رويترز« أظهر ارتفاع إنتاج »أوپيك« في 
يوليو ألعلى مستوياته الشهرية في السنوات األخيرة 

ليصل إلى 32 مليون برميل يوميا. 
وأدت هذه التحوالت في قطاع الطاقة، إلى تكبد سهم 

»أكسون موبيل« 4.6% بعد هبوط أرباح الشركة 52% في 
الربع الثاني إلى 4.2 مليارات دوالر.

وفي السياق نفسه، هبط سهم »شيفرون« 4.9% بعدما 
هوت أرباح الشركة 90% في الربع الثاني إلى 571 مليون 

دوالر.
وأدت هذه النتائج إلى إغالق األسهم األميركية على 

انخفاض نهاية األسبوع، لكن املؤشرات األميركية الثالثة 
داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 
حققت مكاسب شهرية بلغت 0.4% واثنني% و2.8% على 

الترتيب. 
وفي املنطقة، سجلت صادرات النفط في جنوب العراق 
تسجل رقما قياسيا في يوليو ليتجاوز 3 ماليني برميل 

يوميا.
وفي أسواق العمالت، واصل الدوالر مكاسبه أمام العمالت 

الرئيسية لينهي يوليو مرتفعا بنسبة 1.4% مقابل اليورو 
و1.2% مقابل الني. أما الذهب فقد واصل خسائره حيث فقد 
6.4% خالل يوليو في أكبر هبوط شهري منذ يونيو 2013 

مغلقا عند 1103 دوالرات لألونصة.
وفي امللف العاملي أيضا، أعلنت البورصة اليونانية فتح 

أبوابها االثنني املقبل بعد إغالق دام 5 أسابيع.

تراجع حاد ألرباح عمالقي النفط االميركيني شيفرون واكسون موبيل بسبب تراجع اسعار النفط                                                     )رويترز(



اقتصاد
االحد 2 اغسطس 2015

34

النصف  أداء »بيتك« خ���ال 
الثاني من العام احلالي، مشيرا 
الى انه من غي���ر املتوقع ان 
يرصد »بيت���ك« مخصصات 
بنفس حجم املخصصات في 

النصف األول. 
وفي س���ؤال عن مضامني 
افتت���اح »كي ت���ي« بنك في 
أملاني���ا واخلدمات املطروحة 
والعم���اء املس���تهدفني، قال 
الناه���ض ان »بيت���ك« رأى 
فرص���ة منو كبي���رة جدا في 
دخول السوق األملاني خلدمة 
اجلالية التركية واملسلمني في 
املقام األول والبالغني نحو 4 
ان  الى  مايني نسمة، مشيرا 
»بيتك« من خ���ال بنكه في 
أملانيا س���يركز على متويل 
السكن اخلاص والتمويات 
الشخصية وبطاقات االئتمان، 
كما سيكون للبنك دور كبير 
املتبادلة  التجارة  في متويل 
بني الشركات التركية الصغيرة 
واملتوسطة في أملانيا بالتجارة 
البينية بينها وبني تركيا في 
االستيراد والتصدير مما يعطي 
البنك وعماءه قيمة مضافة.

وكشف الناهض عن خطة 
»بيتك« في ان يصل عدد فروع 
»كي ت���ي« بنك في أملانيا الى 
7 فروع في املدن الرئيس���ية 
احليوي���ة ف���ي أملاني���ا منها 
ميونيخ وبرل���ني قبل نهاية 

خطتنا بلوغ 7 أفرع للبنك األملاني هذه السنة

الناهض: »كي تي« بنك يركز على متويل 
السكن اخلاص والتمويالت الشخصية

العام 2015.
وكان افتت���اح »ك���ي تي« 
بن���ك خطوة غير مس���بوقة 
لم تش���هدها أملانيا فحس���ب 
ب���ل أوروبا قاطبة بتدش���ني 
»بيتك« اول مصرف اسامي 
متكامل يتطلع الى فرد مظلة 
خدماته على مايني املسلمني 
املقيمني هناك، وكذلك الراغبون 
باالستفادة من اخلدمات املالية 
اإلسامية من األديان االخرى 
مبا يعزز م���ن قوة الصيرفة 
اإلس���امية التي تشهد منوا 

ملحوظا وإقباال كبيرا.

قال الرئيس التنفيذي في 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
مازن الناهض انه بالرغم من 
رص���د »بيت���ك« مخصصات 
حتوطية كافي���ة ملواجهة اي 
ظروف استثنائية، اال انه متكن 
من حتقيق نسبة منو بلغت 
14.1% وأرب���اح صافية 62.3 
مليون دينار في النصف األول 
من العام احلالي، وكذلك ارتفاع 
ايرادات التمويل بشكل ملحوظ 
بل���غ 15%، مم���ا يؤكد جناح 
التركيز  سياسة »بيتك« في 
على العمل املصرفي االساسي 

وترشيد املصاريف.
وأضاف الناهض في مقابلة 
»س���ي ان بي س���ي« عربية 
عقب اعان »بيتك« لنتائجه 
عن النص���ف األول من العام 
احلالي وتدشني »كي تي« بنك 
انتهى  أملانيا، ان »بيتك«  في 
من دمج 3 شركات استثمارية 
»بيت���ك العقاري���ة« و»بيتك 
االستثمارية« و»بيتك كابيتال« 
 ،KFH Capital في شركة واحدة
وذلك به���دف تعزيز التركيز 
النش���اط االستثماري،  على 
الفتا الى ان »بيتك« يعمل على 
التركيز على جودة األصول 
وتخفيض الديون املتعثرة قدر 
اإلمكان وقد مت اخذ مخصصات 

كافية مقابلها.
مازن الناهضوتوقع الناهض ان يتحسن 

بنمو 45٫5٪.. واإليرادات تنمو ٪66٫4

»ميزان« تربح 12٫8 مليون دينار بالنصف األول

»حقق����ت املجموع����ة منوا 
10.1% في األرباح  بنس����بة 
األساسية خال هذا الربع، 
ومنوا بنس����بة 14.8% في 
األرب����اح األساس����ية خال 
النص����ف األول. وجاء هذا 

الق����وي بفضل منو  النمو 
أداء جميع قطاعات األعمال 
وأيض����ا انتعاش الس����وق 
االس����تهاكي ف����ي املنطقة 
تزامنا مع شهر رمضان. كما 
ارتفعت أرباحنا هذا الفصل 
بفضل تعويض التأمني الذي 
حصلنا عليه مما أضاف 2.2 
مليون دين����ار إلى أرباحنا 
الصافية، مما أدى إلى منو 
األرباح الصافية إلى %66.4 
في الربع الثاني وإلى %45.5 

في النصف األول«.
وأضاف وولش: »نظرتنا 
له����ذا الع����ام إيجابية جدا 
من ناحي����ة منو الطلب في 
أس����واقنا، كما نستمر في 
التطوري  البرنامج  تنفيذ 
إلى  الذي يهدف  للش����ركة 
االرتقاء أكثر في مس����توى 
اجل����ودة الت����ي نقدمها في 
جميع منتجاتن����ا وتلبية 

احتياجات عمائنا.

أرباح  التعوي����ض، ترتفع 
النصف س����نوية من 10.6 
مايني دينار إلى 12.8 مليون 

دينار.
وقال الرئيس التنفيذي 
للش����ركة ج����اري وولش: 

أعلن����ت ش����ركة ميزان 
القابض����ة، وه����ي إح����دى 
أكب����ر ش����ركات تصني����ع 
وتوزيع املنتجات الغذائية 
واالس����تهاكية في منطقة 
اخلليج، عن نتائجها املالية 
للرب����ع الثاني م����ن 2015، 
محققة أرباحا صافية بلغت 
7.3 ماي����ني دينار، بزيادة 
قدره����ا 66.4% عن إيرادات 
الفت����رة ذاته����ا م����ن العام 
املاض����ي. وبلغ����ت األرباح 
الصافية للنصف األول من 
العام احلال����ي 12.8 مليون 
دينار، بزيادة قدرها %45.5 
عن أرباح الفترة ذاتها من 

العام املاضي.
وضم����ت أرب����اح الربع 
الثاني 2.2 ملي����ون دينار 
األث����ر اإليجابي  كصاف����ي 
التأم����ني الذي  لتعوي����ض 
حصلت عليه الشركة والذي 
سبق أن أعلنت عنه، وبهذا 

الرئيس التنفيذي مليزان القابضة جاري وولش

األداء املالي للشركة في الربع الثاني

أداء العمليات في الكويت واألسواق اإلقليمية بالنصف األول

٭ مجال األغذية: ارتفعت إيرادات مجال األغذية 
18.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاضي، لتبلغ 

38.9 مليون دينار، ومتثل إيرادات هذا املجال 
75.4% من إجمالي إيرادات املجموعة، إذ تتضمن 
إيرادات من قطاع إنتاج وتوزيع األغذية %52.1، 
والتجهيزات الغذائية 13.9% واخلدمات الغذائية 

.%9.4
حيث ارتفعت إيرادات قطاع إنتاج وتوزيع األغذية 
12.6%، ودفع ذلك النمو في جميع خطوط عمليات 
الشركة في جميع األسواق، كما ارتفعت إيرادات 
قطاع التجهيزات الغذائية 6%. ومن املتوقع أيضا 

أن يشهد القطاع منوا في الكويت مع انتهاء إنشاء 

املطبخ املركزي للشركة خلدمة عقود التجهيزات 
الغذائية.

في حني ارتفعت إيرادات قطاع اخلدمات الغذائية 
112.2% بفضل عقد مع برنامج األغذية العاملي التابع 
لألمم املتحدة. وتتوقع الشركة مزيدا من النمو مع 

جناحها في إبرام عقود مع األمم املتحدة.
٭ مجال غير األغذية: ارتفعت إيرادات مجال 

غير األغذية 6.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
املاضي، لتبلغ 12.7 مليون دينار. ومتثل إيرادات 
هذا املجال 24.5% من إجمالي إيرادات املجموعة، 
إذ يتضمن إيرادات من قطاع السلع االستهالكية 

سريعة الدوران واألدوية الذي متثل 21.3% من 

إجمالي اإليرادات وقطاع الصناعات الذي ميثل 
3.2% من إجمالي اإليرادات.

وارتفعت إيرادات قطاع السلع االستهالكية سريعة 
الدوران واألدوية 9.7% مقارنة بالفترة ذاتها من 
العام املاضي، حيث حققت الشراكات األداء الذي 
هدفت له الشركة، بينما انخفضت إيرادات قطاع 

الصناعات 8.2% ألن مصفاة الشركة الكويتية 
إلنتاج الزيوت والشحوم كانت في مرحلة إعادة 

اإلنشاء. وشهدت العمليات األخرى في هذا القطاع 
منوا وفق ما كان متوقعا، إذ تدعم هذه العمليات 
بقية القطاعات التي تشغلها ميزان القابضة حتت 

نظام التكامل العمودي.

٭ الكويت: أطلقت الشركة منشأة جديدة 
للتجهيزات الغذائية، ما يرفع قدرة الشركة في 

هذا القطاع على زيادة 10 آالف الى 20 ألف 
وجبة في اليوم.

بدأت توزيع املنتجات الباردة من العالمة العاملية 
»ستاربكس« في اجلمعيات التعاونية واألسواق 
املركزية اخلاصة ضمن اتفاقية توزيع أبرمتها 

مع »آرال فودز«.
افتتحت الشركة الكويتية إلنتاج الزيوت 

والشحوم مصفاتها اجلديدة.
حصلت الشركة على موافقة افتتاح مركز جديد 

لتوزيع األغذية.
٭ اإلمارات: استكملت الشركة إنشاء خط إنتاج 

بطاطس »كيتل« بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 
2.1 مليون وحدة، وبدأت الشركة بيع بطاطس 

»كيتل« في اإلمارات في مايو املاضي.
٭ قطر: مت إنشاء خط إنتاج قوارير املياه بقدرة 

إنتاجية ما بني 23 ألف و56 ألف قارورة في 

الساعة. وتستحوذ عالمتي الشركة للمياه »دانة« 
و»أكوا جلف« على أكبر حصة في قطاع قوارير 

املياه في قطر.
٭ العراق: افتتحت الشركة متجرين استهالكيني 

في كل من أربيل ودهوك حتت رعاية برنامج 
األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة.

٭ السعودية: استكملت الشركة بناء مستودع 
جديد يقوي شبكة توزيع الشركة في اململكة 

وأيضا في منطقة اخلليج.

خدمات إعالنية

»الوطني«: توفير خدمات مصرفية غير مسبوقة ألصحاب األعمال

9% منو أقساط »أولى تكافل« 

»القطرية« ترفع سعة رحالتها بني الكويت والدوحة

وأض���اف اخلض���ر أن 
اخلدمات املصرفية لألعمال 
من »الوطني« تقدم حلوال 
ش���املة تلبي االحتياجات 
املصرفي���ة االس���تثنائية 
ألصحاب املشاريع ومتنحهم 
اخليارات الواسعة لتحقيق 
إليه  الذي يصبون  النجاح 
انطاق���ا م���ن إدراك البنك 
ألهمية العمل في ظل بيئة 
تنافس���ية كالتي نشهدها 

اليوم.

الشركة اس���تطاعت خال 
النصف األول من عام 2015 
تخفيض خسارتها بنسبة 
97% لتص���ل الى 184 ألف 
دينار مقارنة ب� 5.8 مايني 
املالية  الفت���رة  دينار عن 
املنتهية ب���� 30 يونيو من 
عام 2014، مش���يرا الى ان 
»اولى تكافل« اس���تطاعت 
خال هذه الفترة من تسديد 
جميع قروضها لتصبح بذلك 

خالية من القروض.

كشف الرئيس التنفيذي 
للش���ركة االول���ى للتأمني 
التكافل���ي »اول���ى تكافل« 
حسني العتال عن ان الشركة 
حققت ارتفاعا في األقساط 
املكتتبة خال النصف األول 
من عام 2015 بنس���بة %9 
بواق���ع 5.9 مايني دينار 
مقارنة ب� 5.4 مايني دينار 
خال النصف األول من عام 

.2014
العت���ال ان  وأض���اف 

وخدم���ة GSM عل���ى منت 
الطائرة، بينما يحصلون 
على خدمة اخلمس جنوم 
من املشروبات وخيارات 
الطع���ام الت���ي صمم���ت 
خصيصا للناقلة من قبل 
طهاة مش���هورين عامليا.  
وبهذه املناسبة، قال نائب 
الرئي���س التنفيذي لدول 
مجلس التعاون اخلليجي 
ومنطقة الش���ام والعراق 
واليمن إشفاق أحمد: »تلتزم 
اخلطوط اجلوية القطرية 
بتق���دمي أفض���ل خيارات 
الس���فر املرن���ة واخلدمة 
املميزة، ومع زيادة السعة 
لرح���ات الكويت اعتبارا 
من أغس���طس س���يحظى 
مسافرونا باختيار وجهات 
عطاتهم القادمة إلى أوروبا 
والواليات املتحدة والشرق 

األوسط عبر الدوحة«.

الش���خصية في  املصرفية 
الوطني أحمد  الكويت  بنك 
اخلضر إن البنك يحرص على 
البقاء الشريك املصرفي األول 
ألصحاب األعمال من خال 
العميق الحتياجاتهم  فهمه 
إليهم في  األق���رب  والبقاء 
مختلف مراحل مشاريعهم، 
وتوفيره أفضل نوعية خدمة 
مبا يتناسب مع تطلعاتهم 
وإدارة أعمالهم املصرفية على 

النحو األمثل.

للعم����اء لتتيح لهم فرصة 
التركيز على أعمالهم.

»الوطن����ي«  وينف����رد 
ف����روع ومكاتب  في توفير 
متخصصة خلدماته املصرفية 
لألعمال مزودة بأحدث أساليب 
اخلدمة من خال مسؤولي 
عاقات عماء متخصصني 
للتواصل م����ع العماء على 

مدار الساعة.
وبدوره، قال نائب مدير 
ع���ام مجموع���ة اخلدمات 

يقدم بنك الكويت الوطني 
لعماء اخلدمات املصرفية 
لألعم����ال مجموعة متكاملة 
م����ن اخلدم����ات واحلل����ول 
املصرفية املبتكرة تتناسب 
م����ع احتياج����ات أعماله����م 
ومتنحهم املزيد من املرونة 

والسهولة واألمان.
وتوفر اخلدمات املصرفية 
لألعمال م����ن البنك جتربة 
مصرفية غير مسبوقة من 
خال إدارة األعمال املصرفية 

قامت اخلطوط اجلوية 
القطرية برفع سعة رحاتها 
من الكويت إل���ى الدوحة 
ابتداء من 1 أغسطس اجلاري 
بتسيير كل من طائرة بوينج 
787 درمياينر وايرباص 
الناقل���ة  A330. وتس���ير 
الوطني���ة لقطر 7 رحات 
يومي���ة إلى مطار الكويت 
الدولي، وسيتم رفع سعة 
اثنتني من رحاتها اليومية 
التي تشغل عليها طائرات 
من طراز A320 حاليا إلى 
بوين���ج B787 وايرباص 
A330. وتق���دم طائ���رات 
اخلطوط اجلوية القطرية 
البوين���ج درمياينر 787 
أفضل جتربة سفر بفضل 
املقاعد التي ميكن حتويلها 
إلى أسرة مسطحة بالكامل 
على الدرجة األولى ومساحة 
تبلغ 80 إنش���ا بني املقعد 

الرحلت���ني على كيومايلز 
إضافية وبدل أمتعة يصل 
إل���ى 40 كغ���م لرح���ات 
القاه���رة واإلس���كندرية.  
البقاء  وميكن للمسافرين 
على اتصال مع عائاتهم 
الرحلة  وأصدقائهم طوال 
م���ن خ���ال ال���واي فاي 

لتقليل تعب الس���فر. كما 
 A330 تضم طائرات ايرباص
على متنها 275 مقعدا في 
الس���ياحية و30  الدرجة 
مقعدا ف���ي الدرجة األولى 
والت���ي تنحني لغاية 165 
درجة. وسيحصل الركاب 
املس���افرين عل���ى هاتني 

واآلخ���ر واملجهزة بأحدث 
شاشات العرض بقياس 17 
إنشا، كما ميكن للمسافرين 
االس���تمتاع باملشروبات 
الفاخ���رة  واملأك���والت 
وخدمة »تن���اول الطعام 
الطلب« واالسترخاء  عند 
ضمن املقصورة املصممة 

أحمد اخلضر 

حسني العتال

»زين« تعلن فائزي »زين الشهور« الرمضانية

»اخلليج القابضة«: إعادة تطوير »فيالمار« 

عدن���ان س���عود العدواني، 
حيث قدم���ت زين مجموعة 
من اجلوائز القيمة للمشاركني 

الفائزين باملسابقة.

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتية زين عن الفائزين في 
مسابقة تطبيقها الرمضاني 
الش���هور« بنسخته  »زين 
الرابعة، والتي القت جتاوبا 
كبيرا من قبل متابعي قنوات 
زين للتواص���ل االجتماعي 
ومستخدمي التطبيق خال 
شهر رمضان املبارك، وذلك 
بعد طرح الشركة للنسخة 
احملدثة من التطبيق مجانا 
لعمائها والذي أطلقت من 
خاله املسابقة اليومية التي 
تكونت من أس���ئلة تتعلق 
بآداب وسنن الشهر الكرمي.

وذكرت الشركة أنها قامت 
بإجراء السحب على املسابقة 
ومت فوز كل من محمد علي 
حيدر التميمي وعبدالعزيز 

ً »هيتس تيليكوم« تتوسع خليجيا
ق���ال رئي���س مجلس 
إدارة شركة هيتس تليكوم 
ان  القابضة فيصل احلامت 
الش���ركة تواص���ل تفعيل 
اعادة  اس���تراتيجيتها في 
هيكلة استثماراتها وتركيز 
عملياته���ا عل���ى األصول 
التشغيلية املدرة لألرباح، 
والتخل���ص م���ن األصول 
التي متثل ضغطا على أداء 

الشركة ومبا يحفظ حقوق 
املساهمني.

وأكد احلامت ان هيتس 
تيليكوم تسعى الى استثمار 
خبراتها الطويلة في قطاع 
التس���ويق والتوزيع في 
الس���عودية وبعض دول 
التع���اون األخرى  مجلس 
والعمل م���ن خال تطوير 
حصتها السوقية بالتعاون 

مع بعض شركات مشغلي 
االتص���االت  ش���بكات 

اإلقليمية.
وشدد على ان الشركة 
تسعى إلى أن تصبح أحد 
الشركات اإلقليمية املرموقة 
في قط���اع توزيع خدمات 
االتص���االت املتنقلة وأن 
يتوفر لديها محفظة أصول 
متعلقة باالتصاالت، توفر 

لها التوازن بني مستويات 
املخاطر والعائدات.

وقال احل���امت: »في ظل 
اعادة  الى  الش���ركة  سعي 
هيكلة أصولها والتزاماتها 
مبا يعكس تقليل مديونياتها 
وتعظيم حقوق املساهمني، 
فقد جنحت شركة هيتس 
تيليكوم في تسوية اجلزء 
األعظم من املديونيات، وذلك 

عن طريق زيادة رأس���مال 
الشركة مبا قيمته 15.1 مليون 
دينار لصالح الدائنني، كما 
ان جناح الشركة مؤخرا في 
الى 87.2  املال  زيادة رأس 
مليون دينار يكفل النهوض 
بالش���ركة من جديد لكي 
تتمكن من مباشرة أعمالها 
دون أي ضغوط اضافية من 

قبل الدائنني«.

املاحظ مش���اهدة األضواء 
على أبنية »فيامار«، حيث 
مت نقل الرافعات للموقع من 
أجل إكمال تطوير املشروع، 
املتوقع اكتماله خال ال� 24 

شهرا املقبلة. 
وتعقيبا على ذلك، صرح 
إدارة شركة  رئيس مجلس 
اخلليج القابضة هشام الريس: 
»مع توقي���ع هذه االتفاقية، 
يس���رنا اإلع���ان ع���ن بدء 
االستعدادات والعمل إلمتام 
تطوير )فيامار(، املشروع 
االستراتيجي والكائن في قلب 

البحرين«.

أعلنت ش���ركة اخلليج 
القابضة، الش���ركة املطورة 
ملشروع »فيامار«، عن توقيع 
اتفاقيات إعادة التطوير بدعم 
من مصرف الراجحي )املمولني 
 GFH ،)األساسني للمشروع
)املمولني اجلدد للمشروع( 
واحلمد للمقاوالت والتطوير 

)مقاول املشروع(. 
إل���ى أحكام  واس���تنادا 
االتفاقي���ات املوقعة، بدأت 
العمل  اإلعدادات الستكمال 
على تطوير املشروع السكني 
واملتعدد االستخدامات الواقع 
هشام الريس في مرفأ البحرين املالي. ومن 

أحد الفائزين يتسلم جائزة من »زين«

»آسيا كابيتال«: رفع »الفيدرالي« 
للفائدة تهديد آلسيا

أكد تقرير شركة »آسيا كابيتال االستثمارية« 
ان مستويات أس���عار النفط التزال تنعكس 
إيجابيا على منو إجمال���ي الناجت احمللي في 
اقتصادات آسيا الناش���ئة باستثناء ماليزيا، 
حتى بعد االرتفاع الذي شهدتها األسعار منذ 
بداية العام والذي كان طفيفا بسبب تطورات 
الشهر املاضي. ومكنت هذه املستويات املنخفضة 
ألسعار النفط دعم الضغوط االنكماشية وهو 
ما أعطى البنوك املركزية اآلس���يوية مساحة 
أكبر لتخفيف سياستها النقدية وبذلك تعزيز 

النمو أيضا.
وفي املقابل، يش���كل احتمالية رفع سعر 
الفائدة في الواليات املتحدة تهديدا آلسيا، ألن 
تباين السياسات النقدية بني الدول اآلسيوية 
والواليات املتحدة قد سبق وأنذر بأزمة عام 
1997. لكن تطبيق أنظمة عملة أكثر مرونة منذ 
1997 ومس���تويات الديون املنخفضة، يجعل 
الدول اآلسيوية مبعزل عن تكرار األزمة. ومن 
املتوقع أن تظل أسعار النفط متقلبة، ومن غير 

املتوقع أن تزيد بشكل كبير خال العام.

جدول رحالت الكويت 
على A330 يوميا:

الس����اعة  الكوي����ت QR 1071 ٭  تغ����ادر 
10:40صباحا، وتصل إلى الدوحة الساعة 

12:05 صباحا.
تغادر الدوحة QR 1070 الساعة 08:00 ٭ 
صباحا، وتصل الكويت الس����اعة 09:25 

صباحا.

جدول رحالت الكويت 
على بوينغ 787 يوميا: 

تغادر الكويت QR 1077 الساعة 05:00 ٭ 
صباحا، وتصل إلى الدوحة الساعة 06:25 

صباحا.
تغادر الدوحة QR 1076 الساعة 01:30 ٭ 
صباحا، وتصل الكويت الس����اعة 02:55 

صباحا.
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لواء شرطة متقاعد
 حمد السريع

التوكيل العام
وزارة العدل أنشأت إدارة للتوثيق الشرعي تصدر 

منه كل التوكيالت اخلاصة والعامة، وذلك بقصد إنهاء 
معامالت الناس من قبل أقاربهم أو شركائهم في العمل.
التوكيالت نوعان عامة وخاصة وتتم من خالل حضور 

الطرفني شخصيا إلى إدارة التوثيق ليقوم موظف 
الوزارة الذي يسمى بـ »موثق شرعي« بإصدار التوكيل 

املطلوب بعد سؤال الطرفني والتأكد من إثباتاتهما 
الشخصية. التوكيل اخلاص يكون مختصرا في إنهاء 

بعض املعامالت دون املسائل التي تتعلق بالبيع أو الشراء 
أو التحويل أما التوكيل العام فيمنح الشخص املخول 

إجراء كل املعامالت بالقطاع احلكومي أو القطاع اخلاص 
مبا فيها البيع والشراء والتحويل على أال تكون حلسابه 
الشخصي. أجهزة الدولة تعتمد  التوكيل العام واخلاص 
في إنهاء املعامالت ولكن برزت ظاهرة جديدة يجب أن 
تتصدى لها احلكومة والبنك املركزي وهي قيام البنوك 

وبعض الشركات بعدم االعتراف والقبول بهذه التوكيالت 
سواء العامة أو اخلاصة والطلب من حائز التوكيل إحضار 

الشخص املوكل إلى البنك لعمل توكيل بنكي خاص 
إلمتام املعامالت البنكية. ما يثير االستغراب أن وزارة 

العدل وإدارة التوثيق هو صمتها عما يجري وعليها 
التحرك للتصدي لهذا التقليل من وثيقة رسمية صادرة 

من جهة حكومية مخولة بإصدار تلك التوكيالت.
األمر اآلخر أن التوكيل العام أو اخلاص ال تنتهي مدته 

إال بسحب املخول التوكيل من حائزه ولكن شركات 
االتصاالت ال تعترف بالتوكيل إال ملدة 3 سنوات 

وبعد ذلك يسقط بنظرها التوكيل. يوجد العديد من 
األشخاص يحضر املوثق الشرعي إلى منزلهم لعمل 

التوكيل لعدم قدرتهم على الذهاب إلى اإلدارات احلكومية 
بسبب ظروفهم الصحية أو االجتماعية وبالتالي هم ال 

يستطيعون الذهاب للجهات احلكومية أو املؤسسات 
اخلاصة ولهذا يعجزون عن الذهاب إلى البنوك التي تصر 

على حضورهم. هؤالء املتضررون الذين تصر إدارة 
وبعض الشركات على إلزامهم باحلضور بسبب تعليمات 
صادرة من مسؤولني لتوقيعهم على توكيل خاص بالبنك 
لديهم النية اآلن لرفع دعاوى على إدارة التوثيق التابعة 

لوزارة العدل وعلى البنوك التي تطلب توكيال خاصا لعدم 
اعترافها بالتوكيل احلكومي.

مخالفة مرورية تنتهي بإهانة مصري لرجل أمن

»سكرانة« تهني رجل مرور وتتوعده باألذى
ومواطن يتهجم على رقيب من مباحث الفحيحيل

.. ومجسم يضرب ويهني نقيبًا ومالزمًا أول
ووكيل عريف في خيطان

أحمد خميس ـ محمد الجالهمة

احتج����زت مواطن����ة من 
مواليد 1986 وش����خص آخر 
برفقتها من مواليد 1978 في 
نظارة مخفر اجلابرية متهيدا 
الخذ عينة منها ملعرفة صحة 
ادعاء رجل مرور بأنها حتت 
، وكان  تأثير الس����كر الب�����نّ

عسكري في املرور ابلغ رجال 
األمن انه كان مع دورية في 
شارع امللك فهد مقابل منطقة 
اجلابرية وشاهد مركبة تسير 
ان بها  بشكل متعرج وتب� 
مواطنا ومواطنة وفي حالة 
غير طبيعي����ة ولدى الطلب 
منهما مرافقته قامت السيدة 

باهانته وتهديده.

من جهة اخرى اتهم رجل 
من مباحث الفحيحيل ببالغ 
الى مخف����ر الفحيحيل وأبلغ 
عن مواطن مطلوب لالشتباه 
في السرقات بانه قام بالتهجم 
عليه خ����الل قيامه بضبطه 
للتحقيق معه وسجلت قضية 

إهانة موظف عام.
على صعيد آخر، س����جل 

وكيل عريف في مخفر شرطة 
خيطان قضية حملت عنوان 
اهانة موظف أثناء العمل، وقال 
املبلغ انه اوقف الوافد املصري 
لتحرير مخالفة مرورية له 
واذا بالواف����د املخالف يهينه 
ويتلفظ عليه بالفاظ خادشة، 
واستشهد املبلغ بزميله على 

الدورية نفسها.

هاني الظفيري

بصعوب���ة بالغة متكن 
رجال ام���ن الفروانية من 
الس���يطرة عل���ى مواطن 
مجسم طاح بنقيب ومالزم 
أول ووكيل عريف وأحلق 

بهم اصابات اس���تدعت ان 
الى مستش���فى  يتوجهوا 
الفروانية للعالج وإرفاق 
تقاري���ر طبية ف���ي ملف 
القضية التي حملت عنوان 
اهانة موظ���ف عام اعتداء 

بالضرب برقم 2015/313.

وبحسب مصدر امني فإن 
نقيبا ومالزما اول ووكيل 
عري���ف قالوا ف���ي افادات 
ادلوا بها امام محقق مخفر 
خيطان: انهم اوقفوا املدعو 
)م.ل( وحينما طلبوا اليه 
ان يرافقهم في الدورية قام 

باالعتداء عليهم بالضرب 
ابنه  حس���ب قولهم، وان 
ش���ارك في االعت���داء، اما 
املدع���ى عليه فنفى مزاعم 
الضابط���� ورجل األمن، 
وأكد انه هو الذي تعرض 

»اجلنائية« تضبط أحد منتسبي للضرب.
»الداخلية« لتورطه في سرقات

هاني الظفيري - عبداهلل قنيص ـ محمد الجالهمة

متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة اجلهراء 
من ضبط أحد منتس���بي وزارة الداخلية لتورطه 

في قضايا سرقة مركبات وطرادات.
 وبحسب مصدر أمني فإن معلومات وردت الى 
رجال مباحث اجلهراء عن ان مواطنا في عمليات 
الداخلية اعتاد على سرقة مركبات وطرادات وأغراض 
أخ���رى. ومن ثم اخفاؤها في مخيم في الس���املي، 
وعليه متت مداهمة املخيم وضبط ما بداخله من 
مسروقات، واعترف املتهم بأنه يخفي املسروقات 

ليعيد بيعها في سكراب أمغرة.

من املسروقات التي ضبطت في مخيم املتهم

املضبوطات امتألت بها السيارة التي كان فيها املتعاطون

»بدون« بجواز غاني تأخر عن رحلة بلغاريا
فأحيل إلى »اجلنائية« بالتزوير

أحمد خميس

لعبت املصادفة واحلظ 
العاثر دورهما في اكتشاف 
تزوير جواز س���فر بدون، 
العاثر  املصادفة واحل���ظ 

جاء بعد ان طارت الطائرة 
املتجهة الى بلغاريا لتأخر 
البدون وه���و ما دعاه الى 
الع���ودة مرة أخ���رى الى 
الكويت لتتم إحالة جواز 
التدقيق  الى شعبة  سفره 

ليكتشف رجال اجلمارك ان 
جواز سفره مزور.

وبحس���ب مصدر أمني 
ف���إن الش���خص ويدعى 
أنه���ى إجراءات  )ع.م.ع( 
الى بلغاريا ونظرا  سفره 

لتأخ���ره عن رحلة االقالع 
اضطر للعودة مرة أخرى 
ليتب� ان جواز سفر الغاني 
مزور، وعليه متت احالته 
الى اإلدارة العامة للمباحث 

اجلنائية.

اللواء عبدالفتاح العلي

ضبط 80 قضية مخدرات وخمور في احلمالت

579 نقطة تفتيش لألمن العام في أسبوع
حتصد 137 مطلوباً و313 مخالفاً و264 متغيباً

عبداهلل قنيص ـ عبدالعزيز فرحان

واصل قطاع األمن العام 
حتت قيادة اللواء عبدالفتاح 
العلي حمالته األمنية املميزة 
والت���ي اس���تطاعت حصد 
عشرات اآلالف من مخالفي 
قانون اإلقامة خالل فترة تولي 
اللواء العلي مهام قطاع األمن 
العام، إذ أسفرت حمالت األمن 
العام لألسبوع الفائت والتي 
بلغت 579 نقطة تفتيش عن 

ضبط 137 مطلوبا بواقع 36 
مطلوبا جنائيا و101 مطلوب 
مدني، وضبط 264 متغيبا 
ومتغيبة متت إحالتهم الى 
مباح���ث ش���ؤون اإلقامة ، 
كما متكن رجال األمن العام 
خالل االسبوع املاضي من 
ضب���ط 313 مخالفا لإلقامة 
و40 مركب���ة مطلوبة و80 
قضي���ة مخ���درات وخمور 
بواق���ع 54 قضية مخدرات 
و26 قضية حيازة خمور، اما 

بالنسبة للمخالفات املرورية 
فقد حرر قطاع األمن العام 
1959 مخالفة مرورية منها 
31 مخالف���ة وقوف اصحاء 
في مواقف املعاق�، وتعامل 
العام مع 1069  قطاع األمن 

حادثا مروريا.
 يشار الى ان من ب� قضايا 
حيازة املخ���درات مت ضبط 
س���الح ناري بحوزة مواطن 
من قبل رجال أمن األحمدي 

أمس.

حادث رباعي يكشف عن كندي سكران 
وتصادم متعمد في عرض البحر باملارينا

أحمد خميس

احتجز وافد كندي في مخفر 
الساملية بقيادة مركبة في حالة 
سكر. وبحسب مصدر امني فإن 
بالغا ورد الى عمليات الداخلية 

عن وقوع حادث تصادم في 
الى  الساملية، حيث توجهت 
موقع البالغ دورية امن، وتب� 
ان احلادث وقع ب� 4 مركبات، 
األولى هامر والثانية تويوتا 
والثالثة تويوت���ا والرابعة 

أميركية ويقودها ش���خص 
كندي من اصول عربية، وتب� 
انه سكران. من جهة اخرى، 
سجل مواطن شاب في مخفر 
الس���املية قضية االصطدام 
البحر  العمد به في ع���رض 

واتهم صاحب طراد باالصطدام 
املتعم���د بدراجته املائية اثر 
تالسن حدث بينهما في عرض 
البحر، وق���دم لرجال األمن 
أوصاف الطراد الذي اصطدم 

به متعمدا.

مواطنة وسوريان إلى »املكافحة« مبخدرات وأدواتها
هاني الظفيري _ محمد الدشيش 

أحال رجال االمن الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات مواطنة 
وسوريني بعد ان ضبط بحوزتهم كمية كبيرة من املخدرات وادوات 
ــتمرار الدورية العسكرية  تعاط. وقال مصدر امني انه واثناء اس
ــرق متت مشاهدة  ــالم جابر العنزي مبنطقة ش بقيادة عريف س
مركبة بداخلها اشخاص وهم:كويتية مواليد 1985 وسوري مواليد 
1995 وسوري مواليد 1997.وعند طلب اثباتهم متت مشاهدة حالة 
ــقوط ورق  من االرتباك على املدعوة وحني اخراج بطاقتها مت س
ــاهدة ادوات تعاط،  ــيد، وعند تفتيش احترازي متت مش لف رش
ــتبه في انها مواد  كذلك كيس صغير بداخله مادة بنية اللون يش
مخدرة كذلك علبة صغيرة بداخلها مادة عشبية اللون يشتبه في 
ــبية اللون  ــا مواد مخدرة كذلك علبة كبيرة بداخلها مادة عش انه

اشتباه مبواد مخدرة.

ابتزاز موظفة حكومية بصور مسيئة

تزوير بنكي بـ 270 ديناراً

3 منتقبات ملصري:
»خلك في حالك ومالك شغل«

تبادل اتهامات في قضية خطف
وانتحال صفة مباحث في أبوحليفة

خليجيان إلى أمن الدولة
بعد تصوير مسجد باجلهراء

أحمد خميس

نقل محقق مخفر ش���رطة بيان إل���ى مقر مباحث 
اجلنائية إدارة اجلرائم اإللكترونية ملف قضية حملت 
عنوان »ابتزاز«، وذلك لضبط مواطن اتهمته مواطنة 
تعمل في إحدى وزارات الدول���ة بابتزازها وتهديدها 

بنشر صور تسيء اليها.
وبحسب مصدر أمني فإن املواطنة املبلغة تبلغ من 
العمر 25 عاما، وقالت: شخص يدعى )م( هددها عبر 
الهاتف بنشر الصور، وسجلت قضية بعنوان إساءة 

استخدام هاتف.

أحمد خميس

سجل وافد مصري في مخفر شرطة الساملية قضية 
مزدوجة في سرقة عن طريق الكسر وتزوير في محرر 

بنكي ضد شخص مجهول.
وقال مصدر أمني إن الوافد املصري قال إن مجهوال 
كسر زجاج سيارته اليابانية موديل 2015 وسرق من 
داخلها حافظة نقود بها بطاقات بنكية عدد 3 وبطاقت� 
فيزا كارت، وان البطاقات اس���تغلت ومت سحب مبلغ 

270 دينارا عبر عمليات بنكية قام بها اللص.

أحمد خميس

استدعى رجال مباحث الساملية وافدا مصريا بعد أن 
استشهد به وافد سوري باعتبار املصري شاهدا على 
استهداف شقيقه من قبل 3 سيدات منتقبات وسرقتهن 

70 دينارا من شقته.
وبحسب مصدر أمني فإن الوافد السوري ويسكن 
في الس���املية، ق12، قال انه عاد إلى شقته ووجد بابها 
اخلارجي مكسورا وقد أبلغه جاره املصري بأنه شاهد 
3 منتقبات يكسرن الشقة وحينما سألهن عما يفعلن 
قلن له خلك في حالك ومالك شغل نحن عائلة واحدة 

أي إنهن لديهن عالقة باملجني عليه.

أحمد خميس

أحال رجال مخفر أبوحليفة الى النيابة العامة قضية 
متشابكة تضمنت أحداثها خطفا واعتداء وتهديدا، أما 
اطراف القضية فهم من جنس���يات مختلفة. وبحسب 
مصدر أمني، فإن مواطن���ا من مواليد 1995 وآخر من 
مواليد 1993 وثالثا س���وريا م���ن مواليد 1998 ورابعا 
مصريا من مواليد 1998 متت احالتهم في القضية التي 
تضمنت ان احد اطراف القضية أبلغ زمالءه بأن شخصا 
اختطفه، فقام اصدقاؤه اآلخرون بالفزعة له، فانتحل 
أحدهم صفة رجال مباحث، ومن ثم خطفوا الشخص 
الذي زعم صديقهم انه اختطفه واصطحبوه الى شقة 
وهددوه باالعتداء عليه وأخذ ماله فسلمهم ما بحوزته 

من مال وأبلغ عنهم.

هاني الظفيري

أحال رجال امن اجلهراء ش���خص� من اجلنس���ية 
اخلليجية قاما بتصوير مس���جد سالم العلي إلى أمن 

الدولة.
وقال مصدر أمني ان دوريات امن اجلهراء اشتبهوا 
مبركبة حتمل اللوحات اخلليجية قرب مس���جد سالم 
العلي فيها ش���خصان متت مشاهدتهما وهما يقومان 
بتصوير املسجد من عدة جهات، فتم إخطار رجال أمن 
الدولة الذين وصلوا الى موق���ع البالغ مع مدير أمن 
اجلهراء بالوكالة العقيد وليد شهاب الذي سلم رجال 

أمن الدولة الشاب� اخلليجي�.

جناة قائد »فارهة« اصطدمت 
بباص على »السادس«

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

شهد طريق الدائري السادس السريع حادث اصطدام 
مروع ملركبة فارهة وباص خاص للنقل اجلماعي تسبب 
في إصابة قائد الفارهة الذي مت نقله الى مستش���فى 
الفروانية. وقال مصدر أمني ان بالغا ورد صباح امس 
عن وقوع حادث تصادم على طريق الدائري السادس 
وحتدي���دا مقابل منطقة الضجيج وعليه توجه رجال 
اإلس���عاف واإلطفاء حيث قاموا بإخراج قائد الفارهة 

الذي تعرض إلصابات متفرقة نتيجة احلادث.

السيارة الفارهة وقد تهشمت مقدمتها بعد احلادث

مجهوالن سلبا فيبوال في النقرة
هاني الظفيري

تقدم وافد سيالني يدعى »فيبوال« إلى مخفر شرطة 
النقرة، وأبلغ عن ش���خص� مجهول� قاما بتفتيشه 
بأداة حادة، ومن ثم س���لبه هاتفه النقال والهرب على 
األقدام، وقدم املجني عليه لرجال األمن السريل منبر 

اخلاص بهاتفه النقال.

ضبط 3 متسللني إيرانيني في اجلهراء
هاني الظفيري

أحال مدير أمن اجلهراء بالوكالة العقيد وليد الشهاب 
ثالث���ة وافدين إيراني� إل���ى اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية بعد ضبطهم وتب� انهم دخلوا البالد بطريقة 
غير مشروعة. وقال 
مصدر أمني إن رجال 
امن اجله���راء وأثناء 
جتوله���م في منطقة 
الصناعي���ة مت رصد 
ثالث���ة وافدين الذوا 
بالفرار فور مشاهدتهم 
الدورية ليتم مالحقتهم 
وضبطهم وتب� أنهم 
وافدون متسللون عن 
طريق البحر وهم من 
اجلنسية اإليرانية فتم 
إخط���ار العقيد وليد 
الش���هاب ال���ذي أمر 

رجاله بإحالة املتهم� إلى جهة االختصاص.

العقيد وليد الشهاب 

إنقاذ 4 مواطنني من الغرق
محمد الدشيش ـ عبدالعزيز فرحان

متكنت فرقة الشويخ لإلنقاذ البحري من إنقاذ أربعة 
مواطن� تسرب املاء في قاربهم دون وقوع إصابات.

وق���د ورد عصرا بالغ لغرف���ة العمليات عن عطل 
قارب وتسرب ماء فيه وكان يحمل أربعة أشخاص فتم 
توجيه فرقة اإلنقاذ البحري على الفور بقيادة النقيب 
اطفاء عبدالعزيز الكندري ومت اإلنقاذ وسحب القارب 

الى مسنة الوطية دون إصابات تذكر.

العقيد ناصر العدواني

بعد مشادة كالمية على خلفية أولوية حتميل احلاويات

مصري قتل صومالياً طعناً في ميناء الشويخ
هاني الظفيري

أقدم وافد مصري يعمل 
سائق شاحنة على طعن وافد 
صومالي يعمل ايضا سائق 
شاحنة بعد خالفهما حول 
اولوية حتمي����ل احلاويات 
على شاحنتيهما في ميناء 

الشويخ مساء امس.
وبحس����ب مصدر امني، 
فإن مش����ادة كالمية حدثت 
ب����� الوافدين ف����ي امليناء 

ح����ول اولوي����ة حتمي����ل 
احلاويات في امليناء، حيث 
قام الوافد املصري بالتوجه 
الى شاحنته وتناول منها 
س����كينا وتوجه بعدها الى 
الوافد الصومالي وس����دد 
اليه عدة طعنات ليس����قط 
بعده����ا غارقا ف����ي دمائه، 
قبل ان يق����وم رجال األمن 
وموظفوا اجلمارك بالتدخل، 
الوافد  وانتزاع السك� من 
املص����ري وتثبيت حركته 

واستدعاء رجال الطوارئ 
الطبية الذين ثبت لهم مفارقة 
الوافد الصومالي للحياة قبل 
وصولهم، وعليه مت القبض 
القاتل والتحفظ على  على 
اداة اجلرمية من قبل رجال 

األمن.
الواقعة  ه����ذا وحض����ر 
انهاء كامل  واش����رف على 
االجراءات في مسرح اجلرمية 
مدير امن العاصمة بالوكالة 

العقيد ناصر العدواني.
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ڤينغر لفك عقدة مورينيو
»البلوز« و »املدفعجية« في نهائي»الدرع اخليرية« اليوم

س���تتجدد املواجهة بني ارس���نال حامل لقب كأس االحتاد االجنليزي 
وغرميه تشلسي بطل الدوري االجنليزي، عندما يلتقيان اليوم في مباراة 
الدرع اخليرية لالحتاد االجنليزي على ستاد وميبلي في مستهل املوسم 

اجلديد لكرة القدم االجنليزية.
وفشل فينغر في الفوز على مورينيو في آخر 13 مباراة جمعت بينهما، 
لكن الفريق قدم أداء جيدا في املباريات التي لعبها استعدادا للموسم حيث 
سجل 14 هدفا وتلقت ش���باكه هدفا واحدا وفاز بالكأس اآلسيوية 

ألندية الدوري االجنليزي وكأس اإلمارات.
ويسعى ارسنال من خالل تلك املباراة إلثبات قدرته 
أخيرا على منافسة بطل الدوري املمتاز قبل انطالق 

املوسم اجلديد.
وفاز ارس���نال بكأس االحتاد االجنليزي للمرة 
الثانية عل���ى التوالي في مايو املاضي، لكنه أنهى 
الدوري في املوسم املاضي في املركز الثالث بفارق 12 
نقطة خلف تشلسي الذي توج باللقب. وبالتعاقد 
مع احلارس بيتر ش���يك من تشيلسي الذي فاز 
بأربع بطوالت للدوري وبطولة واحدة لدوري 
أبطال أوروبا في 11 عاما قضاها مع الفريق ميلك 
ارسنال اآلن الصالبة الدفاعية ليكمل بها أسلوب 

لعبه الهجومي السلس.
وفي الوقت الذي س���يتحول فيه شيك من 
صديق إلى منافس في املب���اراة االفتتاحية 
بني بطل الدوري وال���كأس فإن العالقة غير 
اجليدة بني املدربني ستضيف بعض اإلثارة 

للمباراة.
وبدا أن فينغر دفع جوزيه مورينيو بعد 
شجار في املوسم املاضي في حني وصف املدرب 
البرتغالي نظيره الفرنس���ي عام 2014 بأنه 

»متخصص في الفشل«. ورغم ذلك يتوقع مورينيو أن ينافس ارسنال 
على لقب الدوري في املوسم القادم بالتشكيلة احلالية التي تضم مسعود 

اوزيل صانع األلعاب الذي تكلفت صفقته 42 مليون جنيه اس���ترليني 
)نحو 65.54 مليون دوالر( واملهاجم اليكس���يس سانشيز الذي انتقل 

للفريق مقابل 35 مليون جنيه استرليني.
وق���ال موريني���و للصحافيني: »إذا قمتم بحس���اب األموال التي قام 

الفريقان بدفعها في اخر ثالث أو أربع س���نوات فأعتقد أنكم رمبا 
جتدون مفاجأة«. وأضاف: »هي تشكيلة رائعة بوجود 

العبني جيدين وحارس ممتاز، ارسنال في غاية 
اجلاهزية للمنافسة على اللقب«.

وتشلسي الذي تغلب على ارسنال 2-1 في 
اخر مباراة جمعتهما في درع املجتمع في عام 
2005 لديه مخاوف بس���بب إصابة املهاجم 
دييغو كوستا واملدافع جاري كاهيل. وتغلب 

ارسنال على مان سيتي 3-0 في نسخة 
العام املاضي، لكن الفريق سيلعب من دون 
املهاجمني سانشيز وداني ويلبك. وقال 
فينغر للصحافيني: »نعلم أننا سنكون 
القوة لنكون  أفضل وسنعمل مبنتهى 

أفضل«.
وأض���اف: »دعون���ا ال ننس���ى أن 
تشلس���ي فاز بال���دوري بفارق مريح 

العام املاضي«.
وتابع: »الي���زال الفارق قائما بني 
تشلسي وبقية الفرق لكن الرغبة تتمثل 
في التطور واملنافسة على اللقب، دعونا 
نبدأ بشكل جيد وسنحاول بذل قصارى 

جهدنا«.

ڤينغر: املباراة لن تكون ودية »امليرور« تنصح والكوت بتغيير مركزه مورينيو: كوستا وكاهيل جاهزان
رفض املدرب الفرنسي أرسني فينغر املدير الفني لنادي ارسنال االجنليزي اعتبار 
مواجهة نادي تشلسي االجنليزي في مباراة كأس الدرع اخليرية أنها مباراة ودية.
وقال فينغر في تصريحات تنقلها شبكة ESPN البريطانية: »اجلميع يعلم أن تلك 

املباراة لن تكون ودية خاصة أنها ستكون حتضيرية للموسم اجلديد لكال من 
الفريقني«.

وأضاف: »عليك أن تأخذ كل مباراة على أنها بطولة وتلعب بكل جهد ألنها ستحدد 
مصير الفريق على مدى املوسم املقبل واذا ما كانت املباراة ونتيجتها لصاحلنا أو 

ضدنا فسيكون علينا متابعة املسير«.
ورفض املدرب التعليق على العالقة املتوترة بينه وبني املدرب البرتغالي جوزيه 

مورينيو مدرب نادي تشلسي مشيرا إلى أن التصالح معه متروك للصحافة 
واإلعالم وانه لن يتدخل في ذلك.

واختتم تصريحاته باإلشادة بانضمام احلارس الدولي التشيكي بيتر تشيك وقال 
إن املرمى بات صغيرا بعدما احتله العمالق التشيكي.

قدمت صحيفة امليرور البريطانية النصيحة لالعب الدولي االجنليزي 
ثيو والكوت جناح نادي ارسنال االجنليزي من اجل اللعب بشكل 

مستمر من خالل تغيير مركزه.
وقالت الصحيفة ان امكانيات الالعب في مركز املهاجم الصريح جتعله 

في افضلية كبيرة من املدرب الفرنسي ارسني فينغر في املوسم 
املقبل.

وجاءت النصيحة من قبل امليرور بعد جتديد الالعب لعقده ملدة أربع 
سنوات، وجاءت احصائياته اعلى من املهاجمني احلاليني بالفريق 

الفرنسي اولفييه جيرو واالجنليزيني ثيو والكوت وداني ويلباك 
والتشيلي ألكسيس سانشيز.

وسجل الالعب اهدافه بنسبة هدف في كل 88 دقيقة، متفوقا على 
جيرو الذي يسجل كل 133 دقيقة وسانشيز كل 184 وويلباك كل 417 

دقيقة.

قال جوزيه مورينيو مدرب تشلسي، بطل الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم إن 
املهاجم دييغو كوسا واملدافع غاري كاهيل سيكونان جاهزين للعب أمام ارسنال.

وخرج كوستا وكاهل مصابني في املباراة الودية أمام برشلونة.
وعن املباراة قال مورينيو: »هذه مباراة بني الرسمية والودية«.

وأضاف: »ليست ودية فهي أكثر من ذلك لكنها أيضا أقل من أن تكون مباراة في 
الدوري املمتاز، أريد فقط أن يحقق فريقي أفضل نتيجة ممكنة، فلست مهتما 

بارسنال أو مبدربه«.
وتابع: »لم احتفل بأي فوز على ارسنال بشكل مبالغ فيه أو شعرت بفخر خاص 

بهذه االنتصارات، ولن احول األمر إلى دراما في حال خسرنا أمام ارسنال في يوم 
من األيام«.

وقال مورينيو عن مواجهة بيتر شيك: »ال توجد مشكلة، حدث ذلك بالفعل خالل 
مواجهة انترناسيونالي وتشلسي، اعتقد انهم )ارسنال( لديهم دائما حراس مرمى 

جيدون جدا واآلن زاد لديهم واحد«.

يوڤنتوس يرفض التخلي عن بوغبا

تيباس: ريال مدريد يخطط لتدمير »الليغا«

أشارت تقارير صحافية إيطالية الى أن نادي 
يوڤنتوس اإليطالي ليس لديه أي اس��تعداد 
للتخل��ي عن خدمات جنمه الفرنس��ي بول 
بوغبا، إال إنه قد يس��مح ل��ه بالرحيل هذا 

الصيف في حالة واحدة فقط.
وذكر موقع »ديفنسا سنترال« أن يوڤنتوس 
غير مستعد خلسارة العب مهم آخر مثل بوغبا 
بعد رحيل الثالثي بيرلو وفيدال وتيفيز، إال إنه 
قد يسمح برحيل بوغبا في حال بيعه مقابل 
100 مليون يورو. وقد وصل لليوفنتوس عدة 
عروض من قبل أندية ريال مدريد وبرشلونة 
ومان سيتي وباريس سان جرمان الذين أبدوا 

رغبتهم في ضم بوغبا خالل فترة االنتقاالت 
الشتوية املاضية، حتى انهم بالفعل تفاوضوا 
على الشروط الش��خصية لنقل الالعب مع 
وكيل أعماله مين��و رايوال. ويعد بوغبا بال 
شك واحدا من أفضل العبي خط الوسط في 
العالم، في حني أن ريال مدريد ليس لديه أي 
نية للتفاوض والتوقيع مع بوغبا في الوقت 
الراهن في ظل امتالك الفريق امللكي مجموعة 
من الالعبني اجليدي��ن في منتصف امللعب 
أمثال كروس وإيسكو وجيمس ومودريتش 
باالضافة الى الالعبني الش��باب مثل ماركو 

أسنسيو ومارتن أوديغارد.

فتح رئيس »الليغا« خافيير تيباس النار على 
نادي ريال مدريد، وصيف ترتيب الدوري 
اإلس��باني بكرة القدم، متهما إياه مبحاولة 
تقس��يم فرق الدوري وتدمير املسابقة قبل 
بدايتها. وفي تصريحات نقلتها صحيفة )ماركا( 
اإلسبانية في عددها اإللكتروني أكد تيباس: 
»ريال مدريد يرغب في تقسيم الدوري، لكنه 
ال ميلك أي نفوذ لفعل ذلك«. وأضاف: »تدمير 
البطولة ال ميكننا اخلضوع أمام ريال مدريد 

وال يستطيعون فعل ذلك«.
واجتمع أحد أعضاء مجل��س إدارة النادي 

امللكي لوبيز فاري مع مسؤولي أندية الدرجة 
الثانية، مؤكدا لهم بأنهم يستطيعون املطالبة 
بتوزيع أكثر تكافؤا مع أندية الدرجة األولى، 
حيث أشار إلى أن احلصول على 32 صوتا 
من مجموع 42 ناديا يعد أمرا يسهل حتقيقه، 
لتغيير البنود التي تنص على البيع املجمع 

حلقوق النقل التلفزيوني.
وحس��ب ادعاءات تيباس فإن النادي امللكي 
غير سعيد بنفوذ امللكية، ألنها ال تتماشى مع 
مصاحله األمر الذي سيخفض من إيراداته 

بشكل كبير.

المبرت من ليڤربول الى وست بروميتش
أعلن نادي وست بروميتش البيون االجنليزي انه حصل على توقيع الدولي ريكي المبرت مهاجم ليڤربول مبوجب 
عقد ميتد ملوسمني.  وانتقل المبرت )33 عاما( الذي التحق بليفربول الصيف املاضي قادما من ساوثمبتون لقاء 4 
ماليني جنيه )6 ماليني دوالر( دون ان يستطيع فرض نفسه، الى وست بروميتش.  وذكرت الصحافة االجنليزية 
ان صفقة انتقال المبرت ستكلف وست بروميتش البيون نحو 3 ماليني جنيه استرليني )4.5 ماليني دوالر(.  
وصرح مدرب وست بروميتش طوني بوليس »ريكي العب جيد وقوي وصلب ويتمتع بشخصية قوية. انه جيد 
في امللعب وخارجه. نحن سعداء ان نراه في صفوفنا. انه العب من مستوى عال«.

قام���ت مجل���ة 
»ش���ورت ليس���ت« 
اإلجنليزية بإجراء مقابلة 
مع النجم اإليطالي اندريا بيرلو، 
واملنتقل مؤخرا للدوري األميركي من 
بوابة نيويورك سيتي األميركي، حيث 
من املنتظر أن يجاور اسمني المعني هما 
العب الوسط اإلجنليزي فرانك المبارد 

واملهاجم اإلسباني دافيد فيا.
وعن انتقاله للعيش في أميركا قال 
العب وسط يوڤنتوس السابق: »أنا متحمس 
للمعيشة في نيويورك، فهي تبقى واحدة 
من املدن األكثر شهرة في العالم. متحمس 
لبداية مشواري في الدوري األميركي، وأتطلع 
لتحقيق النج���اح مع فريقي اجلديد، لكنني 
أسعى لالعتياد على أجواء املعيشة في نيويورك 

أوال، أريد أن أعيش كما لو كنت من أبناء الوالية«.
وأردف مايس���ترو األدزوري البال���غ عمره 36 عاما لدى 
سؤاله عن منافسته مع زميله اجلديد وأسطورة تشلسي فرانك 
المبارد على تنفيذ الركالت الثابتة في املوسم املقبل، مجيبا: » 

لقد صنع مكانة لنفسه طوال حياته املهنية 
باعتباره واحدا من أكثر العبي الوس���ط 
غ���زارة تهديفية في جيل���ه. في كثير من 
األحيان كانت حصيلته التهديفية تضاهي 
ما يتوقعه الن���اس من املهاجمني وليس من 
العبي الوس���ط. أنا واثق من أننا ميكننا أن 
نتوصل لنوع م���ن التوافق بخصوص تنفيذ 

الكرات الثابتة«.
وعندما مت سؤال اختصاصي الضربات احلرة اإليطالي 
أيضا عن التنافس على الكرات الثابتة مع البرازيلي رونالدينيو 
واإلجنليزي ديڤيد بيكام عندما كان الثالثي يلعبون معا في 
امليالن، أوضح بيكام:» هو أحد أكثر الرجال أناقة في العالم، 
ورمب���ا كان اإلجنليزي الوحيد األكثر أناقة في مدينة ميالنو 
عندما كان العبا هناك. عندما كان ثالثتنا في نفس الفريق كان 
هناك الكثير من اخليارات بشأن تنفيذ الركالت احلرة، ولكنها 

كانت ميزة جيدة للروسونيري وليس العكس«.
وأخيرا، أجاب مازحا لدى س���ؤاله عمن كان األكثر سهرا 
بينهم: »بالتأكيد رونالدينيو، ومن ثم بيكام، أما أنا، فقد كنت 

أتواجد في السرير في متام ال� 12 من منتصف الليل«.
وواصل بيرلو حديثه عن زميله في صفوف املنتخب ماريو 
بالوتيلل���ي، قائال: »أؤكد لكم أن ماريو -25 عاما- من ألطف 
الشخصيات التي ميكنكم مقابلتها في حياتكم. كنت أستعد 
للمشاركة في التدريبات مع األدزوري، وقبل أن ينبس ببنت 

شفة، كنت أنفجر من الضحك مبجرد رؤيتي له فقط«.
وأضاف بيرلو »لم تكن هناك أي حلظة ملل في وجود ماريو. 
لقد ارتكب بعض األخطاء الصبيانية عندما كان صغيرا، وهو 
يعلم ذلك جيدا، ولكنني آمل أن يسير موسمه املقبل على خير 
ما يرام، إلنني مازلت مؤمنا بأن إمكانياته تؤهله لكي يصبح 

أحد أفضل املهاجمني في أوروبا في املستقبل القريب«.

ال توجد مشكلة
مع المبارد لتنفيذ 

الضربات الثابتة

النجم اإليطالي 
اندريا بيرلو
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»الديك الفرنسي« استعصى على »الفراعنة«

األهلي يواجه إنبي قبل السفر إلى تونس

البرازيل ـ أوبيرالنديا ـ فريد عبدالباقي

أخفق منتخب مصر في بلوغ الدور النهائي 
من بطولة العالم لكرة اليد للش����باب )21 سنة( 
واملقامة في البرازيل، وذلك بعد اخلس����ارة أمام 
منتخب فرنس����ا بفارق هدفني )30 - 32( خالل 
املواجهة التي جرت بينهما مساء أول من أمس 
بصالة تانكريدو نيفيس في مدينة أوبيرالنديا 

ضمن الدور نصف النهائي.
وانتهى الش����وط األول بتأخر منتخب مصر 

بفارق 3 أهداف )15-12(.
وارتكب منتخب »الفراعنة« العديد من األخطاء 
خالل أحداث الش����وط األول حيث وصل الفارق 
ألكثر من 7 أهداف ملصلحة منتخب »الديوك« وفي 
الشوط الثاني حتسن أداء املصريني بعد التغييرات 
التي طرأت على تشكيلة الفريق بواسطة مدربه 
وائل عبدالعاطي والذي كاد يحقق املفاجأة بخطف 

تذكرة العبور إلى املباراة النهائية.
ونال املنتخب املصري تشجيع جنوني من 
اجلماهير البرازيلية والتي حرصت على متابعة 
اللقاء في امللعب، وأبدت غضبها الشديد من الظلم 
التحكيمي الذي تعرض له املصريون وحتديدا 

في الشوط الثاني واحلاسم.
واجلدير باإلشارة ان منتخب مصر هو املمثل 
العربي الوحيد ب����ني املنتخبات األربعة الكبار، 
وذلك بعد أن ودع����ت منتخبات قطر واجلزائر 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يس���تضيف األهلي وصي���ف الدوري، في 
املوسم احلالي نظيره انبي في مباراة شرفية 

من املرحلة ال� 38 األخيرة من املسابقة.
وتوج الزمالك بدرع الدوري في حني احتل 
األهلي املركز الثاني برصيد 78 نقطة، وبفارق 

وتونس املنافسات مبكرا.
وعقب نهاية اللقاء، أعرب مدرب مصر وائل 
عبدالعاطي، عن حزنه الشديد خلسارة فرصة 
التأهل إلى املباراة النهائية من مونديال الشباب، 
مؤكدا ان الفري����ق أهدر فرصة ذهبية في عبور 

منتخب فرنسا.
وقال عبدالعاط����ي ان منتخب بالده تعرض 
لظلم حتكيمي خالل أحداث املباراة والتي أثرت 
على نتيجة اللقاء ملصلحة منتخب الديوك، مؤكدا 
انه لوال األخطاء التحكيمية لكان منتخب مصر 

في نهائي البطولة.
وكشف عبدالعاطي عن شعوره باأللم واإلحباط 
بعد الهزمية أمام فرنس����ا »ليس هناك أي شيء 
مؤلم في كرة اليد أكثر من خس����ارة مباراة في 

الدور نصف النهائي«.
وفي مواجهة أخرى، استطاع منتخب الدمنارك 
اإلطاحة مبنتخب أملانيا من الدور نصف النهائي 
لبطولة العالم وذلك بع����د الفوز بفارق هدفني 
بنتيجة )28 - 26(. وبذلك التقى منتخبا فرنسا 
والدمنارك في نهائي أوروبي خالص والذي أقيم 
بصالة تانكريدو نيفيس في ساعة متأخرة من 
مساء أمس )السبت(، في حني لعبت مصر مباراة 
حتديد املركزين الثالث والرابع أمام منتخب أملانيا 
وهو تكرار للمواجهة التي جمعت الفريقني في 
الدور األول واس����تطاع األملان حتقيق االنتصار 

بفارق كبير بلغ 5 أهداف )24 - 29(.

تسع نقاط عن إنبي صاحب املركز الثالث.
ويتخذ اجلهاز الفني لألهلي بقيادة فتحي 
مبروك مواجهة إنبي كبروڤة أخيرة قبل السفر 
إلى تونس اخلميس املقب���ل، ملواجهة النجم 
الساحلي التونس���ي في اجلولة الرابعة من 
دور املجموعات ببطولة كأس االحتاد األفريقي 

)الكونفيدرالية(.

حزن مصري عقب الهزمية أمام فرنسا في الدور نصف النهائي

تسليم الدرع اجلديد لبطولة الدوري املصري لـ »األبيض« غداً

الزمالك يشهد احتفالية تاريخية باللقب الـ 12
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

سوف يسجل تاريخ الكرة املصرية، ان نادى 
الزمالك فاز بأول بطولة لدرع الدوري اجلديد، 
بعد إحالة الدرع القدمي الى التقاعد، وال يفصل 
الزمالك عن الدرع اجلديد سوى 24 ساعة فقط، 
حيث س���يتم تس���ليمه غدا قبل آخر مباريات 

الزمالك امام وادي دجلة.
فقد أكد املدير التنفي���ذي لالحتاد املصري 
لكرة القدم، ثروت س���ويلم، أنه سيتم تسليم 
نادى الزمالك درع الدوري اجلديد خالل مباراة 
وادى دجلة، مش���يرا إلى أنه س���يتم عمل ممر 
شرفي لالعبي الزمالك أثناء دخول امللعب على 

الطريقة األوروبية.
وأوضح ثروت س���ويلم أن هناك شائعات 
تصف صناعة درع جديد للدوري تضامنا مع 
الزمالك وصنع خصوصا لهم، مؤكدا أن احتاد 
الكرة طلب من كلية فنون جميلة صناعة الدرع 
بناء على ق���رار مجلس إدارة احتاد الكرة رقم 

36 في 2014.
وتكلف الدرع اجلديد للدوري الذي مت تصميمه 
مؤخرا وس���يتم تسليمه للزمالك بصفته بطل 
الدوري مبلغ 100 ألف جنيه، من خزينة احتاد 

الكرة.
يذك���ر أن درع الدوري الق���دمي الذي يصل 
تاريخه إلى أكثر من 100 س���نة سيتم وضعه 

مبقر احتاد الكرة.
وش���هد نادي الزمالك مس���اء أول من أمس 
حض���ورا جماهيري���ا كبيرا لالحتف���ال بلقب 
الدوري املمتاز الذي حققه الفريق األبيض هذا 

املوسم.
وحضر ما يزيد على عشرة آالف متفرج في 
أرض ملعب نادي الزمالك من أجل االحتفال مع 
الالعبني ومجلس إدارة النادي باحلصول على 

لقب الدوري.
وأمام هذا احلض���ور الهائل، اضطر رئيس 
الزمالك مرتضى منصور الى مطالبة اجلماهير 
باملغادرة فورا، بعد ان سقط احد حوائط املدرج، 
كما أصيب عدد كبير باإلغماء، واتس���م اليوم 
بغي���اب التنظيم، مما دف���ع رئيس النادي الى 

اعالن اقالة مدير عام النادي.
وتواج���د عدد من العب���ي الزمالك من أجل 
االحتفال مع اجلماهير، حيث قرر املدير الفني 
البرتغالي فيريرا إلغاء التدريب بسبب األعداد 
التي تواجدت في أرضية امللعب من أجل االحتفال 
بلقب الدوري املصري. ودعا مجلس إدارة نادى 
الزمالك، برئاس���ة مرتضى منصور، اجلماهير 
للتواجد مبق���ر النادي ي���وم اخلميس املقبل 
لالحتفال بالتتويج بدرع الدوري العام، مجددا، 

في وجود الدرع داخل القلعة البيضاء.

حاالت إغماء

وتعرض عدد من جماهير الزمالك حلالة من 
اإلغماء نتيجة الزحام الشديد للجماهير أثناء 

احتفاالت بالت����تويج بدرع الدوري العام.
ووسط هتافات مدوية من اجلماهير احملتشدة 
مبلعب الزمالك، صعد العبو الفريق األول إلى 
املنصة املنصوبة بامللعب لالحتفال مع اجلماهير 

بالتتويج.
كما هتفت اجلماهير بامللعب ملجلس إدارة 
النادي برئاس���ة املستش���ار مرتضى منصور 
واس���تقبلتهم بالشماريخ والصواريخ النارية 
ابتهاجا بهم وتقديرا لدورهم الكبير في احلصول 

على البطولة الغالية بعد غياب.
وأعرب رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، 
عن سعادته الغامرة بفوز األبيض بالدوري العام 
هذا املوس���م، مؤكدا أن معاناته الشخصية مع 
روابط األلتراس وغيرهم من الشخصيات التي 

وقفت أمامه، ال تس���اوى شيئا أمام ما وصلت 
إليه القلعة البيضاء.

وقب���ل االحتفالية عقد رئيس مجلس إدارة 
نادي الزمالك املستشار مرتضى منصور جلسة 
م���ع البرتغالى فيريرا ووكيله لتجديد تعاقده 

مع الفريق األول لكرة القدم.
ومن املقرر أن يتفق مرتضى مع فيريرا على 
بنود تعاقده اجلديد مع الفريق خاصة بعدما أبدى 

الطرفان رغبة في االستمرار في التعاقد.
الى ذلك، يطالب حارس الزمالك واملنتخب 
املصري أحمد الشناوي إدارة النادى األبيض، 
باملوافقة على احترافه في نادي س���اوثمبتون 

اإلجنليزي.
ويعقد الشناوي جلسة مع مسؤولي الزمالك 
عقب املباراة األخيرة في الدوري أمام دجلة غدا 
االثنني، لبحث العرض ودفع اإلدارة البيضاء 
للموافقة عليه، الس���يما أنه من أحد الدوريات 

الكبرى على مستوى العالم.
ويعد الشناوي من العناصر األساسية في 
الزمالك، وكان له دور كبير في تتويج الفريق 

األبيض بدرع الدوري ال� 12 في تاريخه.
كما بدأ البوركيني عبداهلل سيسيه مهاجم 
نادى الزمالك، جمع أغراضه من القلعة البيضاء، 
متهيدا للرحيل رسميا، بعدما أصبح استمراره 
أمرا شبه مستحيل، في ظل بحث الزمالك الدائم 

عن مهاجم أفريقي خلالفته.
وطلب سيس���يه، من وكي���ل أعماله إعادة 
املفاوضات م���ع النادي العربي الكويتي، الذي 
سبق ان طلب خدمات الالعب خالل األيام املاضية، 
ولكن سيس���يه وقتها رفض التفاوض بسبب 
متس���كه بالبقاء مع الزمالك ورفضه الرحيل، 
ولكن بعد ان تأكد رحيله طلب استطالع رأى 
النادي الكويتي في حقيقة التمس���ك بالتعاقد 

معه من عدمه.

جماهير الزمالك باآلالف 
فى ستاد الزمالك
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الكويت تدرب في »أزميت« بقيادة زادكو

مبارك الخالدي

أجرى الفريق األول للكرة بنادي الكويت تدريبا 
مس����ائيا يوم امس في مقر معس����كره االعدادي 
مبدينة ازميت في تركيا، والذي سيستمر حتى 
منتصف الشهر اجلاري وهي احلصة التدريبية 
األولى للفريق الذي وصل الى تركيا صباح امس 
في إطار املرحلة الثانية من البرنامج اإلعدادي 
للفريق، ومنح اجلهازان الفني واإلداري الالعبني 
راحة قبل أن يدشن األبيض تدريباته مساء بقيادة 
املدرب املس����اعد الكرواتي زادكو نظرا لتواجد 

املدرب محمد إبراهيم في اجنلترا للعالج.
وكانت بعثة األبيض قد غادرت البالد برئاسة 
نائب رئيس جهاز الكرة ومدير الفريق عادل عقلة 

وعضوي����ة اجلهازين اإلداري والفني و23 العبا 
ليس من بينهم العبو األزرق وعددهم 8 العبني، 
وهم فهد العنزي وفهد عوض وعبداهلل البريكي 
وفهد الهاجري ويوسف اخلبيزي وسامي الصانع 

وخالد عجب واحلارس مصعب الكندري.
ومن املقرر ان يلتقي األبيض خالل تواجده 
ف����ي تركيا مع فرق هجر الس����عودي 5 اجلاري 
ومواطنه االتفاق 8 منه ويختتم مبارياته الودية 
أمام احلد البحريني 13 الشهر اجلاري قبل العودة 
إلى الكويت ليستعد بعدها ملواجهة القادسية 20 
اجلاري في آخر مبارياته الودية قبل ان يلتقي 
فريق كيتشي من هونغ كونغ 26 الشهر اجلاري 
ضمن ذهاب الدور رب����ع النهائي لبطولة كأس 

االحتاد اآلسيوي،.

بعثة األبيض حلظة الوصول إلى تركيا

كما وجه رس����ائل ثناء وتقدير 
للشركات الراعية على مساهمتهم 
الفعالة في دع����م وجناح هذه 
البطولة اخلليجية التي تشهد 
مشاركة نخبة من العبي دول 
مجلس التعاون ذات التصنيف 

العالي خليجيا وعربيا.
ومتنى الشيخ احلمود من 
وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة 
مواكبة احل����دث ومنح أبطال 
الكويت حقهم االعالمي بالصورة 
الالئقة والتي تساعد في حتفيز 
الالعبني عل����ى التألق والعطاء 
وحتقيق االجنازات التي سوف 
تس����جل باس����م بلدنا احلبيب 
الكويت أوال وأخيرا، الفتا الى 
أن اإلعالميني عودونا على دعمهم 
جلميع األلعاب وهذا األمر متوقع 

احلمود يرعى بطولة اخلليج لكرة الطاولة

اجلهراء تدرب باحملليني وعبدالكرمي يقود الرديف

جلنة خماسية إلدارة »املالكمة ورفع األثقال«
وافق احتاد املالكمة ورفع األثقال على تنفيذ 
احلكم الصادر من قبل محكمة االس����تئناف رقم 
1811-2014/1814 ببطالن قرار اجلمعية العمومية 
لتشكيل جلنة خماس����ية إلدارة شؤون االحتاد 

واملنعقد في 22 أكتوبر 2013.
وقرر احتاد لعبتي املالكمة ورفع األثقال عبر 
االجتماع الطارئ الذي مت برئاسة نائب الرئيس 
مصيب جنم وبحضور أمني السر مسيلم العدواني 

وأمني الصندوق حمود العنزي والعضو حزام 
الطامي حل مجلس اإلدارة احلالي وتشكيل جلنة 
خماسية إلدارة شؤونه حلني الدعوة إلى انتخابات 
جديدة بعد اعتماد النظام األساس����ي وإشهاره، 
وتغيب رئيس االحتاد الش����يخ فهد جابر العلي 
بعذر لتواجده خارج البالد. ودعا االحتاد األندية 
األعضاء إلى اجلمعي����ة العمومية غير العادية 

واملقرر لها أن تعقد في 18 أغسطس اجلاري.

منه����م ويش����كرون عليه. كما 
أبدى رئيس احتاد كرة الطاولة 
امتنان����ه ملدير القن����اة الثالثة 
الرياضية »كويت سبورت« عادل 
عطااهلل ومراقب البرامج حمد 
الديحاني على تعاونهم وتسخير 
اإلمكاني����ات املتاح����ة لتغطية 
البطولة بالشكل الالئق وذلك 
عن طريق نقل منافسات البطولة 
كاملة وإقامة استوديو حتليلي 
للمباريات باإلضافة الى رسالة 
يومية شاملة تغطي كل األحداث 

التي ستصاحب البطولة.

تقدم رئيس احتاد الطاولة 
ورئيس اللجنة العليا املنظمة 
لبطولة اخلليج ال����� 17 للعبة 
الش����يخ مالك احلمود بالشكر 
اجلزيل إلى وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
سلمان احلمود لرعايته لبطولة 
اخلليج ال� 17 للمنتخبات، والتي 
من املق����رر إقامتها في الكويت 
من 23 الى 29 الش����هر اجلاري 
على صالة فجحان هالل املطيري 
بنادي القادسية. وقال الشيخ 
مالك احلمود إن الوزير سلمان 
احلم����ود كان وم����ا زال داعما 
للرياضة الكويتية والرياضيني 
وله الكثير من املواقف املشهود 
لها في هذا األمر ولم يتوان حلظة 
في دعم األنش����طة الرياضية 
التي حتتضنه����ا البالد والتي 
كان آخره����ا بطولة اخلليج ال� 
17 لكرة الطاولة. وأضاف احلمود 
أن الش����كر موصول أيضا الى 
مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة الشيخ أحمد املنصور 
جلهوده الطيبة في تذليل جميع 
العقبات اخلاصة بإقامة بطولة 
اخلليج.والشكر موصول ايضا 
الى رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
نادي القادسية على موافقتهم 
إعارتهم صال����ة فجحان هالل 
املطيري إلقامة البطولة فيها، 
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انطلقت في ال� 7 من مس����اء أمس على ستاد 
مبارك العيار تدريبات الفريق األول للكرة بنادي 
اجلهراء بقيادة املدرب األلباني الكس����ندر جيجا 
ومساعدة محمد علي الشيخ، وشارك في التدريبات 
التي استمرت نحو الس����اعتني مجموعة كبيرة 
من الالعبني احملليني ليس من بينهم احملترفون 
الثالث وهم البرزيليان الكس����ندر نينو والياس 
كانو والهولندي من اصل برازيلي سانتوس، ومن 
املقرر وصولهم ودخولهم التدريبات في اليومني 
املقبلني، وستستمر تدريبات الفريق حتى 15 الشهر 
اجلاري، يغادر بعدها الفريق إلى معسكر خارجي 

يستمر حتى نهاية الشهر اجلاري.
وفي سياق متصل أشاد املنسق اإلعالمي للفريق 
صالح اجلنفاوي باحلضور الكبير لالعبني احملليني، 
وقال نتطلع إلى بداية قوية مع اجلهاز الفني اجلديد 

للفريق بقيادة األلباني الكسندر ومساعدة الشيخ 
وتعاون الالعبني احملليني واحملترفني.

وأضاف أن اجلهازان الفني واإلداري لديهما الثقة 
الكبيرة بالالعبني ورغبتهم القوية في االستمرار 
في الظهور املميز للفريق في السنوات األخيرة 
وكان قريبا من املراكز األولى بسبب اإلصرار الكبير 
لالعبني وحماسهم ورغبتهم في إثبات تواجدهم 
وبدعم كبير من مجلس اإلدارة الذي يتجه دائما 
إلى دعم الفريق وتلبية متطلباته الفنية واإلدارية 

وآخرها املوافقة على إقامة املعسكر اخلارجي.
وأشار اجلنفاوي إلى أن مجلس إدارة النادي 
اسند إدارة الفريق الرديف وفريق حتت 19 سنة 
إلى املدرب الوطني احمد عبدالكرمي، اجلدير بالذكر 
أن اجلهراء يفتقر املوسم املقبل جلهود أبرز العبيه 
وهما العب األزرق فيص����ل زايد الذي انتقل إلى 
جنران الس����عودي وزميلة فهد باجية الذي وقع 

مع االتفاق السعودي.

الشيخ أحمد املنصور في حديث باسم مع الشيخ مالك احلمود

نايف: لم أقاِض العربي بل وجهت 
إنذاراً لفسخ العقد لعدم قانونيته

أحمد السالمي

أوضح العب النادي العربي املوقوف إداريا 
طالل نايف أنه لم يعمل على مقاضاة 

إدارة النادي، بل قام بتوجيه إنذار رسمي 
عبر سلكه الطرق والقنوات القانونية 

لفسخ العقد املبرم حاليا مع إدارة األخضر 
وذلك نظرا لعدم قانونيته على أن يتم 

التعاقد معه مجددا بصورة قانونية حتفظ 
للطرفني حقهما القانوني واألدبي.

وقال نايف في تصريح خاص في 
»األنباء« ليس لدي أي خالف مع إدارة 
النادي العربي، وتربطني عالقة جيدة 

مبنية على أساس االحترام املتبادل، إال 
أن ما حدث هو أنني تلقيت العديد من 

الوعود إللغاء العقد السابق وإبرام عقد 
جديد يتوافق مع احتياجات الطرفني، إال 

أن شيئا من هذا األمر لم يحدث وهو 
األمر الذي دفعني اللجوء إلى احملامي 

احلميدي السبيعي الذي تولى مهمة إرسال 
إنذار رسمي عبر احملكمة لفسخ العقد 

ملخالفته القوانني احمللية والدولية وهو حق 
مشروع فمتى ما كان هناك خطأ قانوني 
فقد وجب تصحيحه حتى ال تقع املشاكل.
وأضاف: ليس لدي أي رغبة في االبتعاد 

عن صفوف فريق النادي العربي الذي 

انتميت له منذ العام 2013 ولعبت فيه بجد 
واجتهاد وسعيت إلثبات وجودي فيه 

منذ اللحظة األولى، وكنت من الالعبني 
املواظبني على حضور التدريبات اليومية 
والتزم بالتعليمات اإلدارية والفنية، ولم 

أكن يوما العبا متمردا أو ساعيا للخراب، 
ولكن املفاجأة هي أن هناك من روج إلى 

عكس ذلك عبر مواقع التواصل االجتماعية 
وأراد أن يشوه احلقيقة ولكن تكفيني 

شهادة اجلهازين اإلداري والفني السابق 
فهم يعلمون جيدا من هو طالل نايف 

وشهادتهم تكفيني.
واستطرد نايف في حديثه قائال: هناك من 

يروج إلى أن أصل املشكلة هو اخلالف 
من الناحية املادية، واحلقيقة عكس ذلك 
متاما، فكل ما أريده هو ضمان حقوقي 

وفق األطر والقنوات القانونية، وإن كنت 
مثل ما يدعون لوافقت على قبول الهبة 

التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة النادي 
العربي جمال شاكر الكاظمي بحضور 
عدد من اجلماهير لدى مبنى اإلدارة، 

حيث أبدى استعداده لتقدمي مبلغ مالي 
كبير كهدية منه إال أنني اعتذرت منه عن 

عدم قبولها وأكدت له أن ما أحتاج اليه هو 
حل املشكلة، وهي مبادرة أكثر من رائعة 

ويستحق مني عليها الشكر والثناء.

نايف اليزال عرباوياً بحسب اللوائح.. وفحوصات وقائية لالعبي األخضر

الكاظمي عرض عليّ مبلغاً مالياً كهدية واعتذرت عن قبوله

املضف: هناك سوء فهم لعقود »الكويتيني« 
فهي تشجيعية وليست احترافية

املبكر  احترازي للكشف 
لإلصابات التي قد تكون 
غير ظاهرة وحتتاج إلى 

كشف دقيق.
إل���ى ذل���ك، تواصل 
تدريب���ات األخضر على 
فترتني صباحية ومسائية 
البرتغالي  املدرب  بقيادة 
لويس فيليبي ومساعديه، 
وشهدت التدريبات عودة 
النجم عبدالعزيز السليمي 
العائد من اصابة ومشاركة 
احلارس يوسف القناعي 
بعد استبعاده من اجلهاز 

الفني لألزرق.

تصريحه بتمنياته بعودة 
إلى  االس���تقرار اإلداري 
الفريق وتهيئة األجواء أمام 
اجلهاز الفني لالستمرار في 
التدريبات بتركيز خلوض 
االستحقاقات املقبلة. وفي 
سياق آخر، بدأ يوم امس 
البروفيس���ور  الطبيب 
كريس���توفر فحوصات 
وقائية لالعبي األخضر 
اليومني املقبلني  تستمر 
الفرنس���ي  حيث حضر 
بناء عل���ى طلب اجلهاز 
الطبي للفريق بقيادة د. 
أنور محمد علي في اجراء 

الكويتيني، وقال ان الالعب 
اجرى مخالصة مع النادي 
وسيعود الى قائمة الفريق 
ومتارين األخضر أسوة 

ببقية الالعبني.
وبني املضف أن الالعب 
ال يحق ل���ه االنتقال الى 
ان ناد آخر بحسب لوائح 
احتاد الكرة قائال »ال يحق 
لالعب نايف االنتقال دون 
إدارة  موافق���ة مجل���س 
النادي وهذه هي الالئحة 
املعتمدة لدى ادارة احتاد 

الكرة«.
املض���ف  واختت���م 
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قال أمني السر العام في 
النادي العربي عبدالرزاق 
املضف ان هناك سوء فهد 
للعقد ب���ني الالعب طالل 
ادارة  ناي���ف ومجل���س 
النادي العربي، وأوضح ان 
عقود الالعبني الكويتيني 
هي عقود »تش���جيعية« 
وليست عقود احترافية 
االحتراف���ي  باملعن���ى 
والقانون���ي للعبة، الفتا 
الى ان���ه الهدف منها هو 
تشجيع وحتفيز الالعبني 

عبدالرزاق املضف

جديد يسبق الوفد إلنهاء األمور العالقة

ً األزرق إلى تركيا بـ 30 العبا
عبدالعزيز جاسم

الوطني  يغادر وفد منتخبنا 
األول لك���رة القدم ف���ي ال� 11 من 
مس���اء اليوم إلى معس���كره في 
مدين���ة انطالي���ا التركية وذلك 
ضمن استعداداته لتصفيات آسيا 
املوحدة واملؤهل���ة إلى نهائيات 
كأس العال���م في روس���يا 2018 
ونهائيات كأس آسيا في اإلمارات 
2019، حيث سيلتقي منتخبنا مع 
ميامنار والوس في التصفيات 3 
و8 سبتمبر على التوالي ضمن 
منافس���ات املجموعة الس���ابعة 
والتي تضم أيضا لبنان وكوريا 
اجلنوبية، وكان األزرق قد حتصل 
على 3 نقاط ثمينة من لبنان في 

بيروت في انطالق التصفيات.
ويترأس الوفد رئيس اللجنة 
الفنية وعضو احتاد الكرة نواف 
جديد الذي غادر قبل الوفد بيومني 
م���ن اجل ترتيب جمي���ع األمور 
العالقة هناك، وس���يغادر الوفد 
برفقة مدي���ر املنتخب فرج نفاع 
واجلهازين اإلداري والفني و30 
العبا هم: نواف اخلالدي، سليمان 
عبدالغفور، مصعب الكندري، أحمد 
الفضلي، خالد إبراهيم، عبدالرحمن 
العنزي، عام���ر املعتوق، فيصل 
سعيد، ضاري س���عيد، ، سامي 
الصانع، فهد الهاجري، فهد عوض، 
أحمد إبراهيم، مساعد ندا، صالح 
الشيخ، يوس���ف اخلبيزي، فهد 
األنصاري، عبدالعزيز املشعان، 

سلطان العنزي، سيف احلشان، 
حمد أم���ان، عل���ى مقصيد، فهد 
العنزي، عبداهلل البريكي وطالل 
فاضل، بدر املطوع، فهد الرشيدي، 
خال���د عج���ب، فيص���ل العنزي 

ويوسف ناصر.
وكان مدرب األزرق نبيل معلول 
قد استبعد 4 العبني من القائمة 
واس���تدعى حارس األصفر احمد 
الفضلي والالعبون املستبعدون 
هم: سعود القناعي، محمد فريح، 
وعبدالعزيز كميل وأخيرا العب 
وسط كاظمة ناصر فرج ألسباب 

فنية.

3 وديات
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مواجهات ودية في تركيا، حيث 
س���يواجه هونغ كونغ مرتني 9 
و12 الش���هر اجل���اري، ومن ثم 
يلتقي مع املنتخ���ب الليبي 20 
البحث  املتوقع  اجلاري، وم���ن 
عن مواجهة رابعة بني مواجهة 
هونغ كون���غ وليبيا بعد ع��دم 
اعتماد مواجهة البحرين ورمبا 
انطاليا سب���ور  تعود مواجهة 
إل���ى الواجه���ة م��رة أخرى في 
حال عدم وجود مواجهة رابعة 

مع أحد املنتخبات.
إلى ذلك من املقرر أن يخوض 
األزرق أولى تدريباته غدا بفترة 
مسائية فقط جتنا إلرهاق الالعبني 
جراء السفر على ان تكون باقي 

التدريبات على فترتني.

ً حل احتاد اليد رسمياً.. وذياب رئيساً مؤقتا
أحمد السالمي

اص��در االحتاد الدولي لكرة اليد باالتفاق مع 
اللجنة األوملبية الكويتية قرارا يقضي بحل مجلس 
إدارة احتاد كرة اليد برئاسة ناصر صالح بومرزوق 
وتشكيل جلنة خماسية برئاسة بدر ذياب وعضوية 
فيص��ل باقر، مبارك القحطاني، جديع املطيري، 
علي بوهندي. ويأتي هذا القرار نتيجة عدم قدرة 
االحتاد على عقد جمعيتني عموميتني غير عاديتني 
اللت��ني عقدتا في )مارس ويونيو( والتي كان من 
املفترض أن يتم خاللهما اعتماد النظام األساسي 
اجلديد لالحتاد وهو م��ا لم يتحقق فعليا وذلك 

بسبب مقاطعة األعضاء اجلمعية العمومية.

وتتولى اللجنة املؤقتة إلدارة شؤون االحتاد 
حت��ى العام 2016 على أن يت��م بعد ذلك انتخاب 
مجلس إدارة جديد يتولى مهام إدارة االحتاد من 
قبل أعضاء اجلمعية العمومية. ومن املتوقع حدوث 
اكثر من سيناريو في الفترة املقبلة أبرزها رفض 
رئيس االحتاد احلالي ناصر صالح بومرزوق تسليم 
االحت��اد للرئيس املؤقت من قبل االحتاد الدولي 
بدر ذياب ما سيتس��بب في إيقاف احتاد الكرة 
عن املش��اركة اخلارجية ما ينتج عنه عدم قدرة 
مشاركة جميع املنتخبات الوطنية وكذلك حرمان 
ناديا الكويت والقري��ن من اللعب في البطوالت 
القارية والتي تعتبر أبرزها مش��اركة القرين في 

كأس العالم لألندية سبتمبر املقبل.
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العنزي: نعمل 
بشفافية وسنطلع 

املسؤولني والشارع 
الرياضي على 
املستجدات

لن نألو جهداً خللق 
قنوات اتصال بني 

احلكومة و»األوملبية 
الدولية« لتفادي 

الصعاب

في بيان صادر عن اللجنة األوملبية الكويتية

»األوملبية«: القانون الرياضي املعدل ميس باالستقاللية وخطوة إلى الوراء
اللجن���ة األوملبية  وكانت 
الدولية قد أرس���لت كتابا الى 
اللجنة األوملبية الكويتية في 
22 يوني���و 2015 أعربت فيه 
عن قلقها من إصدار احلكومة 
الكويتية لقانون رياضي معدل 
جديد، حيث قالت انها الحظت 
ان التعدي���ات اجلديدة تؤثر 
للمرة الثانية على استقالية 
الهيئات الرياضية في الكويت 
وبشكل خاص اللجنة األوملبية 
واالحتادات واألندية وهو ما 
يعد مساس���ا باالس���تقالية 
وخطوة للوراء بعد ان مت حل 
الوضع سابقا بإصدار القانون 

26 لسنة 2012.
الدولية  وأشارت األوملبية 
الى املراسات املتكررة التي متت 
بينها وبني الكويت ومنها كتاب 
رئيس اللجنة األوملبية الدولية 
الى صاحب السمو األمير في 11 
نوفمبر 2014، والكتب املؤرخة 
في 27 يونيو 2014 و30 يناير 
2014 والتي شددت جميعها على 
ان استقالية احلركة األوملبية 
مبدأ جوهري للحركة األوملبية 
يس���تدعي أمامه ع���دم تدخل 
السلطات احلكومية بالقضاء 
الداخلية للمنظمات  واإلدارة 

الرياضية.
الدولية  وطالبت األوملبية 
ب���ان تنقل اللجن���ة األوملبية 
الكويتية رأيها هذا الى السلطات 
احلكومية ومن ثم إطاعها على 
إيجابية قبل 30  اي تطورات 

يوليو 2015.

على عاق���ات متوازنة ومد 
التعاون مع اجلهات  جسور 
احلكومية ولكن دون إخال 
بالقواعد واملبادئ املنصوص 
عليها بامليثاق األوملبي ولوائح 

االحتادات الدولية.
اللجنة  ان  العن���زي  وأكد 
األوملبية الكويتية لن تألو جهدا 
خللق قنوات اتصال إيجابية 
بني اجلهات احلكومية واللجنة 
الدولي���ة لتفادي  األوملبي���ة 
الصعاب احملتملة واملشابهة 
الت���ي واجهتها احلركة  لتلك 
الرياضي���ة س���ابقا إبان أزمة 
الرياضي من  النشاط  تعليق 
قبل املنظمة الدولية وتخللتها 
مذكرات تفاهم عديدة وتعهدات 
من حكومة الكويت الى اللجنة 
األوملبية الدولية شددت جميعها 
على احترام الكويت للميثاق 
األوملبي واملب���ادئ والقوانني 
التي حتكم احلركة الرياضية 
األوملبية، مش���ددا على ان اي 
خطوة مقبلة من قبل احلكومة 
يج���ب ان تت���واءم م���ع تلك 
التعهدات وااللتزامات التي أكد 
صاحب السمو األمير عليها مع 
صدور القانون 26 لسنة 2012، 
وأبرزها ان القانون الرياضي 
في الكويت سيكون على الدوام 
متماشيا مع املبادئ والقوانني 
التي حتكم احلركة الرياضية 
وهو ما أش���ادت ب���ه اللجنة 
الدولية واالحتادات  األوملبية 
الدولية وأدى إلى رفع العقوبات 

عن الكويت.

ووضوح بصفتها اجلهة العليا 
املسؤولة عن احلركة األوملبية 
والرياضية في الكويت وانها 
ستقوم بإطاع املسؤولني في 
الرياضي  احلكومة والشارع 
على املس���تجدات اوال بأول 
لتغلق باب التكهنات واألقاويل، 
وذل���ك انطاقا من التزاماتها 
وواجباتها التي حددها امليثاق 
األوملبي والنظام األساس���ي 
للجنة وعلى رأس���ها ضمان 
استقالية احلركة الرياضية 
وحماية مصاحلها مع احلفاظ 

القانون  الدولية حول تأثير 
الرياضي اجلديد املعدل على 
استقالية األندية واالحتادات 
الرياضية في الكويت لاطاع 
والتنس���يق واتخاذ ما يلزم 
مع الدعم الكامل من األوملبية 
الدولية ألي قرارات تتخذها 

هذه االحتادات الدولية.
العنزي بالتعاون  وأشاد 
ال���ذي أبدته الهيئ���ة العامة 
للش���باب والرياضة في هذا 
الشأن، وقال ان اللجنة األوملبية 
الكويتي���ة تعمل بش���فافية 

ال���ذي تلقته من  األوملبي���ة 
املنظم���ة الدولية وان الهيئة 
قامت بال���رد على املاحظات 
بكتاب م���ؤرخ في 23 يوليو 
2015 ولكن���ه يتطلب مزيدا 
املباحثات والتش���اور  م���ن 
من قب���ل اللجن���ة األوملبية 
الكويتي���ة، وذلك جتنبا ألي 
مخاطر محتملة على احلركة 
الرياضية في الكويت، خاصة 
ان اللجن���ة األوملبية الدولية 
أش���ارت في كتابه���ا األخير 
الى انه���ا خاطبت االحتادات 

في 22 يونيو املاضي والذي 
تضمن رفض املنظمة الدولية 
للتعديات الواردة في القانون 
الرياضي املعدل اجلديد، حيث 
ان  الدولية  أكدت األوملبي���ة 
القانون اجلديد ميس استقالية 
الهيئات الرياضية في الكويت 
وانه خطوة الى الوراء منذ مت 
حل الوضع العالق عام 2012 
القانون 26، مشيرا  بصدور 
الى ان اللجنة األوملبية أرسلت 
العامة للش���باب  الهيئة  الى 
والرياضة خطاب املاحظات 

أعل���ن أمني س���ر اللجنة 
األوملبية عبي���د العنزي عن 
قيام اللجنة مبخاطبة اللجنة 
األوملبية الدولية وإطاعها على 
االتصاالت التي متت بني اللجنة 
األوملبي���ة الكويتية والهيئة 
العامة للشباب والرياضة بناء 
على طلب من اللجنة األوملبية 
الدولية لتسوية الوضع القائم 
بعد إصدار احلكومة الكويتية 
للقان���ون الرياض���ي املعدل 
اجلديد، والطلب من املنظمة 
الدولية منح اللجنة األوملبية 
الوقت  الكويتية مزي���دا من 
للتفاهم والتشاور مع الهيئة 
حول املاحظات الدولية على 
التعدي���ات التي طرأت على 
القانون الرياضي في الفترة 
السابقة بعدما حددت اللجنة 
األوملبية الدولية موعدا ينتهي 
30 يونيو املاضي لتافي أي 
إجراءات سلبية من املنظمات 
الدولية جتاه احلركة الرياضية 

في الكويت.
وقال العنزي في تصريح 
صحافي انه انطاقا من مبدأ 
التعاون بني احلركة الرياضية 
والس���لطات احلكومية الذي 
امليثاق األوملبي  اليه  أش���ار 
لتعزيز قوة احلركة الرياضية 
فإن اللجنة األوملبية الكويتية 
ستواصل مشاوراتها مع الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة 
الكت���اب األخير  بخصوص 
اللجنة األوملبية  الذي تلقته 
الكويتية من نظيرتها الدولية 

شبح اإليقاف يهدد الرياضة مرة أخرى

عبيد العنزي

»الكيك بوكسينغ« إلى الهند 
للمشاركة في البطولة اآلسيوية

»البحري« كرّم العبي السباحة والقفز

غادر الباد أمس وفد منتخبنا الوطني للكيك بوكسينغ 
متوجها إلى الهند للمشاركة في البطولة اآلسيوية المقامة 
بمدينة بوني وينظمها االتحاد اآلسيوي ويشرف عليها 
االتحاد الدولي للعبة وتستمر حتى 9 أغسطس الجاري. 
ويترأس الوفد طال المحطب ويضم مدير الفريق عبدالعزيز 
الف����داغ، ومدرب المنتخب األول صالح القبندي، ومدرب 

فريق السيمي كونتاكت محمد المذكوري.
وكذلك الاعبون بأسلوب الفل كونتاكت، وهم: سلطان 
المطيري )وزن 54(، خالد صالح )وزن 60(، زيد البغلي 
)وزن 71(، وعبداهلل الفداغ )وزن 91+(، والعبو اللوكيكس: 
سعيد مرزوق )وزن 71(، وعبدالرحمن الكندري )وزن 91+(، 
والعبو الكي وان: عبدالعزيز مراد )وزن 71(، وفهد طعمة 
)وزن 75(، والعبو السيمي كونتاكت: عبداهلل البلوشي 
)وزن 57(، محمد طال )وزن 60(، علي الش����طي )وزن 

69(، وحسين القطان )وزن 78(.
هذا ومن المتوقع مش����اركة من 27 إل����ى 30 منتخبا 
آسيويا في هذه البطولة والتي تعد مؤهلة لبطولة الفنون 
القتالية الكبرى التي تش����رف عليه����ا اللجنة األولمبية 
الدولية والتي تعتبر بطولة القارات ويطلق عليها اسم 
»سبورت اكورت« والتي ستقام عام 2017 بروسيا، علما 

بأن هذه البطولة تقام كل 4 سنوات.

كرمت اللجنة املائية في النادي البحري الرياضي 
العبي فريق السباحة والغطس احلاصلني على امليداليات 
الذهبية والفضية والبرونزية خال املوسم الرياضي 
2014-2015، وذلك في حفل أقيم بحضور أمني الس���ر 
العام خالد الفودري ورئي���س جلنة العاقات العامة 
واإلعام محمود أبوالقاسم ومشرف أحواض السباحة 
في النادي موسى اجلمعان إلى جانب حضور األجهزة 

اإلدارية والفنية وأولياء األمور.
وقد ألقى الفودري كلمة أشاد فيها باإلجنازات التي 
حققها العبو النادي مشيرا أن لفريق السباحة دوره 
الكبير في تعزيز مكانة النادي رياضيا واالرتقاء مبكانته، 
وفي دعم املنتخبات الوطنية باخلامات والطاقات املتميزة 
والواعدة والتي ساهمت في حتقيق العديد من البطوالت 
على املس���توى اخلارجي، وأعرب عن تقديره جلهود 
مشرف أحواض السباحة موسى اجلمعان واجلهازين 
اإلداري والفني ولاعبني األبطال، كما أعرب عن شكر 
النادي للتعاون الكبير والتسهيات التي يقدمها االحتاد 
الكويتي للسباحة لرفع مستوى العبي كافة األندية.

وكان من أبرز املش���مولني في حفل التكرمي فريق 
الس���باحة ملواليد 2005 حلصوله على املركز الثاني 
على مستوى الكويت بقيادة املدرب فراس حسني، إلى 
جانب العبي فريق���ي العمومي واملراحل من 11 إلى 17 
سنة حلصولهم على العديد من املراكز األولى واملتقدمة 

بقيادة املدرب معتز علي الريس.

خالد الفودري يكرم أحد الالعبني

الفودري وأبو القاسم واجلمعان يتوسطون املدربني والالعبني
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احلفر في مدخل منطقة جابر األحمد تتسبب 
في حوادث يومية.

اجلامعة العربية »تدين وبشدة« اقتحام املسجد 
األقصى.

٭ حفرتوا.. خلصتوا... اردموا احلفر وصلحوها 
بارك اهلل فيكم!

٭ »تدين« تعودنا عليها ولكن »وبشدة« هذه جديدة 
علينا.. اهلل يعطيكم العافية!

البقاء هلل
متارة عبداللطيف خزعل العزاوي، زوجة خليفة 
محمد خليفة خليفوه ـ 41 عاما ـ الرجال: فهد 

األحمد ـ قطعة 3 ـ شارع 306 ـ منزل 23 ـ ت: 
99880010 ـ النساء: الرقة ـ قطعة 2 ـ شارع 14 

ـ منزل 566.
مها سالمة فالح العازمي، زوجة سعد مبارك 
شافي العازمي ـ 88 عاما ـ الرقة ـ قطعة 4 ـ 

شارع 45 ـ منزل 6 ـ ت: 99294848.
منى محمد فتحي الزنط، زوجة ماجد محمد 

عبداهلل الشطي ـ 70 عاما ـ ضاحية السالم ـ 
قطعة 3 ـ شارع 24 ـ منزل 34 ـ ت: 99030055 

ـ 55554363.
فخرية محمد رمضان سياه، زوجة عبداهلل عباس 

الفالح ـ 60 عاما ـ الرجال: حسينية معرفي 
القدمية ـ ت: 60606086 ـ النساء: العدان ـ قطعة 

1 ـ شارع 42 ـ منزل 26 ـ ت: 66095718.
أثير سفيان علي العبيد ـ 18 عاما ـ الرجال: 

الشامية ـ قطعة 4 ـ شارع 44 ـ منزل 2 ـ ديوان 

العبيد مقابل ثانوية اجلزائر ـ ت: 99775181 ـ 
النساء: حطني ـ قطعة 2 ـ شارع 209 ـ منزل 4 ـ 

ت: 99645818.
سعود محمد عبداهلل اجلاراهلل ـ 74 عاما ـ 

الرجال: بيان ـ قطعة 4 ـ شارع 4 ـ منزل 8 ـ ت: 
99022711 ـ 97928082 ـ النساء: مشرف ـ قطعة 
4 ـ شارع 5 ـ منزل 27 ـ ت: 66882268 ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
هادي حمدان زيد ضبيب العازمي ـ 43 عاما ـ 
الرجال: صباح السالم ـ قطعة 11 ـ شارع 2 ـ 

جادة 7 ـ منزل 15 ـ ت: 55458545 ـ النساء: أم 
الهيمان ـ قطعة 7 ـ شارع 13 ـ منزل 5.

أسمى عبدالقادر شعبان، أرملة حمد أحمد 
اليعقوب ـ 74 عاما ـ الرجال: قرطبة ـ قطعة 2 ـ 
شارع 1 ـ جادة 2 ـ منزل 27 ـ ت: 66008096 ـ 
95511166 ـ النساء: القرين ـ قطعة 3 ـ شارع 9 
ـ منزل 1 ـ ت: 66456667 ـ 25422786 ـ الدفن 

التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي   إلى ربك  راضية 

مرضية   فادخلي  في عبادي  
وادخلي جنتي

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

العصر 3:30
املغرب 6:40
العشاء 8:04

الفجر 3:40
الشروق 5:08
الظهر 11:54

ش���ديد احل���رارة والرياح 
جنوبية ش���رقية سرعتها 

من 12 � 35 كم/س

العظمى: 49
الصغرى: 33

أعلى مد:
1:29 ص � 12:33 ظ

أدنى جزر:
7:01 ص � 7:50 م

في  وأنا  افعله  كنت  ما  أتذكر  »عندما 
الثالثة عشرة اعتقد أنني كنت سأنتهي 

إما إلى السجن أو إلى القبر«.
٭ املمثلة جيدا بينكيت سميث 

في معرض حديثها عن املصاعب 
التي اجتازتها قبل ان تصل الى ما 

وصلت اليه.

الجنونية  العناصر  من  الكثير  »هناك 
قررنا  والتي  أسمائها  لفظ  يصعب  التي 

عدم استخدامها في منتجاتنا«.
٭ النجمة األميركية جيسيكا 

ألبا عن مستحضرات التجميل 
العضوية التي تصنعها شركتها 

والتي تواجه أزمة حاليا بعد التقارير 
عن املضاعفات السيئة لبعض تلك 

املستحضرات.

تعازي  تغريدة  يوم  كل  مليت  »ترى 
يرحم  ألبومي  أنزل  أبي  فكوني  وهم 

والديكم«.
٭ الفنانة شمس في تغريدة 

معبرة عن اســتيائها من األزمات 
واملشكالت التي مير بها العالم 

العربي، ما يؤدي الى سقوط العديد 
من الضحايا، فنعيش أياما من األحزان 

والتعازي. وتؤثر هذه االوضاع في 
اعــاقة شمس عن اصدار ألبومها الذي 

وقعته مع شركة عاملية.

»ابنتي أشارت بـ Like من بطن أمها«.
٭ رئيس شبكة فيسبوك 

مارك زوكربيرغ وزوجته 
بريسيال أثناء اإلعالن عن أنهما 
ينتظران مولودهما األول، بعد 
عدد من حاالت احلمل الفاشلة.

»ثمـة حاجـة عاجلة لمسـاعدة طبية 
ومسـاندة قانونية ونفسـية فضال عن 
إطار قانوني متين للتأكد من تحميل مرتكبي 

أعمال العنف الجنسية مسؤولياتهم«.
٭ املمثلة األميركية انچلينا 

چولي، املوفدة اخلاصة للمفوضية 
العليا لشؤون الالجئني، أثناء دعوتها 

سلطات بورما التي حلت بها في زيارة 
بدعوة من املعارضة، على مالحقة 

مرتكبي االعتداءات اجلنسية.

بفاعلية  للتصدي  الفشل  استمرار  »إن 
ألعمال  العقاب  من  االفالت  لمسألة 
الى  أدى  للمستوطنين،  المتكررة  العنف 
بريئة،  حياة  بوفاة  يتعلق  آخر  مروع  حادث 

يجب ان ينتهي هذا «. 
٭ األمني العام لألمم املتحدة بان 

كي مون أثناء إدانته هجوم مستوطنني 
اسرائيليني على منزل في نابلس أدى 

الى مقتل رضيع حرقا.

واجب  ليست  اللجوء  طالبي  »حماية 
جميع  واجب  بل  وحدها  السلطات 

المواطنين أيضا«.
٭ وزير العدل األملاني هايكو 

ماس يطالب بتوفير ظروف آمنة 
أكثر لالجئني في أملانيا، وبتحسني 

احلماية املقدمة لطالبي اللجوء في وجه 
الهجمات املعادية لألجانب.

»في يوم من األيام، استيقظ إبرا وهو في 
حلمت  »لقد  لي:  وقال  الفزع  من  حالة 

بأن رونالدو أفضل مني«.
٭ العب يوڤنتوس األسبق أدريان 

موتو متحدثا ان البرتغالي كريستيانو 
رونالدو كان كابوسا لزميله السابق 

السويدي زالتان ابراهيموڤيتش.

األفضل  هو  الممتاز  اإلنجليزي  »الدوري 
في العالم«.

٭ األورغوياني لويس سواريز 
العب برشلونة اإلسباني بعد 
سؤاله عن أفضل دوري في 

العالم.

أبعد من الكلمات
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حّل مشكلة »البدون«
بني بنغالديش والهند

جرذ يرغم طائرة على العودة

داكا � نيودلهي � )د.ب.أ(: تنفس أكثر من 53 ألف شخص 
بال جنس����ية يقيمون في جيوب بالهند وبنغالديش أول 
نسمات احلرية منذ 68 عاما امس في الوقت الذي دخل فيه 

اتفاق ثنائي تاريخي ملبادلة األراضي حيز التنفيذ. 
وقاموا بإضاءة مصابيح وش����موع وأطلقوا األلعاب 
النارية وساروا في مواكب ورفعوا األعالم الوطنية بعد 
منتصف ليل اجلمعة/ الس����بت احتفاال بنهاية عقود من 

»اإلذالل واإلهانة«.
ويرج����ع تاريخ اجليوب إل����ى اتفاقيات أبرمت خالل 
عصر اإلمبراطوريات اإلقليمية وأصبحت في طي النسيان 
منذ تأس����يس دولة الهند احلديثة وفيما بعد إقامة دولة 

بنغالديش.
ولم حتصل العائالت الهندية في اجليوب الواقعة على 
أراضي بنغالديش والعكس صحيح على حقوق اجلنسية 

وال اخلدمات احلكومية في أي من البلدين. 
وأصبح التقدم ممكنا عندما ق����ررت الدولتان تبادل 
اجليوب بدون احلاجة إلى إعادة ترسيم واحدة من احلدود 
األكثر تعقيدا في العالم.. وس����عى كل األشخاص البالغ 
عددهم 14854 ش����خصا في اجليوب البنغالديشية على 
األراضي الهندية للحصول على اجلنسية الهندية بينما 
فضل 979 من أصل 39176 شخصا يقيمون في اجليوب 

الهندية في بنغالديش االحتفاظ بجنسيتهم القدمية.
وقال فاتيل علي )68 عاما( من جيب بهيتاركوتي الهندي 
داخل بنغالديش: »نش����عر بالفخر ألننا أصبحنا نحمل 
اجلنسية البنغالديشية وأصبحت أرضنا بنغالديشية. 

وسنحصل اآلن على وثائق بشأن األرض«.

نيودلهي � أ.ف.پ: اضطرت طائرة تابعة لشركة »اير 
انديا« متوجهة الى نيويورك الى العودة ادراجها بعد 

ساعتني على اقالعها لالشتباه بوجود جرذ فيها.
 وتشكل هذه القوارض التي تعشق قضم الكيبالت، 
خط���را خالل الرحلة اجلوية النها ق���د تلحق اضرارا 

بالطائرة.
واوضح املسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه 
»عادت رحلة اخلميس الى نيودلهي بسبب احتمال وجود 
جرذ فيها«، وتابع يقول »لم نتأكد من وجود اجلرذ اال 

ان الطائرة اعيدت حفاظا على سالمة الركاب«.
وهي ليس���ت املرة االولى التي يطول حادث مماثل 
هذه الشركة الوطنية التي تعاني من صعوبات مالية 
كبيرة اذ انها لم تسجل اي ارباح منذ العام 2007. وغالبا 
ما تصل حيوانات من انواع مختلفة الى طائراتها عبر 

العربات التي تنقل وجبات الطعام.
 ففي مايو، اضطرت طائرة تقوم برحلة داخلية الى 
الهبوط بعدم���ا رصد طاقمها جرذانا تعدو في ممرات 

الطائرة.
 وفي يونيو س���رت صورة عبر وسائل التواصل 
االجتماعي تظه���ر رأس عظاية يخرج من قطعة خبز 
صغيرة موضعة على صينية الطعام. وقد نفت شركة 
الطيران وجود هذا احليوان الزاحف ولم تؤكد صحة 

الصورة الن اي راكب لم يتقدم بشكوى.

عربة تنقل اجلناح الصغير في طرد متهيدا الرساله للمختبر                                                                )أ.ف.پ(

باري����س � أ.ف.پ: وصلت 
قطعة من جن����اح طائرة عثر 
عليها في الريونيون الى فرنسا 
امس لتحديد ما اذا كانت تعود 
الى الطائرة املاليزية املفقودة 
منذ م����ارس 2014 وعلى متنها 

239 راكبا.
ونقلت القطعة التي وضعت 
في صندوق ب����را مبواكبة من 
الدرك الى منطقة تولوز )جنوب 
غرب( حيث سيتم فحصها في 

مختبر لوزارة الدفاع.
وسيبدأ بعد ظهر االربعاء 
فحص هذه القطعة وهي جناح 
صغير يكون على احلافة اخللفية 
جلناح الطائرة يشغله الطيارون 

عند االقالع والهبوط.
ووصل اربعة مس����ؤولني 
ماليزيني بينهم مدير الطيران 
املدني ازهر الدين عبدالرحمن 
وممثلون عن ش����ركة الطيران 

املاليزية، الى باريس أمس.
وسيشاركون غدا االثنني مع 
ممثل عن القضاء املاليزي في 
اجتماع مغلق مع ثالثة قضاة 
فرنس����يني مكلفني بالتحقيق 
التحقيقات  وعضو في مكتب 
والتحليالت والدرك الفرنسي.
الدي����ن لوكالة  وقال ازهر 
فرانس برس »س����نتوجه الى 
تولوز خالل يومني ونأمل ان 
نتحقق اعتبارا من االربعاء مما 
اذا كان هذا اجلنيح من طائرة 

الرحلة ام اتش 370«.
عثر عل����ى القطعة وطولها 
متران االربعاء في سانت اندريه 
دو الريونيون على الس����احل 
الواقعة  الش����رقي للجزي����رة 
شمال شرق مدغشقر من قبل 
عمال كانوا يقومون بتنظيف 

الشاطئ.
وقال سكان ان شرطيا قام 
بتمشيط الشاطئ نفسه صباح 
امس بحثا عن قطع اخرى رمبا 

لفظها البحر.
وأعلن����ت ش����ركة بوينغ 
األميركي����ة لصناعة الطائرات 
اجلمع����ة انها ارس����لت فريقا 
»تقنيا« الى فرنسا للمشاركة في 
حتليل قطعة احلطام. وقالت في 
رسالة بالبريد اإللكتروني تلقتها 
وكالة فرانس برس »بطلب من 
س����لطات الطيران املدني التي 
تقود )هذا( التحقيق سترسل 
بوينغ فريقا تقنيا للمشاركة في 
حتليل القطعة التي عثر عليها 

في جزيرة الريونيون«.
وقال املتحدث باسم الشركة 
دوغ الدر ان »هدفنا )...( ليس 
فق����ط العثور على الطائرة بل 

ايضا معرفة ما جرى وملاذا«.
يج����ري منذ حوال����ى عام 
ونص����ف العام تع����اون دولي 
واسع حملاولة العثور على اثر 
املاليزية مبش����اركة  للطائرة 
الص����ني وماليزي����ا والواليات 

املتحدة واستراليا.
وق����ال نائب وزي����ر النقل 
املالي����زي عبدالعزيز كبراوي 

اجلمعة لفرانس برس ان »رقما 
جزئيا« على احلطام »يؤكد انه 
يعود الى طائرة بوينغ 777«. 
وأضاف »أعتقد اننا نقترب من 
حل لغز اختفاء الرحلة ام اتش 
370 وقد يكون ذلك دليال قاطعا 
على ان الرحل����ة ام اتش 370 

حتطمت في احمليط الهندي«.
املكت����ب  رئي����س  وق����ال 
االسترالي لسالمة النقل مارتن 
دوالن لفران����س برس اجلمعة 
»نزداد قناعة بان هذا احلطام 
هو للرحلة ام اتش 370« التي 
اختفت فجأة عن شاشات الرادار 
بعد اقالعها من كواالملبور الى 
بكني ف����ي الثامن م����ن مارس 

.2014
ويعتقد ان الطائرة حتطمت 
في جنوب احمليط الهندي. لكن 
لم يتم العثور على أي أدلة مادية 
تؤكد هذه الفرضية وفي يناير 
انه  املاليزية  اعلنت السلطات 
يرجح ان يكون جميع األشخاص 
الذين كان����وا في الطائرة لقوا 

حتفهم.

جناح صغير.. ميكن أن يحلّ لغز الطائرة املاليزية املفقودة

شركة بوينغ 
أرسلت فريقًا 

»تقنيًا« إلى فرنسا 
للمشاركة في 
حتليل قطعة 

احلطام
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