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 بريلنت الب هي مسرعة مشاريع صغيرة 
ومتوسطة، تهدف الى توفير اهم الوسائل 
التدريبية للمبادرين في الكويت، كما تنظم 

العديد من املراسم واملؤمترات اخلاصة 
بسوق املشاريع الصغيرة واهم وسائل وسبل 

االستثمار بها.
يقوم على إعداد هذه الصفحة م.نشوة االبراهيم 

من فريق بريلنت الب وذلك بهدف اإلضاءة 

على اهم التجارب احمللية والعاملية في 
عالم اعمال املشاريع الصغيرة بصورة عامة 
والتكنولوجية منها بصورة خاصة، كما نود ان 

نسلط الضوء على آخر الصفقات االستثمارية في 
عالم املشروعات الناشئة وذلك بهدف تقريب 

وجهة النظر بني شركات االستثمار الكويتية 
واملبادرين.

www.brilliant-lab.com

صفحة من إعداد: «بريلنت الب» 

بدأت مسرعة املشـــاريع الصغيرة «بريلنت الب» في 
تقييم اكثر من ١٧ مشروعا مت تقدميهم ملسابقة بريلنت الب 
للمشاريع التكنولوجية، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل 
باملسابقة األسبوع املاضي، حيث شارك في عملية تقييم 
املشاريع املشاركة باملسابقة السفير األميركي بالكويت في 
حادثة تعتبر األولى من نوعها ان يشارك سفير أميركا في 
جلنة تقيم املشاريع التكنولوجية مبسابقة بريلنت الب 

للمشاريع التكنولوجية.
وشهدت عملية التقييم أعلى درجات التنافس الشديد 
بني املشاريع املشاركة على املراكز الثالثة األولى ملا متلكه 
تلك املشـــاريع من ابداع وقدرة على االنتشـــار والتوسع 

محليا وإقليميا.
ومن جهتة قال الســـفير األميركي: بريلنت الب تقوم 

بتأسيس بنية حتتية سليمة وصلبة ألصحاب املشاريع 
التكنولوجية الناشئة مما يؤدي الى تغيير النظرة اخلارجية 
لالقتصاد الكويتـــي على انه اقتصاد نفطي، وكذلك خلق 
سوق تكنولوجي ينتج فرصا وظيفية وخدمات للمستخدمني 

على أعلى املستويات املطلوبة.
ويتحدث مؤسس مسرعة املشاريع الصغيرة «بريلنت 
الب» ندا الديحاني عن املنافسة قائال: املنافسة شديدة وشرسة 
جدا ملا ميلكه هؤالء املبادرون من مواهب وإبداعات، مضيفا 
«بريلنت الب» ملتزمة بتنسيق وتنظيم مثل تلك املسابقات 
واملبادرات في السوق احمللي والسوق اإلقليمي حيث ان 
هذه املسابقات واملبادرات تساعد املبادرين على ان يكونوا 

أقرب الى األسواق العاملية واألسواق االستثمارية.
واجلدير بالذكر ان املشاريع الثالثة الفائزة في مسابقة 

«بريلنت الب» للمشاريع التكنولوجية ستكون على موعد 
مع املنافسة العاملية من خالل التأهل للمشاركة في مؤمتر 
اجلنوب في مدريد احد اكبر التجمعات للشركات االستثمارية 
والشركات املطورة واملبادرين العامليني من جميع أنحاء 
العالم، حيث ستتنافس مع اكثر من ٥٠ جنسية مشاركة 
باملؤمتر من مختلف أنحاء العالم والذي سيبدأ فعالياته في 

٧-٨-٩ من أكتوبر املقبل بالعاصمة اإلسبانية مدريد.
ونذكـــر انه هنـــاك اكثر من ١٧ مشـــروعا تكنولوجيا 
يتنافسون على هذه املقاعد الثالثة وجاء في املقاعد الثالثة 

األولى، كل من: 
(Boxit Co) www.boxit.co -١

BubbleRumble -٢
Bookr -٣

السفير األميركي في الكويت:
بريلنت الب تسلط الضوء

على املشاريع الواعدة

مشروعات كويتية حتجز موعدًا 
مع العاملية مبدريد أكتوبر املقبل

لقطة جماعية لفريق «بريلنت الب» مع اصحاب املشاريع املشاركة السفير األميركي بالكويت دوغالس سيليمان يشارك في تقييم املشاريع املشاركة مبسابقة «بريلنت الب»

كيف متتلك موقعًا 
إلكترونيًا  لشركتك

في 6 خطوات؟

الكثير من الشباب من لديهم فكرة تأسيس موقع الكتروني، 
فإذا كنت من تلك الفئة أهنئك أوال على اتخاذ هذا القرار الصائب 
والذي سيدفع شركتك نحو مزيد من التقدم واالبتكار، فإنشاء 
موقع على اإلنترنت خاص مبشروعك من شأنه جلب زوار 
وعمالء مهتمني مبا تقدمه، ليس فقط في األســـواق احمللية 
ولكن األســـواق العاملية أيضا، فموقعك مفتوح للجميع ٢٤ 

ساعة في اليوم دون توقف أو انقطاع.
اخلطوات الســـت التالية متثل اخلطوات األساسية التي 
حتتاج إليها إلنشاء موقع جديد على اإلنترنت وهي املسؤولة 

عن وضع مشروعك على بداية الطريق الصحيح:

1 اسم الموقع

تخطينا خطـــوة احلصول على الفكرة علـــى اعتبار أن 
لديك فكرة مشروع ناجح تود إطالقها، أو أن لديك مشروعا 
قائما بالفعل وتريد إنشـــاء موقع مميز لهذا املشروع. وأول 
ما ســـنفكر به هو اســـم املوقع ويجب ان تضع في اعتبارك 
أهمية اختيار اسم سهل وبسيط للموقع يكون سهل النطق 
واحلفظ، وميكن تذكره بسهولة. كما يفضل ان يكون مكونا 

.Facebook.com من عدد حروف قليلة، مثل

2  تصميم شعار الموقع

شعار املوقع له نفس األهمية مثل االسم، فغالبا ستتعرف 

عليك الناس عن طريقه، وستستخدمه للحفاظ على حقوقك 
امللكية والفكرية على الصـــور والفيديوهات مثال لذلك فإن 
اخلطـــوة التالية التي ينصح بها اخلبراء بعد اختيار اســـم 
املوقع هي اختيار مصمم محترف لتصميم شـــعار موقعك 

فمن الصعب جدا تغييرهما في املستقبل.

٢٤ تصميم الموقع وبرمجته

اخلطوات الســـت التالية متثل اخلطوات األساسية التي 
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تبدأ في هذه اخلطوة تنفيذ 
املوقع عمليا من خالل تصميمه 
وبرمجتـــه، وعندما تتعامل مع 
املصمم أو املبرمج سيطرح عليك 
العديد من األســـئلة، والتي من 

أبرزها األسئلة التالية:

ما فكرة موقعك؟

ســـيكون مطلوبا منك شرح 
فكرة املوقع وأهميته وما تريد 
إيصاله للزوار أو مبعنى مختصر، 
الدافع الذي جعلك تنشئ موقع 
على اإلنترنـــت. فمن املمكن أن 

يكون موقعك هـــذا غرضه إتاحة الفرصة للعمالء لشـــراء 
منتجاتك أون اليـــن، ومن املمكن أن يكون غرضه التواصل 

مـــع عمالئك وخدمتهم، كما من املمكن أن يكون الغرض منه 
هو التدوين فقط. وحســـب غرض وهدف موقعك ســـيكون 

التصميم والبرمجة.

هل تحتاج إلى تصميم وبرمجة خاصة أم يكفي البرمجيات الموجودة؟

بعد أن تخبر املطور بفكرتك، 
سوف يطرح عليك هذا السؤال، 
فهناك مشروعات كثيرة ميكن 
أن تدار باســـتخدام سكربتات 
وبرمجيات متوافرة مسبقا مثل 
الووردبريس إلدارة املدونات، 
واألوبـــن كارت لعمـــل املتاجر 
اإللكترونية، ويوجد غيرها الكثير 

حسب كل غرض وهدف.

استضافة الموقع وإطالقه 4

هذه خطوة أخرى مهمة، وهي 
اختيار االســـتضافة املناسبة 
ملوقعك حتى ال تتعرض لتوقفات 
متكررة وتخســـر زوار املوقع. 
مطور املوقع الذي صممه وبرمجه سوف يكون لديه معلومات 
كافية عن أفضل اســـتضافة مناسبة ملوقعك، فاالستضافة 

التي تصلح ملدونة بسيطة، قد ال تصلح لعمل موقع خلدمة 
العمالء وعليـــه طرق دفع كذلك ســـتختلف طرق احلماية 

ودرجاتها حسب عمل املوقع.

 محتوى الموقع

بعد أن تخبر املطور بفكرتك، 
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هنا ليس املقصـــود محتوى املوقع املقاالت املكتوبة وال 
احملتوى املرئي من فيديوهات وصور وفقط، ولكن املقصود 
احملتـــوى الذي بنيت املوقع من أجلـــه، فإذا كان هدفك بيع 
منتجات وأدوات خاصة بـــك، فإن هذه املنتجات والتقارير 
اخلاصة بها وصورها ســـتكون احملتوى، وإن كان موقعك 
عبارة عن مدونة تنقل من خاللها أفكار شركتك إلى املتابعني، 
فاحملتوى سيكون إما مقاالت مكتوبة أو صوتيات أو فيديوهات 

أو صور.

«SEO» 6 تهيئة الموقع لمحركات البحث

هذه اخلطوة ستقوم بها بنفسك او ستوظف شخصا محترفا 
فـــي تهيئة املوقع حملركات البحث SEO، وهي من اخلطوات 
الضرورية التي ستســـاعدك على جلب زوار مستهدفني من 
محركات البحث بشكل مجاني متاما. وهناك عدة أمور هامة 
بخصوص الـ SEO، أهمها تهيئة املوقع داخليا وفقا للمعايير 
القياسية الدولية التي يعتمدها اإلنترنت، وثانيها هو احلصول 

على Social signals وBacklinks من مواقع موثوق بها.

VIVA تربح 21.6 
مليون دينار  في النصف 

األول بنمو  %14

عقود األمم املتحدة 
قفزت بأرباح اخلدمات 

112% لدى »ميزان« 

مبادرات 
ومشروعات 

صغيرة 192118

خيارات متعددة للتنفيذ أحدها إنشاء إدارة عامة متخصصة

تطبيق »البصمة الوراثية« مطلع 2016

كريم طارق

في مبادرة هي األولى من نوعها منذ إنشاء الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد، أحالت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون 
التخطي���ط والتنمية هند الصبيح قضية مديونية جمعية 
الدسمة وبنيد القار التعاونية 
بقيمة 7 مالي���ن دينار إلى 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد، 
حي���ث أوضح���ت الصبيح 
في قرار اإلحالة أن أسباب 
إحالة القضية للتحقيق هي 
معرفة م���ن يقف وراء هذه 
األخط���اء املتمثلة في عدم 
اتخاذ اإلجراءات الصحيحة 
لسداد املديونية، فضال عن 
مخالفة القرارات التنظيمية 
للعمل التعاوني ومخالفات 
أخرى إدارية كانت لها صلة 
مباش���رة بنشأة املديونية، 
وهو األمر الذي أدى إلى إهدار أموال املساهمن وتعذر سداد 

املديونية حتى الوقت احلالي.
من جهة أخرى، أحالت الوزيرة الصبيح شبهة مخالفات 
مالية وإدارية في الهيئة العامة لش���ؤون ذوي اإلعاقة إلى 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد، موضحة أن شبهة املخالفات 
تتمثل في ملفات املعاق���ات وامللفات التعليمية والتي نتج 
عنها صرف مس���تحقات ومخصصات مالية وعينية غير 

مستحقة، ما شكل هدرا وضياعا للمال العام.
التفاصيل ص9 ٭

ذعار الرشيدي ـ أمير زكي

أعلن مصدر أمني مطلع ان القانونين في 
وزارة الداخلية بدأوا فعليا في اإلعداد لالئحة 
التنفيذية لقانون البصمة الوراثية الذي نشر 
في اجلريدة الرس���مية امس. وقال املصدر ان 
القان���ون الذي يحمل الرق���م 2015/78 ينتظر 
االنتهاء من الئحته التنفيذية خالل 6 أشهر على 
ان يراعى فيها كيفية تطبيق وآلية تنفيذ كامل 
مواد القانون الواردة ووفقا للمذكرة اإليضاحية، 
مشيرا الى ان القانونين شرعوا منذ امس في 
البدء مبراجعة كامل املواد القانونية من اجل 
إجناز الالئحة في أسرع وقت، متوقعا ان يتم 
االنتهاء منها ورفعه���ا ملجلس الوزراء خالل 

هند الصبيح

مديونية تعاونية الدسمة وبنيد القار
وشبهات »ذوي اإلعاقة « 

في عهدة »مكافحة الفساد«

حليب التموين يباع
 في صعيد مصر بـ 5 دنانير

عاطف رمضان

انتشرت خالل الفترة األخيرة ظاهرة بيع احلليب الكويتي املدعوم 
في صعيد مصر بسعر يقارب 5 دنانير للعلبة الواحدة. 

وقال مسؤولون في وزارة التجارة والصن�����اعة ل� »األنباء«: 
ان الس���بب في ذلك يكمن في تنازل بع���ض املواطنن عن 
حاجاتهم من املواد التموينية املدعومة لبعض األش���خاص 
م���ن العمالة الوافدة، وان هؤالء األش���خاص يقومون ببيع 

هذه املواد التموينية.
وأشار املسؤولون إلى وجود عصابات منظمة تتسول حول 
فروع ومراكز التموين التابعة لوزارة التجارة والصناعة 
للحص���ول على كميات من تلك امل���واد املدعومة من بينها 
احلليب بقصد بيعها في الس���وق احمللي أو اخلارجي مبا 

يخالف القانون.
وأضافوا أن اإلدارة العامة للجمارك، وهي اجلهة املختصة 
بالرقاب���ة على املواد التموينية، قد أحبطت العديد من مثل 
هذه املخالفات خالل الفترة املاضية، وأن هناك كميات قليلة 
أو محدودة يتم تهريبها بقصد االس���تفادة منها او بيعها. 
وذكروا ان العقوبة حسب القانون قد تصل للسجن لفترة 

10 سنوات ألنها قضية مال عام.
وأكد املس���ؤولون ان »التجارة« ضبطت مؤخرا كميات 
كبيرة من املواد التموينية املدعومة وتشمل األرز والسكر 
والزيت واحلليب في منطقة جليب الشيوخ بعيدا عن أعن 
رجال الشرطة وفرق تفتيش وزارة التجارة، ومتت مصادرة 
املضبوط���ات وحترير محاضر ضبط وإحالة املخالفن الى 

النيابة التجارية.

03بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة 

األش���هر ال� 6 املقبلة عل���ى ان يدخل القانون 
بعد إصدار الئحته التنفيذية حيز التنفيذ في 

الربع األول من العام 2016.
وحول اإلدارة املنوط بها ان تقوم بتطبيق 
القانون، قال املصدر: »إلى اآلن لم تتضح الرؤية 
بعد ولكن هناك خيارات متوافرة منها: إنشاء 
إدارة متخصصة للبصمة الوراثية تتبع االدارة 
العامة لألدلة اجلنائية، وتكليف إدارة حتقيق 
الشخصية بتطبيق قانون البصمة الوراثية 
مع توسعة أقسامها، وأخيرا إنشاء إدارة عامة 
متخصصة حتمل اسم إدارة حتقيق البصمة 
الوراثية متاما كما حصل عندما أقر قانون جمع 
الس���الح وبعدها مت إنشاء إدارة عامة جديدة 

حملت اسم اإلدارة العامة ملباحث السالح«.

هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان

توقع مدي����ر إدارة األرصاد اجلوية في 
اإلدارة العامة للطيران املدني محمد كرم أن 
تس����تمر موجة الرطوبة التي تسيطر على 
أجواء البالد حاليا حتى يوم اخلميس املقبل، 
وذلك من واقع تنبؤات إدارة األرصاد حلالة 
الطقس لأليام اخلمسة املقبلة. إلى ذلك وفيما 
ذكرت تقارير ان مؤشر درجة احلرارة في 
مدينة بندر ماهش����ار بإيران وصل الى ما 
يعادل 73 درجة مئوية وأن دوال في الشرق 

األوسط تعاني بشدة ارتفاع درجة احلرارة 
الذي ميكن ان يوصف باملرعب،  نفى كرم ان 
تكون مثل هذه الدرجات قد سجلت في أي 
موقع من العالم، وقال إن أعلى درجة حرارة 
مسجلة على وجه األرض كانت في الصحراء 

الكبرى بليبيا وبلغت 57 درجة مئوية.
وحول حقيقة تسجيل 81 درجة مئوية 
في الظهران عام 2003، أوضح كرم ان هذا 
لم يثبت أب����دا وبلغت أعلى درجة نحو 52 

وذلك في خمسينيات القرن املاضي.
التفاصيل ص36 ٭

حليب التموين الكويتي يهرب ويباع في صعيد مصر

)قاسم باشا( الرطوبة مستمرة لأليام األربعة املقبلة  

الرطوبة مستمرة حتى اخلميس.. و»الشرق األوسط« يعاني رعب »احلرارة«
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بينهم إماراتيون وأعدوا أسلحة وذخائر ومتفجرات لتنفيذ أعمالهم

اإلمارات حتيل إلى القضاء 41 »إرهابيًا« متهمًا 
بالتخطيط لالنقضاض على السلطة وإقامة اخلالفة

»بي كا كا«  يقتل ويصيب عشرات اجلنود األتراك

متطرفون يدعون القتحام األقصى »باللباس العسكري«
واالحتالل مينع الفلسطينيني من املرابطة فيه

ـ وكاالت: أحالت  أبوظبي 
النيابة العامة اإلماراتية أمس 
41 متهما من عدة جنســـيات 
بينهم إماراتيون إلى احملكمة 
االحتاديـــة العليا في قضية 

تشكيل تنظيم إرهابي. 
 وقال النائب العام اإلماراتي 
سالم سعيد كبيش في تصريح 
نقلته وكالة األنباء اإلماراتية 

انه متت إحالـــة املتهمني إلى 
احملكمـــة بعـــد أن أســـفرت 
التحقيقات عن أنهم »أنشأوا 
وأداروا جماعة إرهابية داخل 
الدولة مبسمى مجموعة شباب 
املنـــارة«.   وأضـــاف ان تلك 
اجلماعة تعتنق الفكر التكفيري 
اإلرهابي املتطرف بغية القيام 
بأعمال إرهابية داخل اإلمارات 

أمنها وســـامتها  وتعريض 
األفـــراد فيها للخطر  وحياة 
»مبا في ذلك قيادتها ورموزها 
وإحلاق الضرر باملرافق العامة 
واخلاصة بهدف االنقضاض 
على السلطة في الدولة إلقامة 

دولة خافة مزعومة«. 
وأوضح كبيش ان اجلماعة 
أعدت لتنفيذ أهدافها وأعمالها 

النارية  اإلرهابية األســـلحة 
التفجيرية  والذخائر واملواد 
الازمة بأموال جمعوها لهذا 
الغرض. واتهم أفرادها بالسعي 
الستقطاب الشباب من اإلمارات 
وضمهم اليها وبث املعتقدات 
التكفيرية املتطرفة  واألفكار 

في نفوسهم.
 التفاصيل ص24 ٭

عواصم ـ وكاالت: شــــددت 
سلطات االحتال اإلسرائيلي 
إجراءاتها على الفلســــطينيني 
الراغبني في دخول املســــجد 
األقصى املبارك للمرابطة فيه 
بوجه متطرفني يهــــود دعوا 

القتحامه مجددا أمس باللباس 
العسكري. ومنع االحتال دخول 
املصلني الى املسجد من النساء 
من كل األعمار إضافة الى الرجال 
ممن هم دون سن الثاثني عاما.  
أبواب  أمام  املرابطون  وجتمع 

املســــجد املغلقة وهم يرددون 
التكبيــــرات حاملــــني صورة 
الذي  الرضيع علي دوابشــــة 
أحرقه متطرفــــون يهود حيا 
قبل ايام. واندلعت اشتباكات 
بني قوات الشرطة اإلسرائيلية 

وشبان فلســــطينيني »قاموا 
برشق احلجارة باجتاه قوات 
الشرطة«. وأسفرت املواجهات 
عن عدة إصابات نتيجة استخدام 
االحتال القوة ضد احملتجني.

التفاصيل ص 24 ٭

سورياايران العراق

انقرة
تركيا

اسطنبول

ديار بكر

دوغوبيازيد
البحر المتوسط

البحر الاسود

200 كلم

100 كلم

عواصم ـ وكاالت: قال اجليش التركي أمس 
ان ثاثـــة من جنوده قتـلوا وأصيب قرابــــة 
32 آخرين في هجومني منفصلني نسبتهما أنقرة 
الى حزب العمال الكردستاني »بي كا كا«. وجاء 
علـــى ما يبدو ردا على الغـــارات املكثفة التي 
تشـــنها تركيا يوميا على مواقع احلزب داخل 

وخارج أراضيها. 
 وذكرت وكالة »االناضول« ان الهجوم األول 
انتحاري نفذ بواسطة جرار زراعي مفخخ بنحو 
طنني من املتفجرات استهدف مخفر قره بوالك 
لقوات األمن في والية اغري راح ضحيته جنديان 
ونحو 28 جريحا. وقالت الوكالة ان جنديا آخر 
قتل وأصيب أربعة جراء انفجار لغم استهدف 

عربتهم في مدينة ماردين شرق الباد.
الى ذلك، نفى اجليـــش التركي ما وصفها 
باملزاعم بأنه قصف مدنيني في قرية زركله بشمال 
العراق خال ضربات جوية هنــاك، قال إن الهدف 

كان مخبـــأ حلزب العمال الكردستاني. 
وأكد أن »أفـــرادا مؤهلني يحددون األهداف 
في شـــمال العـــراق وداخل تركيـــا بناء على 
بيــــانات مرئية مؤكدة ونتيجة لدراسة دقيقة 

ومفصلة«.

التفاصيل ص 25 ٭

أحيا احلوار اإلستراتيجي بني البلدين

ً كيري: سنواصل دعم مصر عسكرياً وسياسياً واقتصاديا
القاهــــرة ـ وكاالت: أعــــاد وزيــــر 
اخلارجية األميركي جون كيري أمس 
قطار الشراكة »االستراتيجية« مع مصر 
الى السكة، مؤكدا أهمية الدور احملوري 
الذي تقوم به اقليميا ودوليا الســــيما 
في جهود مكافحة اإلرهاب.  وقال كيري 
خال ترؤسه أعمال اجلولة األولى من 
احلوار االستراتيجي مع نظيره املصري 
سامح شكري، ان مصر دفعت ثمنا باهظا 
ملكافحة التطرف، وتعهد مبواصلة دعمها 

عسكريا وسياسيا واقتصاديا. 
ودافع الوزير األميركي عن االتفاق 
النووي الذي ابرمتــــه القوى الكبرى 
مع إيران، مؤكدا أنه ســــيجعل الشرق 

األوسط أكثر أمنا.
 من جهته، قــــال وزير اخلارجية 
املصري ســــامح شــــكري ان احلوار 
االستراتيجي يؤسس لعاقات جديدة 
بني البلديــــن مبا ميكنهما من مواجهة 
التحديات التي متر بها املنطقة والسيما 

اإلرهاب.
ومــــن القاهرة، بــــدأ كيري جولته 
الشــــرق أوسطية واآلســــيوية، التي 
ستقوده اليوم الى الدوحة لاجتماع 
بنظرائه اخلليجيني، اضافة الى اجتماع 
ثاثي الى جانب نظيريه السعودي عادل 

اجلبير والروسي سيرغي الڤروڤ.
التفاصيل 26 ٭

القاهرةـ  أ.ش.أ: أعلنت القوات املسلحة 
املصرية عن إمتام االستعدادات األمنية لتأمني 
ــروع قناة السويس  منطقة االحتفال مبش
اجلديدة املقرر يوم اخلميس املقبل. وأشارت 
القوات املسلحة، في بيان امس إلى قيامها 
بتعزيز إجراءاتها األمنية، برا وبحرا وجوا، 
ــي اجلديد واحملاور  ــني املجرى املالح لتأم
ــرق وغرب قناة السويس،  ــية ش الرئيس
ــتعداد في وسط  كما مت رفع درجات االس

وجنوب سيناء. وأصدر القائد العام وزير 
الدفاع واالنتاج احلربى الفريق أول صدقي 
ــر بإعداد وجتهيز مجموعات  صبحي أوام
قتالية مدربة من أمهر مقاتلي اجليش الثالث 
امليداني ووحدات املظالت والصاعقة وقوات 
التدخل السريع، فضال عن عناصر من القوات 
ــوات حرس احلدود  البحرية واجلوية وق

لتأمني القناة اجلديدة ومحيطها.
التفاصيل 26 ٭

اجليش يؤمّن قناة السويس اجلديدة  جواً وبحراً وبراً

مريم بندق 

قالت مصادر وزاريــــة ان مجلس 
الوزراء يبحث في جلسته اليوم مطلب 
وزير الدولة لشــــؤون اإلسكان ياسر 
أبل لإلسراع في إجناز مشروع مدينة 

املطاع اإلسكاني.
ويهدف الوزير ياسر ابل إلى تشكيل 
جلنة من ممثلي الــــوزارات واجلهات 
املختصة تتولى تنفيذ وتوفير ومتابعة 
متطلبات اجناز مشروع مدينة املطاع 
اإلســــكاني من دون اللجوء الى كتابنا 
وكتابكم الذي يســــتغرق زمنا طويا 
ويؤدي الى تأخر إجناز املشاريع امللحة 
التي على رأسها املشاريع اإلسكانية.

على الصعيد ذاته، علمت »األنباء« 
ان املجلس يسعى الى إجناز اكبر قدر 
من موضــــوع تأهيل الشــــركات التي 
ستتولى تنفيذ مشروعي محطات القوى 
الكهربائية وحتلية املياه في منطقتي 
الزور املرحلة الثانية واخليران املرحلة 
األولى على ان يتم استكماله في جلسة 

مقبلة إذا تطلب األمر.
هذا، وينتظر املتقاعدون ان يحيط 
وزير الصحة د.علي العبيدي املجلس 
بإجراءات تطبيق قانون التأمني الصحي 
علــــى املتقاعدين بحســــب وعده بأن 
القانون ســــيطبق أغسطس اجلاري 
متهيدا لتوزيع بطاقات العاج عليهم 

سبتمبر املقبل.
إلى ذلــــك، أوضحت مصادر انه مت 
في جلســــة 13 يوليو املاضي اعتماد 
مشــــروعي قانون احلضانة العائلية 
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 1 لسنة 1962 بنظام السلكني 

الديبلوماسي والقنصلي. 
وزير اخلارجية األميركي جون كيري مترئسا اجلانب األميركي على طاولة احلوار االستراتيجي مع مصر             )أ.پ(

10حوار

السفير املصري عبدالكرمي سليمان

تأهيل الشركات التي ستتولى تنفيذ مشروعي محطات القوى الكهربائية وحتلية املياه في منطقتي الزور املرحلة الثانية واخليران املرحلة األولى

مجلس الوزراء يبحث »املطالع« اإلسكاني اليوم
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صاحب السمو استقبل ولي العهد واخلرينج واخلالد

استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
في قصر السيف صباح أمس 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد.
كما استقبل سموه بقصر 
السيف صباح أمس رئيس 
مجل���س ال���وزراء باإلنابة 
الش���يخ  ووزير اخلارجية 

صباح اخلالد.
واستقبل سموه بقصر 
السيف صباح أمس رئيس 
مجلس األمة باإلنابة مبارك 

اخلرينج.
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال مبارك اخلرينج صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ صباح اخلالد

ولي العهد استقبل اخلرينج 
واخلالد و4 وزراء

اس���تقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في 
قصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 

ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح أمس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد. واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع الشيخ خالد اجلراح.
كما استقبل سمو ولي العهد بقصر السيف صباح 

أمس رئيس مجلس األمة باإلنابة مبارك اخلرينج. 
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في 
قصر السيف صباح أمس وزير اإلعالم ووزير الدولة 

لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود. 
كما استقبل س���موه وزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء الشيخ محمد العبداهلل.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ سلمان احلمود 
والشيخ محمد العبداهلل

اخلالد تلقى رسالة خطية
من وزير خارجية كازاخستان

األثري: جودة التعليم
في مقدمة األولويات

تلقى رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد رسالة خطية من وزير خارجية 
جمهورية كازاخستان الصديقة إيرالن إدريسوف تتصل 
بسبل توطيد العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني 

في املجاالت كافة.

أكد وكيل وزارة التربية د.هيثم األثري أهمية التعاون 
مع مكتب التربية العربي لدول اخلليج لتطوير العملية 
التعليمية وتعزيز كفاءة املعلم ورفع مس���توى أداء 

الطلبة في االختبارات الدولية. 
وقال االثري ل�»كونا« قبيل توجهه الى السعودية 
أمس ان جودة التعليم على رأس قائمة أولويات وزارة 
التربية حيث ترى الوزارة أن مخرجات التعليم يجب 
ان تكون متوافقة مع ما تس���تثمره الدولة من أموال 

لهذا الغرض.
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مركز سلطان مينح جوائز نقدية
للفائزين بالسحب الرابع

توج مركز سلطان 15 فائزا في السحب الرابع 
الذي نظمه ضمن حملته الرمضانية »عيش 
رمضان مع مركز سلطان واربح 150.000 دوالر 
نقدا« التي خص بها عمالءه من أعضاء برنامج 
بطاقات املكافآت، ملناسبة الشهر الفضيل مانحا 

إياهم الفرصة لربح جوائز نقدية قيمة.
وعلق محمد جلول، مدير برنامج بطاقات 
املكافآت في مركز سلطان قائال: »نتقدم بالتهنئة 
إلى عمالئنا الفائزين بالسحب ونعد كافة عمالئنا 
باملزيد م���ن اجلوائز في احلمالت الترويجية 
املقبلة التي نعتزم إطالقها خصيصا لهم حرصا 

منا على متييزهم وإرضائهم«. 
وأض���اف: »ان احلملة الرمضانية قد القت 
استحسانا كبيرا بني أوساط عمالئنا الذين أثنوا 

على املبادرة وشاركوا فيها بحماسة«.
جتدر اإلشارة إلى أن مركز سلطان ملتزم 
جتاه املجتمع بأن يقدم له دائما األفضل سواء 

من منتجات راقية ونوعية حصرية وحمالت 
ترويجية مصممة بعناية لكي تعزز من عالقته 
مع كافة أركان املجتمع السيما العمالء املخلصني 
وذلك باالستناد إلى أركان برنامجه للمسؤولية 

االجتماعية.
ويعتب���ر مركز س���لطان »االختيار األول 
للتسوق« عند عمالئنا في بلدان اخلليج والشرق 
األوس���ط من خالل االلتزام بقيمنا األساسية 
ف���ي خلق بيئة منفتح���ة ذات ثقافة متنوعة 
والتركيز على التميز في اخلدمة. يقوم أكثر من 
10 آالف موظف في متاجرنا ال 63 ومطاعمنا 
ال 21 واملنتشرة في الكويت واألردن ولبنان 
والبحرين وسلطنة عمان بتقدمي خدمة متميزة 
ألكثر من 600 ألف عميل أسبوعيا حيث يجدون 
تشكيلة متكاملة من البضائع واملواد الغذائية 
واملنتوجات الطازجة، كذلك أدوات وجتهيزات 

املنزل واإللكترونيات وأدوات الرياضة.

Traditional Chinese Calendarضمن حملته »عيش رمضان مع مركز سلطان واربح 150 ألف دوالر«
إبداع فريد من نوعه

 Only في إطار س����عيها املتواصل لدعم مزاد
Watch اخليري، تقدم ش����ركة بالنبان إصدارا 
 Traditional Chinese استثنائيا وفريدا من ساعة
Calendar من مجموع����ة فيلوريه. لطاملا كانت 
الشركة أحد أبرز داعمي جمعية مكافحة الضمور 
العضلي )AMM( في موناكو على مدى أكثر من 
15 عاما، وهي تفخر اليوم باملشاركة في الدورة 
السادسة من مزاد Only Watch اخليري. ينظم 
هذا املزاد مرة كل س����نتني برعاية االمير ألبير 
الثاني، أمير موناكو، وهو يجمع أرقى العالمات 
التجارية العاملية للساعات دعما ملرضى الضمور 
العضلي الدوشيني. تعرض هذه الساعات للبيع 
العلني في جنيڤ يوم السابع من نوفمبر 2015، 
ولكن قبل ذلك يتم تنظيم معرض متجول يجوب 
العالم بدءا من 23 سبتمبر املقبل بغية عرض 
هذه الساعات الفريدة على اجلمهور. من جهته، 

طور املصنع في لو براسوس آلية دقيقة فريدة 
 Traditional Chinese وحصرية متثلت بس����اعة
Calendar، حيث تكرم الش����ركة ه����ذه الثقافة 
القدمية من خ����الل هذا النموذج الرمزي القائم 
على املبادئ االساسية املتأصلة واملتجذرة في 
التراث الصيني على مدى قرون عدة. من هنا، 
يبرز ميناء هذه الساعة املذهلة بعرض الساعات، 
الدقائق والتقومي امليالدي إلى جانب املؤشرات 
االساس����ية للتقومي الصيني: املؤشر التقليدي 
للساعة املزدوجة، مؤشر اليوم، الشهر مع عرض 
االشهر الكبيسة، االبراج الفلكية، باإلضافة إلى 
العناصر اخلمسة واألجرام السماوية العشرة. 
هذا املزيج بني هذه العوامل االخيرة مع عرض 
12 حيوانا من رموز االبراج التي متثل الفروع 
األرضية، ينبثق من دورة أساسية في الثقافة 

الصينية متتد على مدى ستني عاما.

تقديراً اللتزامه باملمارسات املستدامة

فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة
يحصل على شهادة »جرين جلوب« لالستدامة

للمجتمع، وصحة وس����المة 
ضيوفنا وشركائنا. ويلتزم 
جمي����ع موظفينا ف����ي كافة 
الفندق بتنفيذ هذه  أقس����ام 
اخلطة دون التفريط في شعار 
جميرا »اختالف متميز« الذي 
يجس����د ما ينعم به ضيوفنا 

عند اقامتهم لدينا«.
تنفي����ذ  إط����ار  وف����ي 
استراتيجيات خفض استهالك 
املياه، ج����رى تركيب أدوات 
للتدفق املنخف����ض للمياه، 
ومستشعرات احلركة وذلك 
أماكن معين����ة بالفندق،  في 
وفي األماكن اخلارجية عمدت 
إدارة الفندق إلى زراعة نباتات 
مقاومة للجفاف مثل أشجار 
النخيل والصبار والسيكاس 
ف����ي احلدائق واملس����احات 

اخلضراء بالفندق.
هذا وجرى اعتماد جداول 
للري باملرش����ات في ساعات 
معينة مع تعديلها وفق مواسم 

العام.
وم����ن أجل رف����ع الوعي 
جتاه احملافظة على البيئة في 
أوساط الضيوف وفي املجتمع 
الكويتي بوجه عام، ينخرط 
الفندق بفاعلية في املبادرات 
البيئية في كل عام، وقد تعاون 
العاملون بالفندق في السابق 
مع أعضاء من مشروع احلفاظ 
البحرية في  على السالحف 
الكويت، في اإلعادة الناجحة 
لسلحفاة بحرية خضراء إلى 

موطنها الطبيعي.

الفندق جتاه االس����تدامة في 
مجتمع الكويت، وقال: »تشمل 
خط����ة إدارة االس����تدامة في 
فندق جميرا شاطئ املسيلة 
أربعة جوانب أساس����ية أال 
وهي املسؤولية االجتماعية، 
الرفاهية االقتصادية  جودة 

حص����ل فن����دق ومنتجع 
جميرا شاطئ املسيلة، الوجهة 
الفندقية األكث����ر فخامة في 
الكويت، على اعتماد مؤسسة 
العاملية  »جري����ن جل����وب« 
املرموق����ة، تقدي����را اللتزامه 
باملمارسات املستدامة. وجاء 
اعتماد »جرين جلوب« بعد 
مراقب����ة اس����تهالك الطاق����ة 
الكهربائي����ة واملياه بش����كل 
متواص����ل، وجن����اح الفندق 
ف����ي حتقيق هدف����ه بخفض 
االستهالك بنس����بة 3%. كما 
ج����رى تنفيذ نظ����ام تقليل 
استهالك الكهرباء وإدارة غرف 
الضي����وف بالداخل، وهو ما 
ينتج عن����ه انقطاع الكهرباء 
وإغالق الستائر ذاتيا مبجرد 
أن تصبح الغرف شاغرة من 
الضي����وف. هذا إل����ى جانب 
استخدام األجهزة واألدوات 
املوفرة للطاق����ة في الغرف، 
النواف����ذ خلفض  وتعتي����م 
مستوى امتصاص احلرارة 

من أشعة الشمس.
وأع����رب »ه����اكان بتك«، 
مدير عام الفندق، عن سعادته 
باحلصول على اعتماد »جرين 
التزام  الذي يؤك����د  جلوب« 

»الثقافة اإلسالمية« أعلنت أسماء الفائزين في مسابقتها الرمضانية
الثقاف���ة  إدارة  أك���دت 
اإلسالمية بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمي��ة أهمي��ة 
الدور المجتمعي ألنشطته��ا 
الثقافية، من تفعيل للقي��م 

النبيل��ة  وغرس للفضائل 
ف���ي المجتمع م���ن خ��الل 
ضخ مجموعة من األنشط��ة 
والبرام���ج والفعالي�����ات 
الجماهيرية التي تسه��م ف��ي 

تعزيز الشراكة المجتمعي��ة 
مع مختلف الش���رائح إل��ى 
جان���ب م���ا تلت���زم به من 
إحي��اء المناسبات واألعياد 
الديني��ة والوطنية على مدار 

الع��ام.
جاء هذا التصريح تواكبا 
مع إع���الن اإلدارة أس���ماء 
الفائزين في مسابقة شهر 
رمضان الثقافية اإللكترونية 

والتي رص���دت لها جوائز 
عينية بقيمة 5 آالف دينار 
س���يتم توزيعه���ا على 50 

فائزا. 
أن  اإلدارة  وأوضح���ت 

إجراءات القرعة اإللكتروني��ة 
التي ج�����رت بع��د إغ��الق 
ب�����اب المش���اركات أم���ام 
المتسابقين قد أسفرت عن 

فوز كل من: 

1. احمد رويض���ان احمود 
الفنتوخ

2. احمد فاروق محمود محمد
3. اشرف محمد عبد القوي

4. أم���ل س���ليمان محم���د 
الدويسان

5. أمنة محمد الشايب
6. اورنس محمد العتيبي

7. اميان حامد محمد السيد 
ابو سليمان

8. بدر محمد صالح املري
9. بدرية محمد عبد اللطيف 

الدوسري
10. حامد بركة جبر النومس

11. حس���ن محم���د ماج���د 
السبيعي

12. حنان طلب بني الوكاع
13. خالد حسن احمد محمد

14. خالد حميدي العنزي
15. خزن���ه فه���د مقح���م 

اخلالدي
16. خورش���يد عل���م اب���و 

الكايو
17. سالم مزعل سلمان

18. سعود خالد املطيري
19. سلمان فرحان جمعان 

سلمان
20. س���لوى ف���الح حمود 

املطيري
21. ش���يخة ف���راج عبي���د 

العجمي
22.عبدالرحمن عبد اخلالق 

األنصاري
23.عبد اللطيف صالح عبد 

اللطيف
24.عب���داهلل طاهر حس���ن 

كامل
25.عبداهلل محمد عبداهلل 

عبد الرحيم احمد
26. عجيبة بش���ير مشهور 

محمد
27. عماد عبد املجيد يوسف 

الشامي
28.عواطف ه���ادي دخيل 

الظفيري
29. عوض صيام عثمان

30.ع���وض محم���د عوض 
املطيري

31. فاطمة علي عيدي
32. فاطمة عيد محمد

33. فه���د حبي���ب ش���باط 
املطيري

34. فيصل سعود خلف مزعل
35. فيصل فرحان هراط

عب���داهلل  محم���د   .36
العبيدان

37. محمد عبداملنعم عوف 
محمد

38. محمد كامل مصطفي
39. محي���ي الدي���ن يحيى 

نصيف
40. م���رمي س���عد محم���د 

العازمي
41. مزي���د يوس���ف مزي���د 

العتيبي
42. مش���تاق أحم���د عب���د 

الكرمي
43. منال فرحان مش���رف 

العنزي
44. من���ى عبدالعال س���يد 

أحمد
45. ندى سلمان محمد علي 

سلمان
46. ن���ور محم���د احم���د 

حليوة
47. نوف ضيدان املطيري

48. وج���دي محمود نوفل 
اسماعيل

49. وسميه سامي حجاب
50. يوس���ف حمدان خضر 

الشمري
وأهابت اإلدارة بالفائزين 
الى تس���لم جوائزهم ابتدءا 
الثالثاء 4 اغس���طس  م���ن 
اإلدارة في  اجلاري في مقر 
الدور األرضي في برج التوأم 
)التوين ت���اور( خلف برج 
جاس���م في املرقاب، وملزيد 
من املعلومات يرجى االتصال 
1810111 داخلي  الرق���م  على 

.3016 / 3029 / 3020
اإلدارة  واس���تطردت 
موضحة أن هذه املس���ابقة 
اعتب���رت خطوة جادة على 
طريق تطوير آليات التواصل 
املجتمع���ي املثمر، محافظة 
بذلك على الوظائف املجتمعية 
لإلدارة ممثلة للوزارة على 
صعي���د التثقيف املجتمعي 
ال���ذي يس���تلهم املعلومة 
الشرعية الصحيحة كأحد أهم 
مصادر املعرفة، إلى جانب ما 
تنتهجه من تقومي ملموس 
جلملة من اآلداب والسلوكيات 

داخل املجتمع. 
واختتمت اإلدارة تصريحها 
مهنأة جميع الفائزين، داعية 
اجلميع إلى متابعة تفاصيل 
هذا النشاط وغيره من األنشطة 
األخرى من خالل الرجوع إلى 
لإلدارة اإللكتروني  املوقع 
)www.Islam.gov.kw/tnaqafa(
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افتتح »املهرجان الثقافي الـ 17 للطفولة والناشئة« ومعرض »اللي ماله أول ماله تالي«

احلمود: غرس قيم االنتماء في نفوس الناشئة
وربطهم بتراث اآلباء واألجداد

وبرامج ثقافية عديدة لشريحة 
مهمة في املجتمع وهي شريحة 
الطفل والناش����ئة، الفتا إلى 
ضرورة ان تكثف مؤسسات 
الدولة جهودها لتزويد األطفال 
باملهارات احلياتية الالزمة لبناء 
مستقبل زاهر مليء بالعطاء 
ومتطلع لالرتقاء، مشيرا الى 
أن فريق مركز ضوى اليادة 
وضع هذه الفئة نصب عينه 
إميانا منه بأهميتهم في بناء 
املجتمعات ورقيهم، مش����يدا 
باملبادرة التي جاءت للمشاركة 
مع املجلس الوطني للثقافة 
والفن����ون واآلداب ممثلة في 
»مراقبة ثقاف����ة الطفل« في 
الفعالي����ات املقامة س����نويا 
لألطفال حتت اسم املهرجان 
الثقافي لألطفال والناشئة ال� 
17. ومتنى الصانع أن تتضافر 
اجلهود في استغالل طاقات 
األطفال والناش����ئة وش����غل 
أوقات فراغه����م مبا هو نافع 
وجيد، وان يكون املركز قدوة 
للشباب في العمل التطوعي 
الذي يس����هم بشكل فاعل في 
بناء املجتمع وتطوره، وتبادل 
اخلب����رات املفيدة وبث الثقة 
في النفس، مؤكدا على أنه من 
منطلق حرص مركز ضوى 
اليادة التطوعي على احملافظة 
على املوروث الشعبي، سيقام 
معرض تفاعلي بعنوان »اللي 
ماله أول ماله تالي« يحتوي 
على معلوم����ات تراثية عن 
البيئ����ات البحري����ة والبرية 
وع����رض منوع لبعض املهن 
القدمية، والتي تهدف الى غرس 
حب العمل واجلد واالجتهاد في 
نفوس الناشئة، موضحا أنه 
الى جانب ذلك سيقام أكثر 24 
ورشة فنية وثقافية وحرفية 
بهدف إكس����ابهم املعلومات 
املختلفة لشغل أوقات فراغهم 

فيما هو مفيد.

املعرفة، ليك����ون قادرا على 
مواجهة الصعاب، وميتلك من 
مقومات النجاح ما يساعده 
على اإلجناز، مش����يرا الى ان 
تلك هي رؤية املجلس الذي 
يس����عى ال����ى حتقيقه����ا من 
خالل املهرجان الثقافي ال� 17 
للطفولة والناش����ئة، لنضع 
م����ن خالله أطفالن����ا في أول 
الطريق للسبيل الى حتديد 
هويته. وأكد الدويش على ان 
دور املجلس يتمثل في تنمية 
وبناء جميع املواهب األدبية 
والفنية والثقافية، مش����يرا 
الى أن ذلك لي����س بالغريب 
على الكويت التي سعت الى 
وجود صرح ثقافي كاملجلس 
الوطن����ي للثقاف����ة والفنون 
واآلداب وأوكل����ت الي����ه تلك 
املهام. وأضاف أن هذا املهرجان 
خير دليل وبرهان على حجم 
اجلهد املبذول لتحقيق أسمى 
األهداف، مبينا ان ذلك جتلى 
بوضوح من خالل ما يقدمه من 
أنشطة وفعاليات. وتابع قائال: 
ان املجلس من خالل املهرجان 
لم ينس اجلانب التراثي ومدى 
أهميته في املعرفة التاريخية، 
متمثال ف����ي املعرض التراثي 
الذي يقدمه املهرجان بعنوان 
» الل����ي ماله أول ماله تالي«، 
مبينا أنه ليس التوجه الوحيد 
فهناك توجه أيضا الى احملافظة 
على البيئة م����ن خالل إعداد 
دورات إعادة التدوير واملزيد 
الفعاليات وورش العمل  من 
املختلف����ة التي تنمي مواهب 
الطفل، بالتعاون مع أحد أهم 
املراكز التطوعية وهو مركز 
الي����ادة متمثال في  ض����وى 
عبداحملسن الصانع والعاملني 
معه. من ناحيته أكد رئيس 
مركز ضوى اليادة عبد احملسن 
الصانع أن إقامة هذا املهرجان 
جاء امتدادا ملهرجانات سابقة 

ومع����ززا لقي����م الوس����طية 
والتسامح مع التمسك بعقيدته 

السمحاء.
وأض����اف ان م����ا ميي����ز 
ه����ذا املهرجان ه����و حتقيق 
اس����تراتيجية املجلس التي 
تدعو الى الشراكة مع املجتمع 
املدني والقطاع اخلاص، الفتا 
الى ان مشاركة جمعية تطوعية 
ممثلة في مركز ضوى اليادة 
الفعال����ة لتنظيم  بجهودهم 
املهرجان الذي يحتوي على 
أكثر من 30 نش����اطا متنوعا 
ذات صلة بالت����راث والبيئة 
كانت مبثابة خطوة في االجتاه 
الصحي����ح، متمنيا ان يحقق 
املهرجان األهداف املرسومة 
له، متوجها بجزيل الش����كر 
للمتطوعني عل����ى جهودهم 
في إجناح املهرجان وأنشطته 
وكذلك املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب. 
م����ن جانبه أش����ار األمني 
الثقافة  العام املساعد لقطاع 
في املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب د.بدر الدويش 
إلى أن الطفل والناش����ئة هم 
صناع املستقبل ونافذة الغد 
وبني����ة املجتم����ع التحتية، 
الفتا ال����ى أنه اذا أحس����نت 
اعدادهم فكأنك أعددت جيشا 
ذا عتاد سالحه العلم وعتاده 

كريم طارق

أكد وزي����ر اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب ورئيس 
املجل����س الوطن����ي للثقافة 
والفنون واآلداب الشيخ سلمان 
احلمود أن انطالق املهرجان 
الثقافي للطفل والناشئة في 
حلته ال� 17، جاء تأكيدا على 
مدى اهتمام الكويت حكومة 
ومجتمعا بالطفولة والناشئة 
باعتبارهم مستقبل الوطن ومن 
يحملون مسؤولية الوطن في 
املس����تقبل، متمنيا أن حتقق 
فعاليات وأنش����طة وبرامج 
املهرجان����ات الهادف����ة صقال 
للطفولة والناشئة، وتسهم 
في غرس قيم االنتماء لوطنهم، 
وربطهم بتراث اآلباء واألجداد، 
وتنم����ي العدي����د مواهبه����م 
ومهاراتهم التي يكتسبونها. 
ج����اء ذلك ف����ي تصريح 
صحافي له مساء أمس األول 
عل����ى هامش حف����ل افتتاح 
املهرجان الثقافي ال� 17 للطفولة 
والناش����ئة وافتتاح املعرض 
التراثي »اللي ماله أول ماله 
تالي« حتت رعايته وحضور 
األمني العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب م. 
العام  اليوح����ة واألمني  علي 
املساعد لقطاع الثقافة د. بدر 
الدويش، وذلك في قاعة معجب 
الدوسري مبركز عبدالعزيز 

حسني الثقافي مبشرف.
أك����د احلم����ود على  كما 
ح����رص املجل����س الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب في 
تنفيذ التوجيهات الس����امية 
للقيادة احلكيمة في توسعة 
تلك األنشطة، ونشرها على 
مستوى احملافظات بالشراكة 
مع املجتم����ع املدني والقطاع 
اخلاص، أمال في إعداد جيل 
قادم واع بقيم اآلباء واألجداد، 

فقرة فنية تؤديها مجموعة من الزهرات

)محمد هاشم( الشيخ سلمان احلمود وم.علي اليوحة ود.بدر الدويش مع املشاركني في افتتاح املعرض 

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

�آل �لـحـ�ص الگرام

لـوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

سلمى عبداملجيد احلص
أرملة املرحوم/ عبدالله عبدالفتاح احلص

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

إعالن بيع باألظرف املغلقة
تعلـن وزارة ال�شـ�ؤون االجتمـاعية والعمـل  

جلنـة ت�شفيـة جمعيـة ال�شيـخ فهـد االأحمد االإن�شانية 

واأجهزة  ومنق�الت  واأثــاث  �شيارات  بيع  يف  رغبتها  عن 

كهربائية واإلكرتونية واأدوات منزلية ومكتبية م�شتعملة

وذلك بطريقة الأظرف املغلقة، بعد احل�شول على كرا�شة ال�شروط 

من مقر جلنة ت�شفية جمعية ال�شيخ فهد الأحمد الإن�شانية مقابل 

)10( دنانري كويتية، يومي الربعاء واخلمي�س املوافقني 2015/8/5، 

2015/8/6 من ال�شاعة 6 م�شاًء اإىل ال�شاعة 9 م�شاًء، وتتم املعاينة والبيع 
ال�شهداء قطعة  ال�شيخ فهد الأحمد الإن�شانية، مبنطقة  مبقر جمعية 

رقم 1 �شارع رقم 3 منزل رقم 94، خالل يومي الحد والثنني املوافقني 

2015/8/9، 2015/8/10 من ال�شاعة 5 م�شاًء اإىل ال�شاعة 7 م�شاًء.

لال�شتف�شار )96662566 / 55736555(

نشر أنشطة 
الطفل على 

مستوى 
احملافظات 
بالشراكة مع 

منظمات املجتمع 
املدني والقطاع 

اخلاص

الدويش: 
املهرجان يعكس 

توجه املجلس 
الوطني للثقافة 

في تنمية مواهب 
وقدرات الطفل 

والناشئة

األحمد: التنسيق
بني كل اجلهات احلكومية 

للمحافظة على البيئة

أكد املدير الع���ام للهيئة العامة للبيئة ورئيس 
مجلس اإلدارة الشيخ عبداهلل األحمد أهمية التنسيق 
بني اجلهات احلكومية واألهلية واخلاصة للمحافظة 
عل���ى بيئة الكويت من خالل تطبيق قانون حماية 

البيئة اجلديد رقم 42 الصادر في 2014. 
وشدد الش���يخ عبداهلل خالل االجتماع الثاني 
ملجلس إدارة الهيئة على ضرورة إنش���اء عدد من 
األقسام واإلدارات اجلديدة بالهيئة لتتوافق ومتطلبات 
القانون اجلديد وااللتزامات املنوطة بالهيئة كجهة 

إشرافية على كل قطاعات الدولة.
وق���ال إن الهيئة حريصة على التوافق بش���أن 
آليات تنفيذ القانون مع كل األطراف، مشيرا الى ان 
االجتماع ناقش موضوعات عدة مثل صدور القرار 
الوزاري بإغالق املسلخ املركزي في العاصمة والبدء 
بإجراءات إعادة بنائه مبا يتوافق مع االشتراطات 
البيئية والصحية وحتويل عمليات الذبح إلى مواقع 

أخرى مبا يلبي حاجة املواطنني واملقيمني.
وأضاف ان االجتماع ناقش ايضا املشكالت البيئية 
الناجتة عن موسم التخييم وما مت اتخاذه من إجراءات 
للتقليل منها بالتنسيق مع بلدية الكويت بهذا الشأن، 
موضحا انه مت تشكيل جلنة إعداد مسودة الالئحة 

التنفيذية لقانون البيئة.
وبني ان اللجنة قامت بالتنسيق مع كل اجلهات 
املعنية بالدول���ة إلدراج متطلباتهم ضمن الالئحة 
مبا يتوافق مع القوان���ني واملسؤولي���ات املنوط��ة 

به��م.
وذكر ان اللجنة عقدت ورشة عمل الشهر املاضي 
بحضور املختصني من مؤسس���ات الدولة املعنية 
ومؤسسات املجتمع املدني لتعزيز وجهات النظر 
املتباينة بهدف تس���هيل تطبي���ق النظم واللوائح 

والقوانني املتعلقة بالبيئة.

الشيخ عبداهلل األحمد مترئسا االجتماع الثاني ملجلس إدارة هيئة البيئة

اجلسار يفتتح اليوم »وحدات توربينية« في الصبية

4.334 ماليني دينار لتحسني شبكة املياه

الغنيم: »األشغال« تقوم بتنفيذ ما يقارب الـ42 مشروعاً

االنتهاء من مشروعي جمال عبد الناصر 
وطريق اجلهراء عام 2016

املركزية.
من جهة اخرى تنفذ الوزارة 
قريبا مشروعا إلجراء حتسينات 
واضافات على شبكة املياه القائمة 
في جميع املناطق بقيمة اجمالية 
4.334 ماليني دينار وذلك ضمن 
خطة الوزارة إلحالل وجتديد 
ش����بكة املياه ورف����ع كفاءتها 
التشغيلية من خالل استبدال 
مواسير املياه القدمية بأخرى 
جديد األمر الذي يحد من ظاهرة 
انقطاعات املياه بسبب انفجارات 
املواسير القدمية التي لم تعد 
تتحمل ضغط املي����اه احلالي 
للمناطق السكنية باالضافة الى 
احملافظة عل����ى الصحة العامة 
وضمان نظافة املياه من الصدا 
الذي قد يوجد في بعض اجزاء 

املواسير القدمية.

االشغال العامة وهيئة املختبرات 
البريطاني����ة، وبعد جناح هذه 
التجربة س����يتم اعتماد طبقة 
الرصف الس����طحية اجلديدة 
وتعميمها وتطبيقها بش����كل 

رسمي في طرق الكويت.
وحول زح����ف الرمال قالت 
الغنيم ان الكويت شهدت زحف 
كبير للرم����ال ادى الى تعطيل 
الكثير من االعمال وجهات مثل 
شرطة النفط، ونحن اآلن بصدد 
اس����تقبال العطاءات اخلاصة 
بارساء مناقصة عقد ازالة الكثبان 

الرملية.
بدوره قال الوكيل املساعد 
لشؤون قطاع الطريق م. احمد 
احلصان ان القطاع اشرف على 
املركز التعريفي الذي افتتحه 
املقاول اخلاص باملش����روعني 
تطوير جمال عبدالناصر وطريق 
اجلهراء واستمع لشرح تفصيلي 
للمش����روع ونس����بة االجناز 
واسلوب العمل فيه، موضحا ان 
البداية كانت مع هذين املشروعني 
وانه سيعقبها مشاريع اخرى 
سوق تعرض بنفس الطريقة 
ليطلع اجلمهور على مجرياتها 

بكل شفافية.
وتابع احلصان: فيما يخص 
مش����روع تطوير طريق جمال 
عبدالناص����ر فم����دة تنفيذه 5 
سنوات وقد مت العمل فيه في 2011 
على ان يتم االنتهاء منه في العام 
2016، ونسبة االجناز وصلت 
تقريبا الى 85.5 % وهذا مايشير 
الى ان هناك تاخير بسيط وذلك 
الن املرحلة االولى منه تعتبر 
االصعب بحيث تشمل جتهيز 
املوقع واحلفر وترحيل اخلدمات 
والطرق البديلة وساحات الصب 
وغيرها واغلبها انتهت وما تبقى 
في املرحلة احلالية والقادمة هي 
تركيب قطع اجلس����ر والقطع 
اخلرسانية، وس����يتم افتتاح 
جزء كبير منه قبل نهاية العام 
احلالي 2015 بطول 4 كيلومتر 
وسيتم افتتاحه بشكل عام نهاية 

.2016
وقال احلصان ان مش����روع 
تطوير طريق اجلهراء جار العمل 
فيه ووصلت نسبة االجناز فيه 
الى 87% وقد مت افتتاح بعصض 
التفرعات والوصالت منه فوق 
دوار االمم املتح����دة في يناير 
املاضي وسيتم افتتاح حوالي 
طري����ق 4 كيلومت����ر منه على 
الطريق باجتاه مدينة الكويت 
على تقاطع املستشفيات خالل 
ديس����مبر او اكتوبر من العام 
احلالي، وسيتم افتتاح اجلسر 
بالكامل ما عدا فتحة الغزالي بعد 

عام من االن تقريبا.

وحدات توربينية غازية لزيادة 
الطاق����ة الكهربائية في محطة 
الصبية ويضيف هذا املشروع 
للشبكة الكهربائية 500 ميغاواط 
هي إجمالي الق����درة اإلنتاجية 
للمشروع وقال مصدر مسؤول ان 
هذا املشروع سيعزز من القدرة 
اإلنتاجية للشبكة الكهربائية 
وهو احد املشاريع التي نفذتها 
الوزارة وف����ق القانون رقم 39 
بالتوازي لسنة 2010 مع مشروع 
محطة الزور اجلنوبية الذي مت 
افتتاحه قبل شهرين واضاف 
للش����بكة ايضا 500 ميغاواط 
واش����ار املصدر الى ان الوزارة 
طرحت قبل فترة 3 مش����اريع 
بقدرة 1000 ميغاواط لتنفيذهم، 
الفتا الى ان املشاريع الثالثة مازال 
قيد الطرح في جلنة املناقصات 

ملعرضي مشروعي طريق جمال 
عبدالناصر وطريق اجلهراء في 
مبنى وزارة االش����غال صباح 
ام����س األح����د ان املش����روعني 
س����يتم افتتاحهما على مراحل 
تدريجية حيث ينتهي مشروع 
جمال عبدالناصر مع نهاية العام 
2016 واما طريق اجلهراء فسيتم 
االنتهاء منه في النصف الثاني 
من العام 2016، مشيرة الى ان 
وزارة االش����غال تقوم بتنفيذ 
ما يقارب ال� 42 مش����روعا من 
ضمنها طريق الغوص وطريق 
القاهرة وتطوير شارع دمشق 
باالضافة الى تقاطعات الدائري 
اخلامس والسادس وتنفيذ اغلب 
املش����اريع يتم خالل السنوات 

الثالثة القادمة.
وقالت الغني����م ان الوزارة 
اعتم����دت ميزاني����ة خلط����ة 
»الصلب����وخ« اجلديدة وانه مت 
توقيع اتفاقية ملدة 3 شهور مع 
املعهد البريطاني )TRL( لتنفيذ 
طريق جتريبي باشراف وزارة 

يفتتح اليوم وزير األشغال 
العام����ة وزير الكهرب����اء واملاء 
املهندس احمد اجلسار مشروع 
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 

فرج ناصر

أكدت وكيل وزارة االشغال 
العامة م.عواطف الغنيم حرص 
قط����اع الطرق عل����ى التوعية 
االعالمية والتوعوية للزائرين 
واملراجعني ف����ي الوزارة وألي 
مواطن ومقيم يرغب في معرفة 
آخر مستجدات املشاريع احليوية 
التي تقوم ال����وزارة بتنفيذها، 
الفتة الى العمل بالشفافية الكاملة 
خصوصا فيما يخص مشروعني 
يعدان حاليا من اكبر املشاريع في 
الشرق االوسط وهما مشروعي 
تطوير جمال عبدالناصر وتطوير 

طريق اجلهراء.
وقالت الغنيم خالل افتتاحها 

م. احمد اجلسار

م.عواطف الغنيم وم.أحمد احلصان خالل املعرض 
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هند الصبيح

كريم طارق

في ب���ادرة هي األولى من 
الهيئة  نوعها من���ذ إنش���اء 
العامة ملكافحة الفساد، أحالت 
وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة 
التخطيط والتنمية  لشؤون 
هند الصبيح قضية مديونية 
جمعية الدس���مة وبنيد القار 
التعاوني���ة بقيم���ة 7 ماليني 
دينار إلى الهيئة العامة ملكافحة 

الفساد.
حي���ث أوضحت الصبيح 
في قرار اإلحالة أن أس���باب 
القضية للتحقيق هي  إحالة 
معرف���ة من يق���ف وراء هذه 
األخطاء املتمثلة في عدم اتخاذ 
اإلجراءات الصحيحة لسداد 
املديونية، فضال عن مخالفة 
التنظيمية للعمل  الق���رارات 
التعاون���ي ومخالفات أخرى 
إدارية كان لها صلة مباشرة في 
نشأة املديونية، وهو األمر الذي 
أدى إلى إهدار أموال املساهمني 
املديونية حتى  وتعذر سداد 

الوقت احلالي.
وطالب���ت الصبيح الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد بالتحقق 
من صح���ة املخالفات واتخاذ 
القانونية بشأنها  اإلخزاءات 
س���واء كان املس���ؤولني عن 
الفس���اد هم من العاملني في 

اجلمعية أم من مسؤولي وزارة 
الشؤون.

ومن جه���ة أخرى، أحالت 
الوزي���رة الصبي���ح ش���بهة 
مخالفات مالي���ة وإدارية في 
الهيئة العامة لش���ؤون ذوي 
اإلعاق���ة إلى الهيئ���ة العامة 
ملكافح���ة الفس���اد، موضحة 
أن ش���بهة املخالفات تتمثل 
في ملفات املعاقات وامللفات 
التعليمي���ة نتج عنها صرف 
مستحقات ومخصصات مالية 
وعينية غير مس���تحقة، مما 
شكل هدرا وضياعا للمال العام، 
مطالبة هيئة مكافحة الفساد 
بالتحقق من صحة املخالفات 
واتخاذ اإلجراءات القانونية. 
الوزيرة  هذا وقد كان���ت 

الصبيح طالبت بالتنسيق مع 
عدة جهات من بينها املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
وبنك االئتمان الكويت ملعرفة 
التي تستحق  أعداد احلاالت 
مع���اش اإلعاق���ة وتقاعد من 
يرعى ذوي اإلعاقة، باإلضافة 
إلى احلاالت املس���تفيدة من 
الرعاية، وذلك ألهمية  منحة 
القضاء  الشفافية في  اعتماد 
على الفساد واحلفاظ على املال 
العام، حي���ث تبني مبراجعة 
320 ملفا عدم وجود تقارير 
ل� 146 حالة، مما يثير شبهات 
مخالفات وتعديات على املال 
العام األمر الذي استدعى إحالة 
تلك املخالفات إلى الهيئة العامة 

ملكافحة الفساد.

للتحقق من صحة املخالفات واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها

مديونية تعاونية الدسمة وبنيد القار 
وشبهات »املعاقني« في عهدة »مكافحة الفساد«

أمانة التخطيط تستعيد 300 موقف 
من مواقف املسجد الكبير

كشف األمني العام املساعد للشؤون املالية واالدارية 
في األمانة العامة للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي عن 
جهود بذلتها األمانة بالتع���اون مع وزارتي الداخلية 
واألوقاف وإدارة املسجد الكبير أسفرت عن إعادة مواقف 
السيارات لعدد 300 موظف في األمانة العامة للتخطيط 

والتنمية ضمن مواقف املسجد الكبير.
وأوضح الرفاعي في تصريح صحافي ان استعادة 
مواقف السيارات ملوظفي األمانة جاء بعد تنسيق بني 
أمانة التخطيط واجلهات املختصة فيما يتعلق بقضية 
إعادة اس���تخدام موظفي التخطيط ملواقف السيارات 
التابعة للمسجد الكبير، الفتا الى انه كان هناك اتفاق 
مسبق الستغالل هذه املواقف، إال أن األحداث األخيرة 
التي شهدتها البالد ووقوع احلادث اإلرهابي في مسجد 
االمام الصادق أدى الى اتخ���اذ إجراءات أمنية بوقف 
اس���تغالل تلك املواقف. ولفت الرفاع���ي الى ان امانة 
التخطيط كانت قد قام���ت على الفور بتوفير مواقف 
جديدة وتوفير وس���ائل نقل لنق���ل املوظفني من تلك 
املواقف الى مقر عملهم في األمانة حلني التنسيق مع 

اجلهات املعنية إلعادة األمور الى نصابها.

إشهار جمعيتي قوافل اخليرية واملنابر القرآنية
كريم طارق 

أصدرت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط 
والتنمية هند الصبيح قرارا وزاريا رقم )90/أ( لسنة 2015م 
بشأن إشهار جمعية قوافل اخليرية لإلغاثة اإلنسانية، كما 
أصدرت قرارا وزاريا رقم )91/أ( لسنة 2015 بشأن إشهار 

جمعية املنابر القرآنية.

غضنفري: الكويتيون ضربوا أروع 
األمثال في التكاتف خالل الغزو

قال رئيس مجلس إدارة جمعية اجلابرية التعاونية 
أحمد غضنفري انه في ذكرى الثاني من أغسطس كل عام 
تتجدد علينا األحزان واألتراح ملا أصابنا في عام 1990 فقد 
مت اغتيال الشرعية الكويتية واستبيح الوطن، ايام ال ميكن 

ان متحى من ذاكرتنا وال من صفحات التاريخ.
وأض����اف أن فترة 
االحت����الل التي بلغت 
7 أش����هر من اخليانة 
واإلب����ادة والتخريب، 
القات����ل فيها  نس����ي 
انه جار للمقتول. ما 
حدث ام����ر ال يصدق، 
ولكنه وقع لألس����ف 
الش����ديد، فقد كش����ر 
النظام الصدامي البائد 
ع����ن انياب����ه وانقض 
عل����ى ارضنا في غزو 
تاريخي همجي فسلب 
اخليرات ونهب املقدرات 
واستباح املقدسات وعاث فسادا وتقتيال، لم يترك شيخا 
اال روع����ه، وال طفال اال آدمى مقلته، وال اما إال ثكلى على 

ابنائها، وال رجال اال تائها يبحث عن مستقر ومأوى.
ولفت إلى أن الوحشية واإلجرام اللذين مارسهما الطاغية 
وزبانيته طيلة 7 أشهر هزت املجتمع الدولي كافة، ولكن 
هذا كله لم يجعلنا نضع اكفنا على خدنا ونلطم وجوهنا 
بل سطر ابناء الكويت املالحم الوطنية والتاريخية وضربوا 
األمثال في الوطنية والصم����ود والتكاتف والتآلف فيما 
بينهم وفي دعمهم ومساندتهم لقيادتهم الشرعية حتت 
راية املغفور له بإذن اهلل األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
طيب اهلل ثراه واملغفور له بإذن اهلل بطل التحرير سمو 

األمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل رحمه اهلل.
وقال غضنفري ان التكاتف والتالحم بني الشعب وقيادته 
كان لهما األثر الكبير في تقدير واحترام املجتمع الدولي 
كله لهذه الدولة الصغيرة جغرافيا الكبيرة مبعاني الوفاء 
واإلخالص والوطنية، فشعبنا لم يتهاون او يستكني في 

صموده أمام الغزاة ودعمه للشرعية الكويتية.
وزاد أن ش����مس التحرير طلعت وانبثق النور فبدد 
الظالم والظلمة، بجهود ابناء الوطن ودور مشهود ومشكور 
ألشقائنا في دول مجلس التعاون اخلليجي الذين قدموا 
كل الدعم واملساندة للكويت حكومة وشعبا خالل فترة 

االحتالل وحتى يوم التحرير.

أحمد غضنفري

مديونية اجلمعية 
بلغت 7 ماليني 

دينار

جانب من املواقف
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الندوات لتأبني جنيب محفوظ 
واالبنودي، باإلضافة الى تكرمي 
عدد من الفنانني التشكيليني 
وكتاب كويتي���ني فضال عن 
تنظيم املعارض واألمسيات 

الفنية والثقافية.
دمج القنصلية والسفارة 

ماذا عن حتوي���ل القنصلية 
العامة املصرية الى قنصلية 

فقط وبنفس األعداد؟
القنصلية حتولت منذ 4  ٭ 
سنوات قبل مجيئي للكويت 
من قنصلية عامة الى قنصلية، 
وذل���ك لعدة أس���باب أهمها 
ترشيد اإلنفاق بعد ثورة 25 
يناير، وقنصلية الكويت هي 
آخر قنصلي���ة عامة مصرية 
تقع في نفس العاصمة تخفض 
على مس���توى العالم ورغم 
ذل���ك فقد متت زي���ادة أعداد 
العاملني بالقنصلية لضمان 
تقدمي خدمات أس���رع نظرا 
لعدد اجلالي���ة الكبير ولكن 
القنصلية بحاجة لدفعة كبيرة 
من العمل لتطوير األداء من 
وجهة نظري ولضمان خدمات 
أفضل للجالية البد من دمج 
مبنى القنصلية والسفارة في 
مكان واحد، ونأمل مع تسلم 
القنصل اجلديد السفيرة هويدا 
عبدالرحم���ن حدوث تطوير 

ودفعة في العمل القنصلي.

منذ توليكم مهام عملكم كسفير 
مت تكليفكم بإع��ادة بناء مبنى 
الس��فارة ومت وض��ع تصور 
ورس��م للماكيت��ات اخلاص��ة 

باملبني، أين وصل األمر؟ 
٭ كان من بني املهام والتكليفات 
التي كنت مكلفا بها إعادة بناء 
مبنى السفارة، وهناك جزء 
خاص باألوراق واإلجراءات 
الروتينية والتي استغرقت 
وقت مع السلطات الكويتية، 
وهن���اك أمر آخر وهو انه اذا 
مت هدم السفارة خالل الفترة 
املاضية في ظل التطورات التي 
ش���هدتها مصر فلم يكن من 
املتاح اقام���ة االنتخابات في 
مبنى آخر، نظرا ألن مساحة 
الس���فارة كبيرة وتستطيع 
اس���تيعاب األع���داد الكبيرة 
للجالية املصرية، مع توفير 
درج���ة التأم���ني املطلوب���ة، 
واس���تطعنا احلصول على 
التراخيص واملوافقات اخلاصة 
الس���فارة  بهدم واعادة بناء 
اعتبارا م���ن نوفمبر املقبل، 
وس���تتزامن مع االنتخابات 

البرملانية املقبلة. 

ال عالقة للسفارة بمجلس الجالية 
املصري��ة  اجلالي��ة  مجل��س 
يعاني من العديد من املش��اكل 
واالختالفات فيما بني أعضاؤه 
م��ا األس��باب.. ودائم��ا توجه 
االتهامات للس��فارة فما عالقة 

السفارة مبجلس اجلالية؟ 
٭ مش���كلة مجلس اجلالية 
بالكويت هي ارتباطه بالسفارة 
رغ���م انه م���ن املفترض انه 
كيان منفصل عن الس���فارة، 
وقد مت حله بعد انتهاء واليته 
ف���ي 31 أكتوبر  القانوني���ة 
املاضي ولألسف هناك ربط 
ش���ديد بني مجلس اجلالية 

والس���فارة الى احل���د الذي 
عندما تت���م مهاجمة مجلس 
اجلالية يهاجم السفير وهذا 
من ضمن األعباء التي حتملتها 
منذ توليت مهامي كس���فير، 
واملفترض ان جترى انتخابات 
جدي���دة، وقد التقيت ممثلني 
لعدد م���ن الروابط املصرية 
بالكويت ومت االتفاق على ان 
ننتظر ال���ى إن يتم انتخاب 
ممثل للمصريني باخلارج في 
االنتخابات البرملانية املصرية 
املقبلة، ومعرفة صالحياته 
ومهامه ليتسنى بعدها اجراء 
انتخابات ملجل���س اجلالية 

وحتديد مهامه. 

تعرضتم لالنتقادات والشائعات 
كي��ف جت��اوزمت ذل��ك، وماذا 
ع��ن جتربتكم الديبلوماس��ية 

بالكويت؟ 
٭ الشائعات نوع من الشوشرة 
ضمن نظرية اإلرباك، وهذه امور 
طبيعية ألي شخصية عامة، وفي 
بداية وصولي مت ربط اس����مي 
مع الراحل اللواء عمر سليمان 
فأصبحت من الفلول، ثم اتهمت 
باالنتماء لإلخوان وربط اسمي 
بوزير العدل األسبق في زمن 
اإلخوان احمد سليمان. وقد كنت 
مساعدا لوزير اخلارجية قبل 
تسلم عملي كسفير بالكويت، 
وخبرتي العملية والديبلوماسية 
جعلتني أكثر حتصنا من التأثر 
مبثل هذه العوارض السطحية 
واملغرضة. وفيما يخص اتهامي 
أثناء لقائي مع احمد موس����ى، 
اتفاق لتسليط  فقد كان هناك 
الرئيس  الضوء على زي����ارة 
السيسي، مع االتفاق على عدم 
استقبال اتصاالت نهائيا ولكن 
البرنامج نكث بوعده وفوجئت 
بكم من االتصاالت توجه لي، 
وما حدث ج����اء لصاحلي وما 
اضعف االتص����االت أنها كانت 
موجهة وتسير في اجتاه واحد، 
وهو نوع من الشوشرة لإلرباك 

كما قلت. 
وفيما يخص عملي بالكويت فانا 
اعتبر الكويت فصل من فصول 
املدرسة الديبلوماسية وإضافة 
خلبراتي السابقة، حيث كانت 
أول مرة اعمل في دولة عربية 
خليجية، وق����د عملت ملدة 30 
عاما كديبلوماس����ي في الدول 
األوروبية والواليات املتحدة، 
ولكن العمل بالكويت مختلف، 
خاص����ة ان عدد اجلالية يصل 
إلى نحو 750 ألف مصري، من 

مختلف الفئات والثقافات. 
وقد سهلت اخلارجية الكويتية 
لي الكثير من األمور، واملجتمع 
الكويتي منفتح ويس����تطيع 
امل����رء االندماج مع����ه بجميع 
أطياف����ه وفئاته، وقد ارتبطت 
مع الكويتيني بصداقات طيبة، 
ووجدت تواصال وتواجد إعالمي 
مميز ومختلف عن إي دولة عملت 
فيها، لذلك فالكويت بالنسبة لي 
إضافة مميزة خلبراتي في العمل 
الديبلوماس����ي ومما يستحق 
اإلش����ادة هو أن التواصل مع 
احلكومة الكويتية والش����عب 
الكويتي خفف مهام عملي سواء 
خالل فترة االنتخابات أو مرحلة 

تغير األنظمة في مصر.

سببت ربكة للقنصلية تزامنت 
مع حتديد منظم���ة الطيران 
ي���وم 24  املدن���ي »االيكاو« 
نوفمبر كحد أقصى الستخدام 
جوازات الس���فر العادية، ما 
أدى للضغط على القنصلية 
بالكويت ووزارة اخلارجية 
والداخلية في مصر، لتجديد 
ف���ي نفس  أل���ف جواز   100
التوقيت، إضافة إلى مشاكل 
شركات العمالة الوهمية والتي 
يتعامل معها املكتب العمالي، 
وهناك مشاكل مزمنة تتطلب 

وقت حللها. 

المدرسة المصرية 
السفارة املصرية قطعت شوطا 
كبيرا إلنش��اء مدرسة مصرية 
ألبن��اء اجلالي��ة أي��ن وصلت 

األمور وما سبب التأخير؟ 
٭ على م���دار فت���رة عملي 
بالكويت قمنا بترتيب زيارات 
لع���دد م���ن وزراء التربي���ة 
املصريني الى الكويت لبحث 
املوض���وع باإلضافة لبحث 
وطرح ومناقشة األمر سواء 
على مستوى اللجان املشتركة 
بني البلدين او على مستوى 
الزيارات الرسمية ومازال األمل 
موجودا حيث منذ فترة قريبة 
صرح وزير التربية والتعليم 
د.بدر العيس���ي بقرب انشاء 
مدرسة مصرية والعمل جار 

لتحقيق ذلك األمل.

املي��زان التجاري ب��ني البلدين 
ال��ى أين وص��ل؟ وم��اذا عن 
 � الكويتي��ة  االس��تثمارات 

املصرية؟
٭ هناك زيادة في حجم التبادل 
التجاري ب���ني البلدين خالل 
األربع س���نوات املاضية فقد 
كان 330 مليون دوالر ووصل 
اآلن الى 450 مليون دوالر من 
دون البترول ومشتقاته، كما 
ان حجم االستثمارات يصل الى 
3 مليارات دوالر، وقد شهدت 
الفترة السابقة ارتفاعا في أعداد 
الشركات الكويتية التجارية 
املس���تثمرة مبصر ألكثر من 
150 شركة خالل األربع سنوات 
املاضية، إضافة الى جتاوز عدد 
الشركات املصرية بالكويت الى 
2700 شركة، إضافة الى زيادة 
حجم العمالة املصرية بالكويت 

وتوفير فرص عمل لها.

م��ا اب��رز االتفاقي��ات التي مت 
اجتماع��ات  خ��الل  توقيعه��ا 
البلدين  بني  املش��تركة  اللجنة 

وفي اي املجاالت؟ 
٭ اول جلنة مشتركة عقدت 
ب���ني البلدين كانت في 2010، 
وفي ديسمبر املاضي مت توقيع 
14 اتفاقية ف���ي كل املجاالت 
رياضية وثقافي���ة وعلمية 
وتعليمي���ة وقنصلي���ة بني 
املعهد الديبلوماسي املصري 
والكويت���ي، ومت اختيار عام 
2015 عاما للثقافة املصرية � 
الكويتية، ومن خالل املكتب 
الثقافي املصري قمنا بالعديد 
من األنشطة متثلت في عدد 
من الفعاليات، منها استضافة 
الفرق املصرية للفن الشعبي، 
واقامت الس���فارة العديد من 

بتسميتهم »مصر املضغوطة« 
فهم ميثلون املجتمع املصري 
ب���كل فئاته ولك���ن بصورة 
مصغرة نظرا للتنوع الفكري 
والثقافي فيما بينهم. والقاعدة 
العريضة للمصريني بالكويت 
هي نفسها املوجودة مبصر، اال 
قلة قليلة للغاية، وبصفة عامة 
فاملصريون بالكويت تأثروا 
بالثورتني وهو ما انعكس على 
عالقاتهم بالسفارة، واحلمد 
هلل جتاوزنا املرحلة بالصبر 
واحلكمة، وما استطيع قوله 
انه بالرغم م���ن االختالفات 
فاألغلبية العظمى للمصريني 
مع النظام واجليش والشرطة 
ومع أهداف ثورة 30 يونيو.

م��ا أب��رز مش��اكل املصريني 
بالكويت؟

٭ هناك مشاكل قنصلية وهي 
عادي���ة مثل تأخ���ر جوازات 
السفر وشهادات امليالد، وفرض 
الغرامات على اجلوازات والتي 

االنتخابات من بدايتها حتى 
اآلن م���ع إعادته���ا مرتني مع 
ف���ي االعتبار تعداد  الوضع 
اجلالي���ة املصرية الكبير في 
الكويت، وكانت نسبة احلضور 
هي األولى بني سفارات مصر 
باخل���ارج، فقد كنا في اليوم 
الواحد نتعام���ل مع 30 ألف 
ناخب مع أس���رته، لذلك كان 
لهاتني الثورتني انعكاس���ات 
سياسية على املصريني، وهو 
ما تطلب من السفارة مضاعفة 
اجلهود الستيعاب انعكاسات 
الثورتني ، خاصة ان ثورة 30 
يونيو كانت تصحيح مسار 
لثورة 25 يناير، فقد اخذتنا 
الى منعطف  ثورة 25 يناير 
خاص بجماعة، فصحح الشعب 
املصري مسار الثورة وأعادها 
الى طريقها الصحيح في 30 

يونيو.
واملصريون بالكويت ميثلون 
عددا كبيرا ومتنوعا من فئات 
القول  املجتمع لذل���ك يصح 

لرئي��س  ممث��ال  كن��ت 
جمهورية مصر العربية في 
حقبة زمني��ة صعبة توالت 
عليها أنظمة مختلفة..حدثنا 
كوالي��س وخفايا هذه  عن 

احلقبة؟ 
٭ عاصرت خالل 4 سنوات 
هي فترة وجودي بالكويت 
5 رؤس���اء حيث تغيرت 
األنظم���ة والسياس���ات 
واأليديولوجيات وتعاقب 6 
وزراء على وزارة اخلارجية، 
وكان آخر قرار جمهوري 
وقعه الرئيس مبارك ضمن 
التنقالت للسفراء  حركة 
في وزارة اخلارجية، هو 
قرار تعيين���ي بالكويت، 
وعندما قام���ت ثورة 25 
يناير، وقع أوراق اعتمادي 
املشير حس���ني طنطاوي 
، ثم ج���اءت االنتخابات 
الرئاسية وتولى املعزول 
محمد مرسي حكم مصر، 
ثم قامت ثورة 30 يونيو، 
وتولى املستش���ار عدلي 
الدولة،  منصور رئاس���ة 
ث���م أجري���ت االنتخابات 
الرئاسية األخيرة والتي 
فاز فيها الرئيس عبدالفتاح 
السيسي بأغلبية ساحقة، 
وهي فت���رة عصيبة في 
تاريخ مصر، وكان من ضمن 
التكليفات التي كلفت بها 
قبل مجيئي للكويت تنمية 
وتطوير وتعزيز العالقات 
الثنائية واحلفاظ عليها بني 
البلدين، كأولوية أساسية 
من مهامي الرئيسية، وما 
أود ان أؤكده هنا ان صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بحكمته وحنكته 
الديبلوماسية كان الداعم 
األكب���ر للمحافظ���ة على 
العالق���ات ب���ني البلدين، 
واخلط العريض والفاصل 
في احملافظة على العالقات 
بني البلدين هو ان الكويت 
الشقيقة حكومة وقيادة 
وش���عبا تق���ف دائما مع 
خيارات الشعب املصري، 
لذلك ل���م تتأثر العالقات 
بني البلدين، على العكس 
م���ن بعض الدول التي لم 
تقف مع خيارات الشعب 
املصري فتأثرت العالقات 

بينها وبني مصر. 

ما مدى انعكاس��ات ثورتي 
25 يناي��ر و30 يونيو على 
مش��اركة املصري��ني ف��ي 
االس��تحقاقات السياس��ية 

بالكويت؟ 
٭ الشعب املصري يعي 
جي���د ماذا يري���د، ولديه 
احلكمة والرؤية خلياراته 
الس���ليمة، والدليل على 
ذل���ك عندما س���قط قناع 
الش���عب  اإلخوان وملس 
أنهم جماعة تس���عى الى 
احتكار السلطة، لفظهم، 
فقامت ث���ورة 30 يونيو، 
وفترة ما بع���د الثورتني 
ومش���اركة املصريني في 
االنتخاب���ات فترة مهمة، 
وأكاد أكون السفير الوحيد 
باخلارج الذي عاش فترة 

)ريليش كومار( السفير عبدالكرمي سليمان متحدثا للزميلة هالة عمران 

هالة عمران 

أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت عبدالكرمي سليمان أن حنكة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وقيادته 
احلكيمة كانت اخلط العريض والفاصل والداعم األكبر للمحافظة على العالقات بني البلدين، وأضاف في لقاء خاص مع »األنباء« ان حجم 

التبادل التجاري بني البلدين شهد زيادة خالل السنوات األربع املاضية حيث وصل الى 450 مليون دوالر بدون مشتقات البترول، 
مشيرا إلى توقيع 14 اتفاقية في جميع املجاالت بني البلدين، واصفا جتربته في الكويت بفصل من فصول الديبلوماسية التي أضيفت 

خلبراته، معتبرا ان أصعب املراحل التي مرت على مصر هي فترة حكم اإلخوان الذين لفظهم الشعب مبجرد سقوط أقنعتهم، كاشفا 
عن إعادة هدم وبناء السفارة املصرية اعتبارا من نوفمبر املقبل تزامنا مع االنتخابات البرملانية املقبلة ودمج السفارة والقنصلية 

في مكان واحد وهو ما سيحد من املشاكل. وأوضح سليمان ان موضوع انشاء مدرسة للجالية املصرية مت بحثه على جميع األصعدة 
واملستويات واللجان املشتركة، اال ان ادارة الفتوى والتشريع الكويتية أكدت عدم جواز بناء مدرسة عربية داخل دولة عربية، معربا 

عن تفاؤله بتصريح وزير التربية د.بدر العيسى بقرب انشاء مدرسة مصرية.. والى تفاصيل اللقاء:

انتخابات مجلس اجلالية وحتديد مهامه بعد انتخاب ممثل للمصريني باخلارج في االنتخابات البرملانية القادمة
عاصرت 5 رؤساء و 6 وزراء خارجية خالل تواجدي كسفير بالكويت ..

املصريون في الكويت صورة مصغرة من مصر احملروسة 

الشعب املصري 
يعي جيداً ماذا 

يريد ولديه احلكمة 
والرؤية خلياراته 

السليمة
 

مجلس اجلالية 
مت حله بعد انتهاء 
واليته القانونية وال 
عالقة للسفارة به

»الفتوى والتشريع« 
أكدت أنه ال يجوز 
بناء مدرسة عربية 

في دولة عربية

دمج السفارة 
والقنصلية في مكان 

واحد سيحد من 
املشاكل

 
الشائعات 

وخبرتي العملية 
والديبلوماسية 

جعلتني أكثر حتصنًا 
من التأثر مبثل هذه 

العوارض املغرضة

الكويت فصل من 
فصول املدرسة 

الديبلوماسية 
وإضافة خلبراتي 

السابقة

هناك مشاكل 
قنصلية إضافة إلى 
مشاكل شركات 
العمالة الوهمية 

وأخرى مزمنة 
تتطلب وقتاً حللها

450 مليون دوالر 
حجم التبادل
التجاري بني 

البلدين و3 مليارات 
دوالر حجم 
االستثمارات

 
أصعب فترة مرت 

على مصر هي حكم 
اإلخوان وعندما 

سقط القناع عنهم 
لفظهم املصريون

اكد الس��فير عبدالكرمي س��ليمان ان قناة 
السويس معجزة بشرية وشاهد على عظمة 
املصريني وقدرتهم على صنع املعجزات بأي 
وقت، بداية من جتميع ال� 64 مليارا خالل 
أسبوع وهي املعجزة األولى، واحلفر خالل 
عام كامل بدون توقف وهو املعجزة الثانية. 
واآلن لدينا معجزتني في السويس إحداهما 
قام بها األجداد واألخ��رى نفذها األحفاد 
في نفس املكان وبنفس األسلوب، كما قال 
الرئيس عبدالفتاح السيسي ان القناة اجلديدة 

هي هدية مصر للعالم والتجارة العاملية، ومع 
أن مصر ستحقق عوائد مستحقة من ورائها 
فإن العالم اجمع سيس��تفيد أيضا، فتحية 
من القلب لكل من فكر او س��اهم او تبرع 
إلقامة هذا الصرح العظيم والتي اعتمدت 
على أموال الشعب وسواعده، وحتية لكل من 
بذل مجهود حلفرها، وحتية للقوات املسلحة 
املصرية، وقد قررت السفارة إقامة احتفاالت 
العيد الوطني وافتتاح قناة الس��ويس هذا 

العام يوم 10 أغسطس.

قناة السويس معجزة بشرية

السفير املصري أكد أن حنكة وقيادة صاحب السمو كانت الداعم األكبر للمحافظة على العالقات بني البلدين

وّقعنا 14 اتفاقية مع الكويت في جميع املجاالت.. و2015 عام الثقافة املصرية ـ الكويتية 

سليمان لـ »األنباء«: بدء تشييد مبنى السفارة
اجلديد في نوفمبر.. ومتفائلون بتصريح العيسى 

عن إنشاء مدرسة للجالية املصرية

سليمان لـ »األنباء«: بدء تشييد مبنى السفارة
اجلديد في نوفمبر.. ومتفائلون بتصريح العيسى 

عن إنشاء مدرسة للجالية املصرية
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د.محمد احلويلة

عبداهلل الرومي

احلويلة عن ذكرى الغزو: وحدتنا  سبيلنا ملواجهة التحديات

الرومي: أحوج ما نكون إليه اليوم موقف 
الشعب الكويتي أثناء الغزو

اعتبر النائب د.محمد احلويلة 
ان ذكرى الغزو الصدامي للكويت 
أليمة على نفس كل كويتي بل 
وكل عربي ومسلم شريف، ألنها 
مثلت غدر اجلار بجاره واألخ 

بأخيه.
وقال احلويلة في تصريح 
صحافي له انه كأي مواطن في 
الكويت ال ميكن أن ينس����ى ما 
حدث في الثاني من أغسطس 
1990 حينما داهمت قوات الغدر 
واخليانة أرض الكويت الطاهرة 
ودنستها واحتلتها لسبعة أشهر 
عصيبة عانى خاللها الكويتيون 
من أقسى حاالت الظلم والقهر 
حتى من اهلل عليهم بالتحرير 
الذي جاء بتكاتف دولي لم يسبق 
له مثيل إلجماع العالم كله على 
أن م����ا قامت به قوات االحتالل 
مخالف لكل األع����راف الدولية 

واملواثيق العاملية.
وأض����اف احلويلة انه ومع 
مرور الذكرى اخلامسة والعشرين 
للغزو العراقي الغاشم فإننا يجب 
أن نستذكر بكل اإلجالل واإلكبار 
ش����هداءنا األبرار الذين ضحوا 
بأرواحهم في سبيل بلدهم كي 
تبقى الكويت شامخة وعزيزة، 
كما ندين بالش����كر والعرفان 
مواقف كل من س����اعد الكويت 
على استعادة حريتها من األشقاء 

قال نائب رئيس مجلس األمة السابق عبداهلل 
الرومي انه مبناسبة الثاني من أغسطس هذه 
املناسبة األليمة نتذكر شهداءنا األبرار الذين 

قدموا أرواحهم فداء للوطن ونستذكر بطوالتهم 
بكل فخر. وأضاف الرومي في تصريح صحافي 

كما نستذكر بكل فخر واعتزاز موقف الشعب 
الكويتي بالداخل واخلارج واللحمة الوطنية 

والوحدة التي جمعت هذا الشعب بتآزره وتكاتفه 
وتعاونه والتفافه حول قيادته من أجل عودة 

الكويت احلبيبة، كما نتقدم بالشكر والتقدير لكل 

الشعوب الشقيقة والصديقة التي وقفت معنا في 
محنتنا ونستذكر ايضا مواقف قادة دول مجلس 

التعاون والدول الصديقة.
وقال ايضا ان مواقف الشعب الكويتي بالغزو 

أحوج ما نكون اليه اليوم من اجل وحدتنا كشعب 
ولنأخذ العبرة مما يجري حولنا من صراعات 
موضحا ان االختالف في الرأي مطلوب ولكن 

الفرقة ال شك تقود في الضعف خاصة في ظل ما 
تعيشه منطقتنا العربية اليوم من صراع، وحفظ 

اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه.

واألصدقاء الشرفاء الذي رفضوا 
الظلم ووقفوا مع احلق خاصة 
اململكة العربية السعودية التي 
كانت في مقدمة األشقاء وسخرت 
كل إمكانياتها بال تردد لتحرير 
الكويت وكذلك فعلت البحرين 
وقطر واألمارات وعمان فنعم 
األشقاء هم.ودعا احلويلة إلى أخذ 
العبر والدروس من البطوالت 
التي جسدها أبناء هذا الوطن 
لتكون حاف����زا يع����زز الوالء 
والوطنية لدى الشباب والعمل 
على زيادة التالحم والتقارب بني 
أبناء الشعب مبختلف توجهاته 
وأن نستفيد جميعا من دروس 
الغ����زو ونتائج����ه وإفرازاته، 
خصوصا في ظل الظروف التي 
متر بها املنطقة وخاصة منطقة 
اخلليج التي متر بظروف غاية 
في الدقة واحلساسية وهو ما 
يدفعنا إلى احلذر واحليطة ألننا 
من دون ه����ذا التالحم ال ميكن 
لنا أن نتقدم الى األمام، كما أنه 
يجب أن تكون دافعا لنا ملتابعة 
مسيرتنا ملا فيه مصلحة وطننا 

الذي له حق علينا.
وأشار إلى أن الوحدة الوطنية 
يجب أن تكون هدفنا جميعا حتى 
نستطيع مواجهة التحديات بقوة 
وعزمية مثلما حدث خالل أزمة 
االحتالل الغاش����م، حينما كان 

الكويتيون في الداخل واخلارج 
يدا واحدة حتى حقق اهلل لهم 
النص����ر، مؤكدا ان الكويت هي 
بيتنا األول ومالذنا األخير في 
الشدة والرخاء، وقد أثبت الشعب 
الكويتي أكث����ر من مرة أصالة 

وطيب معدنه عند الشدائد.
واختتم احلويلة، مش����يدا 
بقدرة الديبلوماسية الكويتية 
على حشد اجلهود الدولية التي 
قادها سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد، وسمو األمير الراحل 
الشيخ سعد العبداهلل، رحمهما 
اهلل، وصاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد، الذين بذلوا 
الكثير من أجل حترير الكويت 
وحشد العالم ملناصرة الكويت 
ومس����اندة شعبها، كذلك وقفة 
الشعب الكويتي املجيدة ووحدته 
والتي سطرت أروع املالحم في 
حب الوطن والتضحية من أجله، 
رحم اهلل شهداءنا األبرار، وندعو 
اهلل ان يعني صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صباح األحمد، 
ويس����دد خطاه لقي����ادة البلد، 
مشيدا بسياسة صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح األحمد، في 
تعزيز أمن الكويت عبر سياسة 
خارجية متزنة وحكيمة مع الدول 
الشقيقة والصديقة واملنظمات 

الدولية.

مبارك اخلرينج

أش���اد رئيس مجلس 
األم���ة باإلناب���ة مب���ارك 
اخلرينج بجه���ود نائب 
الوزراء  رئيس مجل���س 
ووزير الداخلية الش���يخ 
محمد اخلالد ورجال وزارة 
الداخلية في القبض على 
عناصر الشبكة اإلرهابية 
املنتسبة الى تنظيم داعش 

اإلرهابي.
وأكد اخلرينج ان سرعة 
كش���ف اخللية اإلرهابية 
دليل على ان أمن الكويت 
أمين���ة، موضحا  أيد  في 
ان هذه اإلجراءات جتعل 
الكويت في مصاف الدول 
التي حتارب اإلرهاب جنبا 
الى جنب مع دول العالم.

اخلرين���ج  وش���دد 
عل���ى ض���رورة توفي���ر 
املادية  جميع اإلمكانيات 
واالحتياجات التي تتطلبها 
األجهزة األمني���ة للقيام 
بواجبها على أكمل وجه.

الى  كما دعا اخلرينج 
تكات���ف جمي���ع اجلهات 
والوزارات ومؤسس���ات 
املدني مع رجال  املجتمع 
الداخلي���ة لتحقي���ق أمن 

واستقرار الكويت.
ومتن���ى اخلرينج من 
اهلل العلي القدير ان يحفظ 
الكويت وقيادتها وشعبها 
من كل مكروه في ظل قيادة 
صاحب السمو األمير وسمو 
ولي عهده األمني حفظهما 

اهلل ورعاهما.
من جانب آخر، أعرب 
اخلرين���ج عن أمله الكبير 
للذك���رى األليمة التي مر 
بها الوطن العزيز واليوم 
األس���ود في تاريخ بلدنا 
الكوي���ت أال وهي ذكرى 
العراقي الصدامي  الغزو 
للكويت ف���ي 1990/8/2، 
معتب���را ان ذكرى الغزو 
العراقي الصدامي لكويتنا 
الغالية ماثلة أمامنا حتمل 
الذكري���ات األليمة  معها 
واآلالم الدائمة من شقيق 
غ���در بأش���قائه باحتالل 
بلده���م ونهب ممتلكاتهم 
وقت���ل آبائه���م وأبنائهم 
ونسائهم وحرق خيراتهم 
من أجل نزوة حاكم متهور 

وطاغية متجبر.
وقال اخلرينج ان في 
هذه الذك���رى األليمة البد 
لنا من اس���تذكار الوحدة 
الوطنية للشعب الكويتي 
التي جتلت بأبهى صورها 
وأروع قيمها والتي لفتت 
انتباه العالم لهذا الشعب 
الكبير  الصغير بع���دده 
وتضحيات���ه  بعطائ���ه 
بش���رعيته  ومتس���كه 
الكويتية الدستورية املمثلة 
باملغفور له بإذن اهلل تعالى 
األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد وولي عهده األمني 
آنذاك املغفور له بإذن اهلل 
تعالى األمير الراحل الشيخ 
سعد العبداهلل رحمهما اهلل 
تعالى وطيب اهلل ثراهما، 

واحلكومة الرشيدة.
وأشار اخلرينج الى اننا 
ككويتيني ال ميكن لنا ان 
ننسى الدور الكبير لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد في حش���د التأييد 
العربي والدولي لقضية 
الكويت والرحالت املكوكية 
التي قام بها من أجل شرح 
الكويتية واحلق  القضية 
الكويتي ودحض افتراءات 
احملتل الغاشم وال ميكن في 
اليوم ان ننسى دور  هذا 
البطلة  الكويتية  املقاومة 
التي اثبتت قوة شكيمتها 
ورفضها للعدوان بجميع 
أشكاله سواء العسكري أو 
املدني متمسكني بتحرير 
بلدهم وطرد احملتل وعودة 
الشرعية الدستورية للبالد 
مقدمني أرواحهم رخيصة 
فداء للوطن ما بني أسير 
غائب وش���هيد عند ربه 

حاضر.
وأكد اخلرينج انه البد 
لنا ونح���ن نعيش ذكرى 
الغ���زو من وقف���ة إجالل 
وتقدير وعرفان باجلميل 
في هذه الذك���رى األليمة 
باستذكار الدور اخلليجي 
الكبي���ر واملتمي���ز لقادة 
وشعوب املنطقة والداعم 
بال ت���ردد للحق الكويتي 
م���ن فت���ح دول اخلليج 
بلدانه���م ألبن���اء الكويت 
وتقاس���مهم لقمة العيش 

معهم، مستذكرين بكل فخر 
دور قادة مجلس التعاون 
آنذاك وعلى رأسهم خادم 
احلرمني الشريفني املغفور 
ل���ه جاللة املل���ك فهد بن 
عبدالعزيز وولي عهده في 
ذلك الوقت خادم احلرمني 
الش���ريفني جالل���ة امللك 
آل  سلمان بن عبدالعزيز 
سعود، حفظه اهلل ورعاه، 
الرياض في  أمير منطقة 
ذلك الوقت، والذين قاموا 
بوض���ع كل امكانياته���م 
املالية والعسكرية من اجل 
الكويت وعودتها  حترير 
أبي���ة واحتضان  ح���رة 
شرعيتها الدستورية الى 

يوم التحرير.
وأكد اخلرينج اننا لن 
ننسى كشعب وفّي الدور 
املشرف لدول التحالف من 
الدول العربية والصديقة 
املش���اركة ف���ي التحالف 
الدول���ي لتحرير الكويت 
أبلوا بالء حس���نا  الذين 
مقدم���ني األرواح وامل���ال 
في سبيل حترير الكويت 
وطمأنة الشرعية الكويتية 
والشعب الكويتي بعودة 
الكويت ألهلها وطرد احملتل 
والذي حتقق بعون من اهلل 
الش���كر  تعالى، فلهم كل 
والتقدي���ر والوف���اء، وال 
ميكن ان ننس���ى ما قاموا 
به جتاهنا من دعم ورعاية 
إعادة اإلعمار وإعادة  في 
الكويت الى أهلها من براثن 

احملتل الغاشم.
وختم اخلرينج تصريحه 
بالتأكيد عل���ى ان وحدتنا 
الوطنية وتالحمنا وترابطنا 
كمجتمع كويتي متجانس 
هو السور احلقيقي احلامي 
ملجتمعن���ا م���ن األخط���ار 
الداخلي���ة واخلارجية وان 
نس���تفيد من جتربة الغزو 
الغاش���م لتحقيق مزيد من 
دعم الوحدة الوطنية والعمل 
على حماي���ة بلدنا من أي 
أخطار حتدق بنا، س���ائال 
اهلل العلي القدير ان يحفظ 
الكويت وأميرها وولي عهدها 
وشعبها من كل مكروه وان 
تنعم الكويت باألمن واألمان 

والرفاهية واالستقرار.

أكد أن ذكرى الغزو الصدامي يوم أسود في تاريخ وطننا العزيز

اخلرينج يشيد بجهود وزير الداخلية ورجال األمن

كامل العوضي

العوضي: لم يحدث أن احتلت دولة كبيرة 
شقيقتها الصغيرة وتنهزم الكبيرة بهذه السرعة

قال عضو مجلس األمة 
النائب كامل العوضي إن ما 
مر به الكويتيون أثناء فترة 
الغزو العراقي وما قاموا به 
قيادة وحكومة وشعبا أثار 
دهشة وإعجاب العالم بأسره، 
العراقي  الغ���زو  أن  مؤكدا 
للكويت عام 1990 كان وما 
زال واقعة تاريخية فريدة 
الفعل وردة  من نوعها في 
الفعل حيث أنه لم يحدث أن 
احتلت دولة شقيقة كبيرة 

دولة صغيرة مجاورة لها ولم 
يحدث أيضا أن استطاعت 
الدولة الصغي���رة هزيمة 
الدولة الكبيرة بهذه السرعة، 
بفضل اهلل وبفضل مقاومة 
الكويت جميعهم  مواطني 
وحنكة قيادة الكويت بكل 

مكوناتها.
واض���اف العوضي بأن 
م���ن س���مع ورأى وعاصر 
ما ج���رى في الكويت أثناء 
فترة الغزو العراقي يخرج 
بيقين بأن هذا البلد الصغير 
سيتحرر ألن فيه مواطنين 
مؤمنين بوطنهم مخلصين 
في الدفاع عنه، وهناك قيادة 
سياسية حكيمة تصل الليل 
بالنهار للخروج من األزمة، 
وهناك أصدق���اء كثيرون 
للكويت يعرفونها ويعرفون 
أهلها ويعرف���ون معدنهم 

األصيل.
كما بي���ن العوضي أن 
تالح���م الش���عب الكويتي 
والتفاف���ه ح���ول قيادت���ه 
المتمثل���ة حين���ذاك بأمير 
القلوب الراحل سمو الشيخ 
جابر األحمد الجابر الصباح 
رحمه اهلل م���ن مواطنين 
في الداخل والخارج أوصل 
الرسالة واضحة لكل العالم 
بأن هذا الش���عب ال يمكن 
أن يه���زم ألن اهلل ناصره 
وكان النص���ر بحم���د اهلل 

وتوفيقه.
كما شدد العوضي على 
أن التفاف الكويتيين حول 
الحالية وحبهم  قيادته���م 
لحضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد 
الجابر الصباح حفظه اهلل 
ورعاه كان وسيبقى صمام 
األمان لكل بوادر أزمة يمكن 
الكويتيون من  أن يمر بها 
الخارج أو الداخل، مستشهدا 
الوطني الحاسم  بالموقف 
والسريع لسمو األمير وكل 
البررة في  الكوي���ت  أبناء 
حادثة تفجير مسجد اإلمام 
الصادق واستشهاد عشرات 
الكويتيين  المواطنين  من 
الش���رفاء واألبرياء وجرح 

وإصابة مئات آخرين.
وختم العوضي داعيا أن 
يحفظ اهلل الكويت وشعبها 
من كل مك���روه وأن يحمي 
أميرها وول���ي عهدها وكل 
أبنائه���ا ويحفظهم من كل 
ع���دوان ويدي���م المحب���ة 
واألخ���وة بينه���م لحماية 
أرضهم وأبنائهم ويعيشوا 

كرماء في وطن كريم.

ذكرى الغزو واقعة 
تاريخية فريدة

في الفعل وردة 
الفعل

لن ننسى كشعب 
وفّي الدور 

املشرف لدول 
التحالف من 
الدول العربية 

والصديقة الذين 
أبلوا بالء حسنًا 
مقدمني األرواح 

واملال في سبيل 
حترير الكويت
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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

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

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

مفقود جواز سفر سوري
رقم / 001938893

با�سم

صالح  يوسف  قطليش
 الرجاء ممن يجده ت�سليمه 
لل�سفارة ال�سورية  اأو الت�سال على

55740550

موقع ممتاز شارع البالجات
في الساملية على البحر مع
گامل املعدات والبضاعة

والعمالة والرخصة التجارية
51364718 ت:

للبيع أتيليه

احلياة حتى يش����ب أطفالهن، 
ويضمن لهن احلياة الكرمية، 
مشيرا إلى أنه ميكن املساهمة في 
هذه األعمال عبر االتصال على 

25644002 أو 55644002.
وأش����ار الراجح����ي الى أن 
املشروع يهدف الى إيجاد دخل 
ثابت ومستمر لألرامل وأمهات 
األيتام، عالوة على تش����جيع 
األرملة على حتمل مس����ؤولية 
إعالة أبنائها ورعايتهم وكفاية 
األس����رة من الهموم املعيشية 
الضرورية، باالضافة إلى تدريب 
األس����رة كاملة على اجلرأة في 
مواجه����ة املجتمع، عالوة على 
حتقيق االس����تقرار االجتماعي 
لألسر املستفيدة من خالل الرفع 
وحتسني املستوى االقتصادي 
لألسرة. وذكر الراجحي أنه يتم 
تنظيم عدة دورات تدريبية مثل 
ورش العمل للخياطة ودورات 
أخرى ف����ي الطب����خ وصناعة 
املعجنات وتنظيم معارض لبيع 
املنتجات وتسويقها، مشيرا الى 
أن هذا املشروع يضمن املعيشة 
ألسر األرامل وأمهات األيتام في 
دول البلقان وإع����داد الفتيات 

»زكاة سلوى« تطرح مشروع تأهيل األرامل
وأمهات األيتام في البلقان مبيزانية 40 ألف دينار

ألن يصبحن أمهات ناجحات، 
باإلضافة إلى اكتساب مهارات 
حياتية تفي����د األرملة واأليتام 
في حياتهم املستقبلية، وكذلك 
اكتساب مهارات حياتية تفيد 
األرملة واأليت����ام في حياتهم 
املس����تقبلية عالوة على إظهار 
صورة اإلسالم احلسنة من خالل 
التكافل االجتماعي املتحقق في 

هذا املشروع.

صرح عض����و مجلس إدارة 
جلنة زكاة سلوى التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية سعود الراجحي، 
بأن اللجنة تقوم على مشروع 
تأهيل األرامل وأمهات األيتام في 
دول البلقان إلعانتهن على احلياة 
وإيجاد مورد مالي لهن، داعيا 
أهل اخلي����ر وأصحاب األيادي 
البيضاء من أهل الكويت الكرام 
إلى دعم هذا مشروع في ألبانيا 
وكوسوڤو، الفتا إلى أن التكلفة 
اإلجمالية للمشروع تبلغ 40 ألف 
دينار لتأهيل نحو 800 أرملة، 
موضحا أن كلفة تأهيل األرملة 

الواحدة تبلغ 50 دينارا.
ولفت الراجحي الى أنه ومن 
منطلق اإلحساس باملعاناة وفي 
ظل تزايد نسبة األرامل في ألبانيا 
ومتاش����يا مع دور »جلنة زكاة 
سلوى في إعانة الفقراء واأليتام 
وإغاثة امللهوفني وأعمالها املتعددة 
ف����ي تنفيذ مختلف املش����اريع 
اخليرية، جاءت فكرة مشروع 
تأهيل أمهات األيتام واألرامل« 
وهن الالتي يرغنب في أن يكن 
صاحبات ح����رف وأعمال تدر 
م.سعود الراجحيعليهن دخال يسترهن من قسوة 

املوقع اإللكتروني لبيت الزكاة قناة أساسية للتواصل مع العمالء
املتاحة له  الزكاة اخليرية 
في املوقع، وما عليه إال أن 
ميلي بياناته الش���خصية 
املدني  مثل اس���مه ورقمه 
وبريده اإللكتروني ورقم 
هاتفه الشخصي، وذلك حتى 
يقوم البيت بالتواصل معه 

ليطلع على ثمرة تبرعه.
ومن اخلدمات املصاحبة 
التبرع والتحصيل  خلدمة 
اإللكتروني خدمة احتساب 
الزكاة، وهذه العملية توفر 
الوقت واجلهد على احملسن 
ومتكنه من إمت���ام عملية 
التبرع بالشكل املطلوب عن 
طريق املوقع. واملقصود بهذه 
اخلدمة قيام املزكي بإدخال 
كمية الذهب أو الفضة أو املال 
املراد التزكية عنه، ثم يقوم 
البرنامج بإعطائه النتيجة 
الفورية للقيمة املراد إخراج 
الزكاة عنها، وتشمل اخلدمة 
أيضا احتساب زكاة األسهم 
بنية االستثمار، وهو األكثر 
استخداما، حيث يقوم املزكي 
بإدخال عدد أسهم الشركة 
التاب���ع لها س���واء كانت 
الش���ركة مدرجة في سوق 
أو  املالية  الكويت لألوراق 

في األسواق األخرى ثم يقوم 
الزكاة بصورة  باحتساب 

فورية.
وم���ن اخلدمات املتاحة 
أيضا ملوقع بيت الزكاة على 
اإلنترنت االطالع على أحكام 
الزكاة والفتاوى املتعلقة بها، 
وتشمل )زكاة النقود، احللي، 
زكاة األس���هم والسندات، 
التج���ارة،  زكاة ع���روض 
زكاة الزروع والثمار، زكاة 
األنعام، مصارف الزكاة، زكاة 
الفطر، زكاة مكافآت اخلدمة 

والرواتب التقاعدية(.
والبي���ت ل���م يغفل ما 
يجول في خاطر املتبرعني 
من استفسارات حول الزكاة، 
لذلك طرح خدمة )اس���أل 
املفتي( وهذه اخلدمة متكن 
املتبرع من إرسال أي سؤال 
يخص ال���زكاة عن طريق 
اختيار نوع املوضوع مثل 
)الصدقة اجلارية، النذور، 
الكف���ارات، الوصية، زكاة 
إلخ( وغيرها من  الفطر،.. 
املواضي���ع املختلفة، ويتم 
الرد عليه في أس���رع وقت 
ممكن من جهة االختصاص 

في بيت الزكاة.

بيت ال���زكاة خدمة التبرع 
عب���ر املوق���ع اإللكتروني 
 www.zakathouse.org.kw
ال���زكاة بتلك  ومتيز بيت 
اخلدمة وتقدميها للعمالء 
بالش���كل الالئق والسرعة 
التامة،  املطلوبة والسرية 
وق���د كان موقع البيت من 
أوائل املواقع التي استخدمت 
هذه اخلدمة املتطورة والتي 
تواك���ب معطيات العصر، 
حيث بدأت اخلدمة في عام 

.2007
وسهل املوقع للمحسن 
الكرمي كيفية التبرع لصالح 
أي مشروع من مشاريع بيت 

تنفي���ذا إلح���دى أه���م 
استراتيجياته، يقوم بيت 
الزكاة باس���تخدام ش���تى 
التقنيات احلديثة في وسائل 
اإلعالم واالتصاالت املختلفة 
لإلعالن والدعوة إلى العمل 
اخليري والتوعية بفريضة 
الزكاة وأهميتها، لكونها أحد 
التي بني  األركان اخلمسة 
عليها اإلس���الم، ومن هذا 
املنطلق تأتي أهمية موقع 
بي���ت ال���زكاة اإللكتروني 
 www.zakathouse.org.kw
كقناة أساس���ية للتواصل 

مع عمالء البيت.
ومن أهداف إنشاء املوقع: 
تقدمي خدمات آلية للتيسير 
البيت وعرض  على عمالء 
رسالته ورؤيته، وتيسير 
الس���بل للمهتمني مبعرفة 
أخبار ومشاريع بيت الزكاة 
الزكاة  وندوات ومؤمترات 

وأحكامها.
ومن منطلق سعي بيت 
الزكاة إل���ى توفير قنوات 
حتصيل متنوعة تتناسب 
مع جميع احملسنني وتوفر 
أداء  وقتهم وجهده���م في 
الزكاة، فقد وضع  فريضة 

مبنى بيت الزكاة الرئيسي

خدمات مميزة 
وسريعة تضمن 

السرية املطلوبة 
جلميع العمالء
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د.جاسم المطوع 
الخبير التربوي واالجتماعي

فتح 300 مسجد 
بطريقة ذكية

طفلة ال يتجاوز عمرها التسع سنوات كان والدها 
يشجعها عندما تلعب بهاتفها النقال، وكان يأمل أن تتميز 
باأللعاب حتى تقدم لعبة تفيد الناس، وقد حصل ما كان 
يتوقع فابتكرت لعبة سمتها »عجبة«، وشاب آخر ابتكر 
موقعا على اآلب ليفيد الشباب أطلق عليه اسم »دورات 
دوت كوم« وكان هذا الشاب تشجعه والدته عندما كان 
صغيرا على املبادرات وتوظيف خبرته ليعمل مشروعا 

يخدم مجتمعه.
فتشجيع الطفل من صغره يجعله ايجابيا عندما يكبر 

ويقوم بعمل مبادرات اما في العمل التطوعي أو التجاري، 
ومنذ أيام انتشر خبر بيع موقع »طلبات(« مبلغ خمسني 

مليون دينار كويتي، وأصل فكرة هذا املوقع كانت من 
أربعة شباب تخرجوا من اجلامعة وأرادوا عمل موقع 

يتواصلون معه حتى يطلبون وجباتهم أثناء اجتماعهم، 
فأسسوا املوقع مببلغ قليل جدا وبادروا بهذه الفكرة 

فالقت جناحا حتى كبر املوقع وانتشر واشتهر، فكلما 
شجعنا أطفالنا منذ صغرهم وعززنا عندهم روح املبادرة 

ساهمنا بذلك في جناحهم في املستقبل ليكون لهم دور 
باملجتمع، واني أعرف رجال عندما كان صغيرا كان والده 

يحثه على املبادرات بفعل اخلير ويشجعه عليها، فلما 
كبر وصار يتجول بالواليات األميركية عرف أن بعضها 

ال يوجد فيها مسجد، فكان يستأجر شقة بالوالية 
ويختار شابا مسلما فيدربه على االمامة واخلطابة ثم 

يوزع اعالنات على املسلمني بهذا احلي ويدعوهم لصالة 
اجلمعة، ثم يقول لهم بعد الصالة لقد بادرت باستئجار 

هذا املكان لكم حتى جتتمعوا فيه للصالة فاذا رغبتم 
باستمرار هذا املصلى في احلي الذي تسكنون فيه 

فأكملوا دفع االيجار، وهذا شاب دربته لالمامة واخلطبة 
لكم، فيفرح املصلون بهذه املبادرة ويجتمعون للصالة 

واخلطبة كل أسبوع، 
ان هذا الشاب فتح 300 مصلى بهذه الطريقة وهو لم 

يدفع دينارا واحدا، ولكن السر في هذا العمل املبدع هو 
أنه لم يترب منذ صغره على الشتم واالهانة والتحقير أو 
على اخلوف واحلبس والضرب، أو لم يترك مع اخلادمة 
أو السائق وحده، وامنا اهتم به والده ووالدته في غرس 
قيمة املبادرة من خالل التشجيع فصار مشروعا تربويا 

ناجحا.
كثير من املشاكل التربوية التي تعرض علي من كسل 

األطفال وعدم حبهم أكتشف بعد دراسة احلالة أن 
السبب في غياب قيمة التشجيع وروح املبادرة بحياتهم، 

ويستمر هذا السلوك معهم حتى يكبروا، وأذكر أن 
رجال عرض علي مشكلته الزوجية وقال لي ان زوجتي 
ال تريد أن تكلمني وقد قاطعتني فماذا أفعل؟ فقلت له: 
بادر باحلوار معها، قال: فاذا رفضت أن تتحدث معي؟ 
قلت: بادر مرة أخرى، قال: فاذا رفضت كذلك؟ قلت: 

بادر مرة ثالثة، واستمر باملبادرات حتى يفتح لك الباب، 
وكان يستمع جلوابي وهو مستغرب من كالمي وطريقة 

تفكيري، فقلت له: اذهب وجرب ما أقول لك حتى لو 
لم تكن مقتنعا، فذهب ثم رجع الي بعد فترة وقال: هل 
تصدق أنها قبلت أن تتحدث معي عند املبادرة الرابعة، 

فابتسمت وقلت له: اذن عرفت مفتاح حل املشاكل وهو 
»كن مبادرا«، فضحك.

ان التشجيع بالكالم له قوة تفوق قوة الكهرباء أو الطاقة 
النووية، فالكالم أكبر محفز لالنسان فيجعله مبادرا 

ومنتجا وناجحا في احلياة، فالتشجيع يجعل السياسي 
واالقتصادي والتربوي يبدع في عمله، والتشجيع يجعل 

الكاتب يتحمس ويستمر في الكتابة، وهذا ما يحصل 
معي كل أسبوع عندما اقرأ تعليقاتكم املشجعة على املقال 
الذي أكتبه فأحتمس أكثر في الكتابة، والتشجيع هو الذي 
يجعل الالعبني في امللعب يتحمسون ويحققون األهداف، 

وقد استخدم النبي الكرمي ژ أسلوب التشجيع في 
يوم خيبر عندما قال سأعطي الراية غدا رجال يحبه 

اهلل ورسوله ويحب اهلل ورسوله، فتمنى الصحابة كلهم 
ذاك الرجل وكان هو علي بن أبي طالب ÿ، فالتشجيع 

مثل الڤيتامني لالنسان، فلنحسن استخدامه مع الكبار 
والصغار حتى نوجد أشخاصا يحبون العمل ومبادرين 

ولديهم الثقة بأنفسهم.

جتارب حياتية

توزيع بطاقات قرعة 376 
قسيمة في جنوب املطالع

تكرمي مجموعة 
من »العمليات اخلاصة 67« 

عادل الشنان

قامت املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح أمس 
بتوزي����ع بطاقات دخول القرعة عل����ى الدفعة األولى من 
القس����ائم احلكومية في جنوب املطالع والتي تش����تمل 
على )376( قسيمة مبساحة 400م2 للمخصص لهم من 

تاريخ 6/3/1999.
وسيكون توزيع بطاقات االحتياط صباح اليوم االثنني 
في متام الساعة التاسعة صباحا في مسرح املؤسسة بجنوب 
السرة، بينما ستتم إجراء علمية القرعة يوم األربعاء املقبل 

5 اجلاري، في مسرح املؤسسة بجنوب السرة.

أكد قائد احلماية والتعزيز في احلرس الوطني اللواء 
الركن فالح شجاع فالح ان اهتمام احلرس الوطني بتأهيل 
ضباط الصف واألفراد واالرتقاء بخبراتهم في مجال التعليم 
والتدريب أتى بثماره في رفع مس����توى الدورات وهو ما 

تعكسه مهارات املتدربني.
وقال اللواء الركن فالح شجاع خالل حفل تكرمي مجموعة 
من ضباط الص����ف واألفراد من كتيبة العمليات اخلاصة 
للحرس الوطني رق����م 67 ان القيادة تولي تأهيل ضباط 
الصف واألفراد وإعداد وتخريج كوادر تدريبية منهم أهمية 
كبيرة، من خالل مواكبة التطورات احلديثة سواء في العلوم 

األمنية أو أساليب التدريب.
وأثن����ى على جهود املكرمني ومتيزه����م في عقد دورة 
للحرس األميري مبجال العمليات اخلاصة في إطار التعاون 
والتنسيق بني احلرس الوطني واحلرس األميري بتوجيهات 
من القيادة العليا ممثلة في سمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ س����الم العلي والشيخ مشعل األحمد نائب رئيس 
احلرس الوطني ومبتابعة وكيل احلرس الوطني الفريق 
الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي، مشيرا إلى أن املستويات 
اجليدة التي ظهر عليها اخلريجون جتسد ما مت بذله من 
جهود واحلرص على تأهيل وصقل خبرات رجال احلرس 
األميري الذين يتولون مهمة حفظ األمن والنظام في بيت 

يسلط الضوء على محافظتي األحمدي ومبارك الكبير

»لوياك« الصيفي يشمل 850 فرصة تدريب في جهات عمل مختلفة
يتم فيها حتديد جهة التدريب 

والتطوع.
ان  الس����ويطي  وذك����رت 
)لوياك( تس����تقطب الشباب 
الذين هم بحاجة لهذه الفرص 
وان البرنامج لهذا العام سلط 
الضوء على محافظتي األحمدي 
ومبارك الكبير عن طريق دراسة 
حتليلية حددت العوائق التي 
الفئة  حتد من انخراط ه����ذه 
القطاع اخل����اص وتوفير  في 
احللول املناسبة حسب حاجة 

كل طالب.
وبينت انه مت تقدمي دورات 
لغة اجنليزية مكثفة الزالة عائق 
اللغة ل����دى الطلبة باإلضافة 
اماكن سكنهم عن  الى مراعاة 
طريق توفير فرص تدريبية 

في مختلف جهات العمل ضمن 
احملافظتني.

وبينت أن لوياك لم تكتف 
بهذا بل خصصت هذا العام فترة 
تأهيلية قبل بدء البرنامج جلميع 
امللتحقني به استمرت  الطلبة 
شهرين )يونيو ويوليو( قدمت 
فيها ورش����ا تدريبية يتعرف 
فيه����ا الطال����ب ال����ى مهارات 
العمل. وأش�ارت  اساس����يات 
الى ان��ه مت التعاون مع العديد 
من مراك����ز اخلدمة املجتمعية 
ودور الرعاي��ة مثل دار رعاية 
املسنني وجمعية الهالل األحمر 
الكويتية ملتالزمة  واجلمعية 
الداون ودار رعاي����ة املعاقني 
الكويتية لرعاية  واجلمعي����ة 

األطفال في املستشفيات.

والسالم وااللتزام واملصداقية 
والت����ي ترجمتها ف����ي برامج 
عدة وفي مقدمته����ا البرنامج 

الصيفي.
واوضح����ت ان برنام����ج 
)لوياك( الصيفي يشمل 850 
فرصة تدريب في جهات عمل 
من قطاعات مختلفة باالضافة 
الى اكثر من 650 فرصة تطوعية 
ومبادرات شبابية وفعاليات 

ترفيهية.
من جهتها قالت رئيس����ة 
البرنام����ج الصيف����ي س����الي 
السويطي ان البرنامج استقطب 
اكثر من 2800 شاب حيث عمل 
فريق )لوياك( جاهدا على فرز 
استمارات التسجيل وترشيح 
1500 طالب ملقابالت شخصية 

خطة تنمي����ة تهدف الى نقلها 
ملص����اف ال����دول املتقدمة وان 
العنصر البش����ري هو احملور 
األساسي لهذه التنمية مبينة ان 
قيم )لوياك( تركز على احلب 

لميس بالل

أكدت عض����و مجلس ادارة 
برنامج »لوياك« فتوح الداللي 
ان برنامج لوياك الصيفي الذي 
افتتح امس األول يسلط الضوء 
على محافظتي االحمدي ومبارك 
الكبي����ر معتبرة إي����اه فرصة 
لكل ش����اب طموح ليس����تثمر 
فترة االجازة الصيفية بخبرة 

قيمة.
وأضافت الداللي في كلمتها 
في حفل افتتاح برنامج لوياك 
انه����م رك����زوا في  الصيف����ي 
مش����روعهم على فئة الشباب 
لكونه����م الث����روة الوطني����ة 

احلقيقية ألي بلد.
وأضافت ان الكويت تبني 

سالي السويطي فتوح الداللي

)شاوانافس قاسم(فادية املرزوق وكاثرين سيلفن حرم السفير األميركي ومنى الكالوتي وهشام الغامن نواف االربش وجواد االربش وبهاء شتل ومروان األحمد 

النواف: تخفيض 30% من استهالك الطاقة ضمن حملة »حولي غير«

300 طالب وطالبة من املرفوضني راجعوا »التطبيقي«

الكرمي. وأضاف  ورس���ولنا 
الش���يخ أحمد النواف: ميثل 
موضوع ترش���يد استهالك 
الطاقة م���كان الصدارة بني 
املواضيع التي تشغل اهتمام 
احملافظة وحتظى باألولوية، 
خصوصا بعد أن س���جلت 
مع���دالت االس���تهالك زيادة 
كبيرة تصل إلى 11% سنويا، 
إضافة إل���ى ارتفاع تكاليف 
االستثمار واإلنتاج والتشغيل 
والوق���ود، وعليه فقد قررنا 
اطالق حملة ترشيد للحفاظ 

على الطاقة.
بدوره أعلن رئيس اللجنة 
الفنية للترشيد في اجلهات 
العيدي  احلكومية م.عل���ي 
املبادرة هو  الهدف م���ن  ان 
توفير 20% عل���ى األقل من 
الكهربائي���ة واملياه  الطاقة 
اضاف���ة ال���ى نش���ر الوعي 
اخلاص بخفض االس���تهالك 
والوصول لالستهالك األمثل 
ل���دى املواطن���ني واملقيمني. 
العيدي فكرة  واس���تعرض 
العم���ل  احلمل���ة وخطت���ه 

واجلدول الزمني.

االجتماع إلى تعزيز التعاون 
بني احملافظة ووزارات الدولة 
املعني���ة في س���بيل خفض 
االستهالك خاصة في فصل 
الصيف حيث ترتفع األحمال 
الكهربائية بسبب استخدام 
املكيفات التي متثل 60% من 
الكهربائية  الطاق���ة  إجمالي 
املولدة إضافة إلى زيادة الوعي 
لدى املستهلك بأساليب ترشيد 

استهالك املياه.
وأكد ان احلملة تستهدف 
شرائح املجتمع الكويتي كافة 
من خالل عدة محاور متنوعة 
بغية إيصال رسائل توضح 
أهمية نعمة الكهرباء واملاء، 
متمنيا على جميع املواطنني 
واملقيمني املس���اهمة في هذا 

العمل الوطني.
وأض���اف ان موض���وع 
الكهرباء واملاء مسألة عامة 
وحتتاج الى توعية اجتماعية 
جلني نتائج ايجابية تساعد في 
تأمني وصول هاتني اخلدمتني 
الى جميع املستهلكني، موضحا 
الترشيد وعدم االسراف  ان 
حض عليهما ديننا احلنيف 

بهما من خ���الل التعاون مع 
وزارتي األوقاف والشؤون 

االسالمية والتربية.
وقال ان احلملة ستبدأ في 
منطقة الزهراء جنوب السرة 
والتي تض���م 10 مدارس و11 
مس���جدا وبعد االنتهاء منها 
يتم تعميم التجربة على باقي 
املباني احلكومية في املنطقة 
ومن ثم تعميمها على باقي 
مناطق احملافظة. وقد تطرق 

جولتها في الصالة وجود أعداد 
من الطلب���ة مت حرمان قبولهم 
ألسباب غير معروفة ومنهم من 
يستحق القبول إال انه أثناء إعالن 
األس���ماء فوجئ عدد منهم بأن 

أسماءهم ليس من ضمن املقبولني. 
وذكر عدد من الطلبة ان عمادة 
القبول والتسجيل لم تنذرهم من 
خالل اتصال هاتفي أو رسائل 
sms حتى يقوموا باس���تكمال 

بياناتهم بالشكل الصحيح بينما 
أكدت عمادة القبول والتسجيل 
لعدد من الطلبة املرفوضني انه 
سيتم إعالن أسمائكم عبر املوقع 
االلكتروني للهيئة خالل األيام 

التي أبدت اهتمامها الشديد، 
مشيرا الى انها أكدت انها ملست 
جتاوبا من جميع احملافظني 
للفك���رة لتحقي���ق األهداف 
املرجوة وتخفيض االستهالك. 
ارتأت  وأوضح ان احملافظة 
تطبي���ق احلمل���ة كخطوة 
املدارس واملساجد  أولى في 
على اعتبار انها من اجلهات 
التي تعمل على مدار الساعة 
تقريبا، لذا كان التفكير البدء 

يقارب 300 طالب وطالبة راجعوا 
في آخر ايام اس���تقبال الطلبة 
املرفوضني الس���تكمال اوراق 
تسجيلهم في الفصل الدراسي 
املقبل.  »األبناء« الحظت خالل 

أعلن محافظ حولي الفريق 
أول م.الشيخ أحمد النواف عن 
اطالق مبادرة ترشيد الطاقة 
حتت ش���عار »حولي غير« 
والبدء مببنى احملافظة بعد 
ادخال بعض التعديالت لتصل 
نسبة تخفيض االستهالك الى 
30%، مشيرا الى ان املرحلة 
االول���ى ستش���مل مدارس 
ومس���اجد منطق���ة الزهراء 
بالتعاون مع وزارات الكهرباء 
واملاء والتربي���ة واألوقاف 
والشؤون االسالمية كتجربة 
أولى وم���ن ثم االنطالق الى 

باقي مناطق احملافظة.
وأوض���ح الش���يخ أحمد 
النواف خالل اجتماع موسع 
عقد صباح أمس بديوان عام 
احملافظة م���ع اجلهات ذات 
انها مبادرة وطنية  العالقة 
تهدف الى ترش���يد استهالك 
الكهربائي���ة واملياه  الطاقة 
ونشر الوعي بني فئات املجتمع 
بأهمية احلفاظ على الطاقة.

انه مت عرض  الى  وأشار 
األمر على رئيسة مركز العمل 
التطوعي الشيخة أمثال األحمد 

ثامر السليم

ش���هدت صال���ة القب���ول 
والتس���جيل في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب ما 

الشيخ أحمد النواف مترئسا االجتماع

غابت هذه الس���نة عند اعالن اسماء 
املقبولني في »التطبيقي« اإلحصائيات 
والبيانات التفصيلية التي كانت تعلنها 
عمادة القبول والتسجيل في كل عام كما 
هي العادة، والتوجد أسباب معلنة حول 
امتناع عمادة القبول والتسجيل بالتطبيقي 
ع���ن منع تلك اإلحصائي���ات والبيانات 
التي كانت توضح إع���داد املتقدمني في 
كل تخصص بالتفصيل ونسبهم وعدد 

التخصصات املطروحة.

أب���دى عدد من موظفي صالة القبول 
والتس���جيل تذمرا للسياسة التي تقوم 
عليها ادارة القبول والتسجيل في الهيئة 
التي أرهقت كاهلهم من اجل اس���تقبال 
الطالب والطالبات غير الكويتيني وتسلم 
األوراق املطلوبة منهم والتدقيق عليها 
حيث انها كانت لديها علم مسبق بعدم 
قبولهم ف���ي الفصل االول، عدم الضغط 
عليهم واتاحة املجال لهم بعد اعالن اسماء 

املقبولني في الفصل االول.

اس���تنكر عدد من أهالي املرفوضني 
تداعي الهيئة واستعجالها الطلبة وأولياء 
أمورهم تقدمي أوراقهم من اجل قبولهم في 
الفصل الدراسي االول، اال انهم فوجئوا 
بعدم قبولهم، متسائلني اذا لم تكن ادارة 
الهيئة تنوي قبولنا في الفصل االول فلماذا 
دعتنا جللب األوراق والتوجه الى عدد 
من اجلهات الس���تخراج تلك املستندات 
املطلوبة، ألي���س احرى بنا التقدمي قبل 

بداية الفصل الدراسي الثاني؟

ال إحصائيات وال بيانات  تذمر موظفي القبول  القبول بالفصل الثاني

فادية املرزوق وفتوح الداللي وكاترين سيلفن يتوسطن احلضور وشباب لوياك 

القادمة وكحد أقصى أس���بوع، 
أما أبناء غير الكويتيني وأبناء 
العس���كريني فتم تأجيلهم إلى 
الفصل الثاني حسب محدودية 

امليزانية.

جانب من الطلبة خالل مراجعة القبول والتسجيل 

احلملة ستبدأ في 
منطقة الزهراء 

جنوب السرة والتي 
تضم 10 مدارس 

و11 مسجداً
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بحر  املعرفة

9182
4371

169
326

18
2935417

724
13

527

134
2854
9832
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872395

126
8947

28
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927
1432

18
57

682
2516
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9
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باب
احلارة
أبطال

التراث
أحياء

دمشقية
القيم

العربية
األصيلة

أخالق
جتسيد

األداء

املقنع
احلدود

كوميدي
فيلم

مسلسل
تشويق

غني
أحداث

شخصيات

املخاوف.. تقلل فرص احلمل

أكدت األبح��اث الطبية ان 
اخلوف والقلق جانب مهم من 
اجلوانب النفسية التي تصاحب 
احلمل بل هو عامل قادر بذاته 
على منع ح��دوث احلمل من 
ب��ادئ األمر، والقلق ش��عور 
متوقع وطبيع��ي في ظروف 
احلمل إال ان عالقته به عالقة 
معقدة، وقد يكون القلق بسبب 
مخاوف حقيقي��ة من حدوث 
مضاعفات ل��أم أثناء احلمل 
أو الوالدة وق��د ترجع ألمور 
عضوية خاصة باملرأة احلامل، 
وأيضا اخلوف من التشوهات 
اخللقية للجنني أو موته داخل 

الرحم أثناء احلمل.

الزوجات اجلميالت.. ينجنب البنات

ذك��رت دراس��ة بريطانية 
حديثة ان الطفل األول للزوجات 
الالتي يتمتعن باجلمال غالبا ما 
يكون أنثى.. وأظهرت الدراسة 
ان احتمالي��ة إجناب الزوجات 
الالت��ي يتمتع��ن باجلاذبي��ة 
ألنثى في امل��رة األولى يزيد 
م��ن احتمالي��ة اجنابهن لذكر 
بنسبة 26%.. نظرا ألن اجلاذبية 
الفيزيائية صفة تورث وميكن 
لإلناث االستفادة منها أكثر من 
الذكور وان معيار احلكم على 
باملستوى  يتأثر غالبا  الذكور 
االجتماعي لأب، بينما يرتبط 
اإلناث بش��كل كبير  تقيي��م 
باملظهر اخلارجي، وقد اعتمدت 
هذه الدراسة على جمع بيانات 
من اكثر من 20 ألف شخص في 
بريطانيا ممن يتمتعون باملعايير 
املعروفة للجمال، وقامت برصد 
جنس الطفل األول لهم، ولكن 
الكثير من األطباء قال ان هذه 
الدراس��ة لم تك��ن معبرة عن 
مختلف طبقات املجتمع، حيث 
انها اعتمدت على أخذ عينات من 
العائالت واألسر الغنية املرفهة، 
ولم تأخ��ذ عينات من طبقات 
املتوسطة والفقيرة..  املجتمع 
وال ميكن أخذ نتائجها كواقع 

مسلّم به.

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

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1ـ  ليلى مراد، 2ـ  بســـاتنيـ  هطل، 
3 ـ بن )معكوســـة( ـ أس ـ حالم، 
4 ـ الكحـــة )معكوســـة( ـ زالل 
)معكوسة(، 5ـ  األمل )معكوسة(، 6 
ـ اااـ  السفح، 7ـ  أمحل )معكوسة(، 
8 ـ لص )معكوسة( ـ ريحانة، 9 ـ 
يافثـ  أرتال )معكوسة(، 10ـ  كمن 

)معكوسة( ـ سارية.

عموديًا:
1 ـ لبنة ـ الصني، 2 ـ يسبح ـ أحالم، 3 ـ ال 
ـ كالم ـ فك، 4 ـ يتألم ـ أرث، 5 ـ ميساء، 6 
ـ رن ـ احلمال )معكوسة(، 7 ـ حالل ـ راء 
)معكوسة(، 8ـ  دهاءـ  يتنفس )معكوسة(، 

9 ـ طلل ـ هرة، 10 ـ املزدحم.

حل عينك .. عينك

حل اعرف الشخصية:
احمد السعدني

حل كلمة السر:
دريد حلام

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

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

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

عادي متوسط متقدم كلمة السر: ممثل سوري 
من 8 أحرف

ركداثتفاشد
بوملاجيلخا

امشحدسلاصب
بيقدحيمصيط

اديوادغياا
ليةددينلتل
عةااحليةثا

ررللممتااح
بامايسشخري
يحقدقلولتا
ةلنالسيالء
ماعءالققاا

Sudoku كيف تلعب؟

للمراسلة

لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  3 ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  
عادي، متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من 1 إلى 9 في كل مربع خال، وذلك 

حتى يحتوي كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير 3x3 على األعداد من 1 إلى 9 مرة 
واحدة فقط.

.3x3 يجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير

ملاذا ال نرى األلوان في الظالم؟

يسّمى الضوء املنبعث من 
الشمس او اي مصدر شديد 
احلرارة »ضوءا أبيض«. ولكن 
الضوء األبي��ض، كما اظهره 
نيوت��ن الول م��رة ه��و في 
احلقيقة مزيج من كل األلوان، 
ولو مررنا شعاعا من الضوء 
لرأينا  خالل موشور زجاجي 
ألوان قوس قزح كلها، االحمر، 
البرتقالي، االصفر، االخضر، 
األزرق والبنفس��جي وه��ذه 
األلوان ليس لها حدود الن كل 
لون ميتزج بالتدريج مع اللون 
التالي، ويعرف هذا االنتشار 

لألوان بالطيف.
توج��د أل��وان الطيف في 
ضوء الشمس لكنها ال تظهر 
اال بعد االنتشار خالل املوشور 
حيث تتجزأ مبقادير مختلفة 
الى ح��د م��ا، اقله��ا االحمر 
واكثرها البنفسجي، ويسمى 
هذا االنتشار لألوان حتلال او 
تقزحا اشتقاقا من قوس قزح 
الذي يحتوي على جميع ألوان 

الطيف.
يتحدد اللون بطول موجة 
الضوء »مثل املسافة بني ذروة 
موجة واخرى من أمواج البحر« 
وأقص��ر املوج��ات الضوئية 
املنظ��ورة ه��ي البنفس��جي 
واطولها االحمر، ومعظم األلوان 
التي نراها فيم��ا حولنا ليس 
لها طول موجي واحد بل هي 
مزيج من عدة أطوال، وبعض 
املوجات تنعكس اذا سقط ضوء 
على شيء ما وبعضها ميتصه 
ذلك الشيء، ان قطعة القماش 
احلمراء مثال متتص تقريبا كل 
االط��وال املوجبة عدا موجات 
حم��راء معين��ة، ولذلك نرى 

القماش أحمر.
الطبيعة  اذن ه��و  الل��ون 
النوعية للضوء وهو ال يوجد 
في معزل عنه، وكل احساساتنا 
اللونية سببها اشعة الضوء التي 
تدخل ال��ى عيوننا، وال ميكن 
رؤي��ة أي ش��يء اال بالضوء 
املنعكس، فاأللوان التي نراها 
توجد في الض��وء وليس في 

الشيء املرئي.

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

»من كتاب: املوسوعة العلمية املبسطة 
غرائب جسم االنسان وعجائبه«.

)من كتاب:   حقائق x دقائق
لـ إبراهيم مرزوق

أفقياً:

عمودياً:

الكلمات املتقاطعة

1ـ  مطربة عربية راحلة، 
2ـ  حدائقـ  نزل املطر، 3 
ـ من احلبوب )معكوسة( 
ـ اصـــلـ  متخيـــل، 4ـ  
السعلة )معكوسة(ـ  في 
البيض )معكوسة(، 5ـ  
الرجاء )معكوسة(، 6 ـ 
متشابهةـ  جانب اجلبل، 
ـ اقحل )معكوسة(،   7
8 ـ سارق )معكوسة( 
ـ شـــجرة عطرية، 9 ـ 
احد ابناء نوحـ  صفوف 
)معكوسة(، 10 ـ ربض 
)معكوســـة( ـ حاملة 

العلم.

1ـ  من مشتقات احلليبـ  
دولة آسيوية، 2ـ  يعوم 
ـ  ـ مطربة خليجية، 3 
للنفيـ  حديثـ  حل، 4ـ  
يتوجعـ  موروث، 5ـ  علم 
مؤنث، 6 ـ دق اجلرس 
ـ العتال )معكوسة(، 7 
ـ عكس حـــرام ـ حرف 
ـ  هجاء )معكوسة(، 8 
ذكاء وخبث ـ يشـــهق 
ويزفر )معكوسة(، 9 
ـ اثر بائـــد ـ قطة، 10 ـ 

كثير الناس.

احلل  أسفل الصفحة

إعداد: باسم جورج  -  عروبة حجازي
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سالم إبراهيم السبيعي 
ملن يهمه األمر

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

عبدالمحسن محمد المشاري
روى البخاري عن أنس »أن رهطا من املدينة قدموا على النبي 

ژ فقالوا: إنا اجتوينا املدينة فعظمت بطوننا وارتهشت أعضاؤنا 
فأمرهم النبي ژ أن يلحقوا براعي اإلبل فيشربوا من ألبانها 

وأبوالها حتى صلحت بطونهم وألوانهم«، رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما. قال القزاز اجتووا أي لم يوافقهم طعامها وقال ابن 

العربي داء يؤخذ من الوباء وفي رواية أخرى استوخموا قال وهو 
مبعناه وقال غيره داء يصيب اجلوف، وفي رواية أبي عوانة عن 

أنس في هذه القصة فعظمت بطونهم.
 التداوي بحليب اإلبل وصية نبوية أثبت العلم احلديث فاعليتها 

ووقف عاجزا أمام قدرته الفائقة على قتل اخلاليا السرطانية، األخ 
العزيز محمد السبيعي )بوعلي( صاحب مشروع خيري لعالج 

مرضى السرطان دون مقابل بحليب وأبوال اإلبل نذر ماله وجهده 
ووقته للمساهمة في عالج مرضى السرطان وهو ال يبتغي من 

ورائه غير مرضاة اهلل، بدأ مشروعه بناقتني حتى وصلت بفضل 
اهلل إلى 40 ناقة.

 ومن املعروف أن ألبان اإلبل لها قيمة غذائية وعالجية مذهلة 
وهناك الكثير من الناس ذكروا قصصا عن مرضى عجز الطب 
عن عالجهم من أمراض عديدة مبا فيها السرطان وبتوفيق من 

اهلل تعالى مت شفاؤهم باستخدام ألبان اإلبل وأبوالها »حليب ووزر 
اإلبل«، واهلل سبحانه يقول )أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت( 

وقد أكد العلماء واملختصون أن ألبان اإلبل هي األفضل من حيث 
ثرائها مبكونات الغذاء وسالمتها متاما وقدميا أشار الرسول ژ 
لفوائد ألبان اإلبل مع أبوالها وحث على استخدامها وذكر األطباء 

املسلمون القدامى ألبان اإلبل وأبوالها )حليب ووزر اإلبل( وفوائدها 
العديدة، وقد قال الرازي في لنب اإلبل »لنب اللقاح يشفي أوجاع 
الكبد وفساد املزاج«، وقال ابن سينا في كتاب القانون »إن لنب 

النوق دواء نافع ملا فيه من اجلالء برفق وما فيه من خاصية وان 
هذا اللنب شديد املنفعة فلو أن إنسانا أقام عليه بدل املاء والطعام 

شفي به وقد جرب ذلك قوم دفعوا إلى بالد العرب فقادتهم 
الضرورة إلى ذلك فعفوا، وفي اثر عن الشافعي ÿ أورده 

السيوطي في املنهج السوي واملنهل الروي يقول: ثالثة أشياء 
دواء للداء الذي ليس ال دواء له الذي أعيا األطباء أن يداووه: العنب 

ولنب اللقاح وقصب السكر ولوال قصب السكر ما أقمت مبصر، 
وأهم املزايا التي تخص حليب الناقة هو امتالؤه مبركبات ذات 

طبيعة بروتينية كالليزوزمي ومضادات التخثر ومضادات التسمم 
ومضادات اجلراثيم واألجسام املانعة وغيرها.

ويقول العلماء إن بول اإلبل له خواص عالجية فريدة كونه 
يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم ويحتوي أيضا على 

زالل ومغنسيوم واإلبل ال تشرب في فصل الصيف سوى أربع 
مرات فقط ومرة واحدة في الشتاء، وهذا يجعلها حتتفظ باملاء في 
جسمها الحتفاظه مبادة الصوديوم حيث ان الصوديوم يجعلها ال 
تدر البول كثيرا ألنه يرجع املاء إلى اجلسم وبول االبل يسميه أهل 

البادية »الوزر«.
ألبان اإلبل وأبوالها حتافظ على الصحة العامة لإلنسان ولها الكثير 

من الفوائد الغذائية والعالجية فهي حتتوي على كمية كبيرة من 
الكالسيوم وعلى مواد تقاوم السموم والبكتيريا ونسبة كبيرة من 
األجسام املناعية املقاومة لألمراض كما توصل العلماء إلى أن بول 

اإلبل يشفي من أمراض عديدة.
 وأناشد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك تخصيص 

مقر دائم في منطقة كبد لهذا املشروع الذي يعالج خمسمائة رجل 
وامرأة تقريبا من مرضى السرطان وأغلب من يعاجلون بحليب 
ووزر اإلبل مت شفاؤهم بفضل اهلل سبحانه، وتخصيص مكان 
باسم احلكومة في بر كبد. للعلم أنا زرت هذا املشروع اخليري 

وجلست مع عدد من املرضى مت شفاؤهم من هذا املرض بفضل اهلل 
ثم بفضل حليب ووزر اإلبل.

حليب اإلبل 
والشفاء
من السرطان

يا سادة يا كرام

مفرح النومس العنزي

اليوم جند أن الفكر املتطرف استطاع أن يخترق عقول وقلوب 
شباب كويتيني في عمر الزهور واستطاع في السعودية أن 

يجبر االبن على قتل خاله العقيد بالداخلية واستطاع أن يجند 
املرأة لقتل زوجها، واستطاع أن يسحب الشاب القباع من 

بيته بالسعودية ليفجر نفسه في مسجد الصادق في الكويت، 
واحلرب الفكرية ما هي إال حرب قناعات شخصية فقد يختلف 
األخ مع أخيه في مسألة التأييد أو املعارضة لهذا الفكر أو ذاك. 

وتنظيم داعش لم يأت الى دول اخلليج بأسلحته ومعداته بل جاء 
بفكره واستطاع أن يقنع بعض شباب اخلليج بتنفيذ مخططاته 

الدموية.
والفكر يعتبر سالحا فتاكا عبر العصور اذ ميكن للزعيم أن 

يسلب إرادة أتباعه فيسخرهم ملا يريد، فعلى سبيل املثال 
استطاع ديڤيد كورش األميركي املسيحي أن يقنع أتباعه بعدم 
االستسالم لعناصر الـ FBI احملاصرة للمبنى الذي حتصن به 

هو وأتباعه في واكو ـ تكساس، ثم قام بإحراق املبنى فقتل 
وقتل معه أتباعه ويقدر عددهم بـ 86 شخصا.

أما زعيم طائفة احلشاشني حسن الصبّاح )بتشديد الباء( فهو 
أول من اكتشف تأثير نبات احلشيش على عقل االنسان، 

واستخدمه في صيد أتباعه لكي يدخلهم جنته الوهمية في قلعة 
النسر بإيران بعد أن بنى بها قنوات يجري بها اللنب واخلمر 
والعسل وتسكنها الكثير من اجلواري اجلميالت وهن يلعنب 
دور احلوريات في هذه اجلنة املزعومة وقبل أن يدخل القاتل 

املستقبلي جنته يقوم االتباع بإعطائه سيجارة حشيش فيفقد 
عقله ثم يدخلونه اجلنة وعندما يستفيق يجد نفسه محاطا 

باحلوريات الوهميات فيقضي معهن ثالث ليال حمراء ثم تقدم 
له سيجارة احلشيش مرة أخرى بداخل هذه اجلنة وعندما يفقد 
عقله يخرجونه ثم يقولون له: أتريد العودة إلى اجلنة؟ فيقول: 

نعم، فيقولون له: لن تعود لها اال بعد أن تقتل الشخص الفالني 
وبعد أن تقتله دعهم يقتلوك لكي تعود لهذه اجلنة، فنجحت 

الفكرة معهم، وعليه فقد سببت هذه املنظمة هاجسا أمنيا مخيفا 
في ذلك العصر لدى القضاة وقادة اجليوش والوالة كما ان 

اتباعها حاولوا قتل القائد صالح الدين مرتني لكنهم فشلوا في 
ذلك.

كما استطاع زعماء القرامطة ان يقنعوا الناس بفكرهم فهجموا 
على احلجاج في مكة وقتلوا الكثير منهم وسرقوا احلجر 
األسود ثم أعادوا أجزاء منه بعد أكثر من عشرين عاما من 

سرقته، بعد املفاوضات معهم.
أما الزعيم النازي ادولف هتلر فاستطاع أن يقنع اجليش األملاني 

بان جنس األملان، أو اجلنس اآلري، من أرقى االجناس في 
العنصر البشري فقاتل األملان قتال األبطال واحتلوا اغلب الدول 

االوروبية يساندهم في ذلك كذب غوبلز وزير اإلعالم األملاني 
وصاحب نظرية »اكذب اكذب حتى يصدقك اآلخرون«.

وهنا لنتوقف قليال عند االعالم احلكومي بالكويت ودول اخلليج 
أيضا ونقارنه بإعالم داعش الذي استطاع أن يحقق نتائج 

ملموسة على االرض من خالل تصدير فكره إلى دول اخلليج 
عن طريق االعالم بشتى وسائله، ولكي ننتصر على هذا الفكر 

املتطرف علينا أال نكلف أنفسنا شراء األسلحة واملتفجرات 
وقنابل الطائرات اذ إن احلرب التي تربطنا بداعش ليست حربا 

ميدانية بقدر ما هي حرب فكرية لسنا لالسف مستعدين لها 
حتى اآلن بحسب ما أرى، فعلى مر العصور جند أن النصر 

مرتبط باستخدام السالح نفسه الذي يستخدمه اخلصم، وعليه 
فان استخدامنا لسالح الفكر املضاد ضد خصمنا سيحقق 

لنا النصر املؤكد، وحربنا الفكرية ضد داعش هي خط الدفاع 
األول حلماية شبابنا املخدوعني بهم والذين يحرقون من قبل 

داعش باألحزمة الناسفة وعلى أرضنا وهذا شيء مؤسف للغاية 
بالنسبة إلينا، وميكن لوزارة الداخلية أن تتولى القيادة خلوض 
هذه احلرب الفكرية التي من شأنها أن حتمي ابناء هذا الوطن 

وتقلب املوازين الفكرية لدى الشباب املغرر بهم عبر اعالم 
داعش أخيرا.

قدميا كان البدو عندما يريدون اشعال النار يبدأون بوضع فتات 
احلطب في األسفل وعندما يشتعل يبدأ بإشعال احلطب الكبير 

املوجود في أعلى كومة احلطب.
والشباب من املعلوم أنه من السهل استعطافهم وخداعهم 

وبالتالي قيادتهم واستغالل حماسهم وتطويعهم لكي يشعلوا نار 
الفوضى في املجتمع املستهدف من قبل الفكر املتطرف ايا كان 

مصدره. وهذه نقطة مهمة حتتاج الى التأمل.
فباألمس اقتنع بعض الشباب بفكر داعش وقدموا خدمات دموية 
ارهابية لهم، واليوم هناك الكثير من الشباب املتخفني املتعاطفني 

لم يجدوا من يقنعهم بانهم الى اآلن مخدوعون بداعش، وهذه 
مسؤولية الدولة التي البد لها أن تسابق الزمن في تعديل املسار 

الفكري للشباب قبل أن يتحولوا الى ضحايا جدد لهذا الفكر 
املتطرف اجلديد.

وزارة الداخلية 
واحلرب الفكرية

جوهر احلديث

في كل زمن وفى كل حدث يظهر معدن الكويتي ونقاء سريرته وصفاء 
نيته، إنه إنسان عادي مثل كل خلق اهلل، ولكن للوطن أثرا عظيما عليه 
فهو احلاضن األول للمواطن )قبل بطن أمه وقبل ظهر أبيه( مبا ميثله 

هذا الوطن من ارض وجو وغذاء محدود، وبشر معدود تربطهم. عالقات، 
إما صلة رحم وإما مصاهرة، رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كانوا 

علماء بتجاربهم، فقراء مبدارسهم، أغنياء بثقافاتهم، حتدوا البر والبحر 
وصبروا على املرض والفقر لينالوا شرف»مواطن كويتي«إنه شرف 

لو تعلمون عظيم، لذلك ال تستغربوا من عفوية ما قيل وما حصل في 
حادثة مسجد الصادق گ، وما فزعة املواطن األول صاحب السمو 

األمير حني هب الى موقع احلدث متحديا كل األخطار بعفويته املعتادة، 
وما قوله»هذوله عيالي« إال من صدق مشاعره التي أظهرتها دمعته حني 

حاول سموه إخفاءها بيده وخلف نظارته، دمعة محب ومخلص حملبوبته 
الكويت وأهلها. 

ذلك احلدث احلزين الشاذ على طباعنا وأخالقنا يجعلنا جندد حبنا 
ووالءنا لهذا الوطن، ونعيد احلياة والقوة لوصية أبائنا وأجدادنا حني 

أوصونا بأمانة نتوارثها جيال بعد جيل وال تتوزع على الورثة، بل تنمو 
وتثمر وتزيد قوة وصالبة. 

إن هذا الوطن رغم ما عانا من غدر الشقيق قبل الصديق، ورغم ما يالقي 
من عثرات ممن يحملون هويته )أو يكادون( رغم ذلك فهو منوذج فريد 

لكل األوطان، فكل صفة محمودة جتدها فيه وهلل احلمد. 
انظروا وقارنوا واسألوا أي مواطن عن حبه ووالئه فسيقول: اهلل ثم 

الوطن واألمير)بنفس النص والترتيب( لذلك فكل مواطن يعرف حقوقه 
وواجباته، فاهلل جل في عاله رب عموم البشر له احلب والوالء األول، 
ثم الوطن الذي خص أبناءه بوجوب حبه والوالء له، وهذا الوالء ينشأ 

بالفطرة ثم ينمو بالعمل، يتبعه احلب والوالء لقائد الوطن صاحب السمو 
األمير الذي هو رمز للوطن وميثل كل الشعب فهو املواطن االول، لذلك 

يحق لنا- جتاوزا -أن نقول: اهلل ثم الوطن والشعب »وسمو األمير حفظه 
اهلل أول أفراد هذا الشعب وقائده« هذا القول يعطينا إيحاء وتفسيرا بأن 
اهلل سبحانه اخلالق، خلق هذه األرض وخص منها هذا اجلزء لهذا الوطن 
)الكويت( وخلق البشر وخص منهم هذا الشعب ليعيش على هذه األرض، 
وسخر من هذا الشعب هذه األسرة الكرمية ليخرج منها قائد لهذا الوطن 

وهو سمو األمير، لذلك هذه النظرية لو مت العبث بها الختل التوازن 
ولو دخلت بها شوائب لضعف الوالء، ولو تساهلنا لضاعت احلقوق 

والواجبات، إن بقاء الوطن وأمنه واستقراره مرهون بقوة الوالءات الثالثة، 
فاهلل سبحانه وتعالى رب الكون يغير وال يتغير، والوطن بأرضه وسمائه 
وبأمر اهلل ثابت ال يتغير، أما املتغير واملعرض للتشويه فهو الشعب بكل 

أفراده، )إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم( ونحن كثيرا ما 
ندعو: »اهلل ال يغير علينا«، ونحن بأنفسنا نغير أنفسنا وتركيبتنا التي 

خلقها اهلل لنا، فرغم مرارة األلم واحلزن على ما حدث مبسجد االمام 
الصادق إال إن عزاءنا بأن املجرمني لم يكن بينهم كويتيون(.

والكويتي يعرف بأفعاله وليس بورقة حصل عليها قريبا أو يطمع ان 
يحصل عليها، من هنا نناشد القيادة واملسؤولني في الدولة أن يتذكروا 
أن اهلل خلق هذا الوطن وحفظه مبواصفات وتركيبة، وبقدر معلوم )هو 
يعلمها سبحانه( فال يطغى شيء على شيء، والدليل حفظ اهلل سبحانه 

للكويت ال زالزل وال براكني وال فيضانات، وشعب مر بالفقر والغنى 
فلم يتغير، وشعب حافظ على قيادته أربعمائة سنة، وقيادة حافظت على 

الوطن والشعب رغم الكوارث واحلروب، انها تركيبة من اخلالق الباري 
عز وجل، فال تبدلوا نعمة اهلل عليكم، فاحذروا من الدخالء والشوائب 

واحذروا من وصولهم ملراكز حساسة، واجعلوا ميزان املواطنة هو صدق 
الوالء للوطن بالقول والعمل، ونحن نعلم حرصكم وحزمكم، ولكن ما 

نسمعه ونقرأه من جرائم محلية وعاملية ويزج باسم الكويت مبجرميها ان 
كان مواطنا حديث املواطنة أو وافدا ولد أو عاش في الكويت، ليبعث على 

األسى والندم بأنه دنس ارضنا وشوه سمعتنا، فحق عليه القول »اتق 
شر من أحسنت إليه«.

منذ أن أعلن عن االنتهاء من االتفاق بشأن البرنامج النووي االيراني 
بني طهران ودول الغرب بقيادة الواليات املتحدة دارت املاكينة اإلعالمية 

اإليرانية لتهلل بالنصر املبني على الغرب وفي املقابل دارت املاكينة 
اإلعالمية األميركية املؤيدة للرئيس أوباما وحزبه لتهلل باالنتصار ايضا 

حتى أنك حتتار من تصدق )!( وجتد نفسك تتساءل: هذا االتفاق في 
مصلحة من؟!

إيران التي تنازلت كثيرا في هذا االتفاق كان لها هدف واضح وهو 
اإلسراع في اإلفراج عن ملياراتها في الغرب لتستطيع سد أفواه املوالني 

لها من كتائب وأحزاب وقوى في املنطقة عالوة على املستأجرين من 
الكتاب واإلعالميني في شتى أنحاء املعمورة خشية ان ينقلب عليها 

هؤالء والذين انتظروا كثيرا هذه املليارات وبفارغ الصبر.. ناهيك عن 
الفروض التي ستقدم لروسيا وكوريا الشمالية بحكم دعمهما إليران 

طوال السنوات املاضية.
أما الواليات املتحدة فقد حاول رئيسها وحزبه االنتهاء من هذا االتفاق 

مع التنازل ايضا عن الكثير قبل حلول االنتخابات الرئاسية التي قد 
تطيح باحلزب إذا لم يضم إلى إجنازاته هذا االتفاق الذي طال أمده وفي 

النهاية الواليات املتحدة مستفيدة من بقاء إيران على سياساتها التي 
تقدم لها أفضل اخلدمات مع حليفتها إسرائيل دون عناء او مغامرات 

جديدة في الشرق األوسط.
من اخلاسر إذا؟ إنه وال شك املواطن اإليراني البسيط الذي يعيش على 

حسابه تلك الكتائب واالحزاب بينما هو يعيش حالة من العوز والفقر في 
بلد غني بالنفط يقدر إنتاجه اليومي في األحوال الطبيعية العادية بنحو 4 

ماليني برميل يوميا.
النظام اإليراني ومرشده االعلى يعلم متام العلم أنه مهدد إلى حد بعيد 
بالغضب الشعبي في الداخل بسبب هذه السياسة الداعية الى املذهبية 

ومحاوالت الهيمنة على دول املنطقة فيما الداخل االيراني يعيش أصعب 
فتراته، حيث يضطر املاليني من اإليرانيني الى السفر للخارج بحثا عن 

الرزق في دول رمبا أفقر كثيرا من ايران بلدهم األم.
وما بني النصر املبني اإليراني والعظيم األميركي يظل اخلاسر األكبر هو 
اإلسالم والعرب وخاصة دول اخلليج التي تلهث وراء التسلح بأكبر قدر 
ممكن من األسلحة األميركية والغربية ملواجهة اخلطر اإليراني وتدخالتها 

في دول املنطقة من العراق الى سورية ولبنان الى اليمن والعبث داخل 
دول اخلليج نفسها باخلاليا النائمة والقائمة واملستترة وراء عدة أحجبة.

وإن كانت إيران تقدم خدمات جليلة للغرب وحتديدا أميركا وإسرائيل 
وتقوم هي بدور مقلّب الشعوب على بعضها عن طريق املذهبية البغيضة 
فإنها ال تعي ان إضعاف دول املنطقة إضعاف لها بشكل خاص، حيث إنه 

وبعد خراب تلك الدول لن تتوانى إسرائيل وأميركا في تدميرها بطرق 
شتى مبا فيها عسكرية ستقلب املوازين في الداخل اإليراني.

التدليس ومحاوالت قلب احلقائق التي يحاول نظام املرشد األعلى القيام 
بها وترسيخها لدى عقول العالم ال تصدق وال تدخل العقل وال تتسق 

واملنطق.. ومحاوالت طهران إيهامنا بأن عدوها األول هو األميركان 
والصهاينة ال تنطلي على أحد وال على الشعب اإليراني نفسه.. لذلك 

نقول.. مهما دارت املاكينة االعالمية االيرانية واملوالني لهذا النظام فإنها 
لن تغير املفاهيم وال احلقائق ألنها واضحة وضوح الشمس واأليام 

بيننا.

s.sbe@hotmail.com

almesfer@hotmail.com
عبداهلل المسفر العدواني

»هذوله عيالي«... 
وهذا وطني

تدليس!!

دلو صباحي

لبنان أقدم دميوقراطية 
عربية متصلة، لبنان بلد 

اإلشعاع احلضاري والشعب 
الواعي، لبنان الثقافة والفن 

والفكر واإلبداع أصبح 
وجوده واستمراره مرتبطا 

بشكل كبير بقلم حبر 
وورقة بيضاء قد يكتب 

عليها رئيس حكومته الصابر 
صبر أيوب كتاب استقالته 

فيتجه لبنان كما يتفق 
املراقبون إلى املجهول بعد 

ان اغتيل الرئيس رفيق 
احلريري، وأبعد عن رئاسة 

الوزراء بالتهديد والوعيد 
الرؤساء: فؤاد السنيورة 
وسعد احلريري وجنيب 
ميقاتي، وحان دور متام 
سالم الذي أسمعه وزير 

خارجيته وصهر اجلنرال 
عون كالما ال يسر، يظهر ما 

تخفي النفوس وما تخبئه 
املخططات للبنان.
>>>

وإشكال لبنان الذي يهدد 
كينونته مرتبط بأطماع 

جنرال اسمه ميشال عون 
بلغ من العمر الثمانينيات، 

وله تاريخ ال يسر، فقد كان 
خامتا وخادما للسوريني 
في بداية قيادته للجيش، 
حيث يعترف في شريط 

وثائقي عن احلرب األهلية 
 »mbc« اللبنانية أنتجته قناة
في 15 حلقة عام 2000، بأنه 

من هندس عملية اجتياح 
مخيم تل الزعتر الذي نتج 

عنه مقتل 3000 من األبرياء 
لصالح ما يسمى آنذاك 

بالقوى االنعزالية اللبنانية 
املتحالفة مع سورية.

ثم غيّر والءه فأصبح وهو 
قائد للجيش خامتا بيد 

اإلسرائيليني كما أتى في 
شريط وثائقي بثته قناة 

»اجلزيرة« قبل أيام حتت 
مسمى »عمالء اجلنوب« 

حيث حتدث ضباط جيش 
منهم سعد حداد وانطوان 
حلد املتعاونان مع جيش 

االحتالل االسرائيلي 
واملتواجدان حاليا في 

اسرائيل وفي املنافي، أنهم 
كانوا يعملون إبان االحتالل 

مع االسرائيليني بتنسيق تام 
مع قائد اجليش ميشال عون.

>>>
ومع انتهاء احلرب العراقية ـ 
اإليرانية أراد صدام االنتقام 
من خصمه الرئيس الراحل 
حافظ األسد فلم يجد من 
يستخدمه كخامت وبندقية 
لإليجار إال اجلنرال عون 

الذي قام بغزو بيروت 
الشرقية وقتل العشرات 

بحجة توحيد البندقية 
املسيحية، ثم استدار الى 

بيروت الغربية ليقوم 
بقصفها بشكل عشوائي 

ويقتل العشرات، كذلك ملنع 
مجلس النواب من االنعقاد، 

وهاجم أخيرا اجليش 
السوري ولم يصمد إال 

قليال ليخرج بعدها هاربا 
من القصر اجلمهوري 

الذي استولى عليه بالقوة 
ال بالدستور، إلى السفارة 
الفرنسية مصطحبا أموال 

الدولة اللبنانية التي فّضلها 
على زوجته وبناته الثالث 

الالئي بقني في القصر حتت 
القصف، فهل يستحق لبنان 

األخضر وشعبه ان يدمر 
حاضره ومستقبله ألجل 

أطماع اجلنرال ومؤامراته؟!
>>>

آخر محطة: عالقة عون 
مقطوعة ومسدودة مع جميع 

مكونات وقيادات الشعب 
اللبناني، فهو على عالقة 

سيئة مع رئيس البرملان نبيه 
بري ومع رئيس احلكومة 

متام سالم ومع سعد 
احلريري وجعجع واجلميل 

ومن ميثلونهم ومع قائد 
اجليش وحتى مع حليفه 

فرجنية، واحلال كذلك مع 
القوى اإلقليمية املؤثرة، 

فكيف يطمع بحق في 
الرئاسة؟! وهل هذا مطلب 

حقيقي أم ان دوره هو 
العرقلة للعرقلة؟! وليذهب 

لبنان ملصيره املجهول!

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

سامي عبداللطيف النصف 

مصير وطن
 بني  حبر وورقة!

محطات katebkom@gmail.com
صالح الشايجي 

بحكم مولدي في منتصف أربعينات القرن العشرين، فأنا أنتمي 
إلى جيل النفط ال إلى جيل البحر.

أحتّدث هنا عن التصنيف الكويتي املوزع بني البحر والنفط، وهما 
مصدر الرزق للكويتيني، ماضيا وحاضرا.

علمتني الدولة في مدارس جيّدة التهيئة والتنظيم، وأطعمتني في 
تلك املدارس وكستني وطببتني أيضا. أتكلّم عن جيل أنتمي إليه ال 

عن شخصي.
سنواتي القليلة قبل مرحلة التعليم هيّأت شخصيتي الستقبال رقة 
احلال التي كانت عليها الكويت والكويتيون، ألن النفط الذي سبّب 
الثروة للكويت والكويتيني، لم تبدأ انعكاسات ثروته مبجرد إبحار 
أول باخرة حملته من موانئنا الى حيث أوصلته لطالبيه ومشتريه، 

بل إن األمر استغرق زمنا )وإن لم يطل ذلك الزمن (.
هذا أتاح لي أن أعرف إمكانية أن الناس ميكنها أن تعيش وحتيا 
ورمبا تغتني بعيدا عن رعاية الدولة أو أمومتها وإغداقها العطف 

على بنيها.
فإن كانت الدولة قد رعتني فهي لم تفعل ذلك مع أبي وجيله، لم 

تعلمهم ولم تطعمهم ولم تكسهم، كانت ال دولة، ال مورد، ال رزق، 

كانوا هم من يطعمها ويدس في أحشائها قوت يومها القليل.
أخلص من هذا - أو هنا ابدأ - إلى ضرورة وجوب انسحاب الدولة 
الراعية التي تطعم وتكسو وتغدق على بنيها وحتى من توهمتهم 
بنيها ومن تبنّتهم ليكونوا في عداد بنيها، لتكون دولة حضريّة 
تعلم معنى الدولة وتعلّمه لبنيها، ولتقول لهم أنتم الدولة وأنتم 

من يعمل ويكّد وينفق، وأن ترفعهم عن حضن داللها واحتوائها 
لهم واإلغداق عليهم بسفاهة وبطر، حتى صاروا اتكالينّي تواكلينّي 

كتنابلة السلطان، ينامون ضحاهم ويصحون ليجدوا موائدهم 
عامرة باألطياب وامللذات التي أعدتها لهم الدولة.

أثير قبل أيام موضوع زيادة أسعار الوقود، فبربر املبربرون 
وحتلطم املتحلطمون وزعق الزاعقون، رافضني تلك الزيادة!!

ملاذا؟
ألنّهم فتحوا أعينهم على الدالل وسفه العطاء وسوء اإلنفاق، ولقد 
استمرأوا هذا احلال الرخو البائس ويريدون إغراق أجيالنا القادمة 
في بحره.وعلينا أن نقف بكل حزم مع كل ما من شأنه أن يخفف 
الوطء عن امليزانية العامة التي إن كانت قادرة اليوم على اإلنفاق 

املجنون، فقد تعجز في غد قريب عن اإلنفاق العاقل والعادل! 

الكويت بني 
زمنني

بال قناع
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جني: جناحات 
راجيا وضعت الهند 
في مصاف الدول 

املتقدمة.. واجليل 
اجلديد من 

الشباب يعتبرونه 
قدوة عظيمة

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

اخلالد: مؤمتر وزراء الثقافة في إكسبو ميالنو 
يؤسس اللتزام عاملي حلماية التراث احلضاري

ميالنو )ايطاليا(ـ  كونا: أشاد سفيرنا في روما 
الشيخ علي اخلالد ببروز إرادة دولية قوية لتعزيز 
دور الثقافة وحماية التراث األثري واحلضاري 

العاملي، مؤكدا دعم الكويت ألهداف املؤمتر.
ونقل السفير اخلالد ممثل الكويت في املؤمتر 
الدولي لوزراء الثقافة في اكسبو ميالنو 2015 في 
مداخلته أمام املؤمتر في يومه الثاني حتيات وزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الشيخ 
سلمان احلمود وشكره للحكومة االيطالية على 
الدعوة للمشــــاركة في املؤمتــــر املهم حول دور 

»الثقافة كأداة حوار بني الشعوب«.
وقال ان الكويت ومنذ نشأتها احلديثة أولت 
للثقافة مبفهومها الشامل واألعم أهمية خاصة 
وأساســــية بصفتها الفضاء الــــذي تتفاعل فيه 
املتنوعة فقدمت  احلضارة اإلنسانية بروافدها 
لهــــا الدعم في شــــتى املجاالت إلثــــراء النهضة 
الفكرية. وقال في هذا السياق ان الكويت إميانا 
بقيم »التعاون والتضامن« كأســــاس للسياسة 
الدولية متعددة األطــــراف والعالقات بني األمم 
حرصت دائما على االنخراط اإليجابي والتفاعل 
في جهود املجتمع الدولــــي ملواجهة التحديات 
العاملية الكبرى وفي »مقدمتها البعد اإلنســــاني 

والتنموي املترابطان«.
وأضــــاف ان الكويت ترجمــــت التزامها ذلك 
بتقدمي كل الدعم الــــى منظمات املجتمع الدولي 
مثل منظمة اليونسكو وغيرها من وكاالت األمم 
املتحدة، ما حذا بأمينها العام عرفانا بهذا الدور 
الى تكرمي صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد بلقب »قائد العمل اإلنســــاني« واختيار 
الكويت »مركزا إنسانيا عامليا«.

وأوضح السفير الشيخ علي اخلالد أن الكويت 
حرصت من هذا املنطلق على املشاركة واحلضور 
القوي في اكســــبو ميالنو حول شعار »تغذية 
الكوكب طاقة للحياة« الذي يسلط االهتمام على 

قضايا األمن الغذائي واالستدامة.
وأعرب عن تهنئته جلمهورية ايطاليا الصديقة 
على النجاح غير املســــبوق الذي حققه اكسبو 
بأوسع مشاركة في تاريخ املعرض العاملي وهو 
مــــا يعكس االدراك املتنامي ملفهوم »الشــــراكة« 
وأهميتها في مواجهة التحديات الشــــاملة مثل 
مسألة احلفاظ على التراث الثقافي العاملي وحمايته 
وإبــــراز »دور التواصل الثقافي في اضاءة آفاق 

املستقبل«.
كما تناول السفير اخلالد جهود الكويت البارزة 
في احلفاظ على التراث الثقافي املادي واملعنوي 
واحيائه عبر تبادل املعارض الدولية واملتنقلة 
واملهرجانات الفنية والفعاليات األدبية لتحفيز 
وتعميق التالقي احلضاري والتواصل الثقافي، 
مشددا على أهمية هذا البعد في توطيد العالقات 

الثنائية بني الشعوب.
ونوه في هذا الصــــدد الى املعارض املتنقلة 
التي تقيمها دار اآلثار االســــالمية في العواصم 
الثقافية حول العالــــم وآخرها معرض »الفن« 
في احلضارة االسالمية ومحتوياته الثمينة من 
مقتنيات مجموعة الصباح األثرية املقام حاليا 
في متحف )سكودريا ديل كويرينالي( في قلب 

روما، مهد احلضارة الغربية.

الشيخ علي اخلالد خالل مشاركته في املؤمتر الدولي لوزراء الثقافة في اكسبو ميالنو 2015

أشار إلى اهتمام الكويت بالثقافة منذ نشأتها

اجل النهوض مبرفق القضاء 
وترسيخ مبادئ العدالة«.

وأبـــدى الصانع في ختام 
تصريحه متنياته له بالتوفيق 
وداعيـــا لـــه ان ميتعه اهلل 
بالصحة والعافيـــة متمنيا 
ان يستمر عطاؤه في خدمة 
وطننا الكويت في ظل رعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي عهده 

األمني.

أشاد بإجنازاته في خدمة العدالة

الصانع: املستشار املرشد دافع 
عن القضاء ومصالح سدنته بقوة

عبداهلل العليان

صرح وزير العدل ووزير 
األوقاف يعقوب الصانع بأن 
املستشار فيصل املرشد كان 
فـــارس القانون ومدافعا عن 
صرحه، مشـــيدا بإجنازاته 
مقدما له الشـــكر على كل ما 
قدم في خدمة صرح العدالة 
وخدمة مصالح سدنتها وما 
يعلي قيم اســـتقالل السلطة 
القضائية ويؤصـــل ملبادئ 
العدالة واملساواة امام القانون 

وحتقيق العدالة الناجزة.
ووجه الصانع للمرشد: »ان 
مرفق القضاء بل وكل العاملني 
في مجـــاالت القانون يقفون 
اليوم معبرين عن شـــكرهم 
واعتزازهم بأعمالكم اجلليلة، 
وانهم سيتذكرون بصماتكم 
الواضحة ومـــا بذلتموه من 
عطاء متدفق وتفان في محراب 
ابدا  العدالـــة، ولن ينســـوا 
املستشار فيصل املرشدحرصكم وسعيكم الدؤوب من  الوزير يعقوب الصانع

السفير الهندي سونيل جني مستقبال املعزين                                           )محمد هاشم(

جانب من املعزين 

املستشار في الديوان األميري محمد ضيف اهلل شرار يقدم التعازي للسفير الهندي

السفارة الهندية بالكويت استقبلت املعزين من رؤساء البعثات الديبلوماسية وكبار الشخصيات

شرار نقل تعازي األمير بوفاة رئيس الهند األسبق

أعلنت احلداد الرسمي في 
أيام  الدولة ملدة ســـبعة 
احتراما لوفاة د.عبدالكالم 
من 27 يوليوـ  2 أغسطس 
2015، كدليل على االحترام 
العميـــق للزعيم الهندي 

الراحل.
 أبو بكر زين العابدين 
عبد الكالم املشهور باسم 
عبد الـــكالم هو الرئيس 
احلادي عشر للهند حيث 
ترأس بالده في الفترة من 
2002 إلى 2007 وقد كان 
من قبل توليه الرئاســـة 
احد ابرز علماء ومهندسي 
الهند وكثيرا ما كان يدعى 

»الرجل الصاروخ الهندي« 
بســـبب عملـــه ضمـــن 
النووي  التسلح  برنامج 
والصاروخي الهندي، وقد 
حظي عبد الكالم بشعبية 
واسعة وسط الهنود حتى 
لقب بـ»رئيس الشعب«، 
الديـــن  يعتنـــق  وكان 
اإلسالمي ومعروف عنه 
احترامه للديانات األخرى 
كالهندســـة والسيخية، 
الـــكالم على  حصل عبد 
أرفع درجات الشرف في 
الهند عدة مرات، فضال عن 
درجات دكتوراه فخرية 

من نحو 40 جامعة.

إلى انه حصل على العديد 
من اجلوائز واألوسمة في 
هذه املجــــاالت من الدولة، 
نظرا جلهــــوده وإجنازاته 
التطويرية، مشيرا إلى أن 
اجليل اجلديد من الشباب 
قــــدوة عظيمة  يعتبرونه 

لهم.
وأشار السفير الهندي 
إلى مقولة شهيرة للراحل: 
»األحالم ليست كما تراها 
باملنام وإمنا األحالم هي 
التـــي جتعلـــك ال تنام 
حتى حتققهـــا وجتعلها 

حقيقة«.
يذكر أن حكومة الهند 

حنان عبد المعبود

أصدر وزيـــر الصحة 
د.علـــي العبيـــدي، قرارا 
بإضافة أسعار 170 نوعا 
جديدا إلى قائمة أســـعار 
األدوية واملســـتحضرات 

الصيدالنية.
 ومـــن جهـــة أخـــرى 
أصـــدر العبيـــدي، حزمة 
مـــن القـــرارات الوزارية، 
عهد فـــي أحدها إلى وكيل 
الوزارة املســـاعد لشؤون 
طب األســـنان د.يوســـف 
الدويـــري، القيام بأعمال 
وكيـــل الوزارة املســـاعد 
العامة  لشـــؤون الصحة 
د.ماجدة القطان، باإلضافة 

إلى عمله، وحلني عودتها 
من اإلجازة، وذلك اعتبارا 

من 2 الشهر اجلاري.
وعهد في قرارين آخرين 
إلى وكيل الوزارة املساعد 
للشـــؤون املاليـــة محمد 
العازمي، باإلضافة إلى عمله 
القيام بأعمال كل من وكيل 
الوزارة املساعد للشؤون 
القانونيـــة واملستشـــار 
القانوني للوزارة د.محمود 
العبدالهـــادي، والوكيـــل 
اإلدارية  املساعد للشؤون 
مرزوق الرشـــيدي، وذلك 
اعتبـــارا مـــن 2 اجلاري، 
وحلني عودتهما من اإلجازة، 
كما عهد إلى وكيل الوزارة 
املساعد لشؤون اخلدمات 

الطبية األهليـــة د.محمد 
إلى  اخلشـــتي، باإلضافة 
عمله القيام بأعمال وكيل 
الوزارة املساعد للشؤون 
الفنيـــة د.قيس الدويري، 
وذلك اعتبارا من 9 الشهر 
اجلاري وحلني عودته من 

اإلجازة.
 وتضمن أحد القرارات 
أن يعهد إلى وكيل الوزارة 
املساعد لشـــؤون األدوية 
والتجهيزات الطبية د.عمر 
السيد عمر، باإلضافة إلى 
عمله القيام بأعمال وكيل 
الوزارة للشـــؤون الفنية 
الدويـــري، وذلك  د.قيس 
خالل الفترة من 2 وحتى 

6 الشهر اجلاري.

أقام  من جهة أخـــرى، 
قســـم الطـــب الطبيعـــي 
مبركز عبداهلل العبدالهادي 
الصحي »اليرموك« أمس 
يوما مفتوحا حتت عنوان » 
طفل سليم يساوي مجتمعا 
سليما« وذلك بالتعاون مع 
التغذيـــة واالطعام  ادارة 
بـــوزارة الصحة وقســـم 
التمريض باملركز وقســـم 
التوعية وتعزيز الصحة.. 
بدورها قالت رئيسة مركز 
اليرموك د.هدى الدويسان 
الفاعلية تضمنت عدة  إن 
أنشطة وفاعليات تهدف إلى 
التوعية بأهمية الرضاعة 
الطبيعية، الطرق السليمة 
التعرف  الطفـــل،  لتغذية 

الطفل  على أهداف عيادة 
السليم والتوعية بأهيمة 
التطعيمات، باإلضافة إلى 
تنظيم أنشـــطة ترفيهية 
لألطفـــال تضمنت تقدمي 
اجلوائز ولعب الصلصال 

والرسم على الوجه.
وأوضحت الدويســـان 
أن عيادة الطفل الســـليم 
باليرمـــوك حصلت على 
املركـــز األول بـــني مراكز 
الرعاية الصحية األولية 
في الكويت لســـنة 2014، 
وشـــددت على أهمية هذه 
العيادات في تقدمي التوعية 
الطبيـــة  واالستشـــارات 
الالزمـــة لألطفال من عمر 
الوالدة وحتى 5 سنوات.

هالة عمران 

قام نائب وزير شؤون 
الديوان األميري باإلنابة 
املستشار محمد ضيف اهلل 
شرار صباح أمس بزيارة 
إلى سفارة جمهورية الهند 
الصديقة لدى الكويت، حيث 
نقل تعازي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، وسمو رئيس 
الشـــيخ  الوزراء  مجلس 
املبـــارك، وحكومة  جابر 
الكويت، بوفاة  وشـــعب 
الرئيس األسبق جلمهورية 
أبوبكر  الهند الصديقـــة 
العابدين عبدالكالم  زين 

راجيا.
وقد اســـتقبل السفير 
الهندي سونيل جني رؤساء 
الديبلوماســـية  البعثات 
بالكويـــت وجمـــوع من 
املعزين بوفاة راجيا، الذي 
حكم الهند خالل الفترة من 

2002ـ2007.
وذكر سونيل أن الرئيس 
الراحل كان له الفضل في 
تطوير برنامج الفضاء في 
الهند باإلضافة إلى جناحه 
في وضع الهند في مصاف 
الدول املتقدمة باستخداماته 
النووية، مشــــيرا  للطاقة 

السفير التونسي نور الدين الراي موقعا في سجل العزاء  صورة للرئيس الهندي الراحل السفير السنغالي عبد األحد امباكي موقعا في سجل التعازي 

»اليرموك الصحي« نظّم »طفل سليم يساوي مجتمعاً سليماً«

إضافة 170 نوعاً جديداً إلى قائمة أسعار األدوية
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السهيل 
يحتفل 
بزفاف 
محمد 
وعلي 
الثالثاء

علي السهيل محمد السهيل

يحتفل أحمد حمود السهيل واخوانه بزفاف 
أخيهما محمد وعلي، ويقيمون باملناسبة حفال 
في قاعة العميري الكائنة في منطقة العارضية 

بجانب املقهى الشعبي عند تقاطع مستشفى 
الفروانية، وذلك مساء يوم الثالثاء 4 أغسطس. 

ألف مبروك.

أحمد السهيل

باقة ورد
٭ يستحق  الرائد أحمد أسامة أبل، من سكرتارية مكتب 

وزير الداخلية، اجمل باقة ورد معطرة على جهوده 
املشهودة وحسن واستقباله وتعامله الراقي مع املراجعني 
من مواطنني ومقيمني، وعلى حرصه على أداء واجبه على 

أكمل وجه. عساك عالقوة ووفقك اهلل دائما.
٭  يبذل فريق عمل البنك التجاري جهودا مشهودة في اداء 
عملهم وواجبهم، ومنهم مس��ؤول العمليات املصرفية احمد 
عبداحملسن عوض، وموظفة خدمة العمالء فجر صالح جحيل 
من اسرة فرع الشويخ، حيث يحرصان دوما على استقبال 
املراجعني بكل ترحاب وبشاشة وتسهيل امورهم ومعامالتهم 

على اكمل وجه وبوقت قياسي، فلهما كل الشكر والتقدير

نرمني تفوقت في الثانوية العامة وطموحها الهندسة
تلقت نرمني، كرمية الزميل السيد 
كمال املبارك����ة والتهنئة من األهل 
واألصدقاء الذين شاركوها فرحتها 
بالتفوق في الثانوية العامة، حيث 
حصدت مجم����وع 97.30% علمي، 
وترغب نرمني مبتابعة دراس����تها 
اجلامعية ودخول كلية الهندسة. 
وقد أهدت نرمني تفوقها الى بلدها 
مصر والى بلدها الثاني الكويت والى 
والديها وأسرتها وجلميع معلماتها 
في مدرسة اجليل اجلديد، داعية اهلل 
ان يوفقها في دراستها اجلامعية. ألف 
نرمني السيد كمالمبروك وعقبال اجلامعة يا نرمني.

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
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 بريلنت الب هي مسرعة مشاريع صغيرة 
ومتوسطة، تهدف الى توفير اهم الوسائل 
التدريبية للمبادرين في الكويت، كما تنظم 

العديد من املراسم واملؤمترات اخلاصة 
بسوق املشاريع الصغيرة واهم وسائل وسبل 

االستثمار بها.
يقوم على إعداد هذه الصفحة م.نشوة االبراهيم 

من فريق بريلنت الب وذلك بهدف اإلضاءة 

على اهم التجارب احمللية والعاملية في 
عالم اعمال املشاريع الصغيرة بصورة عامة 
والتكنولوجية منها بصورة خاصة، كما نود ان 

نسلط الضوء على آخر الصفقات االستثمارية في 
عالم املشروعات الناشئة وذلك بهدف تقريب 

وجهة النظر بني شركات االستثمار الكويتية 
واملبادرين.

www.brilliant-lab.com

صفحة من إعداد: »بريلنت الب« 

بدأت مسرعة املش���اريع الصغيرة »بريلنت الب« في 
تقييم اكثر من 17 مشروعا مت تقدميهم ملسابقة بريلنت الب 
للمشاريع التكنولوجية، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل 
باملسابقة األسبوع املاضي، حيث شارك في عملية تقييم 
املشاريع املشاركة باملسابقة السفير األميركي بالكويت في 
حادثة تعتبر األولى من نوعها ان يشارك سفير أميركا في 
جلنة تقيم املشاريع التكنولوجية مبسابقة بريلنت الب 

للمشاريع التكنولوجية.
وشهدت عملية التقييم أعلى درجات التنافس الشديد 
بني املشاريع املشاركة على املراكز الثالثة األولى ملا متلكه 
تلك املش���اريع من ابداع وقدرة على االنتش���ار والتوسع 

محليا وإقليميا.
ومن جهتة قال الس���فير األميركي: بريلنت الب تقوم 

بتأسيس بنية حتتية سليمة وصلبة ألصحاب املشاريع 
التكنولوجية الناشئة مما يؤدي الى تغيير النظرة اخلارجية 
لالقتصاد الكويت���ي على انه اقتصاد نفطي، وكذلك خلق 
سوق تكنولوجي ينتج فرصا وظيفية وخدمات للمستخدمني 

على أعلى املستويات املطلوبة.
ويتحدث مؤسس مسرعة املشاريع الصغيرة »بريلنت 
الب« ندا الديحاني عن املنافسة قائال: املنافسة شديدة وشرسة 
جدا ملا ميلكه هؤالء املبادرون من مواهب وإبداعات، مضيفا 
»بريلنت الب« ملتزمة بتنسيق وتنظيم مثل تلك املسابقات 
واملبادرات في السوق احمللي والسوق اإلقليمي حيث ان 
هذه املسابقات واملبادرات تساعد املبادرين على ان يكونوا 

أقرب الى األسواق العاملية واألسواق االستثمارية.
واجلدير بالذكر ان املشاريع الثالثة الفائزة في مسابقة 

»بريلنت الب« للمشاريع التكنولوجية ستكون على موعد 
مع املنافسة العاملية من خالل التأهل للمشاركة في مؤمتر 
اجلنوب في مدريد احد اكبر التجمعات للشركات االستثمارية 
والشركات املطورة واملبادرين العامليني من جميع أنحاء 
العالم، حيث ستتنافس مع اكثر من 50 جنسية مشاركة 
باملؤمتر من مختلف أنحاء العالم والذي سيبدأ فعالياته في 

7-8-9 من أكتوبر املقبل بالعاصمة اإلسبانية مدريد.
ونذك���ر انه هن���اك اكثر من 17 مش���روعا تكنولوجيا 
يتنافسون على هذه املقاعد الثالثة وجاء في املقاعد الثالثة 

األولى، كل من: 
)Boxit Co) www.boxit.co -1

BubbleRumble -2
Bookr -3

السفير األميركي في الكويت:
بريلنت الب تسلط الضوء

على املشاريع الواعدة

مشروعات كويتية حتجز موعدًا 
مع العاملية مبدريد أكتوبر املقبل

لقطة جماعية لفريق »بريلنت الب« مع اصحاب املشاريع املشاركة السفير األميركي بالكويت دوغالس سيليمان يشارك في تقييم املشاريع املشاركة مبسابقة »بريلنت الب«

كيف متتلك موقعًا 
إلكترونيًا  لشركتك

في 6 خطوات؟

الكثير من الشباب من لديهم فكرة تأسيس موقع الكتروني، 
فإذا كنت من تلك الفئة أهنئك أوال على اتخاذ هذا القرار الصائب 
والذي سيدفع شركتك نحو مزيد من التقدم واالبتكار، فإنشاء 
موقع على اإلنترنت خاص مبشروعك من شأنه جلب زوار 
وعمالء مهتمني مبا تقدمه، ليس فقط في األس���واق احمللية 
ولكن األس���واق العاملية أيضا، فموقعك مفتوح للجميع 24 

ساعة في اليوم دون توقف أو انقطاع.
اخلطوات الس���ت التالية متثل اخلطوات األساسية التي 
حتتاج إليها إلنشاء موقع جديد على اإلنترنت وهي املسؤولة 

عن وضع مشروعك على بداية الطريق الصحيح:

1 اسم الموقع

تخطينا خط���وة احلصول على الفكرة عل���ى اعتبار أن 
لديك فكرة مشروع ناجح تود إطالقها، أو أن لديك مشروعا 
قائما بالفعل وتريد إنش���اء موقع مميز لهذا املشروع. وأول 
ما س���نفكر به هو اس���م املوقع ويجب ان تضع في اعتبارك 
أهمية اختيار اسم سهل وبسيط للموقع يكون سهل النطق 
واحلفظ، وميكن تذكره بسهولة. كما يفضل ان يكون مكونا 

.Facebook.com من عدد حروف قليلة، مثل

2  تصميم شعار الموقع

شعار املوقع له نفس األهمية مثل االسم، فغالبا ستتعرف 

عليك الناس عن طريقه، وستستخدمه للحفاظ على حقوقك 
امللكية والفكرية على الص���ور والفيديوهات مثال لذلك فإن 
اخلط���وة التالية التي ينصح بها اخلبراء بعد اختيار اس���م 
املوقع هي اختيار مصمم محترف لتصميم ش���عار موقعك 

فمن الصعب جدا تغييرهما في املستقبل.

3 تصميم الموقع وبرمجته

تبدأ في هذه اخلطوة تنفيذ 
املوقع عمليا من خالل تصميمه 
وبرمجت���ه، وعندما تتعامل مع 
املصمم أو املبرمج سيطرح عليك 
العديد من األس���ئلة، والتي من 

أبرزها األسئلة التالية:

ما فكرة موقعك؟

س���يكون مطلوبا منك شرح 
فكرة املوقع وأهميته وما تريد 
إيصاله للزوار أو مبعنى مختصر، 
الدافع الذي جعلك تنشئ موقع 
على اإلنترن���ت. فمن املمكن أن 

يكون موقعك ه���ذا غرضه إتاحة الفرصة للعمالء لش���راء 
منتجاتك أون الي���ن، ومن املمكن أن يكون غرضه التواصل 

م���ع عمالئك وخدمتهم، كما من املمكن أن يكون الغرض منه 
هو التدوين فقط. وحس���ب غرض وهدف موقعك س���يكون 

التصميم والبرمجة.

هل تحتاج إلى تصميم وبرمجة خاصة أم يكفي البرمجيات الموجودة؟

بعد أن تخبر املطور بفكرتك، 
سوف يطرح عليك هذا السؤال، 
فهناك مشروعات كثيرة ميكن 
أن تدار باس����تخدام سكربتات 
وبرمجيات متوافرة مسبقا مثل 
الووردبريس إلدارة املدونات، 
واألوب����ن كارت لعم����ل املتاجر 
اإللكترونية، ويوجد غيرها الكثير 

حسب كل غرض وهدف.

4 استضافة الموقع وإطالقه

هذه خطوة أخرى مهمة، وهي 
اختيار االس����تضافة املناسبة 
ملوقعك حتى ال تتعرض لتوقفات 
متكررة وتخس����ر زوار املوقع. 
مطور املوقع الذي صممه وبرمجه سوف يكون لديه معلومات 
كافية عن أفضل اس����تضافة مناسبة ملوقعك، فاالستضافة 

التي تصلح ملدونة بسيطة، قد ال تصلح لعمل موقع خلدمة 
العمالء وعلي����ه طرق دفع كذلك س����تختلف طرق احلماية 

ودرجاتها حسب عمل املوقع.

5 محتوى الموقع

هنا ليس املقص����ود محتوى املوقع املقاالت املكتوبة وال 
احملتوى املرئي من فيديوهات وصور وفقط، ولكن املقصود 
احملت����وى الذي بنيت املوقع من أجل����ه، فإذا كان هدفك بيع 
منتجات وأدوات خاصة ب����ك، فإن هذه املنتجات والتقارير 
اخلاصة بها وصورها س����تكون احملتوى، وإن كان موقعك 
عبارة عن مدونة تنقل من خاللها أفكار شركتك إلى املتابعني، 
فاحملتوى سيكون إما مقاالت مكتوبة أو صوتيات أو فيديوهات 

أو صور.

»SEO« 6 تهيئة الموقع لمحركات البحث

هذه اخلطوة ستقوم بها بنفسك او ستوظف شخصا محترفا 
ف����ي تهيئة املوقع حملركات البحث SEO، وهي من اخلطوات 
الضرورية التي ستس����اعدك على جلب زوار مستهدفني من 
محركات البحث بشكل مجاني متاما. وهناك عدة أمور هامة 
بخصوص ال� SEO، أهمها تهيئة املوقع داخليا وفقا للمعايير 
القياسية الدولية التي يعتمدها اإلنترنت، وثانيها هو احلصول 

على Social signals وBacklinks من مواقع موثوق بها.
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آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

تابعة لـ »البحرية« تفوز االقتصادية
بعقد نفطي بـ 63 مليون دينار
أفادت شركة املقاوالت واخلدمات البحرية بأنه مت تسلم كتاب من 
الشركة الكويتية للحفريات )شركة تابعة( يفيد بأنه قد مت ترسية 
مناقصة بقيمة 63.3 مليون دينار على الشركة املذكورة من قبل 
شركة نفط الكويت، وذلك جلهازي حفر وملدة 5 سنوات قابلة للتجديد 
لسنة اخرى، مما سيكون له مردود إيجابي على ربحية الشركة.

بنمو 14٪.. واإليرادات تنمو 18٪ لتصل إلى 134 مليون دينار

VIVA تربح 21.6 مليون دينار في النصف األول
ومنحها جائزة »أفضل مركز 
اتص���ال« وجائ���زة »أفضل 
مكتب دع���م من فئة املكاتب 
املتوسطة» اعترافا بتميزها 
في قطاع االتصاالت الكويتي، 
وذلك خالل حفل جوائز مركز 
»إنسايت« 2015 املتخصص 
في خدم���ات مراكز االتصال 

بالشرق األوسط«.
واختت���م حديثه بالقول 
»لقد عكس األداء املالي القوي 
للشركة ثقة العمالء املتزايدة 
في خدم���ات VIVA وبجودة 
شبكتها املتطورة ذات األداء 
العالي، وهذه الثقة املتزايدة 
تدفعنا ملواصلة االستثمار في 
تطوير الشبكة وزيادة سعتها 
من خالل أحدث ما توصلت 
إليه تقنية االتصاالت حيث 
نسعى دائما لتلبية حاجات 

وتطلعات عمالء الشركة«.
من جهت���ه، قال الرئيس 
املالي في  التنفيذي للقطاع 
الشركة عبدالعزيز القطعي: 
أداءها   VIVA لقد واصل���ت«
التش���غيلي القوي والثابت 
مما عزز من أداء مؤش���راتها 
الرئيسية، فضال عن  املالية 
الزيادة ف���ي قاعدة العمالء، 
والذي بدوره انعكس بشكل 
إيجاب���ي لتحقي���ق منو في 
النقدي احلر ليصل  التدفق 
ال���ى 10 ماليني دينار بنهاية 
النصف األول من عام 2015 
بنس���بة منو 247٪ مقارنة 
النقدي في  التدف���ق  بحجم 
نهاية النصف األول من 2014، 
مضيفا »سنواصل جهودنا 
ف���ي تطبيق اس���تراتيجتنا 
لتعزيز تنافسيتنا وحتقيق 
املزيد من النمو والنجاح في 

الفترة املقبلة«.

VIVA م���ن حتقيق هذا النمو 
في ظل املنافسة القوية التي 
يشهدها س���وق االتصاالت 
في الكوي���ت، علما بأن هذه 
املنافس���ة هي مؤشر صحي 
على عمل قطاع االتصاالت كما 
تعد حافزا مهما خللق أفكار 
جديدة ودافعا مستمرا لتقدمي 
أفضل اخلدمات وبجودة عالية 

لعمالء الشركة.. 
لق���د متكن���ت VIVA من 
احملافظة على مكانتها كثاني 
أكبر مش���غل لالتصاالت في 
السوق الكويتي، األمر الذي 
انعكس إيجابا على األداء املالي 
للشركة وس���اهم في تعزيز 
حصتنا السوقية إلى جانب 
زي���ادة منو قاع���دة عمالئها 
لتصل الى 2.54 مليون عميل 

في نهاية يونيو 2015«.
وتاب���ع الب���دران: »نحن 
نبني على جناحاتنا السابقة 
ونتطلع إلى االس���تفادة من 
أفضل التقنيات من أجل توفير 
خدمات مبتك���رة ومتطورة 
لعمالئن���ا وحتقي���ق املزيد 
من االزده���ار واإلجنازات، 
كما نفتخر ب���أن نكون أول 
شركة اتصاالت رائدة تقوم 
بإطالق خدمة نظام االتصال 
الصوت���ي Voice عبر تقنية 
LTE مع شركة هواوي، وهي 
اخلدمة األولى من نوعها في 
الكويت والش���رق األوسط، 
 VIVA ه���ذا إلى جانب وجود
التجاري في مختلف أنحاء 
الكويت حتى أصبحت تشمل 
69 فرعا لنكون على مقربة من 
عمالئنا وتلبية الطلب املتزايد 
على خدماتن���ا ومنتجاتنا، 
فضال ع���ن متيزVIVA خالل 
الربع الثاني من العام احلالي 

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتية VIVA أمس نتائجها 
املالية للنصف األول من العام 
احلالي، اذ حققت الشركة أداءا 
قويا على جميع مس���تويات 
األعمال وبأرباح صافية بلغت 
21.6 مليون دينار، وبنسبة 
منو وصلت إلى 14٪ مقارنة 
بالفترة نفس���ها م���ن العام 

املاضي. 
وقال رئيس مجلس إدارة 
شركة VIVAمحمود عبدالرحمن 
في تعليقه على النتائج املالية: 
»متثل النتائج املتميزة التي 
سجلتها VIVA منعطفا هاما في 
مسيرة تقدمها وتعكس جملة 
القياسية األخرى  اإلجنازات 
التي حققتها بانتظام خالل 
العام احلال���ي، مؤكدا بذلك 
على جهود الشركة الدؤوبة 
وتفاني مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية واملوظفني في عملهم 
بأعلى املعايير املهنية والتي 
تصب في مصلحة الش���ركة 
وخدمة العمالء الكرام بأفضل 
وج���ه، والتي تعك���س أداء 
الشركة القوي بتحقيق نتائج 

 VIVA املدى الطويل، ومتكني
من تقدمي قيمة مستقبلية أكبر 
لعمالء ومساهمي الشركة«.

من جانب���ه، قال الرئيس 
التنفيذي في الشركة م.سلمان 
املؤش���رات  »إن  الب���دران: 
اإليجابي���ة الت���ي تظهره���ا 
النتائج املالية للنصف األول 
الع���ام احلالي جتاوزت  من 
األهداف املوضوعة، وتؤكد 
على أن الش���ركة تعمل وفق 
خطة استراتيجية فعالة يتم 
تنفيذه���ا بكف���اءة من خالل 
التش���غيلية ومبا  عملياتها 
يحف���ظ حقوق املس���اهمني 
ويحقق أفضل العوائد لهم. 

م���ن ناحية أخ���رى، بلغ 
اجمالي إيرادات النصف األول 
من العام احلالي 134 مليون 
دينار، مم���ا ميثل منوا قويا 
بنس���بة 18٪ مقارنة بالفترة 

نفسها من العام املاضي«.
وأض���اف »لق���د متكنت 

بصافي أرباح وصلت إلى 19 
مليون دينار )ربحية السهم 
الفترة نفسها  38 فلسا( في 
من 2014. وتظهر هذه النتائج 
قوة األداء التشغيلي واملالي 
للش���ركة من خالل االجتاه 
التصاعدي املتواصل جلميع 
املؤشرات املالية والتشغيلية 
والتي انعكست إيجابا على 
قاعدة حقوق املساهمني حيث 
بلغت 71.5 خالل النصف األول 

من العام احلالي«.
 واختتم عبد الرحمن: »لقد 
استطاعت الشركة أن حتقق 
إجنازا رائعا من حيث اإليرادات 
والربحي���ة، وحافظت على 
التدفقات  متيزها في ضمان 
النقدي���ة وحتقي���ق عوائد 
إيجابية ملساهميها كنتيجة 
لاللت���زام باالرتق���اء بجودة 
خدمة العمالء وحتسني الكفاءة 
التشغيلية، والتي سيكون من 
شأنها تعزيز فرص النمو على 

مميزة في ظل املنافسة التي 
يشهدها قطاع االتصاالت في 

الكويت«.
وأضاف: »متكنت VIVA من 
حتقيق صاف���ي أرباح بلغت 
21.6 ملي���ون دينار )ربحية 
السهم 43فلسا( وذلك خالل 
النصف األول من 2015 مقارنة 

محمود عبدالرحمن 

عبدالرحمن: الشركة 
حتافظ على متيزها 
في ضمان التدفقات 

النقدية والعوائد 
اإليجابية للمساهمني

71.5 مليون دينار 
إجمالي حقوق 

املساهمني

البدران: نتائج 
النصف األول 

جتاوزت األهداف 
احملققة.. وتؤكد 
على كفاءة تنفيذ 

خطة الشركة

أبرز املالمح التشغيلية خالل النصف األول
٭ بلغ إجمالي اإليرادات 134 مليون دينار 
بنسبة منو 18٪ مقارنة بالنصف األول من 

2014 حيث بلغت 113 مليون دينار.
٭ منو األرباح التش���غيلية بنسبة ٪24 
لتصل إلى 25 مليون دينار مقارنة  بالنصف 
األول م���ن 2014 حي���ث بلغت 20 مليون 

دينار. 
٭ من���و صافي األرب���اح ليصل إلى 21.6 
مليون دينار بنس���بة من���و 14٪ مقارنة 

بالنص���ف األول من 2014 حيث بلغت 19 
مليون دينار. 

٭ ارتفاع ربحية السهم في النصف األول 
لتصل الى 43 فلسا مقارنة بربحية سهم 
بلغت 38 فلس���ا في النص���ف األول من 

.2014
٭ ارتفعت قاعدة عمالء الشركة ب� 130 ألف 
مشترك خالل النصف األول، ليصل إجمالي 

عدد املشتركني إلى 2.54 مليون عميل.

سلمان البدران
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من منطلق اهتمامها برصد الواقع االقتصادي في الكويت، تصدر شركة »آراء للبحوث واالستشارات« مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة »األنباء« وبرعاية شركة »لكزس«.

ويعتبر مؤشر »ثقة المستهلك« المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع االقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة ألوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك 
على قدراتهم الشرائية.  ويصدر المؤشر في بداية كل شهر، وهو يرتكز على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات.  وقد تم إجراء البحث بواسطة 
الهاتف من خالل اتصاالت عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.  ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك إلى 6 مؤشرات اعتمدها الباحثون في شركة »آراء« لقياس مدى رضا 

المستهلكين وتفاؤلهم وهي: مؤشر الوضع االقتصادي الحالي، مؤشر الوضع االقتصادي المتوقع مستقبال، مؤشر الدخل الفردي الحالي، مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبال، مؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل 
حاليا ومؤشر شراء المنتجات المعمرة. وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الـ 6 باالعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها االستبيان بـ »إيجابي« أو »سلبي« أو »حيادي«. 

يتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر األساسي كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة )الرقم 100( الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين، فكلما 
تجاوزها المؤشر كان الوضع النفسي للمستهلكين في الكويت يميل نحو التفاؤل أكثر فأكثر، وكلما تراجع المؤشر عنها في اتجاه الصفر كانت النظرة أكثر تشاؤما. 

كشف مؤشر ثقة املس���تهلك لشركة آراء 
للبحوث واالستشارات التسويقية لشهر يوليو 
2015 عن حتقيق املؤش���ر العام ل� 114 نقطة 
باكتساب 4 نقاط خالل شهر وبارتفاع نقطة 

واحدة مقارنة بشهر يوليو 2014.
ويتميز شهر يوليو بعدد من االحداث منها 
حلول عيد الفطر املبارك من جهة، وتعرض 
الب���الد جلملة من العوام���ل االمنية واملالية 
واالقتصادية الضاغطة من جهة أخرى، لعل 

أبرزها:
1- التفجير االرهابي الذي اس���تهدف ضرب 
الوحدة الوطنية والنيل من متانة النس���يج 

االجتماعي.
2- عودة ظاهرة تراجع أس���عار النفط، مع 
توقعات باحتمال مواجهة املزيد من انخفاض 

األسعار.
3- تعرض االس���واق املالي���ة اخلليجية الى 
جملة من اخلس���ائر أثرت سلبا على مختلف 
مؤش���راتها، مبا في ذلك مؤشرات البورصة 

الكويتية.
4- إعالن نائب رئيس الوزراء ووزير املالية 
احتمال تسجيل عجز في املوازنة للسنة املالية 
احلالية مبا يوازي 4.5 مليارات دينار، وذلك 

ألول مرة منذ العام 2000.
ويعبر هذا امليل التصاعدي لثقة املستهلكني، 
الذي جتاوز جميع املستجدات السلبية خالل 
هذه املرحلة، عن املن���اخ العام االيجابي في 
أوساط الرأي العام على قاعدة صالبة الوحدة 
الوطنية الكويتي���ة، التي جتلت في مواجهة 
االعتداء االرهابي، على املس���تويني الرسمي 

والش���عبي، هذا التالحم ال���ذي قوى املناعة 
الوطنية ورفع من ثقة الرأي العام في مواجهة 

التحديات.
وقد منح املواطنون املؤشر العام 123 نقطة 
بارتفاع 8 نقاط، واملقيمون العرب 97 نقطة 

بخسارة 4 نقاط خالل شهر.
أما على صعيد املناطق، فقد عادت الثقة الى 
املستهلكني في محافظة االحمدي التي سجلت 
141 نقطة وهي اعلى مستويات املؤشر العام 
لشهر يوليو 2015، مضيفة الى رصيدها السابق 
28 نقطة، بينما سجلت محافظة الفروانية أدنى 
املستويات بني املناطق )99 نقطة( بتراجع 9 
نقاط. ويبدو ان مستوى ثقة اصحاب االعمال 
اخلاصة قد رجعت الى مستوياتها السابقة، 
حيث سجل املؤشر العام في اوساطهم 93 نقطة 

هي االدنى لهذا الشهر بخسارة 25 نقطة.
االعلى دخال يثقون بالوضع االقتصادي 

سجل مؤشر آراء للوضع االقتصادي احلالي 
بشهر يوليو املاضي مستوى جيد بلغ 100 نقطة 
باضافة 4 نقاط مقارنة بشهر يونيو وبتراجع 

13 نقطة مقارنة بشهر يوليو 2014.
ويعتبر ارتفاع معدالت املؤشرات االقتصادية 
مقارنة بش���هر يونيو املاضي اجنازا يجسد 
مدى ثق���ة الرأي العام باالوضاع االقتصادية 
بالرغم من العوامل السلبية الضاغطة، السيما 
االجواء اجليوسياسية وانخفاض أسعار النفط 
والصعوبات في أسواق املال الصينية التي تؤثر 
سلبا على حجم الطلب على الوقود، باالضافة 
الى توقعات ارتفاع االنتاج في العراق وايران 
وزيادة منصات احلفر االميركية واالحتياط 

النفطي.
ومن الالفت ان اصحاب املداخيل الشهرية 
التي تزيد على 2850 دينارا ش���هريا منحوا 
مؤشر آراء للوضع االقتصادي احلالي اعلى 

معدالت شهر يوليو ب� 124 نقطة.
وقد يكون مصدر ثقة املستهلكني بالوضع 
االقتصادي احلالي مقارنة بالش���هر السابق 
جملة من العوامل، منها: احملاوالت الرسمية 
لترشيد االنفاق غير االستثماري، وتشجيع 
تدفق رؤوس األموال االجنبية، والسعي لتنفيذ 
املشاريع الكبرى بالتعاون مع القطاع اخلاص، 
باالضافة الى اعادة النظر بسياسة الدعم والعمل 
لتنوع مصادر الدخل ودعم املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة.
وقد منح املواطنون مؤشر الوضع االقتصادي 
احلالي 112 نقطة باضافة 7 نقاط، واملقيمون 
العرب 88 نقطة بتراجع 7 نقاط خالل شهر.

اما على صعيد املناطق فقد سجلت محافظة 
اجلهراء اعلى املستويات 115 نقطة بالرغم من 
خس���ارتها 3 نقاط من رصيدها السابق. كما 
رفعت العاصمة رصيدها الى 104 نقاط بزيادة 

18 نقطة خالل شهر.

العاصمة االكثر تفاؤال بالتوقعات االقتصادية 

بينت معطيات بحث مؤش���رات آراء لثقة 
العاصمة ع���ززت معدالتها  ان  املس���تهلكني 
للمؤشر العام وملؤشري الوضع االقتصادي 
وملؤشري املداخيل الفردية. وتكتسب معدالت 
العاصمة أهمية اضافية نظرا ملوقعها الرئيسي 
في مختلف النش���اطات املالية واالقتصادية، 

فضال عن موقعها السياسي، وبالتالي تعكس 
بشكل مباش���ر االجواء امللموسة في أوساط 

رجال االعمال واالقتصاد.
ويب���دو أن ه���ذا امليل التصاع���دي لثقة 
املس���تهلكني في العاصمة يستند الى جملة 

من العوامل ومنها:
1- املالءة املالية العالية للكويت باالضافة الى 
االستثمارات الكويتية اخلارجية التي تؤمن 

ارباحا جيدة.
2- بلوغ س���يولة املصارف 11 مليار دينار، 
وهذا يدفعها للمساهمة بتغطية عجز املوازنة، 
ومتويل املشاريع املشتركة بني القطاعني العام 
واخلاص، فضال عن ض���خ املزيد من املبالغ 

كقروض لتنشيط االسواق االستهالكية.
3- تصنيف كابيتل انتلجنس وضع العمالت 
االجنبية واحمللية في الكويت على املدى البعيد 
AA وعلى املدى املتوسط A+ اعتمادا على قدرة 
االقتصاد الش���امل وحلصة الفرد من الناجت 
احمللي السنوي االجمالي التي بلغت 45 الف 

دوالر في العام 2014.
وتعتبر ه���ذه الوقائع وغيرها هي العالم 
االساسي لرفع مستوى معدالت ثقة املستهلك 
باالوضاع االقتصادية لش���هر يوليو املاضي 
حيث س���جل 111 نقطة بزيادة 8 نقاط مقارنة 

بشهر يونيو.
ومنح املواطنون مؤشر الوضع االقتصادي 
املتوقع مس���تقبال 114 نقطة باضافة 12 نقطة 
خالل ش���هر، بينما رفع���ت العاصمة معدلها 
الى 110 نقاط باضافة 18 نقطة على رصيدها 

السابق.
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 2015يوليو مؤشرات الثقة لشهر 
إجمالي العينة

مؤشر »آراء« الشهري بالتعاون مع »األنباء« وبرعاية »لكزس«

صالبة الوحدة الوطنية ترتفع بمؤشر ثقة المستهلك 
والعاصمة األكثر تفاؤالً بالتوقعات االقتصادية

مؤشر الدخل الفردي

فرص العمل لذوي الكفاءات 

ارتفاع األسعار غير املبرر

انعكست النتائج االيجابية ملؤشر الوضع 
االقتصادي على معدالت الدخل الفردي بحيث 

سجل مؤشر الدخل الفردي احلالي 111 نقطة ليكرر 
معدل شهر يونيو الفائت. بينما ارتفع معدل مؤشر 

الدخل الفردي املتوقع مستقبال الى 108 نقاط 
مكتسبا 11 نقطة خالل شهر، ومتجاوزا معدل شهر 

يوليو 2014 بنقطة واحدة.
تتطلب هذه االرقام واملعطيات جملة من املالحظات، 

أولها: التقييم االيجابي لثبات معدل مؤشر الدخل 
الفردي احلالي، وارتفاع معدل مؤشر الدخل الفردي 

املتوقع في املستقبل وتخطيه هذا املؤشر املسجل 
خالل شهر يوليو 2014 أي قبل هبوط أسعار النفط، 

وارتفاع وتيرة االحداث اجليوسياسية االقليمية 
مبا فيها اتفاق جنيڤ النووي. ويكشف هذا املعطى 
مدى ثقة املستهلكني في مداخيلهم احلالية وثقتهم 

بتعزيز تلك املداخيل في املستقبل.
ثانيها: بالرغم من اخلالصة العامة االيجابية لتحليل 

معطيات ومعدالت هذين املؤشرين، البد من االشارة 
الى ظاهرة التفاوت بني مكونات البحث املناطقية 

واالجتماعية. وبالنظر ملؤشر الدخل الفردي احلالي 
يبدو التفاوت بارزا في أوساط املشاركني، حيث 
تراجع معدل ذوي االعمال اخلاصة الى 71 نقطة 
وهي االدنى بتراجع 67 نقطة خالل شهر، ومن 

جهة اخرى سجلت محافظة االحمدي 155 نقطة هي 
االعلى لهذا الشهر مضيفة 29 نقطة الى رصيدها 

السابق.
ومنح املواطنون مؤشر الدخل الفردي املتوقع في 
املستقبل 112 نقطة باضافة 14 نقطة، وارتقى معدل 
املقيمون العرب الى 100 نقطة بزيادة 5 نقاط خالل 

شهر. وتقاربت معدالت املناطق بحيث سجلت 
اعالها محافظة االحمدي 116 نقطة وادناها محافظة 

الفروانية 98 نقطة.

سجل مؤشر آراء لفرص العمل املتوافرة في السوق 
حاليا 181 نقطة بإضافة 7 نقاط مقارنة بشهر 

يونيو، ومتقدما 46 نقطة عن املعدل املسجل خالل 
شهر يوليو 2014.

ومن الطبيعي ان يتأثر سوق العمل ايجابيا بنتائج 
املؤشرات االقتصادية التي حتسنت على الرغم 

من العوامل السلبية املتعددة والتحديات االقليمية. 
ومع ذلك فإن هيكلية وتوزيع القوى العاملة عامة، 
والوطنية بشكل محدد، لم تزل تشكو من طغيان 

قطاع احلكومي الذي يعمل فيه نحو 247 الف 
مواطنا، والقطاع النفطي الذي يضم نحو 17 الف 

مواطن حسبما بني االحصاء في أواخر العام 2014.
ورفعت هذه التخمة في العمالة نسبة املرتبات 

واألجور الى 24% من املوازنة العامة. هذا الواقع، 
في ضوء احتمال تسجيل عجز في املوازنة، يتطلب 

تسريع االجراءات اآليلة الى اطالق املشاريع 
املشتركة بني القطاعني العام واخلاص ومساعدة 

املشاريع املتوسطة القادرة على استيعاب وتشغيل 
القوى العاملة الوطنية بهدف اعادة تصويب 

هيكليتها وتوزيعها ورفع انتاجيتها وتنويع مصادر 
الدخل الوطني.

وكشفت معطيات البحث عن تراجع الطلب على اليد 
العاملة الرخيصة وارتفاع احلاجة الى الفئات املؤهلة 

العليا من املوظفني حيث سجل اصحاب الدخل 
الشهري بني 1850 و2249 دينارا 151 نقطة بارتفاع 

41 نقطة، وسجل الذين يتقاضون شهريا رواتب 
تفوق 2850 دينارا 131 نقطة باضافة 37 نقطة خالل 
شهر. بينما تراجع على غير عادته معدل املؤشر في 

أوساط القوى العاملة الرخيصة التي تتقاضى أقل 
من 450 دينارا شهريا الى 176 نقطة بخسارة 61 

نقطة من رصيده السابق.

انفرد مؤشر آراء لشراء املنتجات املعمرة عن 
بقية املؤشرات مبيله التراجعي مسجال 149 نقطة 

بخسارة 26 نقطة مقارنة بشهر يونيو املاضي، 
على الرغم من حتقيقه تقدما على معدل شهر 

يونيو 2014 بلغ 18 نقطة.
وقد تكون نفقات السفر خالل اجازة عيد الفطر 

املبارك شكلت احد اسباب عدم االقبال على 
الشراء، ولكن البد من االشارة الى ظاهرة ارتفاع 
األسعار غير املبررة التي طالت ما يزيد على 342 
سلعة، حيث ارتفعت أسعار بعض البقول والفاكهة 

بني 60 و100% خالل شهر رمضان الكرمي، حيث 
احتلت الكويت نتيجة لذلك املركز االعلى في 

املنطقة خالل هذه الفترة. وكشف هذا الواقع عن 
عدم جناح التدابير املتخذة من قبل وزارة التجارة 

ملراقبة وضبط األسعار، واحلاجة املاسة التخاذ 
تدابير حاسمة حملاربة البضائع الفاسدة وضبط 

األسعار وحماية حقوق املستهلكني.
وقد سجلت معدالت مؤشر شراء املنتجات املعمرة 

جملة من التراجعات اهمها على صعيد املناطق: 
69 نقطة محافظة الفروانية، و61 نقطة محافظة 
اجلهراء، و44 نقطة محافظة مبارك الكبير، و25 

نقطة في العاصمة.
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مبنى منعزل.. وحراسة أمنية خاصة

»األنباء« تنشر االشتراطات احلكومية لسكن العمال
من مسكنهم.

٭ أن يك���ون س���كن العمال 
ف���ي املصان���ع ف���ي مبنى 
منعزل مبس���افة كافية عن 
باحة املصن���ع بحيث يكون 
لهم مدخل خ���اص للدخول 
واخلروج ع���ن طريق بوابة 
عليها حراسة أمنية خاصة من 
قبل املنشآت الصناعية وأن 
متسك لديهم سجالت مدون 
فيها أسماء العمال وأعدادهم 

وجنسياتهم.
التزام صاح���ب املصنع  ٭ 
كتابي���ا بالتصري���ح لرجال 
الى  شرطة املخفر بالدخول 
مساكن عمال املصنع لدواع 

وأسباب أمنية.
2 � االش���تراطات اخلاص���ة 

باالدارة العامة لالطفاء 
٭ يجب أن يكون مبنى سكن 
العمال مفص���ول نهائيا عن 

مباني املصنع.
٭ توفير ارتداد 4 امتار بني 
العمال ومباني  مبنى سكن 

املصنع.
٭ أال تزيد املسافة بني املدخل 
الرئيسي ملبنى سكن العمال 
على طريق سيارات االطفاء 
أو الشارع الرئيسي على 15 

مترا.
٭ ال يسمح ببناء سكن العمال 
امل���واد اخلطرة  في مصانع 
السامة(  )الغازات واالبخرة 

أو املواد املتفجرة.
٭ يجب أال ينتقص بناء مبنى 
العمال من االرتدادات  سكن 
الش���رائح املقترحة  حسب 

للمصانع اجلديدة.
3 � االشتراطات اخلاصة في 

الهيئة العامة للصناعة 
٭ أال تتعدى املساحة الكلية 
لسكن العمال نسبة 10% من 

هديل الخطيب

تنش���ر »األنب���اء« أه���م 
االشتراطات احلكومية التي 
وضعت بخصوص س���كن 
العمال داخل املصانع من قبل 
كل من وزارة الداخلية واالدارة 
العامة لالطفاء والهيئة العامة 
للصناعة. ويأتي نشر هذه 
االش���تراطات بع���د تأجيل 
املجلس البلدي في اجتماعه 
االخير مناقشة االشتراطات 
التي وضعتها  واملواصفات 
اجله���ات احلكومية املعنية 
بالقطاع الصناعي فيما يخص 
املناسب داخل  العمال  سكن 
املصانع، وذلك بعد أن وافقت 
عليه بلدية الكويت واحالته 

للمجلس البلدي.
� االشتراطات اخلاصة   1

بوزارة الداخلية:
٭ أن تراع���ى عند انش���اء 
مس���اكن لعمال املصانع أن 
تس���توعب أعدادا كبيرة من 
العمال املش���تغلني في تلك 
املصانع والتحكم في اعدادهم 

وجنسياتهم.
٭ اتخ���اذ كاف���ة االجراءات 
القانوني���ة للحد من ظاهرة 
س���كن الع���زاب واحليلولة 
دون الس���ماح لفئ���ة عمال 
املصان���ع بالس���كن داخ���ل 
املناطق السكنية واإلصرار 
على االلتزام بأن يكون سكن 
عمال املصانع داخل املناطق 

الصناعية فقط.
٭ مراعاة أن تتضمن املناطق 
الصناعية التي تنش���أ فيها 
مساكن العمال كل اخلدمات 
التي  الصحية واالجتماعية 
تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم 
املعيشية وأن تكون قريبة 

أرباح املجموعة منت 15% مع استبعاد اإليرادات غير املتكررة

الوزان: عقود األمم املتحدة قفزت
بأرباح اخلدمات 112% لدى »ميزان«

تتواج����د بها »مي����زان« قال 
الوزان: ش����ركة ميزان لديها 
اف����رع ف����ي 7 دول باملنطقة 
هي )الكويت، والس����عودية، 
وقط����ر، واإلمارات، واألردن، 
والع����راق، وافغانس����تان(، 
وتش����كل مبيعاتنا احلالية 
في األس����واق خارج الكويت 
نحو 33% من اجمالي مبيعات 
الشركة ونطمح الى ان نزيد 
هذه النسبة بالسنوات املقبلة 
الى  الوزان  الى 50%. وأشار 
ان هناك بعض االستثمارات 
اخلارجية التي حققتها الشركة 
في النص����ف االول من 2015 
منها إنشاء خط انتاج جديد 
لشرائح البطاطس باإلمارات، 
وإنشاء خط انتاج جديد للمياه 
بقطر، وكذلك إنش����اء مخزن 
جديد بالس����عودية لتوزيع 

منتجات الشركة باململكة.

أرباح »ميزان«

أعلن����ت ش����ركة مي����زان 
املالية  القابضة عن نتائجها 
للربع الثاني من 2015، محققة 
أرباحا صافية بلغت 7.3 ماليني 
دينار، بزيادة قدرها %66.4 
عن إيرادات الفترة ذاتها من 
العام املاضي. وبلغت األرباح 
الصافي����ة للنصف األول من 
الع����ام احلال����ي 12.8 مليون 
دينار، بزيادة قدرها %45.5 
عن أرباح الفت����رة ذاتها من 
العام املاضي. وضمت أرباح 

الثان����ي 2.2 مليون  الرب����ع 
دينار كصافي األثر اإليجابي 
لتعويض التأمني الذي حصلت 
عليه الشركة والذي سبق أن 
أعلنت عنه، وبهذا التعويض 
ترتفع أرباح النصف سنوية 
من 10.6 ماليني دينار إلى 12.8 

مليون دينار.

 األداء المالي للشركة
في الربع الثاني

٭ مجال األغذية: ارتفعت 
إيرادات مجال األغذية %18.2 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
املاض����ي، لتبلغ 38.9 مليون 
إي����رادات هذا  دينار، ومتثل 
املج����ال 75.4% م����ن إجمالي 
إيرادات املجموعة، إذ تتضمن 
إنتاج  إي����رادات من قط����اع 
وتوزي����ع األغذي����ة %52.1، 
الغذائية %13.9  والتجهيزات 

واخلدمات الغذائية %9.4.
٭ مج����ال غي����ر األغذية: 
ارتفع����ت إيرادات مجال غير 
األغذية 6.9% مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام املاضي، لتبلغ 
12.7 ملي����ون دينار. ومتثل 
إيرادات هذا املج����ال %24.5 
من إجمالي إيرادات املجموعة، 
إذ يتضمن إيرادات من قطاع 
السلع االستهالكية سريعة 
الدوران واألدوية التي متثل 
21.3% من إجمالي اإليرادات 
وقطاع الصناعات الذي ميثل 

3.2% من إجمالي اإليرادات.

باقليم كردس����تان بالعراق، 
مشيرا الى ان هذه العقود هي 
طويلة األمد وليست محددة 
مبدد معينة فه����ي مرتبطة 
باألوضاع السياسية ووجود 
معسكرات الالجئني. وكانت 
هناك اي����رادات غير متكررة 
حققتها الشركة بالنصف األول 
بلغت 2.2 مليون دينار ولكن 
بخصم هذه األرباح من نسبة 
النمو جند ان ارباح »ميزان« 
قد منت بنسبة 15% بالنصف 
األول وبنس����بة 10% بالربع 
الثاني من العام احلالي، مع 
عدم وج����ود اي عمليات بيع 

ألصول الشركة.
الت����ي  وع����ن األس����واق 

مصطفى صالح

ق����ال املدي����ر التنفي����ذي 
لالس����تثمار بش����ركة ميزان 
ال����وزان ان  القابض����ة علي 
الشركة حققت في اول افصاح 
لنتائ����ج مالية بع����د االدراج 
في البورص����ة أرباحا بلغت 
بالنص����ف األول نح����و 12.8 
مليون دينار وبنس����بة منو 
التي  العوامل  45%، وتعتبر 
ساعدت في هذا هي منو أداء 
الشركة في جميع القطاعات 
خاصة القطاع الغذائي الذي 
يش����كل نحو 75% من ارباح 
الشركة بنس����بة منو %18.2 
في هذا القطاع، والقطاع غير 
الغذائي الذي منا بنسبة %7. 
وأضاف الوزان في مقابلة مع 
قناة »العربية« امس: ينقسم 
القط����اع الغذائي بالش����ركة 
 الى 3 قطاعات تشكل نسبة
ال� 75% التي يستحوذ عليها 
القط����اع وه����ي )قطاع  هذا 
اخلدمات ويشكل 9% من القطاع 
الغذائي، وقط����اع اخلدمات 
الغذائية يشكل 13.4%، وقطاع 
الغذائي  التوزيع والتصنيع 
صاحب النسبة األكبر ب� %52(. 
ولفت الى ان قطاع اخلدمات 
سجل قفزة باالرباح بلغت %112 
املبرمة  العقود  وذلك بسبب 
م����ع األمم املتح����دة لتوريد 
األغذية ملعسكرات الالجئني 
في األردن، ومخيم »داهوك« 

علي الوزان

»الوطني لالستثمار«: 1.120 دينار القيمة 
العادلة لسهم »ميزان« وتوصية باالحتفاظ

قال تقرير لشركة الوطني 
لالستثمار الذراع البحثية لبنك 
الكويت الوطن����ي إن مبيعات 
ش����ركة ميزان القابضة خالل 
الربع الثاني شهدت منوا بنسبة 
15% على أساس سنوي لتحقق 
51.6 مليون دينار ، مشيرا إلى 
أن مبيعات ميزان جاءت أعلى 
من التوقعات بنسبة 8% والتي 
قدرتها عند 47.6 مليون دينار. 
وعزا التقرير النمو القوي في 
اإليرادات إلى رواج عمليات البيع 
في شهر رمضان، حيث شهدت 
الش����ركة زيادة في مبيعاتها 
من املواد الغذائية األساس����ية 

وحتديدا األرز.
وأشار التقرير إلى أن قطاعات 
الغذائي����ة والصناعات  املواد 
التحويلية والتي شكلت نحو 
52% من إجمالي املبيعات شهدت 
زيادة في مبيعاتها بنسبة %13 
على أساس سنوي خالل الربع 

الثاني من العام 2015.
»الوطن����ي  وأوضح����ت 
لالستثمار« أن قطاع اخلدمات 
شهد منوا مطردا ليسجل ارتفاعا 
بنحو 112% في املبيعات خالل 
الربع الثاني بسبب عقود الشركة 
مع برنامج الغذاء العاملي التابع 
لألمم املتحدة. وقال التقرير إن 
القطاع  قطاع اخلدمات يشكل 
نحو 9% م����ن إجمالي مبيعات 
الشركة خالل الربع الثاني من 

.2015
وأش����ار التقري����ر إل����ى ان 
الشركة حققت صافي ربح بلغ 
7.3 مالي����ني دينار بنمو بلغت 
نسبته 66%، مشيرا إلى أنه مع 
املتكررة  البنود غير  استبعاد 
مثل تعويض من شركة تأمني 
وأرباح من بيع بعض األصول 
فإن صافي الربح خالل الفترة 
يبل����غ 4.9 مالي����ني دينار أقل 
بنحو 2% من توقعات »الوطني 

لالس����تثمار« البالغة 5 ماليني 
دينار . وحصلت »ميزان« على 
تعويض نهائي من إحدى شركات 
التأمني، تقدر قيمته ب� 3.3 ماليني 
دينار نتيجة للتغطية التأمينية 
على مصفاة الشركة الكويتية 
إلنتاج الزيوت والشحوم )إحدى 
الشركات التابعة(، التي كانت 
قد احترق����ت في أكتوبر 2012. 
وحققت الشركة 104.5 ماليني 
دينار إي����رادات خالل النصف 
االول من 2015 بارتفاع نسبة 
12.8% عن الفترة ذاتها من العام 
املاضي، فيما قفزت ارباح الشركة 
خالل نفس الفترة بنحو %45.5 

إلى 12.8 مليون دينار.
»الوطن����ي  وأوضح����ت 
املالية  القوائم  أن  لالستثمار« 
الكاملة ليس����ت متاحة إلجراء 
تقييم كامل ألرباح الش����ركة، 
موضحا ان منو املبيعات جاء 
أعلى م����ن التوقعات فيما جاء 
صاف����ي الدخل متماش����يا مع 
التقرير  التوقعات. وأوص����ى 
باالحتفاظ بسهم ميزان القابضة 
حيث حدد القيمة العادلة للسهم 
عند 1.120 دينار أقل بنحو 5% من 
السعر السوقي للسهم والبالغ 
1.180 دينار، مشيرا إلى أن السهم 
ارتفاعا بنحو 22% منذ  سجل 

بداية التغطية عليه.
وسجل سهم »ميزان« ارتفاعا 
كبيرا بلغت نس����بته 60% عن 
سعر الطرح بالبورصة البالغ 
740 فلس����ا مقابل 1.180 دينار 
سعر السهم الس����وقي حاليا. 
وأدرجت أس����هم شركة ميزان 
القابضة بالسوق الكويتي في 
احلادي عشر من شهر يونيو 
املاضي حيث يبلغ رأس����مالها 
29.6 مليون دينار موزع على 
296 مليون سهم، فيما تباشر 
عملياتها في سبع دول من خالل 

29 شركة تابعة لها.

السماح لرجال 
الشركة بالدخول 
للمساكن لداوٍع 

أمنية

»اإلطفاء« تشترط 
الفصل النهائي عن 
املباني وعدم البناء 

مبصانع خطرة

»هيئة الصناعة« 
تشترط مساحة ال 
تزيد على 10% من 

القسيمة

مساحة القسيمة.
٭ أن يكون موقع سكن العمال 
داخل القسيمة الصناعية بعيد 
مبس���افة كافية عن مناطق 
االنت���اج الصناع���ي داخل 

القسيمة.
الغ���رف داخل  ٭ أن تكون 
سكن العمال ذات تهوية جيدة 
ومكيفة وتتوافر فيها االضاءة 

الكافية.
٭ أن تكون مص���ادر املياه 
املع���دة لالس���تعمال اآلدمي 
الس���كن نظيفة  ملستخدمي 
وصاحل���ة لالس���تهالك مع 
ضرورة متابعة حالة خزانات 
املي���اه للتأكد من س���المتها 

ونظافتها.
٭ تصريف مخلفات الصرف 
الصحي اآلدمي عبر ش���بكة 
معدة لذل���ك ومربوطة على 
العام���ة للصرف  الش���بكة 
الصح���ي أو ف���ي حالة عدم 
الرب���ط يت���م جتميعها في 
جورة مخصص���ة للصرف 
الصحي وس���حبها بواسطة 

ناقل معتمد.
٭ تزوي���د س���كن العم���ال 
بالعدد الكافي من احلاويات 
القمامة  املخصصة لتجميع 
واملخلفات وتزويدها باالكياس 
املع���دة لهذا  البالس���تيكية 
الغرض والتي يتعني إغالقها 
بإح���كام والتخل���ص منها 

بالطرق البيئية السليمة.
٭ من���ع اي���واء احليوانات 
واملاش���ية والطيور الداجنة 

داخل سكن العمال.
٭ مينع استغالل سكن العمال 
في تخزين املواد األولية أو 
املنتج النهائ���ي أو أي مواد 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير 

مباشر بعملية اإلنتاج.

منو قوي 
إليرادات »ميزان 

القابضة«
بالربع الثاني 

بفضل مبيعات 
شهر رمضان

السهم يسجل 
60% ارتفاعًا

عن سعر الطرح 
بالبورصة البالغ 

740 فلسًا

أرباح الشركة 
بعد استبعاد 
بيع األصول 
وتعويضات 

شركة التأمني 
أقل من 
التوقعات

بسبب سياسات البنوك املركزية الفاشلة

»سوسيتيه جنرال«: استعدوا لنسخة جديدة من أزمة 2008
مدحت فاخوري 

قال تقرير صادر عن بنك سوسيتيه جنرال 
ان السياسات الفاشلة للبنوك املركزية جتهز 
لنسخة جديدة من األزمة املالية العاملية التي 
شهدها االقتصاد العاملي في عام 2008، ولكنها 

ستكون أكبر في هذه النسخة. 
ويقول خبير االستراتيجيات لدى »سوسيتيه 
 CNBC جنرال« ألبرت ادواردز، نقال عن صحيفة
األميركية: ان تدخل الصني من اجل اس���تقرار 
أسواق األسهم لديها بعد تقلبات األسعار األخيرة 
هو جزء من س���يناريو األزمة املالية العاملية 
الكبرى القادمة، إلى جانب ان انخفاض أسعار 
الفائدة والعجز املالي الكبير لدى الدول األوروبية 

سيدفع االقتصاد العاملي نحو السقوط.
ويضيف ادواردز: ستزداد وتيرة التيسير 
الكمي بس���رعة خالل الفترات القادمة، بعد ان 
كان الداعم األساسي لعدد من البنوك املركزية 

الكبرى أعقاب األزمة، وذلك من خالل األموال 
التي مت إنشاؤها لشراء األصول مثل السندات 
احلكومية، مما س���اعد على ضخ السيولة في 
األس���واق بهدف حتفيز االقتصاد على نطاق 

واسع.

االحتياطي الفيدرالي ورفع الفائدة

وأوضح إدواردز ان السياسة النقدية السهلة 
لفت���رات طويلة هي التي جعل���ت الكثير من 
املستثمرين يتوقعون رفع االحتياطي الفيدرالي 
األميركي للفائدة في وقت مبكر من هذا العام، 
حيث ان الوضع االقتصادي العاملي وحتسن 
معدالت منو الناجت احمللي اإلجمالي األميركي 
وانخفاض معدالت البطالة إلى 5.3% في يونيو 
املاضي، عوامل تدفع لرفع الفائدة في سبتمبر 
املقبل وفقا ملدير االستثمارات لدى سوسيتيه 

جنرال مانيش سينغ. 
وكان مجلس االحتياطي الفيدرالي قد أشار 

األربعاء املاضي الى انه ينتظر املزيد من التحسن 
لس���وق العمل األميركي وان يتحرك التضخم 
صعودا نحو الهدف املقرر له وهو 2% قبل رفع 
أسعار الفائدة، وبالنسبة للقارة األوروبية فان 
هناك تكهنات بأن هن���اك جماعة أكثر حتفظا 
لدى بنك اجنلترا املركزي قد ترفع قريبا أسعار 

الفائدة في بريطانيا.

التدخالت الصينية

ويتح���دث ادواردز عن التدخالت الصينية 
قائال: تأتي هذه التدخالت بعد التقلبات التي 
شهدتها األسواق اآلسيوية، وبعد ان ارتفعت 
أسعار األسهم بشكل غير منطقي نظرا لسهولة 
اإلقراض، فيما أعل���ن البنك املركزي الصيني 
في وقت سابق ان هناك أدوات مالية مختلفة 
قد تستخدم لضمان السيولة في السوق حتى 
نهاية العام، وذلك بحس���ب ما جاء في وكالة 

رويترز.

العقود غير محددة 
املدد ومرتبطة 

باألوضاع السياسية 
باملنطقة وأوضاع 

الالجئني

2.2 مليون دينار 
إيرادات غير متكررة 

بالنصف األول
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الدين املرتفع 
لليونان وسجله 

السيئ ال يؤهالنه 
لبرنامج إنقاذ 

ثالث

صندوق النقد: 
التضخم املتدني 
خطر على اقتصاد 

منطقة اليورو

قيمة دعم الطاقة على الصعيد 
العاملي خالل العام احلالي إلى 
5.3 تريليونات دوالر، وهو ما 
يعادل 6.5% من الناجت احمللي 

اإلجمالي العاملي.
وأشار الصندوق الى أهمية 
إصالح دعم الطاقة خصوصا 
التي يرتف���ع لديها  لل���دول 
نصيب الف���رد من اإلعانات، 

 )FDI( االستثمار األجنبي املباشر
أو تغذية صناعتها الناشئة. هذا 
هو احلال السائد في دبي أو في 

الصني وسنغافورة. 
ولفت التقرير إلى أن التركيز 
على البنية التحتية هو القاسم 
املشترك في معظم خطط التنمية 
لدول مجل����س التعاون، حيث 
صب تركيز رؤية الكويت لعام 
2020 على تطوير امليناء والبنية 
التحتية للمطار لتصبح مركزا 
للتجارة واخلدمات اللوجستية. 
إذ إن طموح����ات الكوي����ت بأن 
تصبح مرجع����ا ماليا تتطلب 
تطوير البنية التحتية لالتصاالت 
وامله����ارات ذات الصلة بالقوى 
العاملة. كما ميثل االستثمار في 
البني����ة التحتية أحد اجلوانب 
الرئيس����ية لتنويع االقتصاد 
وحتفيز القطاعات املس����تهدفة 
في خطط التنمية في جميع دول 
التعاون األخرى، وتعطي حتسني 
نوعية املؤسسات والتغييرات 
التشريعية أهمية كبرى. في حني 
يبقى الهدف النهائي املتمثل في 
التنويع على حاله، وتختلف 
خطط تطبيق هذه األهداف، 
إذ تطبق في البحرين خطة 
»دعه يعمل«، وتطبق خطة 
الفع���ال لقطاعات  الترويج 

أظهر تقرير صادر عن شركة »pwc« ان أداء 
س����وق االكتتاب العام األول����ي في دول مجلس 
التعاون اخلليجي سجل عالمات االنتعاش من 
حيث عدد االكتتاب����ات وإجمالي العائدات التي 
حتققت خالل الربع الثاني من عام2015 مقارنة 
بالربع األول، مظهرا بعض االهتمام بسوق االكتتاب 
قبيل الهدوء املعتاد الذي يخيم على شهر رمضان 

وفصل الصيف. 
وقال التقرير ان سوق االكتتاب العام األولي 
في اململكة العربية السعودية كان أنشط أسواق 
االكتتاب في الربع الثاني من العام، وكذلك منذ 

مطلع العام حتى اآلن، بثالثة اكتتابات متثل %75 
من مجموع عدد االكتتابات العامة األولية وعائدات 
بقيمة مليار دوالر متثل 87% من إجمالي العائدات 
التي حتققت خالل الربع الثاني من العام، وذلك 
وفقا لقسم أس����واق املال وخدمات االستشارات 

.»pwc« احملاسبية لدى
وذكر التقرير ان دول مجلس التعاون اخلليجي 
شهدت خالل الربع الثاني من عام 2015 ما مجموعه 
4 اكتتابات عامة أولية بإجمالي عائدات 1.15 مليار 
دوالر مقارنة باكتتاب وحيد خالل الربع السابق من 

نفس العام والذي جمع 185.4 مليون دوالر.

رصد مركز اجلمان ثبات عدد حركة امللكيات 
املعلنة في قوائم كبار مالك الش����ركات املدرجة 
في سوق الكويت لألوراق املالية خالل األسبوع 
املاضي املنتهي في 2015/07/30 على 9 حركات، 
وذلك كما هو عدد حركة امللكيات املعلنة خالل 
األس����بوع قبل املاضي املنتهي في 2015/07/23، 
وقد كانت عمليات رفع امللكيات خالل األسبوع 
املاضي مساويا لعمليات خفضها بواقع 4 حركات 
لكال االجتاهني، بينما كانت هناك حركة واحدة 
فقط لعمليات اخلروج م����ن قوائم كبار املالك، 
في حني ل����م يتم رصد أي عملي����ة للدخول في 

القوائم املذكورة.
وقال التقرير ان معظم حركة امللكيات املعلنة 
خالل األس����بوع املاضي كانت موزعة على عدة 
محاور، منها: محور »بيتك«، حيث خفض حصته 
في ثالث شركات، األولى: » أركان « مبقدار 0.318 
نقطة مئوية من 11.150 إلى 10.832%، والثانية: 
»اإلمناء« بواقع 0.253 نقطة مئوية من 55.920 
إل����ى 55.667%، والثالثة: »اخلصوصية« بفارق 
0.060 نقطة مئوية من 30.490 إلى 30.430%، في 
حني رفع » بيتك « حصته في »اخلليجي« مبقدار 

0.417 نقطة مئوية من 19.550 إلى %19.967.

»اجلمان«: »بيتك« يخفض حصته 
في 3 شركات ويرفعها بـ »اخلليجي«

حيث ستنعكس اإلصالحات 
على احلد من التلوث البيئي 
وتوليد اإليرادات التي تدعو 

احلاجة إليها.

محددة في دبي.
وي����رى التقري����ر أن الفرق 
الرئيسي بني دول اخلليج يكمن 
ف����ي درجة تنفيذه����ا خلططها 
التنموية، إذ استطاعت اإلمارات 
وقطر تطبيق اخلطط على أرض 
الواقع بكفاءة وكذلك البحرين 
إل����ى حد ضئي����ل. كما وصلت 
مستويات جودة البنية التحتية 
في عمان والسعودية ملستوى 
مواز ملنطقة اليورو بالرغم من 
مجيئهم في أسفل القائمة. على 
اجلانب اآلخر، يختلف الوضع 
جذريا في الكويت، حيث ال يتم 
تطبيق مشاريع التنمية اجلديدة، 
التحتية  البنية  وكذلك نوعية 
احلالية متهالكة، ومن املستبعد 
جدا حتقيق هدف تكوين مركز 
للتجارة واخلدمات اللوجستية 
دون اتخاذ إجراءات حازمة في 
الس����نوات القادمة، بالرغم من 
أن اتخاذ إجراءات حازمة يعني 
املخاطرة، لكن رمبا كان اخلطر 
األكبر هو عدم اخلوض في أي 

مخاطرة على اإلطالق.

أش���ار تقرير ص���ادر عن 
الى  الدولي  النق���د  صندوق 
ان الكوي���ت جاء ف���ي املركز 
الثالث عامليا في نصيب الفرد 
من الدع���م احلكومي للطاقة 
حيث بلغت حصة الفرد من 
الدعم 3430 دوالرا )نحو ألف 

دينار(.
ووفقا للتقرير الذي عرضته 
»ارقام« فإن قطر تصدرت دول 
العالم، حيث بلغت حصة الفرد 
من الدعم 5995 دوالرا، وجاءت 
لوكسمبرغ في املرتبة الثانية 
حيث بلغت حصة الفرد من 
دعم الطاقة 3747 دوالرا، ثم 
اململكة العربية السعودية في 
املرك���ز الرابع عامليا ب� 3395 
دوالرا، فالبحرين بنحو 3225 
دوالرا فيما جاءت اإلمارات في 
املركز السادس بنحو 3023 

دوالرا.
وتوق���ع التقرير أن تصل 

قال تقرير صادر عن شركة 
آس����يا كابيتال االستثمارية إن 
دول اخلليج تتش����ابه إلى حد 
كبير ف����ي العديد من اجلوانب 
مثل مستويات الدخل واالعتماد 
على النف����ط، بينما االختالفات 
ف����ي بعض اجلوان����ب األخرى 
الفتة للنظر، على سبيل املثال، 
نوعية البنية التحتية للموانئ 
في اإلم����ارات هي من بني أعلى 
املعدالت في العالم، بعد هولندا 
وسنغافورة، ولكن أقل بكثير من 
معايير منظمة التعاون والتنمية 

في الكويت.
وذك����ر التقرير أن مؤش����ر 
جودة امليناء هو مقياس لرضا 
املستخدمني عن البنية التحتية، 
الذي مت احلصول عليه عن طريق 
مسح شمل العديد من الصناعات. 
كذلك، اختالفات البنية التحتية 
كثيرة في مجال النقل اجلوي، 
إذ تشكل اإلمارات وقطر مراكز 
جتارية مهمة، يتركز فيهما نحو 
60% و23% من بضائع منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
مقابل 1% في الكويت والبحرين 
وعمان. كما استحوذت مطارات 
اإلمارات وقطر على 37% و%10 
من حركة املسافرين في الشرق 
األوسط وش����مال أفريقيا. وال 
تش����كل االتصاالت استثناء، إذ 
تقع السعودية والكويت وعمان 
دون متوسط دول اخلليج بفارق 
كبير، حيث ميثل مس����تخدمو 

اإلنترنت أقل من %75.

البنية التحتية

وأش����ار التقرير إلى وجود 
عالقة واضحة بني مس����تويات 
الدخل ونوعية البنية التحتية، 
حيث اتبعت بعض الدول سبيل 
التطوير االستثماري وحتديث 
سهم رأس����مالها من أجل جذب 

أكبر 6 دول في العالم من حيث نصيب الفرد من دعم الطاقة

1000 دينار حصة الفرد

165 مليون دوالر قيمة الواحد

صندوق »النقد «: الكويت باملركز الثالث 
عاملياً في دعم الطاقة

»آسيا كابيتال«: تباين كبير بني الكويت
ودول اخلليج في البنية التحتية

»pwc«: »املركزي الكويتي«
يصدر 9 أذون خزانة بالربع الثاني

في الربع الثاني. وبدأ اليورو 
األسبوع عند مستوى 1.0971 
دوالر ليرتفع بعدها إلى 1.1128 
 IFO دوالر بعد أن أشار مؤشر
األملاني ملناخ قطاع األعمال 
إلى حتسن الوضع مع قراءة 
فاقت توقعات األسواق. وأغلق 
اليورو األسبوع عند 1.0991 
دوالر بعد أن بلغ أدنى مستوى 

له عند 1.0892دوالر.

البطالة األميركية

ارتفعت طلب���ات إعانة 
البطالة األميركية في األسبوع 
املاضي بع���د أن بلغت أدنى 
مستوى لها منذ أربعة عقود، 
وذلك متاشيا مع ارتفاع سوق 
العمل. فقد ارتفعت طلبات 
البطالة مبقدار 12 ألف نقطة 
لتصل إلى 2670 ألف نقطة في 
الفترة املنتهية في 25 يوليو، 
بعد أن سجلت 255 ألف نقطة 
في األس���بوع السابق، وهو 
الرقم األدنى من���ذ نوفمبر 
1973. وتراجع معدل األسابيع 
الذي يوفر صورة  األربعة، 
أكثر دقة لقوة سوق العمل، 
مبقدار 3.750 ألف نقطة ليصل 
إلى 274.750 ألف نقطة في 
األسبوع املاضي. وتعتبر أي 
ق���راءة دون 300 ألف نقطة 
تعيينا مس���تداما وتساعد 
إقناع واضعي سياسة  على 
الفيدرالي  مجلس االحتياط 
ب���أن االقتصاد يتحمل رفعا 

لسعر الفائدة اإلسنادي.

تضخم متدنٍ

وقال التقرير إن مؤش���ر 
سعر املستهلك األوروبي بقي 
على حاله عند 0.2% رغم أن 
التضخم األساس ارتفع من 
0.8% ف���ي يونيو إلى %0.9، 
ورغم االرتفاع في األسعار 
الثالثة املاضية،  في األشهر 

يبقى التضخم أقل بكثير من 
البنك  املعدل املستهدف من 
املركزي األوروبي البالغ أقل 

بقليل من %2.
وقال صندوق النقد الدولي 
إن التضخم املتدني هو خطر 
على اقتصاد منطقة اليورو، 
وأضاف أنه يجب على البنك 
املرك���زي األوروبي أن ميدد 
الكمي  برنامجه للتس���هيل 
إلى ما بعد س���بتمبر 2016. 
وبحس���ب توقع���ات البنك 
املركزي األوروبي، يتوقع أن 
يبقى معدل التضخم متدنيا 
في املدى القريب قبل أن يرتفع 
إل���ى 1.5% ف���ي 2016. ولكن 
انخفاض أسعار الطاقة يشكل 
خطرا كبيرا باجتاه خفض 
إلى ما دون  التضخم  معدل 
البنك  املعدل املستهدف من 

املركزي األوروبي.

المركزي األوروبي 

وأوض���ح التقري���ر أن 
املرك���زي األوروبي  البنك 
الس���يولة  مدد مس���اعدة 
ألوقات الطوارئ مبقدار 900 
مليون يورو في األسبوعني 
املاضيني، فيما أبقى السقف 
يوم األربعاء املاضي عند 91 
مليار يورو دون أية زيادة 

جديدة. 
توقع���ات  وبعك���س 
األس���واق، لم يطلب بنك 
اليونان أي متويل إضافي، 
كما أن صندوق النقد الدولي 
ف���ي اجلولة  لن يش���ارك 
املفاوضات  الثالث���ة م���ن 
اخلاص���ة ببرنامج اإلنقاذ 
املال���ي لليون���ان، علما أن 
الدين املرتفعة  مستويات 
لليونان وس���جله السيئ 
ف���ي تطبيق اإلصالحات ال 
يؤهالنه لبرنامج إنقاذ ثالث 
من صندوق النقد الدولي.

الفيدرالي  مجلس االحتياط 
أن االستهالك واإلسكان كانا 
احملرك���ني الرئيس���ني لنمو 
الناجت احملل���ي اإلجمالي في 
الربع الثاني. فقد ارتفع هذا 
الناجت بنسبة معدلة سنويا 
بلغت 2.3% في الربع الثاني 
إلى  التعديل  إثر رفعها بعد 
0.6% في األشهر الثالثة األولى 

من السنة. 

أسعار النفط

الس���لع، قال  وفي عالم 
التقري���ر إن أس���عار النفط 
القلق  ارتفاع  انخفضت مع 
إزاء فائض اإلمداد العاملي بعد 
أن أفاد رئيس منظمة أوپيك 
بأنه لن يكون هناك خفض في 
اإلنتاج. وتتجه أسعار النفط 
عند ضفتي األطلس���ي نحو 
خامس أسبوع من االنخفاض. 
في املقاب���ل ارتفعت طلبات 
السلع املعمرة في يونيو %3.4 
إثر خفضه���ا إلى 2.2% بعد 
املراجعة في مايو، لتتفوق 
بذلك على التوقعات بارتفاع 
3.2%. وارتفع���ت الطلبات، 
املواص���الت،  باس���تثناء 
بنس���بة 0.8% وهي النسبة 
األعلى منذ أغسطس 2014، 
متجاوزة التوقعات بارتفاع 
نسبته 0.5%. وفي الوقت ذاته 
ارتفعت الطلبات على السلع 
الرأس���مالية األساس %0.9 
في يونيو بعد تراجعها في 
الشهرين األخيرين. وما زالت 
الطلبات األساس في منتصف 
هذه السنة دون مستويات 

عام 2014 بنسبة %3.4.
الصرف األجنبي

وم���ن ناحي���ة الصرف 
األجنبي، ارتفع الدوالر مقابل 
معظم العمالت الرئيسة بعد 
أن أظهرت البيانات أن النمو 
االقتصادي األميركي تسارعا 

ذكر تقرير صادر عن بنك 
الكوي���ت الوطني أن اهتمام 
األسواق متحور في األسبوع 
املاضي ح���ول قرار مجلس 
االحتياط الفيدرالي اخلاص 
برفع أسعار الفائدة، بعد أن 
أفاد املجلس بوجود احتمال 
كبير بأن يرفع أسعار الفائدة 
هذه السنة بناء على مؤشرات 
منو االقتصاد األميركي، في 
حني يتحول االهتمام ملا تبقى 
من الصيف إلى بيانات النمو 
والوظائ���ف والتضخم التي 
ستس���اعد املستثمرين على 
حتدي���د م���ا إذا كان مجلس 
االحتياط س���يرفع أس���عار 
الفائدة في سبتمبر أو الحقا 

هذه السنة.

سعر الفائدة

وتن���اول التقري���ر قرار 
الفيدرال���ي حول  املجل���س 
أسعار الفائدة التي بقيت على 
حالها، ولكن بيانه لم يقدم 
أي إشارة بخصوص توقيت 
الرف���ع. وتتوقع اللجنة أنه 
سيكون من املالئم رفع النطاق 
املستهدف لسعر الفائدة على 
األموال الفيدرالية عندما ترى 
املزيد من التحسن في سوق 
العمل وتكون واثقة مبا يكفي 
إلى  التضخم س���يعود  بأن 
نسبته املستهدفة البالغة %2 
في املدى املتوسط. ويعتبر 
النمو األميركي قويا وثابتا 
مبا يكفي لرفع أسعار الفائدة 
هذه الس���نة وإنهاء مرحلة 
س���عر الفائدة البالغ صفرا 
منذ 2008. وم���ن أجل عدم 
التسبب بهلع في األسواق، 
يبقى قرار مجلس االحتياط 

رهنا بالبيانات.
ف���ي حني من���ا االقتصاد 
األميركي بوتيرة أسرع في 
الرب���ع الثان���ي، وذكر بيان 

ارتفاع الدوالر مقابل معظم العمالت الرئيسية بعد مؤشرات بنمو االقتصاد األميركي في الربع الثاني

»الوطني«: منو االقتصاد األميركي يدعم توقعات رفع الفائدة

»النوادي« تدرس االنسحاب من البورصة
أعلنت شركة النوادي القابضة »النوادي« 
عن انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة يوم األربعاء 
املقبل، وذلك للبحث في توصية االنسحاب 
االختياري من السوق الكويتي لألوراق املالية 

وذلك لألسباب التالية:
� تراجع حجم السيولة بالسوق الكويتي.
� تراجع القيمة السوقية ألسهم الشركة.

� ضع���ف مس���توى الت���داول على أس���هم 
الشركة.

� ارتفاع كلفة اإلدراج من املصاريف والرسوم 
التي تقوم الشركة بدفعها سنويا بدون عائد 

جدي منها.
� رغبة الشركة في احلفاظ على استثمارات 

مساهميها.
� القيمة الدفترية للس���هم ال تعكس القيمة 

املعلنة بالسوق.

2.4 مليون دينار أرباح »أسمنت اخلليج«
أعلنت شركة أسمنت اخلليج عن بياناتها 
املالية للنصف األول من العام احلالي محققة 
أرباحا تقدر ب� 2.4 مليون دينار مقابل أرباح 
3.3 ماليني دينار لذات الفترة من العام املاضي، 

بنسبة انخفاض بلغت %30.
وأوضحت الشركة انه رغم حتسن الكفاءة 
التشغيلية وانخفاض تكلفة اإلنتاج، إال أن 
تأثر األسواق اخلارجية كان السبب الرئيسي 

في انخفاض صافي األرباح.

تابعة لـ »املشتركة« تفوز بعقد
بـ 8.7 ماليني دينار

 
قالت ش���ركة املجموعة املش���تركة للمقاوالت 
»املش���تركة« ان فرع الشركة في دبي )شركة 
املجموعة املشتركة للمقاوالت � دبي(، قد حازت 
على اقل األسعار في املناقصة اخلاصة بأعمال 
إنشاء وصيانة أعمال البنية التحتية والطرق 

واخلدمات ل� 346 وحدة س���كنية، في منطقة 
مكان � حتا � اإلمارات العربية املتحدة، التابعة 
ملؤسسة محمد بن راشد لإلسكان، بقيمة 106.9 
ماليني درهم إماراتي ما يعادل 8.7 ماليني دينار 

تقريبا، ومبدة تنفيذ قدرها 365 يوما.

تغيير أسهم »متويل اخلليج«  
إلى »جي اف اتش«

أعلن س���وق الكويت لألوراق املالية بأن 
شركة بيت التمويل اخلليجي »متويل خليج« 
أفادته بأنه بناء على موافقة اجلمعية العامة 
غير العادية للشركة بتاريخ 12-4-2015 فقد 
الرسمية لدى اجلهات  استكملت اإلجراءات 
املختصة لتغيير اس���مه التجاري من بيت 
التمويل اخلليجي إلى مجموعة جي اف اتش 

املالية وذلك اعتبارا من 2015-7-30.

36% منو أرباح »التغليف«
أعلنت الش���ركة الكويتية لصناعة مواد 
التغلي���ف عن بياناتها املالية للنصف األول 
من العام احلال���ي محققة أرباحا تقدر ب� 1.1 
مليون دينار مقابل أرب���اح 837 ألف دينار 
لذات الفترة من العام املاضي، بنس���بة منو 

بلغت %36.
وأوضحت الشركة ان سبب ارتفاع األرباح 
يعود لزيادة املبيعات وانخفاض سعر املواد 

اخلام نتيجة النخفاض أسعار النفط.

117% انخفاضًا في أرباح »أدنك«
الدار  البيان���ات املالية لش���ركة  أظهرت 
الوطنية للعق���ارات »أدنك« للفترة املنتهية 
في 30 يونيو 2015 حتوال سلبيا خالل النصف 

األول بنسبة انخفاض %117
وأوضحت الش���ركة في بيان على املوقع 
الرسمي للبورصة أن الشركة شهدت خالل 

النصف األول من العام احلالي خسائر بلغت 
132 ألف دينار مقابل 761 ألف دينار في ذات 

الفترة من 2014.
وأرجعت »الشركة« سبب التحول السلبي 
في النتائج بتلك الفترة إلى انخفاض نتيجة 
خسائر غير محققة بقيمة االستثمارات املتاحة 

للبيع.

55% تراجعًا في أرباح »إيكاروس«
أعلنت شركة ايكاروس للصناعات النفطية 
عن بياناتها املالية للنصف األول من العام 
احلالي محققة أرباحا تقدر ب� 4 ماليني دينار 
مقابل أرباح 8.8 ماليني دينار لذات الفترة من 
العام املاضي، بنس���بة انخفاض في األرباح 

بلغت %55. 
التراجع بسبب  ان  الش���ركة  وأوضحت 
االنخفاض احلاد في أرباح بيع األسهم نتيجة 
االنخفاض في عدد وسعر األسهم املبيعة في 

الربع الثاني من العام احلالي.

»كفيك«: اتفاق مع غير املنتظمني لسداد 
مديونيات بـ 1.5 مليون دينار

أعلنت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار 
)كفيك( أنها توصل���ت إلى إتفاق مع بعض 
عمالئها غير املنتظمني لس���داد مديونياتهم 
بالكامل، هذا وقد بلغت حجم هذه املديونيات 
1.5 مليون دينار تقريبا س���يتم حتصيلها 
خالل الربعني الثالث والرابع من العام، هذا 
ويبلغ األثر املالي لتلك االتفاقيات تسجيل 
أرباح بقيمة 750 ألف دينار تقريبا بواقع 2.4 
فلس للسهم خالل الفترة املتبقية من العام 

عند إمتام حتصيل هذه املديونيات.
كما أن هذا االتفاق سيؤدي إلى خفض نسبة 
الديون غير املنتظمة حملفظة التمويل التجارية 
بالشركة بشكل جوهري مما ينعكس بشكل 

جيد على املؤشرات املالية للشركة.

أخبار البورصة
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فاز 7 من عمالء بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
بجوائز قيمة عبارة عن ربح قيمة مش����ترياتهم 
بح����د أقصى 3000 دوالر لكل منهم في الس����حب 
اخلامس للحملة الترويجية للبطاقات املصرفية 
التي حملت عنوان »اربح قيمة مش����ترياتك نقدا 
حتى 3000 دوالر«، 
واملس����تمرة حت����ى 
15 س����بتمبر 2015، 
لتش����جيع العمالء 
على استخدام بطاقات 
الڤيزا وماستركارد 
)االئتمانية واالعتماد 
املس����بق  والدف����ع 
والصرف اآللي( في 
مش����ترياتهم داخل 

وخارج الكويت.
والفائ����زون هم: 
منجد بدر القناعي، فيصل قزاز اجلاسم، خالده جاسم 
الهولي، شهال يوسف العبدلي، دعاء عبداحملسن 
عبداهلل، فهد عبدالرحمن العنيزي، عبداهلل فياض 

العنزي.
وتتيح احلملة حصول كل مستخدم لبطاقات 
»بيتك« على فرصة واحدة لدخول السحب لربح 
جائزة يومية قيمة عبارة عن »قيمة مش����ترياته 
نقدا حتى 3000 دوالر« مقابل كل 10 دنانير للشراء، 
من خالل اس����تخدام بطاقات »بيتك« االئتمانية 
واالعتماد والدفع املسبق داخل وخارج الكويت، 
وكذلك من خالل استخدام بطاقات الصرف اآللي 
خارج الكويت فقط، وكلما تضاعف مبلغ اإلنفاق 
زادت فرص التأهل لدخول الس����حب االلكتروني 

الذي كان يجرى اسبوعيا. 
وتأتي احلملة استمرارا للعروض املميزة التي 
يقدمها »بيتك« لعمالئه من حملة البطاقات املصرفية 

املتنوعة مكافأة لهم.

»ميد«: » الغامن إنترناشيونال«
توقّع عقد إزالة التلوث النفطي

تراجع إنتاج النفط الروسي في يوليو

إيران: إلغاء العقوبات
قد يرفع إنتاج النفط ملليون برميل

محمود عيسى

قالت مجلة ميد انه من املقرر ان توقع 
شركة الغامن انترناش���يونال عقدا حلفر 
ونقل وطمر نحو 500 ألف متر مكعب من 
التربة امللوثة من جنوب ش���رقي الكويت 
كجزء من خطة قوامه���ا 2.9 مليار دوالر 
لتنقية وتنظيف التربة املش���بعة بالنفط 
وإزالة بحيرات النفط التي جتمعت خالل 
األشهر األخيرة التي أعقبت حرب اخلليج، 
والتي اطلق عليها »مشروع إصالح البيئة 

الكويتية«.
وأشارت املجلة الى ان هذا العقد هو الثاني 
الذي يستهدف عملية إصالح مناطق التلوث 
وفقا ملا نسبته الى كبير املستشارين الفنيني 

في ش���ركة كويت ناشونال فوكال بوينت 
سعد السعد حيث توقعت بان يتم توقيع 
العقد في غضون األسبوعني املقبلني، كما 
اشارت الى ان العقد األول اختص بأولوية 
مناطق في ش���مال البالد وفازت به أيضا 

شركة الغامن انترناشيونال .
وأشارت املجلة الى ان مناطق األولوية 
تتمثل في املي���اه اجلوفية واملناطق التي 
تعتبر عرضة لتلوث طويل األمد على نحو 
تصعب إزالته في املستقبل، وكانت الكويت 
قد خططت في البداية لدفن التربة امللوثة 
بدرجة عالية تتجاوز 18% في 16 مكبا عمالقا، 
وقد أظهرت املسوحات التي مت اجراؤها ان 
هناك نحو 26 مليون متر مكعب من التربة 

امللوثة التي تعتبر بحاجة الى تنقية.

موس����كو - رويترز: أظهرت بيانات من 
وزارة الطاقة الروسية أمس تراجع إنتاج البالد 
من النفط إلى 10.65 ماليني برميل يوميا في 
يوليو من 10.71 ماليني برميل يوميا في يونيو.  
بينما بلغ اإلنتاج بالطن 45.033 مليون طن، 

مقابل 43.824 مليون طن في يونيو.
وبلغ إنتاج الغاز 44.77 مليار متر مكعب 
الش����هر املاضي مبا يع����ادل 1.44 مليار متر 
مكعب يوميا، مقابل 42.58 مليار متر مكعب 

في يونيو.

دبي � رويترز: قال وزير النفط اإليراني 
بيجن زنغنه أمس إن بالده تتوقع أن يرتفع 
انتاج النفط مبقدار 500 ألف برميل يوميا 
فور رفع العقوبات وبواقع مليون برميل 

في غضون أشهر.
وقال زنغنه »بدأنا التس���ويق بالفعل، 
وفي غضون يوم من رفع العقوبات سنرفع 

اإلنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا«.
ونقل التلفزيون عن���ه قوله إن انتاج 

اخل���ام اإليراني نزل نح���و مليون برميل 
يوميا من حوالي أربعة ماليني برميل بسبب 
العقوبات. وأضاف »سنعود إلى مستوى 
3.8 و3.9 ماليني برميل في غضون األشهر 

القليلة املقبلة«.
وقال »بعثت برس���الة إلى أوپيك بأن 
العقوب���ات س���ترفع وأننا س���نعود إلى 
مس���تويات االنتاج السابقة.. ولن نطلب 

إذنا من أحد الستعادة حقوقنا«.

أغنى أمرأة في العالم.. والدها حرفي فقد إصبعه وبصره خالل العمل

مليارديرة عصامية بدأت حياتها بتربية البط
تش���و تعمل ف���ي صناعة 
زجاج الساعات حتى تلقت 
اتصاال هاتفيا غير متوقع 
التنفيذي  الرئي���س  م���ن 
لش���ركة موتوروال يطلب 
منها مساعدة الشركة في 
تطوير الشاشة الزجاجية 
 ،Razer V3 جلهاز موتوروال
في ذلك احلني كانت غالبية 
شاش���ات أجهزة احملمول 
البالس�����تيك،  تصنع من 
ومنذ ذلك احل���ني توالت 
الطلبي���ات عليها من قبل 
شركات احملمول العاملية مثل 
HTC، نوكيا، س�امس��وجن، 
واكتملت بدخول شركة آبل 
ع���ام 2007 بطرحها جهاز 
اآليفون بلوح���ة مفاتيح 
تعم���ل باللم���س مما غير 
اللعبة ف���ي عالم الهواتف 
احملمولة، مما جعل شركة 
لينز تكنولوجي تهيمن على 

هذا القطاع.
وفي مارس املاضي مت 
طرح شركة لينز تكنولوجي 
لالكتت���اب العام، وحققت 
إي���رادات خالل  الش���ركة 
العام املاض���ي بلغت 2.4 

مليار دوالر.
وانت�قلت تش�و مؤخرا 
الس���يليكون  إل���ى وادي 
وس���يئول عاصمة كوريا 
اجلنوبي���ة لتك���ون جنبا 
إل���ى جنب م���ع املديرين 
التنفيذيني لكبرى الشركات 
العاملية مثل آبل وسامسوجن 
أكب���ر عمالئها،  كونهم���ا 
وحتقق الشركة نحو %75 
من إيراداتها من شركة آبل 

وسامسوجن.

العام  ومن املتوقع خالل 
احلالي ان تنتج مصانعها نحو 
مليار شاشة زجاجية، كلها 
متطورة حيث يبلغ سمكها 

جزءا من املليمتر.
وحالي����ا، تبل����غ تش����و 
العم����ر 44 عام����ا وهي  من 
تعتبر رمزا لفئة جديدة من 
املليارديرات العصاميات من 
النس����اء خاصة في الصني، 
حيث انها ب����دأت في تكوين 
ثروتها من الصفر وهو أمر 
نادر في عالم ال جتد فيه سيدة 
أعم����ال إال وان كانت وريثة 
لثروتها، ففي اليابان ال يوجد 
مليارديرة واحدة عصامية، 

وفقا ملجلة فوربس.
وقد اس����تطاعت تشو ان 
حتفر بصماتها في االقتصاد 
الصيني، من خالل تأسيسها 
لش����ركة لين����ز تكنولوجي 
الرائدة في صناعة عدسات 
وشاشات الهواتف احملمولة. 
وتبلغ قيمة حصة تشو في 
لينز تكنولوجي 7.2 مليارات 
دوالر، تلك الثروة تضعها على 
قدم املساواة مع قطب االعالم 
جون مالون ومؤسس موقع 

آي باي بيار أوميديار.
الرغ���م من كل  وعل���ى 
ذلك في ان تشو ليست من 
املشاهير مثل امللياردير جاك 
ماو مؤسس شركة علي بابا 
للتجارة اإللكترونية، ولم 
يكن يسمع عنها سوى القليل 
قبل طرح شركتها لالكتتاب 

العام املاضي.

اتصال هاتفي جعلها مليارديرة

وحتى عام 2003 ظلت 

زجاج الساعات، مما ادخرته 
بقيم����ة 3 آالف دوالر واعدة 

عمالءها بجودة منتجاتها.
وب����دأت تش����و بإصالح 
ماكينات ورشتها وتطويرها 
من خالل إدخال تقنيات حديثة 
وصعبة مم����ا منحها مركزا 
متقدم����ا بني بقي����ة املصانع 
ومنافسيها في مجال عدسات 
الس����اعات، فه����ذه الصناعة 
تتطلب تكنولوجيا متطورة 
للغاية، حيث تبلغ س����ماكة 
الشاشة أو العدسة جزءا من 
املليمتر ف����ي أغلب األحيان، 
ودائما ما تواصل تشو حتديث 
معرفتها على املستوى العاملي، 
فأصبح لديها صناعة مبليارات 
الدوالرات لتع����د واحدة في 
طليعة الصناعات الصينية 
الراقية، فهي حاليا واحدة من 
أكبر املوردين لشاشة أجهزة 
الكمبيوتر احملمول والهواتف 
احملمولة مبا في ذلك أجهزة 

آبل وسامسوجن.

مدحت فاخوري

امرأة عصامية  هي أغنى 
على وجه الكرة األرضية، فهي 
ليست وريثة ألحد األثرياء، 
هي الصغرى ب����ني 3 إخوة، 
ولدت في قرية صغيرة في 
مقاطعة هون����ان التي تبعد 
حوالي ساعتني جنوب مدينة 

تشانغشا.
ترعرت في مجتمع زراعي، 
وتوفيت والدتها وعمرها 5 
سنوات، ووالدها كان يعمل 
حرفيا فقد إحدى أصابع يديه 
وبصره في حادث عمل، انها 
تشو كونفي، التي بدأت قصة 
كفاحه����ا من خ����الل حياتها 
العملية في تربية املاش����ية 
والبط كي تس����اعد أسرتها 
عل����ى مواجهة أعباء احلياة، 
وفق����ا لصحيف����ة نيويورك 
تاميز األميركية. وفي س����ن 
ال� 16 تركت تش����و مدرستها 
متجهة إلى مدينة ش����ينزن 
جنوب الصني بحثا عن فرصة 
عمل أفضل، حيث كان حلمها 
ان تصبح مصممة أزياء، لكن 
القدر يلعب دوره حيث وجدت 
فرصته����ا في مصنع لزجاج 
عدسات الساعات، حيث بدأت 
بأج����ر يوم����ي دوالر واحد، 
وس����رعان ما برعت فيه إلى 
ان نهمها وشغفها في املعرفة 
والتعلم جعلها تترك املصنع 
بعد 3 أشهر بحثا عن املزيد 

من اكتساب اخلبرات.
وفي عام 1993 عندما بلغت 
22 عاما م����ن عمرها، قررت 
تشو ان تبدأ حياتها العملية 
كصاحبة ورش����ة لصناعة 

تشو كونفي مليارديرة عصامية بدأت حياتها من الصفر

كانت تطمح ألن 
تكون مصممة أزياء

توفيت والدتها 
وهي في اخلامسة 

ووالدها عامل أجري 

اتصال هاتفي غير 
مجرى حياتها

ال توجد مليارديرة 
عصامية فجميع 

املليارديرات ورثن 
ثرواتهن

خدمات إعالنية

»بيتك«: 7 فائزين بالسحب 
اخلامس حلملة البطاقات

الكويت تستضيف مؤمتراً لـ »مراكز التسوق« »ثري إم«: أول براءة اختراع
أعلنت شركة بيمكو إلدارة في دعم أجهزة االتصاالت

املتكاملة عن عزمها  العقارات 
اس����تضافة االجتماع السنوي 
للجيل القادم ملراكز التس����وق 
Next Generation Meeting للمرة 
األولى في الكويت خالل شهر 
املقبل مبشاركة عدد  سبتمبر 
كبير من الشركات واملؤسسات 
املالكة أو القائمة على إدارة مراكز 
التسوق وقطاع التجزئة بشكل 

عام في الكويت واملنطقة.
وأوضحت بيمك����و إلدارة 
العق����ارات املتكاملة التابعة ل� 
»م����دن األهلي����ة العقارية« أن 
االجتماع سيتم تنظيمه على مدى 
يوم واحد خالل شهر سبتمبر 
2015 من قبل بيمكو بالتعاون 
مع مجلس الشرق األوسط ملراكز 
التسوق )MECSC( وذلك بعدما 
حققت دوراته السابقة جناحات 

كبيرة.
وبهذه املناسبة، قال املدير 
التنفيذي لشركة بيمكو إلدارة 
العقارات املتكاملة محمد لطفي 
إن االجتماع الذي يعقد سنويا 
في إحدى دول املنطقة يستهدف 

تعزي����ز التعاون والتنس����يق 
وتب����ادل اخلب����رات فيما بني 
مراكز التسوق اإلقليمية وكذلك 
الكبرى  الشركات واملؤسسات 
التجزئة والعالمات  في مجال 
التجارية في املنطقة والعالم.

وأضاف أن االجتماع سيشهد 
القضايا  العديد من  مناقش����ة 
واملوضوعات ذات الصلة مبراكز 
التسوق وكيفية تفعيل وتطوير 
دورها في تنش����يط األسواق 
بشكل عام فضال عن استعراض 
العديد من اخلبراء واملتحدثني 
أوراق عمل متخصصة تتضمن 
جتاربهم الناجحة في مجاالت 
متعددة ومبا يؤدي الى تبادل 
اخلبرات والتجارب الناجحة.

وأش����ار إلى أن بيمكو التي 
ف����ي تق����دم خدماتها  جنحت 
املتنوع����ة ملش����روعات تبلغ 
قيمته����ا اإلجمالية نحو مليار 
دوالر تس����عى لتنظي����م هذا 
احلدث ف����ي الكويت لتعريف 
قطاع التسوق بالكويت بأحدث 
وافضل املمارسات واالجتاهات 
والتج����ارب في مج����ال مراكز 

التسوق وتعزيز عالقاتها مع 
اخلب����راء واملتخصص����ني في 
مجاالت مراكز التس����وق على 
املس����تويني اإلقليمي والدولي 
واستكشاف فرص عمل جديدة 
وتب����ادل املعلومات واخلبرات 
مع املشاركني من مختلف أنحاء 

املنطقة والعالم.

منحت »ثري إم« الش����ركة 
القائم����ة على نهج  العلمي����ة 
التع����اون اإلبداعي، أول براءة 
اخت����راع جتارية ف����ي منطقة 
اخلليج ألحد كبار مهندس����ي 
التكنولوجي����ة  التطبيق����ات 

الذي يعمل في شركة ثري إم 
اخلليج. 

ويتماش����ى هذا اإلجناز مع 
رؤية ثري إم املبنية على حث 
موظفيها على اإلبداع واالبتكار 
والتي اكتس����بت مؤخرا زخما 
كبيرا من خالل قيام الش����ركة 
بط����رح هويته����ا املؤسس����ية 
 3M Science. Applied :اجلديدة

 .™to Life
وق���د مت من���ح الب���راءة 
ابتكره أحمد  الذي  لالختراع 
غازي، مهندس أول تكنولوجيا 
التطبيقات في وحدة أسواق 
االتصاالت ملنطقة الش���رق 
األوسط وأفريقيا في شركة 
ث���ري إم، وال���ذي يعمل في 
مكتب دب���ي، تقديرا جلهوده 
 Embedded ابتكار تقنية في 
 Communication Enclosure
التي تستخدم الحتواء ودعم 
أجهزة االتصاالت والكيبالت 
داخل املنازل لتلبية متطلبات 

مش���اريع متدي���د األلي���اف 
.FTTX البصرية

وق����ال رئي����س األبح����اث 
والتطوير ملنطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا في ش����ركة »ثري إم« 
س����يونغ بي من: »يسعدنا أن 
يكون لدينا عقول مبدعة مثل 
أحمد غازي، الذين يساهمون في 
جناح شركتنا واختراع منتجات 
جديدة بهدف ضمان توفير حياة 
صحية وسعيدة لعمالئنا أينما 

كانوا«.
 وأضاف: »يلتزم موظفونا 
التزاما تام����ا مبواصلة البحث 
والتطوير، وه����و ما يتيح لنا 
تقدمي حلول تكنولوجية مبتكرة 
ومتميزة إلى عمالئنا في جميع 
أنحاء العالم. وبعد تبنينا هويتنا 
 3M Science. :املؤسسية اجلديدة
Applied to Life™، نتطل����ع إلى 
إتاحة املزيد من الفرص القيمة 
ملوظفينا لكي يتسنى لهم حتقيق 

محمد لطفي إجنازات إبداعية جديدة«. أحمد غازي 

محمد العثمان وغدير العوضي من البنك الوطني مع الطلبة 

»الوطني« يفتتح الدورة 4 لبرنامج الطلبة الصيفي

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة واألخيرة من 
برنامج التدريب الصيفي لعام 2015 واملخصص 
لطلبة املدارس والكليات الذين تتراوح أعمارهم 
ب����ني 15 و20 عاما، والذي يأتي تنظيمه في إطار 
املس����ؤولية االجتماعية لبنك الكويت الوطني 
وحرصه على دعم الش����باب والطلبة، ومنحهم 
فرصة صقل مهاراتهم وتأهيلهم لدخول س����وق 

العمل من خالل برامج تدريبية مكثفة. 
ويتضمن برنامج التدريب الصيفي مجموعة من 
مواد التدريب والدراسة لطلبة املدارس والكليات 
تشمل أساليب عمل الفريق وطرق التفكير اإلبداعي 
وسبل التعبير الذاتي األمثل وأساليب التعامل مع 
العمالء، إضافة إلى مفهوم معايير جودة اخلدمة 
وتأهيل ومتكني الطلبة من خالل املواد التدريبية 
واألكادميية املتط����ورة واحلديثة التي يوفرها 
البرنامج. وتتخلل الدورات جوالت ميدانية للطلبة 

املشاركني بهدف إتاحة املجال أمامهم لالطالع عن 
كث����ب على عمل إدارات البنك وفروعه.  ويهدف 
برنامج التدريب الصيف����ي إلى تعريف الطلبة 
بطبيعة عمل اإلدارات والفروع وآليات وأساليب 
العمل املصرفي من خالل اجلوالت امليدانية في 
البنك. وينقسم البرنامج إلى أربع دورات، مدة 
كل دورة أسبوعان. وتتوزع على حلقات تدريب 

نظرية وميدانية بواقع 5 ساعات يوميا.
وينظم بنك الكوي����ت الوطني هذا البرنامج 
للعام الرابع عش����ر على التوالي، وهو يش����هد 
إقباال متزايدا كل عام، ويهدف إلى املساهمة في 
تشجيع الطلبة خالل فترة إجازتهم الصيفية على 
التدريب واالنخراط في جتربة العمل املصرفي، 
كما إنه يأتي في إطار التزام بنك الكويت الوطني 
بدعم الشباب في مس����يرتهم للقيام بدور فاعل 

في املستقبل.

»التجاري« يعلن فائزي »النجمة« 
و»سوق دوت كوم«

»زين« تطلق موقعها اإللكتروني احملدث للتوظيف
أجرى البنك التجاري الكويتي السحب على 
»حس����اب النجمة« اليومي وحملة »سوق دوت 
كوم«، وذل����ك يوم األحد 2 أغس����طس 2015 في 
املركز الرئيسي للبنك، بحضور وزارة التجارة 
والصناعة ممثلة بعبدالعزيز اش����كناني، وفاز 
بجائزة 7 آالف دينار 
للس����حب اليوم����ي 
»النجمة«  حلساب 
كل من: اريندام راي 
اسوك، اضهر إقبال 
احمد، ناظ����م علي 
محمد، حمدي سيد 
خضر، عبدالباسط 

إقبال.
ام����ا بالنس����بة 
بحملة  للفائزي����ن 
»سوق دوت كوم« 
فهم: س����هيل امتياز بهاي، وائل وصفي محمود، 

سوشما دهيراج باثاك.
وسيقوم البنك بإيداع املبالغ مباشرة في حساب 
البطاقات اخلاصة بالفائزين. ويتميز حس����اب 
النجمة اجلديد بتأهيل عمالئه الفوز بجائزة يومية 
قدرها 7 آالف دينار، لينفرد البنك التجاري بتقدمي 
اكبر جائزة سحب يومي، باإلضافة إلى 4 سحوبات 
كبرى جترى خالل العام تبلغ قيمة كل جائزة منها 
100 ألف دينار تقام في العيد الوطني والتحرير، 
عيد الفطر، وعيد األضحى املبارك باإلضافة إلى 

ذكرى تأسيس البنك في 19 يونيو.
يفتح حساب النجمة مببلغ 500 دينار والتأهل 
لدخول السحب اليومي بعد فترة أسبوع وسحوبات 

املناسبات بعد فترة شهرين.

أطلق����ت مجموع����ة زي����ن 
موقعه����ا االلكتروني احملدث 
اخلاص بالوظائف، وهو املكان 
امللهم للراغبني في البحث عن 
مستقبل وظيفي أفضل، حيث 
يرفع املوقع شعار »استكشف 
فرصت����ك الوظيفية في عاملنا 

اجلميل«.
وكشفت املجموعة أن موقعها 
www.careers.zain.( للوظائف

com( يحتوي على مقطع ڤيديو 
ملجموعة زين حتت عنوان »ثاني 
أفضل وظيفة في العالم«، وهو 
املقطع الذي يظهر فيه مجموعة 
من األطف����ال، وهم يصفون ما 
يرغبون فعله عندما يكبرون، 
فوفقا لس����يناريو املقطع، فإن 
احلقيقة املراد نقلها، أنه حتى 
في سن الرشد يتعني على الناس 
أن يواصلوا سعيهم إلى حتقيق 

أحالمهم مثلما يفعل األطفال.
وأف����ادت زين ب����أن الفكرة 
الرئيسية للموقع االلكتروني 
احملدث تقوم حول عبارة »نكهات 

متعددة للجمال«، وهي العبارة 
التي تسعى من خاللها املجموعة 
إل����ى حتقيق مزيد من االبتكار 
والرعاية في بيئة العمل، بينما 
هي في طريقها نحو التطور إلى 
مؤسسة ذات منط حياة رقمي. 
وأوضحت املجموعة ان موقعها 
الوظيفي يسلط الضوء على عدد 
من سماتها وخصائصها، ومن 
بني تلك السمات احليوية، املتعة، 
الرعاية،  االحترافية، وكذل����ك 
واإلبداع، مع التأكيد على أنها 
كيان واحد يستفيد من تنوع 

ثقافات أفراده املختلفني.
التنفيذي  الرئي����س  وقال 
ف����ي مجموعة زين س����كوت 
جيجينهامير في تعليقه على 
خط����وة املجموع����ة بتحديث 
موقعها الوظيفي: »باعتبار زين 
التجارية  واحدة من العالمات 
الرائدة وواحدة من أفضل جهات 
العمل على مستوى منطقة زين، 
فإن هدفنا كان أن نخلق موقع 
وظائ����ف عبر االنترنت بحيث 
يكون موقعا يجد صدى واسعا 

لدى موظفينا في زين«.
وأضاف جيجنهامير بقوله: 
»فه����ذه اخلط����وة تع����زز من 
املواهب  إلى اجتذاب  س����عينا 

كي نتمكن م����ن امتالك رصيد 
غني من املرش����حني املناسبني 
الذين يستطيعون أن يرفعوا 
من طموحاتنا االستراتيجية 
إلى أن نصبح مشغال  الرامية 

لنمط احلياة الرقمي«.
الرامي����ة  وف����ي خططه����ا 
لتوظيف املواهب األنسب لديها، 
فإن موظفي املوارد البش����رية 
لدى مجموعة زين ينش����طون 
جدا في أنشطة توظيف أخرى 
مستفيدين في ذلك من قنوات 
تواصل اجتماعي متنوعة مثل 
»لينك����د إن«، وتويتر، وأيضا 
من خالل اس����تخدام الباحثني 

البارزين عن املواهب.
وعالوة على ذلك فإن موقع 
الوظائ����ف اجلدي����د واحملدث 
سيش����هد قيام مجموعة زين 
بإجراء حوارات عبر وس����ائط 
التواص����ل االجتماعي، مبا في 
ذلك عروض حية ومباشرة عبر 
تويتر واستطالعات للرأي عبر 

موقع »لينكد إن«.
وذكرت املجموعة أن هناك 
حقائق تاريخية مثيرة لالهتمام 
تتعلق مبوقع الوظائف اخلاص 
به����ا، ومن بني تل����ك احلقائق 
أن متوس����ط أع����داد املتقدمني 
للوظائف يتجاوز مستوى 200 
شخص يوميا أو أكثر من 100 
ألف س����نويا، وجتدر اإلشارة 
إل����ى أن من مت توظيفهم خالل 
العام املاضي لديها، جاء منهم 
ما نس����بته 70% من املتقدمني 
على موقعها، وهو األمر الذي 
يعيد التأكيد على األهمية التي 
توليها مجموعة زين لعملية 
التوظي����ف من خالل ش����بكة 
االنترن����ت وقن����وات مواقعها 

االجتماعية.

ً انطالق معرض الصيفي الدولي في مشرف غدا
تنطلق صباح غ����د الثالثاء فعاليات معرض 
الصيفي الدولي بدورته التي تقام سنويا كاملعتاد 
على أرض املعارض الدولية في مش����رف خالل 
الفترة من 4 وحتى 15 أغسطس من الشهر اجلاري 
في صالة )5(. ويش����ارك في املعرض مجموعة 
من الشركات العاملية واحمللية لتعرض بضائعها 
املتع����ددة ل����زوار املعرض حتت س����قف واحد، 
وتستعرض هذه الش����ركات سلعها من مختلف 

القطاعات االستهالكية كاملالبس واالكسسوارات 
والكماليات واملشغوالت اليدوية، والعطور ومواد 
التجميل واملالبس والدراريع والشيالت، واملالفع 
والبخور، وألول مرة يتم طرح أقمشة املفروشات 
اإلس����بانية املميزة للباحثني عن النخبة، إضافة 
الى توافر اكسس����وارات غرف النوم والشراشف 
واملناش����ف، والشنط واألحذية ومالبس األطفال 
وغيرها من مستلزمات رحالت الصيف والسفر.
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مواجهة جديدة أمام أوباما في الكونغرس حول خطته للتغيير املناخيعربية وعالمية
واشنطن - رويترز: قال مسؤول كبير باالدارة األميركية: إن الرئيس باراك أوباما سيعلن اليوم عن النسخة 
النهائية املعدلة من خطته للتصدي النبعاثات الغازات املسببة لظاهرة االحتباس احلراري من محطات الطاقة 
الكهربية التي تعمل بالفحم فيما يسعى إلى ترسيخ تركته في مجال مكافحة التغير املناخي. وفيما اليزال 
خصوم أوباما يخوضون معركتهم ضد االتفاق النووي املوقع مع ايران، ذكرت جماعات في قطاع الكهرباء 
وبعض املشرعني في واليات تعتمد على الفحم في انتاج الطاقة إنهم سيعترضون على اخلطة في احملاكم 
وسيسعون إلحباطها داخل الكونغرس قائلني إن االجراء سيرفع أسعار الطاقة. وأبدى البيت األبيض حتديا، 
وقال إن الكشف عن اخلطة هو »إشارة البدء حلملة شاملة بشأن املناخ« يقودها الرئيس وإدارته.

بحاح: احلكومة بدأت وضع أسس 
إلعادة تأسيس قوات اجليش واألمن

ولي عهد أبوظبي: السعودية حجر األساس 
للخروج باملنطقة العربية من حالة عدم االستقرار

عواص���م � وكاالت: أك���د نائ���ب رئيس 
اجلمهورية رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح 
أن زيارته ملدينة عدن احملررة تأتي تهيئة 
لعودة احلكومة ملمارسة مهامها ونشاطها 
من ع���دن ومتابعة األعمال اإلغاثية وإعادة 
اخلدم���ات إلى كل مديري���ات محافظة عدن 
واحملافظات املجاورة والش���روع في وضع 
اخلطط الالزمة لعملية إعادة التأهيل واإلعمار 

وتأسيس قوات اجليش واألمن.
وقال بحاح في بيان على صفحته على 
الفيسبوك عن زيارته لعدن »ان احلكومة بدأت 
في العمل من أجل السيطرة على األوضاع 
األمنية التي تعتبر شرطا ضروريا للقيام بكل 
األعمال األخرى وتعتبر مسؤولية احلفاظ 
على األمن واالس���تقرار في احملافظة مهمة 
السياسية واملنظمات  القوى  مشتركة لكل 
االجتماعية وكل املواطنني الذين لهم مصلحة 
مباشرة في عودة احلياة الطبيعية ملدينة 

عدن املساملة عبر تاريخها«.
وأوضح نائب الرئيس وهو يتناول أحوال 
املواطنني في اليمن أن احلكومة على دراية 
كاملة باألوضاع املأساوية التي متر بها البالد 
بسبب هذه احلرب العبثية فقد أصبح نحو 
20 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة 
اإلنس���انية وهناك 15.2 مليونا ال يجدون 
الرعاية الصحة األولية وأكثر من 20 مليونا 
يفتقرون للمياه النظيفة باالضافة إلى أكثر 

من مليون مشرد من منازلهم.
وأض���اف: ان احلكومة وه���ي أمام هذه 
التاريخية االس���تثنائية تولي  املسؤولية 
برامج التأهيل وإعادة اإلعمار والبناء لكل 
املناطق املنكوبة واملتضررة في جميع أرجاء 
البالد أهمية متساوية وعاجلة وستطلق هذا 
البرامج في كل مدينة ومنطقة يستتب فيها 

واألمن السالم.
وأشار إلى ان احلكومة تقدر التضحيات 
اجلسيمة وبطوالت الشهداء من أفراد املقاومة 

ومنتس���بي اجليش الوطني وهي مسؤولة 
عن تقدمي الرعاية ألسرهم وجعلت قضية 
عالجهم ف���ي مقدمة املهام، وقد مت التوجيه 
بإجراء الترتيبات للبدء بنقل دفعة جديدة 
من احلاالت احلرجة إلى األردن خالل األيام 
املقبلة وسيتم نقل اجلرحى إلى بلدان أخرى 

وفق خطة متكاملة.
وأضاف بح���اح ان االنتصارات احملققة 
في عدن ستكتمل بتحرير بقية احملافظات 
اجلمهورية اليمنية وخاصة العاصمة صنعاء، 
وستقوم احلكومة بتعزيز قدرات اجليش 
الوطني واملقاومة الشعبية من أجل وضع 
نهاية سريعة ملا تقوم به ميليشيات احلوثيني 
وصالح في مختلف محافظات اجلمهورية 
وستبدأ من اآلن وضع األسس إلعادة تأسيس 
قوات اجليش واألمن وفقا لثوابت وطنية، 
ولن يك���ون هناك إقصاء ألي فرد في األمن 
واجليش إال من اختاروا ألنفسهم طريقا آخر 
بعيدا عن االلتزام بسلطة الدولة والشرعية 

الدستورية.
وجدد بحاح تقدير اليمن لألشقاء في دول 
العربي وفي مقدمتهم السعودية  التحالف 
والتي كان ملوقفها املش���رف دور حاسم في 
احلفاظ على كي���ان الدولة.. كما أعرب عن 
التقدير لالمارات على الدعم واإلسناد الذي 
قدمته لتحرير عدن، وكذلك االشقاء في باقي 

دول التحالف العربي.
إلى ذلك، قالت وكالة األنباء الس���عودية 
إن مواطنا سعوديا قتل إثر سقوط »مقذوف 
عسكري« من اليمن على جنوب غرب اململكة 

أمس.
ونقلت الوكالة عن املتحدث اإلعالمي للدفاع 
املدني املقدم علي بن عمير الشهراني قوله: 
»إن مقذوفا عسكريا سقط على منزل مبنطقة 
جنران فجر أمس نتج عنه استش���هاد أحد 
املواطنني«، مشيرا إلى أنه مت تنفيذ اإلجراءات 

املعتمدة.

أبوظبي ـ وام: استقبل صاحب السمو الشيخ 
ــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب  محمد بن زاي
ــلحة مساء أمس األول  القائد األعلى للقوات املس
ــاطئ عادل اجلبير وزير اخلارجية  في قصر الش

في اململكة العربية السعودية.
وقالت وكالة األنباء اإلماراتية »وام« ان الشيخ 
محمد بن زايد بحث ووزير اخلارجية السعودي 
ــبل  ــة التي جتمع البلدين وس ــات األخوي العالق
تعزيزها وتطويرها مبا يخدم مصاحلهما املشتركة 
واالستراتيجية وفق رؤية قيادتي البلدين لتوثيق 

أواصر التعاون بينهما«.
ــتعرض اجلانبان في اللقاء الذي حضره  واس
ــد آل نهيان نائب  ــيخ طحنون بن زاي ــمو الش س
مستشار األمن الوطني وسمو الشيخ عبداهلل بن 
زايد آل نهيان وزير اخلارجية، عددا من القضايا 
ذات االهتمام املشترك املعنية بدعم مسيرة العمل 
اخلليجي في مواجهة التحديات وتعزيز االستقرار 

واألمن والتنمية في املنطقة.
وعبر الشيخ محمد بن زايد عن إميانه العميق 

مبحورية الدور السعودي بقيادة خادم احلرمني 
ــلمان بن عبدالعزيز وبقناعته  الشريفني امللك س
الثابتة بان اململكة العربية العربية السعودية متثل 
حجر األساس للخروج باملنطقة العربية من حالة 

عدم االستقرار التي تعصف بها.
ــار في هذا الصدد الى اعتزازه بالشراكة  وأش
السعوديةـ  اإلماراتية مبا يعود باخلير على البلدين 
ــهده  ــة، مؤكدا »ان هذا التالحم الذي نش واملنطق
هو ما نصبو إليه والى تعزيزه دوما«. وقال: »ان 
قراءة القيادة السعودية للتطورات في املنطقة هي 
قراءتنا ومن خالل العمل املشترك الذي يجمعنا مع 
الرياض والدول الشقيقة بإمكاننا ان نحقق الكثير 
على صعيد استقرار دولنا وتنميتها وازدهارها«. 
وتطرق احلديث إلى مجاالت التنسيق والتشاور 
بشأن التحالف العربي إلعادة األمل في اليمن لدعم 
ــرعية للحكومة اليمنية ومساعدتها في بسط  الش
األمن واالستقرار في اليمن والتصدي للجماعات 
التخريبية التي تسعى لتقويض أسس االستقرار 

في املنطقة.

)أ.ف.پ( احدى طائرات اجلسر اجلوي القطري ملساعدة اليمن حتط في مطار عدن  

مقتل مواطن سعودي بنجران بقذيفة من اليمن

إعالمية مس���موعة ومرئية 
ومق���روءة ت���روج ألفكارهم 
وحتض على القتال بزعم أنه 
جهاد وتوزيعها على األعضاء 
وعامة الناس وبثها على شبكة 

اإلنترنت«.
ولم يوض����ح النائب العام 
متى مت كش����ف هذه املجموعة 
وال جنسيات كل املشبوهني وما 

إذا كانوا جميعا موقوفني.

القتالية وتصنيع املتفجرات 
واستعمالها من خالل أنشطة 
مخيمات أقاموها لتلك األغراض 
وتدبير سبل اإلعاشة ولوازم 
التدريب في املخيمات وتوفير 
وسائل انتقال األعضاء إليها 
وإل���ى أماك���ن التدريب على 
الرماي���ة واألعم���ال القتالية 
وأماكن جتمعات أعضاء اخلاليا 
وإعداد وتسجيل ونسخ مواد 

دعوي وق���ال »إلحكام تنفيذ 
مخطط جماعته���م وأعمالها 
اإلرهابية حددوا مهام اللجان 
التي شكلوها في استقطاب 
الدولة  أبن���اء  الش���باب من 
وضمه���م للجماع���ة وب���ث 
املعتقدات واألفكار التكفيرية 
املتطرفة في نفوسهم من خالل 
نشاط ظاهره ديني دعوي ثم 
تدريبهم على األعمال اإلرهابية 

التواصل مع جبهات  وكيفية 
القتال اخلارجية وتقدمي الدعم 
املادي لها ووضع التوجيهات 
واخلط����ط ونصبوا آخر نائبا 
للرئيس اختصوه باإلشراف 
على اإلدارات ومتابعة تنفيذ 

املقترحات والفعاليات«.
القائم���ني عل���ى  واته���م 
اجلماعة بالعمل على استقطاب 
شباب اإلمارات بغطاء ديني 

أهدافها ش����كلوا فيما  حتقيق 
بينه����م هي����كال إداريا تضمن 
جلان����ا وخاليا مح����ددة املهام 
واختصوا فيه أحدهم برئاسة 
العام  اجلماع����ة واإلش����راف 
على أعماله����ا وإصدار األوامر 
والتعليمات وحتديد الواجبات 
واألدوار ل����كل جلن����ة ووضع 
السياس����ة العام����ة واألهداف 
للجماعة ووس����ائل حتقيقها 

وجماعات إرهابي����ة خارجية 
بال����الزم من األموال  وأمدوها 
واألشخاص لالس����تعانة بهم 
في حتقيق أهدافهم وأغراضهم 

داخل الدولة«.
وأك����د النائ����ب الع����ام ان 
املجموعة كان لها هيكل تنظيمي 
تت����وزع في����ه االختصاصات 
ش����ؤون  »إلدارة  وامله����ام، 
جماعتهم اإلرهابية مبا يكفل 

أبوظب����ي � وكاالت: أعلنت 
الس����لطات اإلماراتي����ة أمس 
ان النياب����ة العامة أحالت إلى 
القضاء 41 ش����خصا من جهات 
إماراتيون،  مختلفة وبينه����م 
بتهم����ة االنتماء إل����ى »تنظيم 
إرهابي« من أجل »االنقضاض 
على السلطة في الدولة إلقامة 

دولة خالفة«.
ونقلت وكالة األنباء اإلمارتية 
الرسمية عن سالم سعيد كبيش 
النائب العام للدولة قوله انه: 
»متت إحالة املتهمني إلى احملكمة 
االحتادية العليا بعد أن أسفرت 
التحقيقات التي أجرتها النيابة 
العامة عن أنهم أنشأوا وأسسوا 
إرهابية داخل  وأداروا جماعة 
الدولة مبسمى »مجموعة شباب 
املنارة« تعتنق الفكر التكفيري 
اإلرهابي املتطرف بغية القيام 
بأعمال إرهابية داخل أراضيها 
وتعريض أمنها وسالمتها وحياة 
األفراد فيها للخطر مبن في ذلك 
قيادتها ورموزها«. وأضاف ان 
املجموعة كانت تخطط ايضا ل� 
»إحلاق الضرر باملرافق العامة 
واخلاصة بهدف االنقضاض على 
السلطة في الدولة إلقامة دولة 
خالفة مزعومة على نحو يتفق 
وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية 

املتطرفة«. 
وق����ال كبي����ش ان املتهمني 
أهدافه����م وأعمالهم  »لتنفي����ذ 
اإلرهابية أعدوا األسلحة النارية 
والذخائر وامل����واد التفجيرية 
الالزمة بأم����وال جمعوها لهذا 
الغرض وتواصلوا مع منظمات 

)وام(  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة مستقبال وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبير  

اجلماعة كانت تخطط لالنقضاض على السلطة وإقامة دولة اخلالفة

اإلمارات: إحالة 41 »إرهابياً« من »مجموعة شباب املنارة« للقضاء

وزير الدفاع اإلسرائيلي يسمح باستخدام االعتقال اإلداري للمشتبهني اليهود

قوات االحتالل تغلق املسجد األقصى أمام املرابطني

في غضون ذلك، س���مح 
الدفاع اإلس���رائيلي  وزير 
موش���يه يعال���ون أم���س 
باستخدام االعتقال اإلداري 
ال���ذي يطب���ق ع���ادة على 
الفلس���طينيني  املعتقل���ني 
اليهود بعد  ضد املتطرفني 
إح���راق مجموع���ة منه���م 
الفلسطيني. لكن  الرضيع 
لم يتم اعتقال أي مشتبه في 
الهجوم الذي وقع في قرية 

دوما شمال الضفة الغربية 
احملتلة.

وفي محاول���ة لتوقيف 
املنفذين، أمر يعالون باللجوء 
الى االعتقال اإلداري، بحسب 
متحدث باسم وزارة الدفاع 
الى  اإلسرائيلية، مش���يرا 
ان ذلك س���يمنح احملققني 
وقتا إضافي���ا جلمع األدلة 
الكافية لتقدمي املنفذين الى 

العدالة.

في بيان ان »عددا من الشبان 
امللثمني قام���وا بالتحصن 
داخل املسجد األقصى بعد 
ان قاموا برش���ق احلجارة 

باجتاه قوات الشرطة«.
وجتمع عشرات املسلمني 
صباح أمس حاملني صور 
الطفل الذي احترق حيا، أمام 
بوابات املسجد األقصى أمام 
حواجز الشرطة اإلسرائيلية 

التي منعتهم من الدخول.

عواصم � وكاالت: فرضت 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
قيودا جدي���دة على دخول 
املصلني الى املسجد األقصى 
متهيدا القتحام���ه من قبل 
متطرفني يهود. ومنعت أمس 
النس���اء من كل األعمار من 
دخوله إضافة الى الرجال من 

هم دون سن ال� 30 عاما.
وذك���رت دائرة األوقاف 
اإلسالمية في بيان ان قوات 
أبواب  أغلق���ت 4  االحتالل 
م���ن املس���جد األقصى هي 
االسباط والفيصل والغوامنة 

والقطانني.
وج���اء ه���ذا اإلج���راء 
العسكري بعد دعوات أطلقتها 
منظم���ات يهودية متطرفة 
القتح���ام جدي���د األقصى 

باللباس العسكري.
العش���رات من  وجتمع 
املرابط���ني واملرابطات في 
املسجد األقصى الذين منعتهم 
سلطات االحتالل من الصالة 
أبواب املسجد املغلقة  أمام 

وهم يرددون التكبيرات.
وشددت قوات االحتالل من 
تواجدها في البلدة القدمية 
من مدينة القدس ونصبت 
احلواجز احلديدية ودققت 

في بطاقات املواطنني.
وبعد يوم���ني من حرق 
متطرفني يهود للرضيع علي 
دوابشة، اندلعت اشتباكات 
في املس���جد األقصى أمس 
املرابطني والناش���طني  بني 
الذين حاولوا الدخول وبني 
قوات االحتالل التي منعتهم. 
وقالت الشرطة اإلسرائيلية 

)أ.ف.پ( قوات االحتالل االسرائيلي متنع محتجني فلسطينيني من الوصول الى املسجد االقصى   

 بايدن يفكر في منافسة هيالري كلينتون 
على بطاقة احلزب اجلمهوري لالنتخابات الرئاسية

وقالت نيويورك تاميز إن 
وفاة االبن البكر لبايدن بو عن 
46 عام����ا في مايو الفائت قد 
تكون اثرت على قرار بايدن 
التفكير في خوض الس����باق 
البي����ت االبيض ألن بو  إلى 
كان يح����ض والده البالغ من 
العمر 72 عاما على الترشح 

لالنتخابات الرئاسية.
ونقل����ت الصحيف����ة عن 
مايكل ثورنتون وهو محام 
من بوس����طن مؤي����د لبايدن 
قوله »تلقيت اشارات على انه 
رمبا يرغب باالمر«. واضاف 

ان بايدن قال »هذا ما كان بو 
يريدني ان افعل«.

 وتتحدث الطبقة السياسية 
االميركية منذ أشهر عن احتمال 
خ����وض باي����دن االنتخابات 
التمهيدية الدميوقراطية ضد 
هيالري كلينتون، لكن نائب 
الرئيس لم يعلن حتى االن عن 

اي موقف بهذا الصدد.
خ����اض  باي����دن  وكان 
االنتخاب����ات التمهيدي����ة في 
أن  دورتي 1998 و2008 قبل 
يختاره باراك اوباما للترشح 

وإياه على قائمة واحدة.

مقعدا في مجلس الشيوخ ثم 
اصبحت وزي����رة للخارجية 
وهي محامية اصال انتقادات 
ف����ي بعض االحيان بس����بب 
انتهاجها اس����لوب احملامني 
في سلوكها وعدم الوضوح 

في تصريحاتها.
كما تبدو في نظر البعض 
في وضع ه����ش بعد اجلدل 
املتعلق باستخدامها بريدها 
الش����خصي ملراسالت وزارة 
او  االميركي����ة  اخلارجي����ة 
محوها ثالثني ألف رس����الة 

الكترونية.

واشنطن � أ.ف.پ: ذكرت 
صحيفة نيوي���ورك تاميز 
الرئيس األميركي  أن نائب 
جون بايدن يفكر في خوض 
التمهيدي���ة  االنتخاب���ات 
للح���زب الدميوقراطي ضد 
وزيرة اخلارجية الس���ابقة 
هيالري كلينتون في السباق 
للفوز بترشيح احلزب إلى 
االنتخابات الرئاسية املقررة 

في 2016.
وقال����ت الصحيف����ة إن 
باي����دن بدأوا  »مستش����اري 
اتصاالت مع قادة دميوقراطيني 

ومتبرعني للحمالت االنتخابية 
الذين لم يلتزموا دعم هيالري 
كلينت����ون بعد أو عبروا عن 
قلقهم مما اعتبروه نقاط ضعف 
متزايدة لديها كمرشحة« عن 

احلزب.
وتابعت الصحيفة أن بايدن 
يعقد اجتماعات في مقر إقامته 
»ليتحدث الى اصدقاء واقرباء 
ومتبرعني« بشأن منافسته 
هيالري كلينتون في واليتي 

ايوا وهامشير االساسيتني.
وتواجه الس����يدة االولى 
السابقة التي شغلت في املاضي 
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الراعي: نصلي كي 
ميس اهلل ضمائر 

الكتل النيابية 
ويدركوا متاديهم 
في عدم انتخاب 

رئيس

ميرفي: »داعش« أكثر خطراً على دول اخلليج من إيران
مباحثات خليجية ـ أميركية - روسية في الدوحة اليوم لبحث التهديدات األمنية

واشنطن - كونا: يجري وزير اخلارجية األميركي جون كيري 
مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
مباحثات بشأن سبل مواجهة التهديدات األمنية لدول املجلس 
وذلك خالل زيارته املقررة الى الدوحة اليوم. ويس��بق وزير 
اخلارجية الروسي نظيره االميركي الى الدوحة ايضا الجراء 
مباحثات ثالثية تضم الى جانبهما وزير اخلارجية السعودي 

عادل اجلبير. 
 ومن املتوقع ان تتن��اول مباحثات كيري مع وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون قضايا جديدة »واكثر صعوبة« وفق ما 
يراه س��فير الواليات املتحدة الس��ابق لدى دمشق والرياض 

ريتشارد ميرفي. 
وقال ميرفي في حديث خاص مع »كونا« مبناسبة زيارة كيري، 
ان حاجز تلك املباحث��ات قد يتخطى قضية التهديد االيراني 
لدول املنطقة وامكانية بيع املزيد من االسلحة األميركية ملواجهة 
هذا التهديد لتتناول قضايا داخلية يعتقد انها قد تس��هم في 

مكافحة تهديد اجلماعات االرهابية في املنطقة. 
وأضاف ان »الوقت حان الجراء مناقشات جدية للغاية بني دول 
مجلس التعاون اخلليجي لتحديد مقدار تدخل الواليات املتحدة 

بشكل ناجع في احلملة ضد املجموعة االرهابية«. 

وأوض��ح ان حتفيز مثل ه��ذه املواقف االيجابي��ة »يتطلب 
 اث��ارة مواضيع ينظ��ر اليها وفق التقاليد على انها ش��ؤون
داخل�ي��ة محض��ة ال متلك الوالي��ات املتحدة ح��ق التدخل 

فيها«. 
 ورأى ان االدارة األميركي��ة »لن تتمكن من مواصلة التدخل 
العس��كري ضد تنظي��م داعش في املنطقة ويتعني مناقش��ة 
كيفية حتفيز مواقف ايجابية من دول مجلس التعاون وضمن 

حدودها بحيث تواجه نداءات تنظيم داعش«. 
 ورأى ميرفي ان تنظيم الدولة االس��المية »داعش« »يشكل 
خطرا اكبر على دول اخلليج من ايران« وان »التهديد الرئيسي 
لدول اخلليج في الوقت احلاضر هو تنظيم داعش وليس��ت 

ايران التي لن تهاجم تلك الدول«. 
 وأوضح ان دول اخلليج تعلم ان لديها ضمانات من الواليات 
املتحدة ضد اي عدوان خارجي في اطار الشراكة االستراتيجية 
بني اجلانبني وسط تنامي الشكوك حول استمرار تفعيل تلك 
الضمانات امام تفاقم التهديدات التي يشكلها النزاع الطائفي 

على أمن املنطقة. 
 وأعرب ميرفي عن اعتقاده بأن كيري س��يركز ايضا بشكل 
خاص على اجلهود الديبلوماس��ية والسياس��ية السيما فيما 

يتعلق بامللف الس��وري في ضوء اجماع ش��ركاء واشنطن 
على ضرورة ايجاد حل سياس��ي لألزمة في س��ورية وليس 

حال عسكريا. 
 واعتبر ان دول مجلس التعاون »لم تعقد مباحثات كافية فيما 
بينها حول ما يتعني فعله بشأن سورية ومع من يجب التعامل 

معه من الفصائل السورية املشتركة في النزاع«. 
 وأكد على ضرورة ان تكون محادثات الدوحة »فرصة لدول 
مجلس التعاون لطرح املشكالت احملددة في سورية واملشكالت 
املتعلق��ة بتنظيم داعش« التي ال متتلك الواليات املتحدة حال 

لها. 
 ومن املتوقع ان تترك��ز مباحثات كيري على جتديد ضمان 
ايجابية االتفاق النووي االيراني الذي أعلن في الرابع عش��ر 

من يوليو املاضي. 
 وتأتي زيارة كيري عقب زيارة وزير الدفاع األميركي اشتون 
كارتر الى املنطقة في يوليو املاضي والتي س��عت من خاللها 
واشنطن الى اعادة التأكيد على الضمانات األمنية األميركية 

في اطار التحالف االستراتيجي مع دول املجلس. 
 وكان اجتماع قد عقد في الرياض مت خالله بحث سبل تعزيز 
الشراكة االستراتيجية بني اجلانبني اخلليجي واألميركي في 

ضوء ما تضمنه البيان املشترك الصادر عن قمة كامب ديڤيد 
بني الرئيس األميركي باراك اوباما وزعماء دول مجلس التعاون 
ف��ي مايو املاضي والذي أكد على الرغبة املش��تركة في اقامة 
عالقة ش��راكة اس��تراتيجية بني اجلانبني لبناء عالقات أوثق 

في كافة املجاالت. 
 يذكر ان كيري أطلع وزراء خارجية دول املجلس على تفاصيل 
االتفاق النووي مع ايران عقب اعالنه، وأكد التزام واش��نطن 
بنتائج قمة كامب ديڤيد ومبواصلة التنسيق والتشاور وتكثيف 
اجلهود مع دول املجلس مبا يسهم في تطوير املصالح املشتركة 

وتعزيز األمن واالستقرار في املنطقة.
من جهة أخ��رى، قالت وزارة اخلارجية الروس��ية، في بيان 
أوردت��ه له��ا تعليقا على زي��ارة الف��روف:»إن قطر واحدة 
 من ش��ركاء روس��يا الرئيس��يني في منطق��ة اخلليج، حيث
يتواص��ل احلوار بني البلدي��ن حول جملة قضاي��ا إقليمية 

ودولية«.
ولف��ت البيان إل��ى أن املوضوع املتعلق باحلل الس��لمي في 
س��ورية واليمن وليبيا على س��لم االهتمامات، مش��يرا الى 
 ان املباحث��ات الروس��ية- القطرية تولي توطيد االس��تقرار

في منطقة اخلليج اهتماما كبيرا.

جبهة النصرة تبث شريط ڤيديو ألسرى
من مقاتلني مدربني أميركياً

عواصم - وكاالت: نشرت »جبهة النصرة« 
ش���ريط ڤيديو يؤكد فيه قيامه هذا االسبوع 
بخطف مقاتلني سوريني مدربني ضمن البرنامج 
االميرك���ي للمعارضة لقت���ال تنظيم الدولة 
اياهم »بالتعاون  االسالمية »داعش«، متهمة 

مع الغرب«.
وبثت »النصرة« ذراع تنظيم القاعدة في 
س���ورية، الشريط أمس االول على قناتها في 
موقع التواصل »يوتيوب« بعنوان »جنود جبهة 
النصرة يبدأون عملية عسكرية تهدف ملنع متدد 

الذراع االميركية في الشمال السوري«.
 ويظهر الشريط خمسة رجال ميشون في 
احد احلقول خلف بعضهم ويضعون ايديهم 
فوق رؤوسهم ويحيط بهم رجل مقنع وآخر 

مسلح.
 وقال احد األسرى املفترضني امام الكاميرا 
انه مت جتنيده من قبل االميركيني عبر وسطاء 
كي يتم تدريبه خالل شهر ونصف الشهر في 

احد معسكرات التدريب في تركيا.
 واكد ان املتدربني تلق���وا بندقية ومبلغا 
م���ن املال ك���ي يأتوا »حملارب���ة النصرة« في 

سورية.
 كما اكد رجل ملثم عرف عن نفس���ه بأنه 
احد عناصر »جبهة النص���رة« ان املجموعة 
»قام���ت بقطع يد الغرب وايدي االميركان في 

بالد الشام« باختطافها للمقاتلني.
 واضاف »ان تعاونهم مع الغرب واضح« 
مؤكدا ان املقاتلني س���اعدوا طيران االئتالف 
الدولي على ضرب مواقع للجبهة في ش���مال 

سورية.
 وكان 54 عنصرا من اجلماعة التي اطلق 
عليه���ا »الفرقة 30« من الذين تلقوا تدريبات 
عسكرية في تركيا في اطار البرنامج االميركي 
لتدريب املعارضة ضد داعش، اجتازوا قبل اكثر 
من اسبوعني احلدود الى داخل سورية بهدف 
التصدي لتنظيم الدولة الذي يسيطر على نحو 

نصف مساحة االراضي السورية.
وهاجمت النصرة اجلمعة مقرا للفرقة في 
املنطقة نفسها، ووقعت اشتباكات بينها وبني 
املدافعني عن املقر تس���ببت مبقتل 25 مقاتال 

من الطرفني.
 وسبق ذلك قيام اجلبهة بأسر ثمانية عناصر 
من الفرقة 30 بينهم قائدها مساء االربعاء قرب 

مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي. 
 وتبنت جبهة النص���رة خطف العناصر 
من »الفرقة 30« متهم���ة اياهم بانهم »وكالء 
لتمرير مشاريع ومصالح اميركا في املنطقة«. 
وعادت واش���نطن أمس األول واكدت تعرض 
مقر الفرقة 30 للهجوم لكنها قالت ان املقاتلني 

متكنوا من صده.

سوريون يجلسون على شرفة منزل مدمر في حي الشعار في حلب                                                     )رويترز(

أعناق اللبنانيني، إضافة الى 
ربط لبنان مبلفات وأجندات 
إقليمية تغذيها دماء النخبة 
الطائفة الشيعية  من شباب 
الكرمية، ناهيك عن احملاصصة 
الت���ي تلعب دورا مباش���را 
في تأخير احلل���ول ألزمات 
اننا طالبنا  النفايات، علم���ا 
التمييزية  العام���ة  النيابات 
واملالي���ة بوض���ع يدها على 
ملف النفايات الذي تفوح منه 
رائحة العموالت والسمسرات 
واحملسوبيات، بدليل محاولة 
القيادات السياسية  عدد من 
غس���ل يديها من ه���ذا امللف 

املتفجر.
وختاما، لفت ماروني إلى 
عدم وجود أي مؤشر إيجابي 
القراءة احلالية ملجريات  في 
الراهنة  األحداث والتطورات 
ميكن التعويل عليه ملستقبل 
الى واقع  أفضل، فإذا نظرنا 
األمور وعمقها، نراها تزداد 
سوءا وسوادا، مما يشير إلى 
أن مخطط القيادة نحو املؤمتر 

ملف النفايات تفوح منه رائحة العموالت والسمسرات

إيلي ماروني لـ »األنباء«: كالم هوالند 
يؤكد أال رئيس للبنان خالل األشهر املقبلة

التأسيسي يفرض نفسه حتى 
الساعة على الساحة اللبنانية، 
وأن العماد عون ألداة تنفيذية 
لهذا املخطط اجلهنمي سيكون 
مس���ؤوال أمام اهلل والشعب 

والتاريخ.

بيروت ـ زينة طّبارة

الكتائب  رأى عضو كتلة 
إيلي ماروني، أن كل  النائب 
عاق���ل يتفهم موقف الرئيس 
متام س���الم وظروف إدارته 
ملجلس الوزراء، ومادام هناك 
فريق يتقصد تعطيل احلكومة 
ومجلس النواب واالنتخابات 
الرئاسية، فاألمور ذاهبة حكما 
في اجتاه األس���وأ إن لم يكن 
الى املجهول، مش���يرا الى ان 
ما زاد الطني بلة أننا سمعنا 
الرئيس الفرنس���ي فرانسوا 
هوالند يقول إنه سيزور لبنان 
في األشهر املقبلة للبحث في 
أننا  الرئاسة، ما يعني  أزمة 
باقون خالل األش���هر املقبلة 
دون رئيس للجمهورية ودون 

جلسات تشريعية.
ولفت ماروني في تصريح 
ل� »األنب���اء« الى ان املصالح 
الشخصية والعائلية للعماد 
ميشال عون مدعومة من حزب 
ايلي مارونياهلل، تتحك���م في البالد وفي 

دميرطاش يتهم أردوغان بالسعي لغلق حزب »الشعوب الدميوقراطية«

»العمال الكردستاني« يصّعد عملياته 
وأنقرة تتهمه بقتل وإصابة العشرات من جنودها

جلسة حكومية األربعاء لتأخير تسريح رئيس األركان
وعون يلوح بالشارع ويشكو من »خنوع الشعب«

والتوصل إلى أن الهدف الذي 
مت ضربه لم يكن قرية وإمنا 
مكانا إليواء عناصر املنظمة 
اإلرهابية االنفصالية )بي كا 
كا(، وال توج����د أي جتمعات 
س����كنية مدنية، في النطاق 
الذي اس����تهدفه القصف وال 

بالقرب منه«.
وأشار البيان إلى أن أهداف 
العمليات العسكرية التركية 
ضد »بي كا كا« شمالي العراق 
وداخل تركيا، يقوم بتحديدها 
عناصر أكفياء مؤهلني، نتيجة 
مجهود دقيق ومفصل، وبعد 
التأك����د عن طري����ق لقطات 

ڤيديو.
 غي����ر ان مكت����ب رئيس 
الوزراء احمد داود اوغلو اكد 
بعد قليل في بيان ان »املعركة 
ض����د املنظم����ات االرهابية 

ستتواصل بدون توقف«.
سياس����يا، ق����ال الرئيس 
املش����ارك حلزب الش����عوب 
الدميوقراطية الكردي بتركيا 
الدي����ن دميرطاش،  ص����الح 
إنه »يخاجله إحس����اس بأن 

اهلل »امنا انا مع املقاومة ضد 
إسرائيل والتكفيريني«.

وسيشكل تأخير تسريح 
اللواء سليمان محل اختبار 
لردود فعل التيار الوطني احلر 
اكان في الشارع ام في مجلس 
الوزراء، علما ان اشارة العماد 
عون الى ان الشعب اللبناني 
اعتاد اخلضوع، كما قال في 
حديثه لصوت املدى، تنم عن 
خيبة أمل مسبقة من حترك 

الشارع.
أما على صعيد احلكومة، 
فالتيار يدرك ان ثمة قرارا على 
مستوى 8 آذار بعدم إسقاط 
احلكومة مهما حصل، وبالتالي 
فإن معارضة وزيرية، وحتى 
معهما وزيرا حزب اهلل لن تغير 
مجرى األمور باجتاه تأخير 
التسريح الذي سيتواصل طاملا 
انه ليس في قصر بعبدا رئيسا 

للجمهورية.
وتقول مصادر متابعة ان 
العماد عون رفض عرضا من 
وزير الدف���اع بترقية العماد 
ش���امل روكز الى رتبة لواء 
كي يضمن متديد خدمته سنة 
إضافية، عون لوح مرة اخرى 
بإثارة امللفات املالية للحكومات 

السابقة.

رئي����س اجلمهوري����ة رجب 
طيب أردوغان قد بدأ بالفعل 
القانونية لغلق  استعداداته 
حزبه بنهاية العام احلالي«. 
وأوض���ح دميرط���اش، 
حس���بما ذك���رت صحيفة 
»جمهوريت« التركية أمس 
أن البروفيسور برهان كوزو، 
كبير مستشاري أردوغان 
بالقصر الرئاسي والرئيس 
الدستورية  السابق للجنة 
البرملانية، قد بدأ االستعدادات 
إلعداد صيغة قانونية إلغالق 

احلزب. 
وأشار دميرطاش إلى عدم 
صحة التقارير التي حتدثت 
عن إصابة شقيقه األكبر، نور 
الدين دميرط����اش، بجروح 
جراء القصف اجلوي التركي 
على معس����كر االنفصاليني 
في جبال »قنديل« بش����مالي 
العراق، موضحا أن شقيقه »ال 
يتواجد في جبال قنديل، بل في 
صفوف املقاومة ضد تنظيم 
داعش اإلرهابي، ويحارب هناك 

من أجل شعبه«.

الس���ابق أمني  الرئي���س 
اجلميل اعتبر ان هناك من يدفع 
البلد اليوم باجتاه االنتحار من 
خالل سعيه لتفريغ مؤسسات 

الدولة.
البطريرك املاروني بشارة 
الراعي قال ف���ي عظة امس: 
نصلي كي ميس اهلل ضمائر 
الكتل النيابية ليدركوا خطورة 
مس���ؤوليتهم وتقصيره���م 
القيام  ومتاديه���م في ع���دم 
بأي مبادرة النتخاب رئيس 
للجمهورية، وال ميكن القبول 
مبا نح���ن عليه م���ن فلتان 

وفوضى. 
أما رئيس كتلة نواب حزب 
اهلل محم���د رعد، فقد رأى ان 
سلطة ال تس���تطيع معاجلة 
مش���كلة نفايات في البلد ال 
تستطيع ان متلك قرار حرب 
وس���لم ضد عدو يتهددنا في 

هذا البلد.
وأضاف: كفى عهرا وطيشا، 
نحن ال نفهم ان يصل املسؤول 
ف���ي لبن���ان ال���ى موقع من 
املواقع ويحتشد حوله األزالم 
واملقاولون وال تعود تصلح 
األمور إلجراء مناقصة واحدة 
بش���أن اي مش���روع بنزاهة 

وإنصاف.

واعلنت أنقرة قتل ما ال يقل 
عن 260 مقاتال كرديا واصابة 
حوالى 400 في هذه الغارات 

بحسب انقرة.
 غي����ر ان مصير املدنيني 
العراقيني العالقني في قصف 
طائرات اف 16 التركية بدا يثير 
املخاوف وقد اعلنت سلطات 
اقليم كردستان العراق السبت 

عن ستة قتلى من السكان.
 وتؤكد تركيا انها تتعاطى 
بجدي����ة م����ع املعلومات عن 
سقوط مدنيني. واعلنت وزارة 
اخلارجية التركية أمس األول 
انها فتحت حتقيقا واكدت انه 
»س����يتم التثبت بشكل كامل 
من الوقائع« ملعرفة ما حصل، 
مشيرة الى ان االهداف التي 
قصفت تقع في مناطق تؤكد 
اجهزة االستخبارات التركية 

انه ال مدنيني فيها.
والحق����ا، نفت رئاس����ة 
األركان التركية في بيان أمس 
التركي  االتهامات للجي����ش 
بالتسبب قتلى مدنيني. وقالت 
إنه »متت دراسة تلك املزاعم، 

الذي هو  رئيس اجلمهورية 
القائد األعلى للقوات املسلحة، 
وال يجوز عدم األخذ برأيه في 

تعيني قائد اجليش.
وعلي���ه، يصب���ح تأخير 
التسريح خيارا وحيدا لتالفي 
الفراغ في املؤسسة العسكرية 
الصامد الوحيد بني مؤسسات 
الدولة واجلامع املشترك بني 

اللبنانيني.
العماد ميشال عون، قال 
امس إلذاعة »صوت املدى« انه 
مستمر في معارضة التمديد 
للقيادات، آسفا ألنه ال يالقي 
الصدى عند الشعب اللبناني 
الذي يجب ان يثور لكنه اعتاد 

اخلضوع!«.
وأضاف: الظاهر ان هناك 
من ال يقرأ املكتوب على باب 
الكبير: »لو دامت  الس���راي 

لغيرك ما آلت إليك«.
وح���ول عالقة رئاس���ة 
اجلمهورية بكل ما يجري قال 
عون: »ال أسمح ألحد بالتعاطي 
مبوضوع انسحابي من رئاسة 
اجلمهورية مقابل تعيني شامل 

روكز قائدا للجيش«.
وأشار الى حالة شبه قطيعة 
بينه وبني تيار املستقبل، نافيا 
ان يك���ون منصهرا في حزب 

عواصم � وكاالت: تصاعدت 
دوامة العنف في تركيا بالتزامن 
الغارات اجلوية  مع تكثيف 
للطيران التركي على مواقع 
حزب العمال الكردستاني »بي 
كا كا«. فقد استهدف هجوم 
انتحاري منسوب الى متمردي 
حزب العم����ال مركزا للدرك 
واوقع قتيل����ني و24 جريحا 

على األقل. 
انب����اء  وقال����ت وكال����ة 
االناضول احلكومية التركية 
نقال عن مس����ؤولني محليني 
اقتحم بجرار  انتحاري����ا  ان 
محم����ل باملتفج����رات مبنى 
مركز للدرك في محيط مدينة 
دوغوبيازيد في أغري، حيث 
كان اجلن����ود يدعمون الدرك 
احمللي )اجلندرمة( املسؤول 

عن االمن الداخلي.
التركي  وق����ال اجلي����ش 
إقليم أغري  ومكتب حاك����م 
بشرق تركيا أن الهجوم نفذ 
باستخدام جرار محمل بطنني 
م����ن املتفجرات ف����ي اإلقليم 

الشرقي املتاخم إليران.

وقال اجلي����ش إن أربعة 
جنود أصيب����وا في الهجوم 
الذي اس����تخدم فيه مقاتلو 
حزب العمال البنادق في حالة 

خطيرة.
وفي حادثة منفصلة نسبت 
انفصاليي »بي كا  الى  ايضا 
كا«قتل جندي تركي وجرح 
اربعة آخرون في ساعة مبكرة 
أمس عندما انفجر لغم ارضي 
بينما كانت قافلة عس����كرية 
متر على طري����ق في مدينة 
مدي����ات مبحافظ����ة ماردين 
بجنوب شرق تركيا، بحسب 

االناضول.
وقت����ل ما ال يق����ل عن 17 
عنصرا من قوات االمن التركية 
واصيب عشرات بجروح منذ 
ان استأنف املتمردون األكراد 
ش����ن هجمات يومي����ة على 

املصلح التركية.
الطيران  املقابل ينفذ  في 
التركي يوميا غارات مكثفة 
على مواق����ع للمتمردين في 
العراق حيث  جبال ش����مال 
يتمرك����زون منذ س����نوات. 

بيروت ـ عمر حبنجر

حدد رئيس احلكومة متام 
س���الم بعد غ���د االربعاء في 
اخلامس من اغس���طس، بدال 
من اخلميس املوعد االسبوعي 
ال���وزراء  الجتم���اع مجلس 
اللبناني، للنظر بالش���واغر 
في قي���ادة اجليش، قبل يوم 
واحد من انتهاء خدمة اللواء 
وليد سليمان رئيس األركان، 
الذي هدد العماد عون بالنزول 
الى الش���ارع في حال تأخير 

تسريحه.
وس���تكون مهمة مجلس 
الوزراء مناقشة تعيني رئيس 
أركان جدي���د، وهو ما يبدو 
متعذرا في ظ���ل التناقضات 
السياس���ية احلاصلة داخل 
احلكومة، ما يبرر لوزير الدفاع 
س���مير مقبل توقيع مذكرة 
تأخير تسريح اللواء سليمان 
س���نتني في اليوم التالي، اي 
اخلمي���س في الس���ادس من 
اغس���طس. املعاجلة نفسها 
ستجري بالنسبة لقائد اجليش 
الذي  العماد ج���ان قهوجي، 
تنتهي خدمته في 22 سبتمبر 
وهو في الواقع ما يقلق العماد 
عون بالذات، حيث س���يكون 
على مجلس الوزراء االجتماع 
والبحث عن قائد بديل، وملا لم 
يوفق، ه���و حكما لن يوقف، 
يبادر وزير الدفاع الى إصدار 
مذكرة بتأخير تسريحه ملدة 

سنتني أيضا.
وثمة مشكلة محتملة في 
قضية مدير املخابرات العميد 
ادم���ون فاضل ال���ذي في 22 
سبتمبر يكون قد أمت سنوات 
اخلدمة القص���وى للضابط، 
مبوجب قان���ون الدفاع وهو 
42 سنة، ما يعني تكليف احد 
كبار مساعديه مبتابعة امور 
املديرية طاملا بق���ي متعذرا 

التعيني.
ويريد وزراء التيار الوطني 
احلر وحزب اهلل، تعيني قيادات 
عسكرية جديدة فيما يرفض 
باقي الوزراء التعيني بغياب 
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كيري: االتفاق النووي مع إيران سيجعل املنطقة أكثر أماناً

مصر وأميركا استأنفتا حوارهما اإلستراتيجي على وقع األزمات اإلقليمية

التعاون احلدودي«  »زيادة 
فيما يتعلق بليبيا.

م����ن جانبه، أك����د وزير 
اخلارجية املصري س����امح 
شكري أن احلوار االستراتيجي 
املصري � األميركي يؤسس 
لعالقات جديدة بني البلدين 
مبا يسمح بتحقيق املصالح 
املشتركة ومواجهة التحديات 
التي متر بها منطقة الشرق 
األوسط وخاصة تنامي ظاهرة 
اإلرهاب بشكل بات يهدد األمن 

واالستقرار للدولتني.
وأعتبر ان انعقاد احلوار 
االستراتيجي بني البلدين ميثل 
فرصة جادة للطرفني ملراجعة 
اجلوانب املختلفة للعالقات 
املصرية � األميركية سياسيا 

وعسكريا واقتصاديا. 

األساسية للمواطنني واملبادئ 
اخلاص����ة وحرية الصحافة 
والتعبي����ر. وفيم����ا يخص 
االتفاق الن����ووي مع إيران، 
قال كيري انه »سيجعل بال 
شك منطقة الشرق األوسط 
أكثر أمانا في حال تطبيقه«، 
موضحا »إذا مت تطبيق اتفاق 
ڤيينا بالكامل، فانه سيجعل 
مص����ر وجميع دول املنطقة 
أمانا مما كانت قبله«.  أكثر 
وتابع ان »الواليات املتحدة 
ومصر تقران بأن إيران تقوم 
بأنش����طة تزعزع االستقرار 
في املنطقة، ولذلك من املهم 
للغاي����ة ان نضمن ان يبقى 
برنامج طهران النووي سلميا 
بالكامل«. وأشار إلى انه بحث 
م����ع املس����ؤولني املصريني 

العنف والتط����رف«، معربا 
عن تقدير واشنطن الشديد 
ملا تقوم به القاهرة من جهود 

ملكافحة اإلرهاب.
وهنأ وزي����ر اخلارجية 
األميركي مصر على مشروع 
قناة السويس اجلديدة، واصفا 
إياه بأنه »إجناز كبير وعظيم 

ومشروع ضخم«.
وشدد على ان »مصر كانت 
العربي  العالم  دوما مرك����ز 
ومركز العالم بشكل حقيقي« 
قائ����ال إنن����ا ن����درك انه مع 
اختيار األوضاع االقتصادية 
الصحيحة فإن مصر ميكنها 
القوية  أن تستعيد مكانتها 
مرة أخ����رى، مؤكدا الثقة ان 
مصر لديه����ا كل ما يدعمها 
بقوة وكل ما يدعم احلقوق 

الهدف هو خلق الفوضى«.
وأض����اف: »أن حتقي����ق 
االس����تقرار هو م����ا يتطلب 
الش����جاعة.. ونحن ال نريد 
أن نقدم أي أعذار دينية ملن 
يقتلون املدنيني واألبرياء«، 
مؤك����دا ان مصر دفعت ثمنا 

باهظا ملكافحة اإلرهاب.
وتابع: »إننا جميعا على 
علم ان تنظي����م داعش هي 
مجموعة تتس����م باجلنب«، 
الفتا إل����ى أنه »عند محاولة 
بناء عملية سياس����ية يجب 
أن تكون ش����املة وأن مننح 
الفرص����ة لبناء  املواطن����ني 
دولتهم وأمتهم.كذلك حتدثنا 
عن ضرورة تدعيم العالقات 
بني مصر وواشنطن في نواح 
مختلف����ة وخاصة مناهضة 

القاهرة � وكاالت: أكد وزير 
اخلارجي����ة األميركي جون 
الدور املصري  كيري اهمية 
في حل القضاي����ا اإلقليمية 
والدولية. جاء ذلك خالل لقائه 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي امس، عقب استئناف 
احلوار االس����تراتيجي بني 

القاهرة وواشنطن.
حيث ترأس كيري ونظيره 
املصري سامح شكري أعمال 
احلوار بعد 6 س����نوات من 

توقفه منذ عام 2009.
وجاء استئناف احلوار بني 
البلدين تتويجا لتقارب متزايد 
حققته القاهرة وواشنطن في 
األشهر األخيرة وخصوصا مع 
استئناف املساعدات العسكرية 
األميركية ملصر والبالغة 1.3 
مليار دوالر سنويا. كما جاء 
االجتماع فيما تشهد املنطقة 
العديد من األزمات اإلقليمية 
املتفاقمة، وبعد أسابيع قليلة 
من توقيع القوى ال� 6 الكبرى 

اتفاقا نوويا مع إيران.
وقد اكد وزير اخلارجية 
األميركي خالل مؤمتر صحافي 
عقده مع نظي����ره املصري 
في ختام جلس����ات اجلولة 
األولى احلوار اإلستراتيجي 
الذي عقد مبق����ر اخلارجية 
املصري����ة، رغب����ة الواليات 
املتحدة في مس����اعدة مصر 
اقتصاديا وسياسيا، قائال ان: 
»الشعب األميركي متمسك 
باألمن والرخاء االقتصادي 
للشعب املصري«، مشددا على 
ان »الصداق����ة بني بلدينا ال 
ترتكز على نوع من التفاهم 
املثالي بل على إدراك عميق 
ملصاحلنا املشتركة في مجالي 
األم����ن اإلقليم����ي ومكافحة 

اإلرهاب«.
وأعرب كيري عن ترحيب 
التي  أمي����ركا باخلط����وات 
اتخذتها احلكومة املصرية من 
أجل حتسني املناخ االقتصادي 
املزيد من  في مصر وإتاحة 

الفرص أمام رجال األعمال.
ووصف الهجمات اإلرهابية 
التي تتع����رض لها مصر ب� 
»اخلسيس����ة والوضيعة«، 
مؤك����دا ان »القي����ام بأعمال 
إرهابية لي����س له أي صلة 
بالشجاعة على اإلطالق وإمنا 

وشدد شكري على إنه ال 
يوجد صحافيون محبوسون 
في مص����ر بس����بب طبيعة 
عملهم، قائال: »ال يوجد أي من 
أولئك الصحافيني محبوسا 
بسبب أي مش����كلة متعلقة 

بحرية التعبير«.
وأشار الى ان مصر تدرك 
دور الواليات املتحدة كقوة 
دولية مؤثرة، معربا عن ثقته 
في أن اإلدارة األميركية تدرك 
أيضا دور مصر كقوة إقليمية 
ذات تأثير واسع في محيطها 
اإلقليمي والعربي واألفريقي 
واإلس����المي وعضويتها في 
حركة عدم االنحياز ودورها 
البارز ضمن مجموعة دول 

ال� 77 والصني.
األوض����اع  إن  وق����ال 

السياسية الراهنة في الشرق 
األوسط تثبت أن مصر تظل 
محور االرتكاز في املنطقة وال 
سبيل الس����تبدال هذا الدور 
بأي قوة إقليمية أخرى، األمر 
الذي يتطلب التنسيق الوثيق 
ب����ني البلدين على أس����اس 
االحت����رام املتبادل وحتقيق 
املنفعة املش����تركة. وأشار 
شكري إلى ان احلوار شمل 
الرؤى حول األزمات  تبادل 
الراهنة ف����ي املنطقة وعلى 
رأسها األوضاع في سورية 
والع����راق وليبيا، والقضية 
الفلسطينية، وجهود مكافحة 
اإلره����اب خاص����ة تنظي����م 
داعش، فضال عن قضايا نزع 
السالح وجهود منع االنتشار 

النووي.

)رويترز(  الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي خالل مباحثاته مع  وزير اخلاريجة االمريكي جون كيري في القاهرة امس 

باحثان أميركيان: احلوار جزء من إستراتيجية 
واشنطن  لطمأنة حلفائها من»نووي إيران«

القاهرة ـ خديجة حمودة

أكد باحثان أميركيان أهمية استئناف احلوار االستراتيجي 
بني مصر واميركا بعد نحو 6 سنوات من التوقف، الفتني 
إلى أن هذه األهمية تنبع من كون احلوار يعد آلية لتبادل 

وجهات النظر بني اجلانبني حيال القضايا ذات االهتمام 
املشترك، فضال عن التطورات التي شهدها احمليط 

االقليمي في الشرق االوسط خالل السنوات األخيرة. 
 واعتبرا أن استئناف احلوار ميثل خطوة في اجتاه 

حتسني العالقات املصرية األميركية، كما يشكل جزءا 
من إستراتيجية الواليات املتحدة لطمأنة حلفائها في 

املنطقة في أعقاب االتفاق النووي اإليراني. جاء ذلك في 
دراسة للباحثني االمريكيني املعروفني اريك تريجر وايتان 
ساياج، بعنوان »استئناف احلوار االستراتيجي املصري 

األميركي«.
وقال الباحثان إن القاهرة وواشنطن يعتبران احلوار 

االستراتيجي وسيلة إلبراز االختالفات في وجهات النظر 
بينهما دون ان يؤثر ذلك سلبا على جوهر عالقاتهما 

الثنائية، مشيرين إلى أن زيارة كيري إلى القاهرة، تعكس 
رغبة البلدين في التأكيد على أن أهمية املصالح اإلقليمية 
املشتركة بينهما. ولفتت الدراسة إلى أن احمليط اإلقليمي 

في الشرق االوسط تغير بشكل كبير منذ احلوار 
االستراتيجي األخير عام 2009، حيث انهار عدد من 

الدول واستولى تنظيم »داعش« اإلرهابي على مساحتها 
في سورية والعراق تقارب مساحة بلجيكا، كما أن صعود 

إيران االقليمي أدى إلى نشوب الصراعات الطائفية في 
املنطقة، مشيرين الى ان هذه التطورات أثرت على مصر 

بشكل كبير.

القناة تستحوذ على 79.3% من اسثتمارات 2016/2015

اقتصاديون لـ »األنباء«: 100 مليار دوالر استثمارات
عربية وأجنبية لتنمية محور قناة السويس اجلديدة

تسويق مشروع القناة اجلديدة 
على ثالثة مستويات، داخليا 
للمصريني لشرح مدى االستفادة 
منها كمواطنني، وعربيا واقليميا 
لبيان مردوده����ا على املنطقة 
احمليط����ة، وكذل����ك دوليا من 
خالل الس����فارات املصرية في 
اخلارج التي يجب أن تش����رح 
للعالم تأثير القناة على الدول 
الكب����ري والنامية ودورها في 
تعزيز حركة التجارة العاملية، 
إلى أن رؤية املستثمر  مشيرا 
العربي واألجنبي جتاه مصر 
بدأت تتغير لألفضل بصورة 
كبيرة. من جهة أخرى، كشفت 
وزارة التخطي����ط واملتابع����ة 
واإلصالح اإلداري املصرية عن 
تخصيص نحو 51 مليارا و140 
مليون جنيه استثمارات عامة 
إلقليم القناة وتقدر بنحو %36.3 
من نسبة االستثمارات العامة 
نظرا لضخامة االس����تثمارات 
املخصص����ة لقناة الس����ويس 
اجلدي����دة واإلنف����اق وأعمال 

الصيانة للقناة القدمية.
وأوضحت الوزراة في خطة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
للعام 2015-2016 أن استثمارات 
قناة السويس تستحوذ على 
النصيب األكبر من االستثمارات 
بنسبة تصل إلى 79.3% وتتمثل 
أهم املش����روعات في استكمال 
قناة السويس اجلديدة متهيدا 
الفتتاحها خالل الس����ادس من 
شهر أغسطس اجلاري وحفر 6 
أنفاق أسفل القناة، باإلضافة إلى 
أعمال تطوير وجتديد خطوط 
العبور والورش وإصالح السفن 
والوحدات البحرية، متوقعا أن 
يس����اهم افتتاح مشروع قناة 
السويس اجلديدة في تطوير 
املنطق����ة كمنطق����ة صناعية 
ولوجيستية عاملية، ما يتيح 

فرص عمل ألبناء احملافظة.
إقليم  أن  ال����وزارة  وبينت 
القناة يضم محافظات بورسعيد 
واإلس����ماعيلية والس����ويس 
وجنوب سيناء والشرقية حيث 
ميثل 7.9% من جملة مس����احة 
مصر، ويقط����ن به 9.6 ماليني 
نسمة منهم 6.5 ماليني نسمة 

مبحافظة الشرقية.

قرى ومنتجعات سياحية بشرم 
الشيخ، إقامة قرى ومنتجعات 
سياحية جنوب محمية نبق، 
إقامة قرى ومنتجعات سياحية 

بدهب- نويبع.
إضاف����ة إل����ى إقام����ة قرى 
ومنتجعات سياحية بنويبع 
- طاب����ا، مجم����ع صناع����ي 
للبتروكيماوي����ات باملنطق����ة 
الصناعية باملس����اعيد، مجمع 
صناع����ي للبتروكيماوي����ات 
باملنطق����ة الصناعية ش����مال 
غرب خليج السويس، مجمع 
صناع����ي للصناعات الغذائية 
باملنطقة الصناعية بالش����يخ 
زويد، مجمع صناعي ملنتجات 
األس����ماك باملنطقة الصناعية 
بالس����ويس، مجم����ع صناعي 
ملنتج����ات األس����ماك باملنطقة 
الصناعية بش����رق بور سعيد 
ومجمعا للصناعات امليكانيكية 
والكهربائية باملنطقة الصناعية 
بشمال غرب خليج السويس، 
امليكانيكية  مجمع للصناعات 
والكهربائية باملنطقة الصناعية 
ش����رق بورس����عيد، مجم����ع 
للصناع����ات التعدينية ومواد 
البناء مبنطقة ش����مال سيناء، 
التعدينية  ومجمع للصناعات 
ومواد البناء باملنطقة الصناعية 

بأبو رديس.
بدوره، شدد د.حسن احليوان 
العام ملجل����س االعمال  االمني 
املصري � االوروبي على ضرورة 

إقليم القناة س����يتضمن إقامة 
42 مشروعا ستكون مطروحة 
العربية  أم����ام االس����تثمارات 
واألجنبية ومنها 6 مشروعات 
ذات أهمية قصوى وهي: تطوير 
الس����ويس  القاهرة-  ط����رق 
-اإلس����ماعيلية– بورس����عيد 
إلى طرق حرة، وإنشاء ثالثة 
أنفاق باإلسماعيلية املار مبحور 
الس����ويس للربط بني ضفتي 
القناة »شرق وغرب«، وإنشاء 
ثالثة أنفاق جنوب بورسعيد 
أسفل قناة السويس لسهولة 
الربط واالتصال بني القطاعني 
الشرقي والغربي إلقليم القناة، 
ويربط بينها نفق سكك حديد، 
إل����ى تطوير ميناء  باإلضافة 
نويب����ع كمنطقة حرة، ومطار 

شرم الشيخ.
 كما ستتم إقامة 28 مشروعا 
آخر، ابرزه����ا: منطقة التجارة 
واللوجستي شرق بورسعيد، 
املنطقة احل����رة برفح، منطقة 
التجارة واللوجس����تي شرق 
التجارة  اإلسماعيلية، منطقة 
واللوجيس����تي ش����مال شرق 
التجارة  الس����ويس، منطق����ة 
واللوجس����تي بالعاش����ر من 
رمضان، املنطقة احلرة جنوب 
التنمية السياحية  السويس، 
والعمراني����ة للمنطق����ة ب����ني 
العريش- الشيخ زويد، التنمية 
السياحية والعمرانية للمنطقة 
بني الطور- رأس محمد، إقامة 

القاهرة ـ ناهد امام ووكاالت

أجمع خبراء اقتصاديون أن 
جناح قناة السويس اجلديدة 
املقرر افتتاحها رسميا اخلميس 
املقب����ل س����تكون عامل جذب 
لالستثمارات العربية واألجنبية، 
خاصة مع اطالق مش����روعات 
محور تنمية قناة الس����ويس 
والتي يصل عددها إلى حوالي 
42 مشروعا في مختلف املجاالت، 
مقدرين حجم االستثمارات في 
هذه املشروعات بنحو 100 مليار 
دوالر حتى عام 2023. فقد أكد 
عضو مجل����س ادارة اجلمعية 
العامة للنقل البري اللواء طيار 
عادل اخلولي أن القناة اجلديدة 
تعد حافزا لشركاء التنمية من 
الدول العربية واألجنبية على 
القيام ب����دور فعال في حتقيق 
أه����داف التنمية في مصر، من 
خالل ضخ استثمارات كبيرة 
في املشروعات القومية العمالقة 
املقبلة خاصة في محور تنمية 

القناة.
 وم����ن جانبه، ق����ال د.عبد 
املنعم السيد مدير مركز القاهرة 
للدراسات االقتصادية ان مشروع 
القناة اجلديدة يعمل على اصالح 
االضطرابات التي عاشتها مصر 
خالل األربع سنوات املاضية، 
ويس����اهم في اس����تعادة ثقة 
املس����تثمرين كاف����ة، وهو ما 
ينعك����س ايجابيا على تعزيز 
النجاح الذي حققه مؤمتر دعم 
وتنمية االقتصاد املصري بشرم 
الشيخ في مارس املاضي.واشار 
الى أن فوائ����د القناة اجلديدة 
س����تكون كبي����رة ومتعددة، 
ومنها: توطني االس����تثمارات 
وجذب رؤوس االموال العربية 
وخاصة اخلليجية واألجنبية 
الس����ماح للشركات  من خالل 
العاملية بتمويل املش����روعات 

اللوجستية.
وتوق����ع أن يبل����غ حج����م 
االستثمارات في البنية األساسية 
واإلنش����اءات املتوقعة لتنمية 
إقليم قناة السويس نحو 100 
ملي����ار دوالر حتى عام 2023. 
واوضح مدي����ر مركز القاهرة 
للدراسات االقتصادية أن تنمية 

يخت »احملروسة« يعبر باجتاه االسماعيلية استعدادا لنقل رؤساء الدول املشاركني في حفل افتتاح القناة اجلديدة 

جانب من استعدادات القوات املسلحة املصرية لتامني افتتاح قناة السويس اجلديدة امس 

القوات املسلحة أمتت استعدادات
تأمني حفل افتتاح القناة

القاهرة � أ.ش.أ: أعلنت القوات املسلحة 
املصرية عن إمتام االستعدادات واإلجراءات 
املرتبط����ة مبعاونة األجهزة األمنية بوزارة 
الداخلية في تأمني منطقة االحتفال مبشروع 
قناة السويس اجلديدة وتنظيم تدفق ووصول 
الوفود الدولية والش����خصيات املهمة التي 
حرصت على مش����اركة املصريون فرحتهم 

بهذا احلدث التاريخي.
وقالت القوات املسلحة، في بيان لها امس: 
»إنه تنفيذا لقرارات مجلس الدفاع الوطني 
الذي ترأس����ه الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
امس االول، بش����أن مراجعة كل الترتيبات 
املتعلقة بتنظيم وتأمني االحتفال التاريخي 
لقناة السويس اجلديدة، فقد عززت القوات 
املسلحة من إجراءاتها األمنية شرق القناة 
وفرضت قوات اجليش الثاني امليداني طوقا 
أمنيا مش����ددا لتأمني محيط القناة اجلديدة 
التي ش����هدت انتش����ارا مكثفا للمجموعات 
القتالية التي مت إعدادها وجتهيزها للتعامل 
مع التهديدات والعدائيات احملتملة، كما مت 
تنظيم العديد من الكمائن الثابتة والدوريات 
املتحركة على الطرق واحملاور الرئيسية شرق 
وغرب القناتني اجلديدة والقدمية بالتعاون 
مع عناصر الشرطة املدنية لضبط العناصر 
املشتبه بها ومنع تسلل العناصر اإلجرامية 
إلى منطقة االحتفال«. وأضاف البيان: ان ذلك 
يأتي تزامنا مع قيام الدوريات املقاتلة التابعة 
للجيش الثالث امليداني بتشديد أعمال التأمني 
واحلراسة للمجرى املالحي لقناة السويس، 
ورفع درجات االستعداد لكل النقاط واألكمنة 
الثابتة واملتحركة مبناطق وس����ط وجنوب 
سيناء، ومتشيط الدروب اجلبلية واملناطق 
الصحراوية احمليطة ملنع تسرب العناصر 

اإلجرامية إلى مناطق االحتفال. 
ولفت البيان ال����ى ان القائد العام وزير 
الدفاع واالنتاج احلربى الفريق أول صدقي 
صبحي اصدر أوامر بإعداد وجتهيز املجموعات 
القتالية املدربة من أمهر مقاتلي اجليش الثالث 

امليداني ووحدات املظالت والصاعقة وقوات 
التدخل السريع لدعم عملية التأمني وإعطاء 
التلقني الكامل لهذه العناصر حول طبيعة 
املهمة وأنسب األساليب للتعامل مع املواقف 

احملتمل حدوثها لعرقلة سير االحتفال.
وقد بدأت هذه القوات في باملناطق املخططة 
للعمل كاحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمني 

من القوات املسلحة والشرطة.
كما تشارك عناصر من القوات البحرية 
واجلوية وقوات حرس احلدود خالل عمليات 
التأمني وتنظيم طلعات املراقبة والتصوير 
اجلوي على امتداد املجرى املالحي للقناة كذلك 
عناصر الشرطة العسكرية التي تعاون في 
تأمني تدفق الوفود املشاركة وفتح احملاور 
للتحرك للوصول للمناطق التي تستضيف 

أنشطة وفعاليات االحتفال. 
كذل����ك حرصت القي����ادة العامة للقوات 
املس����لحة على املتابعة الدقيقة لتنفيذ كل 
الترتيب����ات واإلج����راءات املرتبطة بتنظيم 
االحتفالية والتأكد من تفهم جميع العناصر 
اإلدارية واملعاونة للمهام املكلفة بها، كذلك 
أعم����ال التأم����ني الطبي واإلنق����اذ واإلخالء 
الطبي  التأمني  واإلسعاف بواسطة عناصر 
ووحدات اإلس����عاف الطائ����ر ورفع درجات 
االستعداد الطبي ملستشفيات القوات املسلحة 
مبنطقة القناة الستقبال أي حاالت مرضية 
أو طارئ����ة ميكن حدوثها ونقل صورة حية 
حمليط منطقة االحتفال إلى مركز العمليات 
الرئيسي للقوات املسلحة باستخدام طائرات 
املراقبة األمنية وسيارات البث املباشر، فضال 
عن قيام عناصر من القوات املسلحة بتعزيز 
إجراءاتها األمنية برا وبحرا وجوا للتصدي 
بكل حسم ألي محاولة للتسلل عبر احلدود 
على كل االجتاهات االستراتيجية، والتعاون 
مع الشرطة املدنية لتأمني املنشآت واألهداف 
احليوية بالدولة، والتصدي ألي أعمال إجرامية 
محتملة من ش����أنها تعكير صفو املواطنني 

خالل االحتفالية.

شكري: األوضاع 
الراهنة في املنطقة 

تثبت أنه ال بديل 
للدور املصري

42 مشروعًا
في مجاالت مختلفة 

لتنمية إقليم
قناة السويس
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املركبة الوحيدة اخلالية من االنبعاثات الكربونية في األسواق

تويوتا ميراي.. ورقم قياسي ألطول مسافة دون انبعاثات كربونية
الش���هر األول لطرح ميراي 
الذي فاق  اليابان، األمر  في 
التوقعات بشكل كبير، إذ لم 
تتجاوز خطة الشركة األولية 
لبيع أكثر م���ن 400 مركبة 

بحلول نهاية عام 2015.
كم���ا قام���ت تويوتا في 
وقت س���ابق من هذا العام، 
وفي خطوة تاريخية متهد 
الطريق أمام مستقبل تقنية 
خاليا الوقود الهيدروجيني، 
بتحرير 5.600 براءة اختراع 
خلاليا الوقود الهيدروجيني 
من حق���وق امللكية الفكرية 
التي متلكها، حيث جعلتها 
متاحة مجانا لالس���تخدام 
التج���اري، ويش���مل ذل���ك 
املتقدمة  التقنيات احليوية 
التي مت تطويرها خصيصا 
ملركب���ة مي���راي اجلديدة. 
وس���تتيح تويوتا لشركات 
املركب���ات األخرى  صناعة 
االستفادة من براءات اختراع 
خاليا الوقود الهيدروجيني 
التي متلكه���ا، وذلك إلنتاج 
وبيع مركب���ات تعتمد على 
إلى  التقنية، باإلضافة  هذه 
فتح باب استخدام تقنيات 
تلك الب���راءات أمام موردي 
قطع التبديل لسيارات خاليا 
الوقود وشركات الطاقة الذين 
أسسوا وش���غلوا محطات 
الوقود، وذلك خالل  تعبئة 
املرحلة األولى لطرحها في 
الس���وق، والتي من املتوقع 
أن تستمر حتى العام 2020. 
وس���يتمتع املس���تخدمون 
األوائل لتقنية خاليا الوقود 
الهيدروجين���ي من تويوتا 
بتجرب���ة فص���ل جديد من 
القي���ادة الصديق���ة للبيئة 
واخلالية م���ن أي انبعاثات 

كربونية.
ومتتلك تويوتا تاريخا 
طويال في حتري���ر براءات 
االختراع من امللكية الفكرية 
العالقات  العديد م���ن  عبر 
التعاونية املثمرة، وكان لها 
دور فعال في تسهيل االعتماد 
الهايبرد على  على مركبات 
نطاق واسع من خالل منح 
تراخيص براءات االختراع 

املتعلقة بهذا املجال.

القدرة عل���ى إنتاج معدالت 
انبعاثات منخفضة، باإلضافة 
إلى دفع عجلة التغيير البيئي 
احلقيق���ي واإليجاب���ي عن 
طريق تشجيع استخدام هذه 
املركبات وجعلها في متناول 

اجلميع«.
وأضاف: »نود أن نشكر 
عمالءنا على ثقتهم ودعمهم 
الذي  األم���ر  لنا،  املس���تمر 
يحفزن���ا ويعزز من قدرتنا 
ابتكار مركبات أفضل  على 
من أي وق���ت مضى، فنحن 
ف���ي تويوتا نض���ع نصب 
أعيننا رضا عمالئنا بالدرجة 
األولى، ومن خالل خبرتنا 
الواسعة في املزج بني االبتكار 
التقاليد،  واحملافظة عل���ى 
نسعى باستمرار إلى تطوير 
جيل جديد من املركبات. وقد 
قدمنا مركبة ميراي انطالقا 
من رؤي���ة تويوتا العاملية، 
والتي حظيت باستحس���ان 
عمالئنا. وف���ي ظل اإلدراك 
املتزايد ملشتري املركبات في 
العالم بأهمية احلفاظ على 
البيئة، فإننا على يقني من 
أن تويوتا ميراي ستشكل 
الذي تبنى عليه  األس���اس 
مفاهيم املركبات املستقبلية، 
وس���تضع معايير جديدة 
لصناعة املركبات العاملية«.

وجدير بالذكر أن تويوتا 
تلقت طلبات شراء مبدئية 
بلغ���ت 1.500 مركب���ة في 

بقوله: »يرتكز التزام شركة 
تويوتا جتاه تطوير املركبات 
الصديق���ة للبيئ���ة - على 
غرار مركبة ميراي - على 
3 مب���ادئ أساس���ية، وهي 
اعتم���اد مص���ادر متنوعة 
للطاقة، فض���ال عن تطوير 
مركبات عالية الكفاءة لديها 

العالم مؤخرا بعد أن اختارتها 
مجلة »بوبيوالر ساينس«، 
مجلة العلوم والتقنية الرائدة 
العالم، لتف���وز بلقب  ف���ي 
»أفضل ابتكار جديد« في فئة 
املركبات، واصفة إياها بأنها 

»ثورة في هذا املجال«. 
وأردف يوشيتس���وغو 

حس���ب احلاجة من تفاعل 
الهيدروجني مع األوكسجني 
من الهواء اجلوي، مع اقتصار 
االنبعاثات الناجتة عن هذه 
املاء  العملي���ة على بخ���ار 

فقط«.
وكانت مركبة ميراي قد 
جنحت في استقطاب اهتمام 

تويوتا ميراي جتربة القيادة 
املستقبلية اليوم، حيث تأتي 
إيذانا بعصر جديد من وسائل 
النقل عالية الكفاءة املعتمدة 
على الهيدروجني. فعوضا عن 
التقليدي،  الوقود  استخدام 
يعمل محرك مي���راي على 
املولدة  الكهربائية  الطاق���ة 

أثبت���ت مركب���ة تويوتا 
التي تعمل  ميراي اجلديدة 
على خاليا وقود الهيدروجني 
قدرتها عل���ى الوصول إلى 
أقصى مستويات الكفاءة في 
األداء، وذلك من خالل جناحها 
في قطع مسافة وصلت إلى 
67 ميال )108 كلم( للغالون 
الواحد وفقا ملعيار احلسابات 
الرسمية األميركية للقيادة 
في املدن/الطرقات السريعة، 
ومبسافة قيادة إجمالية تصل 
إل���ى 312 مي���ال )502 كلم( 
للخزان الواحد، لتكون بذلك 
أول مركب���ة صديقة للبيئة 
متوافرة في األسواق تقطع 
أكبر مس���افة م���ن دون أي 

انبعاثات كربونية.
وقد أكدت الوكالة األميركية 
البيئ���ة، من خالل  حلماية 
الئحة تصنيفات االقتصاد 
في استهالك الوقود اخلاص 
باملركب���ات الرائ���دة والتي 
تعمل باستخدام خاليا وقود 
الهيدروجني، أن تويوتا ميراي 
هي املركبة الوحيدة اخلالية 
من االنبعاثات الكربونية في 
األسواق التي ميكنها اجتياز 
مسافة 300 ميل )483 كلم( 

بخزان واحد.
وتع���د تويوت���ا ميراي 
أول مركب���ة صالون ذات 4 
أبواب تعم���ل بتقنية خاليا 
الوق���ود الهيدروجيني يتم 
تصنيعها على نطاق واسع، 
والتي متتاز ب���أداء ينافس 
أداء املركبات التقليدية التي 
تستخدم محركات االحتراق 
الداخلي. ويعتمد مبدأ عمل 
ه���ذه املركبة عل���ى توليد 
الطاقة الكهربائية عبر تفاعل 
كيميائي بني األوكسجني من 
الهواء اجلوي والهيدروجني 
في خاليا الوقود التي حتملها 

املركبة.
وتعليقا على هذا اإلجناز 
غير املسبوق، قال تاكايوكي 
يوشيتسوغو، املمثل الرئيسي 
التمثيلي لش���ركة  للمكتب 
تويوتا في منطقة الش���رق 
أفريقيا:  األوسط وش���مال 
»بصفته���ا مركب���ة تعتمد 
تقنيات سابقة لعصرها، تتيح 

الشركة تفتح 
آفاقًا جديدة 

إلى املستقبل 
بتحريرها آالف 
براءات اختراع 

خاليا الوقود 
الهيدروجيني 

من قيود امللكية 
الفكرية

مكس����يكو � أ.ف پ: كان����ت 
س����يارة فولكفس����اغن بيت����ل 
)اخلنفساء( ذات شعبية كبيرة 
في مكسيكو، لكنها توشك ان 
تختفي من ش����وارعها بسبب 

سياسة مكافحة التلوث.
ويطلق املكسيكيون على هذه 
السيارات اسم »فوتشو«، وما 
زالت بضع سيارات منها تسير 
في شوارع العاصمة املزدحمة، 
لكن سنوات قليلة كانت كافية 
لتختف����ي هذه الس����يارات من 

االستخدام كسيارات أجرة.
ويق����ول رودريغ����و دياز 
املستشار في الشؤون العمرانية 
»كان ميكن ان يحفظ بعض من 
هذه السيارات في املركز التاريخي 
للمدينة، ولكن لألسف لم يجر 

ذلك«.
وتوش����ك هذه السيارة أن 
تختفي من املكس����يك رغم انها 
عاشت في هذا البلد واحدة من 
اعظم قصص احلب التي ميكن ان 

تكتب بني شعب وسيارة.
فمنذ وصول هذه السيارات 
الى املكسيك في العام 1954، ومع 
انها صمم����ت لتعمل في املانيا 
وليس حتت أش����عة الشمس 
الساطعة والغبار في املكسيك، 
حقق����ت جناحا منقطع النظير 

بني املكسيكيني.
فهي سيارات سهلة التصليح 
ومنخفضة التكاليف ومسلية، 
وهي عوامل جعلت املكسيكيني 
يش����ترون منها خمس����ني الف 

منوذج في سنة واحدة.
ويذكر س����ائق التاكس����ي 
ريكاردو مزايا تلك السيارة في 
مهنته، والس����يما ألن تصليح 

أعطالها كان أمرا مسليا.

باتت تسبب الكثير من التلوث، 
والكثير من الضجيج.

وفي مكسيكو التي يحاصرها 
التلوث وال يكف حلم احلداثة 
عن مراودتها، يبدو أن سيارات 
اخلنفساء الضاحكة تلك لم تعد 

تضحك أحدا هناك.
ف����ي الع����ام 2003، توقف 
مصنع بويبال عن إنتاج سيارات 
اخلنفساء، وهو كان آخر مصنع 

في العالم ينتجها.
ومتنح السلطات مكافأة قدرها 
ألف دوالر لس����ائقي التاكسي 
الذين يتخلصون من سياراتهم 

القدمية.
في العام 2012 كانت 3500 
سيارة خنفساء تستخدم كسيارة 
أجرة، وظل عددها يتناقص بعد 

ذلك وحتول الى خردة.
واليوم، باتت سيارات األجرة 
في العاصمة املكسيكية ذات 4 
أبواب وصندوق خلفي، على غرار 
سيارات االجرة في كل العالم، ولم 
يعد العثور على سيارات أجرة 
من طراز اخلنفساء ممكنا سوى 
في بعض املناطق السياحية، مثل 
تاكسو أو اكابولكو حيث ميكن 
للس����ائح ان يحظى بجولة في 
واحدة من تلك السيارات املطلية 

باألحمر أو باألبيض واألزرق.
أما م����ن يرغب ف����ي رؤية 
س����يارات األجرة الت����ي كانت 
جت����وب مكس����يكو باللونني 
األخضر واألبيض، فان متحف 
التكنولوجيا في برلني يحتفظ 
من����ذ الع����ام 2008 بواحدة من 
تلك السيارات قدمتها له بلدية 
مكسيكو كشكر على هذه السيارة 
األملانية، بعد خمسني عاما من 

اخلدمة.

من أعظم قصص احلب التي ميكن أن تكتب بني شعب وسيارة

ويق����ول »في ح����ال أصيب 
بعطل، كان ميكننا ان نبدل حزام 

املروحة بجوارب نسائية«.
ودفع هذا النج����اح الكبير 
شركة فولكسفاغن األملانية الى 
فتح ف����رع ملصنعها في مدينة 
بويبال املكس����يكية ف����ي العام 

.1964
بع����د ذلك بس����نوات كانت 
س����يارات فولكس����فاغن تنتج 
بوتي����رة ال مثيل لها في تاريخ 
الس����يارات وجتاوزت في تلك 
الفترة عتبة 15 مليون سيارة، 
متفوقة في الطلب على سيارات 

فورد األكثر مبيعا في العالم.
وانتقلت حمى هذه السيارات 
الى دول أخرى في أميركا الالتينية، 
من البرازيل حيث انشئ مصنع 
النتاجها، الى اوروغواي التي 
مازال رئيسها السابق خوسيه 
موخيكا يحتفظ بإحداها ويرفض 
عروضا لبيعها مببالغ طائلة. 

ولم تصمد هوليوود أمام سحر 
هذه السيارات، فأنتجت أعماال 
صورت هذه السيارة على انها 
ذات قلب كبير وم����زودة بكل 
ما ق����د يحتاج اليه الس����ائق، 
وانه����ا قادرة على القبض على 
ش����بكات تهريب اآلثار العائدة 
الى حضارة اآلزتيك القدمية، أو 
أنها قادرة على مصارعة الثيران 

في احللبة..
والقت األفالم عن سيارات 
الفولكسفاغن اخلنفساء جناحا 
كبيرا في ديزني ايضا، مّثل فيلم 
»هربي غوز باناناز« الذي أنتج 
في الع����ام 1980، وس����اهم في 
زيادة شعبية هذه السيارة في 

املكسيك.
لكن صورة هذه الس����يارة 
األسطورية لم تعد على حالها، 
وخصوصا مع االلتفات املتزايد 
الى قضاي����ا البيئة، فهي اليوم 
وفي زمن احلفاظ على البيئة 

سهلة التصليح 
ومنخفضة التكاليف 

ومسلية وهي 
عوامل جعلت 
املكسيكيني 

يشترون منها 50 
ألف منوذج في 

سنة واحدة

املكسيك تطوي صفحة »اخلنفساء«
بعد 50 عاماً من اخلدمة

حتالف أملاني لشراء خرائط »هير«

هل تعود بيجو.. إلى إيران؟

حظوظ »رينو« قد تكون األوفر في العودة مجددا إلى ايران في الصورة: عائلة 
)AP إيرانية داخل صالة عرض سيارات رينو في طهران    )إبراهيم نوروزي

بروكسل � د.ب.أ: ذكرت 
تقارير إخبارية أن مجموعة 
من شركات السيارات الفارهة 
األملانية بينها بي.إم.دبليو 
اقترب����ت من ش����راء خدمة 
الرقمية  خرائط »نوكي����ا« 
املعروفة باسم »هير« مقابل 
2.7 مليار يورو )3 مليارات 

دوالر(.
ونقلت وكالة بلومبرج 
لألنباء االقتصادية عن مصادر 
وصفتها باملطلعة على امللف 
انه ميكن اإلعالن عن الصفقة 
اليوم االثنني، مشيرة إلى أنه 
لم يت����م التوصل إلى اتفاق 
نهائي بني نوكيا ومجموعة 
الشركات التي تضم بي.إم.

دبليو ومرسيدس بنز وأودي 
وهو ما يعني إمكانية تأجيل 
اإلعالن عن الصفقة أو حتى 

فشلها.
في الوقت نفسه، رفض 
مسؤولو شركات السيارات 
وشركة نوكيا التعليق رسميا 

على هذه األنباء.

يذك����ر أن بي.إم.دبلي����و 
التي  وأودي ومرس����يدس 
تتنافس في سوق السيارات 
الفارهة على مستوى العالم 
اتخذت خطوة غير مسبوقة 
بالتعاون معا من أجل صفقة 

استحواذ بهذا احلجم. 
وم����ع اقت����راب ش����ركة 
خدمات اإلنترنت األميركية 
العمالق����ة غوغل من دخول 
سوق السيارات ذاتية القيادة 
)بدون سائق( أصبح من املهم 
للغاية بالنس����بة لشركات 
صناعة الس����يارات الفارهة 

الرقمية  امتالك اخلرائ����ط 
التي س����تحتاج  املفصل����ة 
إليها الس����يارات الذكية في 

املستقبل.
كانت نوكي����ا قد ذكرت 
مراجع����ة  أن  اخلمي����س 
استراتيجية خلدمة »هير« 
وصلت إلى مرحلة متقدمة.

رويت����رز: ق����ال وزي����ر 
الفرنسي لوران  اخلارجية 
فابيوس بعد محادثات مع 
القادة اإليرانيني إن ش����ركة 
بيجو ستروين � التي كانت 
رائدة سوق السيارات سابقا 
في إيران � قد جتد صعوبة 
أكب����ر مقارنة مبنافس����تها 
الفرنسية رينو في العودة 

إلى هناك.
وحظي����ت كل من بيجو 
ورين����و بوضع ق����وي في 
السوق اإليرانية قبل فرض 
عقوبات دولية على طهران 
ف����ي 2011 مما أجبرهما على 

اخلروج من السوق.
الذي   � وقال فابي����وس 
عاد مؤخرا م����ن أول زيارة 
لوزير خارجية فرنسي إلى 
إيران من����ذ 12 عاما � إن رد 
فعل الوزراء اإليرانيني بشأن 

رينو ايجابي.
وقال فابي����وس لراديو 
إنفو: »فيما يتعلق  فرانس 
ببيجو فهي معرض انتقاد من 
قبل القادة اإليرانيني بسبب 
خروجها قبل سنوات قليلة 
بطريقة يعترضون عليها، 
لذلك قد تكون أكثر صعوبة«. 

وتهت����م ش����ركات صناعة 
السيارات مثل بيجو ستروين 
وفولك����س واج����ن بدخول 
السوق االيرانية بفضل توقع 
الدولية عن  العقوبات  رفع 
إي����ران بعد التوصل التفاق 
بش����أن ملفها الن����ووي مع 

القوى العاملية.
وقال كارلوس تافاريس 
الرئيس التنفيذي لبيجو إن 
احملادثات التي جتريها شركته 
بشأن مشروع مشترك مع 
أكبر شركة لصناعة السيارات 
إيران تواجه صعوبات  في 
بفعل مشاعر معادية لفرنسا 

في البالد.
وق����ال إن بيج����و أعدت 
مقترح����ات مع ش����ريكتها 
التاريخية خودرو اإليرانية، 
ونقلت قن����اة برس تي.في 
احلكومية عن خودرو قولها 
إن بيجو يجب أن تأخذ في 
االعتب����ار قراره����ا في 2011 
باخلروج من إيران مبوجب 
العقوبات قب����ل توقيع أي 

صفقة جديدة.
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حدثنا عن طفولتك ومرحلتي املراهقة والشباب 
واملوقف الذي واجهته وال تستطيع نسيانه؟

٭ الواحد منا له الكثير من احملطات في حياته، 
ول���كل منا ذكريات تربط���ه بطفولته وصباه ملا 
تخللها من شقاوة وش���طانة بريئة وأيامنا أول 
كانوا اجليران والرب���ع عبارة عن أهل، وكنا في 
صف���ى بذاك الزمن، وما أچ���ذب عليچ أحن إليها 
وايد، فحينما كن���ا نطلع للحبال نصيد الطيور، 
وطبعا البحر أحبه والزم نروح ونس���بح، ولكن 
اللي مأثر فين���ي إني لهيت باللعب ووصلت إلى 
املرحلة الثانوية ولم أكمل دراس���تي، وبصراحة 
ما وعي���ت إال والعمر يركض فيني وقطار العمر 

ميضي ولم يعد ينفع استكمال الدراسة.

بدأت موهبتك في سن األربعة عشر.. شنو ردة 
فعل الوالد وقته كونه رجال من رجاالت العلم؟

٭ فعال بدأت في كتابة الشعر واالهتمام بقراءته 
في سن مبكرة، وفي البداية كنت أخبي على الوالد 
موضوع كتابتي الشعر كونه رجل دين، لذلك سميت 
نفسي يوسف ناصر ولم أذكر اسم عائلتي فكان 
صعبا علي أن أصارحه بهذا األمر ألنه لن يتقبل 
األمر بس���هولة، ومع الوقت عرف الوالد واحلمد 

هلل عدت على خير.

تغنى بكلماتك أسماء عريقة لكننا رأينا تناغما 
كبيرا بينك وبني الراحل عبدالرحمن البعيجان 

وعبدالكرمي عبدالقادر.. هل هناك سر وراء هذه 
اجلمعة الطيبة؟

٭ والنعم في اجلميع، لك���ن نحن الثالثة كانت 
أذواقنا تتشابه، وجتمعنا ديوانية واحدة، وكنا 
أصدقاء وربع ونتباصر فيما بيننا، ويطلع معانا 

ف���ن جميل، وجمعنا تناغم كبي���ر وتفاهم ألبعد 
مدى، وكبرت أسماؤنا وصارت لنا بصمة وقدمنا 

أحلى األغنيات.

يقولون أنك حتب احلداق والقمرة.. هل في إحدى 
طلعاتك البحرية كتبت أغنية تركت أثرا في نفسك؟

٭ ومنو فينا ما يحب البحر وهدوءه وملعة القمرة 
وطلعات البحر، وأن���ا أحب احلداق فهو من أهم 
هواياتي، وأعتقد حسب ظني أنني في إحدى رحالت 
البحر كتبت غناية »وين مرس���اك« واستلهمتها 

من البحر.

أول أجر تقاضيته كان 5 دنانير.. عن أي أغنية 
كان؟ وشنو سويت بهاخلمسة وشكثر كانت 

فرحتك فيها؟
٭ طبع���ا في ذاك الوقت كانت اخلمس���ة دنانير 
حتجي وتسوي، وفرحت فيها حيل إلى درجة أنني 
وقتها لم أصدق أن فوق الشهرة غناء الفنانني من 
كلماتنا، نأخذ مبلغا فوق هذا، ومن املمكن أننا كنا 
نعتبرها هواية وتنفيسا، ولم يكن األجر يشكل 

أهمية بل الفن الهادف.

هل تتوسم خيرا في احلاضر واملستقبل وهل 
هناك من يحافظ على قيمة األغنية حاليا؟ ومن من 

الشعراء حاليا ترى فيه شاعرا متمكنا؟
٭ املاض���ي جميل وهو العص���ر الذهبي في كل 
املجاالت، وفي السابق كانت للغنايا زهوة وفرحة 
معين���ة، وتعب على الكلمة واللحن، ولكن هناك 
ش���باب مجتهدون يبذلون اجلهد لعمل األفضل، 
ولن أقول إن هذه األيام هناك إسفاف بل أقول إنه 
ال يوجد إبداع أو قيمة فنية وعموما هناك تفاوت 

بني املاضي واحلاضر.

كنت من املعجبني بشعر القدير أحمد العدواني 
وتعتبره سيد الكلمة فكيف كان شعورك عندما 

التقيته ألول مرة؟
٭ ش���عور جميل أن جتد مثل ه���ذا الرجل الذي 
كنت والزلت أعشق شعره يستدعيني ويظهر لي 

اعجابه بشعري فكان شعورا رائعا.

»ما نسينا روحوا قولوله ترانا ما نسينا«.. ما ردة 
فعلك عندما تسمع كثيرا من الفنانني يتغنون بها؟

٭ هذي الغنايا لها وقع جميل في نفسي، وجناحها 
أشعرني بالفرح ومن األغنيات اجلميلة التي كتبتها 
وجمعتني بأحبائي البعيجان والصوت اجلريح، 
وأكون في قمة الس���عادة حينما يغنيها أصوات 
أخرى جميلة، وهذا دليل بقائها، لكن يبقى األصل 

محفورا في قلوبنا.

»عمرك ما تغيب عن الذاكرة لكن قلت غاب بدري 
أنا يا من يجيبه« ودنا نعرف شنو قصة هذه 

األغنية؟
٭ ببس���اطة هي خاطرة من خواطري مرت على 
هاجسي وكتبتها دون أي موقف، وطبيعة الشاعر 
أنه حينما يكتب أغنية يتصور لها موقفا معينا، 
فخطرت لي ونفذتها عالورق وتغنى بها خليفة 

بدر وجنحت جناحا كبيرا.

كانت نقطة التحول في حياتك الفنية سنة التحاقك 
مبجموعة الفنون التابعة لوزارة الشؤون..حدثنا 

عن ذلك.
٭ انضممت إلى مجموعة الفنون التي حتمل اآلن 

اس����م »جمعية الفنانني« وحينه����ا كنت أعزف مع 
الفرقة وقدمت أغنية تغنى بها عبداحلميد الس����يد 
وهي »متى تعود يا حبي����ب الروح«، لكن الراحل 
أحم����د باقر نصحني بأن أركز على كتابة الش����عر 

بدال من التلحني.

كتبت كل صنوف الشعر ومنها األغنيات الرياضية 
مثل »بسم اهلل«.. فما الفارق بني التحفيز والتشجيع؟

٭ أنا من عشاق كرة القدم ومتابع بشدة ملنتخب 
الكويت، وأحتمس لتشجيعهم وكنت أجتهد اجتهادا 
ش����خصيا دون تكليف، وأكتب الكلمة التي حتفز 
وتش����جع على الفوز وحتم����س اجلمهور للتفاعل 

وتشد من أزر الالعب وكانوا وقتها أبطاال.

لديك مأثورات كثيرة لكن أثرت في مقولتك »التجارة 
غلبت كل شيء هذه األيام ويهمني من يغني 

قصائدي أن يكون صوتا مبدعا وال أستطيع النزول 
مبستوى كلماتي«.

٭ صحي����ح ألن أيامها كانت جتتمع املؤسس����ات 
اإلعالمية لتسويق كاسيت أما اآلن فقد غلبت األمور 

املادية على القيمة الفنية واإلبداع.

حرصك على الكلمة ومن يغنيها عني الصواب.. لكن 
السؤال هل هناك من يلتزم بهذا الكالم الصائب؟

٭ األعمال اآلن ليست كسابق عهدها، فاآلن يصل 
التكليف من وزارة اإلعالم سواء للمناسبات الوطنية 
أو االجتماعية، إضافة إلى تترات املسلسالت، وال 
أرى اليوم أصواتا لها ثقل ووزن، لكن عيالنا فيهم 
اخلير والبركة، فق����د اختلفت املوازين وقد تكون 
كلماتن����ا ال تروق لهم وجون����ا مختلفا عن جوهم 

وذوقنا ال يتناسب مع ذوقهم.

امللحن واملطرب الراحل عبداحلميد السيد  املوسيقار الراحل احمد باقر

الشاعر يوسف ناصر لـ »األنباء«: 
ال أرى اليوم أصواتاً لها ثقل ووزن!

هو ش����اعر األغنية األصيلة املتج����ددة وصانع الكلمة 
املختلفة، جمع بني الشعر الفصيح والعامي، يتمتع بثقافة 
غي����ر محدودة وله العديد من األغني����ات التي حفرت في 
ذاكرتنا وتتجدد بداخلنا على مر العصور، فعند الس����مر 
ندن����دن »غاب بدري أنا يا من يجيبه«، نش����عر من خالل 
ش����عره س����مو قلمه الذي يقطر ذهبا، وأحيانا نقوله »ما 
نس����ينا روحوا قولوا له ترانا ما نس����ينا« وهي رائعته 
الت����ي تغنى بها الصوت اجلريح الفنان القدير عبدالكرمي 
عبدالقادر، نلمس اإلعجاز في جعله من الكلمة الش����عرية 
املغناة تعبيرا ملونا خالصا خالدا، تعامل مع أسماء كبيرة 
منها وديع الصافي وغريد الش����اطئ وفنان العرب محمد 

عبده، دعم الشباب في العصر الذهبي لألغنية وكان آنذاك 
جيل الفنانني نبيل شعيل ونوال وعبداهلل الرويشد وغنوا 

له الكثير، إضافة إلى أنه أحد مؤسسي األغنية الكويتية 
األصيلة التي نعتبره����ا مبنزلة دهن العود كلما طال 

عمره زاد سعره.  من عائلة كويتية أصيلة، متفرد 
في عزفه على آلتي الكمان والعود، نصحه الراحل 
القدير أحمد باقر بالتركيز على الكلمة واالهتمام 

بها، مييزه شموليته فقد كتب الشعر الوطني 
واالجتماعي والرياضي والعاطفي، إنه الشاعر 
القدير ابن الكويت يوسف ناصر املسفر الذي 

التقته »األنباء« وكان احلوار التالي:

حوار:  دالل العياف

يرى أن هناك تفاوتاً بني فن املاضي واحلاضر

امللحن الراحل عبدالرحمن البعيجان

ممثلة خليجية متضايقة 
من وضعها الفني 

حاليا النه المنتجين 
والمخرجين ما يبونها 

في اعمالهم بسبة الغرور 
اللي فيها..

قعدي بالبيت احسن!

مخرج شاب يشوف ربعه 
اللي من جيله ناجحين في 
مجالهم وهو للحين فاشل 
وال حقق شي يميزه مثل 

ربعه هااليام يفكر انه 
يغني لعل وعسى ينجح.. 

الفاشل يبقى فاشل!

الفائزين في جوائز 
المهرجان المسرحي اللي 
ينظمه المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واالداب 

للحين مو معطينهم قيمة 
جوائزهم.. 

عسى المانع خير!

وضعفاشل  يبث يومياً برعاية »األنباء« عبر»كويت FM«جوائز

»FM عبد الصمد يفوز بالسيارة بالرابعة لـ »كنز

المس���تمع علي  حصدت 
عبدالصمد الس���يارة الرابعة 
الرابع للبرنامج  في السحب 
الذي   »FM المسابقاتي »كنز
اقيم الس���بت الماضي تحت 
إش���راف لجنة م���ن اإلعالن 
التجاري والش���ؤون المالية 
ب���وزارة اإلعالم  واإلداري���ة 
وذلك بعد ان ت���م فرز أرقام 
المشاركين جميعها من خالل 

»كمبيوتر« البرنامج ليضحك 
الحظ للمستمع علي عبدالصمد 
ويفوز بسيارة جيب مقدمة 
من شركة المطوع والقاضي 
 »BAICو GAC وكيل سيارات

موديل 2015.
من جان���ب آخر، يواصل 
ال���ذي يبث يوميا  البرنامج 
 »FM عبر أثير موجات »كويت
توزيع جوائ���زه القيمة على 

الفائزين المقدمة من »زين«، 
المطوع  »األنباء«، »ش���ركة 
والقاض���ي وكيل س���يارات 
»ش���ركة   ،»BAICو  GAC«
الخليج للكابالت والصناعات 
»أطي���اب  الكهربائي���ة«، 
المرشود«، »مركز تيجان لطب 
األسنان«، »اوتو بلس سنتر«، 
»النصر الرياضي«، »صالون 
آالء بيوتي لخبيرة التجميل 

آالء دشتي«، »معهد وصالون 
حم���ام الهنا الصحي للرجال 

بمنطقة الجابرية«.
يذكر أن فريق البرنامج: علي 
حيدر واحمد الموسوي وجابر 
الجاسر وعدوا المستمعين في 
الحلقات المقبلة بزيادة عدد 
الجوائ���ز المقدمة من الرعاة 
وذلك ليرسموا االبتسامة على 

شفاه مستمعي البرنامج.

)فريال حماد( فريق »كنز اف ام«  

سؤال اليوم 

اليوبيل الفضي يحتفل به كل: 

أ( 15 سنة 

ب( 25 سنة

 ج( 5 سنني
بعد استراحة قصيرة قضتها 
متنقلة بني بيروت والقاهرة، 
تعود الفنانة هيفاء وهبي إلى 

ألبوم جديد لهيفاء وهبي وحفل في موناكو
مزاولة نشاطها الفني املعتاد، إذ 
كانت قد افتتحت حفالت موسم 
الصيف بحفل عيد الفطر السعيد 
الذي جمعها بالفنان فارس كرم 

.Le Royal في فندق
وعلى مفكرة هيفاء مواعيد 
كثي����رة، إذ حتفل بجدول عدد 
من احلفالت في لبنان وأوروبا 
والقاهرة، فبعد حفلها في مصر 
الس����احل الش����مالي األسبوع 
املاض����ي، الذي حق����ق جناحا 
كبي����را، وعودتها إلى بيروت، 
تطير هيف����اء وهبي اخلميس 
املقبل إلحياء حفل في موناكو، 
الفرنس����ية  املقاطع����ة  إذ إن 
ستستضيف الفنانة اللبنانية 
في حفل كبي����ر، وهو يجمع، 
حس����ب موقع »نواعم« كبار 
رجال األعم����ال وذلك في أحد 

النوادي املعروفة جدا.
يذكر أن هيفاء حتضر أللبوم 
غنائي جديد سيش����رف عليه 
املوزع هادي ش����رارة، بعدما 
سجلت سلسلة من األغنيات 

املصرية في القاهرة. هيفاء وهبي

جمعني والبعيجان وعبدالقادر 
تشابه الذوق والديوانية 

والبصيرة والتفاهم إلى أبعد مدى

اللي مأثر فيني إني لهيت باللعب 
ولم أكمل دراستي

كنت أخبي على الوالد موضوع 
كتابتي الشعر كونه رجل دين

أحب احلداق وحسب ظني 
أنني كتبت غناية »وين مرساك« 

واستلهمتها من البحر

في السابق كانت للغناية زهوة 
وفرحة وتعب على الكلمة واللحن

الراحل أحمد باقر نصحني بأن 
أركز على كتابة الشعر بداًل من 

التلحني

اآلن غلبت األمور املادية على 
القيمة الفنية واإلبداع

املطرب القدير عبدالكرمي عبدالقادر
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عينه على أي فرصة تضيف إلى رصيده وجتعله يخطو خطوة إلى األمام

جو أشقر لـ »األنباء«: ال أدخل ملعب الغير.. وال أحد يدخل ملعبي

هل ستتجه إلى التمثيل 
أسوة بسواك من املمثلني؟

٭ بديهي ان يبحث الفنان 
عن الظهور في ظل تراجع 
الكليبات واحلفالت وسوى 
ذلك، شخصيا عيني على أي 
فرصة تضيف إلى رصيدي 
وجتعلني أخطو خطوة إلى 

األمام.

أنت مشروع ممثل؟
أنا ممث���ل وممثل بارع  ٭ 

أيضا.

هل صحيح ان ثمة »ڤيتو« 
عليك من بعض احملطات 

والبرامج التلفزيونية؟
٭ ما م����ن حرب خفية وإمنا 
املسألة مس����ألة محسوبيات 
ألن لكل جهة إنتاجية فنانيها 
واالمتي����ازات بطبيعة احلال 

من حق هؤالء الفنانني دون 
سواهم.

يحز في نفسك هذا الواقع؟
٭ أبدا، في احلياة أنا إنسان 
إيجابي للغاية وال يعنيني 

ان أنظر إلى سواي.

غائب أنت عن اجلوائز 
الفنية...

٭ )مقاطع����ا( ما الذي يؤكد 
أن ثمة مرجعية صاحلة وراء 

هذه اجلوائز؟

أال تدق األبواب؟
أفعل ذلك  ٭ مستحيل، لم 

مرة ولن أفعل.

محظوظ أنت فنيا؟
٭ ال أقول إني محظوظ لكني 
أمتيز بعالمة فارقة، أغرد في 
سرب خاص وألعب في ملعبي 
اخلاص، يعني ال أدخل ملعب 
الغير وال أحد يدخل ملعبي.

هل ألنك متلك ملهى ليليا 
خاصا بك منذ أكثر من 20 

سنة؟
٭ األكيد إني ال أشبه أحدا، 
إن���ي حاضر بنجاح  يكفي 
وبشكل شبه يومي منذ أكثر 
من 20 سنة في امللهى الذي 
أملكه، ه���ذا ملعبي الذي ال 

أشبه فيه أحدا.

هذا التميز هل يجعلك 
مطمئنا على املستقبل؟

٭ أنا إنس���ان ناجح لذا أنا 
في قل���ق دائم وتفكير دائم 
ويعنين���ي ان أس���تمر في 
النج���اح بعيدا قدر اإلمكان 

عن الهفوات واألخطاء.

الس���وق املصرية  لدخول 
بطريقة جدية، وحاليا بني 
يدي نح���و 5 أو 6 أغنيات 

مصرية جاهزة.

لم تستطع دخول مصر 
من خالل أغنياتك اللبنانية، 

ملاذا؟
٭ كي���ف ذل���ك؟ أغنيت���ي 
»حبيبة قلبي« من األغنيات 
التي تركت بصمة كبيرة في 
مصر لكني أعت���رف بأني 
القوي  إلى احلضور  أفتقر 
وإلى اإلطالالت الكثيفة في 

البرامج املصرية.

ما صحة ما قرأناه عن ديو 
مع الفنان سعد الصغير؟

٭ ما حصل هو إننا طرحنا 
الفكرة في إحدى اجللسات، 
فتحمس كل من���ا لكننا لم 

نتابع املوضوع.

بيروت ـ بولين فاضل

منذ بدايات����ه في الفن لم 
ينظر جو أشقر إلى سواه من 
الفنانني ول����م يتأثر مبوجة 
من هنا وموجة من هناك، بل 
صنع حالة خاصة به تشبهه 
وال تشبه س����واه وهو الذي 
ميلك مله����ى ليليا يغني فيه 
منذ أكثر من 20 سنة بنجاح 
منقط����ع النظير. ويبدو جو 
أش����قر، الذي لم يتوقف مرة 
عن اإلنتاج مهما كانت الظروف 
احمليطة صعبة، انه يؤسس 
اليوم ملرحلة تعزيز االنتشار 

في مصر.
عن هذه اخلطوة وأمور 
كثيرة أخ���رى حتدث جو 
أش���قر إلى »األنباء«، فإلى 

التفاصيل:

»أنا واياكي« هي أحدث إصدار 
غنائي لك.. كم هي امتداد ملا 

سبق وقدمته؟
٭ بصراحة لم أقم احلسابات 
ولم أفكر كثيرا قبل أن أطرح 
األغنية، اسمعني إياها امللحن، 

فأحببتها وطرحتها.

هكذا أنت.. تتبع إحساساك 
وتقرر بسرعة؟

٭ في معظم األحيان نعم.

أال تخطئ مرات؟
٭ هناك دوما أخطاء ومن 

دونها كيف لنا ان نتعلم؟

املالحظ زياراتك املتكررة 
ملصر منذ فترة.. هل من 

حسابات أو مخطط أم ماذا؟
٭ املوضوع هنا مختلف ألن 
ثمة اس���تراتيجية أعتمدها 

جو أشقر

»حبيبة قلبي« 
تركت بصمة كبيرة 
في مصر.. وأعترف 

بأني أفتقر إلى 
احلضور القوي

الفهد والبالم.. »حبايب وروحهم رياضية«

أحمد الفضلي

وج���ه الفنان حس���ن الب���الم وطاقم عمل 
املسرحية الكوميدية االجتماعية »مر يا حلو« 
الش���كر والتقدير الى رئيس االحتاد الكويتي 
لكرة القدم الش���يخ د.طالل الفهد على الزيارة 
الت���ي قام بها للمس���رحية والتي وضعت حدا 
لألقاويل واإلشاعات التي ذكرت ان الفهد مستاء 
م���ن االنتقادات التي وجهها البالم له من خالل 
مسرحية »كشتة« التي عرضت قبل مسرحية 
»مر يا حلو«، وتتناقل مقاطع منها حاليا عبر 
مواقع التواصل االجتماعي تظهر البالم ينتقد 
عمل الفهد ب���إدارة االحتاد الكويتي لكرة القدم 
واخلسائر التي تلقاها األزرق في بطولتي كأس 

اخلليج وآسيا وعدم حتقيق اإلجنازات.
وتعد زيارة الفهد وحديثه مع البالم وطاقم 
عمل املس���رحية خير دليل عل���ى تقبله النقد 
وروحه الرياضية وعدم ش���عوره باالستياء، 
حيث قام بزيارة املسرحية ومتابعة احد عروضها 
واجللوس لفترة ليس���ت بالقصيرة مع طاقم 
العمل، ووجه لهم العديد من النصائح واإلرشادات 
اخلاصة بعملهم في املس���رح من باب احلرص 
على توصيل الرس���الة الفنية واالنتقاد بشكل 
صحيح على خش���بة املسرح. وحظيت زيارة 
الفهد بالعديد من اإلشادات من قبل البالم وبقية 
النجوم املشاركني في املسرحية، وأكدوا ان الزيارة 
تشكل لهم دافعا لالستمرار في تقدمي كل ما هو 

مميز على خشبة املسرح الكويتي.

الشيخ د.طالل الفهد متوسطا فريق عمل املسرحية

زار مسرحية »مر يا حلو« ونفى استياءه من االنتقادات

ماذا حدث لوجه مي كساب؟
لفتت الفنانة املصرية مي كساب 
انتباه متابعيها بصورها اجلديدة 

التي نشرتها على صفحتها الرسمية 
على موقع »إنستغرام«، وبدت فيها 
بوجه نحيف مقارنة مبا كانت عليه 

من قبل.
واختلفت آراء متابعيها حول شكلها، 

فرأى البعض أنها ازدادت جماال، 
وآخرين طالبوها بالعودة إلى طبيعتها 
كما كانت، ومن بني التعليقات الواردة 
على الصورة: »خسيتي أوي بس كده 
أحلى«، »خسيتي وبقيتي عسل أوي«، 

»خسيتي كده ليه بس قمر برده«.
واعتبر بعض املتابعني ان النحافة ال 
تتماشى مع »ستايل« مي، ورجحت 

إحدى املتابعات بأن تكون الفنانة 
املصرية حامل وهو ما قد يؤدي 

إلى نحافة وجهها بهذا الشكل، حيث 
قالت: »يا ميوي عن خبرة انتي وشك 
متغير لألحلى انتي شكلك حامل على 

فكرة«.
وسرعان ما تفاجأ اجلمهور بصورة 
مي التي تظهر إطاللتها بالكامل، ما 
جعلهم يغيرون رأيهم ويعتبرون 
أنها اكتسبت وزنا زائدا، ومن بني 

التعليقات التي جاءت على الصورة: 
»شكلك بوظتي الريجيم في رمضان 

والعيد يا شوقيه«، »انت عايزه 
تخسي شويتني تالته«.

وقد شاركت مي كساب مؤخرا 
مبسلسل »ملا تامر ساب شوقية« 

والذي عرض خالل شهر رمضان مع 
إدوارد واجني وجدان ولطفي لبيب 

وإخراج عمر رشدي.

برنامج »صباح اخلير يا 
كويت« من البرامج التي 
التزال متمسكة بتميزها 

في ظل وجود فريق عمل 
متجانس ومتعاون همهم 

األول واألخير مستمع إذاعة 
الكويت في شتى أنحاء 

الوطن العربي، وذلك من 
خالل اختيار فقرات تتماشى 

مع جميع األجواء.
يذكر ان برنامج »صباح 

اخلير يا كويت« من إعداد 
نواف النجادة، محمد 

القحطاني والتنسيق واملتابعة 
لعالء اخلليلي أما اإلخراج 
فيتصدى له يوسف الفايز 

والبرنامج حتت إشراف أحمد 
العامر ويتصدى لتقدميه كل 

من املذيعة القديرة فيحاء 
السعيد وثناء الدقاق وعبداهلل 

العمار وينفذه على الهواء 
بدر املروان، أما الهندسة 
فيتصدى لها علي عطية.

االحتالل التي استخدمت 
جميع الطرق في تعذيب أبناء 
الكويت الرافضني لوجودهم 
فكان بيت القرين وشهداؤه 
أقوى دليل على هذا الرفض.

على تعزيز الوحدة الوطنية 
وتكاتف الشعب الكويتي 

أثناء االحتالل ومقاومته حتى 
مّن اهلل على الكويت وأهلها 
بالنصر الكبير ودحر قوات 

مفرح الشمري 
@Mefrehs

حققت برامج إذاعة الكويت 
في جميع محطاتها متيزا 

ملحوظا في تغطيتها للذكرى 
25 لالحتالل العراقي الغاشم 

وكان ذلك بتوجيهات من 
الوكيل املساعد لشؤون 

قطاع اإلذاعة الشيخ فهد 
مبارك عبداهلل األحمد 

الصباح الذي أعطاها ملدير 
البرنامج العام سعد الفندي، 
وذلك حتى ال ينسى اجليل 

احلالي اجلرمية التي ارتكبها 
املقبور صدام حسني 

بالكويت وأهلها.
ومن البرامج التي متيزت 

في التغطية للذكرى 25 
للغزو الغاشم برنامج 

»صباح اخلير يا كويت« 
الذي المست فقراته قلوب 
املستمعني بتسليط الضوء 

»صباح اخلير يا كويت« متيّز بتغطيته للذكرى 25 لالحتالل الغاشم

املذيعة القديرة فيحاء السعيد

فريق برنامج »صباح اخلير يا كويت«

املخرج يوسف الفايزمدير إذاعة البرنامج العام سعد الفنديوكيل اإلذاعة الشيخ فهد املبارك

أو مخلة بالشرف واألمانة، وهو 
ما أدى بدين����ا إلى إقامة طعن 
على القرار ف����ي احملكمة ليتم 
احلكم أخيرا، حس����ب وسائل 
إع����الم مختلفة، بقبول الطعن 
ومن ثم رفع قرار ش����طبها من 

بأمر احملكمة.. دينا الشربيني تعود إلى التمثيل
تعيش املمثلة دينا الشربيني 
هذه األيام حالة من الس����عادة 
بعد قبول الطعن الذي تقدمت 
به للمحكمة املصرية ضد قرار 
وقفها عن التمثيل وأصبح من 
حقها ممارس����ة حياتها الفنية 
بش����كل طبيعي، حيث قررت 
احملكمة ش����طب القرار متاما. 
وتستعد دينا للعودة مجددا من 
خالل مسلسل لم يتم االستقرار 
على اسمه حتى اآلن وسيكون 

من إنتاج صادق صباح.
املمثلني قد  وكانت نقاب����ة 
أوقفت دين����ا عن التمثيل بعد 
احلكم عليها وسجنها عاما في 
قضية تعاطي مخدرات وطبقا 
لقانون النقاب����ة يقتضي عدم 
السماح بالعمل ملن سبق احلكم 
دينا الشربينيعليه، خاصة في قضية جنائية 
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تألقــي ومتيزي بكل ما 
هو جديد في عالم االزياء 
واملكياج واالكسسوارات 
وكل ما يهم املرأة لتكوني 
مواكبة آلخـــر صيحات 
املوضة في عالم اجلمال 

واالناقة.
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املاســــكارا  حتتــــل 
الثانيــــة بعد  املرتبــــة 
أحمــــر الشــــفاه ضمن 
ترتيب مســــتحضرات 
التجميل في االستخدام، 
حيث حترص املرأة على 
املاســــكارا  أن تتواجد 
داخــــل حقيبتها ضمن 
مستحضرات التجميل، 
ولكــــي تتمكنــــي مــــن 
اختيار املاسكار املناسبة 
ينبغي مراعاة النصائح 

التالية:
٭ اختاري نوع فرشاة 
املاسكارا التي تتناسب 
مع طبيعة رموشك، فإذا 
كانت رموشــــك طويلة 
فاختاري ماسكارا تزيد 
حجــــم الرموش بحيث 
أما  أكثــــر كثافة،  تبدو 
القصيــــرة،  الرمــــوش 
فاختاري ماسكارا تطيل 
الرموش ملنحها بعض 

الطول.
٭ جتنبي إثقال الرموش 
السفلى باملاسكارا واكتفي 
بوضع طبقــــة واحدة 
خفيفة من املاسكارا على 
الرموش الســــفلى على 
أن يتم تطبيقها باجلزء 

اجلانبي من الفرشاة.
٭ اســــتخدمي فرشاة 
لفصــــل  صغيــــرة 
الرموش جيدا لتجنب 
تكتلها، وذلك للحصول 
علــــى رمــــوش ناعمة 

وطبيعية.
املاســــكارا  ٭ ضعــــي 
علــــى اجلــــزء العلوي 
الرمــــوش ثم على  من 
اجلزء السفلي منها لكي 
حتصلي علــــى رموش 

مائلة.
٭ عنــــد اختيــــار لون 
املاسكارا ينصح باختيار 
اللون األســــود الداكن، 
للشقراوات ذوات العينني 
الفاحتتــــني ولــــذوات 
الشعر األحمر، وينصح 
باستخدام اللون األسود 
في املساء أما في النهار 
فمن األفضــــل اختيار 
لون ألطــــف مثل البني 

أو التوتي.

املاســــكارا  حتتــــل 
الثانيــــة بعد  املرتبــــة 

تعلمي 
كيفية وضع 

الماسكارا

للتواصل

خلطات طبيعية

تألقــي ومتيزي بكل ما 
هو جديد في عالم االزياء 
واملكياج واالكسسوارات 
وكل ما يهم املرأة لتكوني 
مواكبة آلخـــر صيحات 
املوضة في عالم اجلمال 

ا�سنــــــــان
تبحث 

الكثير من السيدات 
عن طرق دائمة لتبييض أســـنانهن، 

فالقيام بتنظيف األسنان عن طريق الفرشاة واملعجون 
بشكل يومي قد يؤمن احلماية الكاملة لألسنان، لكنه ال يقوم بتبييضها 

وإعطائهـــا اللون الناصع، ولذلك ســـنقدم لكم بعض اخللطـــات املنزلية التي ميكن 
استعمالها لتبييض األسنان:

قشور البرتقال

إن قشـــور البرتقال قد تساعد بشدة على تنظيف األسنان من طبقة البالك العالقة 
بالسنة فتستعيد أسنانك لونها الطبيعي األبيض اجلذاب، ولتطبقي هذه الوصفة قومي 
بإحضار قشور البرتقال وافركي بها أسنانك جيدا بواسطة اجلزء األبيض من القشرة 
واســـتمري في فرك أسنانك بقشـــور البرتقال مدة ال تقل عن ثالث دقائق تقريبا، ثم 
اغسلي أسنانك بعد ذلك بواسطة فرشاة ومعجون األسنان، واستمري في تكرير هذه 

الوصفة قبل كل مرة تغسلني فيها أسنانك للحصول على نتيجة مضمونة.

البايكينغ باودر

اخلطي ملعقة من امللح اخلشن + ٢ ملعقة من البايكينغ باودر، ثم استخدمي الفرشاة 
في فرك األســـنان بهذا اخلليط. استخدمي هذه اخللطة، يوما بعد يوم، حتى ال تتأثر 

اللثة، فامللح يعمل على كشط األسنان، في حني يعمل البايكينغ باودر كمبيض.

زيت الزيتون

يتم فرك األســـنان بقطنة مغموســـة في زيت الزيتون أو وضع الفرشاة في زيت 
الزيتون وغســـل األســـنان بعدها، حيث يعمل زيت الزيتون على نظافة األســـنان، 
باإلضافة إلى قدرته على تقوية اللثة، ومنع نزيف الدم منها، وبالتالي احلصول على 

أسنان بيضاء نظيفة.

زيت القرنفل

زيت القرنفل فعال في التخلص من آالم االســـنان واللثة، 
كما ان يساعد ايضا على تبييض االسنان بصورة فعالة، فقط 
ضعي زيت القرنفل على اصبعك وافركيه على االسنان واللثة 

ثم اغسلي فمك باملاء بعدها بخمس دقائق.

إذا كنــــت تعانني من ضعف أو جفاف أو 
تكســــر في األظافر فهذا يدل على نقص في 
الڤيتامينات واملعادن في اجلسم، فال داعي أن 
تستخدمي أظافر اصطناعية لتجميل يديك 
وال داعي أن تضعي طــــالء األظافر كل يوم 
لتغطية ضعف وشكل أظافرك بل كل ما عليك 
القيام به هو تناول هذه األطعمة للحصول 

على أظافر قوية وبراقة.

السبانخ

يعود ضعف األظافر في أغلب األحيان إلى 
نقــــص ڤيتامني بـ ١٢ أو حمض الفوليك، لذا 
ينصح باإلكثار من تناول البقوليات واألوراق 
السبانخ واجلرجير  الداكنة مثل  اخلضراء 
حيث انهما من أكثــــر األطعمة الغنية بهذه 

الڤيتامينات.

سمك السلمون

هو سمك لذيذ ويحتوي على الكثير من 
البروتني والزنك الذي يســــاعد اجلسم على 
امتصاص البروتني الذي نتناوله يوميا، كما 
أنه يحتوي على السيلينيوم والنحاس اللذين 
يساعدان اجلسم على إنتاج الكوالجني الذي 

يقوم بدوره بتعزيز منو األظافر.

اللوز

يعتبــــر اللوز مصدرا غنيــــا بالبروتني، 
باإلضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية 
من املاغنسيوم، الذي يعمل على حماية الشعر 
واألظافر، فاملاغنسيوم يعمل على مكافحة 
اإلرهاق واإلجهاد الذي يتسبب في تساقط 

الشعر وتكسير األظافر.

منتجات اللحوم

ميكنك تناول اللحــــوم احلمراء اخلالية 
من الدهون مثل اللحم املفروم والكبدة التي 
حتتوي على احلديد والبروتني املفيد لصحتك، 
وكما ميكنها أيضا أن جتعل أظافرك قوية.

الطماطم

حتافظ علــــى ملعان األظافــــر وتقويتها 
وحتميها من التشــــققات وجتعلها أكثـــــر 

كثافة.

أهم ا�طعمة 
�ظافر قوية

املاســــكارا  املاســــكارا حتتــــل  حتتــــل 

كيف تعالجين الشعر المتقصف؟كيفية وضع كيفية وضع كيفية وضع كيفية وضع 

الرموش الســــفلى على 
أن يتم تطبيقها باجلزء 

اجلانبي من الفرشاة.
٭ اســــتخدمي فرشاة 
لفصــــل  صغيــــرة 
الرموش جيدا لتجنب 
تكتلها، وذلك للحصول 
علــــى رمــــوش ناعمة 

وداعاً لتجاعيد العين

تقصف الشـــعر مشكلة 
تعاني منها أغلبية السيدات، 
وتســـبب لهن اإلزعاج. إذ إن 
إلى قص  الكثيرات يلجـــأن 
شـــعرهن نتيجـــة تعرضه 
للتقصف. إذا كنت تبحثني عن 
احللول لهذه املشكلة، سنقدم 
إليك خلطات طبيعية وسهلة 
تعالج التقصف وتعيد لشعرك 

نضارته وملعانه.

زيت الصبار

فرك خصل وجذور الشعر 
بزيت الصبار مرة واحدة يوميا 
بعد ذلك يتم غسل الشعر باملاء 

والشامبو.

الموز

واملوز كذلك يعتبر عالجا 
رائعا لنهايات الشعر املتشققة 
واملقصفـــة، اخلطي املوز مع 
الليمون  الزبادي وعصيـــر 
وماء الورد معا جيدا ثم قومي 
بوضع اخلليط على شعرك 
واتركيه ملدة ساعة ثم اغسليه 

باملاء البارد.

البيض والعسل

خذي بيضة وامزجيها مع 

جتاعيد العني تعد من إحدى عالمات التقدم في العمر، وهى مشكلة 
تواجهها جميع النســـاء فيقمن بالبحث عن طرق طبيعية للعناية 

بالبشرة للحفاظ عليها نضرة ومشرقة وخالية من التجاعيد.
هنا ســـنقدم لكم مجموعة من املاسكات الطبيعية للتخلص من 

التجاعيد وحماية وترطيب البشرة:

زيت الزيتون والخيار

امزجي شرائح اخليار مع زيت الزيتون، واستخدميها على العينني 
وفي محيطهما كالكمادات، اتركيها مدة ٢٠ دقيقة.

العسل

استخدمي العسل على البشرة احمليطة بالعينني واتركيه طوال 
الليل لتتخلصي من العيون املرهقة والتجاعيد.

عصير البرتقال

اغمســـي قطعة من القطن في عصير برتقال طازج وامســـحي 
بالقطنة حتت عينيك وكرري ذلك مرتني يوميا. في غضون أسابيع 
قليلة سوف تالحظني فرقا هائال وستقل أو حتى تختفي التجاعيد 

حتت عينيك.

األفوكادو

اهرسي ثمرة أفوكادو وادهني بها جفونك واملناطق 
احمليطة بالعني لدقائق حتى متتص البشـــرة الزيت 

املوجود به ثم اشطفي باملاء البارد.

الموز

تهرس ثمرة موز وتوضع على جتاعيد البشرة حول 
العني، فاملوز له قدرة فائقة على محاربة التجاعيد.

زيت الخروع

زيت اخلروع من أفضل العالجات الطبيعية للتخلص 
من جتاعيد العينني. استخدمي زيت اخلروع النقي لتدليك 

منطقة ما حتت العينني إلزالة التجاعيد املزعجة.

ملعقة كبيرة من العسل وبعض 
القطرات من زيت الزيتون. بعد 
مزجهما معا جيدا، طبقي هذه 
العجينة على شعرك خاصة 
على األطراف التالفة واتركيها 
ملدة ٢٠ دقيقة. اغسلي شعرك 

بشامبو لطيف.

البقدونس وزيت جوز الهند

قومي بغلي ملعقتني من 
أوراق البقدونس في املاء ملدة 
٥ دقائق وبعد تبريده يضاف 
زيت جوز الهند واجلليسرين 
ومن ثم يتم غســـل الشـــعر 

به.

اللبن والخميرة

ضعي ٣ مالعق من اخلميرة 
في نصف كوب من املاء الدافئ 
وحركيها جيدا، ومن ثم أضيفي 
كوبا من اللنب الدافئ وملعقتني 
من العســـل إليها واستمري 
في التحريك. ضعي اخللطة 
على شعرك بعد االستحمام، 
واتركيها ملدة ساعة كاملة مع 
التدليك. كرري هذه اخللطة 

مرة كل أسبوع.
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الرياضية
»ميترو«: بنزمية خلص مع أرسنال
أكدت صحيفة »ميترو« البريطانية أن إدارة ريال مدريد االسباني وافقت على بيع املهاجم كرمي بنزمية إلى ارسنال.
وأشارت الصحيفة إلى أن الريال وافق على عرض »الغانرز« املقدم لـ »امللكي« من أجل االستغناء عن الدولي 
الفرنسي، حيث بينت أن ارسنال تقدم بعرض مالي قدره 31 مليون جنيه إسترليني. وبينت الصحيفة أن النادي 
امللكي يريد تلك األموال جللب ماركو رويس من بوروسيا دورمتوند، وذلك في ظل رغبة رافاييل بينيتيز في 
التعاقد معه الستخدامه هجوميا. ويرغب ارسنال في التعاقد مع بنزمية لتدعيم خط هجومه خالل املوسم املقبل في 
ظل معاناة الفريق من عدم وجود العبني في ذلك املركز إال أوليفييه جيرو وداني ويلبيك في هذا املركز فقط. وكان 
رويس صاحب الـ 26 عاما جدد عقده مع دورمتوند مؤخرا حتى 2019، وسط اهتمام مستمر من برشلونة وأتلتيكو 
مدريد ومان يونايتد وريال مدريد.

إبراهيموڤيتش: مباراة ليون
األخيرة لي مع باريس

غضب في »الپاڤاري« 

خضيرة يغيب عن »السوبر اإليطالي«

فجر النجم الس���ويدي زالت���ان إبراهيموڤيتش مفاجأة 
من العيار الثقيل عندما اعترف بأن مباراة كأس الس���وبر 
الفرنس���ي التي جمعت فريقه احلالي باريس سان جرمان 
مليار وانتهت لصالح الفريق العاصمي بهدفني نظيفني قد 

تكون األخيرة له مع النادي الفرنسي.
وكان مس���تقبل زالتان إبراهيموڤيتش قد عرف تقلبات 
كثيرة هذا الصيف، حيث مت ربطه بالعودة مليالن اإليطالي، 
كما مت احلديث عن عروض من ناديي روما ومان يونايتد، 

دون احلديث عن الدوري األميركي.
زالتان لم يتردد في االعتراف بأنه بات قريبا من الرحيل 
عن باريس »هذه املباراة كانت رمبا األخيرة لي مع باريس 

سان جيرمان. أنا قريب من اتخاذ قرار مهم جدا«.
وراجت في الساعات األخيرة أخبار تفيد بأن زالتان قد 
تلقى عرضا ضخما من طرف غلطة سراي التركي الذي قد 
ميكنه من احلصول على راتب س���نوي يصل ل� 11 مليون 
يورو، كما أن مجموعة من احملللني رجحوا أن تكون وجهة 
الالعب هي تركيا خاصة بعد تصريحاته التي قال من خاللها 

أن فريقه اجلديد سيكون مفاجأة كبيرة.

سادت حالة من خيبة األمل والغضب بني العبي بايرن ميونيخ، 
بطل الدوري االملاني، بعد خس���ارة الفريق أمام ڤولفسبورغ، 

في كأس السوبر األملاني.
وقال روبن عقب املباراة: »أشعر بخيبة أمل لكنني غاضب أيضا، 

كان يجب أن نكون أكثر فاعلية ونحسم املباراة مبكرا«.
كذلك أبدى القائد فيليب الم شعوره باإلحباط بعدما أهدر 
بايرن ميونيخ فرصة التتويج بلقبه اخلامس في كأس السوبر: 

»لقد أهدرنا فرصة حسم املباراة«.
وعل���ى اجلانب اآلخر، أب���دى ديتر هيكين���غ املدير الفني 
لڤولفسبورغ س���عادته بعدم فقدان فريقه األمل حتى النهاية 

وقلب املوازين في الوقت القاتل.
وقال هيكينغ: »لقد كانت مباراة كأس سوبر ممتازة ومثيرة 

حقا«.

أكد م���درب يوڤنتوس اإليطالي ماس���يمليانو أليغري أن 
األملاني س���امي خضيرة العب الفريق املنتقل حديثا من ريال 
مدريد اإلسباني لن يستطيع اللحاق مبواجهة التسيو في كأس 

السوبر اإليطالي املقرر إقامتها السبت املقبل في الصني.
وأضاف أليغري في تصريحات صحافية عقب اخلس���ارة 
الودية أمام مرس���يليا بهدفني نظيف���ني: »من احملزن ما حدث 
خلضيرة في املباراة، فهو كان س���يئ احل���ظ«، مؤكدا أنه لن 

يلعب كأس السوبر.
وذكرت صحيفة »كالتشيو ميركاتو« اإليطالية، ان الفحوصات 
األولية التي خضع لها س���امي خضيرة توضح أنه من املمكن 
أن يغيب الالعب عن املشاركة مع يوڤنتوس لفترة تصل إلى 

40 يوما.
يذكر ان األملاني س���امي خضيرة العب الس���يدة العجوز 
اجلديد، تعرض إلى إصابة خطيرة في الدقيقة ال� 25 من زمن 
الشوط األول أمام مرسيليا، غادر على إثرها امللعب، وشارك 

ستورارو بدال منه.

ضربة قوية ليوڤنتوس بإصابة سامي خضيرة

هزم بايرن ميونيخ بركالت الترجيح وحقق اللقب للمرة األولى

ڤولفسبورغ.. »سوبر أملانيا«

واصل باريس سان جرمان ممارسة 
هوايته في حصد األلقاب احمللية بعدما 
توج ببطولة كأس السوبر الفرنسي لكرة 
القدم للمرة اخلامسة في تاريخه والثالثة 
على التوال���ي إثر فوزه 2-0 على ليون 

أول من أمس.
وبدأت املب���اراة، التي أقيمت مبدينة 
مونتريال الكندية، بنشاط هجومي مكثف 
من جانب س���ان جرمان، ليفتتح جنمه 
اإليڤواري س���يرج أورييه التسجيل في 
الدقيقة 11، عبر ضربة رأس من متابعة 
لتمريرة زميل���ه البرازيلي ديڤيد لويز 

العرضية من الناحية اليمنى.
ولم متر س���وى س���ت دقائق، حتى 
أضاف الهداف األوروغواياني أدينسون 
كافاني الهدف الثاني لسان جرمان بعدما 
تابع تس���ديدة النجم السويدي زالتان 
إبراهيموڤيتش التي تصدى لها أنتوني 

لوبيز حارس مرمى ليون، لتتهيأ الكرة 
أمام كافاني، املتواجد داخل منطقة اجلزاء، 
الذي لم يجد صعوبة في تس���ديد الكرة 

بقوة بقدمه اليمنى داخل الشباك.
وتضاعفت معاناة ليون في الشوط 
الثاني، بعدما اضطر للعب بعشرة العبني 
عقب ط���رد العبه ماكس���يم غونالونز 
حلصوله على اإلنذار الثاني في الدقيقة 
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ويأتي هذا التتويج في بداية املوسم 
الفرنس���ي، ليبع���ث األمل في  الكروي 
نفوس جماهير سان جرمان حول قدرة 
الفريق على تك���رار اإلجناز الذي حققه 
في املوس���م املاضي بتتويجه بالرباعية 
احمللية )كأس السوبر والدوري والكأس 

وكأس الرابطة(.
كما حتلم جماهير الفريق باملضي قدما 
في بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته 

اجلديدة، والتتويج باللقب للمرة األولى 
في تاريخ النادي، بعدما ظلت البطولة 
عصية على فريق العاصمة الفرنس���ية 

خالل السنوات األخيرة.
وحرم س���ان جرمان بتل���ك النتيجة 
منافسه من الفوز باللقب للمرة التاسعة 
في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر 
األندية تتويجا بالبطولة والتي كان آخرها 
عام 2012، ليكتفي ليون، الذي شارك في 
البطولة بصفته وصيف بطل الدوري في 
املوسم املاضي، باحلصول على امليدالية 
الفضي���ة للمرة الثالثة خالل مس���يرته 

بالبطولة.
وكان س���ان جرمان، الذي شارك في 
البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، قد 
أحرز اللقب أع���وام 1995 و1998 و2013 
و2014، ليتس���اوى م���ع فريقي رميس 
وس���انت اتيان في رصيد خمسة ألقاب 

باملسابقة.
ويعد هذا هو الفوز األول الذي يحققه 
س���ان جرمان على ليون، منذ 19 أبريل 
عام 2014، عندما فاز 2-1 في نهائي كأس 

الرابطة.
ويستهل سان جرمان حملة الدفاع عن 
لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي، 
مبواجهة مضيفه ليل يوم اجلمعة املقبل، 
فيما يلتقي ليون، الس���اعي للعودة إلى 
منصة التتويج للم���رة األولى منذ عام 
2008، مع ضيفه لوريان في التاسع من 

أغسطس اجلاري.
يذكر أن هذه هي املرة الس���ابعة على 
التوالي التي تق���ام فيها البطولة خارج 
فرنسا، حيث أقيمت النسخ الست األخيرة 
في كن���دا وتونس واملغ���رب والواليات 
املتحدة األميركية واجلابون وأخيرا الصني 

على الترتيب.

أحرز ڤولفس���بورغ بطل كأس أملانيا 
لك���رة القدم الكأس الس���وبر التي تفتتح 
املوسم اجلديد اثر فوزه على بايرن ميونيخ 
بطل ال���دوري بركالت الترجيح 5-4 بعد 
تعادلهم���ا 1-1 في الوقت االصلي اول من 
امس على ملعب فولكسفاغن ارينا وأمام 

30 الف متفرج.
واللقب هو االول لڤولفسبورغ الذي قدم 
موسما رائعا أنهاها في مركز وصيف بطل 
الدوري، بعد فش���له في 2009 امام فيردر 
برمين اثر تتويج���ه بطال للدوري للمرة 
االولى في مسيرته. وال ميلك ڤولفسبورغ 
سجال قويا في أملانيا وأضاف اليوم اللقب 

الثالث.
في املقابل، فشل بايرن ميونيخ صاحب 
الرقم القياسي في الدوري )25 مرة( والكأس 
)17 مرة( في إحراز اللقب اخلامس في هذه 

املسابقة بعد 1987 و1990 و2010 و2012.
وهو الفشل الثالث ملدرب بايرن ميونيخ 
االسباني جوسيب غوارديوال على التوالي 
في هذه املسابقة بعد أن سقط في املوسمني 

املاضيني امام بوروسيا دورمتوند.
ووضع العب���و باي���رن ميونيخ على 
سواعدهم ش���ارة سوداء حدادا على وفاة 
ستيفان بكنباور ابن األسطورة فرانتس 
بكنباور الرئيس الفخري للنادي الپافاري عن 

46 عاما بعد صراع طويل مع املرض.
وق���دم الفريقان عرضا متوس���طا في 
الشوط االول ندرت فيه الفرص واحملاوالت 

اجلدية.
واستهل بايرن ميونيخ الشوط الثاني 
بهدف مبكر عندما ارسل البرازيلي دوغالس 
كوستا املنضم حديثا من شاختار دانيتسك 
االوكراني مقابل 30 مليون يورو، كرة من 
اجلهة اليس���رى حاول الپولندي روبرت 
ليفاندوفسكي معاجلتها فلم يتمكن منها 
لكنه اربك احلارس كون كاستيلز فأفلتت 
من يديه لتصل الى الهولندي اريني روبن 

دفعها بيسراه في الشباك )49(.

وقبل دقيقة واح���دة عكس البلجيكي 
كيفن دي بروين كرة من عند الزاوية اليمنى 
للملعب الى امام املرمى فخطفها الدمناركي 
نيكالس بندتنر من امام جيروم بواتينغ 
وزرعها على ميني احلارس مانويل نوير 

.)89(
واحتك���م الفريقان ل���ركالت الترجيح 
الالعبون اخلمسة لڤولڤسبورغ،  فسجل 
وأهدر االسباني تش���ابي الونسو الركلة 
الثاني���ة لبايرن عندما حاول وضع الكرة 
على يسار احلارس الذي ارمتى الى اجلهة 
اليمنى لكنه رفع قدمه اليسرى في وجهها 

وحولها عن الشباك.

أحرز لقب كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي

سان جرمان »ليون« فرنسا

غوارديوال: اخلسارة عار علينا
عبر االسباني بيب غوارديوال مدرب فريق بايرن ميونيخ 
عن استيائه الشديد بعد خسارة فريقه لقب السوبر االملاني.

ونقل املوقع الرس���مي لبايرن ميونيخ األملاني تصريحات 
املدرب الذي قال: »فعلنا ما بوس���عنا للف���وز باملباراة، لعبنا 
بشكل جيد ولكن لألس���ف انخفض معدل تركيز الالعبني في 

اللحظات األخيرة«.
واضاف غوارديوال: »س���نركز من اآلن على الفوز بالدوري 
األملاني والكأس وبطولة دوري أبطال أوروبا ولكن خس���ارة 

السوبر هي عار على الفريق«.
وهنأ غوارديوال في نهاية حديثه فريق ڤولفسبورغ على 
التتويج بالس���وبر، مشيرا إلى جناحه في تقدمي مباراة قوية 

وجيدة أمام بايرن ميونيخ.

جنوب السودان عضوًا جديدًا 
في »األوملبية الدولية«

أصبح جنوب السودان الذي انفصل عن السودان وبات دولة 
مستقلة عام 2011 وجتتاحه حاليا حرب اهلية، أمس العضو رقم 206 
في اللجنة االوملبية الدولية التي تعقد اجتماعاتها في كواالملبور. 
وقال اول رئيس للجنة االوملبية في جنوب الس����ودان ويلسون 
دينغ كوويروت »في االشهر االخيرة، جتاوز بلدي حتديات هائلة 
ناجمة عن الصراع الداخلي املسلح«. واضاف »كلنا ثقة بأن هذا 
اليوم التاريخ����ي الذي اعترفت بنا فيه اللجنة االوملبية الدولية، 

سيكون وسيلة لتعزيز املصاحلة«. 
وفي آخر اوملبياد في لندن 2012، ش����ارك عداء املاراثون غور 
مارسيال حتت راية اللجنة االوملبية الدولية وحل في املركز السابع 
واالربعني. من جانبها، شاركت العداءة مرغرات رومات حسن في 
آخر دورة اوملبية للش����باب في ناجنينغ الصينية ببطاقة دعوة، 
وخاضت سباق 400 م وحلت في املركز الرابع عشر. وسيشارك 
رياضيو جنوب السودان في اوملبياد ريو دي جانيرو 2016 حتت 

علم بالدهم بعد قبول عضويته في اللجنة االوملبية الدولية.
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مفاجآت كبيرة في بطولة سورية لسباقات السرعة

اج���واء جماهيرية كبيرة اش���علت حلبة 
زمان اخلي���ر كما ألهبت حماس املتس���ابقني 
الذين قدموا عروضا تنافس���ية كبيرة وذلك 
من خالل املرحلة األولى من بطولة س���ورية 
العاشرة لسباقات السرعة التي نظمها نادي 
السيارات الس���وري برعاية وزارة السياحة 

على حلبة زمان اخلير.
وشهد السباق الذي شارك فيه 26 متسابقا 
مشاركة نسائية بعد فترة انقطاع طويلة من 
خالل املتسابقتني رمي شحود وروال املصري 
اضافة الى نخبة من ابطال س���ورية القدامى 

وعدد من املتسابقني اجلدد.
وفجر املتسابق احمد كريزان على سيارته 
امليستوبيشي ايفو مفاجأة من العيار الثقيل 
عندما احرز البطولة على حساب ابطال مرموقني 
لهم باع كبير في رياضة السيارات حيث تقدم 
على احمد حمشو وانس قوادري وذهب املركز 
الثاني الحمد حمشو، فيما ذهب املركز الثالث 

حملمد كريزان.

وفي بقية املراكز احرز زاهر دحكول املركز 
األول في الفئة األولى وس���امررزق في الفئة 
اخلامس���ة وحكمت الغبرة في الفئة الثامنة 
واحمد كريزان في الفئة 12، كما احرز س���امر 
رزق املركز االول في مسابقة السحب االمامي 
ولؤي الف���وال في الدفع اخللفي فيما احرزت 

رمي شحود كأس افضل متسابقة.
وقال رئيس مجلس ادارة نادي السيارات 
وليد شعبان ان النادي اعتاد على تنظيم العديد 
من السباقات الوطنية والدولية على مستوى 
عال جدا، مضيفا ان سباق املرحلة األولى من 
س���باقات الس���رعة للعام احلالي جاء بعد 9 
بطوالت وبعد انقطاع استمر لثالث سنوات.

وأضاف ش���عبان ان هذه البطولة اقيمت 
مبشاركة جيدة وصلت الى 26 متسابقا ولم 
نتوقع مش���اركة هذا العدد اال ان الرغبة في 
إعادة الروح الى هذه احللبة كان الس���بب في 
زيادة عدد املشاركني بتفعيل السباقات مجددا 

وهو ما عملنا عليه في هذه البطولة.

تنافس مثير بني املشاركني في بطولة سورية 

البرتغال����ي، فس����وف يفتح 
منصور ملف الالعبني املنتظر 
رحيلهم ع����ن الفريق لوضع 
القائمة النهائية، ومناقشتها 
مع امل����درب لتحديد التصور 
النهائي لقائم����ة الزمالك في 

املوسم اجلديد.
اليوم  الى مباراة  وعودة 
البرتغال����ي جوزفالدو  فان 
فيريرا يعتبر مواجهة دجلة 
كتجربة اخيرة قبل السفر الى 
املقبلة  األيام  الكونغو خالل 
ملواجه����ة ليوبار في اجلولة 
الرابع����ة ب����دور املجموعات 

للكونفيدرالية االفريقية.

السولية واألهلي

وف����ي املعس����كر اآلخر، 
كش����فت مص����ادر قوية في 
النادي االس����ماعيلي، عن ان 
جنم الفريق عمرو السولية، 
ق����د ينتقل الى اح����د األندية 
اإلماراتية، في صفقة صورية، 
بحيث ينتقل لألهلي املصري 
الش����توية  خالل االنتقاالت 
املقبلة، وذلك لرفع احلرج عن 
مجلس ادارة االسماعيلي امام 
الرافضة النتقال  جماهيره، 

السولية لألهلي.
وسيلجأ رئيس االسماعيلي 
لهذه احليل����ة لضمان دخل 
مناس����ب من رحيل السولية 
ع����ن االس����ماعيلي، ألن عقد 
الالعب يتيح له االنتقال احلر 

املوسم املقبل. وكان األهلي قد 
حصل بالفعل من الالعب على 
توقيعات برغبته في اللعب 

لألهلي.

عبور أوغندا

على صعي����د آخر، أعرب 
الفن����ي للمنتخ����ب  املدي����ر 
األوملبي املصري لكرة القدم، 
حسام البدري، عن سعادته 
بعبور عقبة أوغندا بهدفني 
نظيف����ني ليتأه����ل الفراعنة 
التي حتدد  للدورة املجمعة 
املتأهلة لدورة  املنتخب����ات 
األلع����اب األوملبية 2016 في 

ريو دي جانيرو.
وقال البدري عقب اللقاء 
إن فريقه ق����دم مباراة قوية 
وتناسى متاما الفوز في لقاء 
الذه����اب برباعي����ة واحترم 

املنافس بشكل جيد.
وأوض����ح أن املنتخ����ب 
األوملبي املصري مير بظروف 
صعبة في ظل قلة جتمعات 
الالعبني، مؤكدا رفضه خوض 
دورة األلعاب األفريقية في 
الكونغ����و نظرا لعدم وجود 
العبي أندية الدوري وأيضا 
الف����رق املش����اركة ببطولة 
الكونفدرالية. وطالب البدري 
مسؤولي احتاد الكرة مبساندة 
املنتخب األوملب����ي املصري 
في مش����واره حلسم التأهل 

لنهائيات ريو دي جانيرو.

الدوري، حيث يتربع على قمة 
الترتيب العام برصيد 86 نقطة 
في ح����ني يحتل دجلة املركز 

اخلامس برصيد 56 نقطة.
وقبل هذه االحتفالية، فقد 
أغلق مرتضى منصور ملف 
اجلدل حول مصير البرتغالي 
فيريرا املدير الفني للفريق، 
بعد ان أعلن منصور ان اتفاق 
التجدي����د قد اكتم����ل بالفعل 
بحضور وكيل اعماله، وملدة 
موسم واحد على ان يتقاضى 
فيريرا نفس راتب املوس����م 
احلالي )48 ألف دوالر شهريا( 

خالصة الضرائب.
وم����ع التجدي����د للمدرب 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

قرر مجلس ادارة االحتاد 
املصري لكرة القدم التراجع 
ع����ن تق����دمي درع ال����دوري 
الزماك  الى فري����ق  اجلديدة 
اليوم، قبل مباراته مع وادي 
دجلة، وسيقوم رئيس االحتاد 
بتسليم الدرع القدمية، الذي 
ايام من  تسلمه االحتاد قبل 

النادي األهلي.
وب����رر مصدر مس����ؤول 
التراجع، ألن  باالحتاد ه����ذا 
ل����م ينته  ال����درع اجلديدة، 
تصنيعه من الشركة املنفذة، 
ولذلك س����يتم تسليم الدرع 

القدمية.
وسيتسلم الزمالك الدرع 
اليوم في احتفالية بس����يطة 
تسبق مباراة الزمالك مع وادي 
دجلة على ملعب بتروسبورت، 
وذلك ضمن مؤجالت املرحلة 
24 باملسابقة، والتي ستقام 
في الثامنة والنصف مس����اء 

بتوقيت الكويت.
وينتظر ان يكون رئيس 
الك����رة عل����ى رأس  احت����اد 
املشاركني في هذه االحتفالية، 
بينما اعتذر عن عدم احلضور 
وزير الشباب والرياضة، خالد 
عبدالعزيز الرتباطه بحضور 
العربية  البطول����ة  نهائ����ي 

للكراتيه.
وتوج األبيض رسميا بدرع 

البرازيل )أوبيرالنديا( 
اكتفى  � فري���د عبدالباقي: 
منتخ���ب مصر لك���رة اليد 
باحلصول على املركز الرابع 
في النسخة ال� 20 من بطولة 
العالم لكرة اليد للش���باب 
)حتت 21 سنة( بعد خسارته 
أمام منتخب أملانيا بنتيجة 
املواجهة  )34-35( خ���الل 
التي جرت بينهما مساء أول 
من أمس بصالة تانكريدو 
نيفيس في مدينة أوبيرالنديا 
في مباراة لتحديد املركزين 
الثالث والرابع في مونديال 

الشباب.

 الذهب لفرنسا 

وعلى جانب آخر، دون 
منتخب فرنسا اسمه بأحرف 
من ذهب بعد أن توج بلقب 
البطول���ة للمرة األولى في 

املدير الفني للزمالك فيريرا مستمر مع الفريق

الفرنسيون يحتفلون باحلصول على اللقب

التسليم سيكون اليوم في احتفالية بسيطة تسبق مباراة »األبيض« مع وادي دجلة

»االحتاد املصري« يتراجع عن تقدمي الدرع اجلديدة للزمالك

برونزية مونديال الشباب تفلت من »يد« مصر

تاريخه على حساب منتخب 
الدمنارك في نهائي مونديال 
الشباب بالبرازيل بتغلبه 
)28-26( أم���ام 5000 آالف 
متفرج اكتظت بهم الصالة 

املغطاة بتانكريدو نيفيس 
ف���ي مدين���ة أوبيرالندي���ا 

البرازيلية.
وعقب نهاية اللقاء، قام 
الدولي  مس���ؤولو االحتاد 

لك���رة اليد بتس���ليم كأس 
البطولة وامليدالية الذهبية 
إلى منتخب فرنسا وامليدالية 
الفضي���ة ملنتخب الدمنارك 
بينما حصل���ت أملانيا على 

امليدالية البرونزية.
وكما قام االحتاد الدولي 
بتس���ليم علم البطولة إلى 
االحتاد اجلزائري لكرة اليد 
الس���تضافة النسخة ال� 21 
واملق���رر إقامتها بعد عامني 

من اآلن 2017.
وف���ي لق���اءات حتديد 
املراكز فازت السويد باملركز 
اخلامس بع���د فوزها على 
التي  بيالروسيا )33-37( 
حلت في املركز الس���ادس، 
فيما حصلت إسبانيا على 
املركز الس���ابع بعد فوزها 
على رومانيا )30-29( والتي 

اكتفت باملركز الثامن.

عمرو السولية 
مرشح لالنتقال 
إلى ناد إماراتي 

ومن ثم إلى األهلي 
في االنتقاالت 

الشتوية

العاملي الى املركز  التصنيف 
العاشر بس���بب معاناته هذا 
املوس���م، يخوض مشاركته 
االول من���ذ ان ودع بطول���ة 
وميبل���دون، ثالث البطوالت 
االرب���ع الكبرى، م���ن الدور 
الثاني على يد االملاني داسنت 

براون.

نادال بطل »تنس« هامبورغ
توج االسباني رافايل نادال 
املصنف أول بلقبه الثالث فقط 
لهذا املوسم بعد تغلبه على 
االيطالي فابيو فونييني الثامن 
7-5 و7-5 أمس في املباراة 
النهائي���ة ل���دورة هامبورغ 
االملانية الدولية للتنس البالغة 

جوائزها 1.407.960 يورو.
وهذا اللقب الثاني لنادال 
في هذه الدورة بعد ذلك الذي 
احرزه عام 2008 والثالث في 
2014 )ت���وج بط���ال لدورتي 
بوينوس ايرس وشتوتغارت( 
والسابع والستون في مسيرته، 
محققا في طريق���ه ثأره من 
ال���ذي تغلب على  فونييني 
االسباني مرتني هذا املوسم 
في دورتي ريو دي جانيرو 
النهائي( وبرشلونة  )نصف 

)الدور الثالث(.
رافايل نادال توج بلقبه الثالث هذا املوسم                                    )أ.ف.پ(وكان نادال الذي تراجع في 

زوما مكان أزبليكويتا، لكن 
أرسنال رد سريعا بهجمة 
مرت����دة منظمة أضاعها في 
النهاية جي����رو في الدقيقة 

.69
كاد أرس����نال أن يع����زز 
النتيجة في الدقائق األخيرة، 
حيث أضاع كازورال انفرادا 
كامال، قبل أن يسدد جيرو 
بعيدا عن املرمى اخلالي، وفي 
النهاية أهدر جيبس انفرادا 
آخر للجان����رز في الثواني 
األخيرة، لينتهي اللقاء بفوز 

أرسنال بهدف نظيف.

راميريز على أمل جتديد دماء 
اخلط األمامي.

من جانبه، سعى فينغر 
للدفع مبهاجم رأس حربة 
مكان املنعزل والكوت فدفع 
بالفرنسي الدولي جيرو الذي 
كاد أن يحرز الهدف الثاني في 
الدقيقة 65 إال أن تسديدته 

ضلت الطريق.
ظهر احلارس املخضرم 
بيتر تشيك في الصورة بعدما 
تصدى ببراعة لتس����ديدة 
أوس����كار، قب����ل أن يجري 
تشيلسي تغييرا مبشاركة 

أرسنال هدفا ثانيا عن طريق 
التي  عرضية تش����امبرلني 
أنقذها ببراعة مدافع البلوز 
إيفانوڤيتش لتنتهي الفترة 
األولى بتقدم أرسنال بهدف 

نظيف.
الوافد  فال����كاو  ش����ارك 
اجلديد لتشلسي مكان رميي 
مع بداية الشوط الثاني، لكن 
الوضع لم يتغير في هجوم 
البل����وز، ولم يس����تطع أي 
العب إحداث الفارق، ليفكر 
جوزيه مورينيو املدير الفني 
للفريق بالدفع بأوسكار مكان 

في الدقيقة 31، قبل أن يظهر 
راميريز بتسديدة قوية تضل 
طريقها إلى املرمى، وأخطر 
الفرص ج����اءت أيضا عن 
طريق األخير عندما س����دد 
رأس����ية من داخ����ل منطقة 
اجلزاء لكنها تعلو العارضة 
في الدقيقة 36، وسط سخط 

من مورينيو.
عاد أرس����نال بقوة في 
الدقائق األخيرة من الشوط 
األول، ونفذ رامسي تسديدة 
قوية تصل للشباك اخلارجية 
في الدقيقة 40، قبل أن يهدر 

بعد ثلث ساعة من اللعب 
العش����وائي ب����ني اجلانبني 
بدون خط����ورة هجومية، 
استطاع أرسنال أن يخطف 
الهدف األول عن طريق لعبة 
منظمة رائعة بدأها أوزيل 
لتصل الكرة لوالكوت الذي 
مهدها لتشامبرلني ليحرز 
األخير ه����دف التقدم األول 
من تسديدة من داخل منطقة 

اجلزاء في الدقيقة 24.
العودة  حاول »البلوز« 
س����ريعا، وكاد ويليان أن 
يحرز التعادل من تسديدة 

جديد حتت قي����ادة مدربه 
الذي كسر  أرس����ني فينغر 
أمام غرميه جوزيه  نحسه 

مورينيو مدرب البلوز.
ظهرت حماسة أرسنال 
في الدقائق األولى، وسعى 
القتناص هدف مبكر مفاجئ 
عن طريق حتركات أوزيل 
وكازورال ووالك����وت، لكن 
س����رعان ما استعاد البلوز 
ف����ي مبادلته  توازنه وبدأ 
اللعب  بالهجوم، لينحصر 
في أغلب األوقات في معركة 

وسط امللعب.

ڤينغر كسر 
النحس أمام 

مورينيو أخيراً

توج أرسنال حامل لقب 
كأس االحت����اد اإلجنليزي 
بكأس الدرع اخليرية بعدما 
تخطى غرميه تشلسي حامل 
ال����دوري االجنليزي  لقب 
بهدف وحيد دون رد أمس 
على ملعب » وميبلي« في 
التي تعد مبنزلة  املواجهة 
الكروي في  افتتاح املوسم 

إجنلترا.
أحرز ه����دف »الغانرز« 
أليكس تشامبرلني  الوحيد 
بتسديدة رائعة في الدقيقة 
24، ليظفر أرس����نال بلقب 

هزموا تشلسي بهدف تشامبرلني في النهائي

»املدفعجية«.. أبطال »الدرع اخليرية«
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يانغ يستدعي العبي الساملية

مبارك الخالدي

وصل إلى البالد املدرب األملاني وولف يانغ 
امل���درب اجلديد للفري���ق األول للكرة بنادي 
الس���املية، حيث يستعد املدرب للبدء مبهامه 
رسميا 5 الشهر اجلاري وهو املوعد املقترح 
النطالق تدريبات الفريق اس���تعدادا خلوض 

منافسات املوسم املقبل.
وعقد األملاني يانغ اجتماعا مع اجلهاز اإلداري 

للسماوي مت فيه مناقشة مرحلة اإلعداد األولى، 
وكذلك رحلة الفريق املقررة إلى تونس وهي 
املرحلة الثاني���ة للبرنامج اإلعدادي، وعلمت 
»األنباء« أن يان���غ طلب مجموعة جديدة من 
األشرطة ملباريات الفريق لالطالع عليها خالل 
اليومني املقبلني، كما طال���ب اجلهاز اإلداري 
بض���رورة االتصال والتواص���ل مع الالعبني 
والتأكيد عليهم للحض���ور في املوعد احملدد 

للتدريبات.

وولف يانغ جاهز لقيادة تدريبات السماوي

املدرب األلباني 
أبدى انزعاجًا 

من املردود البدني 
للفريق وظاهرة 

التحدث في 
التمرين

حضور متميز في التدريب األول للجهراء 

على حساب الفريق.

جيجا: نطمح لألفضل 

وبعد احلصة التدريبية 
األولى حتدث املدرب جيجا 
إلى »األنباء« مبديا سعادته 
بتواجده ف����ي البالد، وقال  
التجرب����ة األولى  هذه هي 
لي كم����درب ف����ي الكويت 
املنطق����ة بوجه عام،  وفي 
وأضاف لدي طموح كبير 
لتحقيق نتائج افضل لفريقي 
اجلهراء، حيث اطلعت على 
عدد كبير من مباريات الفريق 
في املوسم املاضي سواء في 
البطوالت احمللية أو بطولة 
اخلليج إذ لفت نظري بعض 

الفنية والتي اعتقد  األمور 
انها الس����بب وراء خسارة 

بعض املباريات.
وقال: طلبت من الالعبني 
التركيز في األيام املقبلة في 
التدريب����ات واالبتعاد عن 
السهر واإلبالغ فورا عن أي 
شعور باإلصابة ملعاجلتها 
وتفاديها، كما انني وجهت 
الالعبني الراغبني في احلضور 
صباحا بإبالغ اجلهاز الفني 
لنقوم بالترتيب والتنسيق 
الجراء تدريبات صباحية إذ 
لم يعد لدينا وقت كبير، الفتا 
إلى انه استدعى 5 العبني من 
فريق حتت 19 س����نة ألخذ 
فرصتهم م����ع الفريق متى 

ما استوجب ذلك.

حارس الكويت العازمي 
انضم للجهراء

وق����ع ن����ادي اجلهراء 
رسميا مساء أول من أمس 
م����ع ح����ارس الكويت بدر 
العازمي ملدة موسم واحد 
على س����بيل اإلعارة، حيث 
يعتبر العازمي من حراس 
اخلبرة إال أنه لم يأخذ فرصة 
كبيرة باملشاركة مع األبيض 
كحارس أساسي، وسبق له 
العربي أيضا  إلى  االنتقال 
على س����بيل اإلعارة لكنه 
عاد مج����ددا حلماية عرين 

الكويت.

في اكثر من مناسبة إلبداء 
اآلراء الفنية واملالحظات من 
امل���درب وتوجيه الالعبني 
بالتوقف ع���ن الكالم أثناء 
التمري���ن أو في املباريات، 
قائ���ال » تتحدث���ون اكثر 
من���ي كمدرب«، كما ش���دد 
على االبتعاد عن االحتكاك 
الق���وي واملباش���ر تفاديا 

لإلصابات.
التمرين   وفي خت���ام 
ق���دم جيجا موج���زا عما 
شاهده على الطبيعة حيث 
كان ممتعضا من املردود 
الفني للفريق، مطالبا إياهم 
بااللتزام بتعليماته، الفتا 
إلى عدم مجاملته ألي منهم 

مبارك الخالدي

انطلقت مساء أول من 
ام���س تدريب���ات الفريق 
األول بنادي اجلهراء على 
ستاد مبارك العيار، وشهد 
حضور التدريبات رئيس 
مجلس إدارة النادي دهام 
الشمري واجلهاز اإلداري 
وعض���و مجل���س اإلدارة 
محم���د العن���زي، وق���اد 
التي استمرت  التدريبات 
نح���و الس���اعتني املدرب 
األلبان���ي س���كندر جيجا 
ومس���اعده إلي���ا واملدرب 
الوطني محمد علي الشيخ، 
فيما تفرغ مدرب احلراس 
األلباني محمود باإلشراف 
على تدريب احلراس بندر 
سليمان ووليد وارد وحمد 

اخلالدي.
وحضر احلصة التدريبية 
28 العب���ا، فيم���ا غاب عن 
التدريبات بع���ذر مقبول 
الالعبان حمود ملفي ونواف 
مجهول، ومتيزت احلصة 
التدريبية بالقوة واجلدية، 
حيث عمد املدرب جيجا إلى 
اجراء تقسيمة بني الالعبني 
بع���د فت���رة م���ن اإلحماء 
اخلفيف لالطالع عن قرب 
على املستويات احلقيقية 
ومقارنتها مبا شاهده عبر 
دهام الشمري ومحمد العنزي يتابعان التدريباألشرطة، وتوقفت التقسيمة 

البوص: جتربة برقان 
مع »أزرق الشباب« مفيدة

أكد مدرب برقان راشد البوص ان فريقه 
استفاد كثيرا من املباراة الودية التي تعادل 
فيها مع »أزرق الشباب« 2 � 2 على ملعب 

عبدالرحمن البكر.
وقال البوص ان برقان استغل املباراة 
لتجربة بعض الالعبني قبل االستقرار على 
القائمة التي ستمثل الفريق في املسابقات 

احمللية للموسم اجلديد.
وكان برقان تغلب على »أزرق الشباب« 
في املباراة األول����ى التي جمعت الفريقني 
الثالثاء املاضي 3 � 1 في أولى جتارب الفريق 

للموسم اجلديد.
وذك����ر البوص ان التونس����ي وس����ام 
اإلدريسي قدم مستوى جيدا وسجل أحد 
هدفي الفريق، مش����يرا إلى أن السنغالي 
محمد كولي غاب عن اللقاء بس����بب عدم 
االنتهاء من إجراءات اس����تخراج تأشيرة 
الدخول اخلاصة به. ولفت إلى أن الفريق 
اتفق على خوض مباراة ودية مع الشباب 

يوم اخلميس املقبل.

اجتماع اللجنة الدائمة ألمناء سر االحتادات اخلليجية اليوم يحدد استضافة الكويت من عدمها

»خليجي 23«.. تأجيل أم ترحيل؟

سهو السهو يترأس اجتماعا سابقا ألمناء السر

عبدالعزيز جاسم 

جتتمع في ال� 12:30 من ظهر اليوم بفندق كراون بالزا اللجنة الدائمة 
ألمناء سر االحتادات اخلليجية، وذلك التخاذ 
قرار هام وحاسم بشأن تنظيم واستضافة 
الكويت خلليجي 23 من عدمه، ورمبا ميتد 
االجتماع ليوم آخر بنفس التوقيت واملكان 
حتى يتم اتخاذ القرار النهائي بروية وتأن 
ملصلحة البطولة وتسلسلها، وكان رؤساء 
االحتادات اخلليجية قرروا في اجتماع سابق 
إعطاء الضوء األخضر ألمناء السر باتخاذ 
القرار النهائي في هذا االجتماع الذي مت تأجيله 

من 27 يوليو املاضي إلى اليوم.
وقد علمت »األنباء« من مصادر موثوقة 
أن احتاد الكرة يعمل جاهدا من أجل تأجيل 
البطولة عاما كامال حتى يتمكن من تنظيمها 

بش���كل يليق باسم وس���معة الكويت عندما 
نظمت العديد من البطوالت الس���ابقة من بينها كأس آس���يا 1980 و3 
بطوالت خليجية حيث لم يتمكن احتاد الكرة من تقدمي عقود الصيانة 

وتاريخ االنتهاء منها للمالعب التي من املقرر أن تقام عليها املباريات 
وتدريبات الفرق، كما لم يحصل على تعهد من الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بشأن إمكانية إقامة البطولة على ستاد جابر والذي يخلي 
مسؤولية احتاد الكرة عن أي خلل في الستاد 
»ال قدر اهلل«، مشيرا إلى أنه بحكم العالقات 
املتينة بني الكويت وباقي االحتادات قد تتمكن 
الكويت من اس���تضافة البطولة في العام 
املقبل، الفتا إلى أن اس���تضافة الكويت في 
التاريخ السابق وهو 22 ديسمبر أمر أشبه 
باملستحيل ويكاد أن يكون معدوما بسبب 
عدم تلبية احتاد الكرة للشروط واملتطلبات 
السابقة إال إذا طرأ أمر مفاجئ خالل الساعات 
القليلة املقبلة يثبت إقامة البطولة في الكويت 

بنفس املوعد.
وبني املصدر أن قطر مستعدة الستضافة 
البطولة بنفس التوقيت ورمبا تس���ند لها 
االستضافة وبهذا ترحل البطولة من الكويت 
على ان يتقرر اس���ناد خليجي 24 الى الكويت حسب ما يراه اجتماع 

أمناء السر اخلليجيني اليوم.

جيجا: اجلهراء يحتاج الكثير

شعار آخر بطولة استضافتها الكويت
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عبدالعزيز جاسم

يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة القدم في الـ 6 من مساء اليوم 
تدريبه األول على معلب أمير ســــنتر ستوديوم في مدينة سيدا في 
انطاليا التركية، حيث من املقرر ان يصل وفد األزرق إلى تركيا فجر 
اليــــوم األمر الذي جعل مدرب األزرق نبيــــل معلول يكتفي بتدريب 
مســــائي واحد على أن تكون باقــــي التدريبات على فترتني في األيام 

املقبلة، وذلك ضمن استعدادات األزرق لتصفيات آسيا 
املوحدة واملؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 
2018 ونهائيات كأس آســــيا في اإلمارات 2019، حيث 
سيلتقي منتخبنا مع ميامنار والوس في التصفيات 
3 و8 سبتمبر على التوالي ضمن منافسات املجموعة 
السابعة والتي تضم أيضا لبنان وكوريا اجلنوبية، 
وكان األزرق قد حتصل على 3 نقاط ثمينة من لبنان 
في بيروت في انطالق التصفيات. وسيقيم منتخبنا 

في فندق سنس ديلوس هوتيل.
إلى ذلك قام اجلهاز الفني املســــاعد بتسليم مدرب املنتخب نبيل 
معلــــول اختبارات اللياقة لكل العب ومــــدى حاجة الالعب جلرعات 
لياقيــــة أخرى حتى يصل ملعدل اللياقة املطلوب قبل االســــتحقاقات 
الرســــمية، حيث كانت لياقة بعض الالعبني مرتفعة بسبب حرصهم 
علــــى التوقف خالل فترة الصيف في األندية الصحية ما أثار إعجاب 

املدرب معلول.

مــــن جهته، قال مدير املنتخب فرج نفاع أنه ال توجد أي مشــــكلة 
تخــــص تفرغات الالعبني، حيث مت االنتهاء من هذا اإلجراء مع نهاية 
رمضان الســــابق لذلك ال يوجد أي عذر عن عدم االنضمام لألزرق إال 
في بعض احلاالت الطارئة الشــــخصية أو العائلية، مشــــيرا إلى ان 
فترة اإلعداد ستكون كافية الستعادة الالعبني للياقتهم البدنية، حيث 
ســــتكون التدريبات على فترتني صباحية ومسائية باستثناء اليوم 

األول لتجنب الالعبني لعامل اإلرهاق جراء السفر.
وبــــني نفاع ان اجلدول املوضوع حاليا للمباريات 
الودية مبدئيا ســــيكون مباراتني مع هونغ كونغ في 
9 و15 الشــــهر اجلاري وفي 20 مــــع املنتخب الليبي، 
مشــــيرا إلى ان مواجهة املنتخب البحريني لم تعتمد 
بسبب عدم رغبتهم بخوض املواجهة، الفتا في حال 
تواجد مواجهة رابعة سيتم تقدمي مواجهة هونغ كونغ 
الثانية يوما واحدا وتأخير مواجهة ليبيا يوما على 
ان تدخل املواجهة الرابعة بينهما حتى يستفيد منها 
جميع الالعبني قبل مغادرة العبي القادسية والكويت 
واللذين تنتظرهما مواجهة حاسمة في ذهاب ربع نهائي كأس االحتاد 
اآلسيوي، حيث سيواجه األصفر اجليش السوري 25 اجلاري، فيما 

يواجه األبيض كيتشي من هونغ كونغ 26 منه.
ومتنى نفاع ان يسير املعسكر وفق املخطط له وان يحقق النتائج 
املرجوة من خالل االســــتفادة من التدريبات واملباريات الودية حتى 

يتمكن األزرق من الظهور بشكل مميز في التصفيات اآلسيوية.

البحث عن مواجهة 
ودية رابعة بداًل 

من البحرين

األزرق يتدرب 
على »أمير سنتر« اليوم

»اليد« وزع املناصب

التركية اســـتعدادا  ازميـــت 
خلوض االستحقاقات املقبلة 
وفي مقدمتها مواجهة فريق 
كيتشـــي من هونغ كونغ 26 
الشهر اجلاري في ذهاب الدور 
النهائي لبطولة كأس  الربع 

االحتاد اآلسيوي.
املقـــرر أن يخوض  ومن 
األبيض خـــالل تواجده في 
تركيا 3 مباريـــات ودية مع 
الســـعودي 5 اجلاري  هجر 
الســـعودي 9 منه  واالتفاق 
ويختتم مبارياته في لقاء احلد 

إبراهيم وصل تركيا وقاد تدريب الكويت
البحريني 13 اجلاري على أن 
تعود بعثة الفريق إلى البالد 
15 منه ثم يواجهه القادسية 
في ختام برنامجه اإلعدادي 

20 الشهر اجلاري.

مبارك الخالدي

وصل مدرب الكويت الوطني 
محمد إبراهيم إلى تركيا قادما 
من لندن بعد رحلة عالج، حيث 
توجه إلى مدينة ازميت مقر 
بعثة الفريق األول للكرة بنادي 
الكويت وباشر مهامه في قيادة 
تدريب الفريق في احلصتني 
الصباحية واملسائية، وتسلم 
إبراهيـــم التقريريـــن الفني 
واإلداري املقدمني من مساعد 
املدرب الكرواتي زادكو ومدير 
الفريق عادل عقلة لالطالع على 
نتائج املرحلة األولى للبرنامج 
اإلعدادي للفريق والتي بدأت 
في الـ 12 من الشـــهر املاضي 
وتخللهـــا مبـــاراة جتريبية 
الشباب  أمام منتخب  واحدة 

وفاز فيها األبيض 0-3.
واطمأن إبراهيم على العبيه 
املتواجديـــن في تركيا مبديا 
شـــكره وتقديره على الروح 
العاليـــة لاللتزام التي أبداها 
التي  فـــي املرحلة  الالعبون 

سبقت وصوله.
وفي سياق متصل، يواصل 
)هاني الشمري(الفريق  تدريباته في مدينة  محمد إبراهيم مع عادل عقلة في تدريب سابق  

منها أوروبا وآسيا وأفريقيا 
والشـــرق األوســـط خاصة 
ان الفريق قـــد احتل املرتبة 
الثالثة على مستوى قارة آسيا 
بعد إيران واليابان منذ عدة 
سنوات، متمنني دوام التوفيق 

لشبابنا الواعد.
وأكدت »اخلليج للتأمني« 
ان برنامج املسابقات الرياضية 
التي سيشارك فيها منتخبنا 
الوطنـــي للدراجات الهوائية 
الدولي  الشارقة  سيكون في 
العربية  للدراجات باإلمارات 
املتحدة من 21 - 24 نوفمبر 
2015 وســـتكون هناك جولة 
أخرى في اخلليج وســـلطنة 
العربية  عمـــان واإلمـــارات 
املتحدة وقطر، 3 - 13 ديسمبر 
2015 وجولـــة في دوله قطر 
من 16 - 19 ديســـمبر 2015 
العام  لهـــذا  وجولة اخلليج 

في الكويت.
وهنأت اخلليـــج للتأمني 
وإعادة التأمني براك درويش 
وذلك حلصوله على امليدالية 
 Wake الذهبية في مسابقة الـ
Board والتـــي أقيمـــت فـــي 

جمهورية الصني الشعبية.

»اخلليج للتأمني« ترعى  »الدراجات الهوائية« 
Wake Board و تهنئ درويش بـ»ذهبية« الـ

وقالت الشركة أن حصول 
درويش على امليدالية الذهبية 
في مســـابقة )كويك ســـلفر 
وروكسي wakefest 2015 هونغ 
كونغ( التي أقيمت في هونغ 
كونغ 18-20 يوليو اجلاري 
في حديقة تاي بو الصينية، 
هو إجناز كبير يسجل لشباب 
ورياضيي الكويت املميزين.

أنهـــا  الشـــركة  وأكـــدت 
ســـتواصل إطـــالق ودعـــم 
املبادرات في كافة املجاالت على 
النحو الذي يعزز اضطالعها 
بدور فعال ونشط في ميدان 

املسؤولية االجتماعية.
وأوضحت الشركة التزامها 
بتوفير الدعم للمبادرات التي 
تعود بالنفـــع على املجتمع 
الكويتي انســـجاما وترجمة 
الراســـخ وقناعتها  إلميانها 
التامـــة بضـــرورة أن تكون 
عضوا فاعـــال وإيجابيا على 

الصعيد املجتمعي.

أعلنت مجموعة اخلليج 
للتأمني عن رعايتها ودعمها 
الوطني  الكويـــت  ملنتخـــب 
ملسابقات مشروعات الدراجات 
الهوائية والتي ستقام في عدة 
مواقع من دول مجلس التعاون 
اخلليجي، اذ تهتم الشركة بدعم 
املواهب الشبابية وتعزيزها ملا 
فيها من مصلحة عامة، مؤكدة 
ان دعم هذه املواهب من أهم 
البرامج الرياضية واالجتماعية 

للشركة.
وفي معرض تعليقه على 
هذه املشاركة، قال مدير إدارة 
االتصال املؤسسي وعالقات 
املســـتثمرين فـــي مجموعة 
اخلليج للتأمني خالد مشاري 
السنعوســـي: »تأتي رعاية 
مجموعة اخلليج للتأمني لهذا 
الســـباق في إطار االستمرار 
فـــي مبادراتها املتواصلة في 
مجال دعم الفعاليات الرياضية 
واالجتماعية في الكويت. إننا 
نعلق أهمية كبيرة على دعم 
وتعزيـــز الثقافة املجتمعية 
في شـــتى املجـــاالت ومنها 
الرياضيـــة والصحيـــة من 
أجل حتقيق التنمية الشاملة 
واملستدامة التي تتطلع إليها 
الكويـــت ألجيالهـــا احلالية 

واملستقبلية«.
وأكد السنعوسي حرص 
الدائم على توفير  املجموعة 
كل أوجه الدعم والرعاية لكل 
األنشطة والبطوالت، واحلمالت 
الشبابية الهادفة إلى االرتقاء 
بالوعي املجتمعي والرياضي 
والصحـــي واالقتصادي في 
الكويت، ومبا يثري ويشجع 
الطاقات واإلبداعات لشباب 
الكويت فـــي جميع امليادين، 
وذلك لقناعة الشركة الكاملة 
الراســـخ جتـــاه  وإميانهـــا 
املسؤولية االجتماعية، على 
نحو يساهم في حتقيق قيمة 

حقيقية للوطن واملجتمع.
الى  وأشـــار السنعوسي 
الوطني  الكويت  أن منتخب 
ملشروعات الدراجات الهوائية 
واملسجل لدى االحتاد الدولي 
للدراجات الهوائية في سويسرا 
اللجنة  يتنافـــس لصالـــح 
الكويتية للدراجات الهوائية 
التي ستمنحه فرصة هائلة 
درويش في املركز األولللفوز بسباقات في عدة قارات 

 خالد السنعوسي وعبدالعزيز األنبعي مع عبداهلل الشمري

تأجيل معسكر القادسية 
يومًا واحدًا..  واجلزيرة 
يدخل على خط الوديات

التقرير الطبي يحدد مغادرة عجب إلى اإلمارات وإصابة املجمد والرياحي بكدمة

عبدالعزيز جاسم

دخل العب وسط القادسية طالل العامر في 
تدريبات فريقه مساء أول من امس بعد ان غاب 
عنها في الفترة املاضية بسبب وعكة صحية 
أملت فيه مؤخرا، فيما تعرض املهاجمان سعود 
املجمد واحمد الرياحي لكدمة لن متنعهما من 
دخول تدريبات اليوم، بينما لم تتضح الصورة 
بشـــأن مغادرة فيصل عجب مع الفريق إلى 
معسكر اإلمارات بعد اكتشاف وجود »حصوة« 
حيث ينتظر اجلهاز الفني تقرير اجلهاز الطبي 
لكي يقرر مغادرته مـــع الفريق أو بقاؤه من 

اجل مواصلة العالج.
إلى ذلك من املقرر أن يؤجل اجلهازان الفني 
واإلداري مغادرة القادسية إلى مدينة أبوظبي 
يوم واحـــد لتصبح 6 اجلاري بدال من 5 منه 
وذلك خلوض الالعبني ملواجهة ودية غدا امام 
أزرق الشباب وبالتالي سيمنح الالعبني يوم 
راحة قبل املغادرة إلى اإلمارات التي ستدرب 

فيها الفريق مباشرة بيوم الوصول.
وفي نفس السياق، وبعد االتفاق مع مواجهة 
القادسية السعودي 8 اجلاري ودربي اإلماراتي 
12 منه تقرر خوض مواجهة ودية بني اإلمارات 
أو اجلزيرة اإلماراتي ستتضح الصورة النهائية 
بشـــأن مواجهة أي منهما اليوم حيث مازالت 
املفاوضات جارية بني كل من اجلهاز اإلداري 

لألصفر وفريقي اإلمارات واجلزيرة.

أحمد السالمي

اعتمدت اللجنة املؤقتة إلدارة شـــؤون 
احتـــاد كرة اليد توزيـــع املناصب فيما 
بينها، حيث يتولى بدر ذياب الرئاسة، 
ومبارك القحطانـــي نائب الرئيس، 
وعلي بوهندي أمينا للســـر العام، 
وفيصـــل باقر أمينـــا للصندوق 

وجديع املطيري عضوا.
وتأتي هذه اخلطوة تنفيذا للقرار 
الصادر عن االحتاد الدولي لكرة 
اليد الذي قرر حل املجلس السابق 
برئاســـة ناصر صالح بومرزوق 
نتيجة عدم متكن املجلس من اعتماد 
النظام األساسي اجلديد لالحتاد بعد 
جمعيتني عموميتني لم يحضرهما أحد 

وهو ما أفقد االحتاد شرعيته.
وبذلك سيتولى األعضاء اخلمسة مسؤولية 
إدارة وتســـيير شـــؤون االحتاد وعقد جمعية 
عمومية غير عادية العتماد النظام األساســـي اجلديد 

والدعوة إلقامة انتخابات جديدة في العام 2016.

»الرماية« يشارك في بطولة كأس العالم
وذكر ان الوفد املشارك في 
البطولة يضم 25 راميا ورامية 
الى جانب مدير املنتخب محمد 
الفنية  الديحاني والكــــوادر 

والطبية.
وثمن احمد جهود رئيس 
االحتاد اآلســــيوي ورئيس 
الشرف لنادي الرماية الشيخ 
مــــن اجل  ســــلمان احلمود 
االرتقاء بالرماية ووصولها 

الى افضل املستويات.

وأشاد بالدعم الذي يقدمه 
املدير العــــام للهيئة العامة 
للشــــباب والرياضة الشيخ 
احمد املنصور واملسؤولون 
في الهيئــــة لرياضة الرماية 
وحرصهم على تذليل العقبات 
التــــي تعترضها ســــواء في 
النادي للبطوالت  استضافة 
الدولية واآلسيوية والعربية 
أو املعســــكرات واملشاركات 

اخلارجية.

صعوبة املنافسة في البطولة 
نظرا ملشــــاركة افضل رماة 

العالم فيها.
وأوضح ان املنتخب يقيم 
معسكره التدريبي حاليا في 
اذربيجان قبل مشاركته في 
البطولة وذلك إلجراء تدريباته 
على ميادين الرماية هناك في 
مختلف املسابقات والدخول 
فــــي اجــــواء هــــذه البطولة 

املهمة.

يشارك منتخبنا الوطني 
للرمايــــة فــــي بطولة كاس 
العالم ألسلحة )اخلرطوش( 
التــــي تنطلق  والرصــــاص 
فعالياتهــــا اخلميس املقبل 
وتستمر عشرة أيام في مدينة 

)جباال( األذربيجانية. 
 وقال عضو نادي الرماية 
ورئيس الوفد د.نضال احمد 
لـ »كونا« ان املنتخب يتطلع 
الى احراز مراكز متقدمة في 

البطولة التي يشارك فيها 1518 
راميا ورامية ميثلون 83 دولة 

من مختلف قارات العالم.
وأكد حرص رماة الكويت 
على اقتناص بطاقات التأهيل 
املراكز  املتوافرة ألصحــــاب 
األولى في البطولة للمشاركة 
فــــي دورة األلعاب األوملبية 
املقبلة في البرازيل 2016 معربا 
عن األمل بان يوفق رماته في 
تسجيل أفضل النتائج برغم 
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الضحك على 
الذقون

في جلسة ملجلس الشيوخ األميركي لالستماع إلى 
وجهة نظر املرشح ملنصب رئيس األركان للجيش 

األميركي اجلنرال جوزيف دنفورد حيث وجه له أعضاء 
جلنة الدفاع واخلارجية أسئلة كانت مهمة جدا توضح 

رؤية األميركان إلى املنطقة العربية. 
أحد األعضاء وجه سؤاال للمرشح اجلنرال جوزيف 

بشأن توصيته للرئيس األميركي لتقسيم العراق إلى 
ثالث مناطق فكان الرد صدمة للكثيرين حي بينّ انه 

على ارض الواقع ميكن تقسيم العراق إلى دولتي )دولة 
ذات أغلبية شيعية، ودولة ذات أغلبية كردية( وأوضح 

ان الفريقي ميلكان القوة على األرض التي متكنهما 
من ذلك واملتمثلة في القوة العسكرية واالقتصادية أما 

املناطق التي يقطن بها السنة فال متلك القوة البشرية أو 
االقتصادية لهذا فإنه يرى أن تضم تلك املناطق القاطنة 

من السنة إلى احدى الدولتي القادمتي. 
اخلطط األميركية واضحة الطريق داخل املؤسسة 

السياسية والديبلوماسية والعسكرية وتعرض أمام 
مجلس الشيوخ العتمادها والبدء في العمل بها ولكن 

ذلك يأتي داخل مؤسسات الدولة.
ما يثير االستغراب تصريحات الرئيس األميركي أوباما 
ووزير اخلارجية والدفاع في احلكومة األميركية وهم 

يفعلون عكس ما يصرحون به. 
منذ سيطرة تنظيم داعش اإلرهابي على املناطق السنية 

في العراق وعجز احلكومة العراقية وقوات احلشد 
الشعبي بوجود قصف مكثف من طيران التحالف عن 
القضاء على ذلك التنظيم فإن أميركا رأت أن تستعي 

بالطائفة السنية للقضاء على التنظيم من خالل اإليحاء 
بأنهم يضغطون على احلكومة العراقية لتزويد العشائر 

السنية حملاربة التنظيم حتى يقبلوا فكرة مساعدة 
احلكومة على دخول مناطقهم دون مقاومة منهم. 

األميركان جربوا هذا األمر حي استعانوا بالعشائر 
السنية ومت تسليحهم لتطهير املناطق السنية من تنظيم 
القاعدة حي كان العراق حتت االحتالل األميركي وذلك 
بعد ان أصبحت القوات األميركية عاجزة وتعدت أعداد 
القتلى واجلرحى من اجليش األميركي اآلالف وجنحت 

خطتهم واآلن يريدون تكرارها. 
أميركا ال تضمر اخلير للعراق وتطمح إلى تقسيمه 

حيث تضع اجلزء األكبر منه حتت الوصاية اإليرانية 
تنفيذا لالتفاق النووي الذي بدأت بنوده السرية تظهر، 
أما اجلزء اآلخر وهو السماح لألكراد بتكوين دولتهم 

وهذا ما جعل تركيا تعترض خوفا من إعالن أكراد تركيا 
االنضمام للدولة الكردية في العراق وسورية. 

تلك املخططات اجلهنمية تظهر مدى تواطؤ أميركا 
واسرائيل وإيران رغم ما يصرحون به عكس ذلك 

ويجب على الدول العربية التصدي لتلك املخططات. 

سليمان الفهد

قدمت إلى املطار جواً وأخفت اخلمور بني املالبس

لبنانية أفرغت محتويات 8 »بطول« في أكياس نايلون
أمير زكي

أح���ال مراقب ع���ام مطار 
الكويت الدولي سليمان الفهد 
الى النيابة العامة وافدة لبنانية 
تبلغ من العمر 34 عاما بعدما 
قدمت من موطنها وبحوزتها 
عدة أكياس خمور مستورة 
محتوياتها عل���ى األرجح 8 
بطول خمر مستوردة، وقال 
مصدر جمركي: إحالة الوافدة 
الى النيابة جاء لتعمدها إخفاء 
اخلمور وادعاءها بأنها ال تعلم 

ب���أن اخلمور محظ���ورة في 
الكويت رغ���م ان لديها إقامة 
ف���ي البالد تزيد عل���ى ال� 10 
أعوام، مش���يرا الى ان رجال 
اجلمارك كان باإلمكان مصادرة 
زجاجة أو زجاجتني حتملها، 
ولك���ن اإلحالة ال���ى النيابة 
انطلقت من طريقة التهريب 
وحتدث اللبنانية بكالم غير 
منطقي كان دافعا إلحالتها الى 

النيابة.
وقال مصدر أمني ان رجال 
جمرك املطار اش���تبهوا في 

واف���دة لبناني���ة قدمت من 
ب���دا عليها  موطنها، حيث 
االرتب���اك وتزامن االرتباك 
مع رصد أكياس كثيرة في 
األمتعة من خ���الل أجهزة 
الرقاب���ة، وعليه مت تفتيش 
أمتعتها ليعثر رجال اجلمارك 
على أكياس ممتلئة باخلمور 
املس���تورة، حيث اعترفت 
اللبناني���ة بأنه���ا أفرغ���ت 
كمي���ة م���ن الزجاجات في 
أكياس بقصد االس���تخدام 

الشخصي.

املجني عليهما وضعا شرطاً لعدم املقاضاة

مطلوب للسجن انتحل صفة طبيب وطيار

ضبط 15 ألف دينار و4 حقائب مالبس نسائية
وحلي وذهب مع لصني بعد بالغ من »غيور«

هاني الظفيري

اقتي����د مواطن م����ن أرباب 
الس����وابق الى مخفر الساملية 
التنفيذ  ال����ى  متهيدا إلحالته 
املدني لقضاء 3 قضايا بالسجن، 
عل����ى ان يخض����ع للتحقيق 
في قضيتني حمل����ت  عنوان 
انتحال صفة طبيب والنصب 
واالحتيال، وبحس����ب مصدر 

أمني فإن واف����دا مصريا أبلغ 
عمليات الداخلية بأنه تعرض 
للنص����ب م����ن قبل ش����خص 
عرف����ه بأنه كويت����ي وطبيب 
وأبدى اس����تعدادا لعمل أشعة 
للمصري مقابل 30 دينارا، رغم 
ان كفلتها 200 دينار، ومضى 
الوافد بالقول: سلمت الشخص 
املبلغ واكتشفت الحقا انه غير 
طبيعي بل نصاب، حيث علمت 

انه نصب على س����يدة أردنية 
وأبلغها بأنه طيار واشترت منه 
تذاكر س����فر بقيمة 315 دينارا 
واكتشفت انها اشترت الوهم.

وق���ال الوافد ف���ي بالغه: 
انه اس���تدرج النص���اب الى 
الشركة التي يعمل بها موظف 
للسفريات حيث توجه رجال 
األمن الى ش���ركة السفريات 
ومت توقي���ف املواطن وتبني 

ان���ه من أرب���اب الس���وابق 
ومطلوب للسجن، كما اتصل 
الوافدة  الوافد املصري على 
الى  األردنية والتي حضرت 
املخفر وأكدت هي واملصري 
أنهما على أمت استعداد لعدم 
مالحقة املواطن قضائيا بتهم 
النصب شريطة ان يدفع لهما 
ال� 30 دينارا و315 دينارا التي 

أخذها منهما.

أحمد خميس

ب���الغ عن اش���خاص  قاد 
يجلسون داخل مركبة بوضع 
مريب في منطقة صباح السالم 
الى ضبط لص���ني يرجح ان 
يكونا وراء العديد من قضايا 
السرقات في مناطق مختلفة، 
أمني ان مواطنا  وقال مصدر 
»غيور على أمن الوطن« ابلغ 
عن وجود اشخاص يجلسون 
في سيارة بصورة مريبة، حيث 
توجهت دورية الى موقع البالغ 
ومبجرد ان شاهد الشخصني 

رجلي األم���ن حتى هربا لتتم 
مطاردتها وضبطهما فوق سور 
املنزل وتبني انهما مواطنان من 
مواليد 1993 ومت التحفظ عليهما 
حتى مت االتصال بصاحب املنزل 

فحضر ابنه وشقيقه.
وأضاف املصدر ان االبن أبلغ 
رجال املخفر بأن اللصني سرقا 
من املنزل 2 طقم ذهب عيار 18 
وعطورات بقيمة 400 وجهاز 
آيفون جديد وديباج ومالبس 
وساعات واكسسوارات غالية 
الثمن وحقائب نس���ائية من 
ماركات مشهورة، وعلى الفور 

مت االتصال بوكيل النيابة الذي 
أمر بانت���داب األدلة اجلنائية 

وتسجيل قضية.
وقال املصدر ان رجال األدلة 
عثروا في سيارة اللصني على 
الكثير من املالبس النس���ائية 
و14 حقيبة نسائية ايضا و29 
عطرا غالي���ة الثمن و5 أبواك 
نسائية وهواتف ذكية متنوعة 
انترنت  الى وصلة  باالضافة 
ومبلغ 15.745 دينارا ومبلغ 11 
رياال سعوديا ونظارات شمسية 
و6 ساعات يد ومجموعة من 
الذهبي���ة والفضية  احلل���ي 

وش���واحن لهوات���ف ذكي���ة 
وسماعات خارجية ومجموعة 
الفواتير وكوش���يات من  من 
االسفنج وش���هادات دراسية 
تخص مواطنة ودرعا ذهبية 
تخص مواطنا وأحذية نسائية 
جدي���دة بالكرت���ون، وعرض 
رج���ال األمن عل���ى مواطنني 
ومواطنات املسروقات حيث 

تعرفوا عليها. 
هذا، ومت���ت احالتهما الى 
جهات االختصاص للتأكد ان 
هناك س���رقات أخرى قام بها 

املتهمان .

مطاردة شاطئية تنتهي بضبط مواد مخدرة وسالح 
وضبط إيراني بـ »مستورد« و»محلي«

محمد الجالهمة
عبدالعزيز فرحان

أحال رج���ال أمن األحمدي 
املباحث اجلنائية مواطنا  الى 
حليازة سالح ناري ومخدرات. 
وقال مصدر أمني أثناء جتوال 
دورية تتبع امن األحمدي متت 
مشاهدة شخص على الشاطئ 
يبدو مرتبكا وعند طلب إثباته 
كان بحال���ة غير طبيعية والذ 

بالف���رار ومتكن م���ن الدخول 
الى سيارة متوقفة، حيث قام 
رجال األمن بإجبار السيارة على 
التوقف وتب���ني ان الهارب من 
رجال األمن كويتي، كما تبني انه 
وآخرين كانوا في السيارة في 
حالة تعاط ومت طلب خروجهم 
وعثر بحوزتهم على قطعة بنية 
اللون يش���تبه ف���ي أنها مواد 
مخدرة )حشيش( وكذلك عدد 
4 إبر وعدد 18 حبة يشتبه في 

أنها مواد مخدرة وكذلك بقايا 
سيجارة يشتبه في ان بداخلها 
مواد مخ���درة وكذلك ورق لف 
وسالح هوائي، كما مت تبصيمهم، 
وتبني ان الهارب مطلوب »طلب 
إحضار مدين مببلغ 940 دينارا«. 
من جهة أخرى، أحيل إيراني الى 
مكافحة املخدرات، وجاء ضبط 
اإليراني أثناء جتوال لعمليات 
أمن األحمدي في منطقة املنقف، 
حيث مت االش���تباه في مركبة 

مبواقف اجلمعية، ولدى طلب 
الهوية من قائدها حاول الهروب 
ومت استيقافه وعند االستعالم 
عن قائده���ا املدعو م.م إيراني 
اجلنس���ية، متت مشاهدة بطل 
على الكش���ن اخللف���ي يوجد 
به مواد مس���كرة )مس���تورد( 
وعند فتح الباب اخللفي متت 
مشاهدة شنطة يوجد بها عدد 7 
زجاجات توجد بها مواد مسكرة 

)محلي(.

تاجر املخدرات في مقر »املكافحة«

باع لرجال »املكافحة« 25 غرام هيروين في اجلابرية

مواطن لم يسبق له تعاطي املخدرات
ضبط بكيلو شبو و1250 ديناراً حصيلة بيع

أمير زكي

أمر وكيل نيابة املخدرات 
بإحالة مواطن الى الس���جن 
املرك���زي على ذمة قضية مت 
الى  التحقيق فيه���ا وانتهت 
ثبوت اجتار مواطن في املواد 
املخدرة، وبحسب مصدر أمني 
فإن رجال اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات أحالوا املواطن الى 
النيابة العامة لضبطه متلبسا 
بحيازة املخدرات واالجتار فيها، 
وحول ضبط املواطن وكمية 
املخدرات التي مت العثور عليها، 
قال مصدر أمني ان معلومات 
وردت ال���ى مدير عام اإلدارة 
العامة للمباح���ث اجلنائية 
باإلنابة العقيد وليد الدريعي 
عن اجتار مواطن يقطن في 
اجلابرية باملواد املخدرة، حيث 
أوعز الى العقيد محمد قبازرد 
بعمل التحريات واتخاذ ما يلزم 
من إجراءات قانونية، ومضى 
املصدر بالقول: انتهت حتريات 
العقي���د قبازرد ال���ى اجتار 
املواطن حيث مت استدراجه بعد 
استصدار اذن نيابي الى صفقة 
لشراء 25 غرام هيروين في 
منطقة اجلابرية ليتم ضبطه 
وباالنتقال الى مس���كنه عثر 
مع���ه على كيلو من الش���بو 
وكمية أخ���رى من الهيروين 

و1250 دينار حصيلة بيع.
الغريب في أمر املواطن انه 
أقر بأنه لم يسبق له ان تعاطى 

أي مواد مخدرة.

»املرور«: مصرع 7 أشخاص
في حوادث سير وإبعاد 16 وافدًا 

خالل األسبوع األخير

مباحث الفروانية تضبط
مواطناً مطلوباً بـ 17 قضية

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

قامت اإلدارة العامة للمرور التي يرأسها اللواء عبداهلل 
املهنا بسلسلة من احلمالت املفاجئة في احملافظات الست، 
وذلك خالل أس���بوع الفترة من 7/26 � 2015/8/1، حيث 
أسفرت تلك احلمالت 
عن حتري���ر 40461 
مخالفة وحجز 2533 
مركبة مطلوبة، وحجز 
دراجتني، كما مت إدخال 
97 شخصا إلى نظارة 
املرور الرتكابهم عدة 
مخالفات جس���يمة، 
وإحالة 16 وافدا لإلبعاد 
لقيادتهم ملركبة دون 
احلصول على رخصة 
قي���ادة نتج عن هذه 
املرورية  احل���وادث 
وف���اة 7 أش���خاص. 
وتؤكد اإلدارة العامة للمرور استمرار حمالتها املرورية 
املفاجئة لضبط احلركة املرورية على الطرق الرئيسية 
والفرعية لضمان االلتزام بالقوانني واللوائح املعمول بها 
للحد من املخالفات اجلسيمة واإلسهام في احملافظة على 
أرواح قائدي املركبات من املواطنني واملقيمني والقضاء 

على كل الظواهر السلبية.

أحمد خميس

متكن رجال إدارة بحث وحتري محافظة الفروانية 
بقيادة نايف احلساوي من ضبط مواطن ضرب الرقم 
القياس���ي في ع���دد القضايا املس���جلة عليه اذ بلغت 
القضايا التي سجلت 
قضي���ة   17 بحق���ه 
متنوعة ما بني نصب 
واحتيال وخيانة أمانة 

وسرقات.
وقال مصدر أمني 
ان املواطن املطلوب 
بهذا الكم من القضايا 
وردت بشأنه توصية 
م���ن وكي���ل وزارة 
الداخلي���ة املس���اعد 
املباح���ث  لش���ؤون 
الل���واء  اجلنائي���ة 
العوضي  عبداحلميد 
والذي طلب من اللواء محم���ود الطباخ اختيار إدارة 
تتمتع بكفاءة لضبط املتهم ليتم اختيار مباحث مباحث 

الفروانية والتي أجنزت املهمة.

اللواء عبداهلل املهنا

نايف احلساوي

سكران لـ »112«: »أخوي
يحمل الفكر الداعشي«

هاني الظفيري

لعبت اخلمر برأس مواطن وجعلته يقوم باالتصال 
بغرفة عمليات الداخلية)112( واالبالغ عن شقيقه بأنه 
يحمل الفكر املتطرف ليتم ضبطه في منطقة الرحاب 
وتسجيل قضية بحقه. وقال مصدر أمني ان بالغا ورد 
من مواطن الى غرفة عمليات الداخلية فجر امس يفيد 
بأن شقيقه يحمل الفكر املتطرف وانه من داعش، وعليه 
توجه رجال األمن الى موقع البالغ في منطقة الرحاب 
وتبني ان املبلغ خارج نطاق التغطية وس���كران، فتم 

إحالته الى جهة االختصاص.

»اإلطفاء« تتسلم مبناها اجلديد 
قبل نهاية العام احلالي

قام مدير عام االدارة العامة لالطفاء الفريق يوس����ف 
عبداهلل األنصاري صباح أمس األحد بجولة تفقدية على 
املبنى الرئيسي اجلديد اخلاص باالدارة العامة لالطفاء 
ومبنى قطاع وقاية محافظة حولي مبرافقة نائب املدير 
العام لقطاع الشؤون الهندسية ونظم املعلومات اللواء 
م.خالد الزيد. وخالل اجلولة التفقدية للمبنى الرئيسي 
اجتمع الفريق األنصاري مع كبار املهندس����ني واملقاولني 
العاملني في مش����روع املبنى الرئيس����ي وشكرهم على 
س����رعة االجناز ودقة التصاميم التي تعتبر من املباني 
احلكومية الذكية والتي تعتمد على التكنولوجيا ويعتبر 
من املباني اخلضراء املصادقة للبيئة واضعة في احلسبان 
التقنني باس����تخدام الطاق����ة الكهربائية وخصوصا بعد 
انصراف املوظفني من مكاتبهم عند انتهاء أوقات العمل، 
كما شرح مراقب املشاريع والصيانة العقيد م.عبداحملسن 
العنزي تفاصيل املش����روع وحيثيات����ه ومراحله والتي 
تأتي حتت اشراف مباشر من ادارة االنشاءات والصيانة 
في االدارة العامة لالطفاء وشركة الشاهني لالستشارات 

الهندسية. 
هذا، وتبلغ مساحة أرض مشروع املبنى الرئيسي 
4000م2 بإجمالي مساحة بناء 20600م2 تقريبا، ويتكون 
املبنى من سردابني يحتويان على مواقف للسيارات تتسع 
لعدد 70 سيارة، كما يتكون املبنى من ستة أدوار تضم 
مكاتب وصاالت استقبال وقاعات لالجتماعات اضافة 
الى الواجهة اخلارجية للمبنى والتي تضم شاشة عرض 
عمالقة )LED(. ومن املتوقع ان تستلم االدارة العامة 
لالطفاء املبنى الرئيسي قبل نهاية العام احلالي والذي 
نفذته شركة االمناء العقارية وايصال التيار الكهربائي 
وتأتي بعدها مرحلة التأثيث والتي س���وف تستعجل 
االدارة العامة لإلطفاء بالترتيب لهذا املوضوع لتشغيل 

املبنى واالستفادة منه بأسرع وقت ممكن. 

املبنى جارٍ اجراء التشطيبات النهائية بداخله

هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

أصيب مص���ري وزوجته بحروق في تصادم على 
الساحلي وكان قد ورد بالغ من عمليات صباح اليوم 
يفيد بوجود حادث تصادم مركبتني في منطقة املهبولة 
ولدى توجه رجال األمن الى الطريق الس���احلي تبني 
ان احلادث ه���و تصادم بني مركبتني واحتراق إحداها 
وأصيب قائد املركبة وزوجته من اجلنس���ية املصرية 

ومت إسعافهم الى مستشفى العدان.
من جهة أخرى، شهد طريق الساملي حادثا مروعا 
بني مركبة خليجية وش���احنة اسفر احلادث عن وفاة 
امرأة وإصابة رجل ومت نقل املصاب عن طريق اإلسعاف 
اجلوي، وقال مصدر أمني ان بالغا ورد من املارة مساء 
امس االول عن وقوع حادث تصادم عند كيلو 50 وعلية 
توجه رجال االسعاف وضابط االرتباط ماجد الصليلي 
وتعامل مع احل���ادث رجال اإلطفاء بقيادة املالزم اول 
عبدالرزاق الرباح، حيث مت قص املركبة وإخراج الرجل 

واملرأة الذين اتضح انهم خليجيني.
على صعبد آخر، شهدت منطقة كبد ظهر امس حادث 
انقالب مركبة اسفر عن اصابة 11 شخصا منهم 5 سيدات 
و6 اطفال ووصفت االصابات باملستقرة، وقام رجلي 
الطوارئ والطبية سعد الشمري وجون البرت بتقدمي 

املساعدات ونقل املصابني الى مستشفى الفروانية.

من حادث الطريق الساحلي

مواطنون يقدمون االسعافات االولية ملصاب في حادث السلمي

مصرع وإصابة 15 شخصًا بينهم 
6 أطفال في 3 حوادث مرورية
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مواطن تقدم بشكوى ضد غش جتاري
لـ »التجارة« فقالوا له: »روح للمخفر«.

٭ على چذي إذا صـار حادث مروري الواحد 
يروح ألقرب »فرع متوين«.

إسرائيل »تدرس« عملية السالم من جديد.

٭ وكالعادة.. »لن تنجح«.

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

العصر 3:30
املغرب 6:39
العشاء 8:04

الفجر 3:41
الشروق 5:09
الظهر 11:54

ش���ديد احل���رارة والرياح 
شمالية غربية.

سرعتها من 15 � 38 كم/س

العظمى: 48
الصغرى: 33

أعلى مد: 2:10 ص � 1:22 م
أدنى جزر: 7:46

ص � 8:30 م

»نحن والسعودية شريكان« 
٭ وزير خارجية أملانيا، 

فرانك-فالتر شتاينماير، في حوار 
مع »العربية«، مؤكدا ان العالقات 

االملانية ـ السعودية في اوج تألقها 
وهما شريكتان منذ أعوام كثيرة، 

وتعرفان بعضهما جيدا، وكل منا يضطلع مبركز 
قيادي في منطقته.

»زملكاوي ازاي؟«
٭ النجم الراحل عمر الشريف 

في حلقة مسجلة له قبل وفاته 
مع املذيعة مروة حسني على 

قناة النهار حني سألته: هل انت 
زملكاوي، فضحك وقال: بقولك 

صالح سليم مايسترو الكرة املصرية من اعز 
اصدقائي.. فكيف اكون زملكاويا وهو جنم 

جنوم االهلي.

»ايه العظمة دي؟«
٭ الفنانة وفاء عامر في 

برنامج »مع النجوم« الذي تقدمه 
بوسي شلبي، متحدثة عن نيللي 
كرمي في دورها مبسلسل حتت 

السيطرة، مندهشة من هذا االداء 
رفيع املستوى الذي تقدم بها الى قمة مصاف 

النجمات املبدعات.

»ممنوع نزول المحجبات«
٭ وائل االبراشي في برنامجه 

»العاشرة مساء«، متناوال مشكلة 
بعض املنتجعات السياحية التي 

متنع احملجبات من نزول البيسني 
باملايوه الشرعي، مستضيفا مجموعة من النساء 
احملجبات الالتي تعرضن لهذه املشكلة مؤكدين 
ان البحر والبيسني حق انتفاع للجميع، فكيف 

يكتب على يافطة ممنوع نزول احملجبات؟

إيالمًا  األسابيـع  أكثـر  هذا  »كـان 
في حياتي«.

٭ املمثلة األميركية دميي لوفاتو 
عن فقدانها لكلبها املدلل الذي 

هاجمه ذئب كويوتي.

ألن  المدرسة  عن  األمر  إخفاء  »قررت 
لالضطهاد  يتعرضون  الذين  التالميذ 

كثيرا ما يخشون اطالع اآلخرين على ذلك«.
٭ املمثلة البريطانية كيت 

وينسليت عن ظاهرة االضطهاد 
التي يعاني منها بعض تالميذ 

املدارس من قبل زمالئهم.

»أنا اآلن في األربعين ولن اعتذر بعد اليوم عن 
كوني جميلة«.

٭ املغنية االسترالية ناتالي امبروليا 
عن جتاوزها النطباع اآلخرين بأن 

جمالها كان السبب في جناحها.

اليونانية  للدولة  ليسمح  سقراط  يكن  »لم 
بالوقوع في هذا المأزق«.

٭ املؤرخة البريطانية بيتاني 
هيوز مقتبسة نصيحة الفيلسوف 

اإلغريقي بأال نسعى إلى الثراء على 
حساب احلكمة.

ويمتازون  األول  الطراز  من  العبين  »نحتاج 
ولن  األمامي  الخط  في  واإلبداع  بالسرعة 
المواسم  خالل  الكبيرة  باأللقاب  نفوز 
طراز  من  العبين  مع  التعاقد  بعد  إال  المقبلة 

»اكس فاكتور«.
٭ مدرب مان يونايتد الهولندي 

لويس فان غال يضع العديد من املبررات مجددا 
في حالة فشله في الفوز بالدوري االجنليزي.

القدم  كرة  لعب  احتراف  في  يوما  أفكر  »لم 
معاناتي  بسبب  صغيرا  طفال  كنت  عندما 
مع الفقر، حيث كانت أقصى أحالمي هو 
للتسلية  الكرة  ألعب  وكنت  اللعب  مواصلة 

فقط، لم أكن أعتقد أنني أمتلك الموهبة«.
٭ جنم ريال مدريد الدون 

كريستيانو رونالدو يتحدث عن ذكرياته مع كرة 
القدم.

أبعد من الكلمات
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منظمة »بيتا«: وضع حد 
جلرائم صيد احليوانات

واشنطن � أ.ف.پ: دعت رئيسة منظمة »بيتا« وهي 
أكبر جمعية مدافعة عن احليوانات في العالم الى وضع 
حد »للجرائم« التي يرتكبها هواة الصيد، معتبرة انها 
هواية مشينة ميارسها اثرياء يسعون الى مغامرات شيقة. 
وقالت انغريد نيوكيرك رئيسة »بيتا« عبر محطة »سي 
ان ان« التلفزيونية األميركية »يطلقون النار احيانا على 
أس���د او وحيد قرن وهو نائم. يطلقون النار في أغلب 
األحيان ليال الن بإمكانهم اس���تخدام األضواء الكاشفة 
الت���ي تعمي احليوان الذي مت اس���تدراجه«. واعتبرت 
الناشطة في مجال الدفاع عن احليوانات ان املشاركني 
في رحالت الصيد الكبيرة هذه »أغبياء يلوحون مببالغ 
مالية كبيرة امام أشخاص« في افريقيا. ومضت تقول 
»بإمكانهم تقدمي هذه األموال الى بلدات او اطالق برامج، 
ميكنهم القيام بشيء مفيد اال انهم يحجمون عن ذلك«. 
واتت انتق���ادات نيوكيرك بعدما اقدم طبيب اس���نان 
اميركي ثري على اصطياد االسد سيسيل مطلع يوليو 

في زميبابوي ما أثار موجة استنكار عاملية.

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

عنود عسكر مبارك، أرملة عبيــد خليــف ضامـن ـ 
71 عاما ـ الرجال: اجلهراء ـ النسيم ـ ق2 ـ ش23 ـ 
م16 ـ ت: 50178988 ـ النساء: النسيم ـ ق2 ـ ش17 

ـ م1.
أحمد كاظم ابراهيم الراشد ـ 34 عاما ـ الرجال: 

ضاحية صباح السالم ـ مسجد أبي الفضل العباس 
ـ ت: 99004504 ـ النساء: الرقة ـ ق6 ـ ش13 ـ 

م167 ـ ت: 98080918.
عجمي حمود عبداهلل املطيري ـ 77 عاما ـ الصباحية ـ 

ق3 ـ ش9 ـ م213 ـ ت: 55500285 ـ 55500008.
صباح بدر مناحي بن منوخ العازمي ـ 76 عاما ـ الدوحة 
ـ ق3 ـ الشارع األول ـ ج1 ـ م1  ـ ت: 66550556.

رئيسة كرواتيا.. »صباغة«!
كرواتيا � وكاالت: نشرت الرئيسة الكرواتية 
كوليندا جرابار كيتاروفيتش، مجموعة من الصور 
على حسابها اخلاص على موقع فيسبوك، تقوم 
فيها بدهان جدران منزلها بنفسها، مرتدية »بنطاال 

كاكيا وقميصا رياضيا«.
وتقول كوليندا تعليقا على ما تفعله:» أحب 
وأفضل القيام مبثل تلك األش���ياء حتى اليوم.. 
تشمير أكمامنا ودهان شققنا ال يقلل من كرامتنا 

مهما كان الظن بذلك«.

خارطة لدرجات احلرارة أوردتها صحيفة التليغراف في عددها أمس األول مرفقا بخبر بلوغ درجة احلرارة 71 درجة مئوية في مدينة ماهشهر اإليرانية 

تقرير صحافي.. يحرق ..»الظهران« و»ماهشهر«
ذعار الرشيدي

ــي  ــراف ف ــة التيلغ اوردت صحيف
عددها امس ان درجة احلرارة في مدينة 
بندر ماهشهر االيرانية بلغت 72 درجة 
ــي ذات اخلبر الذي  ــة، واوردت ف مئوي
كتبه الصحافي جيمس روثويل ان تلك 
الدرجة اقل من اعلى درجة حرارة مسجلة 
ــت اخلبر الذي نقلته  في املنطقة واكمل
عنها عدة مواقع اخبارية عربية من بينها 
ــى درجة حرارة  ــت« ان اعل »اجلزيرة.ن
ــجلت في مدينة  مسجلة في املنطقة س
ــعودية في 8 يوليو 2003  الظهران الس

وبلغت 81 درجة مئوية.
ــت باالتصال مبدير  ــاء« قام »األنب
العامة  دائرة االرصاد اجلوية باالدارة 
ــران املدني محمد كرم الذي نفى  للطي
ــل تلك الدرجات قد  متاما ان تكون مث
ــجلت في اي موقع من العالم، وقال  س
كرم: اعلى درجة حرارة مسجلة على 

وجه االرض وموثقة في املنظمة العاملية 
لالرصاد اجلوية هي تلك التي سجلت 
بالصحراء الكبرى في ليبيا وبلغت نحو 

57 درجة مئوية.
وحول حقيقة تسجيل 81 درجة مئوية 
ــام 2003 قال كرم: »لقد  في الظهران ع
اتصلت بوكيل االرصاد اجلوية باالدارة 
العامة لالرصاد باململكة العربية السعودية 
د.امين غالم ونفى لي نفيا قاطعا ان يكون 
هذا الرقم قد سجل في اململكة في اي عام 
من االعوام، بل وابلغني ان اعلى درجة 
ــران كانت في  ــجلت في الظه حرارة س
ــينيات القرن املاضي عندما بلغت  خمس

حد 52 درجة مئوية.
ــى تقرير التليغراف عن  وبالعودة ال
مدينة بندر ماهشهر االيرانية )تبعد عن 
الكويت نحو 212 كيلو مترا( والتي افاد 
ــر التليغراف بأنها بلغت 72 مئوية  تقري
وبتتبع تقارير درجة احلرارة على موقع 
ــهر املاضي عن ذات  Weather.com للش

ــى درجة حرارة  ــة وجدنا ان اعل املدين
ــجلتها تلك املدينة خالل العام احلالي  س
هي 50 درجة مئوية، ولم يأت ذكر لتجاوز 

درجة احلرارة فيها لتلك الدرجة.
وبحسب موقع )احوال طقس البحرين( 
ــاعات  في تعليقه قبل 4 اعوام على اش
بلغت درجات احلرارة الى 70 مئوية في 
ــي: »ان بلوغ  ــض مدن اخلليج العرب بع
ـــ70 مئوية في الظل  درجة احلرارة الـ
يعني اشتعال احلرائق واالنفجارات في 

كل مكان«.
يذكر انه وفي صيف عام 2012 انتشرت 
شائعة جتاوز درجات احلرارة في بعض 

مدن اخلليج العربي الــ70 مئوية.
اما اعلى درجة حرارة مسجلة في العام 
ــات املنظمة العاملية لالرصاد  ووفق بيان
ــي 57.7 درجة مئوية  اجلوية WMO فه
ــجلت في مدينة العزيزية بليبيا، وال  س
وجود لذكر االرقام التي اوردتها الصحيفة 

االجنليزية.

)قاسم باشا( لم متنعه الرطوبة واحلر الشديد من ممارسة هواية الصيد 

الرطوبة
مستمرة حتى.. اخلميس

هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان

توقع مدير إدارة األرصاد اجلوية في اإلدارة 
العامة للطيران املدني محمد كرم أن تستمر 
موجة الرطوبة التي تسيطر على أجواء البالد 
حاليا حتى يوم اخلميس املقبل، وقال كرم في 
ــح لـ»األنباء«: إن موجة الرطوبة التي  تصري
ــذ اخلميس املاضي ينتظر أن  تلف البالد من
تستمر حتى اخلميس املقبل وذلك من واقع 
تنبوءات إدارة األرصاد حلالة الطقس لأليام 

اخلمسة املقبلة.
ــهر  وقال كرم: »من املعروف أن بداية ش
أغسطس من كل عام تشهد سيطرة موجات 
ــتمر بشكل متقطع حتى  رطوبة عالية وتس
ــباب الرطوبة احلالية فهي  منتصفه، وأما أس
ــاح متقبلة االجتاه تتحول  نتيجة لهبوب ري
بعد فترة الظهر إلى رياح جنوبية شرقية متر 
بتياراتها على املسطحات املائية ما يتسبب في 
ــاحلية حتديدا الى موجة  تعرض املناطق الس
من الرطوبة«. وأوضح كرم قائال: »إن كشف 

التنبؤات الذي مت إعداده من قبل القائمني على 
اإلدارة العامة لألرصاد يشير إلى أن الرطوبة 
ستبقى بذات املستوى بدءا من األحد )أمس( 

وحتى يوم اخلميس املقبل«.
وعن درجات احلرارة املتوقعة خالل الفترة 
املقبلة في ظل موجة الرطوبة قال كرم: »درجات 
احلرارة املتوقعة خالل هذه الفترة بني 44 و47 
مئوية ملدينة الكويت وضواحيها، و48 مئوية 
للمناطق الصحراوية، وما بني 34 و37 مئوية 

للمناطق الساحلية واجلزر«.

العاصفة الرملية تضرب مطار امللكة علياء

»عاصفة األردن« الرملية لن تصل الكويت
عبدالعزيز فرحان

نفى مدي���ر إدارة األرصاد 
اجلوي���ة ف���ي اإلدارة العامة 
املدن���ي محمد كرم  للطيران 
التي وردت أمس  املعلومات 
الرملية  العاصف���ة  أن  ع���ن 
التي ضربت اململكة األردنية 
أم���س ووصلت  الهاش���مية 
الشمالية  املناطق  إلى بعض 
العربية السعودية  للمملكة 

ستصل الكويت اليوم.
وكانت العاصمة األردنية 
عمان أمس قد شهدت عاصفة 
رملية يرافقها ارتفاع درجات 
احلرارة الى ارقام قياسية فاقت 

ال� 45 درجة مئوية.
الرملية  العاصفة  وبدأت 
� كما نقل موقع السوس���نة 
األردني أمس � بعد س���اعات 
الظهيرة حيث غطت س���ماء 
عمان ابتداء من اجلنوب الى 
الشمال وتدنت معها الرؤية إلى 
مستويات منخفضة للغاية، 

وصحبها تساقط زخات مطرية 
على الطريق الصحراوي طوال 
ظهر أمس خاص���ة مبنطقة 
ضبعا، كما س���جلت درجات 

احلرارة في بعض املناطق 52 
درجة مئوية، كما بني اجلهاز 
االلكترون���ي بجامعة العلوم 

والتكنولوجيا.
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