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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال املستشار يوسف املطاوعة

غير مخصص للبيع

استثناء »الصحة« من عرض مشاريعها على البيوت االستشارية

مجلس الوزراء: ال سيارات للوزراء والقياديني

صاحب السمو 
استقبل املستشار 

يوسف املطاوعة
اس����تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد في 
قصر بيان صباح أمس رئيس 
املجلس األعلى للقضاء باإلنابة 
ونائب رئيس محكمة التمييز 
الدستورية  ورئيس احملكمة 

املستشار يوسف املطاوعة.

مريم بندق

استعدادا لدور االنعقاد اجلديد تسارع دوران 
عجلة التنسيق احلكومي � النيابي، حيث استعرض 
مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة سمو رئيس 
الوزراء الش���يخ جابر املبارك اخلطوط العريضة 
للخطاب الذي يتلوه سمو رئيس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك والذي اعدته جلنة برئاس���ة النائب 

األول لرئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد. 
وح����ول اخلطوط العريض����ة خلطاب احلكومة 
كشفت املصادر عن ان اولويات احلكومة ترتكز على 
اخلدمات التي يحتاجها املواطن وأوالها اإلس����كان 
والصحة والتعليم، مشيرة الى ان احلكومة ستعرض 
بشفافية تامة جميع املشروعات قيد التنفيذ وخطتها 
ملواجهة العراقيل.  وعن األولويات التي س����تقدمها 
احلكومة ممثل����ة باللجنة الوزارية، اجابت مصادر 
وزارية رفيعة في تصريح����ات خاصة ل� »األنباء« 
ان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة 

د.عل����ي العمير قدم للمجلس تص����ورا لألولويات 
التي سيتم التباحث بش����أنها مع جلنة األولويات 
البرملانية.  وكشفت املصادر ان املجلس وافق على 
استثناء مش����اريع وزارة الصحة من العرض على 
جلنة اختيار البيوت االستشارية ملدة سنة واحدة 
لدعم الوزارة في اإلسراع بتنفيذ املشاريع التنموية 
التطويرية اجلديدة سواء على مستوى الوقاية او 
العالج للمواطنني واملقيمني.  ورغبة من احلكومة 
في تطبيق خطة الترش����يد وتخفيض املصروفات، 
فقد بدأت بنفسها في ميزانية 2016/2015، حيث احاط 
نائب رئيس الوزراء ووزي����ر املالية أنس الصالح 
املجلس ببعض املقترح����ات منها إلغاء تخصيص 
الس����يارات للوزراء ومنحهم بدال ماديا 500 دينار، 
وإلغاء تخصيص السيارات ملن هم في مستوى الوزراء 
ومنحهم ب����دال نقديا 250 دينارا، وإلغاء تخصيص 
السيارات للقياديني ومنحهم بدال ماديا 250 دينارا 
على ان تستمر العقود احلالية مع الشركات املؤجرين 

منها وعدم جتديدها. 

املدير العام لألمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم: 
ناقشت مع األمير »الهّم اللبناني« 

والتنسيق األمني بني البلدين مستمر

بودي: 53 مليون دينار توزيعات 
استثنائية لـ»اجلزيرة «في 2015

ملك إسبانيا يكّرم املشاريع الكويتية الناشئة 
South Summit في مؤمتر

أسماء 337 مواطنًا خصصت لهم 
قسائم في »جنوب املطالع«
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 املدير العام لألمن اللبناني اللواء عباس ابراهيم والسفير اللبناني 
د. خضر حلوة ورجل االعمال اللبناني حسن حجيج    )قاسم باشا(

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك ود.علي العبيدي يتفقدان مستشفى الرازي اجلديد       )قاسم باشا(
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ندا  الزميل  الصغيرة »بريلنت الب«  املشاريع  »سيلفي« ملؤسس مسرعة 
الديحاني مع ملك إسبانيا فيليب السادس 

44

العبيدي خالل افتتاح »الرازي«: دراسة تخصيص مستشفى جابر للكويتيني فقط

املبارك: إجناز خطط ومشاريع التنمية مستمر

»األنباء« تنشر أسماء الضباط املرّقني 
وأسماء الضباط الذين مت تعيينهم وأسماء 37 طالب 

ضابط ُعينوا في القوات املسلحة من الدفعة 42
مريم بندق

اعتمد مجلس الوزراء اسماء 
الضباط الذين متت ترقيتهم الى 
رتبتي رائد ومالزم اول واعتمد 
ايضا اس���ماء الطلبة الضباط 
الذين مت تعيينهم وأسماء 37 
طال���ب ضابط مت تعيينهم في 
القوات املسلحة من الدفعة 42 

برتبة مالزم. 
ونصت القرارات على ترقية 
النقيب ضاف���ر مطلق مبارك 
السبيعي الى رتبة رائد، وترقية 
التالية اسماؤهم من  الضباط 
رتبة مالزم الى رتبة مالزم اول 
وهم: الضابط حسني عبداهلل 
محم���د الصومال���ي، الضابط 
عب���داهلل عبدالعزيز عبداهلل 
الهزاع، والضابط ناصر محمد 
عبداحملسن الفرج.  واشتملت 
القرارات على تعيني األس���ماء 
التالية: الطالب الضابط فيصل 
احمد محمد سعد اخلضر برتبة 
مالزم، الطالب الضابط فيصل 
حمود محمد الشريدة، الطالب 
الضابط مشاري صالح محمد 
الطالب الضابط عمر  اخلراز، 
الفاضل،  عبدالعزيز س���عود 
الطالب الضابط سالم ابراهيم 
عيسى ابراهيم املناعي، الطالب 
الضابط جاس���م خالد جاسم 
محمد اللوغان���ي وذلك برتبة 
مالزم.  ونصت القرارات ايضا 

على تعيني فواز محمد مطلق 
فالح املطي���ري ضابطا برتبة 

مالزم.
ومت تعي���ني فه���د ناص���ر 
صب���اح االحمد، وعبداهلل فهد 
الناصر، وعبدالرحمن  صباح 
التناك، ومبارك  فيصل محمد 
علي مبارك القناعي، وعبداهلل 
اسماعيل خليل التوم، ويوسف 
عبداحلميد حسن ارتي ضباط 

برتبة مالزم. 
ومتت ايض���ا املوافقة على 
تعي���ني 37 طالبا برتبة مالزم 

من الدفعة 42 هم: 
٭ عب����داهلل خال����د عب����داهلل 

الشطي 
٭ جراح علي ابراهيم احلفيتي 

٭ احمد ساكت السعيدي 
٭ عب����داهلل عدن����ان ابراهي����م 

اخلليفي 
٭ عبداهلل ب����الل عبد اللطيف 

الرشيد 
٭ س����عد ف����ارس عبدالرحمن 

العصيمي 
الهيل����م  الهيل����م عب����داهلل  ٭ 

املتلجم 
٭ حمد عبداللطيف العبدالوهاب 
ترك����ي  منص����ور  ط����الل  ٭ 

العتيبي 
ابراهي����م  ابراهي����م حام����د  ٭ 

الهنيدي 
٭ احمد علي عبداهلل الثويني 
٭ صالح عادل صالح الياسني 

٭ يوس����ف مس����اعد صال����ح 
النجدي 

٭ عمر محمد صالح العجيل 
٭ محمد خالد يوسف احلداد 

٭ عبدالرحم����ن عم����ر عبداهلل 
الكندري 

٭ امني محمد امني احمد 
٭ عمر محمد عبداهلل عبدامللك 
٭ حمد عادل محمد الصرعاوي 

٭ فيصل اسد عبداهلل مراد 
عب����داهلل  خال����د  س����الم  ٭ 

الطراروة
٭ منصور جراح سالم العجيل 

٭ عمر وليد محمد احلربان 
٭ صباح خالد صباح العوض 
٭ عيسى بدر عيسى اجلعود 
٭ عبداهلل مؤيد محمد العبيد 
٭ تركي احمد عبداهلل العمار 

٭ سالم علي احمد ملك 
٭ عبدالعزي����ز عل����ي س����عود 

الضلمان 
٭ محمد سعود هاشل الهويشل 
٭ محمد سليمان غلوم دشتي

اس����ماعيل  احم����د  ٭محم����د 
عبدالكرمي 

٭ عبدالرحمن يوس����ف محمد 
الناجم 

٭ عمر نبيل محمد البديوي 
٭ عبدالرحم����ن فاضل عبداهلل 

الفهد 
٭ نواف عبداهلل فهد املسعود

محم���د  جاس���م  محم���د  ٭ 
الكندري

حنان عبدالمعبود

أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك عن س����عادته إلجناز مشروع مستشفى 
ال����رازي اجلديد في منطق����ة الصباح الصحية 
التخصصية في الوقت احملدد له. وقال س����موه 
عقب رعايته وحضوره حفل افتتاح املستشفى 
امس: إن هذا املش����روع احليوي يعد واحدا من 
مجموعة من املستشفيات التي سيتم إجنازها 
على التوالي. وأكد استمرار الوزارات واجلهات 
احلكومية في إجناز خطط ومشاريع التنمية وعدم 
تأثرها باحلالة املالية أو بأسعار البترول احلالية، 
مضيفا أن مستشفى الرازي اجلديد يعد واحدا 

من املشاريع التي تشملها خطة التنمية.

بدوره، كشف وزير الصحة د.علي العبيدي 
أن تكلفة مشاريع الوزارة املقبلة تصل الى مليار 
دينار، مبينا أنها ستكون كفيلة بتزويد القدرة 
االستيعابية للمستشفيات من حيث األسّرة إلى 
12 ألف سرير، الفتا الى أن ذلك سيكون باكتمال 
هذه املشاريع في عام 2020، وأوضح ان الوزارة 
وفرت الك����وادر الفنية والهيئ����ات التمريضية 
ملستشفى جابر األحمد، مبينا أن الوزارة تدرس 
عدة اقتراحات بشأنه، كتخصيصه بشكل كامل 
للكويتيني فقط، وعدم ضمه ألي منطقة صحية، 
مع ادخال الشريك الصحي لتقدمي بعض اخلدمات 
خاصة في مجال االصابات، كما لفت الى ان الوزارة 
تقوم بالتنسيق مع الديوان االميري بخصوص 

مستشفى اجلهراء اجلديد.

أسماء 600 وكيل ضابط في الداخلية صدر قرار 
بإحلاقهم في دورات متهيدًا لترقيتهم  على 

www.alanba.com.kw  :»موقع »األنباء

أعلن عن اتفاق مع »األوملبية الدولية« بإرسالها 9 مواد إلى الكويت لدراستها

منح تأشيرات املرور للمملكة لعدة سفرات ملدة ستة أشهر من صالحية التأشيرة

احلمود : ال تهديد بإيقاف النشاط الرياضي

السفير السعودي: استقبال طلبات العمرة أول صفر 

أكد وزير اإلعالم ووزير الشباب الشيخ سلمان 
احلمود أن اللجن����ة األوملبية الدولية لن توجه 

تهديدا باإليقاف للكويت. 
وأفاد احلمود في تصريح لقناة العربية أمس 
بعد اجتماع الوفد احلكومي والنيابي برئاسته 
في لوزان مع اللجنة األوملبية الدولية بأن اللجنة 
االوملبية الدولية سترسل كتابا رسميا »تسع مواد« 

الى الكويت وذلك لدراستها والرد عليها. 
وذك����ر احلمود أن قوان����ني الكويت متوافقة 
مع القوانني األوملبية الدولية ومتقدمة عن دول 

املنطقة، الفتا الى أنهم عرضوا علينا تشكيل جلنة 
ثالثية ملدة اسبوعني لبحث الوضع الرياضي اال 
أننا رفضنا ذلك.  وبني احلمود أن هذا االجتماع 
جاء بناء على توجيهات س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك ودراسة املالحظات 
والتهديد، موضحا أن املعلومات التي اش����اروا 
اليها في بعض املواد غير دقيقة وغير صحيحة، 
مؤكدا عدم قبول الكويت ألي اتهامات بالتهديد 
باإليقاف.  وأضاف أن الوفد الكويتي قدم تقريرا 

وافيا، موضحا فيه اجلانبني القانوني والفني.

السفير د. عبدالعزيز الفايز

حث س��مو رئيس الوزراء الش��يخ جابر املبارك 
ال��وزراء والقياديني على س��رعة تقدمي إقرارات 
الذم��ة املالي��ة، التزاما بأحكام املرس��وم بقانون 

بإنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد.

واف��ق مجلس الوزراء على مش��روع مرس��وم 
بإنش��اء جامع��ة ميوني��خ التقنية، ومش��روع 
مرسوم بش��أن الرعاية السكنية والبنية التحتية 

بني حكومة الكويت واجلمهورية الكورية.

التفاصيل ص25 ٭

03بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة 
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املوافقة على جامعة ميونيخسرعة تقدمي إقرارات الذمة املالية

التفاصيل ص6 ٭

حريق مرسم »ابتدائية علي عبداحملسن« دون إصابات

التفاصيل ص 8 ٭

الوزيرة نبيلة مكرم     )ريليش كومار(

وزيرة الدولة للهجرة وشؤون املصريني باخلارج  
نبيلة مكرم في حوار خاص مع »األنباء«: 

 سأسعى إلى حل مشاكل التأمينات وحتويل املدخرات 
ونقل اجلثامني واإلعفاء اجلمركي

 أولوياتي 
التواصل مع 

املصريني خارج 
الوطن وحّل 

املواضيع 
التي تهم 

الشرائح األكبر 

هالة عمران 

أعلن سفير اململكة العربية السعودية لدى 
الكويت د.عبدالعزيز الفايز عن استقبال طلبات 
العمرة بعد 5 أس���ابيع واعتبارا من بداية شهر 
صفر حتى بداية رمضان. وأضاف: مت فتح عملية 
منح تأشيرات املرور لعدة سفرات ملدة ستة أشهر 
من صالحية التأشيرة، وتابع د. الفايز بقوله إن 
 السفارة تصدر التأشيرات اخلاصة بحملة املادة 

17 بالتنسيق مع وزارتي األوقاف والداخلية.

عبدالعزيز الفضلي

شّب حريق في غرفة »مرسم« مبدرسة علي 
عبداحملسن الصقالوي االبتدائية � بنني التابعة 
التعليمية مما اس���تدعى  الفروانية  ملنطقة 
االتصال برج���ال اإلطفاء الذين حضروا إلى 
املوقع غير أن فريق التدخل السريع باملدرسة 
استبق األمر وقام بإخماد احلريق في وقت 
قياسي دون وقوع أي إصابات. من جهة ثانية، 

أعلن وزير التربي���ة ووزير التعليم العالي 
د.بدر العيسى أن ما نشر عن زيارات طالبية 
ملسجد اإلمام الصادق لم يكن دقيقا، مشددا 
على أن الزيارات الطالبية مقتصرة فقط على 
املعالم السياحية والعلمية في البالد، وأوضح 
أن مقترحات ودعوات عرضت على »التربية« 
كأماكن للزيارات الطالبية من بينها مسجد 
اإلمام الصادق، لكن ليس كل ما يطرح على 

»التربية« تأخذ به.

التفاصيل ص5 ٭
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املصرية في اخلارج 
وخاصة األسواق 

اخلليجية بالتنسيق 
مثال مع رجال األعمال 
املصريني في الكويت؟

٭ أعجبتن���ي كثيرا فكرة 
القري���ة العاملي���ة في دبي 
وبها جن���اح مصري وهي 
أمر مشرف جدا، ومن وجهة 
نظري فإن هذا النموذج الذي 
مت تطبيقه في اإلمارات والقى 
كل هذا النجاح ميكن تعميمه، 
اله���دف من جوالتي  وهذا 
احلالية، ففي الكويت مثال 
علمت أن هناك رجال أعمال 
يساعدون غير القادرين، وأنا 
أحب أن أستمع وأشاهد تلك 
التجارب املصرية الوطنية 
وانقلها لتجمع لرجال األعمال 

املصريني في دولة أخرى.
وميك���ن لرج���ل أعمال 
الكويت أن  ف���ي  مص���ري 
يتبنى موضوعا مثل اجلناح 
املصري في القرية العاملية 
اإلم���ارات ويتواصل  ف���ي 
مع إبراهيم جابر مؤس���س 
الفكرة  هذا اجلناح وينقل 
للكويت وأنا كوزارة سأرعى 
أي أفكار تصب في مصلحة 
االقتصاد املصرية واملصريني 
في اخلارج، فأنا وزيرة غير 

تقليدية.

وزارة ميدانية

هناك مشاكل كثيرة 
يعاني منها أبناء مصر 

في اخلارج ومنها 
مثال عدم التحاق أبناء 

مصر في الكويت 
باجلامعات املصرية 
أسوة بزمالئهم في 

مصر على اعتبار أن 
الدستور أكد على 

أن جميع املصريني 
سواسية، وأيضا عدم 

وجود نظام تأميني 
ومشاكل اجلمارك 

وغيرها، فهل 
ستحملني هذه امللفات 

إلى مجلس الوزراء 
وتعملني على حلها، 
أم ستستمر دائرة 

استماع املسؤول دون 
أي حلول على ارض 

الواقع؟
الهج���رة وزارة  ٭ وزارة 
ميدانية، هدفها جمع كل هذه 
املشاكل وأنا شخصيا أؤمن 
باالتصال املباشر، وأفضل أن 
أستمع إلى املواطن املصري 
عن مشكلته � كما يراها هو � 
وكيف ميكن حلها، فمشكلة 
املقيمني في الكويت خالف 
املقيمني في األردن أو إيطاليا، 
فدراسة واحدة ال تكفي، وكل 
مواطن مصري مقيم في بلد 
مضيف لديه قوانني وقواعد 

تختلف عن بلد آخر.
وحينم���ا اجمع كل هذه 
املشاكل فلن احلها مبفردي 
الوزارات  والبد من عم���ل 
األخرى مع���ي، وأنا حلقة 
الوصل ب���ني كل الوزارات، 
فلكي احل مشكلة جوازات 
الس���فر البد م���ن التحدث 
م���ع الداخلية، ومش���كل��ة 
املالي���ة  اجلم���ارك م������ع 
والصناع���ة،  والتج���ارة 
وتأمين���ات املصريني ف���ي 
اخلارج الب���د ان تبح����ث 
التضام������ن  وزارة  م���ع 

االجتماعي.
وسيكون مع��ي في فريق 
العم���ل خبراء اقتصاديون 
ومتخصص���ون في عم���ل 
ل��حل  استراتيجية ورؤية 
املشكلة لعرضها على مجلس 

الوزراء حللها.

أخيرا: إذن هناك 
تفاؤل بحل مشاكل 
املصريني في احلل؟

٭ إن شاء اهلل وبإذن اهلل.

املقيمني في اخلارج. 
وأن���ا بن���ت اخلارجي���ة 
و»فاهمة كويس جدا« عمل 
ودور وزارة اخلارجية، وأثمن 
دورها ف���ي رعاية املصريني 
في اخل���ارج، وأدافع عنها، 
وعمل وزارة الهجرة سيخص 
الكبيرة للمصريني  املشاكل 

في اخلارج.

ما أهمها من وجهة 
نظرك؟

٭ حتوي���الت املصريني في 
اخلارج، فهناك عدد غير قليل 
من املصريني في اخلارج يحجم 
أمواله  أحيانا عن حتوي���ل 
العمولة املرتفعة،  بس���بب 
وهناك سماسرة وحتويالت 
الطاولة، فلماذا ال  من حتت 
تكون هناك قنوات شرعية 
وتوقيع اتفاقيات بني البنوك 
املصرية واألجنبية أن تكون 
البنك مبلغا بسيطا  عمولة 
حتى نشجع املصريني على 
مزيد من التحويالت لصاحلهم 

ولصالح وطننا احلبيب.
التأمين���ات  وأيض���ا 
االجتماعي���ة بدف���ع مبل���غ 
بسيط س���نويا في صندوق 
للمصريني في اخلارج، وهناك 
مصريون بدأوا العمل في هذا 
االجتاه وتوقفوا عند حد معني 
وأشكرهم على جهدهم وهناك 
تطورات في هذا املوضوع، 
وستكون مهمتي ان اكمل من 

حيث انتهوا.

المصريون في الداخل

هل سينصب اهتمامك 
أيضا على املصريني 
في الداخل كما هو 
اهتمامك باملصريني 
في اخلارج، وكيف 

ستتعاملني مع الهجرة 
إلى أوروبا واملوت 

في عرض البحر أو 
القبض على املصريني 
املهاجرين إلى إيطاليا، 

وغيرها؟
٭ أنا عملت في إيطاليا ولم 
أقرأ ع���ن هذه املش���كلة بل 
عايش���تها بكامل تفاصيلها، 
فهذا املوض���وع يدمي قلبي 
ألنني رأي���ت اجلثث ورأيت 
احملتجزين وجتار البش���ر، 
وهو أمر محزن جدا، وهناك 
قص���ص مأس���اوية عديدة 
ملصريني حاولوا الوصول إلى 
إيطاليا، وهذا بالتأكيد سيأخذ 

حيزا من اهتماماتي.
وهن���اك جه���ات عديدة 
تعمل في هذا امللف من وزارة 
الداخلية واخلارجية والدفاع 
واللجنة التنسيقية ملكافحة 
الهجرة غير الشرعية برئاسة 
السفيرة ليلى جبر، وان شاء 
اهلل س���نعمل معا وسيكون 
اهتمامي األكبر هم املصريني 

في اخلارج.

هل ستهتمني مبلف 
تواجد الصناعات 

القطاع القنصلي وعلى رأس 
أولويات السياسة اخلارجية 
املصرية هي رعاية املصريني 

في اخلارج.
وحكمة السيد الرئيس أن 
يأتي بوزيرة من اخلارجية 
لتتولى وزارة الهجرة هي قمة 
الذكاء، فمن عمل في اخلارجية 
رأى مش���اكل املصريني على 
الطبيعة وكيفية التعامل مع 
تلك املشاكل وآلية التواصل 

معهم.

حل كل المعوقات

هل هناك تفكير في جمع 
اخلبراء والعلماء ورجال 

األعمال املصريني في اخلارج 
وتشجيعهم وجذب رؤوس 
األموال للمساهمة في بناء 

مصر اجلديدة؟
الرئيس عبدالفتاح  ٭ قرار 
السيسي بإنشاء وزارة الهجرة 
دليل قاطع على وجود اهتمام 
الدولة للمصريني  جديد من 
في اخل���ارج، فقبل ذلك كان 
قطاعا منذ 20 سنة ولكن قرار 
الرئي���س يؤكد تعزيز الثقة 
بني أبناء في اخلارج ووطنهم 

األصلي.
وم���ن ضم���ن توجيهات 
الرئيس أن كل املعوقات التي 
أو نقل  تعوق االستثمارات 
اخلبرات او تلبية احتياجات 
املصريني في اخل���ارج يتم 
التنسيق بني الوزارات كلها 
من أجل إنهائها فورا، وحان 
الوق���ت الن تعم���ل وزارات 
الدول���ة بعضها مع البعض 
حلل مش���اكل املصريني في 

اخلارج.

قضايا حيوية

هناك 12 مليون 
مصري في اخلارج ال 

توجد أي مظلة تأمينية 
أو اهتمام بشكل 

مباشر من الدولة بهم، 
فبم تردين على ذلك؟

٭ حتى اآلن لم يصدر قرار 
وزاري بتحديد اختصاصات 
وزارة الهجرة، لكنه سيصدر 
قريب���ا، وحتى يص���در هذا 
القرار فإن أهم ش���يء عندي 
هو التواص���ل مع املواطنني 
املصريني خارج الوطن، وثانيا: 
املواضيع التي تهم الشرائح 
األكب���ر م���ن املواطنني مثل 
التأمينات وحتويل املدخرات 
ونق���ل اجلثام���ني وجمارك 
السيارات واإلعفاء اجلمركي، 
والقنصليات تبذل جهودها 
أيضا في رعاية املصريني في 
اخلارج عالوة على ما تقدمه 
من خدمات كبيرة للمصريني 

خارج الوطن.
ونحن كوزارة ال ميكن أن 
ندخل في إط���ار اختصاص 
قنصلي مثل املشاكل الفردية 
مع كفي���ل أو غيره���ا، إمنا 
اهتمامن���ا ك���وزارة الهجرة 
ينصب على املشاكل الرئيسية 
التي ته���م أغلبية املصريني 

ولكي يبدأ خط التواصل 
بيننا وبينهم فالبد أن اثبت 
لهم أنني كوزيرة البد أن اصل 
اليهم في دول إقامتهم خارج 
الوطن والبد من توعيتهم الن 
هذا البرملان في النهاية ليس 
الداخل  برملان املصريني في 
فقط، ولكنه برملان املصريني 
في الداخل واخلارج، ويجب أن 
يستفيدوا من الركيزة اجلديدة 
التي أضيفت إلى االنتخابات 
البرملانية بتمثيل املصريني 

في اخلارج في البرملان.
وبالتالي هي جتربة جديدة 
واجدها فرصة أن أدعو جميع 
إلى  الوطن  املصريني خارج 
ف���ي االنتخابات  املش���اركة 
البرملاني���ة ألن البرملان هو 
الصوت احلقيقي للش���عب 
للتعبير عن آماله، وفي نفس 
الوقت هو سلطة الرقابة على 

الدولة.

هيكل الوزارة

هل يتعارض عملكم 
مع وزارة اخلارجية، 

وما اختصاصات 
وزارة الهجرة وهل 
فعال سيتم االهتمام 

باملصريني في اخلارج؟
٭ سأرد عليك مبثالني أولهما 
أنني موج���ودة اآلن أمامك، 
وهذا يؤك���د عملية االهتمام 
والتواص���ل مع أبناء الوطن 
في اخلارج، وللعلم فإن وزارة 
الهجرة تبدأ اآلن من الصفر 
حيث كانت قطاعا وحتولت 
إلى وزارة، ومازلت شخصيا 
في عملية بناء هيكل الوزارة 
م���ن املوظف���ني والقياديني 
وخالفه، ورغم ذلك ال أستطيع 
إرجاء اهتمامي بأبناء الوطن 
في اخلارج، ورمبا يعطيني 
بانن���ي مازلت  الع���ذر  احد 
أؤسس هيكل الوزارة، إال أنني 
ومبسؤولية وواجب وطني 
أجد األهمي���ة القصوى اآلن 
في توعية وحشد املصريني 
في اخلارج للمش���اركة في 

االنتخابات البرملانية.
وثاني���ا: بع���د الكوي���ت 
سأتوجه إلى األردن وبعدها 
اس���تراليا ولدينا مصرييو 
كثيرون جدا في اس���تراليا � 
ومع األسف � ال يوجد مسؤول 
توجه لهم أبدا، وهذه املشقة 
الكويت  التي أحتملها م���ن 
إلى األردن وسيدني وكل بلد 
امكث به يومني فقط إال أنني 
أرغب في أن أتواجد في جلنة 
انتخابية في خارج مصر وقت 
االنتخابات حتى أقول ألبناء 
مصر في أستراليا إن هناك 
وزارة هج���رة وأنا موجودة 
معاكم وسأتواصل معكم في 
كل األمور وما ميكن أن نفيد 

به مصر.
الهج���رة  وعم���ل وزارة 
بالطبع ال يتعارض مع عمل 
اخلارجية، فعمل وزارة الهجرة 
هو رعاية جميع املصريني في 
اخلارج بينما اخلارجية لديها 

العملية االنتخابية بالتعاون 
مع اللجنة العليا لالنتخابات، 
وحينما ظهرت وزارة الهجرة 
على خارطة احلكومة املصرية 
فكان من الضروري ان يكون 
لها دور ألنها ترعى املصريني 

في اخلارج.

اختيار املرشحني ولكن في 
البرملانية فإن  االنتخاب���ات 
إجمالي املرشحني يزيد على 
2500 منهم بنظ���ام القوائم 

وآخرون بالنظام الفردي.
األصيل  واالختص���اص 
لوزارة اخلارجية في تنظيم 

نبدأ من زيارتك احلالية 
للكويت والرسالة التي 

تهدفني إلى إيصالها 
للمصريني في اخلارج 

خاصة أننا مقبلون 
خالل أيام على آخر 
استحقاقات خارطة 
املستقبل بانتخاب 

برملان مصري جديد؟
٭ أنا س���عيدة بهذه الزيارة 
التي تعتب���ر أول زيارة لي 
إلى الكويت وأن التقي بأبناء 
الوطن في اخلارج وال أسميهم 
»املصريون في اخلارج«، فهم 
أبن���اء الوط���ن، وأعرب عن 
سعادتي أكثر أن تكون أول 
زيارة لي خ���ارج مصر إلى 
الكويت ضمن جولة تشمل 

األردن وأستراليا.
الكويت بوجود  وتتميز 
جالي���ة مصري���ة كبي���رة 
وكثافة انتخابية عالية جدا، 
واله���دف م���ن زيارتي هو 
الوطن  أبناء  توعية وحشد 
في اخلارج على املشاركة في 
البرملانية، ففي  االنتخابات 
االنتخابات الرئاسية األمور 
تكون أكثر سهولة من حيث 

الوزيرة نبيلة مكرم مرحبة بالزميل أسامة أبوالسعود             )ريليش كومار(

املوقع اإللكتروني بـ »ثوب جديد«

ال أحب التكرار واألمور التقليدية

خالل اللقاء أعلنت الوزيرة نبيلة مكرم 
عن أنها ستقوم بتطوير املوقع اإللكتروني 
لوزارة الهجرة وستنقل جتارب املصريني 
في اخلارج أوال بأول مثل جتربة إبراهيم 

جابر في اجلناح املصري بالقرية العاملية في 
دبي ليتسنى جلميع املصريني في الداخلي 

واخلارج رؤيتها واالسترشاد بها في 

جتارب أخرى.
وهناك الكثير من التجارب الناجحة ولكن 

ال يعلم احد عنها شيئا، فمهمة املوقع 
اإللكتروني ليس فقط أخبار الوزارة ولكنها 

لنقل جتارب املصريني في اخلارج حول 
العالم، ولهذا انا ذاهبة إلى سيدني لنقل ما 

لديهم.

أثناء اللقاء قالت الوزيرة نبيلة مكرم »أنا 
وزيرة غير تقليدية« فقلت لها: واضح من 
بداية قسم اليمني الدستورية امام الرئيس 

السيسي فردت باسمة: واضح من اول 

دقيقة انني وزيرة غير تقليدية وسأعمل 
خارج اإلطار التقليدي.

وقالت الوزيرة إنها ال حتب التكرار وال 
حتب األمور التقليدية.

وزيرة الدولة للهجرة وشؤون املصريني باخلارج أشارت إلى أن الوزارة التي حتمل حقيبتها 
مازالت في طور التأسيس وأن عملها ال يتعارض أبداً مع وزارة اخلارجية

دعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون املصريني باخلارج نبيلة مكرم جموع املصريني في اخلارج وفي مقدمتهم املوجودون في الكويت إلى التصويت بكثافة في 
االنتخابات البرملانية التي تعقد جولتها األولى يومي 17 و18 أكتوبر اجلاري الختيار أعضاء البرملان املصري اجلديد الذي وصفته بأنه » الصوت احلقيقي للشعب للتعبير 
عن آماله، وفي نفس الوقت هو سلطة الرقابة على الدولة«. وأشارت الوزيرة مكرم في لقاء اختصت به »األنباء« على هامش زيارتها للكويت التي تختتمها اليوم قبل توجهها 

إلى األردن ثم العاصمة األسترالية سيدني، أشارت إلى وجود جالية مصرية كبيرة وكثافة انتخابية عالية جدا، الفتة في الوقت ذاته إلى أن الهدف من زيارتها هو التواصل 
مع أبناء الوطن في اخلارج وتوعيتهم وحشدهم للمشاركة في االنتخابات البرملانية. وقالت الوزيرة مكرم إنها وزيرة غير تقليدية، الفتة إلى أن مهمتها تكمن في العمل 

على حل جميع مشاكل املصريني في اخلارج مشددة على أنها في طور تأسيس الوزارة حاليا وستعمل بكل السبل على حتقيق التواصل مع املصريني في اخلارج وحل 
مشاكلهم الرئيسية مشددة على أن عملها ال يتعارض أبدا مع وزارة اخلارجية. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

أجرى اللقاء أسامة أبوالسعود

نبيلة مكرم لـ»األنباء«: أنا وزيرة غير تقليدية 
ومهمتي حل جميع مشاكل املصريني في اخلارج

أهم شيء عندي 
هو التواصل مع 
املصريني خارج 

الوطن وحل 
املواضيع التي تهم 

الشرائح الكبرى مثل 
التأمينات وحتويل 
املدخرات ونقل 

اجلثامني وجمارك 
السيارات واإلعفاء 

اجلمركي
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فهد الهاجري صخرة دفاع األزرق أمام لبنان  )األزرق.كوم( فايز الهاجري                )يوسف كرمي(د.احمد الهيفي

األزرق ولبنان.. 
»وحدة من ثالث«

د. الهيفي: اإلجنازات التشريعية 
غير املسبوقة ثمرة تعاون 

احلكومة واملجلس
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تسكني شواغر القياديني في 4 إدارات بـ »اخلارجية« وهي الوطن العربي وآسيا واألميركتني والقنصلية في القريب العاجل

اجلاراهلل: التدخل الروسي أربك املشهد السوري

خالد اجلاراهلل مشاركا السفير الڤيتنامي نغوين هوجن ثاو قطع كيكة االحتفال

أسامة دياب

كشف نائب وزير اخلارجية 
خال����د اجل����اراهلل عن تس����كني 
شواغر القياديني في 4 إدارات في 
الوزارة وهي الوطن العربي وآسيا 
واألميركتني والقنصلية في القريب 
العاجل. وعن آخر املس����تجدات 
بخصوص املواطن محمد البغلي 
املفق����ود ف����ي روماني����ا، حتدث 
اجلاراهلل عن »ذه����اب وفد امني 
كويتي إلى رومانيا ملتابعة عملية 
البحث مع السلطات الرومانية«، 
موضح����ا أنه »متت االس����تعانة 
باألميركيني الستخدام صور األقمار 
االصطناعية في عملية البحث، إال 
انه لألسف لم يتم التوصل إلى أي 
نتيجة حتى اآلن«، معربا عن أمله 
ف����ي »أن يتم التوصل إلى نتيجة 
ف����ي القريب العاج����ل«. وأوضح 
املفقود في  املواط����ن  بخصوص 

اململكة العربية السعودية جاسم 
الفيلكاوي أن »جهود البحث عنه 
التزال مس����تمرة«. وحول ما إذا 
مت بالفعل إبالغ وزارة اخلارجية 
التي  الكويتي����ة  رس����ميا مبقتل 
 فقدت في مصر هي ووالدتها، قال 
اجلار اهلل: »نعم لقد ابلغنا رسميا 
بهذه اجلرمية البشعة التي تعرضت 
لها املواطنة الس����عودية وابنتها 
املواطنة الكويتية، وال منلك إال أن 
نتوجه بالعزاء لذوي الضحيتني، 
ونبدي أملنا وأسفنا لهذا احلادث 
املفجع«. وعن التدخل الروس����ي 
في سورية أكد اجلاراهلل أن »هذا 
التدخل أربك املش����هد الس����وري 
وأضاف له مزيدا من التعقيدات«، 
مش����ددا عل����ى »موق����ف الكويت 
الواضح ف����ي التعاطي مع األزمة 
السورية وتأييدها للجهود الرامية 

إلى تسويتها بشكل سلمي«.
 ٭

الصبيح: إعادة تقييم شاملة حلاالت ذوي اإلعاقة

48٫1 % من ملفات ذوي اإلعاقة تفتقر للتقارير الطبية الوافية
بشرى شعبان

أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون 
التخطيط والتنمية رئيس املجلس األعلى للهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة هند الصبيح، أنه 
وبعد تش����كيل فريق للتدقيق الداخلي مللفات 
ذوي اإلعاقة، ح����ان الوقت لبدء عمليات اعادة 
التقييم الشاملة للحاالت واستكمال جميع امللفات 

الناقصة لذوي اإلعاقة بالهيئة واستدعاء أصحاب 
احل����االت التي ثبت وجود خلل بها. واوضحت 
الصبيح ادخال 47500 مل����ف من ملفات ذوي 
اإلعاقة بصورة الكترونية، وكش����فت النتائج 
األولي����ة للتدقيق الداخلي ل����� ١١٦4 ملفا بعض 
النتائج المهمة والتي تستوجب اتخاذ اجراءات 
حيالها. وبينت ان نتائج التدقيق أكدت ان نسبة 
امللفات التي يتلقى أصحابها نوعا من املساعدات 

املالية من الهيئة بلغت 73.٦% من العدد الكلي 
للملفات التي مت فحصها، وأن 35.9% من امللفات 
ال حتت����وي على تقارير طبي����ة، وبني التدقيق 
أن بعض التقارير ال حتوي املعلومات الطبية 
املطلوبة والكافية لتقييم اإلعاقة وتصل نسبة 
هذا النوع الى ١2.2%، كما تصل نس����بة امللفات 
الت����ي تفتقر للتقارير الطبي����ة الوافية مع تلك 
التي ال توجد بها تقارير الى 48.١% من امللفات 

املفحوصة. واضافت الصبيح، ان نتائج التدقيق 
الداخلي على ذوي اإلعاقة بينت ان نسبة 8.%2١ 
من امللفات ال يوجد بها تشخيص طبي بيولوجي، 
وهناك نسبة مقدرة من احلاالت تصل الى %22.7 
من مجمل احل����االت، الفتة الى أن كل ما مت من 
جهود اصالحية واجراءات تصحيحية قد اجنز 

في فترة وجيزة جدا ال تتجاوز العام.

إخالء سبيل عالء وجمال مبارك

القاهرة � أ.ش.أ: قررت محكمة جنايات القاهرة 
في جلستها املنعقدة أمس قبول دعوى االستشكال 
املقدم من عالء وجمال مب����ارك جنلي الرئيس 
األسبق حسني مبارك وإخالء سبيلهما على ذمة 
قضية اتهامهما ووالدهما باالستيالء على أموال 

القصور الرئاسية.

عالء وجمال مبارك  )أ.پ(

التفاصيل ص 53 ٭

»موديز«: احلكومة ستعيد تسعير
رسوم اخلدمات.. وال نتوقع ضرائب

قالت وكالة موديز للتصنيف االئتماني إنه على الرغم 
من التوقعات بتباطؤ انتعاش أسعار النفط خالل الفترة 
املقبل���ة فإن الكويت تتمتع بقوة اقتصادية ومالية تدعم 
وضعها االئتماني عند مستويات Aa2 مع نظرة مستقبلية 

مستقرة خالل عامي 20١5 و20١٦. 
وأشارت إلى انها ال تتوقع اصالحات كبيرة على مستوى 
خطط احلكومة لزيادة ايراداتها من ضرائب الش���ركات 
والدخل خالل ال� ١2 ش���هرا املقبلة، الفتة إلى ان احلكومة 
الكويتية س���تركز خالل الفترة املقبلة على زيادة كفاءة 
حتصيل اإليرادات العامة وإعادة تس���عير بعض رسوم 
اخلدمات احلكومية. وأضافت »موديز« أنها تتوقع تسجيل 
الكويت فوائض مالية صغيرة عند ١.8% من الناجت احمللي 
اإلجمإلي في السنة املالية احلالية، نظرا ملستوى التعادل 

املالي املنخفض للموازنة العامة.

التفاصيل ص7 ٭

فتح باب القبول لدفعة جديدة من أبناء 
الكويتيات وأبناء الشهداء في اجليش

عدد أفرادها لن يقل عن 180 متطوعاً

عبدالهادي العجمي

كشفت مصادر عسكرية مطلعة في وزارة الدفاع ل� »األنباء« 
ع���ن فتح باب القبول لدفعة جديدة من أبناء الكويتيات وأبناء 
الشهداء في اجليش. وقالت املصادر إن هناك متقدمني من قبل 
ومستوفني جميع الشروط وينتظرون فقط االنخراط في مدرسة 

تدريب األغرار. 
وأضافت انه س���يتم قبول أعداد اخرى ممن تنطبق عليهم 
ذات الشروط للتسجيل ومن ثم التدقيق على السجل اجلنائي 
للمتقدمني، وبعدها تتم عملية إجراء الفحوصات الطبية واختبارات 
 اللياق���ة البدنية، الفت���ة الى أن عدد أف���راد الدفعة لن يقل عن 

١80 متطوعا. التفاصيل ص24 ٭
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األمير هّنأ ملك إسبانيا 

ورئيس غينيا بعيدي بلديهما
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إلى صاحب اجلاللة امللك فيليب دي بوربون ملك 
مملكة اس����بانيا الصديقة عبر فيها س����موه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني ململكة إسبانيا الصديقة، 
متمنيا جلاللته موفور الصحة والعافية وململكة إسبانيا 
وشعبها الصديق كل الرقي واالزدهار. وبعث سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى امللك فيليب 
دي بوربون، ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني ململكة إسبانيا الصديقة، متمنيا جلاللته موفور 
الصحة والعافية.  كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.
هذا، وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقي����ة تهنئة إلى الرئيس تي����ودورو أوبيانغ نغوميا 
مباسوغو رئيس جمهورية غينيا االستوائية الصديقة، 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار. 
وبعث س����مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس تيودورو أوبيانغ نغوميا مباسوغو 
رئي����س جمهورية غينيا االس����توائية الصديقة، ضمنها 
س����موه خالص تهانيه مبناس����بة العيد الوطني لبالده، 

متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية. 
كما بعث س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.
إلى ذلك، تلقى صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد، برقية ش����كر من وزي����ر الصحة د.علي العبيدي 
الرئيس احلالي للجنة االقليمية ملنظمة الصحة العاملية 
لشرق املتوسط، عبر فيها باسمه وباسم أعضاء اللجنة 
اإلقليمية للمنظمة املشاركني في الدورة الثانية والستني 
للجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط اثر 
اختتام اجتماعهم الذي استضافته الكويت مؤخرا عن أسمى 
آيات الشكر والعرفان على حفاوة وكرم االستضافة، متمنني 
لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت املزيد من التقدم 

واالزدهار في ظل قيادة سموه احلكيمة والرشيدة.

العسعوسي استعرض العالقات 
الثنائية مع رئيس وزراء قطر

قائد احلماية في »احلرس« 
اطمأن على 3 عسكريني
أصيبوا في حادث مروري

الهاجري سلم أوراق اعتماده 
سفيراً غير مقيم لدى تشاد

الدوحة � كونا: بحث النائب العام املستش����ار ضرار 
علي العسعوسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية القطري الش����يخ عبداهلل بن ناصر بن خليفة 
آل ثاني العالقات األخوية القائمة بني البلدين والس����بل 

الكفيلة بدعمها وتعزيزها.
جاء ذلك خالل لقاء رئيس الوزراء القطري للمستشار 
العسعوسي مبناسبة مشاركته في اعمال االجتماع التاسع 
لنواب العموم واملدعني العامني ورؤساء هيئات التحقيق 
واالدعاء العام بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 

الذي انطلق امس بالدوحة. 

ق���ام قائد احلماية والتعزيز ف���ي احلرس الوطني 
اللواء الركن فالح شجاع فالح يرافقه وفد من مديرية 
التوجيه املعنوي بزيارة إلى ثالثة عسكريني من احلرس 
الوطني لالطمئنان عليهم، بعد أن أصيبوا في حادث 

مروري.
ونق���ل قائد احلماية والتعزي���ز للمصابني حتيات 
القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس 
احلرس الوطني الش���يخ س���الم العلي ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد، وكيل احلرس 
الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، ومتنياتهم لهم بالشفاء 
العاجل، مؤكدا أن احلرس الوطني يولي منتسبيه كل 

اهتمام ورعاية. 
وكان كل من الرقيب فرج عايد س���عدي والعريف 
عبداهلل رجعان راش���د والعري���ف خالد هايف مبارك 
تعرضوا حلادث مروري على طريق الدائري الس���ابع 

أثناء توجههم إلى مقر عملهم.

اخلرطوم � كونا: قدم سفيرنا لدى السودان طالل 
منصور الهاجري أمس نس���خة من أوراق اعتماده 
سفيرا محاال غير مقيم للكويت لدى جمهورية تشاد 
إلى وزير اخلارجية التش���ادي موس���ي فكي. وقال 
السفير الهاجري ل�»كونا« إنه بحث مع الوزير فكي 
خالل اللقاء العالقات الثنائية بني البلدين وس���بل 

تعزيزها وتطويرها. 
وأوضح أنه سلم الوزير التشادي رسالة خطية 
من النائ���ب األول لرئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد تضمنت إدانة الكويت 
للتفجيرات اإلرهابية الت���ي وقعت في منطقة باغا 
سوال امس وخالص التعازي ألسر الضحايا وحلكومة 

وشعب تشاد.

الشيخ عبداهلل بن ناصر بن خليفة خالل لقائه املستشار ضرار العسعوسي 

السفير طالل منصور الهاجري يسلم أوراق اعتماده إلى الوزير موسي فكي 

التقى 3 سفراء ونائب رئيس املجلس البلدي

ولي العهد استقبل املطاوعة وأبل والدعيج والعلي

الشيخ ثامر جابر األحمد. 
واستقبل سموه السفير علي 

السعيد. 
كما استقبل سموه بقصر 
بيان أمس نائب رئيس املجلس 

البلدي مشعل اجلويسري.

العهد الش���يخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سفير 
الكويت لدى البرتغال الشيخ 
فهد س���الم صب���اح الناصر. 
واستقبل سموه سفير الكويت 
لدى اململكة العربية السعودية 

مجلس األسرة احلاكمة الشيخ 
د.إبراهيم الدعيج.

واستقبل سموه بقصر بيان 
صباح أمس رئيس جهاز األمن 

الوطني الشيخ ثامر العلي.
كما استقبل س���مو ولي 

يوسف املطاوعة. كما استقبل 
سموه بقصر بيان أمس وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان ووزير 

األشغال بالوكالة ياسر أبل.
كما استقبل سموه بقصر 
بيان صباح أمس نائب رئيس 

استقبل س����مو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح أمس رئيس املجلس 
األعلى للقضاء باإلنابة ونائب 
رئيس محكمة التمييز ورئيس 
الدستورية املستشار  احملكمة 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبالً مشعل اجلويسري  سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال املستشار يوسف املطاوعة سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ د.إبراهيم الدعيج 
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)قاسم باشا( سمو رئيس الوزراء خالل جولة داخل املستشفى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك ود.علي العبيدي يفتتحان املستشفى 

رئيس مجلس الوزراء افتتح مستشفى الرازي اجلديد بتكلفة 32 مليوناً و45 ألف دينار تقريباً

مستشفى جابر للكويتيني فقط.. ومليار دينار تكلفة املشاريع الصحية املقبلة

والصب����اح والفرواني����ة وابن 
سينا واالميري ومركز الكويت 
ملكافحة الس����رطان، ، مش����يرا 
إل����ى أن وزارة الصحة متمثلة 
بالشؤون الهندسية تتابع بكثب 
جميع االعمال االنشائية متابعة 
حثيثة، وال تأل����و جهدا بإزالة 
املعوقات التي تقف أمام املشاريع، 
مؤكدا أن ه����ذا اجلهد توج بأن 
يرى مستشفى الرازي النور، 
والذي يعد من أوائل املشاريع 
التنموي����ة التي مت اجنازها في 
القطاع الصحي، وذلك حسب 
اخلطة االمنائية للدولة بتطوير 
وتوس����عة وبناء املستشفيات 
داخل الكويت لتواكب الزيادة 

السكانية والتوسع العمراني.
وأكد أن املشاريع التنموية 
الصحية تسير حسب اخلطة، 
وأنه سيتم االنتهاء منها في املدة 
احملددة مع الشركات القائمة على 
املش����روع، حيث مت حتى اآلن 
اجناز 8% من مستشفى األميري، 
و7% من مستشفى الصباح، و%5 
في كل من مستشفى الفروانية 
ومركز الكويت ملكافحة السرطان 
ومستشفى األمراض السارية، 
مشيرا إلى أن جميع املشاريع 
الصحية تالقي االهتمام واملتابعة 
من احلكومة وعلى رأسها سمو 
الش����يخ جابر املب����ارك ووزير 
الصحة علي العبيدي ووكيل 
الوزارة خالد السهالوي، وذلك 
لتطوير القطاع الصحي ورفع 
اجلودة والتوسعة السريرية 
خلدم����ة املواطن����ني واملقيمني 

والزائرين في الكويت.

التخصصي العالي في جراحة 
العظ����ام، مضيف����ا: وتواصل 
الوزارة من خ����الل االتفاقيات 
الطبية مع املراكز واجلامعات 
واملستش����فيات العاملية، ومن 
خالل برنامج استقدام األطباء 
االستشاريني العامليني وإقامة 
املؤمترات الطبية ومواكبة أحدث 
املستجدات العلمية والتطوير 
املس����تمر لألداء الطبي والفني 

واالستثمار في الصحة.
وذكر العبيدي أن ما يوفره 
مشروع مستشفى الرازي اجلديد 
من امكانات طبية وفنية، يدعم 
تعزيز قدرات النظام الصحي 
لالستجابة ألحد التحديات املهمة 
في خطة التنمية املس����تدامة، 
وهو حت����دي التصدي لألعباء 
املترتبة على اإلصابات والوفيات 
واإلعاقات الناجتة عن حوادث 
السير، والتي دعت منظمة األمم 
املتحدة مبوجب قرار اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة الصادر في 
ابريل 2014، إلى التصدي لها من 
خالل وضع خطط عمل متعددة 
احملاور يتم تنفيذها خالل العقد 
احلالي للسالمة على الطرق من 
2011 � 2020، ومبا يتضمنه هذا 
االلتزام م����ن توعية واجراءات 
وتوفي����ر اإلمكان����ات الالزمة 

لإلسعاف.
م����ن جانبه، كش����ف وكيل 
وزارة الصحة املساعد للشؤون 
الهندس����ية م.ناجي الصقر، أن 
اخلطة اإلمنائية لوزارة الصحة 
تتضمن عددا من املشاريع قيد 
اإلنشاء، منها مستشفيات العدان 

للتنمية الشاملة املستدامة ترتكز 
على الصحة مبفهومها الشامل 
وأبعادها املتعددة طوال مراحل 
العمر، وهو ما أكده الهدف الثالث 
من هذه األهداف، وما تضمنته 
األهداف الستة عشر األخرى، 
وهو ما يضعنا جميعا أمام العديد 
من التحديات خالل الس����نوات 
اخلمسة عشر املقبلة، الستمرار 
حتقيق االجنازات واالستفادة 

من الفرص املتاحة.
وأش����ار إلى حرص الوزارة 
على إع����داد وتأهي����ل الكوادر 
الوطنية الطبية املتخصصة في 
تخصص جراحة العظام، مبينا 
أنه مت استحداث البورد الكويتي 
جلراحة العظام حتت مظلة معهد 
الكويت لالختصاصات الطبية 
منذ عام 2010، الفتا إلى أن عدد 
األطباء امللتحقني بالبرنامج بلغ 
حوالي 33 طبيبا، في حني بلغ 
عدد األطباء املبتعثني للدراسات 
العلي����ا بتخص����ص العظ����ام 
باجلامع����ات العاملية املرموقة 
حوالي 8 أطباء، خالل اخلمس 
سنوات املاضية، موضحا أنه قد 
حصل على البورد الكويتي في 
جراحة العظام 7 أطباء، وحصل 
على مؤهالت تخصصية عليا في 

جراحة العظام 5 أطباء.
وأعل����ن العبيدي أنه ابتداء 
من ش����هر يوليو 2016 س����يتم 
تنفيذ بروتوكول تعاون طبي 
علمي مع جامعة اوتاوا بكندا، 
بهدف اتاح����ة الفرصة لألطباء 
الكويتي����ني للتدريب والقبول 
الفوري للحصول على املؤهل 

الصح����ة العاملي����ة واملنظمات 
الدولي����ة االخ����رى التي ذكرت 
في تقاريرها ان الكويت حققت 
االهداف االمنائية لأللفية الثالثة 
ذات العالق����ة بالصحة بصفة 
خاصة من حيث ارتفاع متوسط 
العمر املأمول عند الوالدة ليصل 
الى 78.5 عاما للكويتيني )75.3 
للذكور و81.1 لإلناث( و79.7 عاما 

لغير الوافدين عام 2013.
كما شملت االجنازات انخفاض 
معدل وفيات الرضع واالطفال 
االقل من 5 س����نوات ومعدالت 
وفي����ات األموم����ة، كما حققت 
الكويت معدالت مرتفعة للتغطية 
بالتطعيمات الواقية من امراض 
الطفولة التي ميكن الوقاية منها 
عن طريق التطعيمات والتصدي 
لعدوى االيدز والسل واملالريا 
وتوفي����ر التغطي����ة الصحية 
الش����املة للمواطنني واملقيمني 
وفق����ا للمعايي����ر واملواصفات 

العاملية.
وأضاف الوزير: ان ما حققته 
الكويت من اجن����ازات صحية 
وتنموية تش����هد بها املنظمات 
الدولية واإلقليمية والعربية، 
ما كان له أن يتحقق اال بتوفيق 
م����ن اهلل عز وجل، ثم بالرؤية 
الصائب����ة والواعي����ة للقيادة 

الرشيدة بالبالد.
وتاب����ع: وب����دون االهتمام 
بالصح����ة وتقدمي الدعم الالزم 
للنظام الصحي، سوف يصعب 
تنفي����ذ اخلط����ط والبرام����ج 
التنموية. وأردف العبيدي: إن 
جميع األهداف الس����بعة عشر 

للعزل بكل جناح ومت تصميمها 
وجتهيزها بأحدث املعدات ووفقا 
للمواصفات العاملية ومبا يتفق 
مع معايير واش����تراطات منع 
العدوى وسالمة املرضى وحتقيق 
اخلصوصية، هذا باإلضافة الى 
جتديد شامل وتوسعة للعمليات 
الرئيسية وعمليات احلوادث 
ليصب����ح اجمالي ع����دد غرف 
العمليات 12 غرفة مت تصميمها 
وجتهيزها على احدث مستوى، 
فضال عن قسم لالشعة والعالج 
الطبيعي ومكاتب لإلدارة وخدمة 

التشغيل.
وأثنى العبي����دي على دور 
سمو رئيس مجلس الوزراء وقال 
ان حرصه على متابعة تنفيذ 
املشروع امنا يجسد على ارض 
الواقع موقع الصحة كأولوية 
تنموية رئيسية ببرنامج عمل 
احلكومة وحرص سموه على 
تطوير اخلدمات الصحية في 
البالد اثمر ع����ن اجنازات عدة 
حققتها الكويت بشهادة منظمة 

آخر مراحل االجناز في مستشفى 
جابر االحمد بالتعاون والتنسيق 
مع وزارة االشغال، السيما مع 
قرب تشغيله بشكل رسمي، على 
ان يتم بشكل تدريجي لضمان 
دراسة ورصد اي اخطاء قد تقع 
امام الفرق العاملة من الوزارة 

فيه.
وقال العبيدي في كلمته التي 
ألقاها خالل حفل االفتتاح »ان 
افتتاح مستشفى الرازي اجلديد 
بعد تأثيثه وجتهيزه بالصورة 
التي نراه����ا اآلن يحقق زيادة 
بالسعة الس����ريرية ملستشفى 
الرازي بنسبة 80% ويصبح بذلك 
عدد االسرة االجمالي بعد اجناز 
املشروع 450 سريرا بتكلفة 31 
مليونا و45 الف دينار ومبساحة 
اجمالي����ة 28 الف مت����ر مربع، 
مضيفا ان املبنى يش����مل اقامة 
عشرة ادوار جديدة تضم عشرة 
اجنحة وبكل جناح 24 سريرا من 
بينها عشر غرف بها سرير واحد 
وست غرف بها سريران وغرفتان 

حنان عبدالمعبود

حتت رعاية وحضور سمو 
رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
احتفل امس بافتتاح مستشفى 
الرازي اجلديد مبنطقة الصباح 

الصحية التخصصية.
حضر احلفل عدد من الشيوخ 
والوزراء وكبار املسؤولني في 
الدولة وديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء ووزارة الصحة، حيث قام 
سموه بقص الشريط التقليدي 
احتفاال بافتتاح املستشفى ثم 
تفقد اجنحة وأقسام املستشفى 
الذي اشتمل على عشرة اجنحة 
وغ����رف للعمليات واألش����عة 
والعالج الطبيعي، واس����تمع 
سموه الى شرح مديرة املستشفى 
د.من����ى عبدالصم����د وعدد من 
االطباء عما تضمنته االجنحة 
واالقسام من جتهيزات ومعدات 
وفقا للمواصفات العاملية ومبا 
يتفق مع معايير واشتراطات منع 

العدوى وسالمة املرضى.
وكشف وزير الصحة د.علي 
العبي����دي أن تكلفة مش����اريع 
الوزارة املقبلة تصل الى مليار 
دينار، مبينا أنها ستكون كفيلة 
بتزويد القدرة االس����تيعابية 
للمستشفيات من حيث األسّرة 
إل����ى 12 ألف س����رير، الفتا الى 
أن ذلك س����يكون باكتمال هذه 
املشاريع في عام 2020، وأوضح 
ان الوزارة وفرت الكوادر الفنية 
والهيئات التمريضية ملستشفى 
جابر األحمد، مبينا أن الوزارة 
تدرس عدة اقتراحات بش����أنه، 
كتخصيص����ه بش����كل كام����ل 
للكويتيني فقط، وعدم ضمه ألي 
منطقة صحية، مع ادخال الشريك 
الصحي لتقدمي بعض اخلدمات 
خاص����ة في مج����ال االصابات، 
كما لفت ال����ى ان الوزارة تقوم 
بالتنسيق مع الديوان االميري 
بخصوص مستشفى اجلهراء 

اجلديد.
 وقال »ان تكلفة مش����روع 
مستشفى الرازي تصل الى 32 
مليونا و45 الف دينار تقريبا، 
حيث يحتوي على غرف للعمليات 
واحلوادث واالش����عة والعالج 
الطبيعي، كما انه اول مشاريع 
التنمية واالبراج الصحية التي 
يتم اجنازها على ارض الواقع، 
حيث سيرفع السعة السريرية 
في مستشفى الرازي الى 504 

أسّرة«.
وأضاف ان هذا املشروع هو 
من ضمن سلسلة املشاريع التي 
تقام بنظ����ام التصميم والبناء 
والتجهيز والصيانة، كما روعي 
خالل تصميمه ب����أن حتتوي 
الغرف العامة على س����رير او 
سريرين على ابعد تقدير، فضال 
عن تواجد غرف عزل للمرضى، 
مشيرا الى انه مت تقدمي عرض 
مرئي امام سمو رئيس مجلس 
الوزراء ع����ن ابرز املش����اريع 
املقبل����ة ضمن خط����ة التنمية 
للوزارة، وذلك حتى عام 2020، 
حيث مت اس����تعراض مشاريع 
مستشفيات األميري والكويت 
للسرطان والعدان والفروانية 
واالمراض الس����ارية، وأعمال 
احلفر والبناء فيها، باإلضافة 
إلى ان مستش����فيات ابن سينا 
والعالج الطبيعي اجلديدين في 
طور اإلعداد والتحضير ووضع 
الشروط الفنية لهما، الفتا الى 
ان الوزارة تتابع وبشكل مستمر 

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابراملبارك ود.علي العبيدي والشيخ محمد العبداهلل وهند الصبيح ود.خالد السهالوي وسعدون حماد وقيس الدويري خالل اللقاء 

مستشفى الرازي 

)قاسم باشا(  جناح »األنباء«  

العبيدي: إعداد 
وتأهيل الكوادر 
الوطنية الطبية 

املتخصصة »جراحة 
العظام«

بروتوكول تعاون 
طبي مع جامعة 

أوتاوا بكندا بهدف 
إتاحة الفرصة 

لألطباء الكويتيني 
للتدريب والقبول 
الفوري للحصول 

على املؤهل 
التخصصي العالي 
في جراحة العظام

درع تكرميية لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك



محليات
الثالثاء 13 اكتوبر 2015

06

مجلس الوزراء: املوافقة على مذكرة تفاهم بشأن الرعاية السكنية بني الكويت وكوريا
األبرياء اآلمنني وزعزعة األمن 
واالستقرار في البلد الصديق 
مبا يتنافى مع جميع الشرائع 
والقيم واألعراف اإلنس����انية 
جتدد موقفها الرافض لإلرهاب 
بكافة أشكاله وصوره وسعيها 
مع املجتمع الدولي للقضاء عليه 
وجتفيف منابعه سائال املولى 
عز وج����ل أن يتغمد الضحايا 
بواسع رحمته ومغفرته وأن 
يسكنهم فسيح جناته وأن مين 
الشفاء  على املصابني بسرعة 

والعافية. 
م���ن جانب آخ���ر، أعرب 
املجلس عن تهنئته الرئيس 
الباجي قائد السبسي رئيس 
اجلمهورية التونسية الشقيقة 
مبناسبة فوز اللجنة الرباعية 
الراعي���ة للحوار الوطني في 
تونس بجائزة نوبل للسالم 
لهذا العام، مشيدا مبا حققته 
اللجن���ة من إجنازات وطنية 
رفيعة جعلها محل استحقاق 
هذه اجلائزة سائال املولى عز 
وج���ل أن يحقق للجمهورية 
الشقيقة وشعبها  التونسية 
الكرمي كل ما تتطلع إليه من 

رفعة ومنو وازدهار.

التقارير  السياسية في ضوء 
املتعلق����ة مبجم����ل التطورات 
الراهنة في الساحة السياسية 
على الصعيدين العربي والدولي 
وبهذا الصدد أعرب املجلس عن 
اللذين  استنكاره لالنفجارين 
وقعا خ����ارج محط����ة القطار 
الرئيسية في العاصمة التركية 
أنق����ره يوم الس����بت املاضي، 
ودول����ة الكويت إذ تس����تنكر 
وتدين بش����دة هذين العملني 
اإلرهابيني اللذين استهدفا أرواح 

القانونية بشأن مشروع مرسوم 
بالترخيص بإنش����اء جامعة 
ميون����خ التقنية ف����ي الكويت 
ومشروع مرس����وم باملوافقة 
على مذكرة تفاهم بشأن الرعاية 
السكنية والبنية التحتية بني 
الكوي����ت وحكومة  حكوم����ة 

اجلمهورية الكورية. 
وقرر املجلس املوافقة على 
مشروعي املراس����يم ورفعهما 

لصاحب السمو األمير. 
كما بحث املجلس الشؤون 

صباح اخلالد بنتائج الزيارة التي 
قام بها للبالد فرانك شتاينماير 
وزير خارجية جمهورية أملانيا 
الصديقة والتي استعرض فيها 
أوجه العالقات الثنائية الوثيقة 
القائمة بني البلدين الصديقني 
وبحث آخر املس����تجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية 
وجميع القضايا محل االهتمام 

املشترك. 
ث����م اطل����ع املجل����س على 
توصيت����ي جلن����ة الش����ؤون 

مثاال يحتذى وقدوة في االلتزام 
بالقانون ومعب����را عن اعتزاز 
املجلس بتلك املبادرة التي متثل 
رسالة واضحة لكل املشمولني 
بأحكام املرسوم بالقانون حلثهم 
على االلتزام بتقدمي إقراراتهم 
للذمة املالية على النحو الذي 
يتحقق معه الهدف املرجو من 

حتقيق محاربة الفساد. 
كما استمع املجلس إلى شرح 
قدمه النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

أشاد س����موه باخلطوات التي 
اتخذته����ا وتتخذها الهيئة في 
مكافحة الفس����اد وحث سموه 
القياديني في  الوزراء وجميع 
األجهزة احلكومية لسرعة تقدمي 
كشف الذمة املالية للهيئة التزاما 
بأحكام املرسوم بقانون بإنشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد. 
وفي هذا الصدد فقد أش����اد 
املجلس بتقدمي س����مو رئيس 
مجلس الوزراء إقرار الذمة املالية 
اخلاص بس����موه ضاربا بذلك 

س����مو رئيس مجلس الوزراء 
إل����ى أرض الوط����ن قادما من 
الواليات املتحدة األميركية بعد 
ترؤس����ه وفد الكويت املشارك 
ف����ي اجتماعات ال����دورة )70( 
للجمعية العامة لألمم املتحدة 
والتي عقدت بالواليات املتحدة 

األميركية مؤخرا. 
ومبناس����بة استقبال سمو 
رئيس مجلس الوزراء لرئيس 
وأعض����اء مجلس أمناء الهيئة 
العام����ة ملكافحة الفس����اد فقد 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي صباح امس في قصر 
بيان برئاس����ة س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ جابر 
املبارك، وبعد االجتماع صرح 
وزير الدولة لش����ؤون مجلس 
الوزراء الشيخ محمد العبداهلل 

مبا يلي: 
يتق����دم مجلس الوزراء في 
مستهل اجتماعه بأسمى آيات 
التهان����ي والتبري����كات ملقام 
صاحب الس����مو األمير وسمو 
الكويتي  العهد والشعب  ولي 
الكرمي مبناس����بة قرب حلول 
العام الهجري اجلديد 1437 ه� 
القدير أن يعيد  مبتهال للعلي 
هذه املناس����بة باخلير واليمن 
والبركات واألمة اإلسالمية ترفل 

بأثواب العزة واالزدهار. 
ثم رحب مجل����س الوزراء 
بعودة صاحب الس����مو األمير 
إل����ى أرض الوط����ن قادما من 
الواليات املتح����دة األميركية 
بعد مشاركته في قمة التنمية 
املستدامة وقمة القادة ملواجهة 
التطرف واللتني عقدتا في األمم 

املتحدة � نيويورك. 
كما رح����ب املجلس بعودة 

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء 

املبارك استقبل رئيس مجلس 
إدارة شركة غازبروم الروسية

استقبل سمو  رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك في 
قصر بيان امس رئيس مجلس ادارة شركة غازبروم وممثل 
الرئيس الروسي اخلاص للتعاون مع منتدى البلدان املصدرة 

للغاز ورئيس الوزراء السابق لالحتاد الروسي د.فيكتور أ. 
زوبكوف والوفد املرافق له، وذلك مبناسبة زيارته للبالد. 

حضر املقابلة نائب مدير ادارة اوروبا في وزارة اخلارجية 
د.راشد العدواني والسفير الروسي لدى الكويت ألكسي 

سولوماتني.

الكويت  أعلنت مؤسسة 
للتقدم العلمي فوز املشروع 
الكويتي »نظام وحدة التحكم 
الرئيسية.. سنو بول« على 
املستوى الدولي في اجلائزة 
العاملية للمحتوى اإللكتروني 
»جائزة القمة املعلوماتية«. 
وقالت املؤسسة في بيان 
صحافي امس ان مش���روع 
»سنو بول« الفائز عن مجال 
العلوم اإللكترونية هو ضمن 
الكويتية السبعة  املشاريع 
التي رشحتها املؤسسة من 
خالل جائزة الكويت للمحتوى 
اإللكترون���ي وحق���ق فوزا 
الكويت  جديدا يسجل اسم 

في احملافل الدولية. 
ان  البي���ان  وأوض���ح 
املشروع طوره كل من أحمد 
عبدالوهاب الصالح وناصر 
حياوي جاسم، الفتا الى ان 
املشاريع الكويتية املرشحة 
ضم���ن مج���االت اجلائزة 
تنافست مع مش���اريع من 
العالم وتأهل  مختلف دول 
للجوالت النهائية عدد منها 
ثم مت إعالن فوز 40 مشروعا 
من 24 دولة منهم املشروع 

الكويتي الفائز. 
وأضاف ان مشروع »سنو 
بول« عبارة عن أداة تعليمية 
إلكترونية لتعليم الصغار 
كيفي���ة برمجة الرجل اآللي 

)روبوت( بطريقة مبسطة 
ومشوقة جتذب الطلبة لتعلم 
البرمجة بطريقة غير تقليدية 
ما ميكنهم من التركيز على 
اإلبداع في كيفي���ة برمجة 
الروبوت دون التركيز على 
التي تكتب  البرمج���ة  لغة 

بطريقة جامدة. 
وذكر ان املؤسسة تولي 
مجال تكنولوجيا املعلومات 
اهتماما كبيرا خصوصا مع 
التطور الهائل الذي نشهده 
يوميا في هذا املجال ومدى 
تأثيره على حياة األفراد بشكل 
كبير، مضيفا أن إطالق جائزة 
الكويت للمحتوى اإللكتروني 
كان نابعا من حرص املؤسسة 

وعلى رأسها صاحب السمو 
األمير رئيس مجلس ادارتها 
على دعم وتشجيع املبادرين 
لتطوير مشاريع إلكترونية 
ذات محتوى إلكتروني ثري 
يس���اهم ايجابيا في حياة 
الكويتي  أف���راد املجتم���ع 
ويحمل هويت���ه ويخاطب 

اهتماماته. 
وقال البيان انه س���يتم 
تك���رمي الفائزي���ن في حفل 
خاص خالل املؤمتر الدولي 
الذي  للمحتوى اإللكتروني 
املقبل  سيقام خالل فبراير 
في مدينة شينزين الصينية 
في فعالية يحضرها نخبة من 
كبار املختصني من العالم. 

حقق فوزاً جديداً يسجل اسم الكويت في احملافل الدولية

أشاد بتقدمي رئيس الوزراء إقرار الذمة املالية اخلاص بسموه

فوز مشروع »سنو بول« بجائزة القمة املعلوماتية

د.هالل الساير

أك����د رئي����س مجل����س 
الهالل االحمر  ادارة جمعية 

د. هالل الساير اهمية التنسيق 
والتع����اون ب����ني اجلمعيات 
الوطنية لتقدمي املس����اعدات 
اإلغاثية للش����عب السوري 
الش����قيق ف����ي دول اجلوار 

لسورية. 
وقال الساير ل�»كونا« قبيل 
توجهه الى االردن للمشاركة 
في اجتماع يبدأ أعماله هناك 
غدا بعنوان »الش����راكة بني 
اجلمعيات الوطنية واالحتاد 
الدول����ي للصلي����ب والهالل 
االحمر« ان االجتماع يستهدف 
بصورة رئيسية بحث االزمة 
السورية ودعم الهالل االحمر 

االردني. 

واضاف ان االجتماع يأتي 
في إطار املشاورات املستمرة 
التي جتريها جمعيات الهالل 
االحم���ر العربية مع االحتاد 
الدولي للصليب والهالل االحمر 
لتنس���يق املواقف والبرامج 
ومواجهة التحديات التي تطرأ 

على الساحة اإلنسانية. 
أن اجلمعي����ات  وذك����ر 
اخلليجية تعتبر من »أكبر 
للمس����اعدات  املانح����ني« 
اإلنسانية على الساحة الدولية 
الى تطوير  وتس����عى دائما 
التع����اون فيما بينها  آليات 
للقيام باملسؤولية اإلنسانية 

امللقاة على عاتقها . 
الكويت أولت  وافاد بان 
موضوع الالجئني السوريني 

»ج����ل اهتمامه����ا« وصدرت 
توجيهات عن القيادة العليا 
وعلى رأسها صاحب السمو 
األمير من أجل تقدمي كل أشكال 

الدعم لالجئني السوريني. 
الهالل  وقال الس����اير ان 
الكويت����ي يعم����ل  االحم����ر 
الس����تغالل قدراته بصورة 
أكبر واالس����تفادة من املزايا 
املتوافرة لديه لتعزيز الشراكة 
مع اآلخرين والتنسيق اجليد 
داخل ميادين العمل، مبينا ان 
ذلك سيؤدي ملستقبل أفضل 
وحركة إنسانية فاعلة تعمل 
على صون الكرامة اإلنسانية 
واحلد من شدة االستضعاف 
ف����ي املناط����ق والس����احات 

امللتهبة. 

الساير: التنسيق بني اجلمعيات العربية إلغاثة السوريني

تكرمي الفائزين
في حفل خاص 

فبراير املقبل
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هند الصبيح

بشرى شعبان

الش���ؤون  أكدت وزيرة 
الدولة  االجتماعية ووزيرة 
لشؤون التخطيط والتنمية 
رئيس املجلس األعلى للهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
هند الصبيح، أنه وبعد تشكيل 
فريق للتدقيق الداخلي مللفات 
ذوي اإلعاق���ة، حان الوقت 
لبدء عمليات اعادة التقييم 
الشاملة للحاالت واستكمال 
جميع امللفات الناقصة لذوي 
اإلعاقة بالهيئة واس���تدعاء 
التي ثبت  أصحاب احلاالت 

وجود خلل بها.
 واوضحت الصبيح في 
تصري���ح صحاف���ي ادخال 
47500 ملف من ملفات ذوي 
الكترونية،  اإلعاقة بصورة 
الهيئ���ة حاليا  حيث تقوم 
باجراء تدقيقات على عملية 
ادخال الملفات الحالية بحيث 
ال تتم هجرة ونقل البيانات 
من النظ���ام االلكتروني الى 
نظام الميكنة األكثر تطورا 

اال بدرج���ة عالية من الثقة 
والدق���ة، مش���يرة ال���ى ان 
الهدف من اج���راء عمليات 
التدقي���ق الداخلي للملفات 
الطبي���ة وض���ع برتوكول 
يؤك���د صحة التش���خيص 
الطبي وعمل اللجان الطبية 
وأدوات التشخيص وجودة 
الطبية واستكمال  التقارير 
الملفات، حيث كشفت النتائج 
األولية للتدقيق الداخلي ل� 
١١٦4 ملف���ا بع���ض النتائج 
المهم���ة والتي تس���توجب 
اتخ���اذ اج���راءات حيالها، 
كاستدعاء أصحاب الملفات 
التي تشوبها بعض المشاكل 
العادة تقييم الحاالت وتتمثل 
تلك المشكالت في عدم وجود 
تشخيص بيولوجي يستند 
عليه لتقييم اإلعاقة أو عدم 
وجود تقاري���ر طبية أصال 

بالملف.
وبينت ان نتائج التدقيق 
أكدت ان نسبة امللفات التي 
يتلقى أصحابه���ا نوعا من 
املساعدات املالية من الهيئة 

بلغت 73.٦% من العدد الكلي 
للملفات التي مت فحصها، وأن 
35.9% من امللفات ال حتتوي 
عل���ى تقاري���ر طبية، وبني 
التقارير  التدقيق أن بعض 
ال حتتوي املعلومات الطبية 
املطلوب���ة والكافية لتقييم 
اإلعاقة وتصل نس���بة هذا 
النوع الى ١2.2%، كما تصل 
نس���بة امللفات التي تفتقر 
للتقاري���ر الطبي���ة الوافية 
مع تلك الت���ي ال يوجد بها 
تقارير الى 48.١% من امللفات 

املفحوصة.
واضاف���ت الصبيح، ان 
نتائج التدقيق الداخلي على 
ذوي اإلعاقة بينت ان نسبة 
2١.8% من امللفات ال يوجد بها 
تشخيص طبي بيولوجي، 
وهناك نس���بة مق���درة من 
احلاالت تصل الى 22.7% من 
مجمل احلاالت، الفتة الى أن 
كل ما مت من جهود اصالحية 
واج���راءات تصحيحية قد 
اجنز في فترة وجيزة جدا 

ال تتجاوز العام.

48% من ملفات ذوي اإلعاقة ال توجد بها تقارير طبية
الصبيح: إعادة تقييم شاملة للحاالت

47500 ملف أدخلت 
إلكترونيًا وواثقون من 

صحة بياناتها

استدعاء أصحاب 
امللفات الناقصة 

واتخاذ إجراءات بشأنها

ً تشغيل 8 محطات حتويل في الفنيطيس قريبا
دارين العلي 

في خطوة أولى تمهد لعملية إيصال التيار 
الكهربائي إلى قسائم المنطقة، أضاءت وزارة 
الكهرباء والماء إنارة الشوارع في أجزاء من 
منطقة الفنيطيس بعد إطالق التيار مس���اء 
أول من امس في أعمدة اإلنارة في المنطقة 
بحضور وكيل الوزارة م. محمد بوش���هري 
والوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع م. 
جاسم اللنقاوي ومدير إدارة إنارة الشوارع 

بالقطاع م. خالد العبيد. 
وقال بوشهري إن إطالق التيار الكهربائي 
في اعمدة اإلنارة في منطقة الفنيطيس يأتي 
تنفيذا لوعود الوزارة لسكان المنطقة وذلك 
بجهود العاملين في قطاع شبكات التوزيع 
وعلى رأسهم المهندس جاسم اللنقاوي مؤكدا 
أن هذه المرحلة تليها مراحل أخرى إليصال 

التيار الكهربائي لبيوت األهالي. 
وأشار بوش���هري إلى انه وخالل األيام 
القليلة المقبلة س���يتم نشر إعالن من قبل 
قطاع شبكات التوزيع يتضمن أرقام القسائم 
الوزارة إلنهاء اجراءات  بالتحديد لمراجعة 
ادخال التيار الكهربائ���ي إلى منازلهم وهي 
القسائم القريبة من المحطة التي تم تشغيلها 
والتي من خاللها تم تشغيل أعم�دة اإلنارة. 
ولفت إلى أن هناك 72 محطة لتغذية المنطقة 

بالكامل تم تشغيل محطة واحدة والباقي تباعا 
على مراحل مشيرا إلى انه جار االنتهاء من 8 
محطات حاليا من شأنها تغذية 534 قسيمة 
بالمنطقة.  وأوضح بوش���هري أن الوزارة 
تعمل من خالل عدة مشاريع حاليا إليصال 
التيار للمناطق السكنية الجديدة بشكل عام 
مشددا على أن هناك تنسيقا كامال فيما بين 
وزارة الكهرباء والماء والمؤسس���ة العامة 
للرعاية السكنية لتشغيل بعض القطاعات 
في مدينة جابر األحمد السكنية والمناطق 
األخرى لكن األمر يحتاج إلى مزيد من الوقت 
فهناك حرص كبير على توفير التيار لهذه 
الكهرباء والماء  المناطق وتوفير خدمت���ي 
لها باعتبارهما من الخدمات الرئيس���ية في 
أي منطقة س���كنية. بدوره، قال مدير إدارة 
إنارة الش���وارع في قطاع شبكات التوزيع 
م. خالد العبي���د إن إطالق التيار الكهربائي 
في أعمدة اإلنارة جاء التزاما من القطاع بما 
أعلنه مسبقا وكيل الوزارة م. محمد بوشهري 
من انه سيتم اإلطالق خالل هذه الفترة الفتا 
إلى أنه تم تشغيل 2 صندوق تغذية إلنارة 
ش���وارع المنطقة اليوم بجهد العاملين في 
القطاع وسيتم إيصال التيار للمنازل قريبا 
من خالل اإلعالن عن ذلك ودعوة الس���كان 
القريبين من المحطة التي تم تشغليها إلتمام 

إجراءات إيصال التيار والباقي تباعا.

يعاود الشيخ حمد 
اجلابر العلي استقبال 
الكرام،  رواد ديوانه 
حيث يستقبلهم اليوم 
»الثالثاء« في ديوانه 
الكائن ف����ي منطقة 
الشامية � ق2 � شارع 
24 � من����زل ١، وذلك 

بعد صالة املغرب.

حمد اجلابر 
يستقبل رواد ديوانه 

اليوم في الشامية

الشيخ حمد اجلابر 
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نفى صحة تنظيم رحالت إلى مسجد اإلمام الصادق

العيسى: الزيارات الطالبية تقتصر
على املعالم السياحية والعلمية في البالد

إضافة القصة للمناهج 
تنمي األفكار وتعزز اللغة العربية

محمود الموسوي ـ عبدالعزيز الفضلي

تفاعل وزي���ر التربية ووزير التعليم 
العالي د.بدر العيسى مع ما نشر أمس في 
وسائل اإلعالم املختلفة حول توجه وزارة 
التربية لتنظيم رحالت طالبية ملسجد اإلمام 
الصادق، حيث أوضح الوزير العيس���ى 
أن ما نش���ر لم يكن دقيقا، مشيرا إلى أن 
الزيارات الطالبية مقتصرة فقط على املعالم 
الس���ياحية والعلمية في البالد وذلك مبا 
هو مفيد لطلبتنا ويس���اهم في االرتقاء 

مبستواهم التعليمي. 
وقال الوزير العيسى في بيان أصدره 

أم���س إن هن���اك العديد م���ن املقترحات 
والدعوات التي توجه لوزارة التربية تطلب 
من خاللها زيارات طالبية لبعض األماكن 
ومن ضمنها زيارة مسجد اإلمام الصادق 
الذي نفتخر جميعا بشهدائه األبرياء، مشددا 
على انه ليس كل ما يطرح على »التربية« 

تأخذ به.
 وجدد الوزير العيسى التأكيد على أن 
ما نشر لم يكن دقيقا بل إن زيارات الطلبة 
محددة وفق نش���رة تعمم بداية كل عام 
دراسي على املدارس وتكون لالماكن ذات 
طبيعة طالبية في اطار األنشطة املدرسية 

التي تقدم في الفصل.

محمود الموسوي

أكد الوكيل املس����اعد للبحوث التربوية 
واملناهج د.س����عود احلربي أن التعاون مع 
توجيه اللغة العربية ف����ي تطوير املناهج 
له دور تربوي وتأثير واضح وملحوظ في 
تنمية موهبة الطالب من جانب كسر احلاجز 
النفسي بني الطالب والكتاب، وإضافة القصة 
للمناهج التربوي����ة لتنمية األفكار وتعزيز 
اللغة العربية. جاء ذلك من خالل الندوة التي 
أقيمت على مسرح وزارة التربية صباح أمس 
بعنوان »القص����ة أفق للتعليم«، مضيفا أن 
القصة وسيلة لتنمية الثراء اللغوي وتعزيز 
الثقافة العامة وعالقتها بالتاريخ واحلضارات 

الس����ابقة، وتعتبر القصة هي وجدان األمم 
كما تعكس طرق تفكير الش����عوب وتعتبر 
وس����يلة لنقل الثقافات والعادات والتقاليد 

واحلضارات من جيل آلخر.
وأوضح احلرب����ي أن القصة في مناهج 
التربية لها أهداف كثيرة منها تعزيز اللغة 
العربية، فاللغة لها قيمة جوهرية في حياة 
كل أمة، فهي األداة التي حتمل األفكار، وتنقل 
املفاهيم، فتقيم بذل����ك روابط االتصال بني 

أبناء األمة الواحدة.
واللغة هي الترس����انة التي حتمي األمة 
وحتفظ هويتها وكيانها ووجودها، وحتميها 
من الضياع والذوبان في احلضارات واألمم 

األخرى.

الفصل بعد إخماد احلريقالكندري في موقع احلريق

أن املرس����م كان فيه طلبة مع 
معلمتهم التي قامت بإخراجهم 
من الفصل وأبلغت فريق التدخل 
الس����ريع باملدرس����ة الذي قام 

بإخماد احلريق.
وأضافت الكندري أن احلريق 
كان ف����ي وح����دة التكييف في 
املرسم غير أننا بانتظار التقرير 
العامة  اإلدارة  النهائ����ي م����ن 
لإلطفاء، مشيدة في الوقت نفسه 
بحسن تصرف اإلدارة املدرسية 
وفريق التدخل السريع الذي قام 
بواجبه وأخمد احلريق، مؤكدة 
أن سالمة أبنائنا الطلبة فوق 
كل اعتبار ونبذل قصارى جهدنا 
لتوفير األجواء املناسبة لطلبتنا 

وهيئاتنا التعليمية.
وذك����رت الكندري أن وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
د.بدر العيسى، ورغم ارتباطه في 
اجتماع مجلس الوزراء فإنه كان 
على اتصال مستمر لالطمئنان 
ومتابعة حادثة احلريق، إضافة 
إلى وكيل الوزارة د.هيثم األثري 
الذي كان متابعا أول بأول وعلى 
اتصال لالطمئنان على سالمة 
الطلبة وهيئاتن����ا التعليمية، 
مؤكدة أن الدوام الدراس����ي لم 
يتأث����ر باحلريق واس����تمرت 
الدراس����ة كاملعتاد حتى نهاية 

اليوم الدراسي.

بوزارة التربية فاطمة الكندري 
اجتماعه����ا مع مديري املناطق 
التي كانت تترأسه  التعليمية 
صب����اح امس وحض����رت إلى 
موقع احلريق لزيارة املدرسة 
وتفقد احلادث برفقة مدير عام 
التعليمية  الفرواني����ة  منطقة 
جاسم بوحمد، وفور وصولها 
خاطبت الكندري مديرة املدرسة 
»أهم شيء عيالنا.. طمنيني على 

سالمتهم«.
وقالت الكندري في تصريح 
للصحافي����ني عق����ب زيارتها 
للمدرسة: »وهلل احلمد احلريق 
كان محدودا وفي وحدة التكييف 
في غرفة  املرسم«، مشيرة الى 

عبدالعزيز الفضلي

اندلع صب����اح امس حريق 
مح����دود في غرفة »مرس����م« 
مبدرس����ة علي عبداحملس����ن 
الصق����الوي االبتدائية للبنني 
التابع����ة ملنطق����ة الفرواني����ة 
التعليمية ومت االتصال برجال 
اإلطفاء الذي����ن حضروا ملوقع 
احلريق غير أن فريق التدخل 
السريع باملدرسة استبق رجال 
اإلطفاء وقام بإخماد احلريق في 
وقت قياسي جدا دون وجود أي 
إصابات بني الطلبة أو اإلدارة 

املدرسية.
وقطعت وكيلة التعليم العام 

فريق التدخل السريع باملدرسة قام بإخماد احلريق في وقت قياسي

ال إصابات بني التالميذ في حريق مرسم مدرسة الصقالوي

خالد املشعانعبداهلل البصريفهد الغيص

رئيس املدارس العربية أكد عدم التزامها باملالحظات املسجلة بحقها

أخطار تهدد حياة الطلبة منعت جتديد الترخيص ملدرسة خاصة
والت����ي تتمثل في اس����تقطاع 
صاحب املدرسة جزء كبير من 
جناح املرحلة املتوسطة للبنني 
وتخصيصه فصوال للمرحلة 
البنات  املتوس����طة ملدرس����ة 
املجاورة ملدرسة البنني والتي 
ترجع ملكيتها لنفس الشخص 
وهو ما يشكل تداخال في املبنيني 
مما يعد مخالفا بشكل واضح 
وصريح للغرض املخصص لكل 
مبنى. وشرح املشعان خطورة 
جتاهل املالحظة الثانية، مؤكدا 
ان ذلك سيخلق فوضى نتيجة 
ه����ذا التداخل ما بني مدرس����ة 
البنني ومدرس����ة البنات حيث 
تس����بب في وجود سلم واحد 
فقط لطلبة املرحلة املتوسطة 
بن����ني والبالغ عددهم اكثر من 
500 طال����ب مما يولد خطورة 
على أرواح الطلبة في ظل غياب 
مقومات األمن والسالمة خاصة 
في حاالت اإلخالء في الطوارئ 
أو الفرص املدرسية من خالل 
التدافع بني ه����ذا العدد الكبير 

من الطلبة.
وزاد: يتضح مما تقدم شرحه 
أن جتديد ترخيص املدرس����ة 
قد يخلق حال����ة من الفوضى 
الش����ديدة خاص����ة ان هن����اك 
مدارس اخرى تتماثل في الواقع 
الهندس����ي في املبنى املدرسي 
مع املدرسة املجدد ترخيصها 
مت تعطي����ل جتديد ترخيصهم 
حلني حل مشكلة التداخل بني 
املباني املدرسية مما يستوجب 
املعاملة باملثل في فرض  معه 
هيبة القانون وتطبيق القرارات 
واللوائح املنظمة لعملية جتديد 

التراخيص. 

واملعايير املقدم����ة من اإلدارة 
والت����ي م����ن أجلها أنش����ئت 
الوح����دة التعليمي����ة املتمثلة 
باملدرسة اخلاصة واخلاضعة 
للزي����ارات امليدانية ملفتش����ي 
الوزارة فإنه يستوجب التأكد 
واالطمئنان على حس����ن سير 
العمل واملس����اهمة في تنميته 
وتطويره والتزامها باللوائح 
والنشرات التي تصدرها الوزارة 
ممثلة باإلدارة العامة للتعليم 
اخلاص. ولفت إلى أن من أهم 
املالحظات املسجلة بحق املدرسة 
املعنية والت����ي غفل عنها من 
س����مح بتجديد ترخيصها هي 
خطورة سور املدرسة وميالنه 
الشديد كما يتضح من التقارير 
املرفوعة من قبل قسم املتوسط 
والثان����وي حيث يش����كل ذلك 
خطورة بالغ����ة األهمية على 
الطلبة داخل املدرسة واألفراد 
خارج املدرسة باعتباره سورا 

آيال للسقوط في أي حلظه.
وتطرق املشعان إلى املالحظة 
انها ال  الثانية والتي اعتبرها 
تقل أهمية عن املالحظة األولى 

أي كارث����ة تعليمية محدقة قد 
تنجم ع����ن جتاهل املالحظات 

املطلوبة.
وقال املشعان:»لقد منى إلى 
علمنا أنه سيتم جتديد ترخيص 
املدارس املسجل بحقها  إحدى 
عدد من املالحظات املهمة والتي 
تتطلب قيام صاحب املدرسة 
بتالفيها قب����ل احلصول على 
ترخيصه املجدد وهي مالحظات 
مهمة ال ميكن جتاهلها واإلضرار 
بالعملية التعليمية وتعريض 
أرواح الطلب����ة ملخاط����ر ق����د 
تفضي إل����ى املوت أو إصابات 
خطيرة نتيجة مترير ترخيص 
املدرسة دون إجناز املالحظات 

املطلوبة.
وأضاف املشعان: »ملا كانت 
اإلج����راءات املتبعة في اإلدارة 
العامة للتعليم اخلاص تتطلب 
قيام صاحب املدرسة املذكورة 
تق����دمي حس����ن الني����ة وزرع 
العامة  االطمئنان لدى اإلدارة 
للتعليم اخل����اص في التزامه 
بالقواعد واألحكام التي تثبت 
س����المة تطبيقه للمالحظات 

محمود الموسوي

أك����دت مص����ادر تربوي����ة 
ل�»األنباء« حرص وزارة التربية 
الطلبة والهيئات  على سالمة 
التعليمية واإلدارية في جميع 
م����دارس الكويت الع����ام منها 

واخلاص.
وأوضح����ت املص����ادر أن 
الوكيل املساعد للتعليم اخلاص 
الغيص، ومدير  والنوعي فهد 
التعليم اخلاص عبداهلل البصري 
يرفضان جتديد الرخص ألي 
مدرسة خاصة مخالفة للقوانني 
واللوائح أو ملالحظات وتعليمات 
التعليم اخلاص، والتي  إدارة 
مؤداها سالمة العاملني والطلبة 
في تلك املدارس او التي تتعلق 
الدراسية واجلوانب  باملناهج 

التعليمية. 
جاء ذلك بعد إعالن رئيس 
قسم املدارس العربية في إدارة 
التعليم اخلاص خالد املشعان 
حتفظه على جتديد ترخيص 
إحدى امل����دارس دون التزامها 
باملالحظات املسجلة بحقها من 
التعليمية  إدارة الشؤون  قبل 
والتي تستوجب قيام صاحب 
املدرسة بتنفيذها قبل حصوله 

على الترخيص املجدد.
حيث أخلى املش����عان في 
كتابني بع����ث بهما إلى الوكيل 
املس����اعد للتعلي����م اخل����اص 
والنوع����ي ومدير ع����ام إدارة 
التعليم اخلاص مس����ؤوليته 
من أي أخطار مس����تقبلية قد 
حتدث لطلبة املدرسة في حال 
جتديد ترخيصها دون تنفيذ 
املالحظات املطلوب����ة لتفادي 

الكندري قطعت 
اجتماعها مع 

مديري املناطق 
وتفقدت موقع 

احلادث

مصادر لـ»األنباء«: 
»التربية« حريصة 

على سالمة الطلبة 
والهيئات التعليمية 

واإلدارية

تطبيق القوانني 
واللوائح على جميع 

املدارس

4 فرص لطلبة املرحلة
 االبتدائية في اليوم

عبدالعزيز الفضلي 

أعلنت الوكيلة املس����اعدة للتعليم العام ف����ي وزارة التربية 
فاطمة الكندري عن تعليمات جديدة صدرت إلى املناطق التعليمية 
لتطوير آلية العمل اإلداري وأهمها سرعة الرد على إفادات قطاع 
التعليم العام بش����أن أي موضوع س����واء معامالت املراجعني أو 

الشؤون التربوية األخرى.
وش����ددت الكندري في تصري����ح للصحافيني عقب اجتماعها 
أمس مبديري املناطق التعليمية اجلدد على ضرورة فتح األبواب 
للمراجعني واستقبالهم برحابة صدر والسعي إلى حل مشكالتهم 
وتبسيط إجراءاتهم دون تعقيد وبعيدا عن البيروقراطية اململة 
داعية إلى إبراز اجلانب املشرق في املناطق التعليمية من خالل 

تفعيل أقسام العالقات العامة املوجودة فيها.
وفيما دعت إلى سرعة تسكني قسم العالقات العامة في منطقة 
األحمدي التعليمية كش����فت عن رفع كتاب إلى الوكيل املس����اعد 
للشؤون املالية يوسف النجار لتقنني املخصصات املالية لألقسام 
العلمي����ة في املدارس، مؤكدة أن امليزاني����ة اجلديدة تختلف من 
مادة إلى مادة ومن مرحلة إلى أخرى، ولكن ستكون إن شاء اهلل 

كافية وتفي بالغرض.
ولفتت الكندري إلى مناقش����ة مجلس مديري العموم املقترح 
املقدم من قبل مراقبة التعليم االبتدائي في منطقة حولي التعليمية 
بش����أن تخصيص 4 فرص في املدارس االبتدائي����ة اثنتني منها 
للصفوف من األول إلى الثالث واثنتني للصفني الرابع واخلامس 
وذلك ملنع وقوع املشاجرات بني الطلبة وتالفي بعض املشكالت 
التي حتدث بينهم جراء تفاوت األعمار، مؤكدة إجراء املقترح إلى 
مزيد من الدراسة من خالل استبيان رأي امليدان التربوي في هذا 

األمر وتدوين وجهات نظر املدارس االبتدائية.
وأشارت الكندري إلى مناقشة متابعة أعمال إدارات الشؤون 
الهندسية في املناطق ومعاجلة أي أمر طارئ قد يحدث سواء في 
أمور التكييف أو الصيانة أو أي مشكالت أخرى ال قدر اهلل، مشددة 
على ضرورة تفعيل دور فرق التدخل السريع في املدارس وتوزيع 
األدوار بني املسؤولني في املنطقة مبا يحقق العائد اإليجابي على 
العملية التعليمية، كاشفة في الوقت نفسه عن بدء تسكني التوجيه 
العام فور عودة وكي����ل وزارة التربية الدكتور هيثم األثري من 
مهمته الرسمية ومن ثم تسكني باقي الشواغر الوظيفية األخرى 

في ديوان عام الوزارة واملناطق التعليمية.
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إضافات جديدة يتم تشغيلها على ا�سطول الجديد حتى نهاية ٢٠١٧.
أعلى مستوى
من الضيافة

أعلى مستوى
من الترفيه

سهولة
االتصال

خدمات مميزة على متن أسطولنا الجديد

احساس فريد بدفء العائلة
تعرّف على أسطولنا الجديد، بخدماته الحصرية وأجوائه المميزة.

مقاعد فارهة ُصممت بأسلوب عصري من الخطوط الجوية الكويتية.

جانب من اعتصام موظفي الهيئة العامة لذوي اإلعاقة أمس

بشرى شعبان 

استغرب مدير عام الهيئة 
العامة لشؤون ذوي االعاقة 
د.طارق الشطي، من تكرار 
دعوة نقاب����ة العاملني في 
الهيئة املوظفني الى تنظيم 
اعتصامات من شأنها تعطيل 
اجناز معامالت ذوي االعاقة 
وتقدمي افض����ل اخلدمات 

لها.
واكد الشطي في تصريح 
صحاف����ي عل����ى هام����ش 
االعتص����ام ال����ذي نظمته 
النقاب����ة صب����اح امس ان 
الهيئة تعمل جاهدة لتلبية 
طلب����ات موظفيه����ا وذلك 
لعلمها بقيامهم بواجباتهم 
الوظيفية على اكمل وجه، 
كما ان الهيئة ال تدخر جهدا 
في متابعة ومخاطبة ديوان 
اخلدمة املدنية القرار طبيعة 
بدل العمل فضال عن ان هناك 
التي  كثير من املش����اريع 
التنفيذ  سوف تدخل حيز 
وحتتاج الى كوادر مؤهلة 
لالستعانة بهم عن طريق 
الف����رق واللج����ان واتاحة 
ف����ي تطوير  الفرصة لهم 

اعمال الهيئة.
واضاف ان رئيس النقابة 
س����بق ان دعا الى اعتصام 

الشهر املاضي مطالبا ببدل 
طبيعة عمل واشراك موظفي 
الهيئة ف����ي اللجان وفرق 
العمل وقد ترتب على ذلك 
تعطيل العمل ملدة س����اعة 
وتعطل عل����ى اثره اجناز 
معام����الت ذوي االعاق����ة، 
مؤكدا ان الهيئة اتخذت كافة 
االجراءات الالزمة القرار بدل 
طبيعة العمل ملوظفيها وان 
االمر مازال معروضا على 
ديوان اخلدمة املدنية متهيدا 
القراره، فضال عن انه يتم 
اش����راك اكثر من 60% من 
اللجان  الهيئة في  موظفي 

والفرق.
وأوضح الشطي ان الهيئة 
الى ديوان  أرس����لت كتابا 
اخلدمة املدنية بشأن اعتماد 

بدل طبيعة عمل للعاملني 
في الهيئة والكتاب معروض 
في الديوان متهيدا الصدار 
قرار في ش����أنها، مؤكدا ان 
الهيئة لن تأل����و جهدا في 
تلبية احتياجات موظفيها 
ودعمهم إلدراكها مدى حجم 
الوظيفية لديها  الواجبات 
وأنها مقبل����ة على مرحلة 
العديد  كبيرة من تنفي����ذ 
التنموية  م����ن املش����اريع 
التي حتتاج للكوادر الفنية 
املؤهلة لالستعانة بهم في 

تطوير العمل.
وبدوره بني رئيس نقابة 
العاملني بالهيئة العامة لذوي 
االعاقة ناصر الشليمي ان 
هذه هي الوقفة االحتجاجية 
الثاني����ة لتنفي����ذ مطالبنا 

اقرار بدل  املستحقة وهي 
طبيعة عمل وإشراك جميع 
اللجان  الهيئة في  موظفي 
وفرق العمل وتأمني صحي 
ملوظفي الهيئة، مشيرا الى 
اننا جلسنا مع مدير الهيئة 
في بداية تعيينه وحتدثنا 
عن ضرورة وجود انصاف 

للموظفني.
واضاف الشليمي تصريح 
صحافي ان موظفي الهيئة 
يعتبرون رواتبهم هي االقل 
مقارنة باجلهات احلكومية 
االخرى، مبينا اننا طالبنا 
بتصحيح مالحظات ديوان 
التي  احملاسبة واملخالفات 
حدثت بالهيئ����ة وتوزيع 
عادل للموظفني فيما يخص 

اللجان والفرق.
ان لدينا في  وأوض����ح 
الهيئة 185 موظفا بينم من 
يحتك بطريقة مباشرة مع 
املراجعني من ذوي االعاقة 
45 موظف����ا فق����ط بحيث 
يكون عدد املراجعني ملوظف 
واحد 865 مراجعا من ذوي 
االعاقة، كما ان املدير اوضح 
انه منذ عام قام بإرسال كتب 
الى اجلهات املختصة إلقرار 
املطالب، ولكن ما نستغربه 
هو اين املتابعة إلقرار هذه 

احلقوق منذ عام كامل.

الشطي: ننتظر موافقة الديوان العتماد بدل طبيعة العمل للموظفني

مراجعة وتقييم أنظمة التفتيش املعتمدة في الكويت لتطويرها

موظفو »ذوي اإلعاقة« اعتصموا للمطالبة بـ »طبيعة العمل«

»الزراعة« تنجز معامالت املزارعني »إلكترونياً«
بشرى شعبان 

ضمن مشروع التعاون الفني املوقع 
ب����ني حكومة الكوي����ت ومنظمة العمل 
الدولية تزور الكويت خالل الفترة من 
12-15 اكتوبر اجل����اري بعثة فنية من 
منظمة العم����ل الدولية متخصصة في 
مجال تفتي����ش العمل، وتهدف الزيارة 
إلى الوقوف على أنظمة تفتيش العمل 
املعتمدة في الكويت وتقدمي املقترحات 
الكفيلة بتطوير تل����ك األنظمة وزيادة 

كفاءتها.
واستهلت الزيارة في لقاء مع املدير 
الع����ام للهيئة العامة للق����وى العاملة 
بالوكالة عبداهلل املطوطح الذي أكد أن 
جميع العاملني بالهيئة على اس����تعداد 

للتعاون مع البعثة وتزويدهم بجميع 
الوثائق والبيان����ات املطلوبة، مضيفا 
أننا سعداء بأي استفسارات واقتراحات 
خاصة باملشروع لالستفادة من خبرتهم 

الكبيرة في هذا املجال.
وأفاد بدوره املنس����ق الوطني جابر 
العلي بأن هذه الزيارة تعتبر النشاط 
الثان����ي الذي ينفذ في إطار املش����روع 
حيث مت ف����ي يونيو املاض����ي تدريب 
مجموعة م����ن موظفي الهيئة في معهد 
تورين الدولي التابع للمنظمة. الى ذلك 
أعلن املدير العام للهيئة العامة للقوى 
العاملة بالوكالة عبداهلل املطوطح عن 
بدء الهيئة بتزوي����د املزارعني ب� »كود 
سري« يخولهم دخول املوقع اإللكتروني 
للهيئة وإجناز املعامالت آليا واالستعالم 

عن اإلجراءات كافة. وقال املطوطح في 
تصريح صحاف����ي أمس عقب اجتماعه 
الكويتي للمزارعني  مع رئيس االحتاد 
هادي الوطري إن الهيئة حريصة على 
تقدمي كل التسهيالت للمزارعني للنهوض 
بالقطاع الزراعي احليوي واملهم السيما 
في شأن استقدام العمال املزارعني، مضيفا 
أن الهيئ����ة العامة للقوى العاملة أبدت 
استعدادها لعقد لقاءات ملناقشة األمور 
التي تعوق عم����ل املزارعني مثنيا على 
أداء االحتاد في خدمة القطاع الزراعي. 
من جانبه، ق����ال الوطري إن املطوطح 
وعد بتسهيل إجراءات استقدام العمالة 
البنغالديشية للعمل في مزارع العبدلي 
والوفرة وتنفيذ آلية تعاون مشترك بني 

االحتاد والهيئة.
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منافسة قوية بني 4 قوائم للفوز ..وإقبال متوسط من الطالب على صناديق االقتراع في معظم كليات ومعاهد الهيئة حتى العصر

»املستقلة« تكتسح انتخابات »التطبيقي« للعام الرابع على التوالي بـ 5016

نظام التصويت. 
وفي كلية التربية األساسية- 
بنني تواجد عدد من رجال الشرطة 
لتنظيم حركة السير كما كان هناك 
عدد آخر من الشرطة بالقرب من 
جلنة الطلب����ة يراقبون الوضع 

ولكن مع قدوم فترة املساء بدأت 
تتوافد العديد من االعداد الطالبية 
إلى جلنة االقتراع حيث وصل عدد 
املقترعات خالل الفترتني إلى ٥٠٠ 
مقترع����ة، وان عملية التصويت 
سارت دون مشاكل او عرقلة في 

منذ الساعة التاسعة صباحا حيث 
تواجدت مندوبات القوائم الطالبية 
قبل فتح باب االقتراع ودون تأخير 
يذكر، كما ان عملية التصويت في 
الساعات الصباحية االولى شهدت 
الطالبات،  اقباال ضئيال من قبل 

بتأييد قوائمهن. 
وفي هذا الصدد قالت رئيسة 
مكتب النشاط والرعاية الطالبية 
الطالبات  اقتراع  ورئيسة جلنة 
في كلية التربية االساسية خالدة 
الفضالة انه مت فتح باب االقتراع  

بالعدي����د من الطالب����ات الالتي 
عبرن عن حقه����ن االكادميي في 
الدميوقراطي  املشاركة بالعرس 
واختيار املمثل االنسب لهن من 
القوائم املشاركة، وتعالت هتافات 
الطالبات في مختلف ارجاء الكلية 

ففي اجواء من الدميوقراطية 
املنافس����ة واحلماسة  س����ادتها 
الطالبية، اجري����ت صباح أمس 
انتخابات احتاد طلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب للعام الدراسي 2٠1٥-

2٠16، حيث تنافست فيها 4 قوائم 
طالبية وهي: »املستقبل الطالبي«، 
و»االفق االسالمي« و»املستقلة«، 
و»الوحدة االسالمية«، باالضافة 
إلى 8 ط����الب مس����تقلني، بدأت 
االنتخابات التي بدا االقبال عليها 
متوسطا على عموم مقرات االقتراع 
التي بلغت 12 مقرا، موزعة على 
مختلف كلي����ات ومعاهد الهيئة، 
كما فتحت صناديق االقتراع في 
متام الس����اعة 9 صباحا وأغلقت 

عند الساعة 4 عصرا. 

»التربية« و»الدراسات التجارية«

وقد ش����هدت كلي����ة التربية 
االساس����ية- بنات اقباال شديدا 
من قب����ل الطالبات في انتخابات 
االحتاد العام لطلبة الهيئة العامة 
التطبيق����ي والتدريب،  للتعليم 
وذلك بالتواجد امام جلان االقتراع 
في الكلية، حيث اكتظت الصالة 
التصويت  إلى جلن����ة  املؤدي����ة 

عبداهلل الراكان ـ عبداهلل صاهود

القائمة املستقلة  اكتس����حت 
للعام الرابع على التوالي مقاعد 
الع����ام لطلبة ومتدربي  االحتاد 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، وذلك بحصولها على 
)٥٠16( صوتا مقابل )33٥3( صوتا 
لقائمة املس����تقبل الطالبي، فيما 
حصلت قائمة الوحدة االسالمية 
على )328(، واخيرا حلت قائمة 

االفق االسالمي ب� )9٠(صوتا. 
وفي هذا السياق، قال املدير 
الع����ام للهيئة العام����ة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.احمد االثري 
في تصريح ل�»االنباء«: ان انتخابات 
الهيئة الطالبية تعتبر من افضل 
االيام الدراسية، حيث يكون هذا 
العرس الدميوقراطي الرائع، مشيدا 
بالوعي ال����ذي يتمتع به الطلبة 
خاص����ة ان هذا اليوم قد خال من 
املشاكل واالحداث التي تعكر صفو 
هذا العرس وهلل احلمد، متوجها 
القائمة املس����تقلة  الى  بالتهنئة 
على هذا الفوز للعام الرابع على 
التوالي، مشيدا بالدور الذي قامت 
به الهيئات املساندة إلجناح هذا 

العرس الدميوقراطي.

طالب كلية الدراسات التكنولوجية يستعدون لالقتراع صباحا في الطريق إلى التصويت 

تدقيق في بيانات الطالب في »الدراسات التكنولوجية« إقبال على التصويت من الطالبات في معهد االتصاالت واملالحة  

٭ انتشرت اإلعالنات واألهازيج التي حتفز الطالب 
على التصويت.

٭ تواجد عدد من الطلبة أمام مواقف كلية التربية 
األساسية بنني وكانوا يوقفون السيارات حلث 

الطالب على التصويت لقوائمهم.
٭ لوحظت سيطرة القائمة املستقلة على الوضع 
العام في موقع العارضية خاصة في كليتي التربية 

األساسية بنات وبنني من خالل البروشورات.
٭ انتشار رجال األمن واملرور في موقع العارضية 

ساهم بشكل كبير في احلد من االزدحامات 
املرورية.

٭ قائمة الوحدة االسالمية كانت متواجدة من خالل 
البروشورات اإلعالنية فقط بدون أي كادر بشري.

٭ منع عميد كلية الدراسات التكنولوجية الصحافيني 
من الدخول لتغطية عملية سير اقتراع والتصويت 

في قاعة السيمنار رغم حملهم تصاريح من العالقات 
العامة في الهيئة.

٭ لوحظ تذمر بعض الشباب لوجود مشكلة في 
الكمبيوترات مما تسبب في إبطال عملية االقتراع 

بعد انقضاء الـ 3 دقائق األولى. 

من أجواء االنتخابات

»CQU« الكلية األسترالية تعقد شراكة عملية مع جامعة
قام وفد من كبار األعضاء 

في الكلية األسترالية في 
الكويت، مؤخرا بزيارة إلى 
جامعة سنترال كوينزالند 
)CQU( في أستراليا. وكان 

الغرض من الزيارة إنهاء 
ترتيبات توسيع نطاق 

الشراكة اإلستراتيجية بني 
املؤسستني.

ونتيجة التفاقية الشراكة 
اجلديدة، ستقوم جامعة 

سنترال كوينزالند 
باملصادقة على جميع 
البرامج الدراسية التي 

تقدمها الكلية األسترالية 
على مستوى الدبلوم 

والبكالوريوس في 
تخصصات الهندسة وإدارة 

األعمال.
وتعليقا على هذه املبادرة، 

جامعة سنترال كوينزالند 
للخريجني املتفوقني، سواء 

في تخصص الهندسة أو 
تخصص إدارة األعمال.
ومتثلت إحدى النتائج 

الرئيسية األخرى 
من اتفاقية التوسع 

اإلستراتيجي في تبادل 
أعضاء هيئة التدريس 

والطالب بني الكلية 
األسترالية في الكويت 

وجامعة سنترال كوينزالند. 
مما سيمكن طالب الكلية 

األسترالية في الكويت 
من التعلم واكتساب 

اخلبرات في أستراليا، 
كما سيمكن طالب جامعة 

سنترال كوينزالند من 
قضاء الفصل الدراسي في 

الكويت.

قال عميد الكلية األسترالية في 
الكويت، د.جاد البحيري، إنه 
في السابق كانت هناك عدة 

اتفاقيات مع عدد من الشركاء 
املعتمدين عامليا، موضحا أنه 

بوجود هذه االتفاقية مع شريك 
واحد معتمد عامليا سيتمكن 

الطالب من احلصول على فرصة 
لدراسة الدبلوم والبكالوريوس 

بشكل أكثر سالسة.بدوره، ألقى 
البحيري الضوء على إمكانية 
طالب الكلية في املستقبل من 
االستفادة من مكتب جلامعة 

سنترال كوينزالند الذي سيكون 
مقره في حرم الكلية األسترالية 

في الكويت، حيث يوفر هذا 
املكتب املعلومات املتعلقة بجامعة 

سنترال كوينزالند، خاصة 
فيما يتعلق بالفرصة املتاحة 

حاليا خلريجي الكلية ملواصلة 
الدراسة لنيل درجة املاجستير 
في جامعة سنترال كوينزالند 
بأستراليا. وللتزامن مع هذه 

االتفاقية اجلديدة، ذكر البحيري 
أيضا أنه في عام 2016 ستقدم 

الكلية األسترالية في الكويت 
منحتني الستكمال املاجستير في 

د.جاد البحيري موقعا اتفاقية الشراكة مع نائب رئيس جامعة سنترال كوينزالند 

إحدى الطالبات تدلي بصوتها 

وزارة التجارة وال�صناعة

إعالن من وزارة التجارة والصناعة
تعلن وزارة التج�������ارة وال�صناعة م�صاهمي �صركة ال�صفاة لالزدهار 

العقاري )��������ش.م.ك( مقفلة، عن ال��دعوة اإل��������ى اجتماع اجلمعية 

العام�������ة العادية طبقًا لن�ش املادة )238( من املر�صوم بقانون رقم 

25 ل�صنة 2012 وتعديالته، وذلك يف متام ال�صاعة الثانية ع�صرة 
ظه�������رًا من يوم الثالثاء املوافق 2015/10/20م مبجمع الوزارات 

مق�������ر وزارة التج�������ارة وال�صناعة - ال�������دور الأول غرفة رقم 2107 

وذلك لنتخاب جمل�ش اإدارة جديد.

في�رجى م�������ن ال�ص���ادة امل�ص��اهم��������ن الك����رام ال�راغب�������ن يف ح�ص�����ور 

الجتماع اأو من ينوب عن��هم التوجه اإىل مقر ال�صرك����ة م�صطحبن 

معهم  ما يفي�������د م�صاهمتهم بال�صركة وع�������دد اأ�صهمهم، ل�صتالم 

بطاقة احل�صور وا�صتمارات التوكيل.

فعل�������ى ال�ص�������ادة الراغب�������ن يف الرت�ص�������ح لع�صوية جمل��������ش الإدارة 

ا�صتيفاء �صروط الع�صوية وموافقات اجلهات الرقابية.

مالحظـــة:

يف حالة عدم توافر الن�صاب �صوف يعقد الجتماع املوؤجل يوم الثالثاء 

املواف�������ق 2015/10/27م يف مت�������ام ال�صاعة الثانية ع�ص�������رة ظهرًا مبقر 

الوزارة املذكور ويعترب هذا الإعالن �صاريًا على الجتماع املوؤجل.

الفضالة: أكثر من 
500 طالبة اقترعن 

في انتخابات 
كلية »التربية 

األساسية«
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أجواء من الهدوء والسالسة وحسن التنظيم سادت العرس الدميوقراطي الطالبي

بش����كل عام، ولعل الس����بب في 
تواجد الشرطة هو كثرة العنف 
الس����نوات األخيرة  الطالبي في 
الطالبي����ة وأيضا  القوائ����م  بني 
لع����دم وجود عدد كاف من األمن 
الكليات لتنظيم  والس����المة في 
العملية االنتخابية، وشهدت الكلية 
صيحات وهتافات من قبل القوائم 
املش����اركة في انتخابات الطلبة، 
وذلك لتحفيز الروح املعنوية لدى 
الطلبة في املشاركة في االنتخابات 
واالقب����ال على التصويت، حيث 
حرصت القوائ����م الطالبية على 
البوس����تات اخلاصة بها  وضع 
بجميع ارجاء الكلية مع تواجدها 

امام جلان االقتراع. 
وبدوره، ق����ال رئيس مكتب 
النش����اط والرعاي����ة الطالبي����ة 
ورئيس اللجنة في كلية التربية 
األساسية- بنني عماد اسماعيل ان 
االنتخابات سارت بهدوء واقبال 
ضعيف منذ الصباح الباكر فقد 
بلغ اجمالي عدد املقترعني مع بداية 
الفترة املسائية نحو 6٠٠ طالب، 
وان العملية االنتخابية ما زالت 
تسير بهدوء دون وجود معوقات 

اكادميية في نظام التصويت.
في كلية الدراسات التجارية 
ارتفعت »الشيالت احلماسية« التي 
تغنت بها القوائم املتنافسة وكان 

إقبال الطالبات الفتا وكثيفا أمام 
جلنة االقتراع منذ الساعات األولى 
لإلدالء بأصواتهن على عكس جلان 
الطلب����ة التي كان احلضور فيها 
خفيف����ا في الفت����رة الصباحية، 
الكلية  ولونت مداخل وساحات 
بفرعيه����ا »البن����ني والبن����ات« 
بالشعارات و»البوسترات« املؤيدة 
للقوائم األربع، وتواجد أعضاء 
ومنسقو القوائم لتشجيع الطالب 

على التصويت. 
ب����دوره، أكد رئي����س مكتب 
النشاط والرعاية الطالبية في كلية 
الدراسات التجارية ورئيس جلنة 
االقتراع »بنني« خالد الكندري أن 

فترة التصويت بدأت منذ الساعة 
التاسعة صباحا واستمرت حتى 
الساعة الرابعة وسط إقبال طالبي 
مقبول في الساعات األولى على 
أن تزداد أعداد املقترعني في فترة 
الظهيرة، مشيرا إلى أن عدد الطالب 
املقترعني بلغ في إحدى اللجان 9٠٠ 
طالب، دون مشاكل تذكر في نظام 
التصويت اإللكتروني وعدم وجود 
حاالت حرمان وحسن تنظيم أمام 
جلان االقتراع من قبل رجال األمن 
ورجال األمن والس����المة ليسير 
العرس الدميوقراطي بأفضل حال 
وإيجابية تامة. وم����ن ناحيتها 
النشاط  أوضحت رئيسة مكتب 

والرعاية الطالبية ورئيس جلنة 
اقتراع البنات في كلية الدراسات 
التجارية ش����ريفة القحطاني أن 
الفترة  الطالبات كبير في  إقبال 
الصباحية، مشيرة إلى أن العملية 
االنتخابية جتري بسالس����ة في 
ظل تعاون من إدارة الكلية، وان 
عدد األصوات بلغ خالل الفترتني 
ل�7٠٠ صوت وأن اإلقبال متزايد في 
الفترة املسائية اكبر من الصباحية، 
مع تواجد تنظيم من قبل األمن 

والسالمة والقوائم الطالبية. 
الدراس����ات  كلي����ة  وف����ي 
التكنولوجية بنني بدأت عملية 
التصويت منذ بداية الصباح الباكر 

بكثافة ولوحظت كثرة املقترعني 
قبل فتح باب التصويت مما شكل 
نوع م����ن االزدحام والربكة لدى 
اللجنة اخلاص����ة بعملية بداية 

االقتراع«.
بدوره، قال رئيس اللجنة في 
الكلية حامد قاسم ل�»األنباء« إن 
مجموع املقترعني في اللجنة ٥139 
طالبا سيدلون بأصواتهم، الفتا إلى 
نقص عدد موظفي العمادة السيما 
في سير عملية االنتخاب، مبينا انه 
متت االستعانة بعدد من موظفي 
العمادة لسد النقص إلكمال عملية 

االقتراع على اكمل وجه. 
أما كلية الدراسات التكنولوجية 

بنات فقالت رئيسة اللجنة بدرية 
بو غيث إن ع����دد الطالبات 11٥٠ 
صوتت منه����م ٥٠٠ طالبة حتى 
الظهر، مبينة أن عملية االقتراع 

سارت بشكل منتظم.
وفي معهد االتصاالت واملالحة 
وكلي����ة التمريض بن����ات، قالت 
رئيس����ة اللجنة ليلى ماجكي إن 
أصل املقترعني ف����ي اللجنة 891 
طالبة، مبينة أن اإلقبال كان في 
الفت����رة الصباحية اكثر مما هو 
عليه اآلن ظهرا مش����يدة بوعي 
الطالب����ات في عملي����ة االقتراع 

والتزامهن بالنظام.

ختم االستمارة قبل االقتراع طالب يقترع في »التربية األساسية«

إحدى دور النشر املشاركة في معرض الكتاب

»GUST  « النادي اإلجنليزي في
نظم معرضاً للكتاب

أقام النادي اإلجنليزي بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
معرضا للكتاب في احلرم اجلامعي مبشرف على مدار يومي األحد 
واالثنني املاضيني، ش����اركت فيه بعض دور النش����ر وعرض فيه 
مجموعة من الكتب التي تهم الطالب اجلامعي وبأسعار في متناول 

اجلميع.
وقالت رئيسة النادي اإلجنليزي أروى الرميحي، إن النادي أقام 
املعرض إميانا برسالته نحو طلبة اجلامعة والتي جتعلنا دائما ما 
نكون أكثر س����عيا في تلبية احتياجات األسرة اجلامعية وخاصة 
الطلبة، مشيرة الى أن املعرض يأتي مع بداية العام الدراسي اجلامعي. 
وأضافت الرميحي أن النادي قد أستهل انشطته في وقت سابق بإقامة 
محاضرتني، األولى كانت لكاتبني كويتيني شرحا جتربتهما لطلبة 
اجلامعة، والثانية كانت محاضرة تعريفية لتخصصات ومجاالت اللغة 
اإلجنليزية وكانت تلك احملاضرة بالتعاون مع قسم اللغة اإلجنليزية 
باجلامعة وحتدث فيها رئيس وأعضاء قسم اللغة اإلجنليزية عن 
مجاالت اللغة وتخصصاتها والتي يقومون بتدريسها للطلبة في 
اجلامعة وقد حضرها طلبة القس����م واملهتمني بتلك التخصصات 

والتعريفات باللغة اإلجنليزية من اجلامعة وخارجها.
وأعلنت عن تنظيم مسابقة للتهجي على مستوى الكويت يشارك 
فيها كافة جامعات الكويت احلكومية واخلاصة وسيعلن عن جوائز 
قيمة للفائزين فيها، مؤكدة أن النادي بصدد إقامة مؤمترات وندوات 
أدبية يستضيف فيها أدباء وكتاب من الكويت وخارجها يتحدثون 
إل����ى الطلبة عن أعمالهم وأنش����طتهم األدبية والقصصية ليتعلم 
منها طلبتنا حتى نغرس فيهم الكتابة األدبية تعليما وحتفيزا لكل 

الراغبني في تعلم الكتابة االدبية.

حضور ملحوظ لطالبات  كلية التربية االساسية  )محمد هاشم - محمد خلوصي(

القحطاني: »األمن 
والسالمة« بذلت 

جهوداً كبيرة
لتأمني العملية 

االنتخابية

ازدحام قبل االقتراع في كلية الدراسات التكنولوجية

طالبات خالل التصويت االلكتروني في انتخابات »التطبيقي«

شيالت حماسية  في »التجارية« وحضور ملحوظ لطالبات »التربية األساسية« 
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بعد قرار وزارة الصحة بتخفيض أسعار األدوية

دانيا شومان

حتى األس���بوعني املاضيني كان 
الس���كري والضغط  بعض مرضى 
يشدون الرحال إلى مدينتي اخلفجي 
أو حفر الباطن احلدوديتني القريبتني 
بهدف شراء احتياجاتهم الشهرية من 
أدوية أمراضهم كدواء »جنوڤيا« لألول 
و»دايڤون« للثان���ي، هذه حقيقة ال 
يستطيع أحد إنكارها وجاء لكي يثبتها 
قرار وزارة الصحة األخير الذي مت 
تطبيقه بداية الشهر اجلاري بخفض 
أس���عار أغلب األدوي���ة إلى النصف 
تقريب���ا، لكي يثبتها أوال ولتخفيف 
معاناة املرض���ى ورفع العبء عنهم 

ثانيا.

نقلة نوعية

الدكت���ور الصيدلي وضاح أحمد 
يص���ف القرار بأنه نقلة نوعية بكل 
املقاييس ويتس���اءل عما إذا كان له 
تأثير كبير على حركة البيع والشراء 
في سوق األدوية سواء لنقاط البيع 
وأعني الصيدليات أو املستهلكني من 
املرضى خاصة املصابني بأمراض مزمنة 
كالضغط والسكري؟ ويقول: القرار � 
بعد تخفيض أسعار غالبية األدوية 
بنسبة ٥٠٪ تقريبا � خدم املستهلك 
بش���كل كبير، وأعني أن بعضا من 
الزبائن كان يرفض شراء األدوية من 
الصيدليات الكويت ألن أسعارها أغلى 
بنسبة ١٠٠٪ من نظيراتها في اخلليج، 
واعرف كثي���را من زبائني املصابني 
بالس���كري والضغط يسافرون إلى 
اخلفجي في اململكة العربية السعودية 
لشراء كميات من احتياجاتهم الدوائية 
رمبا لثالثة أشهر من الصيدليات هناك 
وهو م���ا يوفر عليهم بني ١٠٠ و٢٠٠ 
دينار وهو فارق كبير عما لو اشتروه 

من الكويت«.
ويؤكد احمد الذي يعمل في مجال 
الصيدلة منذ ٣٠ عاما أن قرار التخفيض 
موفق لوزارة الصحة ويخدم املرضى 
خاصة من املصابني باألمراض املزمنة 
وكذلك يخدم حركة بيع األدوية في 

الصيدليات بذات الدرجة«.

قرار تاريخي

الدكتورة  من جانبها، اعتب���رت 
الصيدالني���ة عصمت محم���د قرار 
تخفيض أس���عار األدوي���ة األخير 
صائبا ومنصفا قائلة: »منذ سنوات 
ونحن في مجال البيع بالصيدليات 
تعودنا على قرارات حتديد أس���عار 
األدوية ولكن معظمها كان للتحديد 
وليس التخفيض لذلك اعتبر القرار 
األخير تاريخي���ا إذ إنه لم يحدد بل 
خفض أس���عار األدوية إلى النصف 
متاما وجعلها قريبة ألس���عارها في 
أقط���ار اخلليج العرب���ي وحتى في 

من جانبه يصف علي اجلاسمي قرار 
وزارة الصحة بتخفيض اسعار االدوية 
مبا يقارب من ٥٠٪ بانه تاريخي قائال: 
»انا مصاب بالضغط منذ ١٠ سنوات 
وكنت ارى التباين الكبير في اسعار 
االدوية في الكويت وخارجها فمثال 
الدواء الذي أتناوله كان س���عره في 
الكويت قبل القرار ٢٥ دينارا وفي دبي 
كان بحدود ١٢ ونصف وفي اململكة 
العربية السعودية بحدود ١٣ دينارا 
ولكن بعد القرار اصبح س���عره ١٢ 
دينارا وهو امر كنا نطالب به منذ زمن 
»واعرب عن ش���كره لوزارة الصحة 
على قيامها بتوحيد اسعار االدوية مع 
نظيراتها في اخلليج العربي والدول 

العربية االخرى«. 

مراقبة المستشفيات الخاصة 

وثمن احمد الفيلكاوي قرار وزارة 
الصحة بتخفيض اس���عار االدوية 
ووصفه بانه جريء ومنصف وعادل 
وقال: »التخفيض كان يجب ان يكون 
منذ سنوات طويلة حيث ان اسعار 
االدوية في البالد اعلى بثالثة أضعاف 
من الدول املجاورة وكنا نستغرب هذا 
التفاوت الذي لم يكن له تفسير، فكيف 
تسافر الى الس���عودية او االمارات 
وجتد دواء معينا سعره بدينار بينما 
س���عره في الكويت نحو ٧ دنانير، 

دول عربية كمصر ولبنان وبش���كل 
معقول ومتسق«. دواء جنوڤيا ملرضى 
السكري على سبيل املثال � والكالم 
مازال للدكتورة عصمت � كان سعره 
قبل القرار ٢٤ دين���ارا وبعد القرار 
اصبح ١٢ دينارا، وهناك ايضا دواء 
دايڤون ملرضى الضغط كان سعره 
قبل القرار ١٩ دينارا واآلن مت حتديده 
بنح���و ٩ دنانير فقط، وغيرهما من 
األدوية، وال شك أن هذا القرار سينشط 
سوق بيع األدوية بل واالهم سيحمي 
جيوب مرضى األمراض املزمنة ويوفر 

كثيرا عليهم.

حرج مع المرضى 

الصيدلي م. م والذي رفض كشف 
اسمه كان له رأي مغاير متاما حيث 
قال: »املش���كلة أن األسعار اجلديدة 
كانت مفاجئة للصيدليات التي متتلك 
مخزونا اشترته من املوردين بالسعر 
القدمي ولكنها مضطرة لبيعه بخسارة 
للزبائن بعد تطبيق السعر اجلديد«. 
ويضيف م. م: »كنا نتمنى من وزارة 
الصحة أن متهلن���ا كما كانت تفعل 

سابقا لتصريف ما بحوزتنا«.
وكشف م.م أن بعضا من املوردين 
يرفض توريد بع���ض األدوية التي 
مت تخفيض أس���عارها إلى النصف 
وهو ما يوقع الصيدليات -باعتبارها 

نقاط بي���ع - في حرج مع مرضاها 
من الزبائن.

ثلث السعر

الزبائن )املرضى( الذين التقتهم 
»األنباء« خالل جولتها أبدوا ارتياحا 
كبيرا لقرار وزارة الصحة بتخفيض 
أسعار األدوية واجمعوا على انه سليم 
وصائب وف���ي محله بل إن بعضهم 
اعتبره متأخرا وهو ما يصفه فرحان 
الرشيدي قائال:»أنا مصاب بالضغط 
وهو م���رض مزمن وكنت � في حال 
عدم توافر دوائي في املستش���فيات 
احلكومية � أجد نفسي مضطرا للذهاب 
إلى مدينة حفر الباطن بالسعودية 
وأشتري كميات منه إذ إن سعر ١٠ علب 
منه هناك تعادل قيمة ٥ علب أشتريها 
من الكويت، وهناك املئات غيري من 
املرضى ممن يلجأون لشراء األدوية 

من خارج البالد لرخص ثمنها«.
اما عادل احمد وهو مقيم لبناني 
فيقول: »في السابق كنت اطلب من 
أس���رتي في لبنان بني فترة وأخرى 
إرسال أدوية السكري لي من هناك 
وبكميات كبيرة الن أسعارها في لبنان 
� تقريبا � ثلث س���عرها في الكويت 
ولكن بعد القرار األخير لم أعد اطلب 
االدوية من لبنان وأقوم بشرائها من 
الكويت الن األسعار أصبحت متقاربة«. 

ومثال دواء مسكن آلالم العضالت 
سعره في دبي ١٤ درهما إماراتيا وفي 
الكويت كان يب���اع بنحو ٨ دنانير، 
التخفيض اصبح سعره  واآلن بعد 

دينارا ونصف الدينار«.
ويوضح علي س���الم وجها آخر 
لتأثير خفض اسعار االدوية قائال: 
»في السابق كان املريض باالنفلونزا 
يذهب الى مستشفى او عيادة خاصة 
ويقوم بفتح ملف والكش���ف مببلغ 
٣٠ دينارا ثم يقوم الطبيب بصرف 
ادوية ومسكنات ومضادات حيوية 
بنحو ٢٥ دينارا ولكن االن بعد القرار 
االدوية ذاتها ال تكلف ١٢ دينارا، وهو 
والشك امر يصب في مصلحة املرضى 

من مواطنني ومقيمني«.
ورحبت س���ارة فرح���ان بقرار 
تخفيض اسعار االدوية، لكنها طالبت 
� في الوق���ت ذاته � بان تقوم وزارة 
الصحة بخطوة مماثلة ملراقبة اسعار 
خدمات بعض املستشفيات اخلاصة 
مثل األشعة وفحوصات الدم وغيرهما 
وكذلك اسعار فتح امللفات والكشف، 
وقالت: »من امله���م ان تبدأ الوزارة 
مبراجعة اخلدمات الصحية فهي ال 
تقل أهمية عن حتديد وخفض اسعار 
االدوية النه���ا في النهاية تصب في 
صالح املرضى وتسهل حصولهم على 
اخلدمات الصحية بأسعار معقولة 

وفي متناول اجلميع«.
هناء سعد كشفت عن جانب آخر 
ظه���ر خالل اليوم���ني املاضيني بعد 
القرار وه���ي اختفاء انواع  تطبيق 
من االدوية من بع���ض الصيدليات 
وقالت: »القرار وال شك سليم ولكني 
الحظت خ���الل اليومني املاضيني ان 
بعض الصيدلي���ات تعتذر عن عدم 
توافر دواء مع���ني خاصة تلك التي 
مت تخفيض أسعارها الى النصف«، 
مؤكدة انها بحثت في أربع صيدليات 
بحولي عن دواء لوالدتها ولم جتده، 
وكلما ذهبت الى صيدلية ابلغوها انه 
غير متوافر بينما في الس���ابق كان 
متوفرا على الدوام في كل الصيدليات، 
وتضيف هناء: »بحس���ب ما فهمت 
من اصحاب تلك الصيدليات انهم ال 
يس���تطيعون بيعه بالسعر اجلديد 
املخفض النهم اشتروه بسعره القدمي 
وهو ما يوقعهم بخسارة واضحة«.

وحول قضية اختفاء االدوية التي 
انخفضت أسعارها الى النصف من 
بعض الصيدلي���ات يقول الصيدلي 
محمد عادل انه كان يجب على وزارة 
الصحة ان متنح الصيدليات مهلة شهر 
لتصريف مخزونها من تلك االدوية 
قبل تطبيق القرار، وذلك ألن املخزون 
الذي لدى الصيدليات من االدوية مت 
شراؤه بالسعر القدمي من املورد وهي 
اآلن مطالبة ببيعه بالسعر اجلديد 

وهو يعني خسارة حتمية«.

باإلجماع.. القرار تاريخي 
وجريء وصائب ويحمي 
جيوب املرضى وينشط 

سوق األدوية

الصيادلة: »الصحة« 
فاجأتنا واملوردون 

يرفضون توريد األدوية 
التي انخفض سعرها 

ونحن في حرج

متى تقوم الوزارة 
بخطوة مماثلة ملراقبة 

أسعار خدمات 
املستشفيات اخلاصة 

كاألشعة والتحاليل؟

»أسعار األدوية« قضية حيوية.. تتقاذفها الشركات والوكالء، لتحقيق أكبر 
املكاسب دون مراعاة ألحوال املرضى.. »األنباء« تفتح هذا امللف بعد قرار 

وزارة الصحة بتخفيض أسعار عدد من األدوية. وسنواصل على مدار هذا 
األسبوع تناول هذه القضية من مختلف جوانبها.

أصحاب األمراض املزمنة:
وداعًا لصيدليات اخلفجي 

وحفـر الباطن وبيروت ودبي
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أقرت الترخيص لعمل سياج حول موقع »مدفن احلوت« بجزيرة فيلكا

»العاصمة«: تطوير »املباركية« بانتظار امليزانية

احمليلبي: حوادث  البناء تستوجب  املساءلة

الديوان األميري على مشروع 
مركز الش����يخ جابر األحمد 
الثقافي االجتماعي مبنطقة 
الشويخ. كما متت التوصية 
بعقد ورش����ة عم����ل لبحث 
مش����روع احلدائق املعلقة 

بشارع فهد السالم.

املوافقة على اقتراح العضو 
د.حسن كمال بشأن إنشاء 
جس����ر يربط بني منطقتي 
املنصورية والقادسية على 

الدائري الثاني. 
كما مت����ت املوافقة على 
العامة للبيئة  الهيئة  طلب 
ترخيصا لعمل سياج مؤقت 
حول موقع مدفن احلوت في 
جزيرة فيلكا. وأشار الى أنه 
متت تأجيل بحث االضافات 
والتعدي����الت املطلوبة من 

العاصمة  أوصت جلنة 
خالل اجتماعها أمس برئاسة 
مقرر اللجنة م.علي املوسى 
على اقتراح األعضاء د.حسن 
كمال، علي املوسى، أسامة 
العتيبي، د.منصور اخلرينج، 
فهد الصانع بش����أن تطوير 
املباركية واملنطقة  س����وق 
احمليطة به بعد رصد مبلغ 
من ميزاني����ة 2016 - 2017 

لعملية التطوير.
وقال املوس����ى انه متت 
املوافقة على طلب صاحب 
العالق����ة تعديل مس����احة 
قسيمة بالقطعة 9 مبنطقة 
القادسية دون أن يكون هناك 
تثمني. كما متت املوافقة على 
طلب وزارة الصحة ترحيل 
)مقص����ف( كش����ك األلعاب 
والبقالة املتعارضني مع مدخل 
طوارئ املركز الصحي مبنطقة 
علي املوسى مترئسا اجتماع جلنة العاصمةالصليبخات قطعة 5. وكذلك 

وفي جمعية املهندس���ني 
الكويتية سبق وأن حذرت 
من االستمرار في التراخي 
بتطبيق القوانني ومحاسبة 
املقصري���ن مم���ا أدى إلى 
زيادة في اخلسائر املادية 
والبش���رية في مش���اريع 
القطاعني العام واخلاص.

فصول التسيب بتطبيق 
األنظمة والقوانني اخلاصة 
باشتراطات األمن والسالمة، 
مضيفا أن ذلك دليال آخر على 
عدم وجود رقابة لصيقة أو 
اشراف مباشر من املكاتب 
الهندسية واجلهات الرقابية 
املعنية في تطبيق وفرض 
إجراءات األمن والسالمة في 
املواقع اإلنشائية، مضيفا 
أن األمر بات يس���توجب 
مس���اءلة مهنية وجنائية 
فحياة األبرياء من العمالة 
واخلس���ائر غي���ر املبررة 
بات���ت من س���مات البناء 
والتشييد في الكويت وهو 
أمر مرفوض مهنيا وأخالقيا 

وقانونيا. 
ودعا م.احمليلبي إلى فتح 
هذا امللف على مصراعيه 
ونش���ر نتائج عمل جلان 
التحقيق في هذه احلوادث 
ووضع توصياتها موضع 
التنفيذ من قبل كل األجهزة 

بالدولة.
وتابع: إنن���ا في جلنة 
الهندس���ية  املهنة  مزاولة 

جددت جلن���ة مزاولة 
املهنة الهندسية في بلدية 
الكويت وجمعية املهندسني 
الكويتية دعوتها السلطتني 
التش���ريعية والتنفيذية 
واألجهزة املعنية في الدولة 
إلى وقف���ة جادة للحد من 
ح���وادث أعم���ال البن���اء 
والتشييد والهدم التي باتت 
ظاهرة تدعو إلى القلق في 
املجتمع والدولة، مشيرة 
إلى أن استمرار االستهتار 
بأرواح العاملني في املشاريع 
اإلنش���ائية وتك���رار هذه 
احلوادث بشكل متواتر يؤكد 
أن هناك خلال في تطبيق 
إجراءات السالمة وااللتزام 
باملواصفات واالشتراطات 

وكودات البناء عموما.
اللجنة  وقال رئي���س 
واجلمعية م.سعد احمليلبي 
إن ما شهدناه قبل يومني 
انهيار س���قف  في حادث 
في مشروع إنشاء عمارة 
مبنطقة العقيلة ومن قبلها 
بيومني حادث آخر مبنطقة 
م. سعد احمليلبيالشرق، فصالن جديدان من 

مانع العجمي مترئسا ورشة العمل 

العجمي: إنشاء مستشفى خلدمة املواطن مقابل أسواق القرين

حصر األراضي احلكومية غير املستغلة في مبارك الكبير

جدية بعض اجلهات احلكومية 
بتوفير بعض اخلدمات.

٭ يعقوب بوغيث الهيئة 
العامة للبيئة: ستقوم الهيئة 
النفايات  بتسليم موقع ردم 
بناء عل���ى  قان���ون حماية 

البيئة.
٭ مشعل اإلبراهيم: القانون 
ألزم البلدية باسترجاع جميع 
املرادم خالل سنة خاصة أنها 
اآلن مس���ؤولة عن 16 مردما 
ملعاجلته���ا خاصة بأن موقع 

القرين مت إعادة تأهيله.
٭ خالد الس���عد: طبيعة 
األرض ال ميكن إقامة مشاريع 

على املرادم حاليا.
٭ سميرة القناعي محافظة 
مبارك الكبير: هناك محاوالت 
ملعاجل���ة موقع مردم القرين 
خاصة ان���ه ال توجد تقارير 
علمي���ة به���ذا اخلص���وص 
واحملافظة بحاجة إلى املباني 

في ظل نقص األراضي.
٭ محسن املطيري مختار 
العدان: املوقع مقام عليه اآلن 

مبان.
٭ مان���ع العجمي: نطلب 
من الهيئة العامة للبيئة تقدمي 
كتاب رسمي إلى اللجنة خالل 

شهر بشأن وضع املردم.
املي���ع: ضرورة  ٭ عادل 
إيج���اد كت���اب رس���مي من 
الصحة والبيئة بشأن تسليم 
املوقع لبيان س���المة املوقع 

لالستغالل.
٭ اللواء محمد الدرعي من 

مكتب احملافظ: مت إرسال كتاب 
من الهيئ���ة العامة للمحافظ 
بشأن تسليم املوقع وان يتم 

استغاللها.
٭ مان���ع العجم���ي: يتم 
مخاطب���ة وزارة املواصالت 
بشأن التنازل عن مقسم القرين 

لعمل حكومة »مول«.
٭ مانع العجمي: ضرورة 
أن يكون هناك تنس���يق بني 

البلدية.
واحملافظة بش���أن إيجاد 
موقع لتبرع جمعية صباح 
الس���الم إلنشاء مركز صحي 

في املنطقة.
٭ سالم الزنكي من وزارة 
األشغال: بخصوص تكليف 
وزارة األشغال بشأن البنية 
التحتية ملنطقة ابواحلصانية 
فإننا وجدنا بعض املعوقات 
تتعلق باملس���ارات مما جعل 
املتعهد يتوقف عن العمل حلني 

حل املشكلة.
٭ مانع العجمي: نطلب من 
وزارة األشغال تقدمي تقرير 
حول البنية التحتية ملنطقة 

ابواحلصانية.
الس���ويطي  ٭ يعق���وب 
املقاول ال  ابواحلصانية:  من 
يرغب في التكملة وقد هرب 

لألسف.
٭ مانع العجمي: بخصوص 
الطلب من الشؤون االجتماعية 
بتخصيص موقع ملقهى شعبي 

باحملافظة.
٭ الوكيل املساعد للتنمية 

االجتماعية في وزارة الشؤون 
علي الرومي: ان الوزارة ترغب 
بتخصي���ص مقهى ش���عبي 
يحتوي عل���ى ألعاب  اطفال 
ونح���ن بانتظ���ار املوافقات 
الرسمية لتخصيص املوقع.

٭ مانع العجمي: محافظة 
مبارك الكبير تعاني من شح 
االراض���ي ولذل���ك الب���د من 
االستفادة جيدا من االراضي 
املوجودة الستغاللها من جميع 

وزارات اخلدمات.
٭ ممث���ل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية: جميع 
املراسالت بخصوص تخصيص 
مواقع إلدارة املساجد مازالت 
حبيسة ادراج املسؤولني في 

إدارة التنظيم.

٭ مانع العجمي: اطلب من 
املسؤولني في وزارة التربية 
تقدمي تقرير حول مدى حاجتهم 
امل���دارس ف���ي منطقتي  من 

املسيلة وأبواحلصانية.
٭ مختار منطقة القصور 
غازي العتيب���ي: نحتاج الى 
مخفر ومستوصف في منطقة 

القصور.
٭ مانع العجمي: نتمنى 
أن تكون ورشة العمل القادمة 
االخي���رة لتحقي���ق بع���ض 
االحتياجات وخاصة االراضي 
املطلوبة جلميع اجلهات، حيث 
التنظيم  إدارة  سيتم تكليف 
حلص���ر االراضي املخصصة 

غير املستغلة حاليا.

باالنشطة التجارية، الفتا الى 
أنه كان يفترض الرجوع الى 
املجلس البل���دي دون اتخاذ 

قرار.
وأوضح أن اللجنة ستبحث 
حيثيات احلك���م بعد الطلب 
اللجن���ة بصورة من  تزويد 
احلكم رس���ميا م���ع عرض 
املقدمة من  الدف���اع  مذكرات 
االدارة القانوني���ة للمحكمة، 
مشيرا الى أن ذلك يترتب عليه 
الغاء قرارات املجلس البلدي 
في جميع املناطق الصناعية 
واحلرفية، متسائال: من يتحمل 

تلك اخلسائر؟
داعيا وزي���ر البلدية إلى 
تش���كيل جلن���ة ملعرفة من 
أعطى األوامر بإيقاف أو إصدار 
التراخيص لهذه املنطقة إضافة 
إيقاف جتديد تراخيص  إلى 

اإلعالنات.
وفيم���ا يل���ي تفاصي���ل 

الورشة:
٭ مانع العجمي: إن ورشة 
العمل تعتبر الثانية بناء على 
البلدي  توصية من املجلس 
مؤك���دا جدية جلن���ة مبارك 
الكبير وحرصنا على توفير 
االحتياج���ات لهذه احملافظة 
حيث متت دعوة املسؤولني 
بوزارات اخلدمات ولذلك نشيد 
بجهودكم حلضور هذه الورشة 
بهدف حتقيق مصلحة مشتركة 
للمواطن الكويتي. كما يؤسفنا 
ع���دم التزام بع���ض الوكالء 
بهذا االجتماع كما يعني عدم 

أكد رئي���س جلنة مبارك 
الكبي���ر مانع العجمي أهمية 
ال���وزارات مبا  التزام جميع 
جاء بتوصية ورش���ة العمل 
األول���ى، وأبرزه���ا تكلي���ف 
إدارة التنظيم بش���أن حصر 
األراضي املخصصة للجهات 
احلكومي���ة غير املس���تغلة 
مع تقدمي مخططات توضح 
الفضاء  مواقع تلك األراضي 

في احملافظة.
وقال العجمي بعد ورشة 
العمل أم���س والتي حضرها 
الوكالء املس���اعدون ومديرو 
بع���ض اجله���ات احلكومية 
املختصة مبناقشة احتياجات 
احملافظة ان الهدف من  ذلك 
توفي���ر األراض���ي إلقام���ة 
املشاريع الناقصة باحملافظة 
مثل حتويل مقسم القرين الى 
مبنى »حكومة مول« مع توفير 
أرض من قبل البلدية إلقامة 
السالم  تبرع جمعية صباح 
إلنش���اء مركز طبي مبنطقة 
صباح السالم مع توفير املقهى 

الشعبي في احملافظة.
العجمي: مت تكليف  وقال 
البلدية ممثلة بإدارة التنظيم 
للتنسيق مع الطيران املدني 
املراقبة اخلاص  ب���رج  لنقل 
بهم إلقامة مستش���فى يخدم 
احملافظة تنفيذا لقرار املجلس 
البلدي ملوقعه مقابل أسواق 

القرين.
وذكر أنه مت تقدمي تقرير 
مفص���ل عن م���ردم القرين، 
مش���يرا الى أن���ه مت تكليف 
جلنة من إدارة محافظة مبارك 
الكبير بالتنسيق مع اجلهات 
احلكومية لتقدمي تقرير عن 
احتياجاتها خالل ش���هر مع 

التنسيق مع البلدية.
وأكد أن ما قامت به البلدية 
من إيق���اف إصدار تراخيص 
أسواق القرين مخالف للقانون، 
مش���يرا الى أن قرار االيقاف 
ش���فهيا دون أن يكون هناك 
شيء رسمي، مؤكدا ضرورة 
البلدي  الى املجلس  الرجوع 
للبحث في احلكم الصادر من 
محكمة التمييز في قضية إلغاء 
قرار املجلس البلدي املتعلق 

إيقاف إصدار تراخيص أسواق القرين مخالف للقانون وحتويل مقسم القرين إلى مبنى »حكومة مول«
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املشاركون في 
البرنامج عبروا عن 

فرحهم وسعادتهم 
لتخطيهم املرحلة 

األولى من قبل اللجنة 
االستشارية

صادق قاسم قدم 
محاضرة عن حتويل 
األفكار إلى مشاريع.. 

واستعرض آلية اختراع 
املقص اجلراحي

اخلراز حاضر عن 
التصميم الهندسي 

الصناعي وأدوات 
لتقليل الوقت 

والتكاليف

املبادر صالح عبداهلل

املبادر دخيل الهاجري

املبادر عبداهلل صادق

املبادر سالم العجمي

احللقة الثانية من البرنامج شهدت توزيعهم على 4 مجموعات لتعزيز العمل اجلماعي فيما بينهم في مرحلة التدريب

»املبادر« ينطلق إلى تدريب املشاركني على حتويل األفكار إلى منتجات

األولى. ومنها إلى املبادر أحمد 
يونس الذي عبر عن فرحته 
املبادرين  الختياره ضم����ن 
املبادر سالم  املتأهلني كذلك 
العجم����ي عبر ع����ن فرحته 
باتصال املبادر وإخباره بتأهله 

للمرحلة الثانية.
وبعد ذلك قدم مستش����ار 
املبادرين م.من����ذر املعتوق 
توضيح����ا أن����ه مت توزي����ع 
املبادرين على فرق، حيث انه 
مت عمل 4 مجموعات للمبادرين 
لتعزيز العمل اجلماعي فيما 
بينهم خالل مرحلة التدريب، 
وطل����ب منهم تق����دمي فكرة 

وهن: )أسماء العنزي - أسماء 
العتيق - جنان الش����هاب - 
مرمي عبدالرسول( باختيار 
رئيس الفريق من خالل عمل 
قرعة فيما بينهن وكتابة اسم 
كل مبادرة في ورقة واختيار 
ورقة عش����وائيا لتكون هي 
رئيس����ة الفري����ق وقد وقع 
االختيار على م.جنان الشهاب 

كرئيسة الفريق.

تحويل األفكار لمنتجات

وبعد ذلك توجه املبادرون 
العمل فقد كان  إلى ورش����ة 
املخترع صادق قاسم من مركز 

صناعية وإنشاء روح املنافسة 
املركز  بينهم للحصول على 

األول في هذه املرحلة.
وأوضح املبادر أحمد يونس 
أنهم سعداء جدا بفكرة تقسيم 
املجموعات وأنهم سيعملون 
على تقدمي األفضل للجنة كما 
أوضح املبادر سالم العجمي 
أنه في املرحلة الثانية وعملية 
تقسيم املجموعات فكرة رائعة 
ومشوقة لهم حيث إنها تعطي 
جانبا كبيرا من التحدي فيما 
بينهم ومش����اركتهم بأفكار 

بعضهم البعض.
وقد قام فريق املهندسات 

اإلجاب����ة ف����ور وقوفهم أمام 
الكاميرا.

وبعدها مت تقدمي محاضرة 
عملية للمبادرين عن طريق 
العبدالرزاق  م.عبدال����رزاق 
ومت تقدمي محاضرة لهم عن 
تنفي����ذ مناذج املش����روعات 
وما األدوات املستخدمة لهذا 
التصميم وكانت احملاضرة 
في ورشة للخراطة وقد قامت 
كل مجموعة برسم تصميم 
مختلف لتنفيذه عمليا على 
ماكينة اخلراط����ة، وقد قام 
العبدالرزاق  م.عبدال����رزاق 
املبادري����ن بعض  بإعط����اء 
املهارات واخلب����رات لكيفية 
التعامل مع ماكينة اخلراطة، 
وبعدها قام����ت كل مجموعة 
بالعمل على املاكينة وتنفيذ 
التصميم الذي رسموه على 

الورق.
وعب����ر املب����ادرون ع����ن 
س����عادتهم به����ذه احملاضرة 
وعل����ى م����دى اس����تفادتهم 
العملي����ة وتعلمهم  من هذه 
ألش����ياء جديدة ل����م يكونوا 

يعرفونها.
إل����ى محاضرة  وأخي����را 
م.عارف العوضي من شركة 
صناعة الكيماويات البترولية 
PIC ومحاض����رة عن اإلدارة 
الصناعي����ة والت����ي أوضح 
في ما ه����ي الرؤية واألدوات 
املس����تخدمة للحصول على 
أداء  األفضل وكيفية تطوير 
 six( اإلدارات ومت شرح ما هي

sigma 6 سيجما(.
املبادر حمد نبيل  وأشار 
الصايغ إلى مدى اس����تفادته 
من م.عارف العوضي ومدى 
استفادته من احملاضرة في 
كثير من األمور منها طريقة 
اإلنتاج وكيفية تعاملهم مع 
معايير ضبط اجلودة وكيفية 
رس����م خط اإلنتاج وكيفية 
اختي����ار املعايير الس����ليمة 

للبيئة.

املش����روع بخطوات بسيطة 
وسهلة وسريعة.

كما أوض����ح املبادر أحمد 
يونس أن هذه احملاضرة كانت 
سهلة بالنسبة له ألنه سبق 
وتعامل مع مثل هذه األمور 
من قبل في كونه مخترعا من 
البداية، مؤكدا أن املنافس����ة 
س����تدخل في مرحلة صعبة 

بينهم.

تقليل الوقت والتكاليف

أما احملاضرة الثانية فكانت 
ع���ن طريق م.حم���د اخلراز 
ومحاض���رة ع���ن التصميم 
الهندسي الصناعي )أدوات 
املبادرين  للتصميم( لتخدم 
ف���ي مش���اريعهم والتركيز 
على الوقت والتكلفة وكيفية 
استخدام هذه األدوات لتقليل 
الوقت والتكاليف، وهي عبارة 
عن برامج للحاس���ب اآللي 
التكلفة  تستخدم في تقليل 
والوق���ت إلجناز املش���روع 
وقدمت فكرة ع���ن برنامج 
 AUTU CAD الرس���م مث���ل
وبرنام���ج ANSYS وبرنامج
 3D MAX ،Sketchup ، Revit
وقدم م.حمد اخلراز ش���رحا 
له���ذه البرام���ج للمبادرين 
الس���تخدامها فيم���ا بعد في 

تنفيذ مشاريعهم.
املب����ادر صالح  وأب����دى 
عبداهلل احلبي����ب واملبادرة 
جنان الشهاب على سعادتهما 
م����ن ه����ذه احملاض����رة التي 
اس����تفادا منه����ا كثيرا حيث 
إن ه����ذه البرامج والعمل بها 
ستوفر عليهما الوقت والتكلفة 

كثيرا.
وبعدها مت عرض تقرير عن 
املبادرين عن عدم خبراتهم في 
الوقوف أمام الكاميرا فقد كانت 
هناك أخطاء من املبادرين في 
احلوارات الفردية أمام الكاميرا 
فقد كانت مشكلتهم أن السؤال 
املوجه لهم قد ينس����ى ومعه 

صباح األحمد للموهبة واإلبداع 
هو احملاضر األول في مرحلة 
التدريب وقدم محاضرة عن 
حتويل األفكار إلى مشروع، 
وقد قام احملاضر صادق قاسم 
بشرح هذه العملية للمبادرين، 
حيث إن عملية التحويل تأخذ 
عدة خطوات وتتطلب صبرا 
من املبادر أو املخترع إلى أن 
يصل إلى املنتج النهائي الذي 

يرغب به.
وقد استعرض قاسم فكرتني 
وكيفية انتقالهما من شهادة 
إلى منتج ينزل السوق العاملي 
وقام بتقدمي الفكرة األولى وهو 
أحد براءات االختراع املوجودة 
مبركز صباح األحمد للموهبة 
واإلبداع والفكرة عبارة عن 
مق����ص للعمليات اجلراحية 
يتحرك بشكل رأسي من اليد 
تنتج عن����ه حركة أفقية من 
األسنان لتس����هيل عمليات 
اجلراحة، وقد قام املبادرون 
املق����ص وأب����دوا  بفح����ص 
اندهاشهم من هذا االختراع 
وكيفية سهولة استخدامه في 
العمليات اجلراحية ملساعدة 
األطباء ف����ي عملية اخلياطة 

للجروح.
كما اس����تعرض قاس����م 
فكرة أخرى مت تطويرها في 
مركز صباح األحمد للموهبة 
واإلبداع وهي عبارة عن طفاية 

للحريق سهلة احلركة.
وقد نبه م.منذر املعتوق 
املبادرين إلى املخترع صادق 
قاسم مخترع العرب، مشددا 
على ض����رورة االس����تفادة 
من هذه األف����كار لكي تقوم 
كل مجموع����ة باختيار فكرة 
مناسبة وجديدة لتقدميها أمام 
اللجنة بعد االنتهاء من فترة 

التدريب.
وعقب احملاضرة، أوضحت 
املبادرة م.جنان عصام الشهاب 
أن هذه الورشة استفادت منها 
كثيرا واختصرت كيفية تنفيذ 

يواصل برنامج »املبادر« 
فعاليات����ه لتأهي����ل الكوادر 
الوطنية بشكل يتواكب مع 
متطلبات فن����ون اإلدارة في 
القطاع اخلاص وفقا خلطة 
التنمية، ومتكينهم من تأسيس 
مشاريعهم بخطوات مدروسة 
على يد مستشارين وخبراء 
متخصصني، كما يسعى هذا 
إلى تنمية قطاع  املش����روع 
املشاريع الصغيرة في الدولة 

ودعم الشباب الكويتي.
وكانت احللقة الثانية من 
البرنام����ج هي بداية املرحلة 
الثانية له، وهي مرحلة تدريب 
املبادرين الذين مت اختيارهم 
من قبل اللجنة االستشارية 

اخلاصة بتقييم املشاركني.
ب����دأت احللق����ة ببعض 
اللقطات للمبادرين وأسئلة عن 
شعورهم عندما اتصلت بهم 
إدارة املشروع الوطني املبادر 
إلخباره����م بأنهم تأهلوا إلى 
املرحلة الثانية من البرنامج، 
فكانت ال����ردود من املتأهلني 
تعبر عن فرحهم وسعادتهم 
لتخطيهم املرحلة األولى من 
قبل اللجنة االستشارية، وعلى 
سبيل املثال فقد عبرت املبادرة 
مرمي عبدالرسول عن سعادتها 
عندما اتصلت بها إدارة املبادر 
خالل وجودها في الدوام، الفتة 
إلى أنه����ا كانت واثقة من أن 
اللجنة االستشارية ستختار 
مشروعها. من جهتها أوضحت 
املبادرة أس����ماء العتيق أنها 
عندما اتصلت بها إدارة املبادر 
كانت في العمل وأنها فرحت 
كثيرا بهذا اخلبر. أما أسماء 
العنزي فصرحت بأنها كانت 
في انتظار هذا االتصال على 
نار، لكنها أك����دت أنها كانت 
واثق����ة في مش����روعها وأنه 
سيتم قبوله من قبل اللجنة 
االستشارية ألنه يخدم البيئة 
والصحة، متوقعة أن يكون 
مش����روعها من ضمن املراكز 

املبادرة أسماء العتيق املبادرة جنان الشهاب متابعة آلية عمل ماكينة اخلراطة

املبادر أحمد يونس 

املبادر نايف صالح الفهد املبادرة أسماء العنزي

املبادر حمد الصايغ

متابعة من املبادرات لفعاليات احللقةإحدى ورش العملاستديو اللجنة االستشارية

جانب من ورش العمل

م. عواطف الغنيم

يقع في منطقة الرقعي وميتد على مساحة 26.1 ألف متر مربع

إجناز 33% من مشروع املقر الرئيسي لوزارة األوقاف

التأثيرات البيئية.
وأضافت أن املبنى سيكون 
صرح���ا معماري���ا حاض���را 
يتسم باألصالة وإحياء روح 
التراث اإلس���المي إلى جانب 
اعتماد الطابع اإلس���المي في 
الش���كل واملضمون ليحكي 
املصم���م من خ���الل جدرانه 
اخلارجي���ة والداخلية قصة 
العريقة  الثقافة اإلس���المية 

من���ذ األزل وحتى وقتنا هذا 
فجاء شكل املساقط مستوحى 
العمارة اإلس���المية من  من 
خالل فراغات داخلية لتكون 
املتنفس األساسي لكامل غرف 
املبنى كما اعتمد املصمم على 
عناصر إسالمية في الواجهات 
كاألقواس واملشربيات والكتل 
الصماء وجاء املدخل الرئيسي 
ممت���دا عل���ى كام���ل ارتفاع 

تصميم مبنى املقر الرئيسي 
ل����وزارة األوق����اف اجلديد 
جاء ليعبر عن الش����خصية 
إذ مت  املعمارية اإلس����المية 
تطبيق العمارة املس����تدامة 
من خالل جتميع العديد من 
املهام ف����ي وظيفة واحدة ما 
األداء  يجعل املشروع عالي 
في التشغيل وهو موفر في 
اس����تهالك الطاقة ويخفض 

فرج ناصر

كش����فت وكيل����ة وزارة 
األش����غال العامة م.عواطف 
الغنيم عن أن مشروع املقر 
الرئيس����ي لوزارة األوقاف 
يعتب����ر واحدا م����ن جملة 
مش����اريع ضخمة ومختلفة 
تعمل وزارة األشغال العامة 

على تنفيذها.
حيث يقع املشروع مبنطقة 
الرقعي على مساحة 26 ألفا 
و100 متر مربع ميتد مبنى 
الوزارة على مساحة 13379 
مترا مربعا ومسجد الوزارة 
مبس����احة 2321 مترا مربعا 
ومساحة خضراء وخدمات 
مبس����احة 10400 متر مربع 
الطاقة االستيعابية  كما أن 
ملواقف الس����يارات هي ألف 

و24 سيارة.
وأش����ارت الغنيم إلى أن 
املشروع يتكون من 16 دورا و3 
سراديب وكل سرداب مبساحة 
تتراوح بني 25742 و21571 
مترا مربع����ا بقيمة اجمالية 
للمشروع تقدر 38.606.887 
د.ك )فقط ثمانية وثالثون 
مليونا وستمائة وستة آالف 
وثمامنائة وسبعة وثمانون 
دينار ال غير( وأكدت الغنيم أن 

أكد احلرص على االستفادة من اخلبرات والكفاءات الوطنية

اخلالد بحث مع القبندي دعم »محافظتي أجمل«

الشيخ فواز اخلالد مستقبال د.سهام القبندي

أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
احلرص على التواصل مع مختلف الطاقات 
الوطنية والكفاءات الكويتية على صعيد 
املؤسسات واألفراد، وتوظيف خبراتها في 
برامج وخطط وانشطة احملافظة، خاصة 
احلملة التنموية بعيدة املدى »محافظتي 
اجمل« التي يجري العمل الجنازها في الوقت 
احلالي، وتستهدف حتقيق التنمية املستدامة 

لكافة القطاعات، عبر محاور عديدة.
وخالل لقائه د.س���هام القبندي استاذ 
العلوم  التخطي���ط االجتماع���ي بكلي���ة 
االجتماعية بجامعة الكويت، أكد احملافظ 
اخلال���د اهمية االس���تفادة م���ن خبرات 
االكادمييني الوطنيني املتخصصني وطيف 
املمارسني في الش���أن االجتماعي، خاصة 
ان احد محاور حملة محافظتي اجمل هو 

التنمية البشرية، لذا ركز اللقاء على كيفية 
االستفادة من خبراتها في احلملة والتخطيط 
البرامج  بطريقة علمية وعملية لتحقيق 
التنموية والتنمية املستدامة واملسؤولية 

املجتمعية بوجه عام.
من جانبها، اشارت د. سهام القبندي الى 
ان اللقاء كان مثمرا وايجابيا النه دار حول 
التي اطلقتها  التنموية املستدامة  احلملة 
محافظة االحمدي حتت شعار »محافظتي 
اجمل«، وته���دف في مجمله���ا الى اعادة 
االحمدي الى سابق عهدها، كقبلة سياحية 

للمواطنني واألشقاء من دول اخلليج.
وأكدت انه لدى محافظ االحمدي رؤية 
واضحة تؤكد ان هناك تخطيطا استراتيجيا 
لرفع مستوى القطاعات املختلفة وحتقيق 

التنمية البشرية املستدامة.

املبنى اجلديد لوزارة األوقاف جاهز للعمل

الغنيم: املبنى 
سيكون صرحًا معماريًا 
حاضراً يتسم باألصالة 

وإحياء روح التراث 
اإلسالمي
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في ندوة عقدتها جمعية املهندسني الكويتية حول قانون النشر اإللكتروني

إعالميون وأمنيون: قانون النشر اإللكتروني يحمي الناشر واجلمهور
وسائل اإلعالم متت إلكترونيا 
عبر حواسيب خاصة، مضيفا 
أن املشكلة الكبرى تتعلق بأن 
املستخدم أو الناشر يستطيع 
سحب بياناته أو مسحها فور 
ادراكه بأنه ميكن مس���اءلته 
عليها مما يصعب عملية اثبات 
األدل���ة اجلزائية أو اجلرمية 

عليه.
وأوضح أن هذه الطبيعة 
اخلاصة للقانون اإللكتروني 
تستوجب وجود اختصاصيني 
ف���ي اجلرائ���م اإللكترونية 
ويقومون بدراس���ته بشكل 
تفصيلي مما يحد من املثالب 
التي قد يشوبها عند صياغته 
دون مشاركة من املتخصصني 

واملهنيني.
الغوين���م م���ن  وح���ذر 
االس���تمرار في ت���رك اجليل 
والشباب عرضة إلى التسيب، 
وعدم االنضباط، مضيفا أن 
القانون يحفظ الش���باب من 
اجلرائ���م اإللكتروني���ة بكل 

أنواعها.
وأوضح أن مشكلة اجلرائم 
اإللكترونية متنوعة ومتعددة 
جدا تصل إلى نحو 20 جرمية 
من اإلرهاب والس���رقات بكل 
أنواعه���ا واالبتزاز والدعارة 
الوط���ن، وجتارة  وخيان���ة 
السالح، وانتحال الشخصية 
والتجسس، وغسيل األموال، 
واإلباحية، والنصب باجلوائز 
والبطاقات االئتمانية وسرقة 

البريد اإللكتروني، الفتا إلى 
أنه شخصيا تعرض إلى سرقة 

إلكترونية. 
وحدد عددا من أس���باب 
اجلرائم اإللكترونية بسرعة 
ارتكابها وصعوبة متابعتها، ال 
حتتاج إلى كلفة مالية، الدقة في 
التنفيذ وإخفاء املادة بسهولة، 
وهذا يجعلنا بحاجة ملزيد من 
اخلبراء واألكفاء ملتابعة مواد 
هذا القانون ومناقش���ته مع 
اجله���ات املعنية من الفنيني 

والناشرين واملتخصصني. 
إلى  الغوين���م  وتط���رق 
مخاطر اجلرائم اإللكترونية، 
محددا إياها ب� »انهيار املجتمع، 
الش���باب، األضرار  تضييع 
النفس���ية ألط���راف أخرى، 
وص���ول املس���تخدم ملرحلة 
االدمان اإللكتروني، وإشاعة 
اإلباحي���ة، والتغرير ببعض 
الفتيات، مش���يرا إلى وجود 
أع���داد كبيرة من الس���جناء 
املواطنني بسبب سوء استخدام 

الكمبيوتر والنت«.
وشدد على ضرورة وجود 
التصرفات  قان���ون يحم���ي 
املنبثق���ة ع���ن اس���تخدام 
وسائل التكنولوجيا وخاصة 
املتعلقة بالنشر اإللكتروني، 
موضح���ا أنه البد من حماية 
طرفي املعادل���ة ومبا يحقق 
أم���ن املجتمع أوال، ومن غير 
الصحيح ترك األمور تسير 

على ما هي عليه.

حقيقية، مشيرا إلى أن املادة 
القانون للنش���ر  الثالثة من 
اإللكترون���ي عل���ى س���بيل 
الدولة  املثال تتضمن رعاية 
للناشرين اإللكترونيني، فكيف 
ترعاهم الدولة وهو أمر لم يتم 
توضيحه بشكل كاف، إننا ال 
نحتاج إلى مزيد من األمور التي 
تزيد م���ن اختالفنا وجدالنا، 
مش���يرا إلى ج���دل أكادميي 
ش���هدته أروقة قسم اإلعالم 
حول هذا القانون وشارك فيه 
عدد من األكادمييني، ولفت إلى 
أن هناك من يراهن على مرور 
هذا القانون، لكن قبل متريره، 
علين���ا أن نناقش���ه ونطرح 

مشاكله على النواب.
أما مدير معهد القادة األمني 
واخلبير الفريق متقاعد مساعد 
الغوينم فتطرق بإسهاب إلى 
اجلرمية اإللكترونية معرفا 
إياها باجلرائم املس���تحدثة، 
العديد من  أنه هناك  مضيفا 
اجلرائم التي ترتكب بواسطة 
هذا العالم االفتراضي، حيث 
تسببت اجلرائم االلكترونية 
في ه���دم العديد من األس���ر 
املس���تقرة ودفع���ت أزواجا 
إلى تطلي���ق زوجاتهم، كما 
كان���ت وراء العديد والعديد 
من اجلرائم حي���ث كان يتم 
استدراج أحداث ومن ثم وقوع 

جرائم.
الكثير من  وأض���اف: أن 
اجلرائ���م التي تتط���رق لها 

املليف���ي فقال في  إبراهي���م 
مداخلت���ه: ال نزال نعاني من 
مشكلة أولى وهي حتديد حدود 
شريحة هذا القانون املقترح، 
الفتا إلى أن محاسبة املغردين 
أو أصحاب احلسابات اخلاصة 
على مواقع التواصل أمر غير 
دستوري، متمنيا أال يشملهم 
القان���ون كما ذك���رت وزارة 
اإلعالم في بيانها الصحافي 

أخيرا.
وأضاف املليفي: كما نعاني 
في التخصص املطلوب ملراقبة 
احلسابات، موضحا أن هناك 
مواقع أو حسابات متخصصة 
ببيع األدوية، وهناك مواقع 
جتارية، أو ذات عالقة بالبلدية، 
فإلى من ستتبع عند تطبيق 
القان���ون، الصحة أم البلدية 
أم اإلعالم، وان هذا أمر يجب 
حتديده في القانون اجلديد.

وزاد: نعي أننا منر بفترة 
س���ن تش���ريعات لترتي���ب 
بعض األوض���اع، مضيفا أن 
هن���اك تخوفا م���ن مثل هذا 
القان���ون من قب���ل املؤيدين 
فاملؤي���دون  واملعارض���ني، 
يخافون من صعوبة تطبيق 
بعض املواد، واملعارضون من 
أدباء ومفكرين يخافون من أن 

يطولهم مثل هذا القانون. 
جدل أكادميي:

أما اإلعالمي طارق إدريس 
التواصل  فقال: إن وس���ائل 
اإللكتروني���ة ث���ورة وثروة 

التي  للصحيفة اإللكترونية 
يقرؤه���ا، لكن���ه يحتاج إلى 
مناقش���ة مع النواب وعليهم 
أن يطلعوا على املشاكل التي 
يعاني منها الناشر اإللكتروني، 
مشيرا الى ان املادة التي تتعلق 
بالكفالة البنكية املقدرة ب� 5 
آالف دينار التي ميكن للوزارة 
أن تس���حبها بأي وقت ومن 
دون حكم قضائي بحاجة الى 
مراجع���ة، وكذلك املادة التي 
تتعلق بتأم���ني مدير حترير 
كويتي ملوقع الصحيفة والتي 
برأيه م���ادة يجب مراجعتها 
بشكل متأن، ولكنه باملجمل 
مع وحود القانون كضرورة 

تنظيمية.
وشدد املطوع على ضرورة 
أن يعود النواب إلى أصحاب 

الشأن الناشرين اإللكترونيني 
لتعديل بعض مواد القانون، 
مضيفا أن الصحف اإللكترونية 
ليس���ت كوس���ائل التواصل 
االجتماعي فه���ي تعاني من 
نقص املوارد، وناشد أعضاء 
مجلس األمة أن يجتمعوا مع 
الناشرين اإللكترونيني وأن 
التوافق معهم والتفاهم  يتم 
على الكثير من األمور ووضع 
قيود معقولة في بعض املواد 
خاصة املتعلق���ة بالكفاالت 
البنكية، مؤكدا أن هناك مواد 
في القانون يصعب تطبيقها 
مثل وجود محاسب كويتي.

حدود القانون

أما ممثل رابط���ة األدباء 
االعالمي والكاتب الصحافي 

الندوة كل م���ن وجهة نظره 
كإعالمي أو متخصص أو مهني 
إلى بعض اجلوانب  قانوني 
التي ميك���ن أن تدف���ع بهذا 
القانون إلى األمام أو تعيده 
مرة أخرى ملزيد من الدراسة 
واملناقسة من قبل مقترحيه في 
احلكومة أو من قبل مناقشيه 
في مجلس األم���ة، مزيد من 

التفاصيل فيما يلي:
ب���دأت الن���دوة بحدي���ث 
الناشر اإللكتروني ورئيس 
حتري���ر صحيف���ة ص���وت 
الكوي���ت اإللكتروني���ة فهد 
املطوع الذي قال: إن القانون 
املقترح سيحفظ حق صاحب 
الترخيص مصدر الصحيفة 
اإللكترونية وحق اجلمهور 
كذلك في معرفة اجلهة املصدرة 

محمد الجالهمة

اليزال موض���وع قانون 
اإلع���الم اإللكتروني موضع 
اهتمام من قبل مختلف شرائح 
املجتم���ع، فقد عق���دت ندوة 
ملناقشة هذا القانون في جمعية 
املهندسني الكويتية مساء يوم 
أول من أمس )األحد( بحضور 
عدد من النشطاء واإلعالميني 
هم: مدير معهد القادة األمني 
واخلبير الفريق متقاعد مساعد 
الغوينم، والناشر اإللكتروني 
ورئي���س حتري���ر صحيفة 
ص���وت الكويت اإللكترونية 
فهد املطوع، واحملامي أحمد 
املليفي، واملستشار اإلعالمي 
طارق إدريس، وممثل رابطة 
األدب���اء اإلعالم���ي والكاتب 

إبراهيم املليفي.
الندوة مناقشة  ش���هدت 
صريحة ومستفيضة من قبل 
املشاركني، حيث انهم أجمعوا 
على ض���رورة وجود قانون 
النشر اإللكتروني كضرورة 
تنظيمية مع مناقشته بشكل 
مس���تفيض مع الن���واب في 
التعليمية مبجلس  اللجن���ة 
األم���ة، وخاص���ة بحضور 
أصحاب الشأن من ناشرين 
وأفراد في املجتمع، للوقوف 
ميدانيا على أساسيات القانون 
وتعديلها مبا يحقق املصلحة 

العليا للمجتمع والدولة.
وتطرق املش���اركون في 

الفريق متقاعد مساعد الغوينم وفهد املطوع وأحمد املليفي وطارق إدريس وإبراهيم املليفي خالل الندوة
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> جتمي�������ل الأنف باجلراحة وب�������دون جراحة باحلقن.

> جتميل الأذن���������ن واجلف��ون و�ش���د الوج����������ه والرق��ب��ة.

> تكبري اخلدود وال�شفتن وجتميل الفك )نفرتيتي(.

> حق����������ن ال���ب�وت���وك�������������س وال�فل���رز وال���ده������������ون وامل��ي���زو.

> ع�������اج اأن�شداد الأن�������ف وال�شخري واجلي�������وب الأنفية.

ال�ش�������وت. وبح�������ة  الأذن  واأمرا��������س  ال�������دوارِ  >ح�������الت 
الرادي�������و.  مبوج�������ات  واللحمي�������ة  الل�������وز  >جراح�������ة 

 ال�شعب البحري

 5 - 8 م�شاء

22616122 / 99606081
@dr_abdulmohsin_jafar

بروفي�سور )م/�س( دكتوراه كندا- 1994

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

عرو�س ال�سيف

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

35 K.D 100 K.D
توريد اللثة

للفك الواحد

تقومي الأ�شنان ال�شريع
 ا�شت�شاري كندي )دفعة اأوىل(

35 K.D85 K.D
تبيي�س منزيل

ابت�شامة هوليود
لل�شن الواحد

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

Hot Line 60332914 - 60334873

اال�ست�سارة 

وفتح امللف 

جمانًا

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

ق�سم االأمرا�س اجللدية والتجميل

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

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

• حقن البوتك�س ملعاجله التعرق الزائد والتجاعيد.

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

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

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

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

الـدگتورة / كــــرستــــني فـــــــاروق

الغدير كلينك م�ستو�سف

25713016
25713017 

أمراض النساء والمساعدة على اإلنجاب

عالج حاالت تاأخير الحمل 

عالج حاالت االإجها�س المتكرر

التلقيح ال�سناعي 

اأطفال االأنابيب 

الحقن المجهري

اختيار نوع الجنين بالحقن المجهري

خبرة في جميع عمليات
التجميل النسائية

ال�شاملي�������ة - خل����ف حديق�����ة ال�ش���ع���ب - ب����رج املط����وع الطب���ي - الدور )9+8(
م�شتو�شف 

مونتانا كلينك 180clinic& 25621305         50601158   

نتميز بابتسامة
 هوليـــوود

تنظيف األسنان
+ قوالب

 التبييض المنزلي

فقط 49 د.ك

التقويم 
السريــع

 المعدني بدون خلع

999 د.ك
خلع وزراعة

وتركيب األسنان
 بنفس الوقت

الخلع الجراحي
بدون غرز

وعالج مشاكل
اللثة

برنامج املعينني اجلدد مدخل أساسي للعمل املهني في ديوان احملاسبة
أكدت مراقبة التدريب بديوان احملاس���بة 
عزيزة الرشود حرص الديوان على استحداث 
آخر التطورات في املجال احملاسبي والرقابي 
وتدعيمها في برامج تدريبية وتأهيليه ضمن 
اخلطة املعدة لتدريب املعينني اجلدد لكل عام. 
وأضافت الرشود أن الديوان يولي اهتماما كبيرا 
ببرنامج املعينني اجل���دد كون هذا البرنامج 
يشكل اللبنة األولى واألساسية لكل موظف في 
ديوان احملاسبة وتتبعه سلسلة من البرامج 
التخصصية ضمن إطار املسار التدريبي املقابل 
ل���كل موظف. ولفتت إلى أن برنامج املعينني 

اجلدد يجمع ما بني اجلانبني النظري والعملي، 
حي���ث يبدأ البرنامج بسلس���لة من البرامج 
املشتركة ما بني الفئات الثالث )احملاسبني � 
القانونيني � املهندسني(، ثم يتم االنتقال الى 
مرحلة البرامج التخصصية لكل فئة التي ما 
ان تنتهي حتى تبدأ مرحلة التدريب امليداني 
األولى لفئتي احملاس���بني والقانونيني ضمن 
خطة مدروسة يتم على أساسها توزيع املعينني 
اجلدد على قطاعات الديوان املختلفة، وأخيرا 
مرحلة التدريب امليداني خارج الديوان وتتم في 
مكاتب التدقيق لفئة احملاسبني ومعهد الكويت 

للدراسات القضائية لفئة القانونيني.
من جانب آخر، بينت الرشود اآللية التي 
وضعته���ا إدارة التدريب واخلاصة ببرنامج 
املعينني اجلدد ملواكبة التطورات الس���ريعة 
في املجال احملاسبي والرقابي، حيث اشتمل 
البرنامج على ورش���ة عمل خاصة بتجربة 
ديوان احملاس���بة في التكليفات الواردة من 
مجلس األمة وعالقة الديوان مع بعض الهيئات 
احلكومية وذلك ضمن البرامج املشتركة جلميع 
املعينني اجلدد، الى جانب برنامج أصول الدفاع 
والدفوع القانونية أمام الدائرة اإلدارية باحملكمة 

الكلية املوجه لفئة القانونيني، وبرنامج معايير 
اإلنتوس���اي املوجه لفئة احملاسبني.  وينظم 
ديوان احملاسبة برنامج املعينني اجلدد للعام 
2016/2015 خالل الفترة من 6 س���بتمبر � 19 
نوفمبر 2015 مقسما على ثالث فئات وظيفية 
وهي احملاسبون والقانونيون واملهندسون حيث 
تتضمن اخلطة التدريبية للبرنامج مجموعة 
من البرامج التعريفية والتأسيسية ذات العالقة 
بطبيعة عمل الديوان الى جانب البرامج اخلاصة 

باملهارات اإلدارية والسلوكية.
وقد روعي ان يتم تدريب احملاسبني على 

أساس ش���امل يحقق االستفادة منهم في كل 
املج���االت ويوفر لهم اخلبرة الش���املة التي 
تؤهلهم للعمل ف���ي أي من قطاعات الديوان 

الرقابية.
ودأب ديوان احملاسبة على تنظيم برنامج 
املعينني اجلدد منذ عام 1999 حتى يومنا هذا 
حي���ث يتضمن البرنامج احلالي 22 برنامجا 
تدريبي���ا يقدمهم 28 مدربا من داخل الديوان 
وخارجها، ويبلغ عدد املتدربني 35 متدربا من 
فئة احملاسبني و32 من فئة القانونيني و13 من 

فئة املهندسني.
عزيزة الرشود
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 عبداألمير بهبهاني يتسلم درعا تذكارية من ادارة البنك مبناسبة مرور 40 عاما على خدمتهميشيل العقاد واإلدارة العليا في البنك االهلي مع املوظفني املكرمني خالل احلفل

العقاد: موظفونا جسدوا املعاني احلقيقية للوفاء وااللتزام ألكثر من 20 عاماً

»األهلي« يحتفي مبوظفي اخلدمة الطويلة تقديراً إلخالصهم ووفائهم

زيارة املوقع االلكتروني للبنك 
www.eahli.com، واالتص����ال 
مبوظف خدمة العمالء عن طريق 
»أهلي تشات« أو االتصال مبمثل 
العم����الء مبركز خدمة  خدمة 

العمالء »أهال أهلي« على
.1 899 899 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية فإننا نتقدم 
إليهم بجزيل الشكر واالمتنان 
ونتمن����ى مواصل����ة جهودهم 

وإخالصهم في خدمة البنك«.
وللمزيد من املعلومات عن 
الكويتي، يرجى  البنك األهلي 

»من دواعي سرورنا أن نقوم 
بتكرميهم ونحن ندرك بأن أكثر 
من نصف هؤالء املوظفني عملوا 
لدى البنك األهلي الكويتي في 
فترة ما قبل الغزو الغاشم حيث 
ش����هدوا الكثير من التغييرات 
على مر السنني، وبالنيابة عن 

الذين جسدوا املعاني احلقيقية 
للوف����اء وااللت����زام واالهتمام 
ألكث����ر من 20 عام����ا، كما أننا 
نفخ����ر بجهوده����م وعطائهم 
ووفائه����م وإخالصه����م للبنك 
وتفانيهم في خدمته لسنوات 
عديدة مضت«.  وأضاف العقاد: 

جتاوز فترة خدمتهم 40 عاما 
في البنك األهلي الكويتي.

التزامهم  وتعليق����ا عل����ى 
البنك،  ومساهمتهم في خدمة 
قال الرئي����س التنفيذي للبنك 
العقاد: »نحن نحتفل  ميشيل 
بثمرة جه����ود ووالء موظفينا 

ستايل يوم الثالثاء املوافق 6 
أكتوبر اجلاري، حيث قدم البنك 
ملوظفيه دروعا تذكارية وهدايا 
خاصة بهذه املناس����بة، كما مت 
تكرمي عبداألمي����ر عبداحلميد 
بهبهاني ومحمد فتحي صالح 
بشكل خاص، وذلك مبناسبة 

في لفتة كرمية تعكس مدى 
تقدير البن����ك األهلي الكويتي 
الذين عملوا  ووفائه ملوظفيه 
بتفان وإخالص في خدمته لفترة 
طويلة امتدت ألكثر من 20 عاما، 
أقام البنك حفال لتكرمي 77 من 
موظفيه في فندق س����يمفوني 

 ابراهيم بارون مع ابنته خالل تكرميه مبناسبة مرور 30 عاما على التحاقه بالبنك ماثيو كورا يتسلم درعا تذكارية مبناسبة مرور 35 عاما على التحاقه بالبنك خلف محفوظ يتسلم درعا تذكارية مبناسبة مرور 30 عاما على خدمته

معرض »إنفينيتي البابطني« مضاء باللون الزهري تضامنا مع الشهر العاملي للسرطان 

تضامناً مع الشهر العاملي للتوعية بسرطان الثدي

»إنفينيتي البابطني« تضيء معرضها باللون الزهري
في ش����هر »أكتوبر« من كل 
عام ترتدي م����دن كثيرة حول 
العالم اللون الزهري، باعتبار 
إنه شهر التوعية بسرطان الثدي 
الذي يستهدف النساء، ويحاول 
الطب جاهدا التخفيف من تأثيره 
على املرأة والتوصل إلى إجنازات 
كبيرة في الكشف املبكر والعالج 

لهذا املرض اللعني.
وانطالقا م����ن دورها الرائد 
وإميانها الكبير بدور املرأة في 
املجتمع، تسعى شركة عبداحملسن 
عبدالعزي����ز البابطني، الوكيل 
احلصري لسيارات إنفينيتي 
في الكويت، إلى املساهمة، وإن 
رمزيا، في دعم املصابات بذاك 
املرض الذي يودي بحياة 521 
ألف امرأة حول العالم سنويا من 
جهة، وفي حمالت التوعية اآليلة 

إلى مقاومته من جهة ثانية.
ومبناسبة »أكتوبر الزهري«، 
إكتست صاالت عرض »إنفينيتي 
البابطني« باللون الزهري من 
خالل إضاءة واجهتها األمامية 
لتس����لط الضوء على ضرورة 
الدعم والتوعية من س����رطان 
الثدي الذي يهدد 12% تقريبا من 
النساء في مرحلة ما من حياتهن. 
وتس����عى ش����ركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني منذ تأسيسها 
إلى املساهمة في تطوير املجتمع، 
ليس فقط من خالل تقدمي أفضل 
السيارات وأكثرها أمانا وسالمة 
بالنس����بة إلى الركاب فحسب، 
بل من خالل الوقوف في صف 

املجتمع والعمل الدؤوب على 
تفعيل دورها كمؤسسة تستهدف 

تطوير أفراده.
وتدخل لفتة »عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني« في صلب 
اس����تراتيجيتها للمس����ؤولية 
االجتماعية والتي تهدف بشكل 
أساس����ي إلى نش����ر التوعية 
االيجابية املتعلقة بشتى املجاالت 
التي تهم املجتمع، وهي تركز في 
»أكتوب����ر الزهري« على أهمية 
تثقيف وتوعية السيدات حول 
الفحص املبك����ر، وهو العامل 
األهم واخلطوة االولى للوقاية 
من سرطان الثدي، أمال في حياة 

وردية مديدة.
يذكر أن مجموعة البابطني 
تأسس����ت في عام 1948 بهدف 

تقدمي النم����وذج الذي يحتذى 
في ملنزمهة ومألمانة وااللتزام 
املطلق وكسب سمعة مرموقة 
في الكويت وفي منطقة الشرق 
األوسط، واليوم تظلل مجموعة 
البابطني العديد من الش����ركات 
الرائ����دة في مختلف القطاعات 
وميتد نشاطاتها من الواليات 
املتحدة وحتى منطقة الشرق 
األقصى، ومنذ نشأتها منذ أكثر 
من 60 عاما، لم تدخر املجموعة 
جهدا لتحقيق أفضل اإلجنازات 
بفضل استراتيجيتها املرنة والتي 
تتمحور حول التوسع وتنويع 
نشاطاتها في شتى املجاالت والتي 
تش����مل املركبات، تكنولوجيا 
املعلومات، االستثمار والعقارات، 

والتمويل والتصنيع.

د.مارشال جولدسميث

احملاضر املصنف #1 عاملياً في القيادة والتنمية البشرية يحاضر بالكويت 20 اجلاري

»فيجور إيفينتس« تستضيف احملاضر العاملي د.مارشال جولدسميث
أعلن���ت الش���ركة الرائدة 
في مج���ال التدريب � فيجور 
ايفينت���س � عن تنظيم دورة 
تدريبية مل���دة يوم واحد في 
20 اكتوبر حيث تس���تضيف 
احملاضر العاملي واملصنف 1# 
في العالم ف���ي مجال القيادة 
والتنمية البشرية � د.مارشال 

جولدسميث.
يستند البرنامج التفاعلي 
املبني على طرح احللول إلى 
كتاب د.جولدس���ميث األكثر 
مبيعا »م���ا أوصلك إلى هنا.. 
لن يأخذك إل���ى هناك« حيث 
يناقش مهارات ورؤى وتقنيات 
قابلة للتطبيق تساعد احلضور 
على حتديد العوامل الرئيسية 
التي ميكن ان حتول بني الفرد 
وحصوله عل���ى العمل الذي 
يريده او حتى التي متنعه من 

التقدم في عمله احلالي.
ويخاطب جولدسميث القادة 
خالل الدورة التدريبية بعنوان 
»مهارات التمكن من سلوكيات 
العمل االيجابية«، ويقدم لهم 
احدث األساليب ليكون القائد 
الناجح اكثر جناحا من خالل 
ما يطلق عليه »أداة استطالع 
الرأي املس���بق«، والتي توفر 
لهم نظرة محددة وموضوعية 
عن انفسهم قد ال يستطيعون 
احلصول عليها ممن حولهم، 
كما تتيح لهم تلقي ردود فعل 
متوازنة تساعدهم في تغيير 
العادات القيادية السلبية إلى 

محاوالت إيجابية ذات نتائج 
فعالة.

ويتعلم املشاركون خالل 
الدورة التدريبية والتي ستقام 
في فن���دق ومنتجع هيلتون 
الكويت باملنقف كيفية تغيير 
الطرق التي يعتمدها الفرد في 
مقارب���ة ردود الفعل اخلاصة 
بتفاعالته الش���خصية سعيا 
لتسريع عملية حتقيق النجاح، 
كيفية استخدام منوذج ناجح 
لتنمية املهارات القيادية وبناء 
مجموعة العمل وتدريبها، أهمية 
إنشاء خطة عمل تنموية تشرك 
فريق العمل باكمله وتتضمن 

خطة متابعة مستمرة.
ود.مارش���ال جولدسميث 
مؤلف ل� 34 كتابا بيعت منها 
أكثر م���ن مليوني نس���خة، 
وترجمت إلى 30 لغة، وأضحت 
من الكتب األكثر مبيعا ورواجا 
في 12 دول���ة مختلفة، وكتب 

د.جولد سميث اثنني من الكتب 
األكثر مبيعا ملجلة نيويورك 
تاميز: »موجو/ Mojo«، و»ما 
أوصلك إلى هنا.. لن يأخذك إلى 
 What got you here won't /هناك
got you there« � كتاب األعمال # 
 Wall /1ل وول ستريت جورنال
Street Journal، واحلائز على 
جائزة: »كتاب العام من هارولد 

.Harold Longman /لونغمان
كما تشمل جوائز التكرمي 
املهنية العاملي���ة التي حصل 
عليها مارش���ال جولد سميث 
جائزة هارفارد بيزنس رفيو، 
»املفكر القيادي #1 في العالم« 
� معه���د الدراس���ات اإلدارية، 
وجائزة »اإلجناز ملدى احلياة«، 
إحدى جائزتني فقط مت منحهما 
سابقا، وجائزة جمعية اإلدارة 
األمريكية- منحت اجلائزة إلى 
50 من املفكرين الكبار والقادة 
أثروا بعطائهم  العظام، ممن 
قطاع إدارة األعمال على مدى 
ال� 80 سنة املاضية، وجائزة 
بيزنس ويك � التي منحت إلى 
50 من القادة العظام في أميركا، 
وجائزة وول ستريت جورنال 
العشرة  التنفيذيني  »املدربني 

األوائل« � فوربس.
وجدير بالذكر ان هذا هو 
الع���ام الثالث عل���ى التوالي 
ن���ادي املعرفة في  لفعاليات 
الكويت والتي تضم مجموعة 
وورش  احملاض���رات  م���ن 

العمل.

فرع »بانسي« في مجمع دانا سنتر مبنطقة الساملية

»بانسي لألحذية« تفتتح فرعها األول في الكويت
بحضور سفير اليابان لدى 
البالد توشيهيرو تسوجيهارا 
والوفد املرافق له، ومدير عام 
شركة الكثبان الكويتية للتجارة 
العامة واملق���اوالت م.ضاري 
اجلويسري واملدير التنفيذي 
لشركة ساكورا بانسي م.هاني 
س���مير فرج وبحضور الفت 
من وسائل اإلعالم والصحافة 
اليابانية بالكويت،  واجلالية 
مت االفتتاح املميز لفرع أحذية 
»بانس���ي« األول بالكويت في 
خطوة ه���ي األولى في مجال 
األحذية اليابانية، حيث تتسم 
أحذية »بانسي« بأن معظمها 
يدوية الصنع يتم تصنيعها 
مبنته���ى الدق���ة واحلرفي���ة 
اليابانية املعروفة وتصنع من 
أجود أنواع اخلامات املعاجلة 
البكتيري���ا واجلراثيم  ض���د 
لتصبح أكثر األحذية صحية 

على اإلطالق.
»بانس���ي«  وتس���تخدم 
تكنولوجيا الثالث نقاط لدعم 

أكثر ما  القدم وتق���دمي  راحة 
توصل إليه اخلبراء في تصنيع 
أثناء  الراحة  األحذية لضمان 
املش���ي، أما ع���ن تكنولوجيا 
»Air Point« فتعمل على تهوية 
احلذاء، حيث تصبح القدم باردة 
حتى في أعلى درجات احلرارة، 
وكل ه���ذه املميزات باإلضافة 
إلى الوزن اخلفيف جدا للحذاء 
بحيث ال يش���عر مرتديه بأية 

متاعب أثناء االستخدام.

 %100 ياباني���ة  وألنه���ا 
فاالهتم���ام ب���أدق التفاصيل 
كان حاض���را بقوة فتصاميم 
»بانس���ي« العصرية الرائعة 
تضفي اللمسة اجلمالية األخيرة 
للحذاء واأللوان املتعددة التي 
تتناس���ب مع جميع األذواق 

واألعمار. 
ويع���د افتتاح الفرع األول 
مبجمع دانا س���نتر مبنطقة 
الس���املية هي اخلطوة األولى 
في خطة التوس���ع واالنتشار 
الكثبان  التي وضعتها شركة 
الوكيل احلصري  الكويتي���ة 
الكويت  ألحذية بانس���ي في 
والتي سيتبعها خطوات آخري 
أكبر لتشمل السوق الكويتي 
وجميع أرجائه، حيث تعول 
إدارة الشركة على أهمية السوق 
الكويتي احمللي كخطوة أولى 
للتوسع في السوق االقليمية، 
وبهذا االفتت���اح املميز تكون 
قد وضعت أولى خطواتها في 

طريق النجاح.

الشركة حريصة 
على دعم

ومساندة املصابات 
بسرطان الثدي

يقدم محاضرة بعنوان 
»مهارات التمكن

من سلوكيات
العمل اإليجابية«

تتميز أحذية »بانسي« 
بأنها يدوية الصنع 

ومصممة من أجود 
اخلامات املعاجلة ضد 

البكتيريا واجلراثيم

 أشهى أنواع البيتزا املخبوزة على احلطب في »شيراتون الكويت«

»بيتزيريا الماما«.. املذاق اإليطالي األصيل
في »شيراتون الكويت«

ي��س��ت��ق��ب��ل��ك��م ف��ن��دق 
شيراتون  فوربوينتس 
»بيتزيريا  ف��ي  ال��ك��وي��ت 
بتقدمي  املختصة  الم��ام��ا« 
أشهى أنواع البيتزا املخبوزة 
على احلطب لتضفي بذلك 
وامل��ذاق  احلقيقي  الطعم 
الريف  األصيل والقادم من 
وباإلضافة  هذا  اإليطالي، 
الشهية والتي  الى رائحتها 
جتربة  مذاقها  م��ن  جتعل 
حتضر  حيث  استثنائية، 
الطازجة  املكونات  بأجود 
وصلصة الطماطم احملضرة 
وأجود أنواع األجبان لتغني 

أصنافها بأطيب مذاق.
التنوع تقدم  وملزيد من 
»بيتزيريا الماما« املقبالت 
الش���هية واختيارات عديدة 
من األنتيباس���تي والباستا 
والريزوتو التي تكمل جولتكم 

في جتربة أش���هى أصناف 
املطب���خ اإليطالي احملضرة 
بشغف على الطريقة املنزلية 
والتقليدية بإشراف الشيف 
لويج���ي س���اليرنو القادم 

من جن���وب إيطاليا والذي 
ينتظركم في الدور الثاني من 
فندق فوربوينتس شيراتون 
الكويت ليضع سنوات خبرته 
الطويلة في حتضير البيتزا 

والباستا في ألذ أطباقكم.
»بيتزيري���ا  وتتمي���ز 
الماما« بإطاللة مميزة على 
بوابة اجلهراء التاريخية أما 
التصمي���م الداخلي فيتميز 
بالبس���اطة والرونق حيث 
يرتكز على مزيج من اخلشب 
واأللوان العصرية مقدما بذلك 
جتربة اس���تثنائية ورائعة 
ل���رواده، فس���واء كنتم في 
زيارة عمل أو للمرح تنتظركم 
بيتزيريا »الماما« لتذوق ألذ 
األصناف واالستمتاع بتجارب 
طعام اس���تثنائية حيث في 
بيتزيريا الماما أجواء الريف 

اإليطالي في قلب الكويت.
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»ماربيال« عضو في 
»BBI الفرنسية 

للتميز« وهي 
منظمة الشركات 

األكثر ابتكاراً 
واألسرع منواً 

في فرنسا

تنسيق األلوان من 
شأنه جعل كل 

قطعة مجوهرات 
متميزة بحد ذاتها

جميع التصميمات 
لدينا ذاتية اللصق 

وال توجد أدنى 
شكوى منها 

وسالمة الزبائن في 
املقام األول

أطقم املجوهرات 
الراقية ذاتية اللصق 

على اجلسم من 
أحدث ابتكارات 
مجوهرات الفن 

املعاصر

»هارفي نيكلز الكويت« تعرض أحدث تشكيلة من أطقم املجوهرات الالصقة على اجللد

أدلني مونييه لـ » األنباء«: »ماربيال - باريس« ملسة أناقة فريدة 
جمعت بني عبق الشرق وتكنولوجيا الغرب املتطورة

٭ هارف����ي نيكلز التجارية 
والتي تأسست في عام 1831 
اليوم واحدة من  وأصبحت 
العاملة في  الش����ركات  أهم 
مجال األزي����اء واملوضة في 
اململكة املتح����دة، وتخطت 
شهرتها احلدود البريطانية 
ووصلت إلى العالم، وأصبحت 
املنتجات  عنوان����ا لتن����وع 
احلصري����ة وتعدده����ا في 
املج����ال. وتقدم هارفي  هذا 
نيكل����ز عددا م����ن العالمات 
التجاري����ة الفاخرة في عالم 
الرجالية والنسائية  األزياء 
واإلكسس����وارات، وكذل����ك 
في عال����م اجلمال واملطاعم. 
كما تتوزع سلسلة محالت 
امتداد  هارفي نيكلز عل����ى 
اململكة املتح����دة في لندن، 
بريستول، مانشستر، إدنبره، 
برمغنهام وليدز باإلضافة إلى 
محل مستحضرات التجميل 
بيوت����ي ب����ازار املوجود في 
ليڤربول. أما خارج بريطانيا، 
فتنتشر محالتها في العاصمة 
اإليرلندي����ة دبل����ن وفي كل 
من الري����اض، هونغ كونغ، 
دبي، تركيا والكويت. ولذلك 
اختيارنا لعرض منتجاتنا 
ف����ي هارفي نيكل����ز لم يكن 
عشوائيا ولكن كان بعناية 
كبي����رة وثق����ة واضحة في 
التي نعرض حلينا  النافذة 

من خاللها.

خصيصا لتش����عر املرأة كأنها 
أميرة في أهم يوم بحياتها، يوم 

الزفاف.
 :Ear Cuffs Royal
مجموعة مبتك����رة وأنيقة من 
األقراط املرصعة بكريس����تال 

شواروفسكي.
Tattoos: تتضمن أوش����اما 
أنيق����ة مقامة للم����اء ومؤقتة، 
باإلضافة إلى مس����تحضرات 
التجميل املتعددة االستخدامات 

مثل كحل العني.

حلي فاخرة

كم قطعة حـلي تنتجون 
سنويا؟

٭ لدينا 7 خطوط إنتاج، ولكن 
عليك أن تعلم أن »ماربيال »قطع 
من احللي الفاخرة والتي ننتجها 
بكميات محدودة وعلى حسب 
الطل����ب بكل دقة وعناية حتى 
أصبحت منتجاتنا محط اهتمام 
واعتماد أكبر العالمات التجارية 
الش����هيرة في مج����ال اجلمال 
واألناقة مثل كريستيان ديور 

وشانيل والنكوم. 
وفي الكويت كافة منتجاتنا 
متوف����رة فق����ط وحصريا في 
)هارف����ي نيكلز( ف����ي مجمع 

األڤينيوز.

ثقة واضحة

وملاذا هارفي نيكلز 
حتديدا؟

اللصق وال توجد أدنى شكوى 
منها وألن سالمة زبائننا تأتي 
في املقام األول فنحن نستخدم 
تكنولوجيا متطورة جدا ولدينا 
ب����راءة اختراع ف����ي اللصوق 
اجللدي املستخدم، والذي يعمل 
على تقليل مخاطر احلساسية، 
وجدي����ر بالذكر أننا قد طورنا 
هذه التكنولوجيا بالتعاون مع 
مختبر صيدالني شهير لتكون 
أساس كل قطعة من قطعنا قابلة 
لالستخدام عدة مرات على اجللد 

مباشرة ولفترات طويلة.

مما تتكون تشكيلة 
ماربيال؟

٭ تنقسم تشكيلة ماربيال إلى 
مجموعات مختارة من احللي 

تشمل: 
Marbella Couture: وهي قطع 
حصرية وبراقة مستوحاة من 
مجوهرات الهوت كوتور ويتم 
التزين بها كقالدة، س����وار أو 

اقراط.
Place Vendôme: مستوحاة 
من املجوه����رات الفاخرة التي 
يتم التزين بها كقالدة، سوار 

أو أقراط.
Love in Paris: مس����توحاة 
من حل����ي األزياء واملجوهرات 
التقليدية لتكون مناسبة لتزيني 
اجلسم كقالدة، سوار أو أي مكان 

آخر.
Mariage Eternel: مصمم����ة 

٭ مجوهرات »ماربيال« تصمم 
وتصنع ورش العمل الكائنة في 
فرنسا فقط. وميتاز مصممينا 
واحلرفيني باخلب����رة العالية 
التي متكنه����م من تصنيع كل 
قطعة مبهارة وحرفية فريدة 
من نوعها، واالهتمام بالتفاصيل 
بدقة متناهي����ة باإلضافة إلى 
عملية تنسيق األلوان التي من 
شأنها جعل كل قطعة مجوهرات 

متميزة بحد ذاتها. 
ويتم تصنيع قطع ماربيال 
األنيقة م����ن أج����ود اخلامات 
الفاخرة )اجلل����د، التطريز أو 
الدانتيل من كاليه(، واملجوهرات 
الراقية ذات اجل����ودة العالية 
)كريس����تال شواروفس����كي، 
األحجار شبه الكرمية، الذهب 
عيار 24 أو األملاس عند الطلب( 
ومستحضرات التجميل )البراقة، 
السيليكون والصبغات امللونة 
الطبيعي����ة(. وجتلب ماربيال 
معظم املواد من فرنسا وأوروبا 
التي متتاز بأشكالها اجلميلة 

وجودتها العالية.

 تكنولوجيا متطورة

قد يخطر في األذهان أن 
املجوهرات الالصقة من 
املمكن أن تسبب نوعا 
من احلساسية اجللدية 
لدى بعض األشخاص، 
فما تعليقك على ذلك؟

٭ جميع التصاميمات لدينا ذاتية 

إلى جانب عدد من املستثمرين 
في قطاع التكنولوجيا، األزياء 
ووسائل اإلعالم، مثل الرئيس 
السابق ملجموعة مويت هنسي 
 ،Renaud Dutreuil ،لوي ڤيتون
ولقد مت عرض مجموعتنا في 
Fashion TVوقنوات تلفزيونية 

دولية أخرى.

فكرة شرقية

من أين أتيتي بفكرة 
املجوهرات الالصقة؟

٭ الفكرة في األساس شرقية 
من خالل شغفي بنقوش احلنة 
الفريدة اال إنني طورت الفكرة 
لتتحول من مجرد نقوش إلى 
مجوهرات الصقة تزين العنق، 
الكتف����ني، الظه����ر أو الكاحل 
باستخدام تكنولوجيا غربية 
معاص����رة تخرج ع����ن النمط 
التقليدي الرتداء املجوهرات، 
ولذلك تستطيع أن تقول أنها 
فك����رة ش����رقية بتكنولوجيا 
غربية متطورة. وتعتبر أطقم 
املجوهرات الراقية ذاتية اللصق 
على اجلسم من أحدث ابتكارات 
مجوهرات الفن املعاصر كونها 
حولت الوشم ونقوش احلناء 
التقليدية، ال����ى خامات راقية 
وحلي أنيق����ة تعتبر ثورة في 

طقوس اجلمال.
ما اخلامات املستخدمة 
في قطع حلي ماربيال 

الفريدة؟

حاورها: أسامة دياب

استضافت »هارفي نيكلز 
- الكويت« خبي����رة تصميم 
املجوهرات الراقية أدلني مونيز 
ومؤسس����ة العالمة التجارية 
الشهيرة »ماربيال – باريس«، 
لتقدم للم����رأة الكويتية أفخم 
وأرق����ى تش����كيلة م����ن أطقم 
املجوهرات ذاتية اللصق تعرض 
حصريا في هارف����ي نيكلز – 

األڤينيوز.
»األنب����اء« التق����ت خبيرة 
تصمي����م املجوه����رات الراقية 
أدلني مونييه والتي أكدت على 
أن »ماربيال - باريس »ملسة أناقة 
فريدة جمعت بني عبق الشرق 
وتكنوجليا الغرب املتطورة، 
الفتة إلى أن الفكرة في األساس 
شرقية من خالل شغفها بنقوش 
احلنة الفريدة اال انها طورتها 
لتتحول من مجرد نقوش إلى 
مجوهرات الصقة تزين العنق، 
الكتفني، الظهر أو الكاحل لتخرج 
عن النمط التقلي����دي الرتداء 

املجوهرات، فإلى التفاصيل:

في البداية حدثينا عن 
»ماربيال« وأبرز مالبسات 

نشأتها.
٭ »ماربيال« عالمة جتارية 
متخصص����ة ف����ي تصمي����م 
املجوهرات واحللي الفاخرة في 
باريس – فرنسا، وتعتبر ثورة 
على املجوهرات التقليدية من 
حيث طريقة ارتدائها وأمناط 
تصميماتها الفريدة التي تساعد 
امل����رأة على التمي����ز وتضيف 
لش����كلها اخلارجي ملسة أناقة 

وتعزز من جمالها الداخلي.
 وبالرغم م����ن حداثة عهد 
»ماربيال« بالسوق العاملي حيث 
أسستها عام 2005 وكنت حينها 
الزلت أدرس في كلية احلقوق، إال 
أننا حققنا العديد من اإلجنازات 
املميزة حيث حصلنا على جائزة 
أفض����ل ابتكار ملس����تحضرات 
التجميل لعام����ي 2012 و2013، 
 le Talent كما مت منحي جائزة
du luxe et de la Création، كما 
 BBI أصبحت ماربيال عضوا في
الفرنسية للتميز وهي منظمة 
الشركات األكثر ابتكارا واألسرع 

منوا في فرنسا.
وللعلم ت����زاول »ماربيال« 
أعماله����ا من مقرها في باريس 
حيث يت����م تصميم وتصنيع 
أطقم املجوهرات في بيكاردي، 
وبالرغم م����ن ان هذه العالمة 
مازالت في بدايات مس����يرتها 
كما أس����لفت، إال انها مدعومة 
ماليا من قبل 3 شركات كبرى 

أدلني مونييه مع السفير الفرنسي كريستيان نخله وبعض احلضور أدلني مونييه والزميل اسامة ديابأدلني مونييه

»هارفي نيكلز الكويت« تقدم أرقى املجوهرات إلبراز جمال املرأة
تعرض هارفي نيكلز الكويت أحدث تشكيلة من 
أطقم املجوهرات الالصقة على اجللد التي تبتكرها 
مصممة املجوهرات الشهيرة ماربيا باريس. وتعتبر 
أطقم املجوهرات الراقية ذاتية اللصق على اجلسم 
من أحدث ابتكارات مجوهرات الفن املعاصر كونها 
جتمع بني الوشم املعاصر، اخلامات الراقية واحللي 
األنيقة التي تعتبر ثورة في طقوس اجلمال، وقد 
قامت أدلني موني���ز، مصممة ماربيا، على تطوير 
فكرة املجوهرات املبتك���رة التي يتم لصقها على 
اجلس���م التي متيز كل قطعة م���ن قطعها الراقية 
لتزيني العن���ق، الكتفني، الظه���ر أو الكاحل، وقد 
اس���توحت إبداعاتها من الفن الش���رقي التقليدي 
وثقافة احلناء التي تبرز مفاتن كل امرأة من خالل 

التصاميم الراقية واألنيقة.
وم���ن مقرها ف���ي العاصمة الباريس���ية، يتم 
تصمي���م وتصنيع مجوه���رات ماربيا في ورش 
العمل الكائنة في فرنس���ا فقط، وميتاز مصممو 
املجوهرات واحلرفيني باخلبرة العالية التي متكنهم 
م���ن تصنيع كل قطعة مبهارة وحرفية فريدة من 
نوعها، االهتمام بالتفاصيل بدقة متناهية باإلضافة 
إلى تنسيق األلوان التي من شأنها جعل كل قطعة 

مجوهرات متميزة بحد ذاتها.
ويتم تصنيع قطع ماربيا األنيقة من أجود 
اخلامات الفاخرة اجللد، التطريز أو الدانتيل من كاليه، 
واملجوهرات الراقية ذات اجلودة العالية )كريستال 
الذهب 24  الكرمية،  سواروفسكي، األحجار شبه 
قيراطا أو األمل��اس عند الطلب( ومستحضرات 
التجميل )البراقة، السيليكون والصبغات امل���لونة 
الطبيعية(، وجتلب مارب����يا معظم املواد من فرنسا 
وأوروب���ا التي متتاز بأشكالها اجلميلة وجودتها 

العالية.
واجلدير بالذكر أنه يتم ابتكار جميع التصاميم 
الذاتي���ة اللصق مع مراعاة س���المة اجللد بفضل 
تكنولوجيا ب���راءة اختراع اللصوق اجللدي التي 
تعمل على تقليل مخاطر احلساسية، وطورت هذه 
التكنولوجيا بالتعاون مع مختبر صيدالني لتكون 
أساس كل قطعة من قطعها القابلة لالستخدام عدة 

مرات على اجللد مباشرة ولفترات طويلة. 
هذا، ويتم ابت���كار أو تصميم أطقم مجوهرات 
ماربيا الفاخرة بكميات محدودة وحس���ب الطلب 
بكل دقة وعناية، حتى باتت معتمدة من قبل أكبر 
العالمات الشهيرة في مجال اجلمال واألناقة مثل 

كريستيان ديور، شانيل والنكوم، وتتوافر مجموعة 
مجوهرات ومستحضرات جتميل ماربيا حصريا 

لدى هارفي نيكلز الكويت في األڤنيوز. 
وتنقسم تشكيلة ماربيا إلى مجموعات مختارة 

تشمل:
Marbella Couture: وهي قطع حصرية وبراقة 
مستوحاة من مجوهرات الهوت كوتور ويتم التزين 

بها كقالدة، سوار أو أقراط.
Place Vendôme: مس���توحاة م���ن املجوهرات 
الفاخ���رة التي يتم التزين بها كقالدة، س���وار أو 

أقراط.
Love in Paris: مس���توحاة م���ن حل���ي األزياء 
واملجوه���رات التقليدية لتكون مناس���بة لتزيني 

اجلسم كقالدة، سوار أو أي مكان آخر.
Mariage Eternel: مصممة خصيصا لتشعري 

كأنك أميرة في أهم يوم بحياتك، يوم زفافك.
Ear Cuffs Royal من ماربيا: مجموعة مبتكرة وأنيقة 

من األقراط املرصعة بكريستال سواروفسكي.
Tattoos: تتضمن أوش���ام أنيق���ة مقامة للماء 
ومؤقتة، باإلضافة إلى مستحضرات التجميل املتعددة 

االستخدامات مثل كحل العني من ماربيا.
تصاميم أحدثت ثورة في عالم اجلمال

»دار الشفاء« ينظم حفالً تكرميياً ملوظفيه
الطبية التي تضاهي تلك املعدات 
املوج����ودة في أع����رق مراكز 
التصوير حول العالم، ضمان 
اجلودة وبرامج ضبط ومراقبة 
اجل����ودة التي تت����م من خالل 
عملية مراجعة دقيقة للغاية 
جلميع اإلجراءات والعمليات 

داخل املركز.
وأضاف: »ميكن للمريض 
في مستشفى دار الشفاء وعند 
رؤيت����ه لالعتم����ادات الثالثة 
من الكلية األميركية لألش����عة 
ACR داخ����ل مرك����ز التصوير 
التشخيصي أن يكون متأكدا 
من أنه داخل مرفق يلبي أعلى 
املعايير املهنية املمكنة جلودة 
التصوير وسالمة املرضى، من 
الطبي  حيث املعدات والطاقم 
وكذلك من جانب البروتوكوالت 

وإجراءات التصوير«.

أعلى معايير التصوير، جودة 
الص����ورة وس����المة املرضى، 
العاملية  املعايير  ومتاشيا مع 
املس����تخدمة في أكب����ر املراكز 
املوجودة في الواليات املتحدة 
إلى كادر  األميركية، إضاف����ة 
طبي من استش����اريني وأطباء 
واختصاصي����ني عل����ى درجة 
عالي����ة من الكف����اءة واخلبرة 

العاملية«.
وفي نفس الس����ياق أشار 
استش����اري ورئي����س مركز 
التش����خيصي  التصوي����ر 
مبستشفى دار الشفاء د.محمد 
إس����ماعيل إل����ى أن احلصول 
الذهبية  على تلك االعتمادات 
م����ن الكلية لألش����عة لم يكن 
ليتحقق لوال توافر اخلبرات 
املتميزة للعاملني باملركز من 
أطباء وفنيني، أحدث املعدات 

في الكويت والشرق األوسط، 
الذهبي من  احلائز االعتم����اد 
الكلية األميركية لألشعة لكل 
من خدمات التصوير باملوجات 
فوق الصوتية، التصوير بالرنني 
املغناطيسي والتصوير باألشعة 
املقطعية، وبالتالي، يوفر املركز 

اهلل: »يستمر مركز التصوير 
التشخيصي في مستشفى دار 
الشفاء يوما بعد يوم بإثبات 
موقعه على قمة قائمة مراكز 
التصوي����ر التش����خيصي في 
الكويت والش����رق األوس����ط، 
فهو األول والوحيد من نوعه 

الش����فاء أحمد نصر اهلل  دار 
باإلضافة إلى عدد من العاملني 
باملستش����فى وشركاء النجاح 
التشخيصي  التصوير  مبركز 
والذي����ن بذلوا جه����دا كبيرا 

لتحقيق هذا النجاح.
وفي هذا الصدد قال نصر 

أعلى معايير اجلودة في مجال 
األشعة والتصوير. 

حضر احلفل عدد من أعضاء 
مجلس إدارة ومديري مستشفى 
دار الشفاء وعلى رأسهم عضو 
مجلس اإلدارة نرجس اليوسفي 
والرئيس التنفيذي ملستشفى 

الشفاء  عقد مستشفى دار 
حفال تكرمييا احتفاء بحصوله 
على ش����هادة االعتماد الذهبي 
للكلي����ة األميركية لألش����عة 
)ACR(، لفترة ثالث س����نوات 
خلدم����ات التصوير باملوجات 
ف����وق الصوتي����ة، وذلك بعد 
حصوله على شهادتي االعتماد 
الذهبي للكلية األميركية لألشعة 
)ACR(، لفترة ثالث س����نوات 
للتصوير بالرنني املغناطيسي 
)MRI( في عام 2014، والتصوير 
املقطعي )CT( للكبار واألطفال 
ف����ي عام 2013. ومن خالل هذا 
االعتماد الذي ميثل أعلى مستوى 
من جودة الصورة وس����المة 
املرضى وعبر جن����اح قدرات 
مركز التصوير التش����خيصي 
في املستشفى، يتطلع مستشفى 
دار الشفاء إلى مواصلة تطبيق 

تكرمي أحد املوظفني املتميزينجانب من احلفل التكرميي ملوظفي »دار الشفاء«

ملساهمتهم في احلصول على االعتماد الذهبي من الكلية األميركية لألشعة
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إبراهيم: ناقشت مع األمير »الهمّ اللبناني«.. والتنسيق األمني بني البلدين مستمر

وزمانيا، م���ن أبرز التحديات 
التي تواج���ه امتنا العربية«، 
مستدركا »فاإلرهاب الذي طال 
الكويت تص���دت له بوحدتها 
ومبوقف أميرها املشرف والذي 
التفجي���ر اإلرهابي  ان  اعتبر 
الذي اس���تهدف مسجد اإلمام 
الصادق استهدفه شخصيا«، 
مشيرا الى ان »اإلرهاب موحد 
في عناصره وأدواته وجرائمه 
وبصماته، واعترافاته، عابرا 
للحدود بالسالح واملسلحني 
وامل���ال واألف���كار الهدام���ة«، 
مؤكدا ان »امن الكويت هو امن 
لبن���ان، وإن ما ميس الكويت 
ميس لبن���ان، واألخطار التي 
تعصف من حول الكويت كما 
هي من حول لبنان، وما يحدث 
في سوريا، والعراق، واليمن، 

تهديدا جلميع العرب«. 
وب���ني ان »العالق���ات بني 
البلدين جاءت انطالقا من قاعدة 
أساسية رسمها دولة الرئيس 
نبيه بري عندما قال للجالية 
اللبناني���ة كونوا في الكويت 
كويتيني والتزم���وا أنظمتها 

وأمنها واستقرارها«.
وأشاد حجيج بالدور املميز 
للمؤسسات العسكرية، واألمنية 
اللبنانية في الدفاع عن الوطن 
انطالقا من أهمية تعزيز النظام 

األمني العربي.

إقب���ال اجلالية الكويتية على 
تنمية قط���اع االصطياف، ما 
وفر الكثي���ر من فرص العمل 
املوسمية للبنانيني السيما في 
املناطق اجلبلية«، مثمنا »الدور 
الذي لعب���ه الصندوق  الهام 
إعادة  الكويتي للتنمي���ة في 
إعم���ار الكثير م���ن املدارس، 
وبناء اجلسور، وشق الطرق 
وترميمها، الى جانب ما قام به 
الصندوق واملؤسسات الكويتية 
الرس���مية، اثر عدوان يوليو 
2006 في مج���ال إعادة إعمار 
وترميم ما تهدم من املساكن، 
والقري اجلنوبية، واملنشآت 

احليوية«. 
وفي نفس الس���ياق، أشاد 
اللبناني حسن  رجل األعمال 
حجيج »بالدور السياسي الذي 
لعبه اللواء عباس إبراهيم في 
حفظ أمن لبن���ان انطالقا من 
جنوبه ووص���وال الى حترير 
راهبات معلوال، وإخماد الفتنة 
املتربصة بالشرق عبر حترير 
رهائن اع���زاز، الى احملاوالت 
املضنية املس���تمرة لتحرير 
العس���كريني احملتجزين لدى 
ف���ي  اجلماع���ات اإلرهابي���ة 

عرسال«. 
ان  حجي���ج  وأض���اف 
»استهداف املس���جد األقصى 
ومحاوالت تقس���يمه مكانيا 

اإلنس���انية وقائدها مستحقا 
وبجدارة، بل أضيف الى ذلك أنه 
»شيخ الديبلوماسية والقيادة 

احلكيمة وأميرهما«.
واردف قائال: »الكويت هي 
لؤلؤة اخلليج وزهرتها، الدولة 
الرائدة، الس���اهرة على رفاه 
شعبها وضيوفها الذين وفدوا 
إليها من بلدان قريبة وبعيدة، 
لإلسهام في نهضتها واملشاركة 
في عمرانها، فاللبنانيون في 
الكويت ارحتلوا إليها في زمن 
البداي���ات وواكب���وا تطورها 
اليد  ومنوه���ا، وكانت له���م 
الطولى في املساهمة في إطالق 
وتنفيذ املشاريع الكبيرة التي 
أسس���ت لتحوالت نوعية في 
العديد من احلقول التربوية، 
الصحية، اإلمنائية، الهندسية، 

والتجارية«.
واس���تذكر دور اإلعالميني 
اللبنانيني منذ نهاية خمسينيات 
الق���رن املنصرم ف���ي إطالق 
النهضة الصحافية بالكويت، 
مشيرا الى »تضامن اللبنانيني 
مع الكويت أثناء الغزو الصدامي 
معلنني رفضه���م املطلق لهذا 

السلوك املدان«.
وتطرق اللواء إبراهيم الى 
االستثمارات الكويتية في لبنان 
حيث »س���اهمت ف���ي إنعاش 
االقتصاد اللبناني، فضال عن 

في جميع املجاالت السياسية 
والثقافية واالقتصادية«. 

ان »النهج  ابراهي���م  وبني 
الثابت الذي س���لكته الكويت 
منذ اس���تقاللها في سياستها 
اخلارجية، ارتكز على وجوب 
البلدان  تقدمي املساعدات لكل 
املتعثرة، ومن دون اي اعتبار 
أو دينية  حليثيات جغرافية 
أو عرقي���ة، انطالقا من قناعة 
قيادتها منذ االستقالل بأهمية 
ومعنى الشراكة، فجاء تتويج 
صاحب السمو األمير بلقب أمير 

السوريني في لبنان، خصوصا 
الس���وري أصبح  النزوح  أن 

يشكل ربع اللبنانيني«. 
وأشاد خالل كلمة ألقاها أمام 
احلضور، بالدعوة الكرمية من 
معالي وزي���ر الدفاع الكويتي 
الش���يخ خالد اجلراح لزيارة 
الكويت، مثمنا الدور الريادي 
الذي تلعبه البالد في املنطقة 
»م���ا جعله���ا عالم���ة جلمع 
الشعوب«، الفتا الى ان »الكويت 
كانت املعني األول للبنان في 
العطاء والبذل، وحققت الكثير 

ضد اإلخالل باألمن الكويتي، أو 
ضرب استقراره بغض النظر 

عمن يقف وراء ذلك«.
النازحني السوريني،  وعن 
أشار اللواء ابراهيم الى أن لدى 
لبنان ما يقارب املليون ومائتي 
ألف نازح سوري، الفتا الى أن 
بالده »من أكثر الدول املستقبلة 
للنازحني السوريني«، مؤكدا 
في الوقت نفسه ان »السوريني 
مرحب بهم«، ولكنه أشار الى 
أن »املجتمع الدولي لم يتحمل 
مسؤولية ازدياد أعداد النازحني 

هالة عمران

الع���ام لألمن  املدير  ق���ال 
الع���ام اللبناني اللواء عباس 
ابراهيم »انه ملس خالل لقائه 
صاحب السمو الشيخ صباح 
األحم���د الرضا عن اللبنانيني 
في الكويت«، مؤكدا أن »تكرمي 
س���موه له يعد مبنزلة تكرمي 

للبنانيني جميعا«.
وفي تصريح للصحافيني 
على هامش حفل العشاء الذي 
أقامه رج���ل األعمال اللبناني 
حسن حجيج على شرفه أول 
من أمس في فندق الشيراتون 
مبناسبة زيارته البالد، لفت الى 
»انه بحث مع سمو األمير »الهّم 
اللبناني«، مشيدا بدعم سموه 
للقضايا اللبنانية، فضال عن 
العديد من امللفات التي طرحت 

خالل اللقاء.
الدفاع  وعن لقائه وزي���ر 
الكويتي الشيخ خالد اجلراح 
لفت ابراهيم الى أنه »طرحت 
العديد من امللفات األمنية، منها 
التنسيق األمني بني  عمليات 
البلدين والتي هي مس���تمرة، 
وتتابع من فترة ألخرى لبحث 
الس���احة  املس���تجدات على 
اإلقليمية والدولي���ة لتقييم 
اخلط���ط ووضع آليات العمل 
املستقبلية«، مبينا »أن لبنان 

اللواء عباس ابراهيم وحسن حجيج والسفير اللبناني وحرمه 

اللواء إبراهيم مصافحا احلاج حسان حوحو

حضور نسائي 

مدير عام االمن اللبناني وحرمه وزوجة السفير اللبناني يتوسطان سيدات اجلالية اللبنانية 

اللواء عباس ابراهيم وحسن حجيج يتوسطان عدداً من ابناء اجلالية 

)قاسم باشا( حسن حجيج يلقي كلمته     املدير العام لألمن اللبناني اللواء عباس ابراهيم ورجل االعمال اللبناني حسن حجيج يتوسطان الزميلني نائب رئيس التحرير عدنان الراشد ومدير التحرير محمد احلسيني اللواء عباس ابراهيم متحدثا للحضور 

اللواء ابراهيم  متوسطا السفير اللبناني د. خضر حلوة واحلاج حسان حوحو وبطرس غريب وعدداً من احلضور

ملست رضا صاحب 
السمو عن اجلالية 
اللبنانية.. وتكرميه 

لي يعد تكرميًا 
للبنانيني جميعًا

للكويت دور ريادي 
في املنطقة 

وأصبحت عالمة 
جلمع الشعوب

اللواء ابراهيم مع بعض احلضور
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أبدى اهتمامه باملوازنة بني مصلحة احلجيج وأصحاب احلمالت

تفقد مركز »صدى التعليمي« للتعرف على ما يقدمه من خدمات لضعاف السمع

وزير األوقاف: سأسعى إلقرار احتاد حلمالت احلج

الصانع: دور كبير لـ »الداخلية« في تنظيم احلسينيات.. وتسمية أمني عام األوقاف قريباً

بذوي االحتياجات اخلاصة.
من جهته���ا، قالت مديرة 
املركز وسن البدر ان املركز يقدم 
منظومة متكاملة ومتطورة من 
التعليمية املوجهة  اخلدمات 
ألطفال ضعاف السمع زارعي 
القوقع���ة من خ���الل تقدمي 
دورات وإرش���ادات ألولي���اء 
األمور ليتمكن���وا من تعزيز 
ابنائهم على اكتساب  قدرات 
امله���ارات اللغوية والكالمية 
الضروري���ة للنمو الطبيعي 
العقلي والفكري واكتس���اب 
السلوكيات والقيم السائدة في 
املجتمع، وذلك متهيدا لدمجهم 
في التعليم العام واختالطهم 
ف���ي املجتم���ع ليتمكنوا من 
حتقيق طموحاتهم واحالمهم، 
ولفت ال���ى أن اخلدمات التي 
تقدم لهم ه���ي توفير محيط 
وبيئة طبيعية وسمعية سليمة 
لألطفال ضعاف السمع زارعي 
القوقعة مماثلة لبيئة األطفال 
األس���وياء التي م���ن خاللها 
يس���تطيعون اكتساب اللغة 
والكالم عن طري���ق التفاعل 
والتج���ارب وتبادل اخلبرات 
الطبيعية ليكون أفضل مركز 
تعليمي تدريبي وفقا للمعايير 

العاملية في الكويت.

شرف لنا جميعا في بعثة 
احلج الكويتية«.

مطالب حمالت الحج

ع����رض نائب رئيس جلنة 
احلج احم����د الضويحي عددا 
من املطال����ب التي اجمع عليها 
أصحاب حمالت احلج الكويتية 
أهمه����ا: تس����ليم أراضي منى 
وعرفات إلى مكتب شؤون احلج 
مباشرة دون وسيط، وزيادة 
املساحة املخصصة في املشاعر 
املقدسة في منى وعرفة ومزدلفة 
وتسليمها للحمالت قبلها بوقت 
مبكر ال يقل عن ش����هرين من 

وقفة عرفة.
وتابع الضويح����ي معددا 
طلب����ات أصح����اب احلم����الت 
»بتفعيل تصاريح السكن من 
قبل مالك العقارات لدى مؤسسة 
الطوافة، وإلغاء عقد اإلعاشة 
وإلغ����اء تأمني النقابة وإضافة 

تصاريح إلداريي احلملة«.
وطالبت حمالت احلج أيضا 
ب�»عدم تكرار ما حصل في موسم 
حج 1436 هجرية بتوزيع أي 
زيادة إضافية في عدد احلجاج 

بالتساوي بني احلمالت«.
وفي وقت أشاد الضويحي 
من خالل عرض مطالب احلمالت 
»بنجاح جتربة شؤون القصر 
في منح مبلغ مقطوع للمستفيد 
كدعم له للتسجيل في أي حملة«، 
أكد أن »التجربة األخيرة للحج 
املنخفض التكاليف أثبتت عدم 
جدواها وفعاليتها ولم تص��ب 

الشريحة املطلوبة«.

الكويت بخير دائما. ولفت الى 
ان املركز

ليس للتقومي فقط وإمنا 
أن���ه قريبا  للتعلي���م وأرى 
سيكون كبيرا جدا وسندعمه 
بكل ما أوتينا من قوة سواء من 
خالل األمانة العامة لألوقاف 
أو من قبل احلكومة وسنرفع 
الوزراء  الى مجلس  تقريرنا 
لدعم هذا املرك���ز وغيره من 
التي تنهض  النوعية  املراكز 

أنه »شعر في زيارات سابقة 
بتميز حمالت احلج في خدمة 
حجاجه���ا ونتطلع لتقدمي 
مزيد من اخلدمات ألصحاب 

احلمالت واحلجاج«.
وقال الصانع انه وبعد 10 
أيام سنتعامل مع مقترحات 
قدمت إلينا وسنتواصل مع 
أصحاب احلمالت واحلجاج 
لتكون لدينا رؤية واضحة 
للمواسم املقبلة وسنستقبل 
النظ���ر املختلفة  وجه���ات 

حولها. 

أفضل الخدمات لضيوف 
الرحمن

ومن جهته، قال رئيس 
بعثة احلج الكويتية خليف 
األذين���ة »إن ما مييز بعثة 
احلج الكويتية هو الشراكة 
ب���ني البعثة وحمالت احلج 
واحلج���اج لتق���دمي أفضل 
اخلدمات لضيوف الرحمن«، 
مشيدا في هذا الصدد »باتصال 
الوزراء ونقل  سمو رئيس 
سؤال صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد عن أحوال 
بعثة احلج واالطمئنان على 

حجاج الكويت«.
كما ثمن األذينة »جهود 
الوزير الصانع التي أشاد بها 
أصحاب احلمالت وسؤاله 
الدائم على مدار الساعة عن 
كل كبيرة وصغيرة والوقوف 
على أفضل االس���تعدادات 
خلدمة احلجي���ج«، معتبرا 
»خدم���ة ضي���وف الرحمن 

واكد الصانع ان هذا املركز 
فري���د من نوعه في الش���رق 
االوسط ولدينا مسؤولية كبيرة 
لدعم هذا املركز. وبالنس���بة 
ملكان ومساجد املركز، اكد ان 
هذه املساحة ال تتناسب مع 
املركز فيما يقدمه من  اهمية 
اعمال عظيمة وفريدة يقومون 
بها حيث ش���اهدمت بأعينكم 
كف���اءات وطني���ة متطوعة 
جتعلنا نفتخر بها وتؤكد ان 

الرحمن والتي كانت ذو جودة 
كبيرة«.

واستطرد قائال: »سننفذ 
كل ه���ذه املالحظ���ات التي 
اس���تمعنا لها وعلينا أمانة 
أن نلتم���س هموم أصحاب 
احلمالت ومالها وما عليها«، 
مؤك���دا عل���ى أن »القانون 
الذي  س���يطبق، والقانون 
اق���ر للح���ج س���يلبي كل 
االحتياج���ات ويقضي على 
جميع السلبيات«، الفتا إلى 

مش���يرا الى ان هذا املركز من 
املراكز املهمة في الكويت حيث 
يحتضن االطفال ضعاف السمع 
والذين كانوا من املمكن ان تظل 
االعاقة مالزمة للطفل طوال 
حياته لوال انشاء هذا املركز 
حيث نرى ان املركز يحتضن 
هؤالء االطفال بدال من عاملهم 
في اخلارج حيث ان كثيرا من 
األسر ال تستطيع عالج اطفالها 

خارج الكويت.

وغيرها من الطلبات«.
وفي حني لفت إلى أن »إقرار 
قانون احلج ساهم بشكل كبير 
في احلد م���ن احلمالت غير 
إلى تنظيم  املرخصة إضافة 
إلى  العمرة«، أشار  ش���ؤون 
أنه لم يكتف بالتقارير التي 
ترفع له بعد انتهاء موس���م 
احلج »وإمنا أشرفت شخصيا 
عليه خالل تواجدي في مكة 
وتفقدت وتأك���دت من حجم 
اجلهود املبذولة خلدمة ضيوف 

يعقوب الصان���ع ان الكويت 
سباقة في كثير من النواحي 
االنسانية واخليرية ومنها مركز 
التعليمي املتخصص  صدى 
لتعليم االطفال ضعاف السمع 

زارعي القوقعة.
انكم  وقال الصان���ع ارى 
تأثرمت مبا شاهدمتوه من اعمال 
السامية  الرسالة  كبيرة ذات 
العامة  التي تقدمه���ا االمانة 
لألوقاف، منها دعم هذا املركز، 

املبكر للح���ج وعقد اللقاءات 
مع السلطات السعودية إلقرار 
العديد من اآلليات اجلديدة كان 
لها اثر كبير في تهيئة األجواء 

املتميزة حلجاجنا«.
انه »من  واعتبر الصانع 
أبرز اآللي���ات التي أقرت هذا 
العام هي طل���ب زيادة عدد 
إل���ى 3250 وزيادة  احلجاج 
مس���احة األراض���ي حلجاج 
الكويت، باإلضافة إلى زيادة 
اإلداري���ني في احلمالت  عدد 

مقبلة على مشاريع كبرى، اكد 
الصانع ان الكفاءات الكويتية 
املوجودة في األمانة ونوابهم 
لن يعطل���وا عمل األمانة من 
االمن���اء املس���اعدين ونواب 
االمني الع���ام كلهم على قلب 
رجل واحد ويشتغلون كخلية 
نحل وبالتالي التسمية قريبة 

جدا.
وباملناسبة اكد وزير العدل 
واالوقاف والشؤون االسالمية 

أسامة أبوالسعود

الع���دل ووزير  أكد وزير 
األوقاف يعقوب الصانع أن 
»إنش���اء احتاد حمالت احلج 
حق قانون���ي ألصحاب هذه 
أنه  إلى  احلمالت«، مش���يرا 
سيسعى »إلقراره وسيكون 
هناك ممث���ال له���م«، مبديا 
»اهتمامه باملوازنة بني مصلحة 
احلجيج وأصحاب احلمالت 
وع���دم غلبة كف���ة على كفة 
أخرى«، مستدركا: »الشك أن 
هناك هاجسا من عملية ارتفاع 
أسعار احلج ونحن كحكومة 
نراع���ي وضع ح���د الرتفاع 

األسعار تلك«.
وخالل لقاء مفتوح أجراه 
مع أصحاب حم���الت احلج 
الكويتية أول من أمس حتت 
عنوان »شركاء في النجاح«، 
ق���ال الصان���ع: »هناك من ال 
يستطيع أن يؤدي الفريضة 
بسبب الغالء وبالتالي البد أن 
تكون األسعار مناسبة إلى حد 
معني ويجب مراعاة أصحاب 
الدخول املتدنية«، الفتا إلى أن 
»البعض ال يقبل أن يذهب ألداء 
الفريضة عن طريق الزكاة«، 
مش���يرا الى أنهم سيراعون 

ظروف اجلميع.
أكد  ومن ناحية أخ���رى، 
الصان���ع »ان موس���م احلج 
املاض���ي كان مميزا من خالل 
تق���دمي اخلدم���ات للحجاج 
وتوفير س���بل الراحة لهم«، 
الفت���ا إل���ى أن »االس���تعداد 

ليلى الشافعي

الع���دل ووزير  أكد وزير 
األوقاف والشؤون االسالمية 
يعقوب الصانع فيما يخص 
بصمة املؤذنني في املساجد ان 
التزام املؤذن بالبصمة يكون 
ملصلحة املس���جد واملصلني 
وان هن���اك بعض املؤذنني ال 
يتواجدون في املسجد، فيقوم 
احد املصل���ني باألذان لذا كان 
البد من تطبيق نظام البصمة 
ومعاقبة املخال���ف، وتعتبر 
مخالفت���ه جت���اوزا للقانون 
املعمول به في ديوان اخلدمة 

املدنية.
وعم���ا مت م���ن تنظي���م 
للحس���ينيات في محرم، قال 
خالل جولة تفقدية ملركز صدى 
التعليمي صباح امس للتعرف 
عل���ى ما يقدمه م���ن خدمات 
لالطفال ضعاف الس���ماع: ان 
الداخلي���ة عليها دور  وزارة 
كبير في تنظيم احلسينيات 
على ان تكون داخل احلسينية 
وليس خارجها وهم على قدر 

من املسؤولية.
وردا على سؤال حول موعد 
تس���مية األمني العام لألمانة 
العام���ة لألوقاف خاصة انها 

الوزير يعقوب الصانع وخليف األذينة ورومي الرومي مع احلضور خالل اللقاء

جولة داخل املركز   )احمد علي(الوزير يعقوب الصانع يستمع إلى شرح حول عمل املركز

يعقوب الصانع مصافحا طفلة داخل املركز لفتة أبوية من الوزير الصانع 

يعقوب الصانع متحدثا للزميلة ليلى الشافعي

درع تكرميية للوزير الصانع 

خليف األذينة وأحمد القراوي في مقدمة احلضور  )ريليش كومار(

أسعار التذاكر 

دمج احلمالت 
غير مفيد

حتدث عدد من أصحاب 
احلمالت عن ارتفاع أسعار 
تذاكر الطيران التي وصلت 

إلى 330 دينارا خالل موسم 
احلج وهو ما يزيد أكثر من 
4 أضعاف السعر الطبيعي، 

وكذلك مشاكل املطار 
ووصول احلقائب إلى محطة 
الشحن وليس سير احلقائب 

العادي. وطالبت احلمالت 
بدعم الوزير في إنشاء 

احتاد حمالت احلج وهو ما 
أيده الوزير، مشددا على 

انه حق لكل أصحاب مهنة 
واحدة في تأسيس احتاد 

يبحث مشاكلهم ويعمل على 
حلها ويحقق طموحاتهم.

د.وليد الكندري صاحب 
حملة د.وليد الكندري طالب 
بإستراتيجية وآلية واضحة 

في دمج احلمالت التي 
تعتبر غير مفيدة للحاج، 
مطالبا بفتح باب املنافسة 

لصالح احلجاج.

احلكومة تعمل
على وضع حد 
الرتفاع األسعار 

وسنراعي ظروف 
اجلميع

.. ومتحدثا إلى أخرى
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أشادوا بخطوته وطالبوا الوزراء بأن يحذوا حذوه

نواب: تقدمي رئيس احلكومة إقرارًا بذمته املالية
منوذج للمسؤول الصادق احلريص على تطبيق القانون

الشكل واالنشاء وهي القضاء 
على الفس����اد بش����كل منهجي 

ونهائي.
وطالب العوض����ي جميع 
الوزراء باحلكومة القيام بتقدمي 
اقراراتهم املالية وأن يحذوا حذو 
س����مو الرئيس، وكذلك جميع 
املوظفن املخاطب����ن بقانون 
مكافحة الفس����اد، مشددا على 
أنه ال يوج����د اآلن أي مبررات 
أو مسوغات متنعهم من القيام 
بذلك، مناش����دا س����مو رئيس 
مجلس الوزراء أن يستمر في 
دعم هيئة مكافحة الفساد بكل 
ش����كل كما فعل اليوم ويفعل 
دائما وأن يكون على تواصل 
مباش����ر م����ع رئي����س الهيئة 
النمش  املستشار عبدالرحمن 
لتخرج الهيئة مبا شكلت من 
أجله ويكون للفساد واملفسدين 
جهة تقف لهم باملرصاد في أي 

وقت وأي مكان.
وب����ن العوضي أن خطوة 
سمو الرئيس أزالت عن الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد احلرج 
وأعطتهم دفعة معنوية قوية 
وكبيرة ليواجهوا أي شخص في 
الدولة أيا كان منصبه، مناشدا 
املستشار النمش رئيس الهيئة 
أن يستثمر هذه املبادرة ويتخذ 
كل االجراءات والقرارات الالزمة 
ملكافحة الفساد واال يخاف لومة 
الئم، مؤكدا على أن الش����عب 
الكويتي يثق في شخصه الكرمي 
وينتظر منه الكثير في مجال 
القضاء على الفساد الذي يشعر 

به كل مواطن كويتي.
وأكد العوضي انه س����وف 
يكون من اوائل النواب الذين 
يقدم����ون اقرار الذم����ة املالية 
الشفافية  اخلاص به مبنتهى 
والوضوح وذل����ك في املوعد 
ن����واب االمة  احملدد لتق����دمي 
اقراراتهم، تطبيق����ا للقانون 
بكل ترحي����ب ودعما ملكافحة 

الفساد.

املعاصر كأول رئيس مجلس 
وزراء يقدم اقرارا لذمته املالية، 
مما يدل على حرص س���موه 
على تطبيق القانون ولو كان 
على ش���خصه، وعزمه على 
مواصلة احلرب على الفساد.

وأضاف العوضي في تصريح 
صحافي ان تلك املبادرة ليست 
األولى التي يقوم بها رئيس 
حكوم���ة ف���ي الكويت فقط، 
بل هي مب���ادرة جديدة على 
مس���توى دول املنطقة أيضا 
وأغلب الدول العربية، مذكرا 
بأنها رسالة واضحة الى كل 
الدولة اخلاضعن  مسؤولي 
القانون للكشف عن  ألحكام 
ذممهم املالية، مطالبا بوضع 
الالزم���ة الجبار كل  اآلليات 
املسؤولن على تقدمي ذممهم 
املالية وتقدمي كل الدعم للهيئة 
العامة ملكافحة الفساد الجتثاث 
الفساد من جذوره مرة واحدة 

ولألبد.
كم����ا ب����ن العوض����ي بأن 
هذه اخلط����وة تعتب����ر أولى 
اخلطوات اجلادة للحرب على 
الفساد الذي انتشر في أركان 
الدولة، مش����ددا على ضرورة 
العديد  أن يتبع هذه اخلطوة 
من اخلطوات األخرى لتحقيق 
األهداف املنشودة من تشكيل 
الفساد  العامة ملكافحة  الهيئة 
بشكل حقيقي وواقعي بعيدا عن 

املالية لدى اجلهة املختصة.
وأكد دميثير أن اإلفصاح عن 
الذمة املالية يس����د كل الذرائع 
البعض اإلساءة  أمام محاولة 
إلى هذا الوزير أو ذاك النائب أو 
القيادي واملسؤول في مؤسسات 
الدولة، مشيرا إلى أن اإلفصاح 
عن الذمة املالية ليس اتهاما، بل 
هو تطبيق للقانون الرامي إلى 
مكافحة الفساد والتكسب غير 
املشروع، باإلضافة إلى صيانة 

وحماية أموال الدولة.
وأضاف: »ال حجة اآلن أمام 
الوزراء والقيادين في وزارات 
ومؤسسات الدولة في عدم تقدمي 
املالية«، مش����ددا على  ذممهم 
ضرورة تطبيق القانون لردع 
من ال ميتث����ل إليه، خصوصا 
من السلطة التنفيذية املسؤول 

األول عن تنفيذ القانون.
وفي ه���ذا الس���ياق، قال 
عضو مجل���س األمة النائب 
كام���ل العوض���ي ان مبادرة 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
في تق���دمي اقرار ذمته املالية 
لرئيس الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد املستشار عبدالرحمن 
النمش خطوة عظيمة ومقدرة، 
مؤك���دا على أن هذه اخلطوة 
تعتبر دع���وة للجميع على 
مختلف مناصبهم بتقدمي اقرار 
الذمة املالية وأنها سوف تدون 
لسموه في سجل تاريخ الكويت 

والتقدم ف����ي مجاالت التنمية 
ومواكبة الدول املتقدمة.

وختم التميمي بأن قيام سمو 
رئيس الوزراء بذلك سيكون له 
صدى ايجابي على املستوين 
الرسمي والشعبي وقد يساهم 
في خلق بيئة محفزة للكث�ير من 
ال�خاضعن لهذا القانون لتقدمي 
ذممهم املالية دون اتخاذ اجراء 

رسمي من الهيئة جتاههم.
من جانبه، أثنى النائب خلف 
دميثير على خطوة سمو رئيس 
الوزراء الش����يخ جابر املبارك 
بتقدمي إقرار بذمته املالية إلى 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد، 
وذلك تطبيقا للقانون الصادر 

عن مجلس األمة.
وأضاف في تصريح صحافي 
أن سمو الرئيس ترجم تعهداته 
كاف����ة بتأكي����ده أن القان����ون 
سيطبق على اجلميع وأنه ال 
أحد فوق القانون، داعيا أعضاء 
احلكومة وقياديي املؤسسات 
واجلهات احلكومية إلى مبادرات 
مماثلة بتقدمي إقرارات بذممهم 

املالية.
وق����ال دميثير إن س����مو 
رئيس احلكومة فوق الشبهات 
ولطامل����ا كان مثاال يحتذى في 
صيانة األموال العامة ومالحقة 
الفاسدين، إال انه قدم مثاال آخر 
على جديته بتطبيق القانون، 
وشفافيته في اإلفصاح عن ذمته 

جميع جهات الدولة.
في االطار ذاته، أشاد النائب 
عبداهلل التميمي مببادرة سمو 
رئيس مجلس الوزراء لتقدمي 
ذمت����ه املالية لهيئ����ة مكافحة 
الفساد تنفيذا واحتراما لقانون 
أقره  الذي  املالية  الذمة  كشف 
مجلس االمة في وقت سابق. 
وق����ال إن قيام س����موه بهذه 
اخلطوة وتأكيده على احترام 
احلكومة لدور الهيئة الرقابي 
متثل خطوة كبيرة في سبيل 
التعاون بن السلطتن واالقرار 
مببدأ فصل السلطات والتقدير 

املتبادل فيما بينهما.
ودعا التميمي كل القيادين 
القانون في  له����ذا  اخلاضعن 
مختل����ف أجه����زة الدولة الى 
االقتداء مبا قام به سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ جابر 
املبارك واملسارعة لتقدمي كشف 
املالية لهيئ����ة مكافحة  الذمة 
الفساد تطبيقا ملبدأ الشفافية 
التي حتتاجه����ا البالد في ظل 
الكويت في  تراجع مس����توى 
الش����فافية خليجيا  مؤشرات 

وعربيا وعامليا.
واعتبر أن جناح هذا القانون 
وتلك الهيئة ال يتم اال بتعاون 
كل االفراد واجلهات املختلفة 
في سبيل القضاء على الفساد 
املالي واالداري الذي تسبب في 
تأخر وطننا عن ركب التطور 

في مصالح شخصية.
واكد النائب طالل اجلالل ان 
قيام سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ جابر املبارك بتسليم 
ذمت����ه املالية للهيئ����ة العامة 
ملكافحة الفساد خطوة تستحق 
االشادة والثناء ومبادرة طيبة 

من سموه.
وق����ال اجل����الل ان رئيس 
مجلس الوزراء بهذه اخلطوة 
التي تعد االولى من نوعها يؤكد 
انه رجل دولة من الطراز االول 
الشفافية  وتأتي تأكيدا لنهج 
الذي اتخذه سموه منذ حصوله 
على ثقة صاحب السمو االمير 

وتعيينه رئيسا للوزراء.
وشدد اجلالل على ان تسليم 
رئيس الوزراء لذمته املالية ليس 
امرا مستغربا على سموه، حيث 
انه مثاال يحتذى به، ونتمنى 
على جميع املسؤولن في الدولة 
ان يحذو حذوه، وان يسلموا 
ذممهم املالية الى الهيئة العامة 

ملكافحة الفساد.
وتاب����ع: ان قان����ون هيئة 
الفساد والكشف عن  مكافحة 
الذمة املالية والذي اقره مجلس 
التعاون  االمة ج����اء بفض����ل 
بن الس����لطتن التش����ريعية 
والتنفيذية والدعم الال محدود 
من سمو الشيخ جابر املبارك 
الذي يؤكد في كل مناسبة على 
ضرورة مكافحة الفس����اد في 

أش����اد ع����دد م����ن النواب 
باإلج����راءات االصالحية التي 
اتخذها س����مو رئيس الوزراء 
وآخره����ا ما قام به في ش����أن 
تسليم إقرار بذمته املالية الى 

هيئة مكافحة الفساد.
وفي هذا االطار، اشاد نائب 
رئي����س مجلس االم����ة مبارك 
اخلرينج باخلطوة االصالحية 
املهمة التي قام بها سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ جابر 
املبارك بتقدمي االقرار اخلاص 
بذمته املالية وذلك وفقا للقانون، 
مقدما بذل����ك منوذجا صادقا 
للمسؤول احلريص على تطبيق 
القوانن وتفعيل مبدأ الشفافية 

والصدق مع الوطن.
واكد اخلرين����ج ان تقدمي 
سموه لذمته املالية ميثل القدوة 
احلس����نة ملسؤولي الدولة في 
التعامل م����ع تطبيق القوانن 
التطبيق،  الصادرة والواجبة 
وهذا ما كرسه سمو الشيخ جابر 
املبارك ف����ي تقدمي اقرار الذمة 
املالية، وطالب الوزراء وباقي 
املسؤولن في الدولة باالقتداء 
مبس����ؤولهم االول في سرعة 
تقدمي اقراراتهم املالية والعمل 
على جعل النزاهة والشفافية 

مبدأ اصيال في البالد.
من جهته، قال النائب خليل 
الصالح ان قيام سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ جابر 
املب����ارك بتقدمي كش����ف الذمة 
الفساد  املالية جلهاز مكافحة 
خطوة تستحق االشادة والثناء، 
حيث عودنا دائما على املصارحة 
والشفافية والوضوح واملكاشفة 
وه����و مبنزلة دعم من القيادة 
السياسية لهذا التوجه ونتمنى 
ان يبادر ويقتدي باقي الوزراء 
بهذه اخلط����وة، كما يجب ان 
تتناغم مواقف مسؤولي اجلهاز 
العام  التوجه  احلكومي م����ع 
للدولة ف����ي حماية املال العام 
ومنع استغالل املناصب القيادية 

خليل الصالح كامل العوضيخلف دميثيرعبداهلل التميميطالل اجلاللمبارك اخلرينج

في تقرير شامل أعده قطاع البحوث ونظم املعلومات مبكتب وزير الدولة لشؤون مجلس األمة

الهيفي: اإلجنازات التشريعية غير املسبوقة ثمرة تعاون احلكومة واملجلس
وحقوق الطفل ودور احلضانة 
املال  اخلاصة وهيئة أسواق 
وهيئ���ة تنظي���م االتصاالت 
وتقني���ة املعلومات وحماية 
املس���تهلك ومكافحة جرائم 
تقنية املعلوم���ات والديوان 
الوطن���ي حلقوق اإلنس���ان 
والعمالة املنزلية واحلضانة 

العائلية.
وأردف د.الهيفي بأنه على 
الرغم من االجنازات التشريعية 
الالفت���ة إال أن الدور الرقابي 
ملجلس األم���ة لم يتراجع بل 
اس���تمر ب���ذات الفاعلية، من 
خالل أدوات الرقابة السياسية 
املتمثل���ة في االس���تجوابات 
البرملانية وطلبات  واألسئلة 
املناقش���ة وجل���ان التحقيق 
واالقتراحات برغبة والعرائض 
أمله  والشكاوى، وأعرب عن 
في اس���تمرار التعاون البناء 
واملثمر بن السلطتن التنفيذية 
ف���ي املرحلة  والتش���ريعية 
املقبلة ليك���ون دور االنعقاد 
الرابع مثالي���ا في االجنازات 
الرقابي  التش���ريعية واألداء 

ألعضاء مجلس األمة.

2015 في شأن إضافة املواد 5 
مك���ررا، و5 مكررا أ، 5 مكررا 
ب، 5 مك���ررا ج إلى القانون 
رقم 94 لس���نة 1983 بإنشاء 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
الس���مكية والذي  والث���روة 
حظر التصرف في القس���ائم 
املخصصة إال بعد مرور خمس 
سنوات وشدد العقوبات على 
من يتصرف بدون الرجوع الى 
اجلهة االدارية املخصصة فيما 
مت تخصيصه له من قسائم، 
والقانون رقم 109 لسنة 2014 
بتعديل بعض احكام القانون 
رقم 14 لس���نة 1973 بإنشاء 
الدستورية )والذي  احملكمة 
نص عل���ى حق االف���راد في 
الى احملكمة  اللجوء مباشرة 

الدستورية(.
هذا باإلضاف���ة الى اجناز 
العديد من القوانن احملورية 
التي تساهم في نهضة املجتمع 
في كل املجاالت ومنها قوانن 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري وقانون محكمة األسرة 
االلكتروني���ة  واملعام���الت 
واخلدمة الوطنية العسكرية 

القوانن  وقال ان من أهم 
التي ص���درت في هذا الفصل 
القانون رقم 6 لس���نة 2015 
في شأن تنظيم جمع السالح 
والذخائر واملفرقعات وما له 
من أثر فعال في واقعنا احلالى 
في احلف���اظ على أمن الوطن 
واملواطنن واملقيمن، والقانون 
رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة 
جديدة برق���م 29 مكررا إلى 
القانون رقم 47 لسنة 1993 في 
شأن الرعاية السكنية، وملادة 
)29 مكررا( وال���ذي يقضي 
بتوفير سكن بااليجار ملن باع 

ميزانية.
االجن���از  أن  وأض���اف 
التشريعي الواضح في الفصل 
التش���ريعي احلالي لم يكن 
رقما فحسب، بل كيفا ونوعا 
وأهمي���ة أيض���ا حيث أجنز 
العديد من القوانن التي تشكل 
� في مجموعها � قوام البنية 
التنموية  التشريعية للخطة 
الى إجناز  للدولة، باإلضافة 
العديد من القوانن اجلوهرية 
التي كانت معطلة في الفصول 
التشريعية السابقة ملجلس 

األمة.

ملن يحددهم الوزير املختص 
لسرعة حترير املخالفات ضد 
املخالفن ألحكامه، والقانون 
رقم 9 لسنة 2015 بإضافة فقرة 
جديدة للمادة 36 من املرسوم 
بالقانون رقم 15 لسنة 1979 
في شأن اخلدمة املدنية تتعلق 
مبكافأة نهاية اخلدمة جلميع 
موظفي الدولة، والقانون رقم 
1 لسنة 2015 في شأن تنظيم 
حمالت احلج والعمرة والذي 
قض���ى على احلم���الت غير 

املرخصة.
والقانون رقم 24 لس���نة 

بيته. والقانون رقم 19 لسنة 
2014 باضافة مادة جديدة برقم 
28 مكررا »د« الى القانون رقم 
47 لسنة 1993 في شأن الرعاية 
السكنية والذي يقضي بزيادة 
القرض االسكاني من 70 ألف 
الى 100 الف دينار من خالل 
دعم مواد البناء، والقانون رقم 
99 لسنة 2015 بشأن تعديل 
بعض أحكام القانون رقم 42 
لس���نة 2014 بإصدار قانون 
حماي���ة البيئ���ة والذي غلظ 
العقوبات على املصانع املخالفة 
القضائية  ومنح الضبطي���ة 

أكد وكيل الوزارة املساعد 
البح���وث ونظ���م  لقط���اع 
املعلومات مبكتب وزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.أحمد 
الهيفي أنه في ضوء الدراسة 
التي أعدتها ادارة الدراس���ات 
التش���ريعية بقطاع البحوث 
ونظم املعلومات بإشراف مدير 
العبدالغفور  اإلدارة نادي���ة 
يتبن أن التع���اون االيجابي 
بن احلكومة ومجلس األمة هو 
عنوان الفصل التشريعي الرابع 
الثالثة  انعقاده  عشر بأدوار 
املنقضي���ة، وكان م���ن ثمرة 
هذا التعاون حتقيق اجنازات 
تشريعية غير مسبوقة كما 
ونوع���ا، كم���ا تفوق���ت هذه 
االجنازات التشريعية على ما 
حتقق من مثيلتها في الفصول 

التشريعية السابقة.
وأوض���ح د.الهيف���ي أن 
احلكومة ومجلس األمة أجنزا 
ف���ي أدوار االنعق���اد الثالثة 
املنقضية من الفصل التشريعي 
ال� 14 احلالي عدد 214 تشريعا 
عبارة عن 66 قانونا موضوعيا، 
و55 قانون اتفاقية، و93 قانون 

د.احمد الهيفي

د.عبدالرحمن اجليران

احليازات الزراعية خطأ تراكمي والعمير لم يسيس القطاع النفطي

اجليران: قرار اعتماد موجهني رجال ملدارس البنات
خطأ تربوي واجتماعي وديني

أن���ار اهلل بصيرته  بصره، 
وألن العب���د إذا حفظ فرجه 
وبصره عن احلرام ومقدماته، 
مع دواعي الشهوة، كان حفظه 
لغيره أبلغ، ولهذا سماه اهلل 

حفظا.
فالش���يء احملفوظ إن لم 
يجته���د حافظه في مراقبته 
وحفظ���ه، وعمل األس���باب 
ل���م  حلفظ���ه،  املوجب���ة 

ينحفظ.
البصر والفرج، إن  كذلك 
لم يجتهد العبد في حفظهما، 

أوقعاه في باليا ومحن.
وتأمل كي���ف أمر بحفظ 
الفرج مطلقا ألن���ه ال يباح 
في حالة م���ن األحوال وأما 
البصر فق���ال: )يغضوا من 
أبصارهم( بأداة »من« الدالة 

على التبعيض.
فإن���ه يج���وز النظر في 
بعض األحوال، حلاجة كنظر 
الشاهد والعامل واخلاطب، 

ونحو ذلك.
ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم، 
ليجتهدوا في حفظ أنفسهم 

من احملرمات.
من جانب آخر، قال النائب 
د.عبدالرحم���ن اجليران إن 
احلي���ازات الزراعي���ة خطأ 
تراكم���ي تاريخي تولد عنه 
واقع يحكم ال ميكن إصالحه 
بيوم وليل���ة وال بجرة قلم. 
وأضاف اجليران في تصريح 
النفطي  القطاع  صحافي أن 
لم يسيس���ه الوزير العمير 
ولم يجيره إال لصالح هيبة 

القانون والدولة.

إلى العورات وإلى النس���اء 
األجنبيات، وإلى املردان، الذين 
يخاف بالنظر إليهم الفتنة، 
وإلى زينة الدنيا التي تفنت، 

وتوقع في احملذور.
)ويحفظوا فروجهم( عن 
الوطء احلرام، في قبل أو دبر، 
أو ما دون ذلك، وعن التمكن 

من مسها، والنظر إليها.
ذل���ك »احلف���ظ لألبصار 
والفروج« أزكى لهم »أطهر، 
وأطيب، وأمنى ألعمالهم، فإن 
من حفظ فرجه وبصره، طهر 
الذي يتدنس به  من اخلبث 
أهل الفواحش، وزكت أعماله، 
بسبب ترك احملرم، الذي تطمع 

إليه النفس وتدعو إليه.
فمن ترك شيئا هلل، عوضه 
اهلل خيرا من���ه، ومن غض 

أكد النائب د.عبدالرحمن 
أن���ه بعدما كثرت  اجليران 
الشكاوى من تواجد الرجال 
ف���إن قرار  البنات  مبدارس 
اعتماد موجهن رجال ملدارس 
البنات خطأ تربوي واجتماعي 
وديني وهو في اجتاه تعزيز 

االختالط.
وأض���اف اجلي���ران في 
ق���ال  تصري���ح صحاف���ي: 
تعالى: )قل للمؤمنن يغضوا 
م���ن أبصاره���م ويحفظوا 
فروجهم ذل���ك أزكى لهم إن 
اهلل خبير مب���ا يصنعون(، 
وقال العالمة الس���عدي: أي: 
أرشد املؤمنن، وقل لهم، الذين 
معهم إميان، مينعهم من وقوع 
ما يخل باإلمي���ان: )يغضوا 
م���ن أبصارهم( ع���ن النظر 

الهرشاني: »اخلارجية« توافق
على اتفاقية »فاتكا« بني الكويت وأميركا

مجال العلم والتكنولوجيا 
النووين ووافقت اللجنة 
على مشروع قانون بن 
الكوي���ت ومصر لتجنب 
االزدواج الضريبي ومنع 
التهرب من الضرائب على 

الدخل.
الهرش���اني ان  وذكر 
اللجنة قررت تأجيل البت 
في اقتراح يتعلق بتنسيق 
الوف���ود البرملاني���ة مع 
وزارتي اخلارجية واالعالم 
واعادة صياغته كما ارجأت 
اطالق اسم الفقيد صاحب 
السمو امللكي األمير سعود 
الفيصل على احد مرافق 
وزارة اخلارجي���ة حتى 

ورود رأي اخلارجية.

سلطان العبدان

أعلن رئي���س اللجنة 
البرملاني���ة  اخلارجي���ة 
النائب حمد الهرشاني ان 
اللجنة وافقت في اجتماعها 
أمس على مشروع قانون 
اتفاقية  باملوافقة عل���ى 
الكوي���ت والواليات  بن 
املتحدة االميركية لتحسن 
االمتثال الضريبي الدولي 
وتطبيق االمتثال الضريبي 
للحس���ابات األجنبي���ة 

»فاتكا«.
الهرش���اني  واضاف 
ووافقت اللجنة ايضا على 
مشروع قانون باالنضمام 
الى االتفاق التعاوني للدول 
العربية اآلسيوية للبحث 
حمد الهرشانيوالتنمي���ة والتدريب في 

مقارنة بني القوانني املنجزة في الفصل التشريعي الرابع عشر احلالي
والفصول التشريعية )الثالث عشر واملبطل األول واملبطل الثاني(

الفصل 
التشريعي

عدد أدوار 
االنعقاد

التشريعات الصادرة
اإلجمالياالتفاقياتامليزانياتالقوانن

الرابع عشر 
احلالي

3669355214

املجلس املبطل 
األول

14��4

املجلس املبطل 
الثاني

138�93131

4344032106الثالث عشر

لتحسني االمتثال الضريبي

اخلرينج: يجب 
أن تتناغم مواقف 

مسؤولي اجلهاز 
احلكومي مع 

التوجه العام للدولة 
في حماية املال 

العام ومنع استغالل 
املناصب القيادية 

في مصالح
شخصية
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الغامن مع الشيخ فهد سالم صباح الناصررئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل استقباله سفيرنا لدى الرياض الشيخ ثامر اجلابر

استقبل سفراءنا في الرياض والسويد وباكستان والبرتغال

الغامن يبدأ األربعاء املقبل جولة خارجية تشمل ميالنو وجنيڤ
يبدأ رئيس مجلس األمة 
م���رزوق الغامن يرافقه وفد 
برملان���ي األربع���اء املقبل 
جولة خارجية تشمل مدينة 
ميالن���و االيطالية وجنيڤ 

السويسرية.
الغامن خالل  وس���يقوم 
زيارت���ه ميالنو بجولة في 
الكويت في املعرض  جناح 
الدول���ي )إكس���بو ميالنو 
2015( ال���ذي يقيمه املكتب 
الدولي للمعارض اإليطالي 
لالطالع على م��رافق اجل��ناح 
الكويت���ي اضافة الى جولة 
ف���ي أجنح���ة دول مجلس 
التعاون اخلليجي مب�عرض 

اك�سبو.
وسيتوجه الرئيس الغامن 
إل���ى مدينة جنيڤ  بعدها 
السويسرية وذلك لترؤس 
البرملانية  الش���عبة  وف���د 
الكويتية في اجتماعات مؤمتر 
االحتاد البرملاني الدولي في 
دورته ال�133 التي س���تعقد 
خالل الفت���رة من 17 إلى 21 

أكتوبر اجلاري.
الش���عبة  ويض���م وفد 
البرملاني���ة كال م���ن وكيل 
الشعبة النائب فيصل الشايع 
وأمني س���ر الشعبة النائب 

الدكتور عودة الرويعي وأمني 
النائب  صندوق الش���عبة 
صال���ح عاش���ور وأعضاء 
الشعبة النواب الدكتور خليل 
العازمي  عبداهلل وس���يف 
وماضي الهاجري اضافة الى 
أمني عام مجلس األمة عالم 

الكندري.
وس���يترأس الغامن على 
هامش اعمال املؤمتر البرملاني 
الطارئ  الدولي االجتم���اع 
العربي  البرملاني  لالحت���اد 
لبحث موضوع االعتداءات 
املس���تمرة  اإلس���رائيلية 
الفلسطيني  الش���عب  على 

املواقف بشأن القضايا التي 
ستطرح للنقاش ووجهات 

النظر جتاهها.
وسيلقي الرئيس الغامن 
كلم���ة وف���د الكويت خالل 
العامة للمؤمتر  املناقش���ة 
والتي س���يكون موضوعها 
لهذا العام عن قضايا الهجرة 

والالجئني.
من جانب آخر اس���تقبل 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن في مكتبه أمس سفير 
الكويت لدى اململكة العربية 
الشقيقة الشيخ  السعودية 

ثامر اجلابر.

التي  العملية  واخلط���وات 
يتوج���ب اتخاذه���ا لوضع 
حد لالعتداءات اإلسرائيلية 
ولغطرس���ة قوى االحتالل 
الفلسطيني  الش���عب  إزاء 
األع���زل، ووض���ع املجتمع 
الدولي وبخاصة في دوائره 
أمام مسؤولياته  البرملانية 
السياسية واألخالقية جتاه 

تلك االعتداءات.
كما سيشارك الغامن على 
هامش املؤمتر في االجتماعات 
اخلليجي���ة  التنس���يقية 
واآلس���يوية واإلس���المية 
واجليوسياسية بغية تنسيق 

كما استقبل رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن في مكتبه 
الكويت لدى  أمس س���فير 
مملكة الس���ويد نبيل راشد 

الدخيل.
كما استقبل الغامن سفير 
ل����دى جمهورية  الكوي����ت 
باكس����تان اإلسالمية نواف 

العنزي.
واس����تقبل الغامن سفير 
الكويت لدى البرتغال الشيخ 

فهد سالم صباح الناصر.
م����ن جانب آخ����ر، بعث 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن ببرقيتي تهنئة إلى كل 
من رئي����س مجلس النواب 
في مملكة اسبانيا خوسيه 
ماري����ا بوس����ادا مورين����و 
الش����يوخ  ورئيس مجلس 
بيو غارسيا - اسكوديرو 
ماركويز وذلك مبناس����بة 

العيد الوطني لبلدهما.
كما بعث الغامن ببرقيتي 
تهنئة ال����ى رئيس مجلس 
النواب في جمهورية غينيا 
االستوائية غوادنسيو موهابا 
ميس����و ورئيس����ة مجلس 
الش����يوخ ماريا تيريس����ا 
افوا نسانغ مبناسبة العيد 

الوطني لبلدهما.

هنأ نظراءه
في إسبانيا وغينيا 
االستوائية باألعياد 

الوطنية

ما حقيقة ضياع ما 
يقارب 20 مليون 
دينار من إيرادات 
مؤسسة املوانئ 

خالل األعوام 2004 
إلى 2013

ما اإلجراءات 
القانونية التي مت 

اتخاذها بحق إدارة 
املؤسسة السابقة 

في شأن مخالفتهم 
ملواد الدستور أرقام 

141 و146 و147؟

اجلبري يوجه حزمة أسئلة للكندري عن »املوانئ« وأراضي التخزين والتعاقد مع الشركات
الس����ابقة ملؤسس����ة املوان����ئ 
الكويتية قطعة ارض مبساحة 
523.970 مترا مربعا في ميناء 
عبداهلل قب����ل احلصول على 
موافقة مجلس االدارة على ذلك 

ودون مقابل مادي لذلك؟
2 � ملاذا قامت مؤسسة املوانئ 
بتسهيل اغتصاب شركة كي جي 
ال الراضي ميناء عبداهلل والعمل 
على محاولة اضفاء الشرعية 
على هذه التجاوزات، وما الفائدة 
التي عادت عل����ى املدير املالي 
للمؤسسة لقيامه بتسهيل تلك 
االجراءات املخالفة دون حدود 
اختصاصه املهني بحس����ب ما 
ذكر تقرير ديوان احملاس����بة 

2015/2014؟
3 � ملاذا قام مدير االدارة املالية 
الس����ابقة في مؤسسة املوانئ 
املبالغ  الكويتية بتحم����ل كل 
املالية املتعلقة بتوصيل التيار 
الكهربائي الراض مغتصبة من 
قبل شركة كي جي ال للمناولة 
منذ العام 2006 الى يومنا هذا 
في شبهة نصب مزدوج على كل 
من مؤسسة املوانئ من ناحية 
ووزارة الكهرباء واملاء. من ناحية 
اخرى، حيث لم تتم تس����وية 
املبالغ املس����تحقة عن ايصال 
التي����ار الكهربائي الى الوزارة 
الى يومنا هذا وذلك بحس����ب 
الكهرباء  كتاب وكي����ل وزارة 
واملاء رقم و.ك.م/13343/2، وهل 
قامت املؤسسة باجراء حتقيق 
موسع في الواقعة، وما نتائج 
هذا التحقيق واالجراءات التي 

مت اتخاذها في هذا الشأن؟
4 � ما النتائج التي توصلت 
اللجنة املشكلة من قبلكم  لها 
للنظر في مالحظ����ات ديوان 
احملاسبة بشأن اغتصاب شركة 
كي جي ال ملليون متر مربع في 
ميناء عبداهلل وماذا فعلتم انتم 
كوزير حلماية املال العام بحكم 

اطالعكم على هذه النتائج؟
5 � اذا كانت كي جي ال فعال 
مغتصبة الراضي ميناء عبداهلل 
فلماذا لم تستردوها حتى اآلن؟ 
وهل نس����قتم مع اجلهات ذات 
الصل����ة فيما يتعل����ق بحصر 

مخالفات الشركات هناك؟
6 � ما حقيقة تغاضي املوانئ 
عن حتصيل مقابل اس����تهالك 
الكهرباء وتغاطي الشركة في 
الوقت ذاته من تركيب عدادات 
الحتساب الكهرباء واملاء مع عدم 
التزام املؤسس����ة بأي نفقات؟ 
برج����اء تزويدن����ا بايصاالت 

التحصيل.
7 � ما حقيقة دفع رس����وم 
توصيل الكهرباء في ارض ميناء 
عبداهلل املغتصبة والهدف من 

ذلك؟

بحص����ر مقاول����ي املناولة في 
ميناء الشعيبة في مقاول واحد 
هو شركة جي كي ال، ومن هو 
املتنفع من جراء ذلك في مؤسسة 

املوانئ؟
3 � ما حقيقة قيام مؤسسة 
املوانئ بشراء معدات بقيمة 3.65 
ماليني دينار خلدمة اعمال املناولة 
لشركة كي جي ال وذلك مبخالفة 
القرار  صريحة للمادة 7 ومن 
الوزاري رقم م.م.ك/147/2001/1 
املناولة  في شأن اصدار نظام 
الكويتية  املوانئ  في مؤسسة 
وهي املعدات التي يتوجب على 
املقاول شراؤها وتوفيرها ليتم 
الترخيص له بالعمل في امليناء، 
وملاذا حتملت املؤسسة ايضا 
تكاليف التش����غيل والصيانة 
لتلك املعدات مهدرة بذلك 4.48 
ماليني دينار هي من حق خزانة 

الدولة؟
4 � مع ثبوت عدم توفير كي 
جي ال ملعدات املناولة التي وجب 
عليها شراؤها وتوفيرها ليتم 
الترخيص لها بالعمل كمقاول 
امليناء بحس����ب  ف����ي  مناولة 
امل����ادة 7 من الق����رار الوزاري 
رقم م.م.ك/2001�147 في شأن 
اصدار نظام املناولة في مؤسسة 
املوانئ الكويتية، ملاذا لم تقم 
املؤسسة بوقف فوري للمقاول 
لعدم تنفيذه شروط التعاقد؟

5 � ما االج����راءات الرقابية 
التي تتبعها مؤسس����ة املوانئ 
على الرسوم التي يقوم بجمعها 
مقاولي املناولة، وما االجراءات 
التي اتخذتها املؤسسة في حال 
معرفتها بتحصيل شركة كي 
جي ال رسوم اضافية من وكالء 
املالحة مخالفة للقرار الوزاري 
رقم أ.ع.ش/8 لسنة 1985 اخلاص 
بتعرفة رسوم واجور اخلدمات 

في ميناء الشعيبة؟
6 � ما حقيقة تعاقد مؤسسة 
املوانئ الكويتية مع شركة كي 
جي ال لشراء رافعات جسرية 
ومعدات ميناء الشويخ بقيمة 
44.727.217 دين����ارا وم����ن ثم 
تخزين اكثرها في ساحات امليناء 
املفتوحة بقيمة 9.214.380 دينارا 
دون اس����تعمالها او تشغيلها 
اضافة الى عقود صيانة لتلك 
املعدات بأكث����ر من 1.580.570 
دينارا وهي لم تستغل اساسا؟ 
برجاء موافاتنا بكل املستندات 

املتعلقة بهذا العقد.
التالي:  وسأل اجلبري عن 
تسهيل مؤسسة املوانئ اعمال 
اغتصاب ش����ركة ك����ي جي ال 
للمناولة الراض عائدة للمؤسسة 
في ميناء عبداهلل، يرجى افادتي 

وتزويدي باآلتي:
1 � ما حقيقة تسليم االدارة 

كي جي ال الخالء تلك املواقع.
6 � ما االجراءات القانونية 
التي اتخذتها املؤسسة السترداد 
قطعة ارض ميناء الدوحة وهل 
هناك نية لطرح هذه االراضي 

في مزايدات قريبا؟
7 � ما حقيقة تغاضي املوانئ 
عن حتصيل مقابل اس����تهالك 
الكهرباء بحس����ب العقد املبرم 
مع شركة كي جي ال وتغاضي 
الش����ركة في الوق����ت ذاته من 
تركيب ع����دادات الحتس����اب 
الكهرباء واملاء كما ذكر في البند 
رقم 11 والذي ينص على »يلتزم 
املستغل بسداد ثمن استهالك 
املياه والكهرباء على ان يقوم 
باالج����راءات املطلوبة لتركيب 
عداد املي����اه والكهرباء ويقوم 
بتركيب عداد ملعرفة استغالل 
الكهرباء واملاء اخلاصة به مع 
عدم التزام املؤسسة بأي نفقات؟ 
برج����اء تزويدن����ا بايصاالت 

التحصيل.
8 � م����اذا عما يت����ردد عن 
اغتصاب الشركة الكثر من 430 
الف متر مربع من ميناء الدوحة 

وماذا فعلتم حيال ذلك؟
وجاء في سؤال آخر: بشأن 
املالحظات التي شابت صندوق 
املوان����ئ االس����تثماري يرجى 

افادتي وتزويدي باآلتي:
1 � م����ا االرباح املس����تحقة 
الكويتية من  املوانئ  ملؤسسة 
االستثمار في صندوق املوانئ 
االستثماري االخير والذي مت 
انتهاء اجل����ه في نهاية يوليو 
2014، وه����ل قامت املؤسس����ة 
املبالغ املستثمرة  باس����ترداد 
في هذا الصندوق والتي تقدر 

مببلغ 85 مليون دوالر؟
2 � ملاذا لم تتخذ املوانئ اي 
اجراءات حاسمة للخروج من 
استثمارها في صندوق املوانئ 
حال ظهور تعثرات شديدة في 
املشروعات التي يستثمر فيها 
الصندوق مثل مشروع ميناء 
دمي����اط في مصر ومش����روع 
البحرية  مدينة صباح االحمد 
في الفلبني واحالته الى مجلس 
التحكيم في سنغافورة في ابريل 

2014؟
وس����أله ايضا عما يلي: في 
شأن تسخير مؤسسة املوانئ 
الكويتية مواردها خلدمة شركة 
كي جي ال مقاول مناولة ميناء 
الشعيبة وتعظيم ارباحها، يرجى 

افادتي وتزويدي باآلتي:
1 � هل قامت مؤسسة املوانئ 
برفض طلبات ترخيص شركات 
للعمل كمقاولي مناولة باملوانئ 
لتخصيص هذه اخلدمات لشركة 

كي جي ال فقط؟
2 � مل����اذا قامت املؤسس����ة 

كل تلك االراضي وتزويدنا بكل 
الكتب ذات العالقة.

وس����أل اجلبري الكندري 
عما يلي: في شأن الغاء مزايدة 
رقم م.م.ك/2006/3 الستغالل 
قطعة ارض باملنطقة التخزينية 
العاشرة في ميناء الدوحة، يرجى 

افادتي وتزويدي باآلتي:
1 � هل قامت املؤسسة  بوضع 
شروط تعجيزية لتقليل عدد 
املتقدمني للمزاي����دات بغرض 
تنفيع ش����ركات بعينها، وملاذا 
لم تطرح املؤسسة املزايدة امام 
الشركات عامة لضمان التنافسية 
واحلصول على افضل االسعار 

حلساب خزانة الدولة؟
2 � ملاذا مت الغاء املزايدة رقم 
م.م.ك/2006/3 عندما اكتشفت 
املؤسس����ة عدم فوز شركة كي 
جي ال باملزايدة وقامت بوضع 
شروط تعجيزية عند اعادة طرح 
املزايدة لضمان فوز هذه الشركة 
بعينها باملزايدة على الرغم من 
ضآلة املقابل املادي الذي عرضته 
الشركة مما اضاع على خزانة 
الدولة ايرادات بقيمة تتجاوز 17 
مليون دينار، ومن هو املتنفع 

من وراء ضياع املال العام؟
3 � مل����اذا لم تقم مؤسس����ة 
املوانئ بتفعي����ل اي اجراءات 
قانونية في حق شركة كي جي 
ال بعدما قامت الشركة بتأجير 
270 الف متر مربع او ما يقارب 
14% من مساحة االرض املمنوحة 
لها مبيناء الدوحة بقيمة 246.721 
دينارا مخالفة لبند 8 من املادة 
رقم 1 من اجراءات التعاقد مع 
مؤسسة املوانئ الكويتية والذي 
ينص على »ال يجوز للمستغل 
التأجير من الباطن كما ال يجوز 
التنازل جزيئي����ا على هذا  له 

الترخيص«؟
4 � نحن على علم ان شركة 
ك����ي جي ال ال تقوم بأي اعمال 
املناولة ف����ي ميناء الدوحة، ما 
االسس التي مت اعتمادها للسماح 
لش����ركة كي جي ال باستغالل 
اراض����ي مين����اء الدوحة التي 
خصص����ت الغ����راض املناولة 

فقط؟
5 � ما حقيقة استمرار شركة 
كي جي ال بتأجير اراض تابعة 
الباطن  ملؤسس����ة املوانئ من 
لشركات على الرغم من انتهاء 
عقد شركة كي جي ال مع مؤسسة 
املوانئ الستغالل تلك االراضي؟ 

الرجاء موافاتنا:
أ � بعقد مؤسسة املوانئ مع 
شركة كي جي ال الستغالل قطعة 
ارض مبساحة 270.664 مترا 

مربعا مبنطقة الدوحة.
ب � الكتب واملراسالت التي 
ارسلتها مؤسسة املوانئ لشركة 

ش����أن استغالل شركة كي جي 
ال لالراضي املخصصة لها في 
غير الغ����رض من التخصيص 

مبقابل مادي من الباطن:
1 � ما االج����راءات امليدانية 
والتفتيشية املتبعة التي تقوم 
بها مؤسسة املوانئ الكويتية 
للتفتيش على املواقع التي مت 
تخصيصها ملقاولي املناولة في 
املوانئ البحرية؟ برجاء موافاتنا 
بأسماء اعضاء اللجان اخلاصة 
بالتفتيش عل����ى مواقع ميناء 

الشويخ.
2 � ما حقيقة استغالل شركة 
كي جي ال لالراضي املخصصة 
لها دون مقابل من املؤسسة في 
غير الغ����رض من التخصيص 
الذي هو اعمال املناولة وتأجيرها 
من الباطن إلحدى الش����ركات 

مبقابل مادي عالي القيمة؟
3 � ما االج����راءات التي مت 
اتخاذه����ا: أ � للتصدي لتأجير 
املقاول اراضي ميناء الشويخ 
من الباطن الحدى الشركات دون 
استفادة خزانة الدولة من مقابل 
مادي حق هذا االستئجار؟ ب � 
ما االجراءات التي مت اتخاذها 
السترداد االراضي املخالفة؟ ج 
القانونية التي  � ما االجراءات 
مت اتخاذها الس����ترداد املقابل 
املادي الس����تغالل االراضي في 
غير اغ����راض املناولة من قبل 
ش����ركة كي جي ال بحس����بما 
هو منص����وص عليه في املادة 
السادسة من القرار رقم م.م.ك/ 
1/ 2001� 147 والتي تنص على 
»ستقوم املؤسسة مبنح املقاول 
ساحات ومنشآت الستعمالها 
الغراض املناولة وأي ساحات 
ومنش����آت اخرى يستخدمها 
املق����اول خالف تلك احملددة له 
تكون مبقابل يسدد حسب النظم 

املقررة باملؤسسة«؟
4 � هل قامت شركة كي جي 
ال ببناء مستودع جمركي في 
القس����يمة املخصص����ة لها من 
قبل مؤسسة املوانئ والتي من 
املفترض استخدامها في اغراض 

املناولة؟
5 � وهل قامت شركة كي جي 
ال بتأجير املس����تودع املذكور 
بغ����رض التنف����ع اخلاص من 
خالل تأجيره إلحدى الشركات 
الستخدامه في اغراض التخزين 
من دون موافقة مؤسسة املوانئ 

على ذلك؟
6 � ما االجراءات التي اتخذتها 
مؤسس����ة املوان����ئ لتصحيح 
الوض����ع القائ����م الس����ترجاع 
االراضي التي قامت شركة كي 
ج����ي ال باس����تغاللها في غير 
الغرض من التخصيص؟ برجاء 
التأكيد على ما اذا مت استرجاع 

لصالح جهات خارجية بشكل 
ايرادات املؤسسة،  مباشر من 
االمر الذي ادى بدوره في ظهور 
ميزانيات املؤسسة عن السنوات 
املالية 2004 الى 2013 على غير 

حقيقتها؟
8 � ما حقيقة اعطاء االدارة 
السابقة ملؤسسة املوانئ مبالغ 
مالية غير مستحقة الى مكتب 
الذي  احلس����ابات اخلارج����ي 
بالتدقيق على حسابات  يقوم 
املؤسسة وذلك بواقع 40 الف 
دينار عن السنوات 2009 الى 
2013 بهدف مترير التجاوزات 
املالية التي قامت بها املؤسسة 
وتسهيل املصادقة على البيانات 
املالية اخلاطئة التي قدمتها دون 

التدقيق الواجب عمله؟
برجاء موافاتنا:

أ � اسم املكتب احملاسبي.
ب � اسماء املدققني املعنيني 

داخل املكتب.
ج � االجراءات القانونية التي 
مت اتخاذها في حق املتورطني 
م����ن االدارة املالي����ة ومكت����ب 

احملاسبني.
د � نسخ من سندات صرف 
املبال����غ املالية االضافية خالل 

السنوات 2009 � 2013.
وجاء في سؤاله التالي: في 
املوانئ  شأن اعفاء مؤسس����ة 
الكويتية ش����ركة كويتية من 
مقاب����ل اس����تغالل مضاع����ف 
كونه����ا املق����اول املنف����رد في 
ميناء الشعيبة، يرجى افادتي 

وتزويدي باآلتي:
1 � ما حقيقة تغاضي مؤسسة 
املوانئ الكويتية عن حتصيل 
مقابل اس����تغالل مضاعف من 
ش����ركة كي ج����ي ال للمناولة 
كونها املقاول املنفرد في ميناء 
الشعيبة بحسب القرار الوزاري 

رقم م.م.ك/147�2001؟
2 � هل ق����ام مجلس ادارة 
املوانئ بالتصديق  مؤسس����ة 
على تعديل املادة 7 من القرار 
الوزاري رقم م.م.ك/147�2001 
بتاريخ 2007/5/15 بهدف اعفاء 
الش����عيبة من  املقاول مبيناء 
مضاعفة مقابل االستغالل على 
الرغم من كونه مقاوال منفردا في 
امليناء؟ يرجى موافاتنا بصورة 
من القرار التنفيذي الذي صدر 

في هذا اخلصوص.
3 � ما اآللية التي س����تقوم 
املؤسسة باتباعها السترجاع 
املبالغ غير احملصلة عن تفرد 
شركة كي جي ال للمناولة بأعمال 
املناولة في ميناء الشعيبة والتي 
تصل الى 3.6 ماليني دينار، وهل 
مت اتخاذ اي اجراء قانوني في 

هذا الشأن؟
وجاء في س����ؤال آخر: في 

وجه النائب محمد اجلبري 
حزمة اسئلة لوزير املواصالت 
عيس����ى الكندري جاء فيها ما 
يلي: في ش����بهة تسهيل اعمال 
االستيالء على اموال مؤسسة 
املوان����ئ الكويتي����ة م����ن قبل 
بعض موظفيها لصالح اطراف 

خارجية.
افادت����ي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
1 � ما حقيقة ضياع ما يقارب 
20 مليون دين����ار من ايرادات 
املؤسسة خالل االعوام 2004 
الى 2013 مبعرفة وتورط بعض 
موظفي املؤسسة لصالح اطراف 

خارجية؟
2 � ما االجراءات القانونية 
التي اتخذتها املؤسسة في هذا 
الشأن إلثبات حقها واسترجاع 
مال الدولة برجاء تزويدنا بكل 
املس����تندات التي تثبت اتخاذ 

االجراءات الالزمة؟
3 � م����ا الكيفية التي مت بها 
س����حب املبالغ املذك����ورة من 
حسابات املؤسس����ة والى اي 
جهات مت حتويل تلك املبالغ؟ 
الرجاء موافاتنا بأسماء املوظفني 
واجلهات اخلارجية املتورطة 

في هذا الشأن.
4 � هل مت استرجاع اي من 
املبالغ التي مت االستيالء عليها 
الى املؤسسة؟ برجاء تزويدنا 

بكل املستندات ذات العالقة.
5 � م����ا حقيق����ة عدم متكن 
دي����وان احملاس����بة من فحص 
وتدقيق البيانات املالية لألعوام 
الس����ابقة على عام 2003 لعدم 
متكنه من الدخول على النظام 
املالي للمؤسسة؟ وما االجراءات 
التي مت اتخاذها لتسهيل مهمة 

الديوان الرقابية؟
6 � ما حقيقة سداد املؤسسة 
ملبال����غ مالية كبي����رة إلحدى 
الشركات بناء على طلب تلك 
الشركة ذلك كتابيا وفقا لعقد 
استشارات وهمي بني الطرفني؟ 
الرجاء تزويدنا ب�: أ � نسخ من 
الكتب التي وجهتها الشركة الى 
املؤسس����ة تطلب فيها حتويل 
تلك املبالغ، ب � نسخ من كتب 
التحويل البنكي، ج � نسخ من 
كشف احلس����اب البنكي الذي 
يثبت تلك التحويالت، د � اسماء 
املسؤولني عن توقيع املوافقات 
التي على اساس����ها مت حتويل 
تلك املبالغ مباشرة من ايرادات 

املوانئ.
7 � ما االجراءات القانونية 
الت����ي مت اتخاذه����ا بحق ادارة 
املؤسس����ة الس����ابقة في شأن 
مخالفتهم ملواد الدستور ارقام 
141 و146 و147 عندم����ا قامت 
باقتطاع املبالغ املستولى عليها 

محمد اجلبري

طنا يسأل الصبيح
عن قرارات سحب

صاالت األفراح املخالفة
وجه النائب محمد طنا سؤاال برلمانيا الى وزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون 
التخطيط والتنمية هن���د الصبيح جاء فيه: قامت 
وزارة الشؤون االجتماعية بإصدار القرار الوزاري 
رقم 228أ /2014 بتاريخ 2014/11/27 المتضمن سحب 

أفراح السيد:  صالة 
نهار البغلي الرشيدي 
الى  إدارتها  وإسناد 
إدارة تنمية المجتمع 
بالوزارة، ونشر هذا 
الق���رار بالجري���دة 

الرسمية؟
اث���ر ذلك  وعلى 
الوزارة برفع  قامت 
بالط���رد  دع���وى 
وتس���ليم الصال���ة 
تحت رقم 2014/5569 
مستعجل 12 وحددت 
جلس���ة 2015/1/27 

للنظر في الدعوى وقامت ايضا باستعجال الجلسة 
من قبل الوزارة وحدد لها جلسة 2014/12/30 إال ان 
الوزارة لم تنتظر الفصل في الدعوى التي قامت برفعها 
وخاطبت وزارة الداخلية لتنفيذ قرار السحب ولم 

يستجب رجال وزارة الداخلية لذلك الطلب؟
بل قام رجال وزارة الشؤون بتكسير أبواب الصالة 
بتاري���خ 2014/12/20، وس���جلت ضدهم قضية في 
مخفر الواحة ضد موظفي وزارة الشؤون تحت رقم 

2014/502 جنح الواحة؟
ما س���بب عدم انتظار حكم القض���اء بالدعوى 
المس���تعجلة لتس���لم صالة الس���يد/ نهار البغلي 
الرش���يدي، بحكم قضائي بدال من مخالفة القانون 
وكسر أبواب الصالة ترتب عليه تسجيل قضية ضد 
موظفي الشؤون، ونص القرار الوزاري المنظم لعمل 
صاالت األفراح رقم 135 لس���نة 2000  على التدرج 
في العقوبات وهذا التدرج وجوبيا وليس اختياريا؟ 
فهل تم التدرج في العقوبة مع الصالة المذكورة واذا 
كانت االجابة بااليجاب فاطلب تزويدي بنسخة قرار 
التدرج في السحب وهو السحب لمدة ثالثة أشهر؟ 
ومن الذي أصدره وتاريخه وهل لديه تخويل بذلك؟ 
وهل نشر في الجريدة الرسمية؟ وهل تم التحقيق 
مع صاحب الصالة الس���يد/ نهار البغلي الرشيدي، 

قبل اصدار قرار سحب الصالة؟
وصرحت الوزيرة مرارا وتكرارا بأنها ستسحب 
أكث���ر من 14 صالة مخالفة ولكن تم س���حب خمس 
صاالت تقريبا؟ فما هي أس���ماء الصاالت وأس���ماء 
أصحابه���ا؟ وعدد مخالفاته���ا ونوعية المخالفات؟ 
وهل ت���م حفظ بعض المخالفات عن بعض صاالت 
األفراح وأسباب ذلك؟ ومن الشخص المسؤول عن 

حفظ تلك المخالفات ان وجدت؟

محمد طنا

الغامن مع نبيل الدخيلالرئيس الغامن مستقبال نواف العنزي
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أشار خالل االحتفال بالعيد الوطني الڤيتنامي إلى أنها تشمل إدارات القنصلية والوطن العربي وآسيا واألميركتني

ً اجلاراهلل: تسكني شواغر القياديني في »اخلارجية« قريباً جدا
ديبلوماس���ية مع بالده وهذا 
ما تق���دره هانوي«، موضحا 
أن »ڤيتنام والكويت قد عانتا 
من ويالت احلروب ونقدم دعم 
الكويت لنا ومس���اندتنا في 

مختلف املواقف«.
إلى  ث���او  وأش���ار هونغ 
النفطي املميز بني  »التعاون 
ڤيتنام والكويت وخصوصا 
أن لديهما مشروعا مشتركا في 
مجال تكرير البترول بتكلفة 
تفوق ال� 9 ملي���ارات دوالر، 
الكويت  يقدر حجم مساهمة 
فيه بالثلث من القيمة اإلجمالية 
أي ما يوازي ال���� 3 مليارات 
دوالر، باإلضافة إلى توسعة 
قادمة لهذا املشروع بتعاون 
مش���ترك أيضا م���ع الكويت 

إلنتاج مشتقات البترول«.
وع���ن اجلالية الڤيتنامية 
أش���ار إلى أنها تقدر ب� 500 
نسمة، معربا عن أمله في أن 
يزداد عدده���م بعد أن توقع 
اتفاقية خاصة بالعمل  بالده 
واملوارد البشرية في املستقبل، 
مثمنا تعاون جامعة الكويت 
ومس���اهمتها في تقدمي عدد 
من املنح الدراس���ية للطالب 
والطالبات الفيتناميني لدراسة 
اللغة العربي���ة، الفتا إلى أن 
»العام املاضي شهد منح الطالب 
الڤيتناميني 5 منح دراسية«.

إلى  ث����او  ولف����ت هونغ 
أن »إج����راءات احلص����ول 
التأش����يرة للكويتيني  على 
س����هلة وميسرة جدا، حيث 
يستغرق إصدارها من يومني 
إلى 5 أيام«، كاشفا عن »أن 
القس����م القنصلي بالسفارة 
يصدر ما يق����ارب ال� 2000 
تأشيرة سنويا«، معربا عن 
سعادته بدخول ڤيتنام ضمن 
الكويتي  اهتمامات السائح 
بعد جهود السفارة في إظهار 
األماكن اخلالبة فيها وقدراتها 
الثقافية لتصبح  السياحية 
اختيارا مناس����با للس����ائح 
الكويت����ي ومقص����دا مميزا 

لقضاء عطالته.

عدة اتفاقيات«، مشيرا إلى أن 
»إقبال ڤيتن���ام على التطور 
االقتصادي، كان سببا مباشرا 
لتواجد االستثمارات الكويتية 
هناك«، متحدث���ا عن وجود 
مشروع كبير يتعلق بإنشاء 
مصفاة نفط في ڤيتنام تشارك 

فيه الكويت«.
واستذكر اجلاراهلل »التاريخ 
الكبير لڤيتنام ونضاله عندما 
سطر أروع صور الكفاح في 
سبيل نيل حريته واحلفاظ 
عل���ى كرامة ش���عبه«، الفتا 
إلى رغبة الكويت الدائمة في 
تطوير العالقات وتعزيزها مع 

هذا الشعب العظيم.
من جهته، وصف س���فير 
جمهورية ڤيتنام االشتراكية 
نغوين هون���غ ثاو العالقات 
الڤيتنامي���ة   � الكويتي���ة 
ب�»العريقة واملتطورة والتي 
تتس���م بالصداقة واالحترام 
املتبادل والتعاون املشترك«، 
الفت���ا إل���ى أن »يناير املقبل 
سيوافق مرور 40 عاما على 
تأسيس العالقات الديبلوماسية 
بني البلدين والتي بدأت عام 
1976«، مشيرا إلى »أن الكويت 
كانت في طليعة دول الشرق 
األوس���ط التي أقامت عالقات 

ظل الظروف الصعبة والدقيقة 
التي متر فيها«.

وباحلديث عن ترؤسه جلنة 
التوجيه الكويتية � البريطانية 
الش���هر املقبل، وامللفات التي 
س���تتناولها، ذكر اجلاراهلل 
انه »نهاية نوفمبر س���يكون 
هناك اجتماع للجنة التوجيه 
الكويتية � البريطانية ونتطلع 
إلى هذا االجتماع بكل اهتمام 
وتفاؤل خصوصا أنها تشمل 
كل أوج���ه العالقات الثنائية 
وحتق���ق دفعة حقيقية لها«، 
معربا ع���ن أمله ف���ي »لقاء 
أصدقائنا في بريطانيا لتحقيق 
خطوات إيجابية وحقيقة على 
طريق تطوي���ر العالقات بني 

البلدين«.
إل���ى احتف���ال  وع���ودة 
الڤيتنامية بالعيد  الس���فارة 
إلى  الوطني، أشار اجلاراهلل 
 � الكويتي���ة  أن »العالق���ات 
الڤيتنامية متطورة ومتنامية 
وهناك زي���ارات متبادلة بني 
البلدين«،  املس���ؤولني ف���ي 
مس���تذكرا »الزيارة التي قام 
بها سمو رئيس مجلس الوزراء 
السابق الشيخ ناصر احملمد إلى 
ڤيتنام والتي وصفها بالناجحة 
حيث مت خاللها التوقيع على 

تتضم���ن العديد من القضايا 
ذات االهتمام املشترك والتي 
تش���مل اجلوانب السياسية، 
االقتصادية واالس���تثمارية، 
الثقافية والعسكرية، باإلضافة 
إلى توقيع عدد من االتفاقيات 
والت���ي م���ن ش���أنها تعزيز 
البلدين«، الفتا  العالقات بني 
إلى أن »هذه الزيارة ستشكل 
خطوة مهمة جدا لدفع العالقات 

الثنائية«.
وعن تصريحات نائب وزير 
اخلارجية اإليراني للشؤون 
العربية واألفريقية حس���ني 
أثنى  أمير عبداللهيان والتي 
فيها على تصريح النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
حني أبدى استعداده للتعاون 
مع إيران، وتأكيد اللهيان أيضا 
اس���تعداد إيران للتعاون مع 
دول مجل���س التعاون، أثنى 
اجل���اراهلل عل���ى »رد الفعل 
اإليجابي م���ن قبل األصدقاء 
في إي���ران على دعوة النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد«، الفت���ا إلى أن »هذه 
الدعوة تلمست احلاجة املاسة 
للمنطقة لألمن واالستقرار في 

لهذا احلادث املفجع«، معربا 
عن أمله ف���ي »أال تتكرر مثل 
هذه احلوادث«، داعيا املواطنني 
إلى اليقظ���ة واحلذر في مثل 

هذه األمور.
من ناحية أخرى، وباحلديث 
عن التدخل الروسي في سورية 
أكد اجلاراهلل أن »هذا التدخل 
أربك املشهد السوري وأضاف 
ل���ه مزيدا م���ن التعقيدات«، 
الكويت  مشددا على »موقف 
الواضح في التعاطي مع األزمة 
الس���ورية وتأييدها للجهود 
الرامية إلى تس���ويتها بشكل 
سلمي«، الفتا إلى أن »الكويت 
ستستمر في جهدها اإلنساني 
في دعم الشعب السوري والذي 
ظهر جليا في استضافتها ل� 
3 مؤمترات للمانحني«، مبديا 
قناعته الراسخة بأنه »ال حل 
لألزمة السورية سوى احلل 
الس���لمي الذي مازالت اآلمال 

معقودة للتوصل إليه«.
وعن زيارة س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
إلى فرنس���ا خالل  املب���ارك 
األيام املقبل���ة وأبرز امللفات 
التي ستتناولها، أشار اجلار 
اهلل إل���ى أن »الزي���ارة يتم 
الترتيب لها منذ فترة وملفاتها 

أسامة دياب

كشف نائب وزير اخلارجية 
خالد اجلاراهلل عن تس���كني 
شواغر القياديني في 4 إدارات 
في الوزارة وهي الوطن العربي 
وآسيا واألميركتني والقنصلية 

في القريب العاجل.
وعلى هامش مشاركته في 
احتفال الس���فارة الڤيتنامية 
بالذكرى ال� 70 للعيد الوطني 
والذي أقيم مساء أول من أمس 
في فندق كراون بالزا، أش���ار 
إلى أن »اإلجراءات  اجلاراهلل 
بخصوص اإلفراج عن املواطن 
فاي���ز الكندري م���ن معتقل 
غوانتانامو تس���ير على قدم 
وساق مع السلطات األميركية 
وذلك لترتيب عودته الى البالد 

في املستقبل القريب«.
أما عن آخر املس���تجدات 
بخص���وص املواطنني محمد 
البغل���ي املفقود في رومانيا، 
فتحدث اجلاراهلل عن »ذهاب 
وفد امني كويتي إلى رومانيا 
ملتابع���ة عملي���ة البحث مع 
الروماني���ة«،  الس���لطات 
موضحا أنه »متت االستعانة 
باألميركيني الستخدام صور 
األقمار االصطناعية في عملية 
البح���ث، إال انه لألس���ف لم 
يت���م التوصل إلى أي نتيجة 
حت���ى اآلن«، معربا عن أمله 
في »أن يتم التوصل لنتيجة 
في القريب العاجل«، موضحا 
بخصوص املفقود في اململكة 
الس���عودية جاسم  العربية 
الفيلكاوي أن »جهود البحث 

عنه التزال مستمرة«.
وحول ما إذا مت بالفعل إبالغ 
وزارة اخلارجية رسميا مبقتل 
الكويتية التي فقدت في مصر 
هي ووالدتها، قال اجلار اهلل: 
»نعم لقد ابلغنا رسميا بهذه 
اجلرمية البشعة التي تعرضت 
لها املواطنة السعودية وابنتها 
الكويتية، وال منلك  املواطنة 
إال أن نتوج���ه بالعزاء لذوي 
الضحيتني، ونبدي أملنا وأسفنا 

سفراء مصر ياسر عاطف والسنغال عبداألحد امباكي وجيبوتي علي محمد مؤمن

جانب من احلضور الديبلوماسي والشعبي في ااالحتفال بالعيد الوطني الڤيتنامينائب وزير اخلارجية خالد اجلاراهلل مشاركا السفير الڤيتنامي نغوين هوجن ثاو قطع كيكة االحتفال

عدد من السفراء والديبلوماسيني

املستشفى سيدار من معهد »غوستاف روسي« عبر األقمار الصناعية ويتبع مركز الكويت للسرطان

إنشاء مستشفى متخصص مبكافحة األمراض السرطانية في البالد متصل بأوروبا
املجال«، الفتا الى أن وجوده في 
الكويت سيساعد على معرفة 
املتطلبات الجناح هذا املشروع 
وما حتتاجه البنية التحتية له، 
مستدركا: »بتنفيذ هذا املشروع 
ستكون الكويت أول من ميتلك 
مرك����زا متخصصا في أمراض 
السرطان متصال مع أوروبا«.

وعم����ا إذا كان ه����ذا ه����و 
مش����روعهم األول في الكويت 
وما إذا كانت لديهم مش����اريع 
أخرى ف����ي املجال الطبي، قال: 
»السلطات الكويتية والفرنسية 
املبادرة بش����كل  تدعمان هذه 
جدي وكبير، وعندما تنظرون 
التي قامت بها  الحد املشاريع 
احلكومة الفرنسية في مشروعي 
اللوڤر والسوربون في أبوظبي 
ومش����اريع أخرى في الدوحة 
ومدى تأثيرهما ستعلمون ان 
املشروع الفرنسي في الكويت 
سيكون له تأثير كبير ودليل 
على مقدرة الشعبني الصديقني 
على عمل شيء جديد مشترك، 
حيث سيوفر هذا املشروع كمية 
كبيرة من املعلومات واملعرفة 
ل����كال البلدين في ه����ذا املجال 
فهو ال يقتصر على بيع أجهزة 

فقط«. 
وعن األسعار التي يتقاضاها 
املركز من املرضى قال »الكويت 
بالعادة ترسل مرضاها للخارج 
برفقة بعض عائالتهم مما يؤدي 
الرتفاع كبي����ر في املصاريف، 
لذلك فان وزارة الصحة ستوفر 
الكثير من دعمها لتواجد مثل هذا 
املشروع على ارض الكويت«.

العالج  لدى املعه����د وط����رق 
باألشعة«.

وبخص���وص تعاونه���م 
املقبل م���ع الكويت وعما اذا 
كانت اإلمكان���ات والتقنيات 
متوافرة في البالد، لفت الى 
»أن أهم أهداف هذا املشروع 
هو انشاء بنية حتتية تساعد 
على تشخيص املرض واجراء 
الكويت  العملي���ات داخ���ل 
بخدمات صحي���ة مماثلة ملا 

يوجد في باريس«.
وأضاف: »نحن بحاجة ملزيد 
من الوقت لتطوير املتخصصني 
للدرج����ات القصوى واملعدات 
احلديثة، مما سيمكن الكويت 
من معاجلة عدد أكبر من املرضى 
بوجود مركز متخصص في هذا 

وأوضح أن هذا املش����روع 
عبارة عن »مستشفى يدار من 
معهد غوس����تاف روسي عبر 
األقمار الصناعية يتبع مركز 
الكويت للس����رطان«، مشيرا 
إلى أن »معهد غوستاف روسي 
العاملية  أكبر املؤسس����ات  من 
في مج����ال أبحاث الس����رطان 
القارة  واألكثر تخصص����ا في 

األوروبية«. 
وع����ن تدري����ب األطب����اء 
الكويتيني في املعهد قال مونت: 
»هن����اك بع����ض االخصائيني 
الكويتيني الذين تلقوا تدريبا 
في املعهد«، الفتا الى أن »املعهد 
املتدربني من  يستقبل األطباء 
العالم لتعريفهم  أنحاء  جميع 
بالتقنيات اخلاصة املوجودة 

والتعويض عن النقص املوجود 
فيم����ا يتعلق بع����الج األورام 

السرطانية«.
ومن جهة أخرى وردا على 
الفرقاطة  س����ؤال عن وصول 
الفرنسية مليناء الشويخ رأى 
السفير نخلة ان زيارتها مليناء 
الشويخ »روتينية كل ستة اشهر 
وتدخل ضمن اطار التعاون بني 

البلدين«. 
ومن جانبه ذكر مدير عام 
معهد غوستاف روسي الفرنسي 
البروفيس����ور الكسندر ايغير 
مونت ان هذه ليس����ت الزيارة 
األولى له الى الكويت، متحدثا 
عن عمله مع اجلانب الكويتي 
للقي����ام مبش����روع ضخم ملدة 

عامني. 

أوروبا، باإلضافة الى البحوث 
والتدري����ب«، مبينا أنه يعتبر 
»م����ن أفض����ل املعاه����د عامليا 
على مس����توى األبحاث لعالج 
الس����رطان«، موضحا »وجود 
الكويتيني ممن  مئات املرضى 
يتلقون العالج فيه«، الفتا الى أن 
»عدد زوار املعهد من الكويتيني 
املصابني مبرض السرطان يصل 
سنويا ملا يقارب ال� 300 كويتي 
هذا الى جانب املرضى الكويتيني 
الذين يتابعون حاالتهم فيه«.

وذكر ف����ي اطار حديثه أنه 
بسبب تزايد األمراض املرتبطة 
بالسرطان، فان »معهد غوستاف 
روس����ي يطور مشاريع خارج 
فرنسا لالس����تجابة بالطريقة 
األكث����ر فاعلية لهذه املش����كلة 

الكويتي مباشرة من داخل البالد 
خدمات صحية مميزة وفي نفس 
الوقت مماثل����ة لتلك املتوافرة 
في باريس«، مش����يرا الى انه 
»مشروع رائد يتوافق مع رغبة 
الس����لطات الكويتية في جعل 
البالد مركزا إقليميا مميزا في 
مجال عالج السرطان، فضال عن 
أن هذه الشراكة االستراتيجية 
ذات أبعاد سياسية واقتصادية 
واجتماعية ف����ي آن واحد، من 
شأنها أن جتسد جودة العالقات 

بني البلدين«. 
وباحلدي����ث ع����ن معه����د 
غوستاف روسي أوضح نخلة 
أن »نشاطات املركز ترتكز على 
الرعاية  ثالثة محاور أهمه����ا 
الت����ي تعتبر األهم واألكبر في 

هالة عمران

أعلن السفير الفرنسي لدى 
البالد كريستيان نخلة عن توجه 
النش����اء مستشفى متخصص 
مبكافحة األمراض السرطانية 
في الب����الد وذلك بالتعاون مع 
معهد »غوس����تاف روسي« في 
باريس والذي يع����د من أكبر 
املؤسسات في أوروبا والعالم 

املعنية بعالج السرطان.
وخالل حفل غ����داء نظمته 
السفارة الفرنسية مساء اول من 
أمس في شيرمنز كلوب »برج 
كيبكو« مبناسبة زيارة مدير 
عام معهد »غوستاف روسي« 
البروفيس����ور الكسندر ايغير 
الب����الد، قال نخلة  الى  مونت 
ان »الزي����ارة تأتي ف����ي اطار 
التعاون بني معهد غوس����تاف 
روس����ي واملؤسسات الصحية 
بالكويت ف����ي القطاعني العام 
واخلاص«، مشيرا الى انه »في 
إطار هذا التعاون الصحي بني 
البلدين يقوم مس����ؤولون من 
معهد غوستاف روسي بزيارة 
الى الكويت إلنش����اء ش����راكة 
من شأنها أن تؤدي إلى وضع 
البني����ة التحتية ملبنى حديث 
س����يكون باإلمكان من خالله 
القيام مبختلف املراحل ملكافحة 
السرطان من حيث التشخيص 
والعمليات اجلراحية والعالج 
املنهجي«،  باألش����عة والعالج 
مؤكدا أن »هذا املشروع سيشكل 
أهمية اس����تراتيجية للكويت، 
أنه سيوفر للشعب  من حيث 

)محمد هاشم( كريستيان نخلة والبروفيسور الكسندر مونت والشيخة انتصار سالم العلي وعدد من احلضور   البروفيسور الكسندر مونت متحدثا للصحافيني بحضور السفير الفرنسي 

البحث عن املواطنني 
البغلي والفيلكاوي 

اليزال مستمراً

أُبلغنا رسمياً باجلرمية 
البشعة التي تعرضت 
لها كويتية ووالدتها 
السعودية في مصر 

وندعو املواطنني إلى 
توخي احلذر

هونغ ثاو: نصدر 
2000 تأشيرة سنويًا 

وإجراءات إجنازها 
للكويتيني سهلة

التدخل الروسي أربك 
املشهد السوري 

وأضاف له مزيداً من 
التعقيدات 

زيارة املبارك إلى 
فرنسا خطوة مهمة 

لدفع العالقات 
وسيتخللها توقيع عدد 

من االتفاقيات

ترتيبات عودة الكندري 
من »غوانتانامو« 

جارية.. 

نخلة: فكرة رائدة 
تتوافق مع رغبة 

السلطات الكويتية 
في جعل البالد 

مركزاً إقليميًا في 
عالج السرطان
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 السفارة تصدر 
التأشيرات اخلاصة 
بحملة املادة 17 

بالتنسيق مع وزراتي 
الداخلية واألوقاف

أصدرنا 1432 تأشيرة 
حج للمقيمني و385 

للبدون هذا العام

حكومة اململكة 
ال تتقاضى رسومًا 

مقابل إصدار 
تأشيرات احلج 

والعمرة

أصوات النشاز 
تختبئ خلف أسماء 

وهمية وتستغل 
وسائل التواصل 

االجتماعي إللقاء 
التهم الباطلة
على السفارة 

 وزير احلج 
السعودي أعلن

عن خطط 
مستقبلية لزيادة 
أعداد املعتمرين 

أكد خالل مؤمتر صحافي منح تأشيرات املرور للمملكة لعدة سفرات ملدة ستة أشهر من صالحية التأشيرة

السفير السعودي: استقبال طلبات العمرة أول صفر 
التي أدت إلى استشهاد عدد 
من احلجاج، وخادم احلرمني 
مهتم ش����خصيا ويتابع مع 
املسؤولني، الفتا الى أن حادث 
التدافع كان قض����اء وقدرا، 
وحزنا جميعا وتفاعل خادم 
احلرمني الشريفني مع احلدث 
وأسر الضحايا وشكلت جلان 
للتحقيق في حادثتي الرافعة 
والتدافع، الفتا الى أن اململكة 
ال تدخر جهدا لتس����هيل أداء 
احلجاج للحج، مش����يرا إلى 
أن إدارة اململكة ملوسم احلج 
وتوسعة احلرم وجهود اململكة 
واضحة للجميع والتوسعة 
السعودية تش����هد على ذلك 
واململك����ة ال تدخر جهدا وال 
ماال في ه����ذا املجال، مضيفا 
انه لم تعلن نتائج التحقيق 
حتى اآلن في حادث التدافع 
وبانتظار صدورها. وحول 
ادعاء بع����ض حملة املادة 17 
عن وجود التمييز في إصدار 
أكد أن السفارة  التأشيرات، 
وسائر سفارات اململكة ال متيز 
بني أي متقدم للحصول على 
التأشيرة من جميع اجلنسيات، 
وحملة املادة 17 ينظر إليهم 
الكويت بأنهم من ضمن  في 
املقيمني والسفارة ال متيزهم 
بالتعامل عن باقي اجلنسيات، 
والس����فارة تنظ����ر بطلبات 
البدون كما تنظر بالطلبات 
األخرى، مشددا على أن إصدار 
تأشيرة الدخول إلى اململكة هو 
حق سيادي تقرره اململكة عبر 
ممثليها عبر التعليمات املبلغة 
له����ذه املمثليات، وليس ألي 
شخص غير سعودي دخول 
أراضي اململكة دون تأشيرة، 
وأي شخص راغب باحلصول 
على التأشيرة وهو من غير 
مواطني دول مجلس التعاون 
عليه احلصول على التأشيرات، 
مستغربا من التركيز بالهجوم 
على السفارة السعودية في 
الكويت، مؤك����دا انه لن يتم 
االلتفات إل����ى هذه األصوات 
التي حتاول الضغط باعتباره 
الوسيلة األسرع باحلصول 

على التأشيرات.

الس���تقبال هذه األعداد، قال 
الفايز: إن وزير احلج صرح 
عن خطط مستقبلية لزيادة 
عدد املعتمري���ن، وعلينا أن 
ندرك بعد أن انتهى جزء من 
التوس���عة للحرم انه أصبح 
باإلمكان اس���تقبال عدد اكبر 
من املعتمري���ن، الفتا إلى أن 
الس���فارة مس���تعدة وقادرة 
وليس لديه���ا أي نقص في 
البشرية  جتهيزاتها س���واء 
التأشيرات  اآللية إلصدار  او 
التي تنطبق عليها  املطلوبة 
التسجيل  الشروط، وأبرزها 

في حمالت معتمدة.
وعن كيفية طلب التأشيرة 
وإصدارها، ق���ال الفايز: يتم 
تسجيل الراغب بأداء احلج أو 
العمرة في احلملة التي ترسل 
املعلومات إلى الشركة املتعامل 
معها ف���ي امللكة التي ترفعها 
بدورها إلى وزارة احلج التي 
ترفعها إلى وزارة اخلارجية 
ثم يأت���ي الطلب للس���فارة 
بإصدار التأشيرة وهذه الدورة 
االلكترونية تتم خالل دقائق 
معدودة، بع���د ان يتم التأكد 
م���ن مدى صالحي���ة اجلواز 
واملعلومات الشخصية، الفتا 
إلى ان تأشيرات العمرة واحلج 
متنح للمقيمني في الكويت، أما 
الزائر لها فعليه احلصول على 
التأشيرة من بلده، معلنا فتح 
املرور  عملية منح تأشيرات 
لعدة سفرات ملدة 6 أشهر من 
صالحية التأشيرة، كما سيتم 
استقبال طلبات العمرة بعد 
5 أس���ابيع اعتبارا من االول 
من صفر 1437 هجرية وحتى 

بداية رمضان.
اململكة  وع����ن معاجل����ة 
الرافع����ة والتدافع  حلادثتي 
القيادة السعودية،  واهتمام 
أكد الفايز ان خادم احلرمني 
الش����ريفني يتاب����ع متابعة 
مباش����رة ويشرف شخصيا 
على كل ما من شأنه تسهيل 
أداء العمرة واحلج، الفتا إلى 
أن خادم احلرمني تواجد في 
موقع وقوع الرافعة خالل فترة 
قصيرة من وق����وع احلادث 

التسجيل في حملة معتمدة. 
وبخصوص بعض األصوات 
التي حتدثت باإلساءة للملكة 
وس���فيرها ل���دى البالد عبر 
التواصل االجتماعي،  مواقع 
الفاي���ز: نحن نتكلم  اوضح 
عن سفارة اململكة وليس عن 
شخص السفير، ونحن على 
ثقة بأن األشقاء في الكويت 
وخاص���ة بوزارتي الداخلية 
واخلارجية ل���ن يقبلوا بأي 
إساءة توجه إلى السفارة أو 
اململكة، الفتا إلى أن أصوات 
النشاز تختبئ خلف أسماء 
التواصل  وهمية وتس���تغل 
االجتماعي إللقاء التهم الباطلة 
واالدعاءات، لكن مهما حاولوا 
اإلساءة فلن يصح إال الصحيح، 
واك���رر ان توجيه االتهامات 
سهل لكن دعمها باحلقائق أمر 
نرحب به ومن لديه دليل على 
إثبات أي جتاوز فليتقدم به 
إلى أي جهة، مضيفا: أما إذا كان 
الهجوم بغرض الهجوم فقط 
دون أدلة فانه سيحاسب عليها 
من رب العاملني وسيتم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية ضده.
وعن إع���الن وزير احلج 
الس���عودي د.بن���در حمزة 
حج���ار أن اململك���ة بص���دد 
زيادة عدد املعمرين مستقبال، 
السفارة  وعن مدى استعداد 

أيضا.
وردا على سؤال حول االدعاء 
البع���ض بتحصيل  من قبل 
السفارة لرسوم تأشيرة احلج 
والعمرة، قال الفايز: حكومة 
اململكة ومنذ التأسيس في عهد 
املغفور ل���ه امللك عبدالعزيز 
آل سعود ال تتقاضى رسوما 
مقابل إصدار تأشيرات احلج 
والعم���رة، ولكننا نعاني من 
بعض املكاتب التي تس���تغل 
وتطلب من الراغبني في أداء 
احلج والعمرة وتوهمهم بأن 
الس���فارة تتقاضى رس���وما 
مقابل التأش���يرة، وهذا عار 
عن الصحة، أما فيما يتعلق 
باالتهام���ات فتعودنا عليها 
ومن لديه دليل يقدمه ملباحث 
الهجرة أو السفارة أو لوزارة 
األوقاف أو الداخلية، مؤكدا أن 
إطالق االتهامات بحق السفارة 
القذف  فهو يدخ���ل ضم���ن 
والتشهير الذي يتناقض مع 
القوانني املطبقة في الكويت 
الشقيقة، الفتا إلى أن السفارة 
الحظت أن هناك أفرادا حصلوا 
عل���ى أكثر من 30 تأش���يرة 
عمرة في سنة واحدة وتبني 
أنهم لم يقوموا بأداء العمرة 
واستغلوها ألغراض أخرى، 
وبالتالي مت االش���تراط على 
كل من يؤدي العمر او احلج 

الس���فارة واجلهات  مت بني 
الكويتية املعنية مثل وزارتي 
الداخلية واألوقاف وقد متت 

األمور بكل سهولة ويسر.
وتابع: وفي كل عام نراجع 
ما قمن���ا باجن���ازه من عمل 
ولم نصادف أي معوقات أو 
صعوبات، الفتا إلى وجود قلة 
قليلة قد حصلوا على تأشيرات 
م���رور عبر أراض���ي اململكة 
لكن مت اس���تخدام التأشيرة 
للمش���اركة في موسم احلج 
وهؤالء يعتب���رون مخالفني 
شرعيا وقانونيا، ويتم التعامل 
معهم من قبل اجلهات املختصة 
بتطبيق القانون عليهم. وعن 
تأخير إصدار تأشيرات لبعض 
حملة امل���ادة 17، أش���ار إلى 
وجود عقبة تقنية في إدخال 
بيانات اجلوازات اخلاصة بغير 
محددي اجلنسية واملسجلني 
في حمالت احلج ومت التعامل 
معها وعملنا في نهاية األسبوع 
الذي سبق يوم عرفة، وأجنزنا 
الت���ي قدمتها  كل اجلوازات 
أداء  احلمالت ومتكن���وا من 
الفريضة بكل سهولة ويسر، 
مبينا أن عدد تأشيرات احلج 
التي أصدرت للمقيمني وصل 
1432تأش���يرة، كما مت إصدار 
أكثر من 5 آالف تأشيرة عمرة 
للبدون و385 تأشيرة حج لهم 

هالة عمران 

أكد سفير اململكة العربية 
الكويت  ل���دى  الس���عودية 
د.عبدالعزي���ز الفايز انه مع 
انتهاء موسمي احلج العمرة 
استطاعت السفارة االنتهاء 
من إصدار التأشيرات للحجاج 
واملعتمرين الذين ذهبوا إلى 
احل���ج هذا الع���ام، مبينا ان 
الكويت  اململكة في  س���فارة 
وبتوجيهات من خادم احلرمني 
امللك سلمان بن  الش���ريفني 
عبدالعزيز وصاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن نايف 
ولي العهد النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 
وصاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن س���لمان ولي ولي 
الثاني لرئيس  النائب  العهد 
الدف���اع  ال���وزراء ووزي���ر 
وتوجيهات وزير اخلارجية 
عادل اجلبير قامت السفارة 
بإصدار تأشيرات العمرة لكل 
املقيمني في الكويت الراغبني 
بأداء املناسك، بعد التسجيل 
في احلم���الت املعتمدة لدى 
وزارة األوق���اف والش���ؤون 
الكويتية، وكذلك  اإلسالمية 
احل���ال بالنس���بة للحجاج 
املقيم���ني ف���ي الكوي���ت من 
اجلنسيات املختلفة والذين 
يتم تس���جيلهم في احلمالت 

املعتمدة.
وأض���اف الفاي���ز خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقده 
أم���س لإلعالن ع���ن جهود 
التي قدمتها خالل  السفارة 
موسم احلج، ان موسم احلج 
املعايير،  ب���كل  كان ناجحا 
مش���يرا ال���ى أن الس���فارة 
التي  التجهي���زات  وبفضل 
وفرتها احلكومة السعودية 
الرش���يدة قام���ت بإصدار 
التأشيرات في أوقات قياسية، 
مبينا انه مت العمل حتى قبل 
يوم عرفة بيومني أو ثالثة، 
حيث كانت السفارة مستنفرة 
إلصدار التأشيرات اخلاصة 
بحملة املادة 17، مشيرا إلى 
الذي  التنس���يق والتعاون 

د. عبدالعزيز الفايز خالل املؤمتر الصحافي سفير اململكة العربية السعودية لدى الكويت د. عبدالعزيز الفايز متحدثا

»البنية التحتية« لـ »جنوب املطالع« 
من »املناقصات« إلى »السكنية«

الهاجري: سنقدم كتابًا إلى مكافحة 
الفساد بشأن مدعي اإلعاقة قريباً

عادل الشنان

أكد مصدر مطلع في املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
ان قطاع العقود يعكف حاليا على دراسة وتسعير عقد 
البني���ة التحتية ملدينة جنوب املطالع الس���كنية بعد 
استيفاء ردود جلنة املناقصات املركزية بشأنه وإعادته 
الى املؤسسة السكنية، مؤكدا ان تعليمات صدرت عن 
وزير الدولة لشؤون االسكان ياسر ابل بتعجيل إجراءات 
اجناز عقد البنية التحتية ملدينة املطالع السكنية من خالل 
املتابعة بشكل مكثف مع اجلهات احلكومية ذات الصلة 
بدراسة العقد ومراجعته وتدقيقه وحتديد االشتراطات 
الالزمة من مختلف اجلوانب الفنية واإلدارية والقانونية 
واملالية والتنظيمية. وأش���ار املص���در في تصريح ل� 
»األنباء« الى ان اجتماع جلنة اخلدمات في مجلس الوزراء 
األخير والذي ضم عددا من قيادي املؤسسة السكنية الى 
جانب الوزير ابل ناقش بشكل جاد إمكانية اجناز عدد 
من املش���اريع اخلدمية ملدينة جنوب املطالع بالتوازي 
مع مدة اجناز البني���ة التحتية في حال حتديدها وفق 
جدول زمني محدد، ومت االتفاق على دراس���ة املوضوع 
بالتع���اون مع اجلهات احلكومي���ة االخرى مثل وزارة 
الكهرباء ووزارة االشغال العامة وبلدية الكويت وتلخيص 
الفكرة في تقرير يشمل إمكانيات كل جهة على حدة من 
خالل نقاط محددة للتنفيذ واالجناز ووفق موعد زمني 
متناس���ب مع مسار الشركات املنفذة للمشروع خاصة 
ان املشروع حتت إشراف شركات عاملية مثل املستشار 
االستراتيجي ماكنزي واملصمم العاملي بارسون باالضافة 
الى العمل على اختيار مدير مشروع عاملي ومقاول بنية 
حتتية ومقاولني عامليني ايضا. وش���دد املصدر على ان 
مش���روع مدينة جنوب املطالع السكني يعتبر من اهم 
املشاريع التي توليها احلكومة جل اهتمامها نظرا لضخامة 
املشروع وموقعه وما سيحويه من مفهوم جديد للبالد 
في نظام بناء املدن االسكانية والذي يعتبر نقلة نوعية 
سكنية حضرية س���تحدث تطورا على مستوى جميع 

اخلدمات االسكانية.

عادل الشنان 

أعلن الناطق الرسمي حلملة »متى نسكن« مشعان الهاجري 
ان أعضاء احلملة اتفقوا على العمل جلمع تصاريح مسؤولي 
الدولة والوزراء الرسمية بشأن وجود أعداد كبيرة من مدعي 
اإلعاقة مسجلني رسميا في الهيئة العامة لذوي االحتياجات 
اخلاصة ومن ثم التقدم بكتاب رس����مي ال����ى هيئة العامة 
ملكافحة الفس����اد ضد وزير الشؤون ووزير الصحة ومدير 
الهيئة لذوي االحتياجات اخلاصة بسبب الضرر الواقع على 
طوابير انتظار »السكنية« للحصول على الرعاية ملا تقدمه 
بطاقة اإلعاقة من مميزات في تخطي عدد سنوات االنتظار 
ما بني العامني واالعوام اخلمسة حسب تصنيف نوع اإلعاقة 
)خفيفة - متوسطة - شديدة(، مؤكدا ان العمل جار على 
ترتيب مذكرة إيضاحية بتواريخ تصاريح املسؤولني ومقابلتها 

بعدم وجود اي حترك جاد اجتاهها.

اعلن����ت املؤسس����ة العامة 
للرعاية السكنية بأنها ستقوم 
بتوزيع القسائم احلكومية في 
 N9 مش����روع جنوب املطالع
الدفعة احلادية عش����رة والتي 
تش����تمل عل����ى 337 قس����يمة 
مبس����احة 400م2، للمخصص 
لهم حتى تاري����خ: 2003/5/12 
وذلك وفق����ا للمواعيد التالية 
يوم الثالثاء واالحد 13/ 2015/10 
� 2015/10/18 توزي����ع بطاقات 
القرعة، ي����وم االثنني 19/ 10/ 
2015، توزيع بطاقات االحتياط، 
يوم االربعاء 21/ 10/ 2015 إلجراء 

عملية القرعة.
املواطنني  وفيم���ا يل���ي اس���ماء 

املخصصة لهم القسائم:
فاهد عبداهلل سعد املطيري  ٭

مشعل مرزوق صلبوخ احلسيني  ٭
يعقوب صادق حاجي معرفي  ٭
نواف خالد عبداهلل الصقعبي  ٭

جاسم محمد حسن هاشم  ٭
عبدالرزاق لطيف زغيالن الضفيري  ٭

بدر جالب محمد نواف العنزي  ٭
منصور عتيبق ناصر الرشيدي  ٭

محمد مهنا عطوان العنزي  ٭
محمد معيوف عودة السعيدي  ٭
محمد صالح مرزوق الرشيدي  ٭
صالح فالح منصور الظفيري  ٭

مساعد مبارك مليحان الصليلي  ٭
فواز جاسم فهد السهلي  ٭

مس���مار  الهيل���م  عبدالرحم���ن   ٭
الظفيري

نايف بركات ناهس الرشيدي  ٭
ضاري سليمان حمد بورسلي  ٭

مش���عل ع���واد حرب���ي احلي���ص   ٭
الفضلي

محمد فراج مطلق املطيري  ٭
جابر ليلى سعد السعيدي  ٭

ماجد شامان صبر الشمري  ٭
عبداهلل مبارك عبداهلل النوبي  ٭

ناصر مياح خشمان احلربي  ٭
مشعل حسن نغيمش العنزي  ٭

سلطان غامن محمد الزعبي  ٭
يوسف هالل متلع الديحاني  ٭

نواف سعود قضاب املطوطح  ٭
عبداهلل غصاب شداد شارع  ٭
احمد حييان سالم العازمي  ٭

محارب محمد مفرح السبيعي  ٭
عبداهلل غلوم حسني محمد الكندري  ٭

بدر فراج دخيل الشمري  ٭
محمد مزيد رشيد رشيد  ٭

فارس بطاح سفاح الضفيري  ٭
مشعل عبيد حمود املطيري  ٭
فيصل دويح فالح العجمي  ٭

عبداهلل صغير راشد العجمي  ٭
فيصل سعود شالش احلجرف  ٭

فيصل جياد ثامر الشمري  ٭
فالح محم���د عبدالعزي���ز مرزوق   ٭

الهاجري
فواز حامد مرزوق الفضلي  ٭

احمد عبدالوهاب احمد املطوع  ٭
محمد هادي حمدان احلريجي  ٭

علي احمد شهاب الطليحي  ٭
حمد تركي سالم محمد الرويلى  ٭

عوض عبداهلل مبارك العراده  ٭
نايف مريخان عوض شالش  ٭

عبداحملس���ن فه���د عبداحملس���ن   ٭
املتروك

محمد عادل عبدالكرمي النبهان  ٭
حمد عايض حمود الرشيدي  ٭

علي
مبارك صالح على املطيري  ٭
مشعل على طبيخ الطبيخ  ٭
باسم حمود كامل العنزي  ٭

يوسف عويد عباس العنزي  ٭
عبدالرضا علي غلوم جاولي  ٭

حمود مبارك فهد العجمي  ٭
احمد حسن جزاع الشمري  ٭
بدر عوض لزام الرشيدي  ٭

فالح فهد محمد احبيط  ٭
مشعل زيد عايض العتيبي  ٭

علي عبدالسالم مجيد الغريب  ٭
احيال غافل شفلح جازع  ٭

هزاع دخيل عبداهلل الزماي  ٭
محمد عدنان صالح بوحمد  ٭

محمد عايد فياض محمد العنزي  ٭
ماجد جابر محمد السعيدي  ٭

احمد عبداهلل محمد   ٭
احمد سليمان هديبان الرشيدى  ٭

نايف هذال محمد الهاجري  ٭
حمد نايل مصارع العنزي  ٭

مشعل عبدالكرمي سطام العنزي  ٭
ليلي عيسي ليلي املطيري  ٭

خالد سلمان عبداهلل املرزوق  ٭
فيصل جرمان مشوط جرمان  ٭

عبداهلل عبيد جحيش العازمي  ٭
زايد محسن ناصر املطيري  ٭
بدر رمضان جابر الشمري  ٭

عبداهلل محمد متعب املطيري  ٭
خالد محمد الفي املطيري  ٭
حمد خالد حمد الدوسري  ٭

عايد فرج جدعان الشمري  ٭
عبداهلل مفلح ضحوي الصليلي  ٭

عبدالوهاب عبداملناف محمد رفيع   ٭
معرفي

مشاري احمد غامن مال اهلل  ٭
منصور محمد مبخوت الدوسري  ٭

هادي عواد عوض جمعان  ٭
حماد هزاع غامن الشمري  ٭

عبداهلل ونس عنوز العنزي  ٭
مبارك هادي عبداهلل احلسيني  ٭

محمد سعود يتيم العنزي  ٭
عبدالكرمي محمود عواد العنزي  ٭

ماجد عبيد معدي الزعبوط  ٭
مش���عل عبدالوه���اب عبدالرزاق   ٭

العبدالسالم
يوسف زريف عياد الرشيدي  ٭

عبدالعزيز شعيب جاسم املطيري  ٭
عبداحملس���ن عيس���ي عبداحملسن   ٭

العباسي
م���رزوق  عش���وى  عبدالعزي���ز   ٭

الضفيري

نواف عبداحملسن طعمه اخلالدى  ٭
محمد عبداهلل فرحان النومي  ٭

حمد حمود فهيد املطيرى  ٭
عل���ي عبداحلمي���د م���ال عابدي���ن   ٭

الشاعر
فيصل احلميدي صالح الشالحي  ٭

احمد خضير بداح الصليلي  ٭
نايف حنس شباب الديحانى  ٭

عبدالرحمن فايد فواد الرشيدي  ٭
احمد فالح براك شوحان  ٭

احمد محمد مرزوق الرشيدى  ٭
عبدالعزيز عبداهلل حسني   ٭

عبداهلل حزام مزيد العصيمى  ٭
احمد خلف عيد املسحلك  ٭
سعود خلف قمدان دريع  ٭

سالم عبيد جعفر الهاجري  ٭
عادل غازي نومان احلربي  ٭

على عوض عبيد محمد املطيري  ٭
محمد احمد عبداهلل العنزي  ٭

زيد مطلق جاسم املطيرى  ٭
مشارى بدر ناصر الزايد  ٭

علي حسن مصطفي حسن صادق  ٭
مساعد داخل حمد العجمى  ٭
بشير مزبان راجى شامان  ٭

عيسى ياسني عبدالرزاق الشمري  ٭
منصور بندر منصور املطيري  ٭
عبداهلل برجس ضاري محمد  ٭

بدر صغير صامل اخلالدى  ٭
ناصر على مطلق العدوانى  ٭

حس���ني صال���ح عب���داهلل جوهر   ٭
حيات

محسن نايف زيدان املطيري  ٭
منصور على حسن الفهد  ٭

عبالن فليح شجاع احلربي  ٭
محمد خالد مخلد الديحانى  ٭

ماهر نواف مناور جابر  ٭
نايف فراج فهد املطيري  ٭
الفى فهد حسني املطيري  ٭

فيصل محمد على العدوانى  ٭
عبداهلل سالم عبداهلل احلريدى  ٭

انس حسن محمد الصميط  ٭
فهد محمد غامن احلساوى  ٭

سعود نهار عبداهلل املتلقم  ٭
عبداهلل قريان بطيحان املطيرى  ٭

محمد مراجى رباح العنزى  ٭
ناصر مبارك مذكر القوبع  ٭

فيصل بدر عوده الشايجي  ٭
ضاحي حسني الضاحي العنزي  ٭

بندر فالح ناصر حمد  ٭
محمد هويران سمير الصليلي  ٭

ناصر داود يوسف الشمرى  ٭
نواف شطيط عبيد احلربى  ٭

محمد عوده حمد البناقي  ٭
عادل الفى طريخم الشمري  ٭
حميد احمد عبداهلل العنزى  ٭

محمد عبد الصمد حسني البلوشى  ٭
عيسى على ابراهيم البشر  ٭

منصور معلث صنهات الصليلي  ٭
احمد عبداهلل علي حسني  ٭

مرثد عبداهلل خالد موسى الزويد  ٭
مها خلف بشير مطر مرزوق  ٭
غامن جاسم محمد احلنجرى  ٭

فيصل مسرح منوخ   ٭
عثمان محمد عصمان الشمري  ٭

هادي محمد مناحى املطيري  ٭
عبداهلل حنس شباب رفاعى  ٭

عبداهلل محمد عبداهلل الهوالن  ٭
حجرف نايف حجرف الهرشاني  ٭
حبيب مبارك حبيب السليماني  ٭

على سهيل عبداهلل جابر املطيري  ٭
عبدالعزيز مبارك طرجم الودهان  ٭

عايض عايض فالح ادبيس  ٭
احمد جمال عبدالكرمي شموه  ٭
عايض محمد عوض العجمي  ٭

وليد على حسني رمضان جمعة  ٭
مبارك جاسم محمد املطيران  ٭
شهاب احمد شهاب الطليحي  ٭

علي يعقوب موسى ماتقي  ٭
تركي عبيد عوض الشبلي  ٭

شمش���ول  ك���رمي  عبداحلمي���د   ٭
النومسي

علي نهير ناهس املطيري  ٭
فهد محمد علي ابااخليل  ٭

نافع رشيد راشد املطيري  ٭
فيصل عامر محمد   ٭

جاسم محمد دويري العنزي  ٭
مشاري عبداهلل حبيب البدر  ٭

مزيد ثامر مزيد الدعمي  ٭
ضاري س���عود عبدالعزيز صالح   ٭

احلالوة
حسني مشعل علي املطيري  ٭
احمد فراج مطلق املطيري  ٭

عبداحملس���ن عب���داهلل خضي���ر   ٭
العبداهلل

علي حسني علي االنصاري  ٭
مساعد مبارك بنيه العرف  ٭

محمد صخي مدعج الديحاني  ٭
فيصل ابراهيم عبدالرحمن ابو حيمد  ٭
اسامة سرور سالم سرور العامر  ٭

محمد حزام القفيلي املطيري  ٭
رائد عبداهلل حسني الروغاني  ٭

احمد عبدالسيد محمد علي  ٭
غازي حجر رفاعي املطيري  ٭

غازي ذياب غامن الشمري  ٭
عامر مبارك سالم الوليد  ٭
محمد متعب واصل جزاء  ٭

فهد ضويحي مطلق املطيري  ٭
احمد عباس سيد مسلم مصطفى  ٭

فهد سعود رباح العنزي  ٭
خالد عبيد شديد املطيري  ٭

محمد احلميدي مجعد سعيد  ٭
ناجي بدر سماوي الضفيري  ٭
سعود عوض فاضل العنزي  ٭

مساعد مبارك فالح ردنان  ٭
محمد نهار خابور العنزي  ٭
حمد مطلق حمود العنزي  ٭

سالم صالح مبارك العجمي  ٭
سالم محسن محمد العجمي  ٭

محمد عبدالعزيز محمد الرويشد  ٭
حميدي محمد فالح الرشيدي  ٭

بدر ضاحي محمد الهاجري  ٭
عبدالكرمي ضاحي شنيف ساير  ٭

باتل عبدالرزاق فهد الرشيدي  ٭
جراح فارس محمد املطيران  ٭

مشعل خالد نايف اجلنفاويى  ٭
عبدالعزيز عيس���ي صحاف محمد   ٭

عبداحملسن فهد حماد الشمري  ٭
نواف ديحان قصاب العازمي  ٭

ثامر فؤاد محمد االنصاري  ٭
احم���د عبدالرس���ول غل���وم رضا   ٭

عوض
حسني عبد علي ناصر االبراهيم  ٭

خالد دينار جمعان سلمان  ٭
حسن ناصر روضان اخلالدي  ٭

جاسم محمد صالح علي اجلاسم  ٭
عبداللطيف رمضان منيف العنزي  ٭

عادل على منسي الدملاني  ٭
طالل عبدالكرمي جراح الشمري  ٭

محمد ضاوي عوض املطيري  ٭
محسن محماس محسن املطيري  ٭
سيد علي محمد سيد علي حمزه  ٭

انور سامي نوري الفضل  ٭
فيصل محمد عبدالرحمن ابراهيم  ٭

سعود محمد سعد عبداهلل  ٭
جمال نافل عوض احلربي  ٭

خالد ساير فويزان املطيرى  ٭
جراح مسلم سالم الرشيدي  ٭
عبدالرحمن خليف غنيم فهد  ٭

سعود سعد قحموم احلجرف  ٭
عمر ناصر سعد الرشيدي  ٭

حمد وليد عبيد سعيد  ٭
حمزه احمد حمزه احلمر  ٭

نواف رشم دهش الشمري  ٭
عمر عقيل شارع الظفيري  ٭
حمود مزيد فالح الظفيري  ٭

عبداهلل عايش محمد احلمد  ٭
حميد هليل علي املهندي  ٭

عبداهلل ناصر محمد اجلفيره  ٭
محمد جايز شجاع الديحانى  ٭

ميثم شعبان حسني احمد  ٭
فوزى عبداملجيد حمد السني  ٭
حمد ماضى راضى الشمرى  ٭
مساعد هليل نهار العنزي  ٭

طالل مناحي علي الفراع  ٭
 ٭ راشد عقيلي سعوي البذالي
غازي نياف جزاع الديحاني  ٭

ف���اروق عبدالرحم���ن عبدالغفور   ٭
العوضى

مبارك جمعان مبارك الظفيري  ٭
حسني بدر عبداهلل ذياب  ٭

طالل تركى مبارك الرويعى  ٭
سالمه عايد ضاوي سلمان  ٭

محمد جمعان مبارك الظفيري  ٭
مشاري يعقوب يوسف القبندي  ٭

منر علي دغش املطيرى  ٭
سعد مرضي تركي الشمري  ٭

محمد عبدال���رزاق عبداهلل محمد   ٭
املنصورى

سعود عبدالعزيز احمد املذن  ٭
هانى ابراهيم جوهر سالم  ٭

يوسف البس فارع املطيري  ٭
سالم سعود عياد الرشيدي  ٭
مشعل فرحان نهار العنزي  ٭
مناحي حزام معزي نعيس  ٭
فاضل زيد مناحى املطيري  ٭

سامى يوسف حسن الشطي  ٭
جابر مرجي دليل الصليلي  ٭

بندر خلف جزا احلربي  ٭
علي فوزي علي صالح  ٭

سلطان محمد فاضل العنزي  ٭
عيسي صبيح مريف احلريجي  ٭

يوسف مفلح خصيوي العتيبي  ٭
بدر ناصر مسفر الزعبي  ٭

حم���د عب���داهلل محم���د احلص���م   ٭
الرشيدي

محس���ن مب���ارك مصب���ح راضى   ٭
العنزي

مجبل عبدالعزيز مجبل الرشيدى  ٭
مشاري منصور طالع العنزي  ٭

محمد فرج سلطان العنزي  ٭
يوسف هالل ساجر على  ٭

عبداهلل ناصر مناحي العجمي  ٭
عبداملانع ماجد محسن العجمي  ٭

هزاع هالل فراج السعيدي  ٭
نواف صالح غازي الشمري  ٭

عامر مناع عيد ساير  ٭
خالد محمد جنر املطيري  ٭

محمد عويض مناحى العجمى  ٭
محمد عبداهلل سالم الوليد  ٭

مرزوق عايض رزيق العتيبي  ٭
عبدالعزيز يعقوب البابطني   ٭
عبداهلل خلف فالح العنزي  ٭

محمد متعب صاوي الشمري  ٭
شالش مبارك شالش احلجرف  ٭

مشارى منصور محمد الدوسرى  ٭
مشاري مشبب محسن املطيري  ٭

خالد سعود سعد احلربى  ٭
عبدالعزي���ز خال���د عبدالعزي���ز   ٭

البخيت
سالم عويد معاشي السعيدي  ٭
سعود مهيل سلطان العنزى  ٭

مشعل عبداهلل راشد العجمي  ٭
بدر حمد محمد املطيري  ٭

امين احمد محمد بوقريص  ٭
ميثم سلطان سالم الفضلي  ٭
حمد عايد سوعان العنزي  ٭

مبارك عبدالعزيز مبارك الدوسري  ٭
محم���د  عبدالرحم���ن  منص���ور   ٭

العتيبي
فالح عبداهلل صباح املطيرى  ٭

محمد ناصر عبداملانع العجمي  ٭
احمد فهاد هندي فهد  ٭

حمد سالم محمد الدوسري  ٭
مبارك محمد حرفان الهاجري  ٭

خالد جنم عبداهلل املطيري  ٭
مشعل عوده بداح البزيع  ٭
حمود فهد حمود املطيري  ٭

طالب عبداهلل عبدالعزيز الشمري  ٭
تركى حسني فنيسان ضاحى  ٭
فيصل عابر صالح الشمري  ٭

يوسف محمد مطلق احمليش  ٭
عيسى ملفى عبداهلل الفى  ٭

صنيتان طالع صنيتان املطيري  ٭
غنام خلف غنام خليف شنوف  ٭

علي عبداهلل علي املزيدي  ٭
علي عبدالرحمن مطلق اخلالدي  ٭

فيصل شالش تريحيب الديحاني  ٭
عبداهلل زاكى مسدح العنزى  ٭

يعقوب يوسف سكران الظفيرى  ٭
بسام على عمران العمران  ٭

سعود نايف سعود احلجرف  ٭
احمد محمد سعدون املطيري       ٭

أسماء 337 مواطناً خصصت لهم قسائم في »جنوب املطالع«

»السكنية« غير ملزمة باحملافظة على أشجار أرض 
هيئة الزراعة لـ 600 وحدة سكنية تقريباً

عادل الشنان 

تأكيدا ملا نشرته »األنباء« في عدد سابق لها 
بشأن التنسيق الجتماع يضم الهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية واملؤسسة العامة 

للرعاية السكنية ووزارة املالية وبلدية الكويت 
بشأن األرض احملاذية ملشروع غرب عبداهلل 

املبارك والتي تتسع ألكثر من 600 وحدة سكنية 
عقد ممثلو اجلهات السابقة الذكر اجتماعهم 

صباح أمس، حيث أيد ممثل وزارة املالية وجهة 
نظر »الرعاية السكنية« بشأن فسخ عقد الشركة 

املعنية بالتحريج في األرض محل النقاش ألنه 
يوفر على املال العام باملقارنة مبا يتم إنفاقه 

على بدل اإليجار وتعهد الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية بعدم إلزام املؤسسة العامة 

العامة للرعاية السكنية باحملافظة على األشجار 
في األرض املتنازل عنها، حيث ان القانون 
صريح بهذا الشأن وينص على ان تتسلم 

الرعاية السكنية األراضي من اجلهات احلكومية 
املتنازلة عنها ملصلحة الرعاية السكنية دون أي 
معوقات تذكر وانتهى االجتماع بالتوصية على 

توجيه كتاب من الزراعة للبلدية.
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سعد العجمي

العجمي: املبارك ضرب أروع األمثلة في مكافحة الفساد محافظ العاصمة بحث مع  السفير املصري
سبل تعزيز العالقات بني البلدين

استقبل محافظ العاصمة الفريق ثابت املهنا في 
مكتبه صباح امس السفير املصري ياسر عاطف، 

وذلك مبناسبة تسلمه مهام عمله اجلديد.
ورحب املهنا بالس����فير الضيف وتبادل معه 
األحاديث الودية التي تناولت العالقات الثنائية 

التاريخية والعميقة بني البلدين الشقيقني وسبل 
تعزيزها في مختلف اجلوانب. من جانبه، أعرب 
السفير عاطف عن شكره وتقديره للكويت أميرا 
وحكومة وشعبا على ما أبدوه من حفاوة وترحيب، 

آمال للكويت دوام التقدم واالزدهار.

قال الشاعر واإلعالمي سعد العجمي ان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك ضرب اروع األمثلة في تصميمه 
على مكافحة الفساد بتسليم سموه إقرار ذمته املالية، وأضاف 
العجمي ان هذا اإلجراء دليل واضح كما عرفناك يابو صباح انك 
وما زلت تهتم في دعم حكومتك على مكافحة الفساد والقيام 
بدورها وفق القانون رقم 24 لس����نة 2012، وزاد بقوله: بهذه 
اخلطوة يا سمو الرئيس وضعت حدا ملكافحة الفساد والتطاول 
على املال العام فالبد ان نحذو حذو تلك اخلطوة التي اقدمت 

عليها يا سمو الرئيس، فالكويت تستحق منا الوالء والعطاء 
وفقك اهلل وسدد خطاك.

ك��م��ا ع��رف��ن��ا ج��اب��ر امل���ب���ارك وف��ي
ش���ه���ادة ت��ش��ه��د ب��ه��ا ك���ل ال��ب��ش��ر 

يختفي م���ا  ب���ن  امل����واق����ف  ش��ي��خ 
شهر ال  ح���ر  ي���اك���ود  م��اي��ش��ب��ه 

نفي ينفيها  ب��ت��ص��ح  م��اه��ي  ك��ل��م��ه 
وخبر ع��ل��م  ل��ه  ال��ط��ي��ب  دروب  وع��ل��ى 

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

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

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

املثنى ألعمال األملنيوم والگارتن وول
•قـســــــــــــــــايــــــــــــــــــــم

96002471
•أبــواب ديگـور

96002477
•شــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 96002474
•مـــطـــــــــــــابــــــــــــــــــخ

  96002472

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

العالناتــكم في دلـيـــل

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

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

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

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

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

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

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

ال�سم�س  اأ�ـــســـعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكتريا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�سفات.

66645882- 22443764 

تگييف دايگن

الصيــانـــة 22444598
عقـــود �سيـانــة �سنـــويـة

مبيعات التگييف
 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 مــــوؤ�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

للبيــــــــع بيـــــت باليـــــرمـــــوك

مؤسسة يوسف املطوع
99712333 - 60763663

دورين وسرداب 750 م - موقع شارع واحد
مطلوب للبيع بيوت وعمارات وڤلل

فرصة لالستثمار
استثمر اآلن في عالم ألعاب اإلنترنت وتطبيقات 

اآلي فون واألندرويد مببلغ 10 آالف دينار
األرباح املتوقعة 400 دينار شهريًا

95555053
www.stainglow.com

م�ساحة 760 م - 12 دور

الدخل ال�سهري: 14 األف دينار )عقد حكومي(

المالك: 99332252

للبيع عمارة جديدة بالساملية
نخيل مثمر - جمدول - �سلطانة - برحي - خال�س

 اأم الدهن - نبوت �سيف - برمي

كما يوجد لدينا فروخ برحي - خال�س - اأم الدهن - مزروعة يف اأحوا�س

99791061 - 97029111
الوفرة - تقاطع �سارع 600، 500

للــــبيــع

%97990310

 > اأر�ض بالـرقعي  زاوية   > فيال بال�سهداء 3 اأدوار و�سرداب 
للبــيــع

لإليجار أرض في ميناء عبدالله »سكن شركات«
مطلوب شراء أرض بالعديلية أو ضاحية عبدالله السالم

مطلوب فيال لالإيجار ل�سفارة

تنظيـف وتعقـيـم وت�سوير 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

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

مفقود جواز سفر مصري
A14420191 / رقم

با�سم

مصطفى حماد سعد صالح
 الرجاء ممن يجده ت�سليمه 
لل�سفارة امل�سرية  اأو االت�سال على

98942824
97682341

سجل اآلن في دورة الوعي 1
مع املدرب طالل خلف  أول مدرب كويتي 

متخصص بالوعي مبركز اوشو بالهند
للحجز واالستفسار: 66979888

دورة الوعي 1

@leeenalion
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مبارك صنيدح وخالد العدوة يباركان

)قاسم باشا( فالح العسكر ود.وليد الطبطبائي يباركان  

فهيد بن صقر وم.فالح الهاجري يهنئان سعد طامي مباركا

 فالح الصواغ يبارك للمعرس ووالده

عبداهلل احلويلة وم.خالد الطاحوس يباركان

فيصل اليحيى متوسطا املعرس ووالده نايف املرداس

د.محمد الهطالني مهنئا

د.خالد الشخير مباركا

 بدر الداهوم مهنئا

محمد الكندري يهنئ

عبيد فرهود وعبدالرحمن العنجري يباركان

محمد املرداس وم.حمد املرداس يهنئان

عايض أبوخوصة ومحمد اخلليفة يهنئان

د.جمعان احلربش وعلي العبيد يباركان

محمد الدالل مباركا

د.فالح الطامي والصيفي الصيفي وسالم العمارة يباركون

املعرس عبدالعزيز املرداس مع شقيقيه عبداهلل ومحمد

مبارك الوعالن ود.عادل الدمخي يهنئان

سعود املرداس ونايف املرداس ومرداس الشمالي واملعرس عبدالعزيز املرداس ود.خالد املرداس

أحمد السعدون يقدم التهاني

 الزميل خالد الشمري وم.مبارك املرداس وجنله عبدالعزيز مع املعرس عبدالعزيز املرداس

خالد السلطان وعبداللطيف العميري يباركان للمعرس ووالده وعمه سعود املرداس

املعرس عبدالعزيز نايف املرداس

أفراح
 املرداس

احتفل نايف عبدالعزيز 
املرداس بزفاف جنله 
عبدالعزيز بحضور 

جمع من الشيوخ 
والشخصيات واألهل 

واألصدقاء الذين 
قدموا املباركة والتهاني 

باملناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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العديد من اللقاءات أجريت مع رئيس الوفد فهد املبارك وعدد من أعضائه

اهتمام كبير من وسائل اإلعالم املصرية باحتفالية »شكراً للكويت«

ه���ذه االحتفالي���ة رئيس 
العرب  املنتج���ن  احت���اد 
القاهرة  ورئيس مونديال 
الرابع  الفني���ة  لالعم���ال 
الذي  ابوذكري،  د.إبراهيم 
حضر الترتيبات النهائية 
إلقامة االحتفالية مبشاركة 
الكويتي  الوف���د  عض���و 
الفن���دي واملذيعة  س���عد 
فاطم���ة بوحم���د واملعدة 
امله���دي، باالضافة  حنان 
املذيعة املصرية نهلة  الى 
التي ستش���ارك في تقدمي 
التي ستشهد  االحتفالية، 
تكرمي رئيس وفد الكويت 
الشيخ فهد مبارك عبداهلل 
األحمد الصب���اح واملدير 
التنفيذي ملؤسسة االنتاج 
البرامجي املش���ترك علي 
الكوادر  الريس وعدد من 
الكويتية االعالمية، حيث 
س���تحيي هذه االحتفالية 
فرقة موس���يقية للتخت 

الشرقي.

للمنتجن العرب د.إبراهيم 
أبو ذكري إن املعرض يضم 
عددا من ش���ركات االنتاج 
العربية  الفني واالعالمي 
وش���ركات البث الفضائي 
ومنه���ا ش���ركة »غال���ف 
سات« ومؤسسة »االنتاج 
البرامجي املشترك«، حيث 
يستمر لغاية 14 اجلاري. 
ومتنى أبو ذكري التوفيق 
الدول املش���اركة في  لكل 
املعرض، الذي يعتبر مدينة 
انتاج مصغرة لعرض جميع 
املنتوجات االعالمية على 

مختلف مسمياتها.
من جهة اخرى تواصل 
ادارة املونديال استعداداتها 
الحتفالية »شكرا للكويت« 
املقدمة من احتاد املنتجن 
العرب لوقوف الكويت مع 
مصر ف���ي جميع ظروفها 
والتي حتظى ايضا مبتابعة 
غير مس���بوقة من االعالم 
املصري. ويش���رف على 

اخلليجي���ة والعربية في 
قاعة النيل بفندق موڤنبيك. 
وف���ي تصري���ح صحافي 
قال رئي���س االحتاد العام 

ال���دورة الرابعة ملونديال 
الفنية  القاهرة لالعم���ال 
واالعالم استقبال املهتمن 
الفنية  بس���وق االعم���ال 

القاهرة الرابع.
من جانب آخر يواصل 
القاهرة للمرئي  »معرض 
واملسموع« املقام على هامش 

بوحمد وتعدها وتخرجها 
حنان املهدي وذلك لتوثيق 
املهم  هذا احلدث االعالمي 
للكوي���ت ف���ي موندي�ال 

القاهرة ـ مفرح الشمري
@Mefrehs

الكويتي  الوفد  يحظى 
املش���ارك بالدورة الرابعة 
القاهرة لالعمال  ملونديال 
الفني���ة باهتم���ام كبي���ر 
م���ن قبل وس���ائل االعالم 
املصرية، حيث اجرى عدد 
م���ن القن���وات الفضائية 
اخلاصة واحلكومية مبصر 
لقاءات عدة مع رئيس وفد 
الوكيل املس���اعد  الكويت 
لش���ؤون قط���اع االذاعة 
الشيخ فهد مبارك عبداهلل 
االحم���د الصباح وأعضاء 
جلنة التحكيم في املونديال 
محمد املسري وسعد الفندي 
وخالد الرشيدي، وقامت 
كامي���را تلفزيون الكويت 
اللقاءات من  برصد ه���ذه 
خ���الل الرس���الة اليومية 
التلفزيونية التي تتصدى 
املذيعة فاطمة  لتقدميه���ا 

الشيخ فهد املبارك وتصريح خاص للرسالة التلفزيونية ويبدو محمد املسريابو ذكري مع سعد الفندي وفاطمة بوحمد والتحضيرات الحتفالية »شكرا للكويت«

جانب من املشاركني في معرض مونديال القاهرة الرابع املذيعة فاطمة بوحمد واملعدة واملخرجة حنان املهدي في قاعة احتفالية »شكرا للكويت«

ممثلة خليجية هااليام 
تقول انه مصاحلها أهم 
شي عندها من نوعية 

االعمال اللي تقدمها على 
الشاشة وراي اجلمهور 

عن شغلها.. 
طاح حظچ!

مغنية عربية مقيمة في 
اخلليج تقول في لقاءاتها 
الصحافية بعد ما كشتو 
اللي مواعدينها يخلونها 
ممثلة انها تفكر تسوي 

مؤمتر علشان تفضحهم.. 
زين تسوين!

منتج خليجي هااليام 
مبتلش في أعماله 

الدرامية اللي انتجها قبل 
عام ألنه ما في قنوات 

خاصة تبي تتعاون معاه.. 
خير ان شاء اهلل!

نوعيةوعد خسارة

نوال الزغبي تسجن مدير أعمالها
يبدو أن امللل أصاب الفنانة اللبنانية 
نوال الزغبي خالل وجودها في دبي، فلم 
جتد أي وسيلة للترفيه عن نفسها سوى 
اللهو مع مدير أعمالها باسكال مغامس.

وقد نش���رت الزغبي على حس���ابها 
اخلاص على موقع »فيسبوك« للتواصل 
االجتماعي، ڤيديو لها مع باسكال، يظهرها 
وهي تسجنه على شرفة غرفتها الواقعة 

على الطابق ال� 41 في أحد فنادق اإلمارات. 
وعلقت نوال على الفيديو قائلة: »مقلب 
صغير مبدير أعمالي باسكال حبيت أخرو 

على موعدو، شو رأيكم«؟
يش���ار إلى أن نوال الزغبي، وصلت 
السبت املاضي إلى دبي لتصوير حلقة 
جديدة من برنامج »فنان العرب« الذي 

يعرض على قناة دبي.

أول لقاء إعالمي البنتي عمرو دياب.. 
ماذا كشفت جانا وكنزي من أسرار حتى اشتعل »فيسبوك«!

وعن رأيهما في أس����لوب 
كل منهما في اختيار املالبس، 
قالت كنزي: »جانا تبدو أكثر 
جرأة مني فيما تختاره، كما 
أنها حتب األسود كما ترون«، 
أما جانا فقالت: »أسلوبها يتميز 
بأنه أكثر أنوثة، فأنا أرتدي 
القمصان الرياضية الصبيانية، 
أم����ا هي فترت����دي القمصان 

الرسمية األنيقة«.
أما ع����ن عالقتهما بعالم 
االنترن����ت ومواقع التواصل 
االجتماعي، فأكدت كنزي أنها 
حتب نشر صورها على تطبيق 
»انستغرام« ألنها جتده فرصة 
جيدة للتواصل مع أحبائها في 
مصر وإظهار أنها بحالة جيدة 

من خالل صورها، بينما أكدت 
جانا أنها حتب مراقبة اآلخرين 
على موقع الصور لكي تتعلم 
منهم بعض احليل في التقاط 

الصور.
وانتشرت املقابلة بشكل 
كبي����ر عل����ى »فيس����بوك«، 
والقت العديد من االنتقادات، 
السيما وان الفتاتن ال جتيدان 
اللغة العربية، فكانت أغلب 
التعليقات على انهما جتيدان 
اللغة االجنليزية بشكل كبير، 
منتقدين عمرو دياب الذي سعى 
على إبقاء عائلته بعيدة عن 
األجواء العربية ليكونوا غير 
قادرات على التحدث باللغة 

العربية خالل املقابلة.

في لقاء إعالمي هو االول 
البنتي النجم املصري عمرو 
دياب جانا وكنزي، كش����فتا 
بكل عفوية عن أسرار أناقتهما 
والفرق بن أسلوب كل منهما 

في اختيار املالبس.
وحتدثت جان����ا وكنزي، 
 ET« خالل لقائهم����ا ببرنامج
بالعربي«، ع����ن ذوقهما في 
اختيار مالبسهما وذلك خالل 
أس����بوع املوضة ف����ي لندن، 
وكش����فت كنزي أن اهتمامها 
باملوضة مجرد هواية وال تنوي 
احتراف املجال، بينما أكدت 
جانا أن أي فتاة حتب أن تظهر 
جميلة أمام أصدقائها أو حتى 

جانا وكنزي مع والدهما عمرو ديابأمام نفسها.

دينا تكشف عن تفاصيل 
عودة »الراقصة« !

يبدو أن األزمة التي مر بها تصوير اجلزء الثاني من برنامج 
»الراقصة« على وش��ك االنتهاء، حيث أكدت دينا أن الس��بب 
هو ظروف إنتاجية بحتة موضحة أن األمور باتت على وشك 
احلل قريبا، نافية أن يكون تعطيل التصوير بسبب االصرار 
على تغيير الديكورات اخلاصة بالبرنامج أو الستايل اخلاص 

بالشكل.
وتابعت دينا، في تصريحات لها، انها سعيدة ألن البرنامج 
في املوس��م األول اس��تطاع أن يطلق 4 راقصات أصبح لهن 
أس��ماء حاليا، س��واء األجانب أو املصري��ني، ولذلك فاحملطة 
حريصة على ان تكمل املوس��م الثاني بعد حل املشكالت التي 
عطل��ت التصوير حيث يجري اإلع��داد حاليا كما جتمع دينا 

بالفريق جلسات عمل.
أما من ناحية أخرى وعما تردد عن مقاطعتها للعروض اخلاصة 
بفيلمها األخير »سعيكم مشكور« سواء عدم حضورها للعرض 
الذي أقيم في أنشطة مهرجان اسكندرية وفي القاهرة، حيث 
ذكرت أن هذا الكالم مجرد تكهنات فهي لم حتضر الرتباطها 
ببعض األعمال ولم تقاطع العمل كما قيل، فهي رحبت باملشاركة 
في الفيلم بعدما رشحها املخرج عادل أديب للشخصية، خاصة 
أنها كانت قد تعاونت معه في مسلسل »باب اخللق« مما حمسها 
كثي��را معتبرة أن الفيلم غير كثيرا م��ن اختياراتها وابتعدت 
بالشخصية التي قدمتها عن االفالم التي ترتكز فيها أدوارها 
على رقصات ومهرجانات فقط، وهو ما كانت تسعى له خالل 

الفترة املقبلة، فهي تتمنى تقدمي أعمال تترك بصمة.
من ناحية أخرى تنش��غل دينا أيضا بالتجهيز ملسلس��ل 
»الطبال« الذي تش��ارك فيه مع امي��ر كرارة للمرة الثانية بعد 
مسلس��ل »حواري بوخارست« ومن املقرر أن يبدأ التصوير 
خالل الفترة القليلة املقبلة، حيث ان العمل س��يعرض ضمن 

املاراثون الرمضاني املقبل.
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مفرح الشمري

الفنانني الكويتية اجنازا  حققت نقابة 
غير مس���بوق يتمثل في انضمام العمالق 
عبداحلسني عبدالرضا الى »النقابة« كعضو. 
وقد عبر بوعدنان عن سعادته لالنضمام 

اليها.
وج���اء انضمام العمالق عبداحلس���ني 

عبدالرضا ل� »النقاب���ة« بعد زيارة نائب 
رئيس النقابة النجم طارق العلي الى مكتبه 

امس االول.
وقد عبر نائب رئي���س نقابة الفنانني 
الكويتية النجم طارق العلي عن سعادته 
النضمام العمالق عبداحلسني عبدالرضا الى 
النقابة، مؤكدا على انه دعم كبير من فنان 

رائد وقدير، متمنيا له الصحة والعافية.

العمالق عبداحلسني عبدالرضا

عبداحلسني عبدالرضا 
ينضم لـ »نقابة الفنانني«

بعد زيارة العلي له في مكتبه أمس األول

كم����ا أكد الرم����ح أنه ال 
يخشى املقارنة بينه وبني 
أي من البرامج الس����ابقة، 
ألنه على عل����م بالتغيير 
والتنوع في الفقرات التي 
يحملها ه����ذا البرنامج في 
مضمونه وطريقة تقدميه، 
وتاب����ع: ال مجال للمقارنة 
أو التنافس مع ما سبق في 
أي شيء، وحرصت على أن 
يبدأ البرنامج مبدة زمنية 
قصيرة حتى ال أبدأ كبيرا 
ومن بعدها أضطر لتقصير 
الوقت فيشعر اجلميع بأننا 
لم نحقق النجاح فاضطررنا 

لتقصير مدة البرنامج.
أما املتألقة غادة الرزوقي 
والتي كانت اطاللتها مميزة 
الي����وم األول كعادتها  في 
دائما ومتثل عنصر اخلبرة 
الكبيرة في هذا البرنامج، 
فعبرت عن سعادتها بهذه 
االنطالقة اجلديدة وتواجدها 
ومشاركتها في تقدمي »ليالي 
الكويت«، وقالت: هي املرة 
األولى التي يتم فيها اعتماد 
برنامج يومي مسائي منوع 
في تلفزيون الكويت، يضم 
مجموع����ة م����ن الفق����رات 
اجلديدة، موجهة لكل الوطن 
العربي وليس الكويت فقط، 
فهذه اخلطوة سبقنا فيها 
عدد كبير من التلفزيونات 
العربي����ة والعاملي����ة، وآن 
األوان له����ا أن تتواجد في 
تلفزيون الكويت، وهذا ما 
س����يخلق لها التميز ألنها 
خرجت من رحم تلفزيون 

حكومي.
الرزوق����ي:  وأضاف����ت 
تواجد مجموعة من املذيعني 
الذين يتعلق بهم  الشباب 
اجلمهور من األساس على 
وسائل التواصل االجتماعي، 
س����يضفي رونق����ا خاصا 
على البرنامج وسيلفت له 
األنظار أكثر، وهم بالفعل 
ش����باب مفعمون باحلياة 
واحليوي����ة التي يحتاجها 
تلفزيون الكويت في الفترة 
احلالي����ة إلعادة إنعاش����ه 
وتس����ليط الضوء عليه، 
النهاية يكمل  ف����ي  ونحن 
بعضنا بعضا، فكل مذيع 
له دوره احملدد املرسوم له 
بعناية فائقة ليقوم به، وكل 
ذلك في النهاية يصب في 
مصلحة البرنامج، والكثرة 

واالطالالت جميلة.
املتألق  املذي����ع  وأك����د 
عبداهلل الطليحي حتمسه 
لتقدمي هذا البرنامج كونه 
يشكل بالنسبة له جتربة 
مختلفة عما سبق ان قدمه 
من برامج، أخذت جميعها 
قال����ب املس����ابقات، لكنه 
املرة يق����دم برنامجا  هذه 
حواري����ا يتمنى أن يحقق 
الذي يرجوه،  النجاح  فيه 
وأردف: مشاركتي في تقدمي 
»ليالي الكويت« نقلة نوعية 
وجتربة جديدة، أتعامل فيها 
وأحتك بكل أطياف وشرائح 
املجتمع ويساعدني فيها هذا 
املذيعني  الكبير م����ن  الكم 
املتواجدين الذين تس����ود 
بينهم روح األخوة واحملبة، 
مستدركا: املنافسة املتواجدة 
البرنامج  تصب لصال����ح 
وليس الشخص، فنجاح أي 
فرد منا جناح لنا جميعا.

أو فريق البرنامج، الذين لم 
يكن اختيارهم سهال على 
اإلطالق، فالكوادر املتواجدة 
في تلفزيون الكويت على 
قدر كبير من الكفاءة، سواء 
فريق اإلخراج وعلى رأسه 
س����عود الرم����ح أو فريق 
اإلعداد وعلى رأسه قاسم 
الذين جتمعهم  عبدالقادر، 
روح األسرة الواحدة وهو 
ما يجب توافره بني فريق 
عم����ل أي برنامج لتحقيق 
النجاح، ومن ثم بدأت مرحلة 
اختي����ار املذيع����ني، حيث 
قابلنا م����ا يقارب األربعني 
وجها الختيار ما توصلنا 
 إليه في النهاية من مذيعني 
ل� »ليال����ي الكويت«، وقد 
حتكم في اختيارهم مضمون 
ومحتوى البرنامج وقدرتهم 
على تقدميه للمشاهد، ألن 
كل برنامج في العادة يرتبط 
باألشخاص الذين يقدمونه، 
لذا فليس هناك أي تغيير في 
األربعة مذيعني األساسيني 
وهم غادة الرزوقي وعبداهلل 
الطليحي ومحمد الوسمي 
ولولوة العسالوي، ولكن 
إن طرأ أي تغيير بحسب 
البرنامج فسيكون  حاجة 
في مقدمي الفقرات والتقارير 
بحس����ب خط����ة التطوير 

للبرنامج.
أم����ا مخ����رج »ليال����ي 
الكويت« سعود الرمح فقال: 
سعيد بالثقة التي أوالها لنا 
املسؤولون في الوزارة بداية 
من الوزير ووكيل الوزارة 
وكل املعنيني، فأخيرا حتقق 
احللم وأصبح لديهم الثقة 
الش����باب وطاقاتهم  ف����ي 
ب����أن لديهم الق����درة على 
تولي مسؤولية مثل هذه 
البرام����ج الكبيرة، فكل ما 
تواف����ر في االس����تديو من 
كوادر وإمكانات على أعلى 
مستوى، كلها متوافرة في 
تلفزيون الكويت، فلم نأت 
إال بالشيء القليل جدا من 
اخلارج، والفقرات وتوزيعها 
ومدتها ستتوقف على قدرة 
الضيف وإمكانياته، فنحن 
حريصون على أال يتسلل 
امللل للجمهور في أي حلقة 
من احللقات، وإن شعرت 
بذلك وأنا في »الكنترول« 
فسأعطي اإلشارة بانتهاء 
الفق����رة للمذيعني وفريق 
اإلع����داد، فنحن نبحث من 
خالل »ليالي الكويت« عن 

التنوع وسرعة األداء.

امليزانية الكافية إلنتاج مثل 
البرنامج ليظهر بهذه  هذا 
الصورة، ووفقا لتعليمات 
ب����أن يكون  وزير اإلعالم 
البرنام����ج يضيف اجلديد 

لتلفزيون الكويت.
كما أكد يوسف مصطفى 
البرنامج س����يمثل كل  أن 
الكويتي،  شرائح املجتمع 
لذا سيكون هناك استقطاب 
جلميع الضي����وف خلدمة 
الكويتي، وأيضا  املجتمع 
ضيوف الكويت من مختلف 
املج����االت، س����واء فن أو 
رياض����ة أو ثقافة وغيرها 
من التصنيفات اإلعالمية، 
مما يجعل »ليالي الكويت« 
قريب����ا من الش����خصيات 
التي يش����اهدها اجلمهور، 
وستشعر هذه الشخصيات 
أيضا بأنها قريبة من املشاهد 

وتالمسه.
من جانبها قالت املشرفة 
على البرنامج كرمية عوض: 
جناح أي جتربة إعالمية ال 
يتوقف على شخص واحد 
ولكن����ه يتطل����ب تضافر 
جهود اجلمي����ع، وهذا ما 
حتقق وملس����ته عند طرح 
فكرتي على املسؤولني في 
وزارة اإلع����الم، ب����دءا من 
وزير اإلعالم ووزير الدولة 
الش����باب الشيخ  لشؤون 
س����لمان احلمود، وصوال 
للوكيل املس����اعد لشؤون 
التلفزيون يوسف مصطفى، 
فلم أطرق بابا في الوزارة إال 
ووجدته مفتوحا حتى قبل 
أن أطرقه، ومبجرد تسليم 
امللف اخل����اص بالبرنامج 
بدأت عجلة العمل على تنفيذ 
البرنامج، حيث مت التركيز 
الش����كل واملضمون،  على 
فقمن����ا باختي����ار الديكور 
بالشكل الذي يعكس صورة 
الكوي����ت ويخاطب كل من 
يتحدث العربية على أرضها 
أو في اخلارج، بحيث يكون 
واجهة للحداثة واملعاصرة، 
وأيضا يدخل في هذا النطاق 
شكل مقدمي البرنامج على 
أن ميثلوا الشرائح املختلفة 
الت����ي تعي����ش على أرض 
الكويت، انتهاء باملضمون 
الذي يحب أن يشاهده أي 
شخص متواجد في الكويت 

أو خارجها.
وأضاف����ت عوض: هذه 
العناصر الثالثة مت جتميعها 
وبدأن����ا ف����ي ورش العمل 
املكثفة سواء مع القيادات 

خلود أبوالمجد

ب����دأت أمس األول أولى 
حلق����ات برنام����ج »ليالي 
الكويت« الذي يعرض على 
الكويت،  شاشة تلفزيون 
وسيشاهده اجلمهور أربعة 
أيام تبدأ من األحد وحتى 
األربعاء من كل أس����بوع، 
وهو برنامج »توك ش����و« 
مس����ائي منوع، به الكثير 
الفقرات األس����بوعية  من 
الت����ي يقدمه����ا  املنوع����ة 
مجموعة من الشباب على 
املتألقة دائما غادة  رأسهم 
الرزوقي ويشاركها عبداهلل 
الطليحي ومحمد الوسمي 
ولولوة العسالوي وبراك 
املقلد وشيمان وعبداللطيف 
الصالح وفينيس����ا، حيث 
الت����ي  الفق����رات  تتن����وع 
يقدمها هؤالء املذيعون في 
مضمونها بني االجتماعي 
والسياسي واملوضة واألزياء 
واملغام����رات والرياض����ة، 
وغيرها م����ن املوضوعات 
اليومية التي تهم املشاهد 
الكويتي والعربي، ويتواجد 
على رأس فري����ق اإلعداد 
املخضرم قاسم عبدالقادر، 
بينما أسندت مهمة اإلخراج 
للمخرج الش����اب س����عود 

الرمح.
وفي حديث مع الصحافة 
الليلة  التي تواج����دت في 
األول����ى للبرنامج ملتابعة 
سير األحداث عبر الوكيل 
املساعد لشؤون التلفزيون 
في وزارة اإلعالم يوس����ف 
مصطفى، عبر عن سعادته 
به����ذه التجرب����ة اجلديدة 
التي وصفها بأنها انطالقة 
الكويت  جديدة لتلفزيون 
من خالل تقنيات جديدة في 
الشكل واحملتوى، وأيضا 
م����ن خالل الديك����ور الذي 
مت تصميمه ليتناسب مع 
الكويتية، وكذلك  االطاللة 
العناصر الوطنية التي مت 
اختيارها لتك����ون مؤهلة 
حلم����ل االنطالقة اجلديدة 
الت����ي مت ترتيب برنامجها 
ب����ني مش����رفة البرنام����ج 
كرمية عوض ومس����ؤولي 
التلفزيون بش����كل دقيق. 
وقال مصطفى: مت وضع كل 
شخص في مكانه الصحيح، 
وهذا ما سيلمسه املشاهد 
حينما يبدأ في التعود على 
جن����وم البرنام����ج، الذين 
س����يقدمونه مبدئيا خالل 
س����اعة تلفزيونية والتي 
تقاس مبع����دل من 50 إلى 
60 دقيقة تنطلق بش����كل 
مرك����ز وم����دروس، ولكن 
إمكانية لزيادتها إن  هناك 
ارتأينا برفقة القائمني على 
البرنامج أنه بحاجة للزيادة 

في املستقبل.
وأض����اف مصطفى: مت 
التحضي����ر للبرنامج منذ 
أكثر من عام، وكان احلرص 
على عدم االس����تعجال في 
عرضه وأن يأخذ كل شيء 
في التجهيز له، حتى يظهر 
الذي  بهذا الشكل املشرف 
ش����اهدناه، كما أن وزارة 
االع����الم وخاص����ة قطاع 
التلفزي����ون لي����س جهازا 
ربحيا، لكننا حرصنا على 
اإلعالمية كرمية عوض ومقدمو »ليالي الكويت« الشباب وفرحة ببداية البرنامجالرغم م����ن ذلك على ضخ 

بدأت أولى حلقاته أمس األول على الهواء مباشرة 
ويقدم موضوعات يومية تهم املشاهد الكويتي والعربي

 »توك شو« شامل ميثل كل شرائح املجتمع

» ليالي الكويت «.. 
يوسف مصطفى: 

حرصنا على 
عدم العجلة 

ليخرج البرنامج 
للمشاهدين على 

أكمل وجه

كرمية عوض: 
كل األبواب كانت 

مفتوحة لهذا 
البرنامج حتى قبل 

طرقها

غادة الرزوقي: 
سعيدة بتجربتي 

اجلديدة وسنضفي 
رونقًا جديداً على 

تلفزيون الكويت

سعود الرمح: 
متفائل بثقة الوزارة 

في الشباب.. 
وامللل ال وجود 
له في »ليالي 

الكويت«

عبداهلل الطليحي: 
نقلة نوعية في 
مشواري.. وروح 

األخوة تسود بني 
اجلميع

جنم الدين تودع أطفالها وتكرّم في القاهرة

زينة تسير على خطى مي.. وحترم عز من »موالنا«

بعدما أمضت أكثر من شهرين 
مع أوالدها في والية أورالندو 
األميركية، عادت سوزان جنم 
الدين إل����ى القاهرة ومنها إلى 
بيروت ثم دبي، على أن تسافر 
الحقا إلى دمش����ق. ونالت في 
مص����ر، تكرميا م����ن جمعية 
»اليون����ز« العاملية عن دورها 
في مسلسل »وش تاني«، حيث 
أبدعت في بناء شخصية »مهار 
فرغلي« قارئة الفنجان، في حفل 
كبير ضم نخبة من الدبلوماسيني 

والنجوم العرب.
وفي اليوم التالي، سجلت 
حلقة من برنامج »الليلة دي« 
 CBC الذي تقدمه أروى عبر قناة
املصرية، وخالل احلوار، حتدثت 
الفنانة الس����ورية عن أعمالها 
اجلديدة وعالقتها الكبيرة مبصر 
وما تتمناه لبلدها سورية في 
القريب العاجل. وفي اإلمارات 
العربية املتح����دة، أنهت جنم 
التزاماتها قبل  الدين بع����ض 
أن حت����زم حقائبه����ا وتغادر 
إلى س����ورية ملالقاة األصدقاء 

سوزان جنم الدينواألقارب.

تردد أخيرا ان الفنانة زينة كانت السبب في 
عزوف شركة اإلنتاج عن ترشيح الفنان أحمد 
عز لبطولة مسلسل »موالنا«، للكاتب إبراهيم 
عيسى وهو العمل الذي من املفترض ان يبدأ 
تصويره قريبا، بع���د أن تعاقد عليه الفنان 
عمرو سعد الذي رحب باألمر كثيرا. وأتى ذلك 
بالتزامن مع انتشار أخبار عديدة عن تدخل زينة 
في موضوع استبعاد عز من »عنتيل الزمالك« 
الذي حتولت بطولته إلى النجم تامر حسني. 

ولكن تقارير صحافية ذكرت ان عز هو الذي 
اعتذر عن »موالنا«، وذلك بعد تأجيل العمل 
ألكثر من مرة. وفي س���ياق منفصل، يبدو 
ان زينة قررت ان تسير على خطى زميلتها 
الفنانة مي عزالدين، لتحقيق النجاح بني 
اجلمهور، حيث تعاق���دت زينة مع املنتج 
محمد شميس واملؤلف محمد صالح العزب 

وهو نف���س فريق العمل الذي تتعاون 
معه مي عزالدين في مسلس���التها 

الس���ابقة، حيث يعكف العزب 
حاليا على كتابة سيناريو 

مسلس���ل جديد خاص 
بزينة.

نسرين وكاريس وباسم.. هؤالء أبطال »خاتون«
الس����وري تامر إسحق  يس����تعد املخرج 
إلعطاء اش����ارة البداية إيذان����ا بانطالق أول 
مشاهد املسلسل الش����امي »خاتون«، تأليف 
طالل مارديني، وإنتاج غولدن الين. ويضم 
العمل املؤلف من س����تني حلقة خيرة جنوم 
الدراما السورية، يتقدمهم كل من: سلوم حداد 
ونسرين طافش وكاريس بشار وباسم ياخور 

وجيني إسبر. وتدور أحداث املسلسل في إطار 
اجتماعي مش����وق، على أن تكون »خاتون« 
مثاال للفتاة الدمشقية قوية الشخصية التي 
تتحدى الظروف الصعبة، وتعيش صراعات 
احلب واحلياة، كما يروي قصة حب ملحمية 
جرت أحداثها في حي العمارة أثناء االحتالل 

الفرنسي ملدينة دمشق.
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مشروعات

تنموية
تسابق الكويت الزمن في إقامة المشاريع التنموية الكبرى التي تحقق طموحات 

المواطنين في رؤية وطنهم وقد ارتدى حلة تليق به،في هذه الصفحة نصف الشهرية، 
سنلقي في كل مرة الضوء على أحد هذه المشاريع، لتسريع خطوات اإلنجاز، وحلحلة 

أي معوقات تعترض طريقه.
للتواصل مع الصفحة:

d.project@alanba.com.kw

)هاني عبداهلل(  بعض اعمال تطوير »الدائري االول«                      

أكثر من 
2000 سيارة

في الساعة يستوعبها
»الدائري األول« في 

مراحله  الثالث 

املشروع يهدف 
لتحقيق إنسيابية 
في حركة املرور 
ويتضمن تنفيذ 5 
كيلو مترات من 
الطرق السريعة 

ومجرور ملياه 
األمطار 

من املتوقع االنتهاء 
من املشروع خالل 

عام ونصف العام

السالم: املشروع يشمل إنشاء 3 تقاطعات حرة و5 جسور سيارات و3 أنفاق وجسرين للمشاة وجتديد شبكات اخلدمات

32 مليون دينار تكلفة املرحلة الثانية
من مشروع تطوير »الدائري األول«

الى تضاف����ر اجلهود الزالة 
الت����ي تعترض  املعوق����ات 

املشروع.
 وذكرت السالم ان وزير 
االشغال العامة وقع موخرا 
عددا م����ن العقود بقيمة 45 
مليون دينار لصيانة الطرق 
واجلسور ومجاري االمطار 
وخدمات اخ����رى، باالضافة 
الى اللوحات وعالمات الطرق 
واالعمال املرتبطة باملشروع، 
موضحة ان طول املشروع 
يبلغ حوال����ي 3 كيلو و700 
متر، الفتة الى ان »االشغال« 
قدمت كل املستندات والوثائق 
اخلاصة به����ذه املرحلة الى 
اجلهات االشرافية وهي: ديوان 
احملاسبة وجلنة املناقصات 
الى  املالية، مشيرة  ووزارة 
ان املش����روع يش����تمل على 
اعمال ش����به معقدة لوجود 
مواقع ومراكز جتارية كبيرة 
ومبان ومشاريع اخرى حوله، 
الوزارة تس����عى  ان  مؤكدة 
جاهدة جلعل مدينة الكويت 

منوذجية.

مدينة الكويت.
واوضح����ت الس����الم ان 
هذه املرحل����ة تنفذ من قبل 
التي فازت  احدى الشركات 
مبناقصة املشروع من قبل 
جلن����ة املناقصات املركزية، 
الفتة الى حرص الوزارة على 
تنفيذ املشاريع املنوطة بها 
وفق املقاييس واالشتراطات 
احملددة، مبينة ان مش����روع 
الدائ����ري االول في مراحله 
الثالث صمم ليستوعب اكثر 
من 2000 سيارة في الساعة 
الواحدة، ومن املتوقع االنتهاء 
من املشروع خالل عام ونصف 
العام، معلنة ان الكويت تعد 
الدول في  واحدة من افضل 

شبكة الطرق. 
وعن املعوقات والتحديات 
التي تواجه تنفيذ اي مشروع، 
انها تتمح����ور في  ذك����رت 
تضارب اعمال اجلهات االخرى 
العالق����ة باملش����روع،  ذات 
مبينة وجود جلان مشتركة 
من »الداخلية« و»البلدية« 
واجلامعة و»األبحاث«، داعية 

بني »االشغال« و»االوقاف« 
حلل مش����كلة وجود مسجد 
املطبة الذي يقع ضمن اعمال 
املشروع، الفتة الى ان تكلفة 
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مليون دينار.
وتابعت، يتضمن املشروع 
انشاء واجناز وصيانة طرق 
وجسور من دسمان وشارع 
عب����داهلل االحم����د، كما ان 
املرحل����ة الثانية تقع ضمن 
اعمال املش����روع من جنوب 
جسر تقاطع الرياض السريع 
الدائري االول مبستوى  مع 
سطح االرض، حتى يصل الى 
نقطة تبعد 200 متر من دوار 
بوابة اجلهراء، حيث ينخفض 
مساره ثم مير بتقاطع اجلهراء 
كطريقني منفصلني كليا من 
خالل نفق متجه الى اليمني 
ثم يتالقيان بعد اخلروج من 
النفق، مشيرة الى ان املشروع 
يتضمن تنفيذ 5 كم من الطرق 
السريعة ومجرور لصرف 
االمط����ار وش����وارع ثانوية 
متصلة بالدائري االول داخل 

فرج ناصر

حتقيقا الس����تراتيجيات 
التنموي����ة والرغبة  اخلطة 
الس����امية لصاحب الس����مو 
االمير الشيخ صباح االحمد 
في حتويل البالد الى مركز 
مالي وجتاري عاملي، وفي اطار 
املس����اعي احلكومة لتطوير 
القائمة  التحتي����ة  البني����ة 
واملس����تقبلية ف����ي مختلف 
مناط����ق الكويت، وبتوجيه 
مباشر من سمو رئيس محلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك، 
بدأت وزارة االشغال العامة 
بتنفيذ اعمال املرحلة الثانية 
من مشروع تطوير الدائري 
االول م����ن منطقة دس����مان 
وشارع عبداهلل االحمد وحتي 

الشويخ وكيفان.
وفي هذا الس����ياق، أكدت 
مديرة املرحل����ة الثانية من 
مشروع تطوير الدائري االول 
م. خالدة السالم أن املشروع 
يهدف الى حتقيق انسيابية 
في حركة املرور وسيشكل حال 
لالزدحام املروري في كثير من 
املناطق، باالضافة الى إحالل 
وجتديد للخدمات القائمة من 
شبكة مياه وكهرباء وهواتف 
وش����بكة االمطار والصرف 

الصحي.
أن  الس����الم  واضاف����ت 
املش����روع يتكون من انشاء 
3 تقاطعات حرة و5 جسور 
سيارات و3 انفاق وجسرين 
للمش����اة وانش����اء وجتديد 
الهوات����ف واملياه  ش����بكات 
والكهرباء والصرف الصحي 
وشبكة صرف االمطار وانارة 
الشوارع وإش����ارات املرور 
الطريق احلالي  وتوس����عة 
باالجتاهني، باالضافة الى نقل 
واعادة مسجد املطبة، مؤكدة 
التنس����يق اليزال قائما  ان 

م. خالدة السالم

صورة جماعية للعاملني في املشروع رفع احد محوالت الكهرباءاجد اجلسور في املشروع 

العمل في احد االنفاق  جانب من اعمال التسليح 

صرف 110 ماليني دينار
ملشاريع الطرق اجلاري تنفيذها

تدوير رؤساء أقسام اإلشراف
في »الهندسة الصحية«

فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول في وزارة األشغال العامة ان قطاع 
الطرق في الوزارة صرف ما يقارب الـ 110 ماليني دينار 

على املشاريع اجلاري تنفيذها من قبل القطاع من إجمالي 
ميزانية القطاع والبالغة 357 مليون دينار.

وأضاف املصدر ان املبلغ املتبقي من ميزانية القطاع والبالغ 
247 مليون دينار سيتم صرفه على مراحل حتى ميزانية 

السنة القادمة خالل أبريل القادم.
وبني ان مشاريع قطاع الطرق تبلغ 14 مشروعا وهي في 
مراحل مختلفة في التنفيذ والطرح والترسية، كاشفا عن 

ان ميزانية قطاع الطرق بالوزارة يتم صرفها  بالتنسيق مع 
اإلدارة املالية بالوزارة واجلهات الرقابية األخرى، مؤكدا بأن 

هذه امليزانية تشمل مصروفات أعمال الطرق بشكل عام.

فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة األشغال بأن الوزارة ستشهد 
خالل األسبوع القادم حركة تدوير لرؤساء أقسام 

اإلشراف في قطاع الهندسة الصحية في احملافظات 
الست. وأضاف املصدر ان من أبرز الذين سيشملهم قرار 

التدوير هو نقل م.عماش الرشيدي في صيانة اجلهراء 
للعمل في إدارة صيانة األحمدي وكذلك نقل م.أسعد 

سرحان في صيانة األحمدي للعمل في صيانة اجلهراء.
وقال ان الوزارة ستشهد حركة تدوير في القطاعات 

األخرى خالل الفترة القادمة.
وكشف املصدر بأن هناك عددا من رؤساء األقسام في 
»األشغال« أنصفتهم احملكمة ألحقيتهم لبعض املناصب 

اإلشرافية بعد رفع دعاوى قضائية، مؤكدا بأن هناك 
مناصب إشرافية تشغل باإلنابة في العديد من القطاعات 

بالوزارة.

الكويت واحدة من أفضل الدول في شبكات الطرق
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د.إميان البشبيشي متحدثة للزميلة زينب أبوسيدو

راكمت احلضارات اإلنسانية الكثير من أسرار الطب والصحة، وظلت منقوالت هذه احلضارات بعيدة عن العلم وتعتبر شكال من أشكال احلكمة القدمية او اخلرافة او من فلسفات ما 

وراء الطبيعة، إلى ان كشف العلم احلديث الكثير من أسرار الطب القدمي وعلى رأسه العالج بالطاقة من خالل حتقيق توازن داخلي في نفس اإلنسان وجسده، اذ تعتبر هذه املدرسة 

الطبية ان عوامل الصحة واملرض طاقة في داخل اإلنسان، وحتتاج الى إثارة من نوع خاص، جلعل عوامل الصحة تتغلب على عوامل املرض وتعاجله.

خالل لقائنا بالدكتورة إميان البشبيشي اخصائية الطب البديل اكدت ان الطاقة احليوية في جسد اإلنسان تعمل على إبقائه في حالة صحية جيدة، موضحة ان هذه الظاهرة هي مفتاح 

احللول للمشاكل الصحية التي يعاني منها اإلنسان. وأضافت: ان الطب التجانسي »الهيميوباثي« يعتمد ضمن عالجاته إعطاء املريض طاقة مستخلصة من النبات متاثل طاقته احليوية 

فتخلصه من املرض وتشفيه، مشيرة الى ان األلوان تؤثر بشكل كبير في املزاج وفي التفكير والسلوك ونقص بعض األلوان قد يسبب متاعب صحية. فإلى التفاصيل:

كتبت:  زينب أبو سيدو

ما تأثير األلوان على 
النفس البشرية؟

٭ تؤثر األلوان على االنسان 
وعلى مزاحه وتفكيره وسلوكه 
ونقص اي لون يسبب الكثير من 
املتاعب الصحية وعدم التوازن 
النفسي واجلسدي، فالسرور 
ف����ي تعدد  البش����ري يتحقق 
االلوان، اما في العصر احلديث 
فمعظم اطباء علم النفس اليوم 
يركزون على االلوان وعالقتها 
الوثيقة باملزاج العام، وقد اثبت 
العالم سيجمان مارتن املشهور 
مبعاجلة امل����رض بااللوان في 
دراسته ان االلوان تؤثر بشكل 
قوي جدا على احلالة املزاجية 
والنفس����ية للم����رأة، وهو ما 
ينعكس على عملها وعالقتها 
بأس����رتها، خصوصا زوجها، 
فالل����ون االزرق يقوم بتهدئة 
االعصاب في ح����االت االجهاد 
الذهني، وهو لون صفاء السماء، 
لذلك جنده في املستشفيات، فهو 

لون الراحة واألمان.
وكذلك اللون االخضر لون 
هادئ يبعث في النفس الشعور 
بالراحة واالسترخاء، وهو لون 
التأثيرات  متعادل من حي����ث 
للوداعة والس����الم، ومنتشر 
في الطبيعة، ويدل على احلب 

والعطاء.
اما االنسان العصبي فعليه 
االبتعاد عن اللون االحمر، حيث 
يزيد من العصبي����ة وارتفاع 
الضغط ونبض����ات القلب، اما 
اللون االصفر فيزيد من النشاط 
الذهني وينصح به ملن حتصيله 
اوقات  ضعيف وللطلب����ة في 

الدراسة.

األسود.. لون ُمصّنع

اللون االس����ود فعلينا  اما 
االبتعاد عن����ه ألنه ليس لونا 
من الطبيعة، فهو لون مصنع 
الش����عور باالكتئاب  ويزي����د 
التأمل  والوحدة، وعن طريق 
نستطيع ادخال االلوان الناقصة 
واعادة االتزان الى مراكز الطاقة، 
وبالتالي الى اجسامنا، وهكذا 
هي االلوان لها دور فعال ليس 
فقط في نفسية االنسان بل في 

طاقة املكان .

ما طاقة املكان؟
٭ هي طاق����ة البيئة احمليطة 
وحتديد اجتاه����ات ومواضع 
التناغم  املكان، بحيث يتحقق 
ويسمح بتغيير واعادة ترتيبها 

ن����ورا ومن حتتي ن����ورا ومن 
أمامي نورا وم����ن خلفي نورا 
وعن مييني نورا وعن شمالي 

نورا.
ها هو العلم يعترف بوجود 
النور وهو الهالة الضوئية حول 
جسم االنس����ان بعد ان متكن 
العلماء من تصويرها ودراسة 
تفاصيلها، ويكشف لنا تأثيرها 
على حالته النفسية واجلسدية 

والعقلية.
وعن طريق جه����از االورا 
»Aura« وال����ذي يبني ويظهر 
هذه الهالة وتفاصيلها بالنسبة 
جلميع اعضاء جسم االنسان 
والتي تكشف املرض قبل حدوثه 
للبدء في اجراءات الوقاية من 
االم����راض الت����ي تصيبنا في 
املستقبل وتكشف عدم االتزان 
في مراكز الطاقة والتي تؤدي 
الى امراض نفسية مختلفة والى 
العصبية وما يترتب عليها من 
عواقب من مشاعر سلبية الن 
اآللة تتأثر باالنفعاالت النفسية 
املختلفة من فرح وحزن وغضب 
فتضع����ف من اح����د جوانبها، 

وبذلك يسهل اختراقها.

إعادة التوازن

كيف نستطيع اعادة 
التوازن الى مراكز الطاقة 
باالجسام والتخلص من 

املشاعر السلبية؟
٭ هن����اك طرق كثي����رة لذلك 
باستخدام الطب البديل، حيث 
يعيد إتزان مراكز الطاقة وتعددت 
العالجات بالطب غير التقليدي، 
اإلبر الصينية والرفلكسولوجي، 
اليوج����ا والريكي واملس����اج، 
املايكروبيوتك والهيميوباثي 
والتنفس، قطرات املطر وامثلة 
كثيرة كله����ا مترادفات تؤدي 
الى معنى واح����د وهو الطاقة 
احليوية، تلك الطاقة املوجودة 

في الكون من حولنا والتي 
تعمل على ابقاء اجلس����د 
ف����ي حالة صحية جيدة 

واجلسم له القدرة 

االطفال بطرق مفيدة واغتنام 
فرص وصفقات ناجحة قوية، 
وصقل املهارات التعليمية وعمق 
القدرة على التأمل للوصول الى 

السالمة والصفاء مع النفس.

األورا.. حقل الطاقة

ما االورا وكيفية 
االستفادة منها؟

٭ االورا هي الهالة، وهي حقل 
طاقة يحيط باجلسم، وتوجد 
امناط مختلفة من الهاالت تتبع 
انواع اجلسم الدقيقة املختلفة، 
وهي اشعاعات ضوئية يولدها 
جسم الكائن احلي وتغلفه بشكل 
بيضاوي ولها اش����كال والوان 
مختلفة حسب حالة االنسان 
النفس����ية والصحية، وتعتبر 
الهالة س����جال صحيا ونفسيا 
لالنسان يكشف افكاره وصحته 

كما في الدعاء : اللهم اجعل 
فوقي  م����ن 

واالجنازات وتنش����يط احلياة 
االجتماعية وتوس����يع دائرة 
االصدق����اء واملعارف، وجتديد 
العالقات اجلي����دة مع الزوجة 
واالطفال والش����ركاء لتحقيق 
الرومانسية وزيادة احتماالت 
االرتباط والزواج، وحتس����ني 
االبداع في كل املجاالت ومساعدة 

الطاقة  وتوازنه����ا وانتش����ار 
احليوي����ة بطريق����ة ايجابية 
بااللوان، وفوائدها هي: حتسني 
تدفق الطاقة في اجلسم والنفس، 
والتمتع بالصحة بل الوصول 
الى صحة مثالية وزيادة التوفيق 
واحلظ واالزدهار واحلصول 
عل����ى اعتراف كام����ل لالعمال 

األلوان تؤثر على 
املزاج والتفكير 

والسلوك.. ونقص 
أي لون يسبب 

املتاعب الصحية

اللون األخضر 
هادئ.. يبعث 

في النفس 
الشعور بالراحة 

واالسترخاء.. ويرمز 
للحب والعطاء

األورا هي إشعاعات 
ضوئية يولدها 

جسم الكائن احلي 
وتعتبر سجاًل صحيًا 

ونفسيًا لإلنسان 
يكشف أفكاره 

وصحته

الطاقة احليوية 
تعمل على إبقاء 
اجلسد في حالة 

صحية جيدة 

د.إميان البشبيشي اخصائية الطب البديل                 )محمد هاشم(

تعالج املرض بالنبات وباأللوان وبقطرة املطر والزيوت الطبيعية

د.البشبيشي لـ »األنباء«: الطاقة احليوية مفتاح عالج جميع األمراض

برانا.. طاقة احلياة
كيف يستطيع البرانا 
حتقيق توازن الطاقة 

الداخلية بجسم االنسان؟
باللغ���ة  بران���ا  كلم���ة  ٭ 
السنس���كريتية تعني الطاقة 
احليوية أو طاقة احلياة التي 
حتافظ على الصحة واحلياة 
في جسم االنسان وهو اجلسم 

احليوي البيولوجي.
يتم الشفاء ببساطة بازالة 
الطاقة املريضة عن اجلسم 
احليوي غير املرئي للمريض، 
النظيفة  الطاقة  ثم باسقاط 
»البران���ا« للمناطق املصابة 

بواسطة اليدين.
وباس���تعمال علم���ي لهذه 
الطريقة ومن دون ملس، متكن البرانيك 
هيلينغ من الوقاي���ة وتخفيف االلم 
والش���فاء لكثير من االمراض ذات 
االصل اجلسمي االنفعالي والعقلي، 
وهي تس���تخدم لآلالم بشكل عام 
ملش���اكل الظهر والعمود الفقري 
ومشاكل املعدة والقولون وتعمل 
على رفع وتقوية املناعة وعالج 
املش���اكل واالم���راض املختلف���ة 

النفسية واجلسدية.

العالج بالهيميوباثي
ما األمراض 

التي جنح 
الهوميوباثي في 

عالجها؟
٭ الهوميوباثي يعالج 

أي م���رض يك���ون فيه 
دور واض���ح للطاقة، الى 

جانب كثير م���ن االمراض 
املزمنة، في جميع الفروع، في 

االمراض النفسية وامراض املفاصل 
واحلساسية والربو والصداع وامراض اجلهاز 
الهضمي واملعدة والقولون العصبي والتهاب 

اجليوب األنفية املزمنة، واالمساك املزمن واالسهال 
وآالم الظهر والروماتيزم وكلما كان العالج مبكرا 

كان العالج أفضل واسرع، كما يعالج االكتئاب والقلق 
والوسواس واملخاوف، وكثيرا من مشاكل االطفال مثل 

صعوبات التعل���م وكثرة احلركة وقلة التركيز والتبول 
الالارادي وخصوص���ا الذين يعانون من مرض التوحد، 
حيث يعد الهيميوباثي بالهيميوباثي مؤثرا جدا في إيقاف 

الطفل عن الصراخ او مس���اعدته على ان يبدأ في االنتظام 
بعمليات االخراج أو يكف عن عض يده أو طرف قميصه او 
يتوقف عن عض أمه وأخيه كما يوقف احلركات الترددية.

هل ميكن التخلص من الوزن الزائد دون التقليل 
من الطعام؟ وما دور املايكروبوتيك في ذلك؟

٭ غ���داؤك دواؤك، ودواؤك غداؤك، فاملايكروبيوتيك 
يعالج الس���بب الرئيس���ي للمرض، وليس االعراض 

املترتبة على املرض فقط،
يعمل على جتنب حدوث املرض والوقاية منه من 
خالل تقوية املناعة الطبيعية لالنسان وحتسني صورة 

الدم وجعل���ه قلويا، حيث ان الدم احلمضي هو بيئة 
جيدة لظهور االمراض. وال بد ان يعرف كل فرد طبيعة 
طاقت���ه طبقا لتاريخ ميالده ويكون ذلك اساس���ا في 
التعرف على اعضاء جسمه القوية واالخرى الضعيفة، 
ويعمل التوازن الغذائي الالزم للحفاظ عليها جميعا، 
وبذلك يفقد االنسان وزنه بطريقة صحية ومتوازنة 

وليس فقط خسارة وزنه.

غذاؤك.. دواؤك

البشبيش���ي حاصلة  د.اميان 
على دكت���وراه وبكالوريوس في 
البيولوجي���ا احليوية وهي  علم 
ممارس اول في البرمجة اللغوية 
العصبي���ة، ومم���ارس معتمد في 
اللغوي���ة العصبية من  البرمجة 
الكندي للتدريب وممارس  املركز 
في خط الزم���ن وممارس اول في 
التص���ور الذهني املوجه بااليحاء 

من البورد االميركي.
د.البشبيش���ي حاصل���ة على 
دبلومة في س���يكولوجية االلوان 
وعلى دورة تدريبية في استراتيجية 
حل املشكالت واتخاذ القرار ودورة 
الذاتية  تدريبية في قوة االنسان 

.Chi Kong ودورة في
تدربت د.البشبيشي على جهاز 
كيرليان للكش���ف على الهالة في 
كندا، وتعالج بقطرة املطر والزيوت 

الطبيعية معتمدة من كندا.

ضيفتنا في سطور
الطبيعية على مقاومة عوامل 

األمراض والتعامل معها.
هذه الطاق����ة متلك احللول 
لكل املشاكل االنسانية احلياتية 
اليومي����ة، حيث تدير املجرات 
واالكوان ومتنح احلياة للبذرة 
فهي بالضرورة قادرة على حل 

اشكاليات حياتنا اليومية.

ما استخدامات 
الهيميوباثي؟

٭ الهيميوباثي هو طب املستقبل 
وهو عبارة عن عالج بالطاقة 
املثلية او املتجانسة اي بنفس 
اعراض املرض عن طريق تقوية 
الطاقة احليوية بجسم  مراكز 
املريض بواسطة طاقة حيوية 
متجانسة معه، والتي نحصل 
الطبيعية  امل����واد  عليها م����ن 
املنتش����رة حولنا »نباتية - 
حيوانية - معدنية« وتشجيع 
العضو املصاب في اجلسم على 
افراز عناص����ر مناعية دفاعية 
ليساعد نفسه على التخلص من 
العلة او املرض الذي اصابه من 

دون اي تدخل كيميائي.

العالج بطاقة النبات

فهو يدرس الطاقة احليوية 
لالنس����ان وعالقته����ا باجهزة 
اجلسم املختلفة، وصورة ردود 
افعال كل شخص اجلسمانية 
والنفسية عند مواجهته املؤثرات 
املرضية اخلارجية وهو ما تعبر 

عنه صورة طاقته احليوية.
دور الهيميوباث����ي في هذه 
احلال����ة هو اعطاء الش����خص 
الطاقة املس����تخلصة  املريض 
النب����ات مبعن����ى اعطائه  من 
طاقة حيوية متجانسة متاثل 
طاقته احليوية في اسلوب 
مقاومته لالساءة فتنشط 
طاقته تدريجيا حتى 
يتخلص من املرض 
واالعراض كليا وال 
تعود الشكوى منه 
ثاني����ة كأن نقوم 
بش����حن طاقته 
اليومية للتخلص 
من املرض وليس 

كبته.



ديوانيات ومناطق
الثالثاء 13 اكتوبر 2015

32

)أحمد علي( رواد ديوانية بن شبعان في منطقة الصباحية   

مخفر الصباحية ناصر الدوسري وعدد من رواد الديوانيةجمعية الصباحية التعاونية

رواد ديوانية بن شبعان لـ »األنباء«: ضرورة زيادة أعداد املراكز الصحية 
واملدارس وإيجاد حلول ملشكلة التلوث البيئي في الصباحية

عبداهلل صاهود

دعا رواد ديوانية محمد بن شبعان الهاجري 
مبنطقة الصباحي���ة الى »ضرورة التكاتف 
والترابط والتالحم بني أبناء املجتمع الكويتي 
خصوصا في هذه األيام في ظل ما تعيش���ه 
املنطقة من تطورات وتوترات على مختلف 
األصعدة«، مؤكدين ان »الوحدة الوطنية في 
الكويت صمام األمان، وأن حب الوطن ليس 
شعارات ترفع بل دفاع وتضحية«، الفتني الى 
أن »الكويت ال تعرف الفرق بني سّني وشيعي 

أو بني بدوي وحضري«.
في البداية، رحب صاحب الديوانية محمد 
بن شبعان الهاجري ب� »األنباء« وأشاد بدورها 
الوطني في شارع الصحافة، وحياديتها في 
طرح كل ما هو جديد على الس���احة احمللية 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية. وقال 
إن التواصل فيما بني أبناء الكويت من خالل 
الدواوين ه���و أمر أزلي من���ذ القدم تربينا 
وترعرعنا عليه كما عودتنا القيادة احلكيمة في 
ظل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
الفتا الى ان الكويت بفضل اهلل وبس���واعد 
أبنائها كانت ومازالت احلصن املنيع ضد أي 
كان يريد القضاء على هذه الوحدة التي أبهرت 
العالم في كل الظروف التي مرت بها س���يما 
أمام العدو الغاشم عام 1990 والذي لم يفرق 
عندما وجه أسلحته للكويتيني سواء كانوا 

بدوا أو حضرا أو شيعة أو سّنة.
وقال بن شبعان: لعل حادثة االنفجار اآلثم 
في مسجد اإلمام الصادق التي راح ضحيتها 
إخوانن���ا رجاال وأطفاال بعيدة كل البعد عن 
اإلنسانية والتي كانت تريد النيل من الكويت 
التي نعشقها جميعا أصدق دليل على ترابطنا 
وتالحمنا، الس���يما ان عزاء الكويت كان في 
مسجد واحد وبذلك عرف املتربصون بالكويت 

انها عصية عليهم.
وحول ما تعانيه منطقة الصباحية من 
أمور تستحق أن نسلط الضوء عليها قال بن 
شبعان إن منطقة الصباحية تعاني من قلة 
املداخل واملخارج للمنطقة، وذلك اثر وبشكل 
كبير من خ���الل االزدياد امل���فرط ف���ي عدد 
املركبات ي�����وما بعد يوم، كما أن�ها تعاني 
كثافة سكانية عالية، متمنيا ان يتم تشكيل 
فريق متخصص من األجهزة املختصة لدراسة 
البنية التحتية للمنطقة وماهية النواقص 
الت���ي حتتاجها من أم���ور صحية من خالل 
زيادة أعداد املراكز الصحية، وأمور تربوية من 
خالل زيادة املدارس احلكومية نظرا الرتفاع 

عدد السكان فيها.
وشدد بن شبعان على ضرورة اإلسراع في 
إيجاد حل ملشكلة التلوث البيئي في احملافظة 
والذي يصيب املنطقة ويس���بب األمراض، 
وذلك بسبب قرب املنشآت النفطية وحرق 
الغاز في املنطقة، وهو ما تسبب في انتشار 

األمراض خصوصا مرض الربو وزيادته في 
اآلونة األخيرة عند األطفال، مطالبا األجهزة 
املختصة مبراقبة املصانع ومصافي البترول 
وإلزامها بوضع الفالتر حتى ال يستنش���ق 
أهال���ي احملافظة تلك األدخنة والغازات ليال 

ونهارا.

نبذ الطائفية

من جهته، قال ناصر الدوسري إن الوحدة 
الوطنية هي الترابط بني الشعب وهي عنصر 
االستقرار للدولة وعلى كل مواطن أن يتحلى 
بالوطنية، مبينا انها تتجسد من خالل التكاتف 
ونبذ الطائفية والقبلية وتوحيد الصفوف.

ورأى الدوسري ان متاسك الشعب الكويتي 
بجميع مستوياته وطبقاته عند الشدائد وصد 
كل أشكال التفرقة والتخريب يعد مثاال يحتذى 
في املنطقة العربية الفتا الى أن الوحدة تأتي 
من خالل تخلي بع���ض األفراد عن املفاهيم 
 اخلاطئة التي ته���دم الوحدة وتفرق الرأي، 
مش���يرا إلى أنه عندما يسود حس الوطنية 
ويك���ون املب���دأ الوط���ن أوال تتحقق تلك 

الوحدة.

التصدي لمحاولة تفكيك المجتمع

بدوره، رأى منر بن شبعان وجود الكثير من 
امللفات السياسية واالجتماعية التي باتت تؤرق 
املجتمع بسبب إدمان بعض السياسيني على 

تخيل تصورات موهومة وتغليب مصاحلهم 
اخلاصة على حساب مصالح الشعب والوطن 

من خالل مواقع التواصل االجتماعي.
ودعا أبناء الكويت الى التصدي لكل من 
يحاول العمل على تفكيك النسيج الوطني، 
وضرب الوح���دة الوطنية وأيضا من خالل 
اإلعالم املرئي واملس���موع ومواقع التواصل 
االجتماعي وعدم االجنراف وراء الشائعات 

التي نراها يوميا.
وشدد على ضرورة تالحمهم لوأد الفتنة 
واحملافظة على نسيجنا الكويتي، متسائال: 
»شهداء القرين من هم وما انتماءاتهم ومن 

أي أصول؟!«.
وفيما يخ���ص منطقة الصباحية قال إن 
الشباب لهم حق علينا من خالل توفير كل 
ما يحتاجونه من أمور متعلقة بهم، وأوجه 
حديثي للهيئة العامة للشباب والرياضة حيث 
تعاني منطقة الصباحية من قلة املالعب وال 
يوجد سوى ملعب واحد فقط ال يستوعب 
األعداد الكبيرة في املنطقة وال يشمل سوى 
كرة القدم، وال يوجد فيه أي نشاطات أخرى، 
مطالبا الهيئة ببناء مالعب أخرى تشمل جميع 
النشاطات الرياضية املختلفة وإقامة نشاطات 
رياضية متنوعة كإقامة الدورات الرياضية 
واملسابقات وإنشاء الصاالت املغلقة ليستهلك 
الشباب أوقات فراغهم بالرياضة وحمايتهم 

من االنحراف.

سعيد بن فرجراشد حمود راشد خالدأحمد بن شبعانمحمد بن شبعان منر بن شبعان

شددوا على ضرورة تكاتف املجتمع لوأد الفنت وطالبوا املسؤولني بسد احتياجات املنطقة

منر بن شبعان: بناء مالعب 
رياضية متنوعة لشبابنا لشغل 
أوقات فراغهم وحمايتهم من 

االنحراف

الدوسري: متاسكنا عند الشدائد 
وصّد جميع أشكال التفرقة 

والتخريب يعد مثااًل يحتذى
في املنطقة العربية

نطالب األجهزة املختصة 
مبراقبة املصانع ومصافي البترول 

وإلزامها بوضع فالتر
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عروض اخلضار والفاكهة 
في اجلمعيات التعاونية اليوم الثالثاء

أسعار اخلضار والفاكهة للمستهلك حسب وزارة التجارة والصناعة
السعر )د.ك(الكميةاملصدرالصنف
61.5 كغاردنيباذجنان
51.5 كغسعوديباذجنان
154.5 كغافريقيبرتقال

1-كويتيبصل أخضر
253.630 كغمصريبصل 
102.5 كغايرانيبصل
71 كغمصريبصل 
51.250 كغمصريبطاط
71.5 كغمصريبطاط
183.5 كغمصريبطاط

188 كغشيليتفاح أحمر
1810 كغشيلي تفاح سكري

1812 كغفرنسيتفاح
61.750 كغلبنانيفالنسيا 

104 كغصينيثوم
63 كغصينيثوم

103.5 كغصينيثوم فلة
104 كغأفريقيجريب فروت

103.5 كغاستراليجزر
102.750 كغصينيجزر
102 كغسعوديجزر
104.5 كغاردنيخس
102 كغايرانيرقي
144.5 كغمصريرمان
159.5 كغمينيرمان
62 كغاردنيزهرة
51.750 كغسعوديزهرة

83 كغاردنيطماطم 
41.250 كغسعوديفلفل بارد اخضر

51.750 كغاردنيفلفل بارد
41 كغسعوديفلفل
43 كغهنديفلفل
102.5 كغعمانيقرع

22 كغتركيعنب ابيض
31.5 كغمصريعنب مشكل 

42.5 كغسعوديفاصوليا خضراء
43 كغهنديرمان

73 كغصينيزجنبيل 
156 كغافريقيليمون
102 كغسعوديملفوف

153 كغاردنيملفوف اخضر
145.5 كغفلبينيموز شيكيتا
153 كغاردنيملفوف اخضر

»التجارة« حتذر من شراء الهواتف من احملالت غير املرخصة

موبايالت مستوردة مقلّدة تباع في الكويت بكفاالت وهمية

القانون  أن  إل���ى  ولفت 
أعطى صالحي���ات للوزارة 
باإلش���راف عل���ى احملالت 
الذين  أما األفراد  املرخصة، 
يقومون ببيع هذه األجهزة 
عبر االنستغرام أو بيوتهم 
فالنيابة ومخفر الشرطة هما 
اجلهتان املختصتان بتقدمي 
الشكوى لهما، حيث يتم عمل 
محضر خيانة أمانة لهؤالء 

البائعني.
ونصح املسؤول املستهلكني 

بشراء املوبايالت من احملالت 
املرخصة، والتأكد من صالحية 
الضم���ان قبل امت���ام عملية 
الش���راء، واحلص���ول على 
فاتورة ش���راء للجهاز مدون 
بها »السيريال منبر« وجميع 
مواصف���ات اجلهاز، موضحا 
أنه في حال اختالف البيانات 
املس���جلة في فاتورة الشراء 
مع البيانات والسيريال منبر 
املدون باجلهاز فيسقط في هذه 

احلالة حق املستهلك.

انتشر في السوق احمللي 
خالل الفترة األخيرة أجهزة 
موباي���الت مس���توردة من 
اخلارج ذات كفاالت وهمية، 
وهي أجهزة مقلدة أو درجة 
»ثانية وثالثة« كما يطلقون 
عليها وتباع بأسعار أقل من 
املوبايالت األصلية املعروضة 
الكويتي ذات  الس���وق  في 
الكفاالت املعتمدة واملعروفة 

لدى جميع املستهلكني.
وحذر مسؤول في إدارة 
حماية املستهلك في وزارة 
التج���ارة والصناع���ة في 
تصريح ل�»األنباء« جمهور 
املس���تهلكني من شراء هذه 
الهوات���ف مجهولة املصدر، 
مش���يرا الى أن معظم هذه 
املوبايالت مس���تعملة ومت 
حتديثه���ا وتبدي���ل قط���ع 
الغيار الداخلية لها والغطاء 
اخلارج���ي للجه���از وذلك 
إليهام املستهلك بأنها أجهزة 

جديدة.
ولفت الى ان بعض أجهزة 
النقاالت اجلديدة املقلدة قد 
يتم بيعها في السوق بأقل من 

سعرها احلقيقي ب�%50. 
وأضاف مسؤول »التجارة« 
أن هذه األجهزة يقوم ببيعها 
أشخاص عبر االنستغرام على 
سبيل املثال، أو البيوت ألنهم ال 
يحملون رخصا جتارية حتى 
الوزارة من االشراف  تتمكن 

عليهم.

لكفاالت الهواتف شروط

اخللل والعيب وخدمات 
ما بعد البيع حسب القانون

ضمان املوبايل له شروط تتمثل في، عدم فتح املوبايل 
ومحاولة إصالحه خارج الوكالة، ودخول املاء الى اجلهاز، 

والكسر. املوزعون املعتمدون في الكويت مينحون كفالة لكل 
جهاز يتم بيعه، وسعر الهاتف عند البيع يكون أعلى في حال 
كان مكفوال من املوزع املعتمد، والكفالة تضمن حق املشتري 

في اصالح الهاتف أو تبديله في حال ال ميكن تصليحه. 

الالئحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية 
املستهلك قد عرفت العيب في السلعة بأنه أي خلل تصميمي 
أو تصنيعي باملنتج يظهر قبل أو أثناء االستخدام أو نتيجة 

عدم مطابقته للمواصفات القياسية اإللزامية املعمول بها 
بالكويت أو املواصفات القياسية العاملية األخرى التي تعتمدها 

الهيئة العامة للصناعة ما لم يكن اخللل أو النقص في 
الكفاءة ناشئا عن تصرف املستهلك. كما ورد في الالئحة ان 
الفاتورة هي أي مستند كاف بذاته إلثبات التعامل أو التعاقد 
مع املستهلك على السلعة أو اخلدمة. وعن األحكام املنظمة 

خلدمات ما بعد البيع جاء في الالئحة ان املزود يلتزم بضمان 
جودة صنع السلعة خالل فترة الضمان احملددة من املنتج أو 
املوكل، على أال تقل تلك الفترة عن سنة. »ما لم تقتض طبيعة 

السلعة مدة أقل وفقا للعرف التجاري أو يتفق الطرفان 
على مدة أطول«. ويتم متديد سريان فترة الضمان خالل 

مدة مساوية للمدة أو املدد التي لم يستفد خاللها املستهلك 
من السلعة بسبب عيوب يشملها الضمان أو بسبب تأخير 
صيانتها إذا كان مرده تقصير الوكيل، أو تأخره في توفير 

قطع الغيار الالزمة خالل فترة الضمان.

غطاؤها اخلارجي 
إليهام املستهلك 

بأنها جديدة

33
الثالثاء 13 اكتوبر 2015

صفحة يومية تعنى بشؤون المستهلكين.. األسعار اليومية للخضار والفاكهة 
واألسماك المعتمدة.. أخبار وزارة التجارة والصناعة.. العروض والتخفيضات 

السعرية وجميع األنشطة والفعاليات التعاونية.
يسعدنا التواصل معكم

consumer@alanba.com.kw :إيميل
إعداد: عاطف رمضان - محمد راتب  

اقتراحاتكم.. شكاواكم.. مالحظاتكم..
تصل إلى اجلهات املعنية

تس���تقبل »أنباء املستهلك« ش���كاوى املواطنني 
واملقيمني واقتراحاتهم ومالحظاتهم في كل ما يتعلق 
بالغش التج���اري واالقتراحات البناءة بخصوص 
السلع الغذائية واالستهالكية في كل من اجلمعيات 
التعاونية واألسواق املوازية ومنافذ بيع اخلضار 

والفاكهة والبقاالت واألسواق الغذائية.
بإمكانكم إرسال الشكوى مرفقة مبعلومات وصورة 
فوتوغرافية إلى البريد اإللكتروني لصفحة »أنباء 
املس���تهلك«، على أن نتواصل مع اجلهة املش���تكى 

عليها وننشر ردها.
البريد اإللكتروني:

CONSUMER@ALANBA.COM.KW

الشبو مفتتحًا مهرجان سلع التعاون في جمعية علي صباح السالم: 
إطالق مهرجان في جمعية العدان والقصور قريباً

موضحا أنه سيتم قريبا أيضا 
اطالق مهرجان لسلع التعاون 
في جمعي����ة العدان والقصور 

التعاونية.

مصادر متنوعة

من جهته، ذكر رئيس مجلس 
االدارة م.سعود العنزي ان اطالق 
املهرجان يأت����ي ضمن الوعود 
الت����ي قطعناها على أنفس����نا 
بإطالق مهرجانات تس����ويقية 
دائمة ومتنوعة، مشيرا الى أن 
مهرجان سلع التعاون يضم أكثر 
من 30 سلعة ذات جودة عالية 
وتخفيضات وصلت الى %25.

س����تحظى بأهمية كبرى لدى 
املس����تهلكني ملا تتمتع به من 
جودة عالية وس����عر منافس، 
وقد مت اطالق مهرجان السلع 
في جمعية علي صباح السالم 
بع����د التنس����يق م����ع االحتاد 
انتشار  لضمان توسيع دائرة 
هذه السلع وتعريف املتسوقني 
املهرجانات  عليها، منوها بأن 
اخلاصة بسلع التعاون شهدت 
خالل الفترة االخيرة إقباال من 
اجلمعيات التعاونية خصوصا 
الت����ي أطلقناها  الدعوات  بعد 
خلدم����ة املس����تهلكني وتوفير 
السلعة اجليدة بالسعر املنافس، 

وب����ني أن م����ا مييز س����لع 
التعاون أنها من مصادر متنوعة 
املنافسة  وأثبتت قدرتها على 
في السوق بقوة، وهناك حاجة 
الى تس����ويقها، مشيرا الى أن 
املواد املش����مولة بالتخفيض 
تشمل االستهالكية والغذائية، 
وهناك جهود مستمرة لتنظيم 
مهرجانات أخرى خالل الفترة 

املقبلة.
وزاد بأن مجل����س االدارة 
مستمر في تقدمي أرقى اخلدمات 
للمستهلكني، داعيا أبناء املنطقة 
واملناط����ق املجاورة الى زيارة 
املهرج����ان واحلص����ول على 

س����لع التعاون املميزة، مؤكدا 
انفتاح اجلمعي����ة على جميع 
االقتراح����ات التي تس����هم في 
حتقيق نقلة نوعية على جميع 

املستويات.

سلع مخفضة

اجلدير بالذكر أن املهرجان 
اشتمل على سلع مخفضة أبرزها، 
حمص بالطحينة عدد 2 بسعر 
290 فلس����ا بعد أن كان ب� 360 
فلسا، وفول مدمس حبة صغيرة 
عدد 2 ب� 200 فلس كان ب� 250 
فلسا، ومش����روم مقطع عدد 2 
ب� 490 فلسا وسعرها السابق 
610، وورق عنب 454 غ عدد 2 
بس����عر 1.2 دينار نزوال من 1.5 
دينار، وفاصولي����ا بالطماطم 
عدد 2 ب� 230 فلس����ا نزوال من 

290 فلسا.
كما مت تخفيض سعر قهوة 
التعاون 1 كغ عدد 2 من 2.970 
دينار الى 2.375 دينار، ورول 
سفرة 2 كغ عدد 2 من 2.5 دينار 
الى 1.985 دينار، ورول بالستيك 
عدد 2 من 750 فلس����ا الى 590 
فلسا، ومطهر 4 ليترات عدد 2 
من 3.3 دنانير الى 2.640 دينار، 
وصابون ب����ودرة 2 كغ عدد 2 
من 2.9 دينار الى 2.230 دينار، 
وسائل صحون 500 مل عدد 2 
من 400 فلس الى 325 فلس����ا، 
وخضار مشكل عدد 2 من 490 

فلسا الى 390 فلسا.

أكثر من 30 سلعة تعاونية 
بج����ودة عالي����ة وتخفيضات 
تصل ال����ى 25% مت طرحها في 
جمعي����ة علي صباح الس����الم 
التعاونية أمس ضمن مهرجان 
الس����لع التعاونية في السوق 
املركزي بحضور رئيس احتاد 
اجلمعيات التعاونية د.س����عد 
الش����بو وأمني سر االحتاد فهد 
ناصر املع����كام وعضو االحتاد 
وليد خال����د العازمي، ورئيس 
مجلس ادارة اجلمعية م.سعود 
العنزي وعضو مجلس االدارة 
خالد سالم العجمي، ومدير عام 
االحتاد بدر الردع����ان ونائبه 
عبداهلل اجلمي����ل، ومدير عام 
اجلمعية محمد علي الكندري 

وجمع من املستهلكني.
وخالل االفتتاح، قال د.الشبو 
ان االصن����اف املطروح����ة في 
مهرجان جمعي����ة علي صباح 
الس����الم مت اختياره����ا بعناية 
فائقة وهي من البدائل املميزة 
للس����لع االخ����رى، ومت إجراء 
تعديالت تسويقية على بعضها 
واألخذ بعني االعتبار مالحظات 
املستهلكني حولها، وخصوصا 
ما يتعل����ق بالكميات واالغلفة 
والنوعية والسعر، مشيرا الى 
أن االحتاد يس����عى الى تطوير 
سلع التعاون وإلى إدراج سلع 
أخرى منافس����ة لنظيراتها من 

العالمات التجارية.
التعاون  وق����ال ان س����لع 

الشبو والعنزي يفتتحان مهرجان سلع التعاون بحضور أعضاء احتاد اجلمعيات وأعضاء تعاونية علي صباح السالم

العنزي: تخفيضات 
25% على أكثر 

من 30 سلعة مت 
انتقاؤها بعناية

زحمة على كاشير أو اثنني في بعض التعاونيات!
أزمة تؤرق املستهلكني أوقات الذروة

تخفيض املصروفات ورفع املبيعات واألرباح، يقبع على رأس 
أولويات عدد من اعضاء مجالس االدارات في اجلمعيات التعاونية 
منذ بدء حملتهم االنتخابية وقبل جلوسهم على كراسي املجلس، 

الهدف طيب جدا وبادرة حسنة من قبل املسؤولني اجلدد بل انها في 
غاية األهمية، ولكن هذا التعديل يأتي في بعض االحيان على حساب 
خدمة املستهلكني، فقد ندخل الى احدى اجلمعيات او الفروع فنجد 
على صناديق الكاشيرية موظفا او اثنني فقط وخلفهما طابور من 

املنتظرين من الرجال والسيدات، في حني جند اعدادا اكبر منها في 
جمعيات اخرى. األمر يولد لدى املستهلكني املصطفني مع ما لديهم 
من سلع ينتظرون دفع ثمنها، شيئا أو أكثر من الغضب والتذمر، 
وغالبا ما يرافق ذلك ضعف اداء لدى الكاشير الذي يعمل وحيدا 

فتنهال عليه مالحظات وقد تصل الى مضايقات وتأنيب من بعض 
الزبائن وضغط اكثر على املوظف املسكني. وعند التوجه ملدير 

السوق يقول ان عدد موظفي الكاشيرية ال يستطيع سد احتياج 
السوق وغيرها يعد بأن االزدحام لن يطول اكثر من نصف ساعة 

فقط لتعود احلركة الى طبيعتها، اال ان الواقع ليس كذلك ففي 

بعض املناطق املكتظة بالسكان ليس من الصواب على االطالق 
االكتفاء بهذا العدد فقط، وخصوصا ان هناك مالءة مالية لدى هذه 
اجلمعية فال يعقل ان يصطف املستهلكون فترات طويلة بانتظار 

الوصول الى الدور. »أنباء املستهلك« اصطفت امام احد الكاشيرات 
بانتظار الوصول الى الدور وسط امتعاض من املواطنني واملقيمني 

الذين عبروا عن استيائهم من هذا السلوك الذي تنتهجه بعض 
اجلمعيات التعاونية من دون حجج مقنعة، في ظل عدم كاشيرات 

فارغة بانتظار من يعمل عليها ويسير االمور. موظفو الكاشير 
أمر حيوي جدا بالنسبة خلدمة املستهلك، البد من استقدام العدد 

الكافي للجمعية وتوزيع نوبات العمل بطريقة ذكية، وتدريبهم على 
التعامل مع الزبائن ومراعاة خصوصية املجتمع الكويتي. ونقترح 

ان تقوم كل جمعية باجراء دراسات واقعية على فترات الذروة لديها 
وتعمل على تكثيف عدد الكاشيرية وال مانع من ان يكون لديهم 

عمل لنصف دوام، وعدم االكتفاء بالوعود التي ال تقدم وال تؤخر 
وأال تكون عمليات التصحيح على حساب جودة اخلدمة املقدمة 

للمستهلك.

أسعار األسماك
املصدرسعر الكيلو )د.ك(اسم السمك
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World finance leaders upbeat on 
China, may be ignoring risks

Genetic traits explain why
elephants rarely get cancer

Reuters -- Global finance lead-
ers believe China will weather its 
slowing growth and manage a suc-
cessful transition from an export 
to a consumer economy despite a 
huge buildup of internal debt in the 
world’s second largest economy.

The International Monetary Fund 
believes the Chinese economy will 
grow 6.8 percent this year and 6.3 
percent in 2016, slower than re-
cent levels but still enough to keep 
driving global economic growth 
when other positives have largely 
disappeared.

France’s Finance Minister Michel 
Sapin is among the optimists, along 
with Britain’s George Osborne and 
IMF chief Christine Lagarde.

China’s Deputy Central Bank 
Governor Yi Gang was keen to re-
assure his peers at this week’s IMF 
meetings in Lima, saying a recent 
devaluation was a one-off and that 
China’s economy was stable.

Yet cracks are already appearing 
in China, an economy whose red-
hot growth of almost 10 percent 
a year for 30 years fueled a com-
modity super-cycle that in 2008 
pushed oil prices as high as $145 
a barrel, and inflated demand for 
iron ore and edible oils, as well as 
industrial goods from advanced 
economies like Germany.

It is not just China that is a risk 
- although it is by far the biggest 
one to the relatively rosy IMF fore-
casts of global economic growth of 

3.1 percent this year and 3.6 per-
cent in 2016.

In Germany exports to China, 
Brazil and Russia account for 3.4 
percent of gross domestic product, 
according to investment bank Bar-
clays, a risk for Europe’s largest 
economy. China alone accounts 
for 10 percent of Germany’s auto 
exports.

A sharp drop in German exports 
in August, which fell at their fast-
est pace since the 2009 financial 
crisis, is likely to be related to the 
fall in trade in Asia, Barclays said. 
Industrial production and factory 
orders also declined.

“Because of China’s weight in 
global production and trade, and 
because of the high commodity 
intensity of its production and de-
mand, China’s recession is the one 
that matters most for the global 
economy,” Willem Buiter, Citi’s 
chief economist has warned.

One of the few reports at the 
IMF’s meetings in Peru to sound 
the alarm over China was a report 
on lending. The IMF Global Fi-
nancial Stability report said that 
over-borrowing by Chinese com-
panies was equivalent to a quarter 
of gross domestic product.

While China’s August stock mar-
ket crash and sudden devaluation 
rattled global markets, it may have 
just been a foretaste of things to 
come if China does not address its 
huge debt problems.

UPI -- Elephants have genes 
that seem to make them far more 
resistant to cancer than humans 
and other mammals, a new study 
said.

Researchers led by the Univer-
sity of Utah found elephants have 
40 copies of a gene that encodes 
a known tumor suppressor called 
p53. Humans only have two. The 
study was published Oct. 8 in the 
Journal of the American Medi-
cal Assn.

The researchers found elephants 
have a very effective ability for 
killing damaged cells at risk for 
becoming cancerous, an ability 
twice that of human cells.

“Nature has already figured out 
how to prevent cancer,” said co-
senior author Joshua Schiffman, 
M.D., pediatric oncologist at Hunts-
man Cancer Institute, University 
of Utah School of Medicine, and 
Primary Children’s Hospital. “It’s 
up to us to learn how different ani-
mals tackle the problem so we can 
adapt those strategies to prevent 
cancer in people.”

Because elephants live nearly as 
long as humans and are so large, 
they have about 100 times more 
cells as humans and consequently 
are 100 times as likely to develop 
cancer. However, they have a mor-
tality rate from the disease of less 
than five percent. Humans cancer 
mortality is 11 to 25 percent.

During the multi-year study, 
when white blood cells drawn from 
the animals had their DNA dam-
aged, which can commonly trig-
ger cancer, the cells with p53 re-
acted the way they were predicted 
and destroyed themselves.

In fact, elephant cells self-de-
structed at twice the rate as human 
cells, more findings that supported 
the role the high number of p53 
played in stopping cancer.

“By all logical reasoning, ele-
phants should be developing a tre-
mendous amount of cancer, and 
should be extinct by now due to 
such a high risk for cancer,” Schiff-
man said. “We think that making 
more p53 is nature’s way of keep-
ing this species alive.”

Economy

Science

Runner’s high similar to
effects of marijuana

U.K. best place to die well,
India worst

As Clinton campaigns,
complications with old boss arise

Research

Health

Analysis

UPI -- The high report-
ed by runners, generally 
ascribed to endorphins, 
was found by researchers 
in Germany to be caused 
by endocannabinoids -- 
suggesting it is similar 
to the high people expe-
rience after consuming 
marijuana.

Endorphins, natural 
chemicals produced by 
the body, have pain relief 
qualities similar to mor-
phine. During intense ex-
ercise, the stretching and 
tearing of muscles causes 
the body to increase en-
dorphin production.

To test this, research-
ers at the University of 
Heidelberg ran three ex-
periments with mice to 
find which of the chem-
icals is responsible for 
runner’s high.

“If you place a running 
wheel in a mouse’s cage, it 
will run voluntarily, cover-
ing great distances of about 
10 km/day over twelve 
hours each day,” Dr. Jo-
hannes Fuss, lead author 
of the study, told The Dai-

UPI -- Everyone dies. 
The goal is to last as 
long as possible, and to 
go peacefully and with 
dignity. For much of the 
world, dying well is a 
challenge.

A new report from the 
Economist, dubbed the 
Quality of Death Index, 
ranks nations based on 
the quality of their pal-
liative and hospice care. 
The United Kingdom tops 
the list, with the rest of 

AP -- President Barack 
Obama seemed to call Hil-
lary Rodham Clinton’s idea 
of a no-fly zone in Syr-
ia “half-baked.” Clinton 
described the president’s 
immigration strategy as 
“harsh and aggressive.” 
And as Obama tries to ral-
ly Democrats around the 
chief economic proposal 
of his second term, the 
party’s presidential front-
runner stayed conspicu-
ously silent.

As Clinton looks for 
ways to distinguish her 
ideas from those of her 
former boss, the relation-
ship between the man in 
the White House and the 
woman who hopes to re-
place him has grown in-
creasingly complicated.

No issue presents more 
potential for friction than 
trade.

For months, Clinton has 
resisted weighing in on the 
Trans-Pacific Partnership, 
the sweeping trade deal 
that has divided the Dem-
ocratic base. The comple-
tion of the negotiations this 
week means she’ll soon 
be forced to choose be-
tween one of the top leg-
acy items of her former 
boss or labor unions, en-
vironmentalists and other 
liberal constituencies that 
oppose the deal.

Clinton promises to 
“definitely have a posi-

ly Beast. “They’re really 
motivated to run; there are 
strong biological process-
es motivating these mice 
to run in running wheels, 
therefore they’re a good 
model to study why hu-
mans are motivated to do 
exercise.”

Researchers initially 
worked with two groups of 
mice, allowing one group 
to run on wheels in their 
cages and not the other. 
Anxiety and sensitivity 
to pain were measured in 

the top ten mostly oc-
cupied by wealthy na-
tions of the West, includ-
ing the United States, 
Ireland, Belgium, Ger-
many, Netherlands and 
France.

Australia, coming in at 
number two, joins New 
Zealand and Taiwan as 
the only non-Western 
countries to crack the 
top ten. Canada ranks 
number 11.

Some of the worst plac-

tion soon.”
The awkward dynam-

ic isn’t a surprise: Both 
Clinton’s campaign and 
the Obama administration 
have always said the time 
would come when the can-
didate would outline her 
own policies and deliver 
criticisms, both implied and 
direct, of the president.

While she frequently 
commends the president, 
Clinton has been offering 
critiques of his policies 
more and more.

On both immigration 
and gun control, she’s 
vowed to use her exec-
utive power to do more 
than the president, imply-

each of the groups, show-
ing that running alleviates 
both feelings for mice. In 
the mice that were per-
mitted to run, higher lev-
els of endocannabinoids 
were detected.

The running mice were 
then given drugs to block 
either endorphins or endo-
cannabinoids while run-
ning. When endorphins 
were blocked their anxiety 
and sensitivity to pain was 
reduced as usual. The mice 
whose endocannabinoids 

es to die include India, 
China, Mexico, Brazil 
and Uganda. But these 
countries aren’t alone in 
their poor performance. 
Palliative care remains 
lacking in much of the 
world. Of the 80 coun-
tries included in the in-
dex, only 34 were found 
to have “above average” 
systems of end-of-life 
care.

Some 85 percent of 
the world’s population is 

ing that Obama’s actions 
have not gone quite far 
enough.

Clinton aides know she 
must tread lightly when it 
comes to criticizing the 
president, given that much 
of her strategy relies on 
the still-loyal coalition of 
African-Americans, Lati-
nos, women and younger 
voters that twice elected 
Obama. But at the same 
time, they say she must 
find ways to distinguish 
herself - and undercut Re-
publican attacks that Clin-
ton would simply be a third 
Obama term.

he White House doesn’t 
deny Clinton’s new dis-

were blocked, however, 
no longer enjoyed these 
benefits of running.

In the third experiment, 
researchers bred mice ge-
netically altered not to 
have cannabinoid recep-
tors in their brains. These 
mice, when put in cages 
with wheels, would run 
as normal at first but lose 
interest after a few days, 
leading the researchers 
to determine that endo-
cannabinoids are respon-
sible for the high from 
running.

“A runner’s high is a 
subjective sense of well-
being some humans expe-
rience after prolonged ex-
ercise,” researchers wrote 
in the study, published in 
the Proceedings of the Na-
tional Academy of Scienc-
es. “For decades, it was 
hypothesized that exer-
cise-induced endorphin 
release is solely respon-
sible for a runner’s high, 
but recent evidence has 
suggested that endocan-
nabinoids also may play 
a role.”

without access to qual-
ity palliative care.

Room for improve-
ment remains, even in 
countries ranked high on 
the list. The report com-
mends the United States 
for a palliative care sys-
tem that is “transparent,” 
but characterized much 
of America’s end-of-life 
care as unaffordable and 
understaffed.

“The number of spe-
cialists falls short of pa-

tient needs,” the report 
claims. “There is only 
one palliative medicine 
physician for every 1,200 
terminally ill patients.”

Another report con-
firmed the United King-
dom’s place atop the list. 
The watchdog group Care 
Quality Commission re-
cently found that 90 per-
cent of England’s hos-
pice care facilities were 
rated as either “good” or 
“outstanding.”

tance has at times creat-
ed awkwardness for the 
president. On immigra-
tion, Clinton’s promise to 
go further than Obama in 
using executive authority 
to ease the threat of de-
portation for immigrants 
living in the U.S. directly 
contradicts Obama’s asser-
tion that he’s done all he 
can under the law.

As Clinton looks for 
ways to distinguish her 
ideas from those of her 
former boss, the relation-
ship between the man in 
the White House and the 
woman who hopes to re-
place him has grown in-
creasingly complicated.

Relationship 
between the 
man in the White 
House and the 
woman who 
hopes to replace 
him has grown 
increasingly 
complicated
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زبن حمد البذال

االنتخابات الطالبية 
والتعصب القبلي 

والطائفي!
متيزت الكويت وهلل احلمد 

بالدميوقراطية واحلرية منذ 
ما قبل قيام الدستور بل 

ومنذ ما قبل نشأة الكويت 
احلديثة، لذلك أهل الكويت 

جبلوا على التشاور والتحاور 
وحرية الرأي فيما بينهم، إلى 

أن استمر هذا الوضع الى 
يومنا هذا من خالل االلتقاء 

في الدواوين واألسواق وفي 
احملافل والتجمعات املختلفة 

وهذا ما أدى إلى النقلة 
النوعية في بداية ستينيات 
القرن املاضي عندما بدأت 

عجلة احلركة االنتخابية تدور 
على جميع املستويات، بدءا 

باالنتخابات النيابية والبلدية 
وبعدها انتخابات جمعيات 

النفع العام والنقابات والنوادي 
الرياضية واجلمعيات التعاونية 
والغرف التجارية والصناعية، 

إلى أن انتقلت على مستوى 
طلبة اجلامعة وكانت تعد نقلة 

نوعية ألنها شملت شريحة 
كبيرى من املواطنني ومن 

اجلنسني ومن مختلف الكليات 
النظرية والعملية وال شك أنها 
قامت وأنشأت وتأسست من 

اجل خدمة الطلبة واالرتقاء 
بالعملية التعليمية وكانت 
االنتخابات في تلك الفترة 

برامجها وأهدافها وطموحاتها 
من خالل القائمني عليها 

واملشاركني بها من جميع 
القوائم تختلف متاما عما 
يحدث وحدث بالفعل في 
السنوات القليلة املاضية.

في تلك الفترة كانت القوائم 
ال تفرق بني الطلبة وال يوجد 

بها متييز أو تعصب لفئة 
دون األخرى وسياستها كانت 
منصبة على التطور والتغيير 
في اجلوانب التعليمية وكانت 

تقوم بإعداد الكثير من 
امللتقيات الطالبية واملهرجانات 
الهادفة وتتفاعل مع كل قضايا 

املجتمع املختلفة وحتى على 
مستوى األحداث اخلارجية كان 
لها رأي ومشاركة فاعلة إضافة 

إلى القيام باألنشطة املتعددة 
من رحالت داخلية وخارجية 
للطلبة املتفوقني واملتميزين 

الطالعهم كل ما هو جديد في 
العلم والتقدم وزيارة األماكن 
السياحية والتاريخية للترفيه 

وللفائدة.
اليوم، الوضع اختلف متاما 
فقد دخلت العصبية القبلية 

والطائفية على اخلط وأصبح 
الشغل الشاغل هو جناح 

القائمة الفالنية التي حتتوي 
أسماء قبيلة أو طائفة معينة، 

وقد شاهدنا أيضا املشاجرات 
التي حتدث في بعض الكليات 
وتصل في أحيان كثيرة إلى 
الضرب والسباب والشتائم 

والفوضى في مكان يفترض 
انه مكان للدراسة وللعلم وليس 

حلبة مصارعة بني القوائم 
االنتحابية على مرأى وسائل 
اإلعالم املختلفة والهدف من 

هذا ليس من أجل االرتقاء 
بالعلم وخدمة الطلبة وتطوير 

العملية التعليمية ومساندة 
الهيئة التدريسية ولكن ما 

يحدث من أجل التنافس القبلي 
والطبقي والطائفي لدرجة أنه 

تعدى حدود الكويت، ووصلت 
العدوى إلى الدول األخرى 

التي توجد بها احتادات للطلبة، 
وتقام بها انتخابات هناك 

وهذا في مجمله ما جعل وزير 
التربية يصرح قبل فترة 

ويفكر في حل احتاد الطلبة 
وإلغاء االنتخابات بسبب كثرة 

املشاكل في اآلونة األخيرة، 
وطبعا نحن هنا ال نؤيد الوزير 

وال نشجع مثل هذه اخلطوة 
إال أنه يجب على املسؤولني في 

اجلامعة دراسة الوضع جيدا 
والقيام بإجراءات احترازية 

ووضع اخلطط التي من شأنها 
احلد من هذه الظواهر السلبية 

والدخيلة على مجتمعنا حتى 
ال تتضخم وتتوسع املشكلة 

في املستقبل وتصل إلى أمور 
ال حتمد عقباها، مع متنياتنا 
بالتوفيق والنجاح إلخواننا 

وأبنائنا الطلبة وكل عام 
واجلميع بخير.

a.alsalleh@yahoo.com

khaled-news@hotmail.com

dmadooh@yahoo.com
twitter: @dmadooh

كلمات

عبدالهادي الصالح

خالد العرافة 

دالل عبدالرزاق مدوه

مع تخوف أوروبا من اقتحام الطائفية 
ملجتمعاتهم، يبدو البعض منا قد سبقهم 

ووزع تصنيفاته الضيقة والساذجة 
عليهما بحكم تدخالتهما ضد اجلماعات 

اإلرهابية، وعلى األخص في سورية 
والعراق: روسيا للشيعة! وأميركا 

للسنة!
رغم أن دافعهما األول واألخير 
مصاحلهما. التي التقت هنا مع 

مصاحلنا جميعا كعرب ومسلمني التي 
يفترض أن تكون في القضاء على هذه 
اجلماعات التي عاثت فسادا في احلرث 
والنسل، تستأصل الناس بصفتهم إما 

شيعة كفرة أو سنة مرتدون!!
هذا هو العنوان األهم الذي طغى على 

أي عنوان آخر كاملطالبة بالدميوقراطية! 
فحينما يفتقد األمن ويسود اإلرهاب 

والتكفير، تعتبر املطالبات األخرى ترفا 
وخباال!

واألدهى واألمر أن يعتقد السذج 
ويروج له املتعصبون أن اإلرهاب 

سيقف عند احلدود العراقية والسورية 
والدول البعيدة عنا! بينما هم يعملون 

للخالفة املزيفة التكفيرية لتبلع األقاليم 
اإلسالمية ومن عليها ومن يجاورها. 

يعني حتى نحن في بالدنا الراغدة 
املطمئنة أننا مهددون بوحشيتهم 
كمواطنني ووافدين سنة وشيعة 

ومسيحيني وليبرليني... الخ، إال من 
استسلم لهم صاغرا ذليال.

وإزاء ذلك، فمن مصلحتنا الوطنية على 
األقل أن ندعم كل جهد ونشجع كل 

رصاصة منطلقة نحو التكفيريني هناك، 
أيا كان مطلقها من الروس أو األميركان 

وغيرهما، مع التقاء وتبادل املصالح. 
مع احلذر ممن يكذب ويداهن ويدعمهم 

من طرف خفي وبيد املكر واخلبث 
السياسي.

لكن مع األسف أال نرى هذه املصالح 
تلتقي لنصرة العزل من شعبنا 

الفلسطيني، وإنقاذ قدسنا الشريف، من 
اجلزار الصهيوني الذي التقت مصاحله 
كذلك مع تلك القوى التكفيرية الوحشية 

التي أشغلت وأنفذت طاقات املعادين 
للصهيونية.

تصرف الدولة ممثلة في الهيئة العامة 
للرعاية السكنية ماليني الدنانير كبدل 

إيجار للمواطنني بواقع 150 دينارا 
شهريا منذ عقود من الزمن وهي تشهد 
استنزافا كبيرا لألموال دون أي حلول 

أو جدوى من عملية الصرف.
بالنسبة للبدل الذي يصرف للمواطن 

فهو حتصيل حاصل وال ميكن ألي 
رب أسرة احلصول على أي سكن 

بهذا املبلغ، حيث إن أقل شقة إيجارها 
الشهري في مختلف احملافظات يبلغ 
500 دينار فضال عن ان هناك مناطق 

أخرى تصل الشقق بها الى 800 
دينار، ورغم ذلك ليس هناك خيار 

آخر للمواطن وأسرته سواء القبول 
بالعرض املطروح رغم مبالغته في ظل 
غياب اجلانب الرقابي عن آلية تضبط 

بها أسعار اإليجارات في تلك املناطق 
التي يستغل بعض أصحاب املنازل أو 

العمارات السكنية حاجة املواطن للسكن 
فيقفز باألسعار بني فتره وأخرى دون 

أي محاسبة.
يتوجب على اجلهات املسؤولة ان 

تنتفض وتقف بجانب املواطن وتنصفه 
من خالل تطبيق آلية بحق أصحاب 

العمارات السكنية وكذلك املنازل الذي 
يستغل أصحابها حاجة الناس للسكن 

من خالل ايجاد آلية تتمثل في مضاعفة 
رسوم الكهرباء واملاء عليهم إضافة الى 

بعض اخلدمات من اجل احلد من ارتفاع 
االيجارات وبذلك سوف جند الكل 

ملتزم مبلبغ معني خوفا من ارتفاع 
اخلدمات عليه. 

كما يتوجب أيضا على احلكومة إيجاد 

آلية من خالل استثمار عمارات سكنية 
في كل محافظه يتم تخصيصها لألسر 
حلني توفر السكن لهم بدال من املبالغ 

التي تدفعها احلكومة كل عام مقابل 
إيجار رمزي ال يتعدى 50 دينارا وبذلك 
سوف تستفيد الدولة من تلك العمارات 

التابعة لها استثماريا وفي املقابل 
ستوفر على الدولة ماليني الدنانير 

التي يتم صرفها كل شهر للمواطنني، 
وكذلك حماية أرباب االسر في حال 
تطبيقه من استقالل البعض لهم في 

زيادة االيجارات هذه الطريقة ستكون 
احد احللول الى حني حصول اجلميع 

على السكن املخصصة له ومنا الى 
املسؤولني اقتراحنا بني يديكم وفروا 

على الدولة وارحموا جيوب الناس من 
الشفط غير املبرر. 

يبدأ تدمير املجتمعات بتدمير األسر 
وتفكيكها، ألن األسرة هي أساس 
بناء املجتمع، فإذا حتطم األساس 
هدم البناء، وتعتبر التكنولوجيا 

احلديثة من أفضل الوسائل التي 
يلجأ إليها أصحاب األهداف اخلبيثة 

لتدمير األسر، وبالتالي إضعاف 
املجتمع حتى يسهل اختراقه 

والسيطرة عليه.
وقد ذكر الزميل الكاتب محمد علي 
احلربي في مقاله املنشور في موقع 

صحيفة »عني اليوم« اإللكترونية 
بعنوان: »الفاجعة على األبواب..

ال أحد بريء!« قصة طفل قريب 
له، في الثامنة من عمره، وجدت 

والدته مصادفة في جهاز »اآليباد« 
اخلاص به صفحة مفتوحة على موقع 

لتعليم تصنيع قنبلة في املنزل! 
وأن األم عندما حاورت الطفل عن 
»داعش« حدثها عن حبه وتأييده 

املطلق للدواعش، وعندما حاولت أن 
توضح له كفر »داعش« وخطرهم 

وخطأ منهجهم، وأن مجتمعه مسالم 
ومؤمن، تهجم الطفل على والدته 

ورفض بشدة انتقادها لهم، وأتهمها 
بالكفر هي واملجتمع.

كما ذكر ان تنظيم »داعش« اختراق 

قلوب األطفال واملراهقني وغسل 
أدمغتهم، عبر توظيف وسائل التقنية 

احلديثة، واأللعاب اإللكترونية، 
مثل لعبة »صليل الصوارم« التي 
مت حتميلها أكثر من 40 ألف مرة، 

وتتضمن عدة مراحل يتقمص 
خاللها الالعب دور أحد أفراد التنظيم 

اإلرهابي، فيقوم مبهمات إجرامية، 
كالقنص وسرقة السيارات، وجتهيز 

القنابل، وتفجير املساجد واملنازل، 
وعمليات إرهابية ضد منشآت وقوات 

عسكرية، وكل ذلك القتل والتدمير 
يتم مبصاحبة أنغام النشيد الرسمي 

للتنظيم.
وحول نفس املوضوع وصلني 

مقطع صوتي لطفل يخبر والدته عن 
أشخاص غرباء يلعبون معه في جهاز 
»البالي ستيشن« املتصل باإلنترنت 

ثم يحرضونه على قتل والدته أو أحد 
أقاربه ليدخل اجلنة.

كما تسلمت رسالة عبر »الواتساب« 
عن حوار مدرسة مع مجموعة من 

طالباتها عن نوعية األلعاب املوجودة 
في أجهزتهن، حيث ذكرن أنها 

تتضمن أمورا خطيرة جدا كالدعوة 
الى الكفر، أو مشاهدة صور عارية 

أو مثيرة، أو الترغيب في االنضمام 

إلى داعش، أو زرع بذور االرهاب من 
خالل قتل الشرطة وتدمير القرى 

بالقنابل.
لذا فإنني أضم صوتي الى صوت 
الزميل الكاتب محمد علي احلربي 
في مطالبة اجلهات املعنية بحجب 

تلك األلعاب ومنع تنزيلها من 
خالل اإلنترنت، أو بيعها في 

محالت األلعاب اإللكترونية، وكذلك 
دور املنظمات الدولية في إصدار 

تشريعات وقوانني حتمي أبناءنا من 
خطر »داعش« وغيرها من التنظيمات 

اإلرهابية،
كذلك فإنني أدعو كال من اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات، 

واجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات، 
وإدارة مكافحة اجلرائم اإللكترونية 

في وزارة الداخلية، وغيرها من 
اجلهات ذات العالقة، إلى تنفيذ حملة 
إعالمية توعوية حتت عنوان »احلملة 
الوطنية ملقاومة أخطار التكنولوجيا« 
لتوعية أولياء األمور وطلبة املدارس 

واجلامعات واملدرسني بصورة 
خاصة، وأفراد املجتمع بصورة عامة، 

وحتذيرهم من خطر تلك األلعاب 
اإللكترونية، ودورها في نشر الفساد 

والعنف واإلرهاب في املجتمع.

طائفية الدولة 
العظمى

بدل اإليجار 
ال يكفي واحلل 
بيد احلكومة

األلعاب 
اإللكترونية 
وسائل جتنيد 
داعشية
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إطاللة

زوايا كلمة

العالقات السياسية بني البلدان والتيارات السياسية أو 
اخلصوم السياسيني يستغلها الكثير منهم إن لم يكن 

جميعهم للحصول على مكاسب لهم ويوهمون العامة بأنهم 
متخاصمون وتكاد جتزم حني تسمع تصريحاتهم بأنهم 

أضداد وأعداء ولكن احلقيقة هي عكس ذلك.
تلك العالقات تشبه كثيرا والى حد التطابق ما نشاهده في 

األفالم املصرية القدمية فقد كانوا يصورون لنا الفنانة سعاد 
حسني والفنان رشدي اباظة وهما يجلسان في أحد املطاعم 

وفي قمة االحترام وأمامهم ڤازة فيها وردة وطبق فوفتيك 
وليس هناك ما يريب بينهم.

ولكنهم في نفس الوقت كانوا يصورون ما يحدث حتت 
الطاولة وهما يخلعان أحذيتهما ويالمسان األقدام دون أن 
يعلم من حولهما مبا يحدث حتت تلك الطاولة، فكثير من 

الدول املتخاصمة تستغل تلك الطاولة اخلبيثة كغطاء ملا يدور 
بينها حتتها.

وهذا األمر ما تثبته السياسة الغربية التي تتخاصم على 
طاولة اإلرهاب في األراضي العربية ولكنهم متحابون وكما 
السمن في العسل في اخلفاء مع من خلقوهم ويدعون أنهم 
يحاربونهم ولكننا لم نر العسل الذي يأكلونه حتت طاولتنا، 

فهل يعقل أن روسيا تدمر 29 معسكرا تدريبيا لداعش 
بعد أيام من دخولها التحالف الدولي؟ فكيف وجد الطيران 

الروسي تلك املعسكرات ولم جتده طائرات التحالف مبا فيها 
الطائرات األميركية!

أدام اهلل العقول التي متيز بني »فوق الطاولة« وحتتها وال 
دامت الطاوالت اخلبيثة في أي مكان.

كما توقعت وتوقع املراقبون األكفاء نالت تونس جائزة 
نوبل رفيعة املقام ناطقة الكلمة النتقالها الى النهج 

الدميوقراطي بسهولة ويسر وهدوء دون هرج ومرج 
ودون إسالة قطرة من دماء.

بل ان نيل تونس جائزة نوبل للسالم مت للجدارة التي 
اتبعتها واحلرية التي انتهجتها سياسيا بطريق احلوار 

الطيب واخلير والسلم حبا حلرية الرأي ورفعة ملآثر 
التصميم قريب املنال وملنهج الدميوقراطية احلية حتى 

باتت محط اإلعجاب والتذكار.
نعم قلبت اللجنة العاملية مبنح جائزة نوبل لصفحات احياء 

تاريخ تونس في االنتقال السلمي دميوقراطيا ال دمويا 
وهمجية مجاراتها في دول أثار حتولها التقزز والنكران 

حتى ان الـ Dicline الذي اتبعته للوصول الى الدميوقراطية 
كان حارقا ومازال.

نعم انتقلت هاتيك الدول الى الدميوقراطية ولكن ليس 
كمآثر تونس وانتقالها لها بأسلوب حكيم ومحبب، وقد 
كان نيل تونس للجائزة لهذا العام متوقعا وليس بعيدا 

فقد كانت النموذج احلي والناطق باالستحقاق وعلى عجل 
ودون تردد وال انكفاء حتى اذا ما اختيرت صفق املراقبون 
طويال لها وألنفسهم اذ هي األولى واألجدر لنيل اجلائزة، 
السيما ان Tumisian National Dialoge Quartet، اذ نالتها 
قطعت شوطا طويال جدا وهي منكفئة على نفسها تخطط 
يوما بيوم لالنتقال بسلطاتها في احلكم دميوقراطيا حتى 

اجنزت وبنجاح منقطع النظير سبال ما كان ألي دولة أخرى 
القدرة والفاعلية على إجنازها ونيلها اجلائزة وهي اجلائزة 

املفخرة ألي دولة تنالها.
ولم يساور خلدي أبدا أدنى شك في ان تونس هي البلد 

العربي املميز عن الدول العربية في املضي قدما وبكل 
سهولة ويسر وإيجابية حيال حتقيق الدميوقراطية التي 

كانت بعيدة كل البعد عن كثير من قريناتها من الدول 
العربية التي صالت وجالت أمدا حلني انفاذ الربيع العربي.

بل ان تونس بشعبها الراقي وأكادميية منهجها الفكري 
واتساقه ظلت هي وعلى الدوام األولى في الدول العربية 

التي يرشحها الكبار من قادة العالم الواسع ألن تكون 
األولى في االنفتاح على النهج االيجابي والدميوقراطي 
الالمنغلق على ذاته في املضي قدما بكل سهولة ويسر 

نحو النهج الدميوقراطي حتى آن أوان تطبيقه كامال على 
أرض الواقع ليس في الزمن الراهن وإمنا منذ القدم ومنذ 

كان احلبيب بورقيبة يقف في قمة قيادة شعبه في تيسير 
األوضاع دميوقراطيا، بل ان الرجل »األميركي« زين 

العابدين بن علي اذ ازاحه عن السلطة كان ذا ذهن متقد 
الذكاء ألن ينال الشعب التونسي نصيبه من الدميوقراطية 

وبكل سهولة.
ولعل اجلمع املهول من البشر في العالم صفقوا طويال لنب 
علي وثمنوا أداءه عاليا في حكم تونس حتى اذا حان وقت 
رحيله رحل عن بالده تاركا الشعب التونسي برعاية قادته 
ومسؤوليه للجوء لغيره في قيادة تونس، حيث رحبت به 

اململكة العربية السعودية لإلقامة على أراضيها.
نعم كان بن علي مفكرا  ميلك يقظة الفهم وسبل التصرف 

طوال حكمه لتونس ومنذ البداية حني أزاح بورقيبة عن 
السلطة بسبب مرض اخلوف وأجلأه الى مقر إقامة جبرية 

ومبنزل على قمة جبل.
وظل بعده الفكر التونسي راقيا بال سفك للدماء، حيث 

انتخب رئيسه دميوقراطيا ومضت تونس قدما بهذا في 
اختيار قادة احلكم وتشكيل الوزراء ناهيك عن االيتان 

ببرملان بأسلوب دميوقراطي وإرساء حق الترشيح 
واالنتخاب.

ولم يبد التونسيون على مدى سنوات طوال أي تردد 
في احلصول على حقوقهم عند احلاجة بالسلوك السلمي 

فلطاملا كان احتجاجهم على نهج مظاهرات ومسيرات 
سلمية هادفة الى اخلير واحملبة، بل والهدوء املرغوب في 

كل آن وأوان.
نعم هذه هي تونس اخلضراء واجلميلة والغناء، وهذا 

هو الشعب التونسي ذو الفكر املتفتح واملنشرح والصدر 
الواسع والعقل الناضج الذي وضع الدميوقراطية في أولى 
سلم أولوياته حتى ان العالم كله اعتبره منوذجا فذا ملآثره 
احلكيمة في عملية االنتقال الى الدميوقراطية، ولذا يفخر 

العالم العربي بأكمله به اذ ينال جائزة نوبل حلكمته وأفعاله 
وأدائه لالنتقال الى النهج الدميوقراطي في احلكم عن حق 

وحقيق وبكل أهلية وجدارة.

saad.almotish@hotmail.com

ducky872000@yahoo.com

سعد المعطش 

نجاة ناصر الحجي 

الطاولة اخلبيثة

Noble Tunisia

رماح

خاطرة

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صالح الساير 
قام املصريون بثورتهم وأجبروا 

الرئيس حسني مبارك على التنحي 
رافعني شعارات إصالحية تنشد 
القانون في الدولة املدنية، وكان 

التونسيون قد سبقوهم إلى الشوارع 
الغاضبة من أجل الهدف ذاته. وبعد ان 

دارت األفالك دورتها وأنقشع غبار 
الثورة، أدرك الشعب املصري ومثله 

التونسي أن املياه الثورية العفوية 
جرت في مسارب أخرى منظمة 

ومرتب لها، وان الثمار املقطوفة ال 
عالقة لها بالزروع.

> > >

جترع الناس خيبة أملهم وعادوا ثانية 
للشوارع. ففي تونس هاج الشعب 

وماج بعد تخبط احلكام اجلدد الذين 
أثبتوا أن من يصلح إلقامة الصالة قد 
ال يصلح إلدارة البالد حتى مت االتفاق 
على )جلنة رباعية( متهد الطريق نحو 
اخلالص، فكان لها ذلك. وهكذا حدث 

في مصر حني حتشد ماليني املصريني 
في امليادين بهدف انتشال بالدهم من 
كبوتها الثورية حتى استجاب اجليش 

املصري وقام بحركته التصحيحية 
وأعاد مصر إلى أهلها بعد أن استعادها 

من العشيرة.

> > >
أثبت »الربيع العربي« أن الثورات 

عرضة للسرقة واالختطاف 
واالختراق، وذلك ما جرى في مصر 
وتونس قبل إنقاذ البلدين على أيدي 
العقالء الشجعان من مواجهة املصير 

اجلهنمي الذي انتهت اليه ليبيا. ورمبا 
األمر ذاته حدث ويحدث في سورية 
التي تقف اليوم واجمة في مفترق 

طرق. أما استمرار الفوضى واخلراب 
والتشظي أو السعي إلى مخرج 

مبشاركة الدولة العميقة وإنقاذ ما 
ميكن إنقاذه! 

اخلروج
 من جهنم

السايرزم
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البديع
روائع

الزبرجد

الزبرج��د نوع م��ن انواع 
االحج��ار الكرمي��ة، تركيبته 
الكيميائية تتكون من سيليكات 
املاغنسيوم واحلديد املزدوجة 
ووجوده بتركيبته هذه يضفي 

عليه اللون االخضر.
وتكونه املعدني قريب الشبه 
من تركيب حجر الزمرد ويعثر 
عليه ف��ي الصخ��ور النارية 
القاعدية وفي الصخور اجليرية، 
وقد س��ميت جميع االحجار 
الكرمية في املاضي والتي كان 
لونها مائال لالخضر بالزبرجد 

وهي تسمية خاطئة.
تسميات خاطئة

وق��د اخطأ ايض��ا اولئك 
الذين اطلقوا تس��مية واحدة 
على حجري الزمرد والزبرجد 
او اطلقوا هذا االسم على اي 
حجر كرمي آخر، ألن الزبرجد له 
تركيبه الكيميائي وخصائصه 

التي ال يشاركه سواه فيها.
أجمل أنواع الزبرجد

اجمل وارقى انواع الزبرجد 
ذو البلورات الكبيرة املصري 
والبرازيل��ي، والزبرجد النقي 
عادة ش��فاف اللون ولكن في 
الطبيعة عادة يكون ملونا بسبب 
الشوائب املوجودة فيه، ومعظم 
الزبرجد ذو لون مائل لالصفرار 
وقد يكون ابيض او رماديا او 
اخضر او ازرق وعند تسخينه 
غالبا ما يصبح الزبرجد ذا لون 

اصفر محمر.
أشهر أسماء الزبرجد

الزبرجد  من اشهر اسماء 
املتع��ارف عليها: ماء البحر � 
خ��رز الثعب��ان � االوليڤني � 
البريدوت � الزمرد االخضر.

تواجده

يتواجد في مصر والصني 
وبورم��ا والبرازي��ل وهاواي 
املتحدة  بالوالي��ات  واريزونا 
واس��تراليا وجن��وب افريقيا 

والنرويج.
ملحوظة

جلب الغزاة الزبرجد الوروبا 
في العصور الوسطى حيث كان 
يستخرج من مناجم في جزيرة 
سانت جون في البحر االحمر 

منذ اكثر من 3500 سنة.

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

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

اعرف شخصيتك

كلمة السر

احلل

حل الكلمات املتقاطعة

أفقيًاً:
1 ـ امـــل عبـــداهلل، 2 ـ مـــال ـ اال، 
3 ـ القادســـية، 4 ـ لـــم ـ يلي، 5 ـ 
جنوى كرمـ  بش، 6ـ  ســـبـ  رثى 
)معكوســـة(، 7 ـ لواء ـ االفك، 8 ـ 
دواءـ  رر، 9ـ  روسـ  مـــسـ  حق، 

10 ـ دد ـ املصباح.

عموديًا:
1 ـ ام النمـــل ـ رد، 2 ـ الم )معكوســـة( ـ 
ودود، 3 ـ قلل )معكوسة( ـ وساوس، 4 ـ 
االباء، 5 ـ كمد )معكوسة( ـ امل، 6 ـ سرد 
)معكوسة(ـ  راءـ  سم، 7ـ  يلثم )معكوسة(، 
8 ـ الهي ـ آر )معكوســـة( ـ حب، 9 ـ ل ل 
ـ بل )معكوسة( ـ اقرف )معكوسة(، 10 ـ 

هاني شاكر.

حل عينك .. عينك

حل اعرف الشخصية:
احمد فلوكس

حل كلمة السر:
وديع الصافي

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

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

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

عادي متوسط متقدم كلمة السر: مطرب لبناني 
راحل من 10 أحرف

اراغدءاصقا
لولنعشباةد
شاعاىطيصثي
عءصءورتااو
رعريدصللدا

ايتةيةاةحن
ءساابرلءتب
وايلنصااار
هبعبتالنحع
اعادمعقغشل
دلبيلمالوا
فارعايءاما

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

الشجرة التي تثمر خبزًا

إنها لشجرة عجيبة حقا 
فهي تثمر خب��زا ارغفة من 
اخلبز يأكله��ا اهل اجلزيرة 
التي تنمو فيها الشجرة، كما 
نأكل نحن ارغفة اخلبز التي 
نشتريها من األفران مع الفارق 
فخبز الشجرة جاهز لألكل وال 
يحتاج اال الى قليل من الشي 
الذي  بالنار.. بخالف خبزنا 
يفترض زرع القمح اوال ثم 
طحن��ه وعجنه وتخميره ثم 
خبزه بالفرن.. اضف الى ذلك 
ان رغيف الشجرة اقرب الى 
الشكل الكروي وأكبر وزنا من 
رغيف خبز القمح اال ان نوعي 
اخلبز ال يختلفان من حيث 
تركيبهما. فالنش��ويات هي 

قوام النوعني على السواء.
وشجرة اخلبز تنمو في 
بعض جزر احمليط الهادي.. 
وهي شجرة كبيرة وقد بلغ 
ارتفاعه��ا 90 قدما وحتمل 
الشجرة ارغفة اخلبز في نهاية 
اغصانها وذلك مبعدل رغيفني 
او ثالثة في آن معا، وشجرة 
اخلبز هذه لها قصة طريفة 
السفينة  التاريخ فرحلة  في 
»باونتي« الى جزيرة تاهيتي 
بقيادة الكاب��ن »بالي« امنا 
استهدفت شجرة اخلبز وال 
ش��يء غير ذلك، فقد ارادت 
احلكومة البريطانية نقل زراعة 
ش��جرة اخلبز م��ن جزيرة 
تاهيتي الى مستعمراتها في 
جزر الهند الغربية وذلك بقصد 
القضاء على املجاعات هناك.. 
ومت لها ذلك، وجنحت زراعة 
الشجرة في موطنها اجلديد.. 
إال ان خبزه��ا ل��م يصادف 
استحسانا لدى سكان جزر 

الهند الغربية.

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

فـاكـس 22272830

)من كتاب:  »كنز العلوم« لـ  مجدي سيد 
عبدالعزيز  (

)موسوعة األحجار الكرمية(
لـ يوسف أبواحلجاج(

أفقياً:

عمودياً:

الكلمات املتقاطعة

1 ـ مذيعـــة كويتية، 2 
ـ جنـــحـ  لالســـتثناء، 
3 ـ منطقـــة كويتيـــة، 
4 ـ للجـــزم ـ يتبع، 5 ـ 
مطربة لبنانية ـ تهلل 
وابتسم، 6ـ  شتمـ  مدح 
امليت )معكوســـة(، 7ـ  
رتبة عسكريةـ  الكذب، 
8ـ  عالجـ  متشابهان، 9 
ـ شعب دولة اوروبية ـ 
ملس ـ عكس باطل، 10 ـ 

متشابهان ـ القنديل.

1 ـ جزيرة كويتية ـ جواب، 
2 ـ عذل )معكوســـة( ـ 
محـــب، 3 ـ عكس اكثر 
)معكوســـة( ـ احاديث 
الشـــيطان، 4 ـ العزة 
واالنفة، 5ـ  حزن شديد 
)معكوسة( ـ رجاء، 6 ـ 
روى )معكوسة(ـ  حرف 
هجاء ـ قاتل، 7 ـ يقبل 
)معكوسة(، 8 ـ غافل ـ 
)معكوسة(  للمساحة 
ـ ود، 9 ـ متشـــابهان ـ 
لالضراب )معكوسة( ـ 
اتقزز )معكوسة(، 10 ـ 

مطرب مصري.

احلل  أسفل الصفحة

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي
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الرياضية

املشعان: 
مستعدون 

ملواجهة األرز

قائد املنتخب 
اللبناني رضا عنتر 
أثنى على حفاوة 

االستقبال والدعم 
الذي تلقاه منتخب 

قطر تسعى للحفاظ على الصدارة أمام املالديفبالده
الدوحة ـ فريد عبدالباقي

يستضيف منتخب قطر 
األول لك����رة الق����دم نظيره 
منتخب ج����زر املالديف في 
ال� 6:30 مساء اليوم بتوقيت 
الكويت، بس����تاد جاسم بن 
حمد بنادي الس����د في إطار 
اجلول����ة السادس����ة ضمن 
الثالثة  منافسات املجموعة 
م����ن التصفيات املش����تركة 
واملؤهلة إلى مونديال موسكو 
أبوظبي  2018، وكأس آسيا 

.2019
تدخ����ل قط����ر أج����واء 
املب����اراة متص����درة جدول 
الترتيب برصيد 12 نقطة، 
العالمة  بعد احلصول على 
الكاملة في املجموعة الثالثة 
بعد الفوز على منتخبات جزر 
املالديف وبوتان وهونغ كونغ 

وأخيرا أمام الصني.
وكان����ت قطر فازت على 
التنني الصيني بهدف دون 
رد سجله كرمي بوضياف في 

الدقيقة 22، في إطار اجلولة 
اخلامسة والتي جرت بالدوحة 

مساء اخلميس املاضي.
يدير اللقاء طاقم حتكيم 

من س����لطنة عمان، والذي 
يتك����ون من أحم����د أبوبكر 
سعيد الكاف )حكما للساحة(، 
راشد الغيثي )مساعد أول(، 
عبداهلل اجلرداني )مساعد 
ثان����ي(، وخالد الشاقس����ي 

)حكما رابعا(.
من جهة أخرى، اعترف 
ملدرب األوروغوياني ملنتخب 
قطر دانيال كارينيو، بصعوبة 
املواجهة الت����ي جتمعه مع 
منتخب املالديف مساء اليوم، 
معتبرا النقاط الثالثة أمر هام 
بالنسبة للفريق الساعي نحو 
االحتفاظ بصدارة املجموعة 

الثالثة.
وقال كارينيو، إن فريقه 
يحت����رم املناف����س منتخب 
املالديف وال����ذي يضم بني 

صفوف عناصر متميزة.
وأضاف: أن لقاء اليوم ال 
غنى عنه عن حتقيق الفوز 
بنقاط املب����اراة الثالثة، من 
أجل االقتراب من التأهل إلى 

الدور الثاني.

املدرب نبيل معلول وعبدالعزيز املشعان خالل املؤمتر الصحافي

معلول: وضعنا احللول واخلطأ ممنوع
أحمد السالمي

أكد مدرب منتخبنا الوطني 
لكرة الق����دم نبيل معلول أن 
االس����تعدادات جاري����ة على 
قدم وس����اق ملواجهة نظيره 
اللبناني رغ����م ضيق الوقت 
حيث يفصل ما بني املباراتني 
5 أيام فقط وهي فترة قصيرة 
إلعداد الالعبني، ولذلك قررنا 
الدخول مباشرة في التدريب 
على التكتيك وااللتزام باخلطط 
الفنية، وما كنا نحرص عليه 
هو استرجاع الالعبني عافيتهم 
والدخول ف����ي أجواء املباراة 
مبعنويات عالية ولياقة بدنية 

ملجاراة املنتخب اللبناني.
وأضاف: التشكيلة احلالية 
ال تشكو من وجود أي إصابات 
ومت تخطي هذه املشكلة وأجري 
الالزم بهذا اخلصوص، وهو 
ما يشعرني بكثير من الراحة 
ويعطين����ي الفرص����ة كاملة 
الختيار التش����كيلة املناسبة 

لهذا اللقاء املهم واحلساس.
وقال: ان الالعبني يشعرون 
مبدى أهمية املباراة وصعوبتها 
وكذلك أهمية املسؤولية املالقاة 
عل����ى عاتقه����م، فه����م اليوم 
املب����اراة بعيدا عن  يدخلون 
الضغط النفس����ي واإلعالمي 
وكذلك اجلماهيري وقد متكنا 
إبعادهم عن أي مؤثرات  من 
سلبية لتجهيزهم من مختلف 

النواحي.
واستطرد معلول في حديثه 
قائال: مازال����ت لدينا فرصة 
ف����ي التأهل، ومش����وارنا في 
التصفيات لم ينته بعد حيث 
ان لدينا 3 مباريات نتطلع إلى 
حصد نقاطها التسعة والبداية 
في مباراة الي����وم وهي ذات 
أهمية بالغة وال يوجد مجال 
للخطأ واملهم����ة املوكلة إلينا 
ه����ي الفوز جلمع 9 نقاط من 

املباريات الثالثة.
وفيم����ا يخص مس����توى 
املنتخب الوطني أمام نظيره 
اللبناني في املباراة األولى علق 
قائال: املباراة السابقة مع لبنان 
لم نكن باملس����توى املطلوب 
بسبب اإلجهاد الذي كان يعاني 
الالعبون حيث شاركوا  منه 
في موسم حافل باملشاركات 
احمللي����ة واخلارجية وكانت 
ف����ي يونيو املاضي،  املباراة 
وسنلعب بأسلوب مختلف عن 
املباراة األولى وس����تكون لنا 
تشكيلة خاصة في هذه املباراة 
وما واجهنا من مشاكل في تلك 
املباراة سنعمل على تفاديها 
ف����ي مقدمتها كثرة اإلصابات 

ورفع نسبة التركيز.
امكانيات منتخب  وحول 
لبنان قال: أعتقد أن املنتخب 
اللبنان����ي س����يحاول اللعب 
بأسلوب دفاعي كما أنه منتخب 
يحسن الهجمات املرتدة لكن 
سيلعب بذات األسلوب الذي 
لعبه معنا في مباراته السابقة 
الهجمات  مع االعتماد عل����ى 
املرت����دة وس����رعة التوغالت 
وعلينا ف����ي املقابل أن نكون 
حذرين وأن نلعب بأس����لوب 
هجومي م����ع احملافظة على 
مستوى الالعبني وعدم التأثر 
بأي حدث قد يطرأ ومن ذلك 
التس����جيل املبكر وقد حذرنا 
املفتوحة  من ترك املساحات 
أمام الالعبني اللبنانيني خاصة 
في اخلطوط اخللفية حلماية 

مرمى األزرق. 
م����ن جهت����ه، أك����د العب 
الوطني عبدالعزيز  منتخبنا 
املش����عان جاهزيته مع بقية 
زمالئه خلوض غمار التحدي 
الكبير في مباراة اليوم أمام 
اللبنان����ي، واعدا  املنتخ����ب 
اجلماهير بتحقي����ق نتيجة 
إيجابي����ة ومرضي����ة إلعادة 
الثقة املفقودة إلى قلب الشارع 
الرياضي وعودة األفراح مجددا 
بفوز مستحق والظفر بنقاط 

املباراة.
م����ن جهته، أب����دى مدرب 
املنتخ����ب اللبناني ميودراغ 
حتفظه الشديد من املباراة مع 
األزرق وق����ال: جئنا خلوض 
مباراة مصيرية وحساس����ة 
مع األزرق وهي مهمة صعبة 
حتتاج إلى بذل الكثير من اجلهد 
في سبيل الوصول إلى الهدف 
املنش����ود، حيث إن حظوظ 
املنتخبني متساوية وكالهما 
يبحثان عن فرصة التأهل على 
حساب اآلخر. وأضاف: قمت 
بتجهيز الالعبني وفق افضل 
اإلمكانيات املتاحة وهم حاليا 
التفاؤل  يشعرون بكثير من 

بس����بب معنوياتهم املرتفعة 
نتيج����ة فوزهم على منتخب 
ميامنار وهو ما يعتبر دفعة 
معنوية إضافية ستساهم في 
منح العبينا بعض األفضلية 

في هذا اجلانب.
األزرق  احت����رم  وق����ال: 
ومكانته املرموقة وكذلك لدي 
خلفية عن مستوى إمكانيات 
الالعب����ني وقدراته����م بحكم 
خبرتي الس����ابقة في تدريب 
فريق اجلهراء وهو ما سيساهم 
في تسهيل بعض األمور في 
قراءة املباراة بشكل صحيح 

وسليم 
ولف����ت مي����ودراغ إلى أن 
منتخب لبنان ال يعاني حاليا 
م����ن أي إصابات وهو مكتمل 
إال أن تش����كيلته  الصفوف، 
سيطرأ عليها بعض التغييرات 

أثناء سير املباراة.
وح����ول صعوب����ة تأهل 
املنتخب اللبناني كأفضل ثان 
في املجموعات قال: حتى اآلن 
الواقعية وبلغة  الناحية  من 
األرقام ف����إن حظوظنا قائمة 
ومباراة الغد هي الفيصل، ومن 
سيحسمها ملصلحته سيكون 
صاحب الفرص����ة األكبر في 
حجز بطاق����ة التأهل كأفضل 

ثان في املجموعات.
م����ن جهت����ه، أثن����ى قائد 
املنتخب اللبناني رضا عنتر 
بحفاوة االس����تقبال والدعم 
الذي تلقاه منتخب بالده من 
الكرة بتوفير املالعب  احتاد 
واالحتياج����ات اخلاصة في 
التدريب، حي����ث وصلنا في 
وقت مبك����ر ومع ذلك وجدنا 
الترحيب والدعم  حفاوة في 

الكبير.
وأك����د عنت����ر أن منتخب 
ب����الده ق����ادم به����دف إثبات 
وج����ودة وحتقي����ق نتيجة 
مرضية لضمان انتزاع فرصة 
التأهل كأفضل ثان من ضمن 

املجموعات.

الكويت ولبنان.. محبة جمهور
بيروتـ  ناجي شربل

بني الكويت ولبنان عشق ودفء ومحبة وعلى املدرجات اليوم 
وكما السابق محبة وتشجيع وروح رياضية وهنا عند أبناء 

الديرة يقولون على منافسيهم الكرويني بالسؤال: فالن العب؟ 
ويرددون األغنية على املدرجات بطريقة محببة.

وللكويت ولبنان حكاية، إذ أحب اللبنانيون االزرق املنتخب 
العربي االول الذي توج بطال آلسيا 1980، واخلليجي األول 

املشارك في مونديال اسبانيا 1982. وما زاد في هذا 
احلب، أن قسما من اللبنانيني املقيمني في 

الديرة، توزعوا تشجيعا بني اصفر 
القادسية واخضر العربي، 

حتى بات السؤال يطرح 
في بيروت للمقيمني في 

الكويت من اللبنانيني: 
عرباوي أو قدساوي؟ 

ومن النادر أن جتد أحدا 
خارج هذين املعسكرين.  

ومن مظاهر احلب أيضا أن 
حارس األزرق في الثمانينات 

كان احمد طرابلسي، ابن العائلة 
الرياضية اللبنانية، وشقيق الرباع 

الراحل محمد صاحب الفضية للبنان في 
اوملبياد ميونيخ 1972.  كذلك اعتاد اللبنانيون أثناء احلرب 

استقدام العبني تلقنوا كرة القدم في الديرة، لتعزيز فرقهم 
بهم، ونذكر علي ناصر الدين مهاجم النبي شيت حاليا والنجمة 
واالنصار سابقا ومسجل إصابة التعادل 1 – 1 في مرمى كوريا 

اجلنوبية على ملعب بيروت البلدي في التصفيات املؤهلة 
لنهائيات كأس آسيا 2007.  وتطول الالئحة بني الشقيقني عبد 

الفتاح وزكريا شهاب اللذين لعبا لالنصار والنجمة على التوالي، 
إلى املهاجم جمال ضاهر الذي كان يحضر »على الطلب« خلوض 

مباريات »الدربي« بني النجمة واالنصار، وكان ينجح غالبا في 
هز الشباك النبيذية. »رفقة عمر« وزمالة بني العبني لبنانيني 

وكويتيني، ال تغيبان النكهة عن مباريات املنتخبني في أي فئة 
كانت، وصوال إلى »حماوة« كانت تبلغ حدا أحيانا وتخرج عن 
السيطرة، وال تلبث أن تخمد نارها سريعا بسبب عالقات الود 
التي طغت على اإلدارة الرياضية في البلدين. ويذكر اللبنانيون 

شعار الشيخ احمد الفهد الشهير قبل تنظيم نهائيات كأس 
آسيا العام 2000 في بيروت: »مستعدون للعب على الطرقات 

وفي الساحات الرملية لتأكيد حق لبنان باستضافة 
املسابقة«. نعرف بعضنا جيدا، حتى أن 
اآلخرين باتوا يترقبون مواجهات 

»االزرق« و»االحمر«. 
في بيروت تترك منصة 

الدرجة االولى الى ميني 
املنصة الرسمية جلماهير 

االزرق التي غالبا 
ما حضرت برحالت 

»تشارتر«، فضال عن 
مشاركات املصطافني في 
الربوع اللبنانيني واملقيمني 
من أبناء العاملني في السفارة 

والشركات الكبرى القابضة التي تدير 
اشغاال في بيروت.  وهؤالء معروفون من 

القيادات الرياضية الكويتية، ومدرجة اسمهم على الئحة 
املدعوين الكبار من السفارة للحضور الى مقر اقامة الالعبني 

والبعثة، والتي آلت أخيرا الى فندق »ريفييرا« على شاطئ 
املنارة، بسبب النكهة الكويتية فيه. في املقابل، بات قسم كبير 
من اللبنانيني يقصدون الديرة ملتابعة املباريات، و»يشتغلون« 
على نيل بطاقات من االحتاد الكويتي لكرة القدم، الذي ال يرد 

لهم طلبا، ذلك ان أبناء اجلالية يسارعون الى احلصول على 
التذاكر املخصصة لهم مباشرة بعد طرحها.

األزرق ولبنان.. 
»وحدة من ثالث«

الذي يضم عناصر ذات خبرة 
ف����ي مثل ه����ذه املواجهات، 
ويحتاج م����درب منتخبنا 
في هذه املباراة إلى عناصر 
مهارية للتخلص من دفاع 
اخلصم خصوصا انه يعرف 
إمكانيات املنتخب اللبناني 
جيدا بعد أن متكن من الفوز 
عليه في مباراة الذهاب في 
بيروت بهدف وحيد للمهاجم 
يوسف ناصر املتوقع عودته 
اليوم  للمشاركة أساس����يا 
أو  بعد شفائه من اإلصابة 
االس����تعانة باملهاجم خالد 

عجب منذ البداية.

هذا ما نحتاجه

مباراة اليوم حتتاج من 
سليمان عبدالغفور احلذر 
واليقظ����ة، وم����ن الدف����اع 
التماسك وعدم الوقوع في 
األخطاء اجلس����يمة، ومن 
الوسط السرعة في نقل الكرة 
والتسديد وحتريك األطراف 
وإغالق منطقة العمق للحد 
من انطالقات اخلصم، ومن 
الهجوم اس����تغالل الفرص 
والفرص����ة في ك����رة القدم 
تأتي مرتني وثالثا فلنحسن 

التعامل معها.

»3« مباري����ات مع ميامنار 
والوس وكوريا اجلنوبية، 
ويجب على امل����درب نبيل 
معلول أن يبتعد اليوم كليا 
عن التحفظ والتردد وإطالق 
يد الالعبني الهجومية ويحذر 
من مرتدات املنتخب اللبناني 

»12« نقطة واملرشحة األقوى 
خلطف بطاق����ة التأهل عن 
املجموعة السابعة، ومنتخبنا 
أصبح في موضع املنافسة 
على أفضل أربعة مقاعد في 
املركز الثاني شريطة أن يفوز 
في مباراة اليوم وتتبقى له 

ناصرالعنزي

املباراة ال بديل  في هذه 
عن ثالث، الف����وز أو الفوز 
أو الف����وز ول����و كانت فيه 
رابعة لكانت الفوز أيضا أما 
التعادل فال خير فيه في حني 
أن اخلس����ارة تعني أننا ال 
نستحق أن نزاحم األقوياء 
في التأهل إلى األدوار النهائية 
في تصفي����ات كأس العالم 
وكأس آسيا »2018 و2019« 
وعلين����ا أن نحمل احذيتنا 
وقمصانن����ا ونغادر، اليوم 
مباراتنا مع لبنان ال حتتاج 
إلى تطويل وال تقصير علينا 
أن نصارح أنفسنا بأنه يجب 
أن نفوز فوزا يرضي غيرنا 
قبل أنفسنا، ال نريد أن يتكرر 
ما حصل ف����ي مباراتنا مع 
كوري����ا اجلنوبي����ة بعد أن 
خس����رنا »3« نقاط ثمينة 
كانت كف����يلة بأن تنقلنا إلى 
الصدارة، ال نريد أن نلعب 
مثلما لعب�����نا مع كوريا، 
سيطرة على الكرة بال هدف 

وتناقلها بال فائدة.
يلعب منتخبنا مباراته 
اليوم برصيد »9« نقاط خلف 
كوريا اجلنوبية املتصدرة ب� 

لبنان الكويت

القناة الثالثة  ـ الساعة 7:30

ترتيب منتخبات املجموعة السابعة

النقاطاالهدافاملبارياتالترتيب عليهلهخسرتعادلفازلعب
440014012كوريا اجلنوبية

43011219الكويت
4202446لبنان
40132141الوس

40132151ميامنار

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
املجموعة األولى

10beIN SPORTS 1HD صتيمور الشرقية � ماليزيا
املجموعة الثانية

5:30قرغيزستان � بنغالديش
7األردن � طاجيكستان

املجموعة الثالثة
3بوتان � هونغ كونغ
الكاس6:30قطر � جزر املالديف

املجموعة الرابعة
4تركمانستان � غوام

5:30عمان � الهند
املجموعة اخلامسة

3سنغافورة � كمبوديا
7beIN SPORTS 3HDسورية � أفغانستان

املجموعة السادسة
3ڤيتنام � تايلند

املجموعة السابعة
3ميامنار � الوس

املجموعة الثامنة
10 صكوريا الشمالية � اليمن

البحرين الرياضية6البحرين � الفلبني

اإلماراتي اجلنيبي
 يدير املواجهة

يدير مواجهة االزرق مع لبنان طاقم حتكيم 
إماراتي بقيادة حكم الساحة عمار اجلنيبي 

ويعاونه أحمد الراشدي وزايد داود.

»التفتيش اخلليجية« أنهت أعمالها بزيارة اجلهراء
اختتمت اللجنة الهندسية اخلاصة بتفتيش املالعب استعدادا خلليجي 23 أعمالها يوم امس بزيارة ستاد مبارك 
العيار بنادي اجلهراء وقبله ستاد نادي الشباب، حيث توجه بعدها اعضاء اللجنة الى املطار مغادرين البالد 
متهيدا لوضع التقرير النهائي اخلاص بجودة املالعب الكويتية وأهليتها الستضافة »خليجي 23« املقرر اقامتها 
نهاية العام احلالي، وكان وفد اللجنة قد زار خالل تواجده في البالد على مدار يومني ستادات جابر الدولي 
ونادي الكويت والصداقة والسالم وصباح السالم وكذلك علي صباح السالم بنادي النصر واختتم الوفد جدول 
أعماله بتفقد ستاد مبارك العيار باجلهراء.
مبارك الخالدي  ٭

ميودراغ: فرصة لبنان قائمة ومباراة اليوم هي الفيصل
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عب����داهلل أمي����ر الوحيد في 
اخللي����ج املخت����ص بعملية 
اإلحصاء عقد انضمامه للجهاز 
الفني لفريق الطائرة بالنادي 

العربي كمساعد للمدرب.
وتعتبر من أهم خطوات 

الصحيح في املواجهات التي 
تنتظر فريقه في املستقبل. 

وفي تصريح ل� »األنباء« 
قال: قدم األبيض مباراة جيدة 
الالعبني  ولم يكن مبق���دور 
منع اخلسارة، ولكن السبب 
الرئيسي في خسارتنا اليوم 
الى قل���ة احلصص  يع���ود 
التدريبية وعدم توافر صالة 
التدريب بالصورة املطلوبة. 
ورد عل���ى س���ؤال ع���ن 
سبب العزوف عن احلصص 
التدريبي���ة للفريق فقال بأن 
االرتباطات الدراسية لالعبني 
حضوره���م  دون  حت���ول 

للتدريبات.

أمير مساعداً للمدرب

املزيعل: عدم توافر صالة للتدريب وقلة التمارين سببا اخلسارة

املزيعل يعود إلى طائرة العربي

 »طائرة« الكويت تتفوق على الفحيحيل 
في مناسبات بدوري األشبال

إدارة النادي لتدعيم الفريق 
للعودة الى منافسات دوري 

األضواء.

وأضاف من الطبيعي في 
الرياض���ي أن يولي  الوضع 
أولياء األمور اهتمامهم للدراسة 
ووضع الرياضة لشغل وقت 
أو كهواية ميارس���ها  الفراغ 
أبناؤهم، متمنيا أن جند حال 

للمشكلة التي تواجهنا.

يعقوب العوضي 
 AL2WADHI@

عاد الالعب املخضرم للكرة 
الطائرة ع����ادل املزيعل الى 
صفوف النادي العربي تدعيما 
للفريق في املوسم احلالي بعد 

غياب 3 سنوات.
ويطمح األخضر الى الفوز 
الدرجة األولى  بلقب دوري 
الى دوري األضواء  للعودة 
بع����د هبوطه في املوس����م 

املاضي.
وتعتب����ر عودته خطوة 
مهمة م����ن إدارة الفريق بعد 
ابتعاد اكثر من خمسة العبني 

أساسيني من الفريق. 
جدير بالذكر، ان املزيعل 
اجته الى التدريب حيث عمل 
مساعدا للمدرب في السنوات 

املاضية في األخضر .
وفي اإلطار نفس����ه، وقع 

يعقوب العوضي
 AL2WADHI@

حقق الكويت فوزا مستحقا 
على الفحيحيل وبنتيجة 3/ 
التي جمعتهما  املباراة  0 في 
على صالة نادي الكويت ضمن 
منافسات دوري األشبال حتت 

13 سنة للكرة الطائرة.
وجاءت نتائج األش���واط 
للكوي���ت )25/ 11( )25/ 11( 

و)25/ 13(.
وأدار اللقاء طاقم حتكيمي 
مكون من عبداهلل عبد الرضا 
البناي  )حك���م أول(، فاضل 
املباراة  )حكم ثاني(ومراقب 
أحمد العنيزان باإلضافة إلى 
حصة الكعاك، ومتكن الكويت 
من استغالل األخطاء التي وقع 
الفحيحيل والتي تسبب  بها 
فيها عدم التركيز على الكرة 

معظم فترات املباراة. 
م���ن جانبه، هن���أ مدرب 
الفحيحيل جني���ب املزيعل 
منافسه على النتيجة وشدد 
على ضرورة معاجلة األخطاء 
والوقوف عليها في احلصص 
التدريبي���ة املقبل���ة للفريق 
متهيدا للعودة إلى الس���بيل 

عبداهلل أمير بعد انضمامه إلى العربي 

احلكمان عبداهلل عبد الرضا وفاضل البناي مع مراقب املباراة أحمد العنيزان 

تصويبة قوية لألبيض 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

كش���ف محمود طاهر رئي���س األهلي، ان 
البرتغالي جوزيه مورينيو، املدير الفني لفريق 
تشيلسي اإلجنليزي، وراء اختيار مجلس األهلي 
ملواطنه جوزيه بيسيرو، قبل التعاقد معه من 
أجل تولي قيادة الفريق الكروي األول بالقلعة 
احلمراء.. وقال انه اتصل مبورينيو عندما كان 
في لندن مؤخرا، وان مدرب تشيلس���ي أكد له 
أن بيسيرو من أفضل املدربني املتواجدين في 
البرتغال حاليا، وترتيبه أفضل بكثير من ترتيب 

مانويل جوزيه، املدير الفني لألهلي األسبق. 
كما كشف طاهر انه تلقى اتصاال هاتفيا من 
البرتغالي بيسيرو املدير الفني اجلديد للفريق، 
يطلب فيه اعفائه من توقع العقد رسميا بعدما 
وصلت اليه أنباء االحتاجاجات التي قامت بها 
بعض جماهير األهلي، والهجوم عليه، ولكنه 
طمأنه متاما وأكد رغبة األهلي اجلادة في إمتام 
التعاقد، وشدد طاهر للمدرب البرتغالي على أن 
تلك احلملة يقودها أنصار مانويل جوزيه املدير 
الفني السابق للفريق، وأكد طاهر أن املجلس 
األحمر مستمر في التعاقد وسيتم توقيع العقود 

خالل الساعات املقبلة.
وكانت جماهير األهلي ق���د جددت وقفتها 
االحتجاجية لليوم الثاني على التوالي ورفعت 
الفتات مهينة ملجلس األهلي، مطالبة اياه بالرحيل 

لوقف نزيف البطوالت والفشل.
ووصلت أمس إلى مدينة العني في االمارات 
بعثة فريق الكرة باألهلي خلوض بطولة السوبر 

احمللي أمام الزمالك اخلميس املقبل مبدينة العني 
اإلماراتية، وتضم البعثة 13 العبا هم، شريف 
حازم وعماد متعب ووليد سليمان وأحمد عادل 
ومحمد جنيب وحسام عاشور وحسني السيد 
وأحمد فتحي وحسام غالي وأحمد الشيخ وأحمد 
عبد الظاهر وجون أنطوي وأحمد ربيع الشيخ 

حارس الفريق الصاعد. 
وينض���م العب���و األهلي الدوليون س���واء 
املتواجدين مع املنتخب الوطني األول باإلمارات 
أو األوملبي املتواجدين في الصني ملعسكر الفريق 
األحمر باإلمارات واملقرر إقامته في فندق »ريحانة« 

مبدينة العني.
كما وصلت أيضا بعثة فريق الزمالك، خلوض 
مباراة الس���وبر احمللي أمام األهلي في س���تاد 

العني. 
وغادر مع بعثة الزمالك مجلس إدارة النادي 
كامال، بقيادة املستشار مرتضى منصور، واجلهاز 
الفني كامال بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، 
وإسماعيل يوسف مدير الكرة، فضال عن العبي 
الزمالك الذين لم ينضموا ملعسكرات املنتخبات، 
وهم: محمود عبد الرحيم جنش وأحمد دويدار 
وحمادة طلبه ومعروف يوسف وامين حفني 
ومصطفى فتحي وإسالم جمال وشريف عالء، 

وأحمد أحمودي ومحمد إبراهيم.
وحقق منتخب مصر فوزا سهال، على حساب 
نظيره الزامبي بثالثية نظيفة في اللقاء الودي 
الذي أقيم األحد على ملعب »محمد بن زايد آل 
نهيان« باإلمارات ضمن استعدادات املنتخبني 

خلوض تصفيات كأس العالم 2018.

دوري���س س���االمو فتأكد 
غيابه عن مواجهة الشباب 
انتهائه من  بالدوري لعدم 
الفحص الطبي حيث تسلم 
الدخول مس���اء أمس  فيزا 
وبالتال���ي حتتاج إجراءات 
الفحص الطبي في إيطاليا 
السبوع على أقل تقدير إال 
أنه س���يغادر إل���ى ماليزيا 
من إيطاليا وسيشارك في 
مواجهة تعظيم ومن ثم يعود 
إلى إيطاليا إلكمال إجراءات 

دخوله إلى البالد.
إلى ذلك وبعد شد جذب 
انتهت مسألة املدافع رشيد 
سومايال بعد دخل التدريبات 
اجلماعية مع الفريق وطلب 
من اجلميع خ���الل مواقع 
التواصل االجتماعي مساندة 
األصفر في مواجهة الشباب 
اخلميس املقبل، حيث كان 
يتدرب صباحا طوال الفترة 
املاضية م���ع مدرب اللياقة 

البدنية.

سيدوبا سامواه متديد موعد 
عودته إلى الفريق يوم واحد 
من 13 اجل���اري إلى 14 منه 
بسبب عدم توافر حجوزات 
املغ���رب بهذا  طي���ران من 
التوقي���ت األمر الذي وافق 
عليه اجلهاز اإلداري، حيث 
يعاني س���يدوبا من إصابة 
ولن يشارك أمام الشباب إال 
أنه س���يغادر مع الوفد إلى 

ماليزيا.
أما ملهاج���م الكونغولي 

عبدالعزيز جاسم 

قرر اجله���ازان اإلداري 
والفني للقادسية املغادرة 
إلى ماليزي���ا على دفعتني 
وذلك ملواجهة فريق تعظيم 
21 الشهر اجلاري  املاليزي 
في إياب نصف نهائي كأس 
االحتاد اآلسيوي، وتقرر مع 
ه���ذا التغيير مغادرة مدير 
الفريق محمد بنيان صباح 
اجلمعة املقبل مع مساعدي 
امل���درب األجان���ب وباقي 
الكويتيني«  الالعبني »غير 
إلى ماليزيا ومن ثم املغادرة 
بطي���ران داخلي إلى مدينة 
جوهور املاليزية، أما باقي 
الوفد سواء من العبني وجهاز 
إداري وطبي واملدرب راشد 
بديح س���يغادرون مس���اء 
اجلمعة إلى س���نغافورة، 
إلى  وسيتجهون باحلافلة 
مدينة جوه���ور التي تبعد 
عن سنغافورة أقل من نصف 
ساعة، وجاء هذا القرار بسبب 
صعوبة استخراج تأشيرة 
ل� »األجانب«  دخول مرتني 
لس���نغافوة وماليزيا لذلك 
تق���رر تقس���يم الوفد على 

دفعتني إلراحة الالعبني.
وكان من املقرر أن يغادر 
األصفر مساء اخلميس بعد 
مواجهة الشباب في انطالق 
دوري VIVA إال أن اجله���از 
اإلداري فض���ل اعتماد هذا 

املخطط إلراحة الالعبني.
وفي نفس السياق طلب 
الغيني  محترف األصف���ر 

)األزرق.كوم( الغيني سيدوبا سامواه تعرض لإلصابة في مواجهة الذهاب أمام تعظيم  

دوريس »رايح جاي« من إيطاليا.. وسيدوبا يؤجل وصوله يوماً واحداً

القادسية يغادر على دفعتني إلى ماليزيا وسنغافورة

مباريات األزرق أمام منتخبي 
كوريا اجلنوبي���ة ولبنان 
ف���ي التصفيات املش���تركة 
واملؤهلة ل���كأس العالم في 
روسيات 2018 وكأس آسيا 

في اإلمارات 2019 فضال عن 
الغيابات املتعددة لعدد من 
عناصره األساسية بسبب 
اإلصابات في مقدمتهم النجم 
فهد العنزي والتونسي شادي 

الهمامي.

أهداف دون رد لكن الفريق 
مر بظروف استثنائية مؤخرا 
حرمت���ه من الت���درب على 
ملعبه بشكل منتظم، حيث 
استقبل ستاد نادي الكويت 

مبارك الخالدي

جتري إدارة نادي الكويت 
اس���تعداداتها لس���فر بعثة 
الفري���ق األول للك���رة إلى 
طاجيكستان ملواجهة فريق 
استقالل دوشانبية 21 اجلاري 
في إياب مباريات الدور نصف 
النهائي لبطولة كأس االحتاد 
اآلسيوي، حيث يسعى اجلهاز 
اإلداري بالتعاون مع العالقات 
العامة للنادي لترتيب موعد 
الوصول إلى دوشانبية مبكرا 
للتغلب عل���ى الصعوبات 
املتوقعة واملتعلقة باألحوال 
اجلوي���ة وب���رودة الطقس 
وتهيئة الفرصة أمام اجلهاز 
الفني للفريق بقيادة املدرب 
محمد إبراهيم إلجراء اكثر من 
حصة تدريبية قبل انطالق 

املواجهة احلاسمة.
واجلدير بالذكر أن األبيض 
أنهى لقاء الذهاب في الكويت 
أربعة  بفوز مريح قوام���ه 

العبو الكويت يستعدون بقوة للمهمة اآلسيوية

ً الكويت يجري اتصاالت للسفر إلى طاجيكستان مبكرا

سومايال يدخل 
التدريبات ويطلب 

املؤازرة في مواجهة 
الشباب

الفراعنة جنح في جتربة زامبيا
واألهلي والزمالك في اإلمارات

حافظت على ترتيبها بعالمة كاملة ومبجموع 18 ميدالية

الكويت األولى في بطولة العالم للدراجات املائية بأريزونا

حسني دش����تي عن اعتزازه 
مبا حققه أبطال املنتخب من 
نتائج مش����رفة رفعوا فيها 
اسم الكويت في أعلى محفل 
رياضي على مستوى بطوالت 
املائية  العال����م للدراج����ات 
ليحافظوا بذلك على بقاء اسم 
الكويت ضمن الترتيب األول 
النقاط،  عامليا في مجم����وع 
وليؤكدوا بذلك قدرتهم الكاملة 
عل����ى مواجهة كل التحديات 
واملعوق����ات للمحافظة على 
اللقب وبتحقيق نتائج تعزز 
مكانتهم ومكانة الكويت ضمن 
العاملي وباحتالل  التصنيف 
الترتيب األول وللسنة الرابعة 
على التوالي وهو األمر الذي 
لم يسبق ألي منتخب رياضي 

كويتي أن حققه.
وأهدى دشتي وباسم جميع 
أعضاء املنتخب هذا اإلجناز 
الكبير إلى الوالد الكبير وقائد 
اإلنس����انية صاحب السمو 
األمير وسمو ولي عهده األمني 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
ورئي����س مجلس األمة وإلى 
احلكومة والشعب الكويتي، 
معبرا في الوقت نفس����ه عن 
تقديره العميق لكل من وقف 

إلى جان����ب املنتخب وعلى 
رأسهم رئيس مجلس اإلدارة 
العامة  العام للهيئة  واملدير 
للش����باب والرياضة الشيخ 
أحمد املنصور ورئيس النادي 
البحري واألب الروحي جلميع 
الالعبني اللواء فهد الفهد الفهد 
ونائبه م. أحمد الغامن وأمني 
الس����ر العام خالد الفودري 
ورئيس اللجنة البحرية علي 
القبندي إلى جانب الشركات 
الراعي����ة واملتميزة بعطائها 
وحرصها على دعم وتشجيع 
املنتخب وهي بيت التمويل 
الكويت����ي )بيت����ك( بصفته 
الشريك االستراتيجي وزين 
املتميز  الراعي  لالتص����االت 
باإلضافة إلى كراج برورايدر 
والش����ركة املتحدة لصناعة 
احلديد والش����ركة الكويتية 
لالستثمار ومؤسسة كي أند 
اس ومؤسسة نيون سنتر.

واختتم تصريحه مشيدا 
أيضا بالدور الكبير لوسائل 
اإلع����الم والصحافة احمللية 
جتاه املنتخب الذي س����يقام 
له حفل اس����تقبال ش����عبي 
الس����اعة 4.30 عص����ر يوم 

السبت املقبل.

املسبوقة بفوزه بذهبية سباق 
القدرة والتحمل الذي ينظمه 
االحت����اد الدول����ي ألول مرة 
باعتباره من أقوى السباقات 
وألقوى الفئات واألكثر إثارة، 
ليرفع بوربيع مجموع رصيد 
ميدالياته في البطولة العاملية 
إل����ى 18 ميدالية ذهبية على 
امتداد 9 سنوات شارك فيها، 
وليعتبر حاليا املصنف األول 
العام،  الترتيب  عامليا ضمن 
أعل����ى رقم عاملي  وصاحب 
وقياسي في حتقيق امليداليات 

الذهبية.
وجاءت احلصيلة النهائية 
ألبطال املنتخب الوطني في 
البطولة بتحقيق خالد بوربيع 
ثالث ذهبيات وميدالية فضية 
واح����دة، ون����واف الفرحان 
ميداليتني ذهبيتني وواحدة 
فضية وواح����دة برونزية، 
الواع����د عبدالعزيز  والبطل 
الزعتري ذهبية وميداليتني 
فضيتني، وراشد الراشد ثالث 
ميداليات برونزيات إلى جانب 
الذهبية الكبرى حملمد بو ربيع 
وأسدل فيها ستار نهائيات 

البطولة.
وقد أع����رب رئيس الوفد 

وسط إجناز عاملي كبير، 
وإشادة دولية من قبل االحتاد 
العامل����ي للدراج����ات املائية 
ورئي����س االحتاد س����كوت 
فري����زر، حاف����ظ املنتخ����ب 
الكويتي للدراجات املائية على 
ترتيبه األول عامليا إلى جانب 
الواليات املتح����دة وتايلند 
ضمن املجموع العام للنقاط 
العالم للدراجات  في بطولة 
املائية 2015 التي أقيمت في 
بحيرة ليك هافاس����و بوالية 
أريزون����ا األميركية ونظمها 
العامل����ي للدراجات  االحتاد 
املائية، وذلك عقب حصوله 
على 18 ميدالية )8 ذهبيات 
� 5 فضي����ات � 5 برونزيات( 
الكاملة  العالم����ة  ومجموع 
للنق����اط وه����ي 300 نقطة 
الواليات املتحدة  إلى جانب 
وتايلند ووس����ط مش����اركة 
عاملية لفرق ومنتخبات من 

38 دولة.
وتوج هذا اإلجناز الكبير 
ما حقق����ه الع����ب املنتخب 
العاملي  الوطن����ي والبط����ل 
املتألق للدراجات املائية محمد 
بوربيع من خ����الل حتطيم 
األرقام العاملية والنتائج غير 

رئيس االحتاد العاملي ودشتي في مراسم اختتام البطولةاملنتخب الوطني بطل العالم 

بوربيع حقق ثالث 
ذهبيات وميدالية 

فضية واحدة 
والفرحان ميداليتني 

ذهبيتني وواحدة 
فضية وواحدة 

برونزية والزعتري 
ذهبية وميداليتني 
فضيتني والراشد 
ثالث ميداليات 

برونزية
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الرياضة  ومب����ا ان 
الكويتية متر بأس����وأ 
حاالتها كان لزاما علينا 
معرفة السبب واملسارعة 
لوضع احلل����ول فلقد 
التحلي����الت  س����ئمنا 
وحان وقت األفعال وال 
انها ستبقى دائما  شك 
ابلغ م����ن األقوال، فهذا 
الوطن الغالي يستحق 
منا ان نرسم له أجمل 
اللوح����ات وان منثله 
التمثيل لنعلي  افضل 

مكانته بني األمم.
لذا ه����ا نحن نبادر 
م����ن جدي����د ونطرح 
انقاذ رياضي  مشروع 
فريد، لن يكلف الكثير 
ماديا لكنه بالغ التأثير 
معنويا، وهذا ما نسعى 
له ونصبوا اليه لنضع 
لنا بصمة في عالم كرة 
القدم الكويتية، وسيبقى 
هذا الوطن أغلى ما منلك 
وأرواحن����ا ترخص له 
وستظل سمعته خارجيا 
عندنا فوق كل اعتبار.

 فكرة المشروع 

ما املشروع املنقذ 
للرياضة؟

٭ هو مشروع خاص 
القدم  برياض����ة ك����رة 
اللعبة األكثر ش����عبية 
س����واء محليا او عامليا 
وهو كمش����روع مقسم 
الى عدة اقس����ام، يقوم 
على التنافسية بطريقة 
ابتكارية حتفيزية، وال 
تزيد تكلفته املادية على 
مليون دوالر س����نويا، 
ميكنن����ا تعويضها في 
حال فرضنا رس����وما 
رمزية على من سيشارك 
باملشروع او من خالل 
الدعاي����ة والتس����ويق 
او م����ن خ����الل تكوين 
»قروب« شركات جتارية 
رائدة ترعى املش����روع 
فضال عن تفعيل دور 
اجلمعي����ات التعاونية 
في تنمية املجتمع، هذا 
ومن احملتمل ان يصل 
عدد املشاركني فيه فوق 
ال� 30 الف شاب كويتي 
وش����بابنا يرخص له 

الغالي.

ما أقسام 
املشروع 
الرياضي؟

٭ بداية اليكم اقس����ام 
املشروع:

األم����ل  دوري  اوال: 
الرياضي »دورينا«:

حي����ث س����يكون لكل 
منطق����ة س����كنية من 
مناطق الكويت دوريها 
اخل����اص بها وقد يزيد 
ع����دد ه����ذه الدوريات 
على 60 دوريا، على اال 

عليه����ا ليختاروا افضلهم 
ليمثل فريق املنطقة، وهنا 
يكمن خل����ق التنافس بني 
ش����باب املنطقة علما بأن 
تشكيلة فريق كل منطقة 
لن تكون ثابتة فكل اسبوع 
قد تتغير فيتم اس����تبعاد 
العبني وضم العبني مكانهم 
ألن األساس في االختيار 
هو الثبات في املس����توى 
واألولوية ملن يقدم افضل 
اداء وهنا يكمن دور املديرين 
الفنيني، حيث يجب ايضا 
الى جانب ذلك ان ميتلكوا 
الكافي����ة والقدرة  اخلبرة 
الفنية العالية في تدريب 
فريق املنطقة قبل مبارياته 
ف����ي دوري احملافظة، هذا 
ويبل����غ ع����دد دوري����ات 
احملافظات س����ت دوريات 
ويتش����كل كل دوري من 
عشرة مناطق تلعب فيما 
بينها بنظام الذهاب واإلياب 
مبجموع يصل الى 18 جولة 
ومبعدل مباراة اسبوعيا 
وملدة اربعة ش����هور، هذا 
وستلعب مباريات دوري 
احملافظات عل����ى مالعب 
مراكز الش����باب او مالعب 

تدريب األندية. 
انه من  الهاج����ري  وتابع 
الشروط التي يجب توافرها 
ومراعاتها لضمان جناح 
هذا املش����روع هو تشكيل 
فريق من احلكام )ساحة 
وراية( من الشباب في كل 
منطق����ة ليديروا مباريات 
تل����ك الدوري����ات، وم����ن 
الضروري ان يتم اعتماد 
كش����ف التس����لل في هذه 
الدوريات في محاولة خللق 
جدية فعلية في ممارسة 
ولعب كرة القدم، هذا وان 
تكوي����ن فريق من احلكام 
في كل منطقة ال ش����ك انه 
س����يجعل الكويت تعتبر 

يقل عدد الفرق املش����اركة 
ف����ي دوري كل منطقة عن 
10 فرق، وال يزيد على 20 
فريق����ا على ان يتكون كل 
فريق من 25 العبا يقسمون 

على النحو التالي:
10 العبني ناشئني طالب في 

املتوسطة.
10 العبني شباب طالب في 

الثانوية.
5 العبني فوق ال� 18 سنة، 
ومنه����م يكون مش����رف 

الفريق.
ويلعب دوري كل منطقة 
من مرحلة واحدة في حال 
كان ع����دد الفرق 20 فريقا 
ومن مرحلتني ذهابا وايابا 
في ح����ال كان عدد الفرق 

عشرة.
ويش����رف على دوري كل 
اثنان  منطق����ة معلم����ان 
للتربية البدنية يتم ندبهما 
مبقابل مادي ال يقل عن 200 
دينار شهريا ويقوم عملهما 
على التنسيق بني الفرق من 
خالل التواصل مع مشرفيها 
باإلضاف����ة الى تس����جيل 
النتائج وتدوين املالحظات 
واكتشاف املواهب واختيار 
افض����ل 30 العب����ا في كل 
منطقة ليشكلوا منهم فريق 
الذي سيلعب في  املنطقة 
دوري احملافظة وهو القسم 

الثاني من مشروعنا.

ما اخلطوة الثانية 
في املشروع؟

دوري����ات  ثاني����ا:  ٭ 
احملافظات.

تبدأ ه����ذه الدوريات بعد 
م����رور ش����هر م����ن بداية 
دوري����ات املناط����ق وذلك 
إلتاحة الفرصة للمراقبني 
الفني����ني ب����أن يقفوا على 
مستوى جميع العبي فرق 
منطقتهم التي يش����رفون 

من اكثر الدول التي تخرج 
اصغر احل����كام في العالم 
فاحلكم عنصر أساسي في 
هذه الرياضة ويعد األداة 
الرئيس����ية داخل امللعب. 
التي يجب  ومن الشروط 
توافرها ايضا ان على كل 
جمعي����ة تعاونية في كل 
املناطق ان تنش����ئ ملعب 
كرة قدم عش����بي مسيج 
وان يك����ون مقاس امللعب 
40 في 80 وان يبعد السياج 
عن خطوط التماس طول 
وعرض مبس����افة 5 أمتار 
على اقل تقدير وذلك لتلعب 
عليه مباريات دوري املنطقة 
او مباراة فريق املنطقة في 

دوري احملافظة.

وكيف تكون 
النهائيات؟

مرحل����ة  ثالث����ا:  ٭ 
النهائيات

بالطبع ال ب����د من حتديد 
النهائيات على ان ينطلق 
مش����روع ام����ل الكوي����ت 
الرياضي في اول اسبوع 
من ش����هر نوفمبر من كل 
عام وينتهي في آخر اسبوع 
من ش����هر ابريل بش����كل 
سنوي، اي ان عمر دورته 
الس����نوية 6 شهور حيث 
ستنطلق دوريات املناطق 
في شهر نوفمبر وتختتم 
في ش����هر مارس وتنطلق 
دوري����ات احملافظات في 
شهر ديسمبر وتختتم في 
شهر مارس ايضا، اما نهاية 
فعاليات املشروع فستكون 
في شهر ابريل، وذلك من 
خالل بطولتي كأس األبطال 
ودوري األبطال، فالبطولة 
ابطال  االول����ى س����تجمع 
دوريات احملافظات الست 
باإلضاف����ة ألفضل فريقني 
حاصلني على املركز الثاني 

وفق ترتيب تلك الدوريات 
وس����تلعب كأس األبطال 
بنظام خروج املغلوب من 
مرحلة واحدة بدءا من دور 
الثمانية وسيكون مجموع 
مباريات ه����ذه البطولة 8 
مباري����ات واله����دف منها 
حتديد اقوى منطقة على 
مستوى الدولة في كرة القدم 
ومدة تنظيمها اسبوع واحد 
وستقام في اول أسبوع من 
شهر ابريل وستلعب على 
الرياضية  احد الستادات 
ويفترض ان تنقل فعاليتها 

تلفزيونيا.

وهل هناك بطوالت 
أخرى في املشروع؟

٭ نعم توجد بطولة دوري 
األبطال فهي بطولة خاصة 
باحملافظات الس����ت حيث 
س����يتم تشكيل فريق لكل 
محافظة وس����تلعب فيما 
بينها بنظ����ام الدوري من 
مرحلة واحدة من خمس 
جوالت بهدف حتديد اقوى 
محافظ����ة على مس����توى 
الكويت في كرة القدم وتبلغ 
مدة تنظيمها أس����بوعني 
وعدد مبارياتها 15 مباراة 
وتعتب����ر اخ����ر فعاليات 

املوسم وختامه.

كلمة اخيرة ملن 
توجهها؟

٭ ان مشروع أمل الكويت 
الرياض����ي مش����روع من 
الطبيعي ان تتبناه أي دولة 
تريد حتقي����ق اإلجنازات 
الرياضية كما انه سيوفر 
متنفسا لشبابها ليمارس 
هوايت����ه املفضلة بطريقة 
نظامية تنافسية حتفيزية، 
وان ه����ذا املش����روع كما 
ترون وبعد اطالعكم عليه 
ال يكلف املال العام فلس����ا 
واحدا، فعلى الرغم من ان 
نفعه عام لكنه كمشروع 
»شايل نفسه بنفسه« ولن 
نطلب من وزارة الشباب 
والرياضة ووزارة التربية اال 
بعض املوافقات الروتينية 
واملعقول����ة واملقبولة من 
دون تكاليف مالية تقع على 

عاتق تلك اجلهات.
لذا أناش����د س����مو رئيس 
الش����يخ  الوزراء  مجلس 
املب����ارك احلم����د  جاب����ر 
الصب����اح- حفظه اهلل- 
التكرم باملوافقة على هذا 
املشروع ونتمنى ان يجمعنا 
مع سموه لقاء لنشرح له 
بعض تفاصيله والعقبات 
التي قد تواجه مشروعنا 

ليتم تذليلها وتالفيها.
وفي اخلتام نسأل اهلل 
دوام األمن واالس����تقرار 
والتطور واالزدهار لهذه 
األرض الغالي����ة ف����ي ظل 
الس����امية، واهلل  قيادتنا 

ولي التوفيق.

برنامج عمل املشروع بشكل أسبوعي
يوم ملباريات دوري املنطقة 
يوم لتدريب فريق املنطقة 

يوم ملباريات دوريات احملافظات 
وبقية األمور الفنية وفيما يتعلق باجلوائز واملكافآت 
التشجيعية س��أقوم بتوضيحها في اقرب اجتماع 
يجمعنا مع الهيئة العامة للشباب والرياضة وهو ما 

يفترض ان يتم ويحصل بإذن اهلل.

مالحظات مهمة 
1- هذا املشروع كي يتحقق ويتحول لواقع ملموس 
بإذن اهلل، ال بد ان تتضافر فيه جهود 3 جهات رئيسية 
وهي: الهيئة العامة للشباب والرياضة ووزارة التربية 
واحتاد اجلمعيات التعاونية فلكل جهة دورها املرسوم 
لها وبعد االتفاق على آلية املشروع التنفيذية سيتم 

تطبيقه بكل يسر وسهولة.
2- ف��ي احلقيقة منلك القدرة على اقامة املش��روع 
وتفعيل��ه وتنظيم��ه هذا ولن يش��رف عليه غيرنا 
خصوصا في سنواته األولى، كما ال نطلب من وزارة 
الشباب والرياضة اال الدعم املعنوي وان كانوا يرون 
ضرورة دعم هذا املشروع ماديا فليس هناك ما مينع 
ذلك فهم كرماء وشباب الكويت يستاهل ويستحق 

الدعم.

أهداف املشروع 
1- أهدافه على املدى القصير:

٭ حتقيق كأس آسيا للناشئني والشباب.
٭ التأهل لكأسي العالم للناشئني والشباب.

2- أهدافه على املدى الطويل:
٭- العودة للسيادة والريادة اسيويا وعامليا.

املتميزي��ن  الالعب��ني  ٭ تخري��ج كوكب��ة م��ن 
واحملترفني.

٭ انشاء أكبر قاعدة ممكنة
٭ ممارسة كرة القدم بشكل منتظم.

٭ املساعدة في زيادة عدد األندية مستقبال.
٭ توفير األجواء التنافسية وايجاد التربة اخلصبة 

لتطوير املواهب وصقلها.

فوائد املشروع 
1- يس��هل على الشباب ممارسة كرة القدم بانتظام 
وبأج��واء تنافس��ية وحتفزهم لتق��دمي افضل ما 

لديهم.
2- سيش��كل املشروع رافدا أساس��يا ميد األندية 
الرياضية بالنجوم حيث سيسهل على مستكشفي 

النجوم عملية االستكشاف.
3- سيساعد على خصخصة القطاع الرياضي مستقبال 
كونه سيجعل كرة قدمنا تزخر بالفنيات املرتفعة عالية 
القيمة، فخصخصة القطاع الرياضي قرار يستحيل 
تطبيقه حاليا في ظل حالة التردي العام الذي تعانيه 
رياضتنا والذي يتمثل في ندرة املواهب وافتقارنا 
للمنشآت النموذجية الراقية ناهيك عن عدم تطبيقنا 

لالحتراف الرياضي.
4- ومما ال شك فيه ان هذا املشروع سيخدم تطبيق 
قانون التجنيد اإللزامي وذلك كون ممارسة كرة القدم 
بشكل منتظم س��تبني اللياقة لدى شريحة واسعة 
من الشباب وهذا املشروع يستهدف بشكل خاص 
اكبر شريحة ممكنة في سن ما قبل التجنيد او ممن 
ينطبق عليهم القانون، كما انه س��يزرع في نفوس 
الش��باب االنتظام واالنضب��اط وااللتزام باملواعيد 

وسيشجعهم على حب البذل والعطاء البدني.

املشروع خاص 
بكرة القدم ويقوم 

على التنافسية 
بطريقة ابتكارية 

حتفيزية 

من املتوقع 
أن يصل عدد 

املشاركني فيه 
إلى أكثر 

من 30 ألف 
شاب كويتي

دوري األمل يشرف 
عليه معلمان اثنان 

للتربية البدنية منتدبان 
مبقابل مادي

ينطلق في أول أسبوع 
من نوفمبر كل عام 
وينتهي آخر أسبوع 

من أبريل

سمير بوسعد

»األنباء« وحدها فتحت بابها لش�اب كويتي محب لوطنه ذي فكر وّقاد وعقل مستنير يسعى لتقدمي 
أفكار رياضية وغيرها لتكون ذات فائدة يوما ما في حال لقيت الصدى واالهتمام من القائمني على رعاية 
الشباب والرياضيني. فايز الهاجري مخترع كويتي س�بق ان قدم فكرة بطولة القارات عبر »األنباء« وكان 

العنوان فكرة الهاجري تهز عرش »فيفا«، وما كتبناه حدث في االحتاد الدولي لكرة القدم.
واليوم التقينا الهاجري لتقدمي مش�روعه الوطني الش�بابي الرياضي، الذي قال: »أمل الكويت في 
شبابها، وكي يحقق هذا الشباب االجنازات والبطوالت ويقدم أرقى املستويات ويرفع راية الوطن عاليا 
في احملافل الدولية، ال بد ان نهتم به ونرعاه وننمي مهاراته ونصقل مواهبه ونطورها، وتلك األسس هي 
ما يقوم عليها مشروعنا املتكامل وان تشعب، اال ان أهدافه واضحة املالمح ومرسومة بدقة متناهية. هذا 
كما ميكننا القول ان فكرة مشروعنا جاءت لتترجم على ارض الواقع التوصيات السامية، الداعية الحتواء 

الشباب ورعايتهم وتوجيه طاقتهم التوجيه األمثل واستغاللها مبا يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم.

الهاجري: مشروعي.. »أمل الكويت الرياضي«
مخترع كويتي يقدّم فكرة مضيئة في عالم الرياضة والشباب عبر »األنباء«

املخترع الكويتي فايز الهاجري يتحدث ل� »األنباء«                       )يوسف كرمي(
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احلساوي مع جون مكغوفن كابنت الفريق وناجل كالف ابن األسطورة براين كالف مدرب نوتنغهامصورة جماعية للحساوي مع جنوم اجليل الذهبي للنادي وأمامهم كأسا دوري األبطال اللتان ظفر بهما نوتنغهام

في احتفالية بحضور جنوم العصر الذهبي للفريق اإلجنليزي بطل الدوري األوروبي مرتني متتاليتني

احلساوي عاش ذكريات 150 عاماً من إ جنازات نوتنغهام فورست
بني اجنازات املاضي وطموح احلاضر أقام نادي 
نونتغهام فورست االجنليزي احتفالية تاريخية 
مبناسبة مرور 150 عاما على تأسيس النادي وسط 
تظاهرة رياضية كبيرة احتش����د فيها كوكبة من 
جن����وم الفريق على مر العصور، حيث مت عرض 
فيلم وثائقي يس����طر تاريخ النادي املضيء منذ 

التأسيس مرورا بفترة االجنازات وقد تشرف فواز 
احلساوي مالك ورئيس نادي نونتغهام فورست 
مبشاهدة واستعراض تلك احلقبة التي حقق بها 
الفورست اجنازا فريدا اذ حصل على بطولة مسابقة 
أبطال الدوري االوروبي لعامني على التوالي وعاش 
الرئيس احلس����اوي تلك االحتفالية مع جماهير 

النادي االجنلي����زي وبرفقة صناع املجد وتاريخ 
نونتغهام فورست 

وهم: بيتر ش����يلتون وجون مكغوفن وتريفر 
فرانس����يس وناجل كالف ابن اس����طورة النادي 
الذي كتب اسمه بأحرف من ذهب الكؤوس بريان 

كالف.

صورة جتمع فواز احلساوي وهداف نوتنغهام تريفر فرانسيس مع بيتر شيلتون أثناء احلفلاحلساوي برفقة توني ودكوك من أبرز العبي نوتنغهام في اجليل الذهبي

..و »الطواحني «  تواجه  خطر عدم الدوران في   فرنسا 
يواجه منتخب هولندا لكرة القدم خطر عدم املش����اركة في 
نهائيات كأس اوروبا 2016 املقررة في فرنسا وذلك للمرة االولى 
منذ عام 1984. ويدخل املنتخب »البرتقالي« اجلولة االخيرة من 
التصفيات االوروبية ويتعني عليه الفوز على ضيفه التشيكي 
وفي الوقت ذاته انتظار سقوط تركيا على ارضها امام ايسلندا 

لكي يضمن التأهل الى امللحق وهنا تكمن صعوبة مهمته.
وكانت »الطواحني« توجت باللقب القاري عام 1988 بفضل 
الرباعي الشهير رود خوليت وماركو ڤان باسنت ورونالدو كومان 
وفرانك رايكارد، وبلغ نصف النهائي ايضا عامي 2000 و2004، 

وربع النهائي عام 2008.
كما خس����ر نهائي كأس العالم عام 2010 امام اسبانيا بهدف 
سجله االسباني اندريس انييس����تا في الوقت االضافي، وكان 
قاب قوسني او ادنى من بلوغ النهائي مجددا في نسخة البرازيل 
2014 لكنه خسر بركالت الترجيح امام االرجنتني ليحتل املركز 

الثالث.
ثم ترك مدربه لويس ڤان غال منصبه )يتولى حاليا تدريب 
مان يونايتد( قبل ان يتولى املهمة بدال منه غوس هيدينك، لكن 
األمور لم تسر بطريقة جيدة في بداية مشوار التصفيات القارية، 
فتقدم هيدينك باستقالته من منصبه ومت تعيني مساعده داني 
بليند بدال منه. وفي مباراته االولى ضد ايس����لندا على ملعبه 
في التصفيات، سقط املنتخب الهولندي 0-1 في مباراة اكملها 
منذ الدقيقة 30 بعشرة العبني اثر طرد مدافعه برونو مارتينز 
ايندي. ثم جاء السقوط املدوي ل� »البرتقالي« امام تركيا 3-0 

لتزيد من جراح املنتخب ويحتل املركز الرابع.
وتعرض بلين����د النتقادات قوية في الصحف احمللية حيث 
اعتبرت معظمها بأنه منح الفرصة لالعبني ليسوا في كامل لياقتهم 
البدنية وعلى رأسهم روبن ڤان بيرسي او ال يلعبون كثيرا في 
صفوف انديتهم. لكن بليند رفض االس����تقالة من منصبه وهو 

يلقى الدعم من رئيس االحتاد الهولندي ميكايل فان براغ.
وفي املجموعة الثانية، حس���مت بلجيكا وويلز بطاقتي 
املركزين االول والثاني، ف���ي حني تتنافس ثالثة منتخبات 
على املركز الثالث وبطاقة امللحق وهي البوس���نة والهرسك 

واسرائيل وقبرص.

ومتلك البوسنة مصيرها بيدها ألنها متلك 14 نقطة. وحتل 
البوسنة ضيفة على قبرص.

وفي املجموع����ة الثامنة، تس����تضيف ايطاليا التي ضمنت 
التأهل النرويج منافس����تها املباشرة والتي تستطيع لم حتسم 

امرها بعد.
وحتتاج النرويج الى الفوز عل����ى ايطاليا لضمان البطاقة 
الثانية في حني تخوض كرواتيا الثالثة بفارق نقطتني مباراة 

سهلة خارج ملعبها مالطا متذيلة الترتيب.
وفي ح����ال تعادل النرويج وكرواتي����ا نقاطا، فان املنتخب 
البلقاني سيحسم بطاقة التأهل املباشر على ان تخوض النرويج 
امللحق وذلك الن كرواتيا تتفوق على منافستها في املواجهات 

املباشرة.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
التصفيات املؤهلة إلى »يورو 2016«

أبوظبي الرياضية9:45التفيا – كازاخستان
أبوظبي الرياضية9:45هولندا – التشيك
أبوظبي الرياضية9:45إيطاليا – النرويج
أبوظبي الرياضية9:45بلغاريا – أذربيجان

أبوظبي الرياضية9:45مالطا – كرواتيا
أبوظبي الرياضية9:45ويلز – أندورا

أبوظبي الرياضية9:45قبرص – البوسنة
أبوظبي الرياضية9:45تركيا - أيسلندا

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
تصفيات كأس العالم 2018 )أميركا اجلنوبية(

12beIN SPORTS 5HDاإلكوادور - بوليفيا
2beIN SPORTS 4HD فحر األربعاءأورغواي - كولومبيا
3beIN SPORTS 5HD فحر األربعاءبارغواي - االرجنتني
4beIN SPORTS 3HD فحر األربعاءالبرازيل - فنزويال

5:15beIN SPORTS 2HD فجر األربعاءبيرو - تشيلي

ملاذا يا رحيم؟

لوف.. مستاء

وضع الدولي اإلجنليزي رحيم سترلينغ العب مان سيتي 
نفسه في وضع محرج مرة أخرى، بعدما التقطته الكاميرات 
وهو يدخن »الشيشة« بعد مرور 24 ساعة من فوز منتخب 

األسود الثالثة على استونيا بهدفني نظيفني.
وقال عامل في املكان الذي تواجد فيه رحيم في تصريحات 
لصحيفة »صن« البريطانية: »من املفاجأة أن ترى العبا 
كبيرا مثله يقوم بتلك التصرفات ويدخن الشيشة، هو كان 
برفقة اصدقائه وكان يستمتع بوقته«. وكان سترلينغ واجه 
انتقادات كثيرة في وقت سابق لنفس السبب بعدما دخن 
الشيشة حينما كان بصفوف ليڤربول اإلجنليزي فضال 

عن استنشاقه الغاز املسبب للضحك.

حتدث يواخيم لوف املدير الفني ملنتخب أملانيا عقب 
تأهله رسميا الى نهائيات كأس األمم األوروبية 2016 بفرنسا. 
ونشرت صحيفة توتو ميركاتو اإليطالية تصريحات لوف 
الذي قال: كان لدينا ثالث أو أربع فرص محققة للتسجيل 
في الشوط األول ولكننا فشلنا في ترجمتهم ألهداف، ويجب 

علينا أن نكون أكثر دقة في املباريات املقبلة.

سترلينغ يثير اجلدل

»أبطال العالم« وپولندا إلى »يورو 2016«
تأهل منتخبا أملانيا وپولندا لكرة القدم إلى نهائيات 
كأس أوروبا 2016 في فرنس��ا بعد فوز األول على 
ضيفه اجلورجي 2-1، والثاني على ضيفه االيرلندي 
بالنتيج��ة ذاتها في اجلولة العاش��رة األخيرة من 

منافسات املجموعة الرابعة.
ورفعت أملانيا رصيدها إلى 22 نقطة مقابل 21 لپولندا 
و18 اليرلندا التي ستخوض امللحق، فيما بقي رصيد 

جورجيا 9 نقاط في املركز اخلامس قبل االخير.
في املباراة االولى، احرجت جورجيا مضيفتها بطلة 
العال��م التي انتزعت بخبرته��ا بطاقة التأهل للمرة 

الثانية عشرة في تاريخها.
وفشل أبطال العالم في زيارة شباك ضيفهم اجلورجي 
املتواضع في الش��وط االول رغم السيطرة، وفي 
الدقائق االولى من الشوط الثاني، ارتكب جابا كانكافا 
خطأ ضد مسعود اوزيل فاحتسبت ركلة جزاء نفذها 

توماس مولر بنجاح مفتتحا التس��جيل ألصحاب 
األرض.

لكن فرحة مولر واوزيل وزمالئهما لم تصمد طويال 
وحتولت الى فرح��ة مزدوجة لدى كانكافا بإدراكه 

التعادل مكفرا عن ذنبه بتسديدة قوية)53(.
ومن��ح ماكس كروزه بديل اندريه ش��ورله النقاط 
الث��الث ألملانيا بعد 3 دقائ��ق فقط من نزوله ارض 
امللعب بعد عرضية من اوزيل تابعها بيس��راه في 

الشباك )79(.
وفي الثانية على ملعب وارس��و الوطني، افتتحت 
پولندا التسجيل عبر غريغور)13(، وجاء رد ايرلندا 
سريعا بعدما ارتكب ميشال بادان خطأ ضد شاين 
لونغ في املنطقة احملرمة دفع ثمنه ركلة جزاء وادرك 

منها جوناثان والترز التعادل )16(.
واح��رز ه��داف باي��رن ميونيخ االملان��ي روبرت 

ليفاندوفسكي هدف الفوز )42(.

المجموعة السادسة

بلغ منتخب رومانيا النهائيات بفوزه على مضيفه 
من جزر فارو 3-0 في اجلولة العاشرة االخيرة من 

منافسات املجموعة السادسة.
وسجل كونستانتني بوديسكو )4 و45( والكسندرو 

مكسيم )83( االهداف.
وأنهت رومانيا التصفيات في املركز الثاني برصيد 
20 نقطة، فيما منيت جزر فارو بخسارتها الثامنة 
مقابل فوزين فتجمد رصيدها عند 6 نقاط في املركز 

اخلامس قبل االخير.
وكانت روماني��ا بحاجة الى الفوز بغض النظر عن 
نتيجة منافس��تها الوحيدة على البطاقة الثانية في 
املجموعة املجر التي خسرت امام مضيفتها اليونان 

بطلة عام 2004 وصاحبة املركز االخير في املجموعة 
.4-3

وحققت رومانيا األهم وكسبت املباراة اخلامسة لها 
في التصفيات واضعة حدا الربع تعادالت متتالية.

وفي مباراة ثالثة هامشية ضمن املجموعة ذاتها، أكدت 
ايرلندا الشمالية تأهلها التاريخي للمرة االولى الى 

النهائيات بتعادلها مع مضيفتها فنلندا 1-1.
وأنه��ت ايرلندا الش��مالية التصفيات في الصدارة 

برصيد 21 نقطة مقابل 12 نقطة لفنلندا الرابعة.

المجموعة التاسعة

بلغ منتخب البانيا النهائيات للمرة االولى في تاريخه 
بفوزه على مضيفه االرميني 2-0 في اجلولة العاشرة 

االخيرة من منافسات املجموعة التاسعة.
وسجل كامو هوفهانيسيان )9 خطأ في مرمى فريقه( 

وبي��رات دييمس��يتي )24( وارمان��دو صديقو )76( 
األهداف.

وانهت البانيا التصفيات في املركز الثاني برصيد 14 
نقطة تاركة امللحق الى الدمنارك التي توقف رصيدها 
عند 12 نقطة، فيما جتمد رصيد ارمينيا عند نقطتني 

في املركز االخير.
وتقام مباريات امللحق ايام 12 و13 و14 نوفمبر املقبل 

ذهابا و15 و16 و17 منه ايابا.
وفي املجموعة ذاتها، أنهت البرتغال التصفيات بفوز 
سابع على التوالي وكان على حساب مضيفتها صربيا 

.1-2
ورفعت البرتغال رصيدها الى 21 نقطة من 8 مباريات، 
وخرجت صربيا خالية الوفاض ب� 4 نقاط في املركز 
اخلامس قب��ل االخير علما انه حس��مت 3 نقاط من 

رصيدها.



مطاعم بجانب كراجات.. وجودة هواء املنطقة احلرفية في اجلهراء.. حدث وال حرج 

المس���تخدمة  التكنولوجيا 
لديها، وللعلم زايس هي التي 
تصنع العدسات الخاصة في 
وكالة ناسا، وأيضا نخطط 
للتوسع بشكل أكبر في الدول 
المجاورة الى جانب استمرار 
الخطة التوسعية في الكويت 

وذلك لخدمة عمالئنا.

أين تجد فرص االستثمار 
الرابحة في العالم حاليا؟

الكوي����������ت  أن  أرى  ٭ 
الدول  الي���وم من  اصبحت 
المغرية لالستثمار وجذب 
المستثمرين من جميع انحاء 
العالم، ولكن البد من الدخول 
في مجاالت جديدة مثل الطاقة 
البديلة، فهناك مصادر كبيرة 
للطاق���ة الشمس���ية يمكن 
استغالها، وهو ما يعمل على 

توليد الطاقة بأقل االثمان.

هل يؤثر انخفاض أسعار 
النفط على االقتصاد الوطني 

ويؤدي به الى العجز؟
٭ حسب دراساتي ستستمر 
االس���عار ف���ي االنخفاض 
البعيد  الم���دى  ولكن على 
الى  سوف تتحسن وتعود 
مستوياتها السابقة. ولكن 
أنه على  القضية األساسية 
الحكوم���ة أن توفر مصادر 
دخل بديلة بأس���رع وقت، 
فأي تأجيل في هذا الموضوع 
ال���وراء،  الى  قد يرجعن���ا 
المجدي  ولعل االس���تثمار 
بالنسبة للدولة يتمثل في 
نقل التكنولوجيا وتصنيع 
الغذاء واالستثمار في القطاع 

الزراعي.

نواجهها داخل السوق الكويتي 
صعوبة استقدام العمالة من 
الخارج وتحديدا من سورية 
والعراق، فأحيانا نحتاج الى 
خبراء من تلك الجنس���يات 
ولكن ال نستطيع استقدامهم 
باإلضافة الى الوقت الطويل 
الستخراج الرخص وتخليص 

االجراءات الصناعية.
باإلضافة الى ان الضريبة 
المنخفضة على  الجمركية 
السلع األجنبية ألحقت ضررا 
الوطنية،  كبيرا بالمنتجات 
اذ ان���ه من الس���هل دخول 
المنتجات ومنافستها  تلك 

المنتجات الوطنية.

ما الخطة المستقبلية 
للشركة؟

٭ نس���عى دائما الى العمل 
أس���اليب  أح���دث  وف���ق 
المس���تخدمة  التكنولوجيا 
في عالم البصريات، ولدينا 
خطة لالنتقال الى تكنولوجيا 
free form وهي ما تتيح لنا 
المجال لتصميم عدسة خاصة 
لكل ش���خص، وتعتبر هذه 
التكنولوجي���ا هي االحدث 
واالغل���ى ثمنا ف���ي الوقت 
 3D ذاته اضاف���ة الى تقنية
printing وس���نعمل وف���ق 
التكنولوجيا الحديثة  تلك 
بالشراكة مع شركة »زايس 
االلمانية« عند افتتاح مصنعنا 
في منطقة »أمغرة« بمحافظة 

الجهراء.
الش���راكة  وتعتبر هذه 
االول���ى م���ن نوعه���ا ف���ي 
العالم، وهي ألول مرة تعقد 
شراكة مع شركة خاصة في 

الس���عودية والعراق  م���ن 
وإيران، وفي العام 1964 شارك 
حسن سعادات للمرة األولى 
في معرض عالمي للنظارات 
في إيطاليا، حيث بدأ التفكير 
في استقدام الموضة الحديثة 
والتكنولوجي���ا البصري���ة 
المتطورة إلى الكويت بهدف 
الرعاية  االرتق���اء بمج���ال 
بالبصر بالكويت إلى مستوى 

المعايير الدولية.
وفي العام 1969 افتتحت 
شركة نظاراتي حسن فروعا 
في عمان، فلم تعد الشركة 
متمركزة في الكويت وحسب 
بل تطورت لتخرج بعيدا عن 
المحلي���ة، وبعدها  الحدود 
افتتحت الش���ركة في العام 
1986 أول صالة عرض واسعة 
لها داخل مجمع المثنى في 
مدينة الكويت، وكان المثنى 
أكب���ر مجمع تجاري  آنذاك 

وسكني في الكويت.
ونجح حس���ن سعادات 
خالل هذه الفترات في ادخال 
إلى  العالمية  الماركات  أهم 
الكويت، ولكن شهدت أوائل 
التسعينيات انعكاسات الغزو 
للكويت في أغسطس1990، 
حيث أغلقت متاجر الشركة 
ونهب���ت ودمر منها الكثير، 
وبعد التحري���ر في فبراير 
1991 اعاد حسن سعادات بناء 
شركته وفي غضون أشهر 
قليلة تم افتتاحها واستأنفت 

الحركة التجارية.

ما المعوقات التي تواجهكم 
بالسوق الكويتي؟

٭ من أه���م المعوقات التي 

توافر آالت التلميع والتجليخ 
الصناعي���ة في ذلك الوقت، 
اضطر إلى بناء آلة التجليخ 
الخاصة به مستخدما رمال 
شاطئ الكويت لصقل وتلميع 
العدس���ات، وأصبح حسن 
النظاراتي األول  س���عادات 
المجاز رس���ميا في الكويت 
بش���هادة من وزارة الصحة 

المنشأة حديثا.
وبعد اس���تقالل الكويت 
ف���ي الع���ام 1961، ح���ددت 
الكويتية معايير  الحكومة 
العناية  جدي���دة لقطاع���ي 
والثقافة الصحية، وهو ما 
ساعد الشركة على تواصل 
نجاحاتها واستقطاب العمالء 

ماذا عن شركة النظاراتي 
حسن، ومتى تأسست؟

٭ تأسس���ت »النظارات���ي 
حسن« في العام 1951، وها 
الي���وم تدخ���ل عقدها  هي 
الس���ابع، وعملت الش���ركة 
خالل هذه الفترة على توفير 
العناي���ة الفضلى بالبصر، 
ويوم���ا بعد يوم تحول هذا 
إلى مس���لمات تدير  المبدأ 
التي يتسع  البصر  صناعة 
نطاقها باستمرار، وتواصل 
اليوم  »النظاراتي حس���ن« 
توفير خدمات العناية بالبصر 
من خالل متاجرها األربعين 
التي تؤّم���ن أفضل خدمات 
الفحوصات االكلينيكية في 
الكويت، وفريقها المؤلف من 
نظاراتيي���ن وتقنيين أكفاء 

يلتزمون بأعلى المعايير.
ولتحقيق التميز في مجال 
البصر، حرصت الشركة على 
إقامة الشراكات مع ماركات 
عالمية، وعندما كان استخدام 
النظ���ارات مجرد وس���يلة 
للعناي���ة بالصحة نجحت 
شركة النظاراتي حسن في 
تحويل استخدامها إلى موضة 
أيضا مساهمة في تغيير نظرة 
المجتمع للنظارات، وبذلك، 
وس���عت متاجره���ا لتضم 
ماركات عالمية ونظارات من 
موردين س���باقين في عالم 

الموضة.
كيف تحولت الشركة بعد 
تأسيسها الى مصنع في مجال 

اإلبصار؟
٭ افتت���ح الوال���د حس���ن 
س���عادات أول متجر له في 
الشرق األوسط، ونظرا لعدم 

كيان سعادات

شراكتنا مع »زايس« 
األملانية األولى بالعالم 
وسيعمل مصنعنا في 

أمغرة وفق أحدث 
التكنولوجيا

حسن سعادات 
النظاراتي األول املجاز 

رسميًا بالكويت من 
وزارة الصحة

زيوت مبياه املجاري ومطاعم بجانب »الكراجات«.. مخالفات ال حصر لها

عندما تعي���ش الصناعة 
في العمارة »مناطق السكن« 
تصبح ظاه���رة كارثية حقا. 
ويبدو أن هذه الظاهرة تتغلغل 
في املناطق املنسية من ناحية 
الرقاب���ة والتفتي���ش مث���ل 
املناطق احلرفية في اجلهراء 
والصليبية واألحمدي والتي 
تضم بنايات صغيرة تتركز 
فيها صناعات غير متجانسة. 
وخ���الل جولة ميدانية قامت  
ها »األنباء« على تلك املناطق، 
أظه���رت حال���ة كبي���رة من 
الفوضى التي تعيش بها هذه 
املناطق وكأن تلك الورش أو 
الصناعات الصغيرة، ان صح 
التعبير، تعيش في عالم آخر 
له قواعد خاصة في التخلص 
من النفايات أو إخفاء العمال 
املخالفني من حيث اإلقامات إذا 
ما زارتهم اللجنة الثالثية في 

يوم من األيام.
وبالع���ودة ال���ى اخللفية 
التاريخية للمنطقتني احلرفيتني 
)اجلهراء والصليبية(، يالحظ 
أنهما منطقتان قدميتان يعود 

تاريخ تأسيسهما الى ما قبل 
أكث���ر من 30 عام���ا، علما ان 
الهدف األساس���ي من إنشاء 
املنطقت���ني كان لبناء مناطق 
حرفية منوذجية يستفيد منها 
الشباب الكويتي في تأسيس 
مشروعات حرفية خاصة بهم، 
إال أنها وزعت في وقت الحق 
على أناس ادعوا أنهم حرفيون 
ثم قسموا الحقا تلك القسائم 
الى عدة أقسام للمتاجرة فيها 

وتأجيرها من الباطن.

تجاوزات ال حصر لها

وخالل اجلولة متت مالحظة 
جت���اوزات كثي���رة باملنطقة 
القدمية ف���ي اجلهراء وكذلك 
األمر بالنسبة للصليبية، حيث 
حتول نش���اط املنطقتني الى 
األنشطة التجارية واخلدمية 
دون وج���ود أي جتانس في 
تقس���يم هذه األنشطة، فثمة 
كراج���ات تلتصق بها مطاعم 
ومحالت حالقة ومحال أخرى 
لبيع الزيوت، وجميعها تلقي 
مخلفاتها في شبكات الصرف 

الصحي باملنطقة، ما تسبب 
في تلوث مياه املجاري وتأكل 
شبكة الصرف وانسداد الشبكة 
في الكثير من األحيان، وهو 
ما يؤدي ال���ى تدمير البنية 

التحتية لهاتني املنطقتني.
ولتقري���ب ص���ورة عدم 
جتانس األنشطة باملنطقتني، 
فقد مت تقسيم قسيمة واحدة الى 
6 أنشطة ما بني محل لتصليح 
الزيوت،  اإلطارات وتبدي���ل 

ومحل لغسيل وكوي املالبس، 
وبنش���ر وكهرباء س���يارات، 
ومكتب تأمني العمولة، وزينة 
سيارات، ومطعم، وجميعها 
تعتبر أنشطة غير متجانسة 

ال ميكن توافقها معا.
وأظهرت اجلولة ايضا عدم 
وجود أي وعي لدى أصحاب 
احمل���ال باملنطقت���ني لطرق 
التخلص من النفايات أو حتى 
اذ تالحظ  البضائع،  تخزين 

آالف الكراتني واملواد األولية 
املخزنة بش���كل خاطئ سواء 
داخل ال���ورش أو خارجها ما 
تسبب في حوادث حريق عدة 
الى أخشاب ونفايات  اضافة 
صلبة ناجتة عن التصنيع مت 

إلقاؤها بالطريق العام.
ومع ع���دم تنظي���م هذه 
املناطق وامتالئها بالكراجات 
الده���ان وح���دادة  ومح���ال 
الس���يارات، ميكن للشخص 
املار هناك أن يستشعر مدى 
التلوث الذي تعاني منه تلك 
املناطق من جودة الهواء امللوث 
الناجت عن االنبعاثات من متركز 
هذه األنشطة إضافة الى وجود 
البالس���تيك  ورش لتصنيع 
واألصباغ تس���كب مخلفاتها 
في مياه الصرف الصحي ما 
يتس���بب في وج���ود روائح 
كريهة وبالتالي تكون مخالفة 
لالشتراطات البيئية املنصوص 
العامة  الهيئة  عليها من قبل 
الذي  للصناعة، وه���و األمر 
تسبب في خلو هذه القسائم من 
العمالة الكويتية واقتصارها 

على العمالة األجنبية وضياع 
فرص كثيرة لتشغيل األيدي 

العاملة الكويتية هناك.

مخالفات سابقة

وكانت بلدية الكويت قد 
أمهلت في وقت سابق أصحاب 
القسائم في املنطقة احلرفية 
ف���ي اجله���راء والصليبية 
إلصالح الوضع القائم فيها، 
إذ إن البلدي���ة بالتعاون مع 
العام���ة للصناعة  الهيئ���ة 
وضعت مدة قانونية مقدارها 
سنة لتعديل الوضع القائم 
في املنطقة احلرفية في كل 
من اجلهراء والصليبية، لذلك 
مت جتدي���د تراخيص هذه 
احملال ملدة سنة واحدة فقط، 
حيث أوقفت البلدية إصدار 
التراخيص لألنشطة املخالفة 
الستعماالت هذه املنطقة منذ 
فترة طويلة، إال انه مت فتح 
التراخيص من جديد وبقاء 
احلال على ما هو مع تعديل 
الرخ���ص اجلديدة  أوضاع 

فقط.

القسيمة الواحدة 
قسمت لـ 6 
أنشطة غير 

متجانسة بعضها
مع بعض

جتديد التراخيص 
احلالية سنة واحدة 

لتعديل الوضع.. 
وإيقافها للمخالف

استحواذ مدعي 
احلرفية على 

القسائم وتأجيرها 
من الباطن

جلني األرباح

التخزين السيئ 
للمنتجات والبضائع 

ينذر بحدوث 
الكوارث واحلرائق

طفح في مياه املجاري بسبب القاء زيوت السيارات في شبكة الصرف الصحي ما تسبب في انسدادها

املدير التنفيذي في شركة النظاراتي حسن د.كيان سعادات لـ »األنباء«:

قصة النظاراتي حسن بدأت من رمال شاطئ اخلليج
يدير املدير التنفيذي في ش�ركة النظاراتي حسن د.كيان س�عادات أقدم شركة نظارات في الكويت، حيث أسس والده حسن سعادات الش�ركة في العام 1951 حتى تصبح اول شركة نظارات في 
الكويت والشرق االوسط ككل. ويفتخر سعادات باإلجناز الذي حققه والده حيث اضطر إلى بناء آلة التجليخ اخلاصة به مستخدما رمال شاطئ الكويت لصقل وتلميع العدسات نظرا لعدم توافر أي آلة تلميع 

صناعية في ذلك الوقت، فكان النظاراتي االول واملجاز رسميا في الكويت بشهادة من وزارة الصحة.
ومنذ توليه ادارة الشركة، لم يأل جهدا في ادخال احدث وسائل التكنولوجيا لالرتقاء في خطوط االنتاج وابتكار تقنيات جديدة في صناعة العدسات والنظارات، حيث يخطط الى االنتقال لتكنولوجيا 
»free form« لتصميم عدس�ة خاصة لكل ش�خص اضافة الى تقنية )3D printing(.كما وقعت الشركة عقد شراكة مع ش�ركة زايس األملانية املختصة في تصنيع العدسات اخلاصة في وكالة ناسا مما 

تعتبر الشراكة األولى من نوعها بالنسبة لزايس، وفيما يلي التفاصيل:

جتاوزات املناطق احلرفية.. عندما تكون الصناعة في العمارة

سوء تخزين قد يتسبب في حوادث حرائق ال حتمد عقباها

أخبار الصناعة

أعلن احتاد الصناعات الكويتية عن االستعداد النطالق 
-KIU EXPO فعاليات معرض احتاد الصناعات الكويتية
2015 برعاية صاحب الس��مو األمير الش��يخ صباح 
األحمد، وبالشراكة مع شركة فور فست وفور فيلمز 
للطباعة والنشر، ومبشاركة نحو 100 مشارك من نخبة 
املصانع احمللية وشركات اخرى ذات العالقة بالقطاع 
الصناع��ي، وذلك في الفترة م��ن 18 إلى 20 أكتوبر 

اجلاري في فندق كراون بالزا »قاعة البركة«.
وسيستضيف »الصناعات« أهم رجال األعمال من غرفة 
جتارة وصناعة البصرة مما يعتبر سابقة تاريخية في 
عالم املعارض نظرا للتشديدات األمنية على اجلنسيات 
 kiu expo العراقي��ة الزائرة للكويت، ويعتبر معرض
حدثا صناعيا مهما خصوصا انه املعرض الصناعي 
الوحيد الذي تبرم فيه صفقات جتارية حيث يعتبر 
معرضا لرج��ال االعمال ومخصصا لتعزيز اواصر 

العالقات ما بني الشركات احمللية والعاملية.
وقد مت تصميم املعرض بش��كل مميز وفريد، حيث 
يعك��س اميان االحتاد بأهمية صناعة اعادة التدوير 
واس��تخدام املواد املعاد تدويرها لتحويل عاملنا الى 
عالم أفضل خال من التلوث، ويعتبر من أهم األهداف 
الرئيسية للمعرض نش��ر الوعي بالقطاع الصناعي 
وأهميته في تعزيز االقتصاد الوطني، باإلضافة الى 
خلق قنوات تواصل ما بني املصانع احمللية والسوقني 
اخلليجي والدولي واملساهمة في دعم وتنمية الصادرات 

الصناعية غير النفطية للكويت.

معرض الصناعات
الكويتية 18 اجلاري

علم��ت »األنباء« ان املجلس البلدي س��يناقش في 
اجتماعه املقبل املقرر عقده بعد عطلة رأس الس��نة 
الهجرية مباش��رة االش��تراطات واملواصفات التي 
وضعتها اجلهات احلكومية املعنية بالقطاع الصناعي 
فيما يخص س��كن العمال املناسب داخل املصانع 
وذلك بعد أن وافقت عليه بلدية الكويت ومت احالته 

للمجلس البلدي فيما بعد لالعتماد األخير.
ومن املتوقع أن يتم الس��ماح بتطبيق قرار مجلس 
الوزراء »رقم 471« والذي اشار الى إلغاء »البند 15« 
مبا يسمح مبنح تراخيص لسكن العمال في املناطق 
الصناعية واحلرفية داخل املس��احات املخصصة 
ل��كل مصنع، على ان يكون ذلك وفق كل حالة على 
حدة شريطة االلتزام بالضوابط واملعايير املعمول 
به��ا لدى اجلهات املختصة وأخذ موافقاتها الالزمة 

بهذا الشأن.

سكن العمال على طاولة
»البلدي« األسبوع املقبل

إعداد: هديل اخلطيب

صفحة متخصصة أسبوعية
تهتم بقطاع الصناعة

للتواصل 
Industry@alanba.com.kw صناعة
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تقيمه »مبرة 
رقية عبدالوهاب 

القطامي لسرطان 
الثدي«

عبد الرزاق العيسى

خالد السبيعي 

عمر طنطاوي

باسمة الدهيم

عبدالرحمن الرباح د.سلوى الشرقاوي 

طاقم »فالي دبي« يعرض خدماته 

VIVA تشارك في أسبوع 
35th GITEX Technology

»وربة« يُطلق حملة خاصة بالبطاقات االئتمانية

»دي أتش أل« تفتتح فرعها الـ 5 بالكويت

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتية VIVA عن مشاركتها 
 35th في فعاليات أس���بوع
GITEX Technology لهذا العام، 
حيث ستقوم بعرض مجموعة 
واس���عة من آخر منتجاتها 
وخدماتها ل���زوار املعرض، 
الذي تستضيفه مدينة دبي 
م���ن 18 إلى 22 أكتوبر 2015 
في قاعة زعبيل مبركز دبي 
التجاري العاملي، وهو احلدث 
األكبر في قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وقبلة 
كبار صناع القرار واإلداريني 

في العالم. 
وتعليق����ا على مش����اركة 
 35th الرابعة في معرض VIVA

أطلق بن����ك وربة حملة 
جديدة خاصة باس����تخدام 
البطاق����ات االئتماني����ة في 
مبادرة جدي����دة للبنك في 
الكويت����ي بهدف  الس����وق 
منح عمالئه احلاليني مزايا 
على استخدام تلك البطاقات 
بأنواعها في مش����ترياتهم، 
تعزي����زا للقيم����ة املضافة 
للبطاقات وتس����هيال على 
العمالء ف����ي إمتام عمليات 

الشراء.
وتتي����ح ه����ذه احلملة 
للعمالء خصائص متميزة 
ومتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية والعديد من املزايا 
بحيث ميكن للعميل استرداد 
مبلغ ثابت ومضمون نسبته 
1% عن كل مشترياته الشهرية 
تلقائيا، كما سيحصل على 
فرص����ة الس����ترداد مبلغ 
حتفيزي لغاية 100% عن كل 
100 دينار من قيمة مشترياته 
الشهرية، وال يشمل العرض 

عمليات السحب النقدي.
وق����ال رئي����س قط����اع 
التوزيع  املبيعات وقنوات 
ف����ي »وربة« خالد جاس����م 
السبيعي: »تقوم سياسة بنك 
وربة عل����ى تقدمي منتجات 
تنافس����ية وحصري����ة في 

أعلنت شركة دي أتش 
أل إكسبرس، املزود الرائد 
عامليا للخدمات اللوجستية، 
افتتاح خامس محطة  عن 
خدمات لها في الساملية في 
مركز تاال بهدف تلبية الطلب 
املتنامي على خدماتها. وقد 
تضاعفت إيرادات دي أتش 
أل إكس���برس الكويت في 
املاضية،  القليلة  السنوات 
وتنام���ت قاع���دة عمالئها 
بنسبة 21% حتى اآلن هذا 
العام. وتعتزم الشركة النمو 
أكث���ر في س���ياق التزامها 
بتزويد العم���الء بخدمات 
لوجس���تية ذات مستوى 

عاملي.
افتتاح شركة دي  وعند 
أتش أل إكسبرس في الكويت 
عام 1977، كانت أول شركة 

انطلقت صباح امس االثنني 
الكويت  فعاليات »مع����رض 
الذي  للنفط والغ����از 2015« 
تقيمه وتنظمه إدارة املعارض 
العربية - البحرين، بالتنسيق 
والتعاون مع شركة معرض 
الكويت الدولي في الفترة من 
12 الى 14 اكتوبر 2015 اجلاري 
في صالة رقم 5 و6 على ارض 
املعارض الدولية مبش����رف، 
مبشاركة فاعلة من مؤسسات 
وش����ركات محلية وإقليمية 
وعاملي����ة، وذلك حتت رعاية 
الوزراء  سمو رئيس مجلس 
الشيخ جابر املبارك، وبحضور 

وزير النفط د.علي العمير. 
وبهذا الصدد، صرحت املدير 
التنفيذي للتسويق واملبيعات 
لدى ش����ركة معرض الكويت 
الدهيم قائلة:  الدولي باسمة 
الكويت  »مؤمتر ومع����رض 
للنفط والغاز 2015 يعد اكبر 
جتمع لصناعة النفط والغاز 
ف����ي الكوي����ت واملنطقة وذا 

أكدت الرئيسة التنفيذية في 
شركة Linkage MENA للتطوير 
القيادي واملؤسسي في منطقة 
الشرق األوسط ودول اخلليج 
والوكيل احلصري لش����ركة 
Linkage العاملي����ة، أن مؤمتر 
الفعال����ة من منظور  القيادة 
نفسي يأتي في وقت حتتاج 
فيه منظمات األعمال إلى قيادات 
ق����ادرة على إحداث الفرق في 
منظمات األعمال سواء كانت 
حكومية أو خاصة وفي وقت 
حتتاج فيه تلك املنظمات إلى 
تنفيذ اس����تراتيجيتها بشكل 
أكثر كفاءة.  وبينت الشرقاوي 
أن املؤمتر تنبع أهميته كونه 
أنه املرة األولى في الش����رق 
األوسط تقام مثل تلك الفعالية 
حول أهمي����ة القيادة الفعالة 
من منظ����ور نفس����ي والذي 
أكتوبر اجلاري  يش����ارك 20 
البنوك والشركات  مبشاركة 
النفطية العاملة وعلى رأسها 
بنك الكويت الوطني وشركة 
صناعة الكيماويات البترولية 
إلميانه����ا بأهمية بناء قدرات 
فرق العمل والعمل على إيجاد 

أعلن���ت ش���ركة عل���ي 
عبدالوهاب املطوع التجارية 
عن مشاركتها في »ماراثون 
حي���اة ال���وردي األول ف���ي 
الكويت« والذي تقيمه »مبرة 
القطامي  رقية عبدالوه���اب 
لسرطان الثدي« في التاسع 
أكتوبر  والعشرين من شهر 
في ممش���ى منطقة مشرف 
بهدف التوعية مبرض سرطان 

الثدي. 
ويه���دف »ماراثون حياة 
ال���وردي األول في الكويت« 
إلى توجيه رس���الة مفادها 
»خطوات قليلة للتغلب على 
الثدي«، وستقوم  س���رطان 
ش���ركة عل���ي عبدالوه���اب 
التجاري���ة بتقدمي  املط���وع 
املساندة والدعم للماراثون 
الذي سيقام في متام الساعة 
السادسة مس���اء في ممشى 
منطقة مشرف، حيث ستكون 
البرامج  اإلعالمية ومقدم���ة 
كارين دير كالوستيان عريفة 
هذا املاراثون، كما س���تقوم 
الذين  باستضافة املشاركني 
التوعية  ف���ي  يكمن دورهم 
الس���رطان وإيصال  مبرض 
رس���الة تقدير ملن استطاع 
التغلب عليه وتقوية عزمية 
الذين مازال���وا يعانون منه 

تلتقي فالي دبي عمالءها 
في مجمع األڤنيوز من خالل 
التي  التفاعلية  منصته���ا 
تعرض بواس���طتها درجة 
رجال االعم���ال واخلدمات 
االخرى املميزة التي تخص 
بها عمالءها وذلك من 17-14 
أكتوبر 2015. وتقدم املنصة 
التفاعلي���ة للناقلة مدخال 
لتجربة السفر على منت فالي 
دبي كما تلقي الضوء على 
شبكتها االخذة بالنمو في 

وتيرة سريعة.
ويستطيع زوار منصة 
فالي دبي جتربة مقاعد درجة 
رجال االعمال واالطالع على 
الريادي  الترفيهي  النظام 
الذي يق���دم أكثر من 1300 
ساعة متواصلة من االفالم، 
التلفزيونية  املسلس���الت 
واملوس���يقى، كما يعرض 
أيض���ا معلوم���ات قيمة، 

GITEX Technology، قال مدير 
إدارة اتصاالت الشركات في 
VIVA عبدالرزاق بدر العيسى: 
»مشاركتنا في هذا املعرض، 
الذي يعد احلدث األكثر ترقبا 
في مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، للعام الرابع على 
التوالي، تثبت ريادتنا مجددا 
خصوصا وأن VIVA هي شركة 
االتصاالت الكويتية الوحيدة 
ف����ي GITEX 2015«. وأضاف: 
التي  التجربة املشوقة  »هذه 
 VIVA ينتظرها أعضاء أسرة
ب����كل حماس، تأت����ي تطبيقا 
الستراتيجية VIVA لتوسيع 
نطاق خدماتها ليس فقط في 
السوق احمللية بل في األسواق 

الس����وق تتوافق مع أحكام 
الغراء  شريعتنا اإلسالمية 
العمالء  وتلبي احتياجات 
وتتجاوب م����ع متطلباتهم 
التي تتزاي����د يوميا بفعل 
التطور االقتصادي والتجارة 
االلكترونية، وحرصنا من 
بنك وربة على متييز عمالئنا 
بعروض جديدة تقدم لهم 
ميزة فريدة على مس����توى 
البطاق����ات االئتماني����ة في 
الكويت وتتيح لهم استعادة 
مبالغ نقدية مباشرة مقابل 
كل عملية شراء تتم بالبطاقة 
بص����ورة تلقائية في نفس 

البطاقة املستخدمة«.
الس���بيعي:  وأض���اف 
العمي���ل من  »س���يحصل 
خ���الل هذا الع���رض على 
استرجاع مبلغ نقدي ثابت 
ومضمون بنس���بة 1% عن 
كل عملية شراء باستخدام 
البطاق���ات االئتمانية من 
خالل جميع نقاط البيع مبا 
فيها اإلنترنت سواء داخل 
الكويت وخارجها، كما  أو 
الدخول في سحب  تخوله 
شهري السترداد حتفيزي 
وقد يصل إلى 100% عن كل 
100 دينار من مش���ترياته 
ويتم استرداد املبلغ تلقائيا 

خدمات لوجستية سريعة في 
الدولة. واستطاعت منذ ذلك 
احلني أن تعكس منو االقتصاد 
الكويتي وتنامي حضورها 
بثبات حت���ى باتت تضم ما 
يزيد على 200 موظف، و50 
مركب���ة، وخم���س محطات 
خدمات، وهي التزال الرائدة 
في السوق في مجال اخلدمات 

اللوجستية.
في هذا اإلطار، قال مدير 
دي أتش أل إكسبرس الكويت 
عمر طنطاوي: »تنتشر شبكة 
دي أتش أل العاملية في 220 
بلدا ومنطق���ة، أي أكثر من 
مجموع عدد الدول املنتسبة 
إلى األمم املتحدة. وبذلك نكون 
اخليار املفضل لدى العمالء 
الذين يبحثون عن ش���ريك 
ميكن االعتماد عليه لتلبية 

مستوى عاملي ويأتي برعاية 
ودعم م����ن وزارة النفط مع 
شريك يتمتع بخبرة واسعة في 
مجال التنظيم والتسويق ممثال 
بشركة ادارة املعارض العربية 
الرائدة خليجيا وإقليميا في 
مجال إدارة وتنظيم معارض 
صناعة النفط والغاز في الشرق 
االوسط والعالم، وهي عضو 
في شركة كل املعارض العاملية، 
حيث حقق هذا املعرض جناحا 
ملحوظا وبامتياز في دوراته 
على مدى االعوام املاضية«. 

ولفت����ت الدهي����م الى أن 
قائمة املشاركني بهذا احلدث 
اكثر من  املتخصص بلغ����ت 
200 جه����ة عامل����ة في مجال 
صناعة النفط والغاز من 27 
دول����ة منها ش����ركات محلية 
وإقليمي����ة ودولي����ة، ممثلة 
ملؤسس����ات حكومية وأخرى 
القطاع اخل����اص جاءت  من 
جميعها الستعراض خبراتها 
وقدراتها في تس����خير أحدث 

قيادات قادرة على بناء الوالء 
لدى موظفي تل����ك املنظمات 
وهو األمر الذي يحقق ويعظم 
النمو  من حتقيق مستويات 

املتزايدة لتلك الشركات. 
وح����ول االس����تفادة من 
املش����اركة من قبل الشركات 
واألف����راد من املش����اركة في 
املؤمتر، أش����ارت الشرقاوي 
هناك الكثير من الفوائد التي 
سيحققها األفراد منها اكتساب 
التأثير النفسي على اآلخرين 
بفاعلية، قدرات كبيرة للتأثير 
النفسي بش����كل يختلف عن 

خريطة تفاعلية باالضافة 
إلى االلعاب مثال »أين في 
العالم؟«، كابينة للتصوير 

اإلقليمية أيضا«.
وسيشارك في هذا املعرض 
كل م����ن ش����ركة االتصاالت 
السعودية STC، وVIVA البحرين 
الستعراض أحدث املنتجات 
واخلدم����ات التي تقدمها هذه 
الشركات في جناحها، حيث 
س����يتولى فريق من اخلبراء 
الرد على استفسارات الزوار 

وأسئلتهم. 
ويعتبر أسبوع جيتكس 
للتقني����ة الس����نوي، احلدث 
األكب����ر املتع����ارف عليه في 
مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )ICT( في منطقة 
الش����رق األوس����ط وأفريقيا 

وجنوب آسيا. 

في حساب البطاقة الرئيسي 
خالل الشهر التالي للشهر 
البطاقة  الذي مت استخدام 
فيه مع إش���عار بواس���طة 
 ،SMS الرس���ائل النصي���ة
وفي حال االس���ترداد في 
الشهر األول ميكن للعميل 
احلصول على فرصة أخرى 
للفوز في الشهر التالي في 
حال استخدم بطاقاته وفقا 
للشروط واألحكام على أن 
تكون عملية االس���تخدام 
مت���ت فع���ال في كش���ف 
احلس���اب، وال يوجد حد 
أدن���ى للعمليات فكلما زاد 
أمام  الفرص  اإلنفاق زادت 
العميل لالس���ترداد بحيث 
يت���م احتس���اب مجموع 
العمليات املستخدمة بقيمة 
100 دين���ار للحصول على 
فرصة االسترداد الشهري 
على اس���تخدام البطاقات، 
وس���يكون ع���دد ف���رص 
االسترداد لفترة لكل شهر 
بواقع مائة فرصة تتراوح 
بني 5% و100%، وتستمر هذه 
احلملة ملدة ثالثة أشهر من 
أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 
2015، حي���ث تش���مل هذه 
احلملة من لديهم بطاقات 

قبل بداية احلملة«.

مختلف احتياجات الشحن. 
نحن في دي أتش أل إكسبرس 
نتبع ثقافة متمحورة حول 
العمالء أوال  العميل، فيأتي 
دائم���ا. وهدفنا أن نس���اعد 
عمالءنا على تنمية أعمالهم 
بتزويدهم بخيارات ممتازة 

للشحن السريع«.
جت���در اإلش���ارة إلى أن 
دي أتش أل رائدة في قطاع 
اللوجس���تية في  اخلدمات 
الشرق األوسط منذ أكثر من 
35 عاما، ويبلغ عدد موظفيها 
حاليا 4400 موظف، وتضم 
220 مركز خدمات ومحطة 
خدمات موزعة على 19 بلدا 
في املنطقة. وستواصل تزويد 
العمالء بحلول لوجس���تية 
ابتكارها  متفوقة، بفض���ل 

ومتيز خدمتها والتزامها.

أجه����زة تكنولوجيا معدات 
البحث وغيره����ا من األمور 

التي تتعلق بالنفط.
وأضافت الدهيم ان املعرض 
واملؤمتر سيشهد اكثر من 180 
جلسة نقاشية ودورات تقنية 
لتبادل املعرف����ة واخلبرات، 
مش����ددة عل����ى أن املعرض 
يعتبر فرصة لتالقي االطراف 
املعنية املختصة بهذا القطاع 
اكثر من 260 خبيرا  بوجود 
بتخصصات مختلفة، يترأس 
بعضها مدي����رون تنفيذيون 
ورؤساء الش����ركات النفطية 
الوطني����ة والدولية وقطاع 
الدهيم  اخلدمات. واختتمت 
تصريحه����ا، داعية اجلمهور 
الى زي����ارة املعرض واغتنام 
فرصة هذا احلدث مبا يتيحه 
من عروض وخبرات عظيمة، 
مذكرة مبواعيد زيارة املعرض 
التي متتد عروضه طوال نهار 
اليوم من الساعة 9:00 صباحا 

حتى 5:00 مساء.

القدرة على معرفة  اآلخرين، 
التحديات التي تواجه منظومة 
العمل بدقة كبيرة للتوصل إلى 
حلول خالقة من شأنها حتقيق 
الثروة واالس����تدامة والنمو، 
مستدركة بالقول إن من الفوائد 
التي يحققها املش����اركون في 
الدورة وضع احللول وصياغة 
التحديات التي تواجه األفراد 
في أي وقت واكتشاف قدرات 
النفس����ي والتركيز  التحليل 
عليه����ا لتعزيزه����ا وتطوير 

أدائها. 
وفي س����ياق متصل، بني 
الرئيس التنفيذي للعمليات في 
الشركة املهندس عبدالرحمن 
راشد الرباح أن االهتمام بإقامة 
مثل تلك املؤمترات يأتي إلميان 
الشركة بأهمية املساهمة في 
بناء وتعظيم قدرات القياديني 
وتطويرها في ظل ما تشهده 
البيئة االقتصادية من تغيرات 
متالحقة ومتسارعة حتتاج إلى 
تعظيم تلك القدرات لتحقيق 
االستراتيجية املطلوبة على 
مستوى الشركات واملنظمات 

واألفراد.

وفعاليات مرحة من ضمنها 
االلغاز املتحركة على بطاقات 

بريدية ضخمة.
إلى ذل���ك، ف���إن زوار 
منصة فالي دبي التفاعلية 
س���يحصلون عل���ى رمز 
ترويجي يخولهم احلصول 
على 10% خصما على بعض 
الرحالت بني الكويت ودبي 
على أن تكون فترة احلجز 

بني 14 و17 اكتوبر 2015.
يذك���ر أن منصة فالي 
دبي التفاعلية تس���تقبل 
زوارها ف���ي الدور االول 
م���ن مجم���ع األڤنيوز - 
قاعة رق���م )1( إلى جانب 
مطعم بول، خالل ساعات 
عمل املجمع من الساعة 10 
صباحا إلى ال� 10 مساء بدءا 
من يوم األربعاء املوافق 
14 أكتوبر إلى يوم السبت 

17 أكتوبر. 27 دولة تشارك  في مؤمتر ومعرض الكويت للنفط والغاز

انطالق مؤمتر »القيادة الفعالة 
من منظور نفسي« 20 اجلاري

»علي عبدالوهاب املطوع« تشارك في ماراثون »سرطان الثدي«

»فالي دبي« تعرض درجة رجال األعمال في »األڤنيوز«

موظفو الشركة خالل مشاركتهم

ايكويت  أعلن����ت ش����ركة 
للبتروكيماويات عن رعايتها 
املؤمتر األول للرعاية املسؤولة 
2015 م����ن تنظي����م االحت����اد 
اخلليج����ي للبتروكيماويات 

والكيماويات )جيبكا(.
وقال الرئي����س التنفيذي 
لشركة ايكويت محمد حسني: 
»متثل الرعاية املسؤولة عنصرا 
أساسيا للتنمية املستدامة في 
هذه الصناعة، ولذلك يعتبر 
تطبيق الشركة ملبادئ الرعاية 
املس����ؤولة جتس����يدا واقعيا 
حلرصنا والتزامنا بس����المة 
جميع األفراد وجميع عناصر 
البيئة واملجتمعات ككل. ومن 
هذا املنطلق، فإن مؤمتر جيبكا 
للرعاية املسؤولة 2015 مناسبة 
قيمة لتجسيد شعارنا »شركاء 
في النجاح« مع جميع األطراف 
ذات العالقة من كل أرجاء العالم 
فيما يتعلق باملواضيع املرتبطة 
بالرعاية املس����ؤولة وغيرها 

مجاالت التنمية املستدامة«.
وأضاف حسني: »خالل العام 
الناجت  2014، جتاوز مجموع 
احمللي اإلجمالي لدول اخلليج 
أكثر من 1.6 تريليون دوالر. 
ومن هذا املجموع، شكلت حصة 
القط����اع الصناع����ي، مبا فيه 
الكيماويات والبتروكيماويات، 
ما يقارب 10%. وفي نفس الوقت، 

متثل الصناعات البتروكيماوية 
والكيماوية املصدر الرئيسي 
الثاني للدخل في دول اخلليج 
من بعد القطاع النفطي. ولذلك، 
التطوير  فإن احلرص عل����ى 
والتنمية املستدامة للصناعة 
البتروكيماوي����ة، م����ن خالل 
الرعاية املسؤولة وغيرها من 
األساسيات، له تأثير إيجابي 
على مستقبل دول اخلليج«.

تعتبر شركة ايكويت أول 
جه����ة كويتية تنال ش����هادة 
واعتماد الرعاية املسؤولة التي 
متثل مبادرة دولية اختيارية 
للصناعة الكيماوية فيما يتعلق 

مبحاور الصحة والس����المة 
والبيئة في كل املجاالت ذات 

العالقة.
وكجزء من مشاركتها في 
املؤمتر، قامت شركة ايكويت 
برعاية حضور طالبني وأحد 
األس����اتذة من كلية الهندسة 
والبترول في جامعة الكويت 
للتفاعل والتواصل مع بقية 
املش����اركني في املؤمتر، حيث 
قام بتمثيل الكلية عضو الهيئة 
التدريسية د.عبدالوهاب املسلم 
من قسم الهندسة الكيميائية 
والطالبان يوس����ف الشمالن 

ومحمد العجمي. 

»إيكويت« ترعى مؤمتر »جيبكا« للرعاية املسؤولة 2015

وزيادة أملهم باحلياة. 
وسيش���مل ه���ذا احلدث 
الفعاليات مثل  العديد م���ن 
تقدمي األطعمة واملشروبات 
للمشاركني وكذلك فعاليات 
مختلفة للصغار كالرسم على 
الوجوه واأللعاب املطاطية 
إلى  والبالون���ات، باإلضافة 
وجود زاوية للفنون احلرفية 
واليدوي���ة، ومس���رح تقام 
في���ه مجموعة م���ن األغاني 
والعروض. وس���يذهب ريع 
املاراثون مباش���رة لصالح 
»مب���رة رقي���ة عبدالوهاب 
القطامي لس���رطان الثدي«، 

الكويتي���ة غير  املؤسس���ة 
الربحية، للمساهمة في عالج 

مئات املصابني بهذا املرض.
التنفيذية  املديرة  وقالت 
للش���ؤون الطبية في »مبرة 
القطامي  رقية عبدالوه���اب 
لسرطان الثدي«، د.لبيبة متيم: 
»منذ تأسيسنا في العام 2003، 
قمنا بتقدمي العالج ألكثر من 
600 شخص مصاب مبرض 
الس���رطان، وذلك عن طريق 
تقدمي الدعم املادي واملعنوي 
والعالج الكيميائي وخدمات 
الطبي دون احلصول  الدعم 

على أي مردود أو مقابل.
ق���ال رئيس  من جانبه، 
مجل���س اإلدارة والرئي���س 
التنفي���ذي لش���ركة عل���ي 
عبدالوهاب املطوع التجارية 
فيص���ل عل���ي عبدالوهاب 
املطوع: »على مدى السنوات 
الست املاضية، قامت شركة 
عل���ي عبدالوه���اب املطوع 
التجارية بتقدمي الدعم املثري 
ل�»مبرة رقي���ة عبدالوهاب 
الثدي«  القطامي لس���رطان 
وذلك من خالل شتى الوسائل 
الرامي���ة إل���ى التخفيف من 
معاناة األشخاص املصابني 
بالس���رطان ومساعدتهم في 

اجتياز محنتهم وآالمهم.

السبيعي: العميل 
سيحصل على 
استرجاع مبلغ 

نقدي ثابت 
ومضمون بـ %1 
عن كل عملية 

شراء
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شهاب الدين: 
هدفنا بناء اقتصاد 

مرتكز على االبتكار 
واملعرفة

الكندري: القطاع 
اخلاص قادر على 

حتقيق طفرة 
اقتصادية

عيادات متنقلة 
تقدم خدمات 
طبية متنوعة 

للمسنني

»KIU EXPO-2015« التقدم العلمي« و»أجيليتي« ترعيان معرض«

الفتا الى أن الشركة جهزت 
البن���ى التحتي���ة للمناطق 
الصناعية اجلديدة، وإنشاء 
وإدارة  وبن���اء وجتهي���ز 
املواقع احلرفية للمساعدة 
التنمية  في اس���تراتيجية 
التطور  الصناعية وعملية 
الصناعي وتطويرها وتنمية 
الوطنية  الك���وادر  مهارات 
العمل  ودع���م وتش���جيع 
احلرف���ي من خالل إنش���اء 
مشروعات حرفية عددية على 
أعلى املستويات وتقدميها 
بأفضل األسعار املتواجدة 

محليا.

خدمات ممن لديهم شبكات 
عاملية. وفي هذا الصدد، تعمل 
أجيليتي مع مصنعي املعدات 
اآللي���ة الصناعية ومعدات 
الطاقة والكهرباء واملنتجات 
الطبية وقطع الغيار لتأمني 
املواد اخلام والقطع الالزمة 

ونقلها إلى األسواق.
وفيما يتعلق بأجيليتي 
للخدمات العقارية قال إنها 
توظف كل إمكاناتها وخبراتها 
وجتهيزاتها للمشاركة في 
العمل التعاوني يدا بيد مع 
الكويتية لتعزيز  احلكومة 
إجناح املشاريع الصناعية، 

مشرف على الصعيد العاملي 
يثبت قدرة القطاع اخلاص 
على حتقي���ق طفرة وقيمة 
الكويتي  مضافة لالقتصاد 
مبا حققته من جناح كبير 
في كل األسواق حول العالم، 
إلى جان���ب دعمها للقطاع 
الصناعي احمللي من خالل 
املتنوعة، حيث  أنش���طتها 
حتتاج الشركات الصناعية 
امل���وردة للم���واد اخلام أو 
أو  الغيار  املصنعة لقط���ع 
املنتجات النهائية إلى خبرات 
خاصة إلدارة سالسل اإلمداد، 
كما حتتاج أيضا إلى مزودي 

إنتاجية  ترفع من مستوى 
وتنافسية النشاط التجاري، 
كما تسهم في تطوير التعليم 
التنفيذي في مجال العلوم 
والتكنولوجي���ا واالبتكار 
للقياديني ولقادة املستقبل، 
وبرامج إعداد ونقل القدرات 
العلمي���ة والتكنولوجي���ة 
واالبتكار م���ن خالل تبادل 
املوظفني بني الشركات محليا 

ودوليا.
من جانبه، قال مدير إدارة 
العقار في شركة أجيليتي 
)راع بالتيني( م.نادر الكندري 
إن أجيليتي منوذج كويتي 

تنمي���ة املوارد البش���رية، 
اللوائح  وحتسني وتعزيز 
والسياس���ات  الرقابي���ة 
واإلجراءات وتطوير برامج 

نقل التكنولوجيا.
وأض���اف أن املؤسس���ة 
الش���ركات من خالل  تدعم 
توفي���ر منح لعق���د برامج 
تدريب والتطوير في مجال 
والتكنولوجي���ا  العل���وم 
واالبت���كار إليج���اد حلول 

للقطاع اخلاص، وعلى وجه 
التحديد الشركات املساهمة 
التي تقدم مساهمات سنوية 
للمؤسسة، وانها أنشأت إدارة 
الشركات واالبتكار لتسهم 
العلمية  الق���درات  في بناء 
املتقدم���ة  والتكنولوجي���ا 
وتساعد على تبني األساليب 
اجلديدة والناشئة، وذلك من 
أجل بناء اقتصاد مرتكز على 
االبتكار واملعرفة، من خالل 

حت���ت رعاي���ة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، تنطل���ق فعاليات 
معرض احت���اد الصناعات 
 )KIU EXPO-2015( الكويتية
بالشراكة مع شركة فورفست 
وفورفيلمز للطباعة والنشر 
مبشاركة نحو 100 مشارك 
من نخب���ة املصانع احمللية 
وشركات أخرى ذات العالقة 
بالقطاع الصناعي، وذلك في 
الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر 
اجلاري في فندق كراون بالزا 

)قاعة البركة(.
وبهذه املناسبة، أعلنت 
الكويت للتقدم  مؤسس���ة 
العلمي وش���ركة أجيليتي 
رعايتهم���ا )راع بالتيني( 
للمع���رض، وقال مدير عام 
الكويت للتقدم  مؤسس���ة 
العلم���ي د.عدن���ان أحم���د 
ش���هاب الدين إن املؤسسة 
تعمل على تطوير القدرات 
العلمي���ة والتكنولوجي���ة 

نادر الكندريد.عدنان شهاب الدين

جناح »بيتك«

فريق البنك يتوسط إدارة اخلدمة املتنقلة لرعاية املسنني في منازلهم 

»بيتك« يعرض منتجاته في جامعة اخلليج

»بوبيان«: عروض مميزة على سيارات »تويوتا«

»التجاري« يطلق حملة »هديتك ألول راتب«

»اخلليج«: خصومات مميزة لدى مطاعم شيراتون

..والبنك يحتفل بالذكرى الـ 25 لليوم العاملي للمسنني

التمويل  تواج���د بي���ت 
الكويتي »بيتك« في جامعة 
اخلليج، من خالل جناح خاص 
ضم فريقا مختصا من البيع 
املباش���ر في »بيتك«، بهدف 
التعريف بس���لة اخلدمات 
واملنتج���ات الت���ي يقدمها، 
وتعزيز أس���اليب التواصل 
العمالء ضم���ن خطة  م���ع 
تسويقية شاملة تستهدف 
الوصول لشرائحهم املختلفة 
أماكن تواجدهم وتقدمي  في 
معلومات ورؤية شاملة عن 

»بيتك«.
ويعمل فريق البيع املباشر 
على تقدمي معلومات للعمالء 
والرد على استفساراتهم مع 
الشاملة حول  الرؤية  ابراز 
»بيتك« وخدماته ومنتجاته 
وأسلوب عمله وخصوصية 
أدائه، مما يساهم في حتقيق 
انطب���اع ايجابي لدى طلبة 
وموظفي ومراجعي جامعة 
التواصل  اخلليج من خالل 

أعلن بن���ك بوبيان عن 
عروضه املميزة لسيارات 
تويوتا اجلديدة بالتعاون 
مع ش���ركة محم���د ناصر 
الس���اير وأوالده )الوكيل 
احلصري لسيارات تويوتا( 
وذلك في إط���ار العروض 
املميزة لعمالئه مع شركاء 
استراتيجيني متنوعني من 
أجل خدمة مختلف الشرائح 

من عمالئه.
الذي  ويشتمل العرض 
يستمر حتى نهاية نوفمبر 
الق���ادم عل���ى خصومات 
حصري���ة عل���ى جمي���ع 
موديالت سيارات تويوتا 
بفت��رة س��داد للتمويل ال 
تقل عن 5 سنوات باإلضافة 
إل���ى مجموعة من املزاي���ا 
االخ�����رى وم���ن بينه���ا 
احلص��ول عل���ى صيانة 
مجانية ملدة 5 س���ن��وات 

أعلن البنك التجاري عن 
إطالق حملة جديدة موجهة 
للموظف���ني الكويتي���ني في 
القطاع احلكومي والنفطي 
حتت عن���وان »هديتك ألول 
راتب وأكثر من التجاري«. 

وعن احلملة اجلديدة التي 
أطلقها البنك ومزاياها، أوضح 
مدير عام قط���اع اخلدمات 
املصرفية لألفراد بول داود 
أن جميع العمالء الكويتيني 
الذي���ن يقوم���ون بتحويل 
رواتبهم إلى التجاري خالل 
فترة احلملة واملمتدة من 11 
اكتوبر 2015 حتى 31 مارس 
2016 سيحصلون على هدية 
فورية بقيمة تتراوح بني 200 
دينار و500 دينار حس���ب 

الراتب الذي يتم حتويله. 
وكش���ف داود أن هؤالء 
العم���الء س���وف يتأهلون 
أيضا لدخول سحوبات على 
سيارة بي ام دبليو X5 الفخمة 
بحيث تقام هذه السحوبات 

أعل����ن بن����ك اخلليج عن 
منح عمالء اخلدمة املصرفية 
املميزة خصما خاصا 10% لدى 
مطاعم فندق شيراتون الكويت 
وفوربوينت����س ش����يراتون 
الكوي����ت. ويس����ري العرض 
اجلديد من بنك اخلليج لغاية 

31 أغسطس 2016.
ومن خالل ه����ذا العرض، 
يحصل عمالء اخلدمة املصرفية 
املميزة لدى بنك اخلليج على 
ل����دى العديد من  خصم %10 
املطاع����م العريق����ة في فندق 
ش����يراتون الكويت. ويعتبر 
فندق ش����يراتون الكويت من 
ال�5  أعرق وأفخم فنادق فئة 
جن����وم، ويقع في قلب املركز 
التج����اري ومركز األعمال في 
الكويت. ويعمل الفندق حتت 
مظلة مجموعة »س����تاروود« 
العاملية للفنادق واملنتجعات 
حيث يحمل العالمة التجارية 
»لكشري كولكشن«. ويضم 
فندق شيراتون الكويت مطاعم 
متنوعة وأفرع وحيدة لها في 

مجمع األڤنيوز.
البن����ك أن املطاعم  وذكر 
املش����مولة باخلص����م ه����ي: 
مطعم الري����كاردو الراقي في 

دعم بنك اخلليج مؤخرا 
الف���رق الطبية ف���ي اخلدمة 
املتنقلة لرعاية املس���نني في 
منازلهم، وذلك احتفاال باليوم 

العاملي للمسنني. 
ومنح���ت مب���ادرة بنك 
اخللي���ج الدعم املالي للفرق 
الطبي���ة من خ���الل تغطية 
تكاليف االس���تعانة بس���تة 
فرق طبية بالكامل تتألف من 
أطباء، ممرضني واخصائيي 
عالج طبيعي يقومون بزيارة 
منازل املسنني لتقدمي اخلدمات 
العالجية في جميع محافظات 

الكويت. 
ويفخ���ر البن���ك برعاية 
هذه املبادرة التي تساهم في 
توفير خدمات طبية أفضل 
وذات ج���ودة عالي���ة لكبار 
الس���ن في الكوي���ت خاصة 
ممن يتعذر عليهم احلضور 
إلى املستشفيات أو العيادات 
للحص���ول عل���ى الرعاي���ة 
الروتيني���ة التي يحتاجون 

إليها.

املباش���ر معهم، ويؤدي إلى 
استقطاب شرائح مهمة من 

العمالء.
وأت���اح تواج���د »بيتك« 
في جامعة اخلليج، فرصة 
التعرف على تفاصيل خدماته 
ومنتجاته املتنوعة، املصرفية 
من حسابات وودائع وبطاقات 

م��ن دون حتدي��د املسافة 
والكفال���ة ملدة س���نتني او 

بتاريخ 3 يناير 2016 و3 ابريل 
الى أنه ميكن  2016، مشيرا 
للعمالء الراغبني في االنضمام 
لهذه احلملة احلصول على 
التفاصي���ل املرتبط���ة  كل 
به���ا واملزايا الت���ي توفرها 
عن طري���ق االتصال مبركز 

فندق شيراتون الكويت، هذا 
وباإلضافة الى مطاعمه العريقة 
الت����ي تس����تقبلكم أيضا في 
الغراند أڤنيو � مجمع األڤنيوز، 
الهندي،  حيث مطعم بخارى 
اللبناني، شهريار  الطربوش 
اإليران����ي، مطع����م احلمراء 
العاملي واملقه����ى اإلجنليزي 
الذي يقدم أفخر وأجود أنواع 
الشاي اإلجنليزي. وأما فندق 
فوربوينتس شيراتون الكويت 

املتنقلة لرعاية  واخلدمة 
املسنني في منازلهم هي إحدى 
اخلدم���ات التي تقدمها إدارة 
رعاية املسنني التابعة لوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل. 
ويختص هذا القسم برعاية 
املسنني في منازلهم بجميع 
الكويت، وتشير  محافظات 
التقارير إلى استفادة أكثر من 
3500 مسن ومسنة وعائالتهم 
من هذه اخلدمات والتي تشمل: 
الفحوصات الروتينية وفحص 

ائتمانية، والتمويلية واخلطط 
االس���تثمارية، واملزايا التي 
يخص به���ا كل ش���ريحة، 
والتسهيالت االئتمانية التي 
يقدمها، مبا يعبر عن اهتمام 
»بيت���ك« بعمالئ���ه، وتبني 
خطط وبرامج تسويقية تعزز 

ريادته وحصته السوقية.

30 أل���ف كم ايهم���ا أقرب 
وتسجي��ل مج��اني بامل��رور 

والتأم��ني ض��د الغي�ر.
وأكد بن���ك بوبيان في 
البيان الصحفي أن الفترة 
املقبلة سوف تشهد طرح 
املزيد من العروض املميزة 
اخلاصة بتمويل السيارات 
لعم���الء البن���ك انطالق���ا 
م���ن أهمية ه���ذا القطاع، 
الس���يارة  حيث أصبحت 
م���ن ضروري���ات احلياة 

اليومية. 
يذك���ر أن موظفي بنك 
بوبيان متواجدون على مدار 
الساعة في كبرى وكاالت 
وشركات السيارات احمللية 
لتقدمي اخلدمات والنصائح 
املطلوبة للعمالء التي تتعلق 
بتمويل السيارات مع شرح 
أبرز مزاي���ا التمويل التي 

يقدمها البنك.

أو زيارة  بالبن���ك  االتصال 
أقرب فرع له���م أو الدخول 
على موقع البنك على شبكة 

االنترنت. 
إلى  آلية االنضمام  وعن 
هذه احلملة واالستفادة من 
املزايا التي توفرها، بني داود 
أنه باس���تطاعة أي موظف 
راتب���ه يف���وق 500 دينار 
س���واء مت تعيينه حديثا أو 
في اخلدمة الفعلية من سنني 
إلى  القيام بتحوي���ل راتبه 
البنك واالس���تفادة من هذه 
الت���ي مت تصميمها  احلملة 
خصوصا بصورة تناس���ب 
املوظفني الكويتيني العاملني 
في القطاع النفطي واحلكومي، 
باإلضافة إلى احلصول على 
العديد من املميزات اإلضافية 
الت���ي يوفره���ا التج���اري 
لعمالئه من حلول وخدمات 
مصرفي���ة وعروض مميزة 
تلبي احتياجاتهم وترتقي 

ملستوى تطلعاتهم.

وال����ذي أصبح بح����ق وجهة 
مريحة لزبائنه فيقدم مطعم 
السيف مجموعة متنوعة من 
األطباق الشهية ضمن البوفيه 

اليومي.
ويلتزم بنك اخلليج مبنح 
عمالء اخلدمة املصرفية املميزة 
منتجات وعروضا قيمة، فضال 
ع����ن مجموعة واس����عة من 
اخلدمات املصرفية واملنتجات 
املالية واالستثمارية. ويسعى 
بنك اخلليج أيضا إلى تقدمي 
األفضل في خدمة العمالء، حيث 
مت تكرمي البنك مؤخرا بجائزة 
»أفض����ل خدم����ة للعمالء في 
الكويت« من مجلة »بانكر ميدل 

إيست« � جوائز الصناعة.
ولالستفادة من هذا العرض، 
يتعني على العمالء استخدام 
إحدى بطاق����ات بنك اخلليج 
املمي����زة، س����واء بطاقة فيزا 
انفنيت أو وورلد ماستركارد أو 
ماستركارد البالتينية، أو فيزا 
أو بطاقة السحب  البالتينية 
اآللي اخلاصة بعمالء اخلدمة 
املصرفية املميزة عند الدفع في 
مطاعم فندق شيراتون الكويت 
وفوربوينت����س ش����يراتون 

الكويت.

العناية  املؤشرات احليوية، 
باألسنان، املتابعة الغذائية، 
الس���كري،  رعاي���ة مرضى 

واالستشارات النفسية.
وعلى الصعي���د الدولي، 
يصادف هذا العام الذكرى ال� 
العاملي  25 لالحتفال باليوم 
للمس���نني على النحو الذي 

حددته األمم املتحدة. 
وجتدر اإلشارة إلى تأكيد 
األمني العام لألمم املتحدة بان 
كي مون على أهمية تضافر 
اجله���ود وضمان تس���اوي 
اجلميع في الكرامة اإلنسانية 
وضرورة عدم جتاهل حقوق 
أي فرد م���ن أي فئة عمرية 
كانت. وتشير اإلحصاءات إلى 
الزيادة في نسبة األشخاص 
البالغني من العمر 60 عاما، 
حيث م���ن املتوقع أن تصل 
إلى 1.4 مليار نسمة بحلول 
عام 2030، لذا يتحتم علينا 
العم���ل على توفير  جميعا 
أفضل اخلدمات االجتماعية 

والصحية في هذا املجال.

»برقان« يتابع ساعات عمله 
بفرع املطار خالل عطلة العام الهجري

أعلن بنك برقان أن فرعه 
املتواجد مبطار الكويت الدولي 
س���يكون مس���تمرا بالعمل 
بس���اعات عمله االعتيادية 
الس���تقبال عمالئ���ه خالل 
عطلة العام الهجري اجلديد 
م���ن الس���اعة 8:00 صباحا 
الساعة 10:30 مساء،  وحتى 
علما أن باقي ف���روع البنك 
ستعطل أعمالها يومي األربعاء 
واخلميس 14 و15 أكتوبر 2015، 
على أن تباشر جميع الفروع 
أعمالها في البنك يوم األحد 

املوافق 18 أكتوبر 2015.
وتعك���س ه���ذه املبادرة 

اهتمام البن���ك في تقدمي كل 
اخلدمات املصرفية لعمالئه 
أثن���اء ه���ذه  واملس���افرين 

اإلجازة. 
وملزي����د م����ن املعلومات 
واالستفسارات حول جميع 
خدمات ومنتجات بنك برقان 
الهجري  الع����ام  خالل عطلة 
اجلدي����د، يتعني على العمالء 
االتصال مبركز خدمة العمالء. 
وبهذه املناس����بة يتقدم بنك 
برق����ان بالتهنئة لكل عمالئه 
الكرام معربا عن خالص أمنياته 
بحلول هذا العام اجلديد، وكل 

عام وأنتم بخير.

..ويعلن فائزي »يومي«
أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات 

اليومية على حساب يومي وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 
5000 دينار وكان احلظ في هذه السحوبات من نصيب: 

فخرية علي التوره، عبدالوهاب الوزان، نوال محمد، عماد 
عبدالرزاق الفهد، بدر عصام ابوخمسني.

هذا وقد أضاف بنك برقان مؤخرا سحب ربع سنوي 
حلساب »يومي« للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف 

دينار مما يعد نقلة جديدة تضيف فرصا أكبر، وللتأهل 
للسحوبات الربع سنوية يتعني على العمالء أال يقل 

رصيدهم عن 500 دينار ملدة شهرين كاملني قبل تاريخ 
السحب وكما ان كل 10 دنانير متثل فرصة واحدة لدخول 

السحب، وإذا كان رصيد احلساب 500 دينار وما فوق، 
سوف يكون صاحب احلساب مؤهل للدخول في كل من 

السحوبات اليومية والربع سنوية.
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اختتمت مسرعة المشاريع الصغيرة 
»بريلنت الب« مش���اركتها في مؤتمر 
South Summit والذي أقيم في العاصمة 
االسبانية مدريد لمدة 3 أيام هي: 7 و8 
و9 أكتوبر الجاري، بحضور وتكريم من 
ملك اسبانيا فيليب السادس، وبمشاركة 
10 مشاريع كويتية ناشئة، وتواجد نحو 

12.500 زائر. 
وش���هد المؤتمر مش���اركة اكثر من 
400 ش���ركة متخصصة في االستثمار 
المبكر بالمشاريع التكنولوجية الناشئة، 
حيث كانت هناك منافسة كبيرة بين 100 
مشروع ناشئ من قطاعات تكنولوجية 
مختلف���ة، وذلك لتب���ادل الخبرات مع 
المتخصصين في ه���ذا المجال، وفيما 
يلي نعرض اهم المشاريع التكنولوجية 

الناشئة المشاركة من الكويت:

٭ الفئات المشاركة من المشاريع 
الكويتية 

1- الفئة األولى:  المش���اركون بجناح 
في المؤتمر. 

2- الفئة الثانية: المشاركون في مسابقة 
ال� 100 مشروع ناشئ.

3- الفئة الثالثة: هي المبادر الزائر.
وقد شارك في الفئة االولى من الكويت، 

المشاريع التالية:
٭ مشروع 965flowers، وهو يعتبر السوق 
االلكتروني الكويتي للهدايا والكماليات 

والورود االول في الكويت.
٭ مشروع Ayiwa، مشروع للتسويق 
االلكتروني والدعايات عبر شاش���ات 

الهاتف المحمول.

٭ مشروع Myu، هو مشروع تعليمي 
يربط بين المجتمع���ات الطالبية بكل 

مراحلها وبين المدرسين. 
٭ أما الفئة الثانية، وهى المشاركون 
في مسابقة ال� 100 مشروع، فتم اختيار 
3 مشاريع من الكويت وذلك بتعاون 
مسبق بين »بريلنت الب« والسفارة 
األميركية بالكويت، والتي أثبتت أن 
دوره����ا ال يقف فقط عن����د العالقات 
الديبلوماسية بل أيضا في تعزيز دور 
الش����باب الطموح والمبادر، لذلك تم 
ابتعاث 3 مشاريع كويتية على نفقة 
السفارة األميركية بالكويت لالستفادة 
من هذه التجربة العالمية، والمشاريع 

الثالثة هي: 
Boxit -1، ه���و مش���روع يوفر خدمات 

التخزين بطريقة تكنولوجية.
Bookr -2، ه���و مش���روع تكنولوجي 
متخص���ص بتوفي���ر خدم���ات حجز 
الصالون���ات ومعرفة آخ���ر العروض 

الخاصة بها.
Bubble Rumble -3، هي احدى ألعاب 

الجوال ذا التقنية العالية.
٭ أما الفئة الثالثة، وهي الفئة الزائرة 
التي تطمح الى العالمية من المشاريع 
الكويتية، وشارك فيها 3 مشاريع هي: 
Tikkti -1، وهو مشروع لحجز التذاكر 

عن طريق الجوال. 
Fan Scan -2، هو مشروع متخصص 
لبرنام���ج  التس���ويقي  باالحص���اء 

انستغرام.
Whatsonyourfork -3، ه���و مش���روع 

لإلرشادات الغذائية.

»سيلفي« للمبادرين املشاركني مبشاريع ناشئة من الكويت 

جانب من جناح »بريلنت الب« في املؤمتر 

شعارات لبعض املشاريع املشاركة من الكويت 

»سيلفي« ملؤسس مسرعة املشاريع الصغيرة »بريلنت الب« الزميل ندا الديحاني مع ملك إسبانيا فيليب السادس 

»الصندوق الوطني« يعقد املنتدى األول 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة

خالل زيارة املوقع اإللكتروني 
nationalfund.gov.kw الفتا 
إل���ى أن املش���اركة الفاعلة 
وإب���داء اآلراء واملالحظات 
ستؤدي إلى اخلروج بنتائج 
إيجابية تصب في صالح دعم 

وتطوير هذا القطاع.

أعلن الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوس���طة أنه 
حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
األول  املنت���دى  س���يعقد 
للمش���روعات الصغي���رة 
واملتوس���طة يومي 21 و22 
من أكتوبر اجلاري في فندق 

شيراتون الكويت.
وقال الصندوق أن وزير 
التجارة والصناعة د.يوسف 
العلي سيفتتح املنتدى الذي 
تش���ارك فيه ش���خصيات 
عاملي���ة وإقليمية من بينها 
اللورد جوناث���ان مارالند 
عضو املجلس االستشاري 
األعلى للصن���دوق وأنابل 
غوانزالس م���ن مجموعة 

البنك الدولي.
وأض���اف الصندوق أن 
برنامج املنتدى حافل بعدد 
الهامة  م���ن املوضوع���ات 
املتعلقة بقطاع املشروعات 
واملتوس���طة  الصغي���رة 
إضافة إلى جلسات وحلقات 
نقاشية الستعراض مختلف 
التجارب في هذا القطاع على 
املستوى اإلقليمي واآلسيوي 

والعاملي.
وأك���د الصندوق أهمية 
االس���تفادة م���ن مختلف 
التي س���تعرض  التجارب 
خالل املنتدى مش���يرا إلى 
الهام للمش���روعات  الدور 
الصغيرة واملتوس���طة في 

دعم االقتصاد الوطني.
وأوض���ح الصن���دوق 
الدع���وة موجهة لذوي  أن 
االختص���اص والعالقة في 
تطوير قطاع املش���روعات 
الصغيرة واملتوسطة كما 
ميكن للمهتمني التسجيل من 

د.محمد الزهير 

 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« 

مجالت اقتصادية عاملية
ينصح بقراءتها باستمرار

االقتصاد هو عصب احلياة وترتبط به جمع جوانب حياة اإلنسان بشكل أو 
بآخر، وكثيرا ما قامت حروب من أجل السيطرة على املوارد الطبيعية أو من أجل 
استغالل غنى املوارد البشرية التي ميتلكها البلد اآلخر، وتزداد أهمية االقتصاد 
في عصرنا احلالي الذي أصبح فيه خبر انخفاض س�عر النفط أو الذهب وتباطؤ 
النمو في الصني متصدرا نشرات األخبار. ومن هنا جاءت أهمية االطالع الواعي 
على جديد األحداث والتحلي�الت الصادرة من جهات أو مراكز أبحاث موثوقة، 
من أجل أن يصبح الش�خص واعيا حقا مبا يدور حوله، يصب�ح االطالع »إلزاميا« 
حينما يكون القارئ يدرس في مجال إرادة األعم�ال أو االقتصاد أو غيرهما من 
التخصصات ذات العالقة، أو كان من رواد األعمال وميتلك مشروعا يعمل عليه، 
واالهم م�ن ذلك هو ان قراءة هذه املجالت املتخصص�ة ال تفيد فقط في رفع 
درجة الوعي لدى القارئ، بل تعطيه أيضا أدوات ووس�ائل تساعده على إدارة 
حياته بشكل أفضل، لذلك نعرض فيما يلي افضل 10 مجالت اقتصادية عاملية 

ينصح بقراءتها باستمرار: 

Inc Magazine مجلة
هي إحدى أشهر املجالت 
االقتصادية في العالم، ويكتب 
فيها بعض من أفضل اخلبراء 
االقتصادي���ني، حي���ث تهتم 
بتوجيه املديرين التنفيذيني 
وأصحاب املشروعات املتوسطة 
نحو النجاح، وتصدر قائمة 
بأكثر 5 آالف شركة ناشئة منوا 
في الواليات املتحدة، وأيضا 
قائمة Under 30 30 وهي قائمة 
سنوية ألفضل 30 رائد أعمال 

حتت سن ال� 30.

 Harvard Business  مجلة
Review

هي مجلة صادرة عن كلية هارفارد 
لألعمال ص���درت في عام 1922، 
وحتتل مكانة مرموقة في عالم 
اإلدارة واألعم���ال، ومت إط���الق 
النسخة العربية منها في 2015، 
وهي متاحة للشراء عبر اإلنترنت 

بسعر 10 دوالرات.

Financial Times  مجلة
 Financial  تعتبر مجلة
Times م���ن املجالت التي 
يتابعه���ا أب���رز املديرين 
التنفيذي���ني حول العالم، 
حيث يكتب فيها املستثمر 
األميرك���ي وارن بافيت، 
وتعرض جديد التحليالت 
ليس في االقتصاد وحده، 
بل وفي السياس���ة أيضا، 
وهو م���ا يجعلك في قلب 

األحداث دائما. 

 Wall street جري�دة
journal

هي جري���دة يومية تهتم 
باألخب���ار االقتصادي���ة 
والقضاي���ا املالي���ة ف���ي 
الواليات املتحدة والعالم، 
ويأتى اس���مها من شارع 
»وول ستريت« الذي يشكل 

قلب املدينة املالي.

Fortune Magazine مجلة
يعتبر أحد األسباب التي 
جعلت هذه املجلة من أفضل 
املج���الت االقتصادي���ة هو 
شموليتها جلميع اجلوانب، 
مث���ل: االقتص���اد العامل���ي، 
واملش���اريع  والش���ركات، 
الناشئة، وغيرها، فهى تشتهر 
املجلة بقوائمها السنوية التي 
ينتظره���ا الكثيرون، والتي 
من بينها: »أقوى النساء في 
العالم«، »أغنى 40 شخصا قبل 

.»500 Fortune«ال� 40«، و

The Economist  مجلة
هي مجلة اقتصادية 
أسبوعية تصدر من لندن 
وتهتم بأخبار االقتصاد، 
وتصدر هذه املجلة بشكل 
أسبوعي، وتغطي باإلضافة 
إلى أخبار االقتصاد، أخبار 

التقنية والفن وغيرها.

Entrepreneur مجلة
تختص ه���ذه املجلة 
ب���رواد األعم���ال، حيث 
س���يجدون ف���ي داخلها 
أحدث االستراتيجيات في 
التسويق واإلدارة والتقنية 
وغيره���ا، وباإلضافة إلى 
املقاالت تض���م صفحات 
املجلة ايضا مقابالت مع 
أب���رز رواد األعمال حول 

العالم.

Forbs مجلة
هي مجل���ة أميركية 
تصدر بش���كل ش���هري، 
تأسست عام 1917، وتهتم 
بأخب���ار االقتصاد وعالم 
املال، وتتميز باحلضور 
اجليد في منطقة الشرق 
األوسط، كما أن لها نسخة 

عربية أيضا.

Business Week مجلة
بعي���دا ع���ن الضجي���ج 
والصخب اليومي الذي يطغى 
على عالم األعمال هذه األيام، 
تعطيك هذه املجلة أبرز وأهم 
األحداث باإلضافة إلى حتليالت 
عميقة ملجري���ات االقتصاد 
العاملي، حيث ميكن أن يحصل 
القارئ على مواضيع املجلة 
بشكل دائم عن طريق االشتراك 

املدفوع.

Business Insider موقع
هو موقع إخباري أميركي، 
مت إطالقه في فبراير 2009، ال 
يركز فقط على أخبار املال، بل 
أيضا على األحداث السياسية 
احلاصل���ة وتأثيراتها على 

االقتصاد.
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آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

اليوم.. »املقاصة« ترسل مالحظاتها على الئحة الهيئةاالقتصادية
علمت »األنباء« من مصدر مطلع داخل الشركة الكويتية للمقاصة أن الشركة سترسل مالحظاتها على 
مسودة الالئحة التنفيذية لقانون إلى هيئة أسواق املال اليوم »الثالثاء«. وقال املصدر: ان مالحظات »املقاصة« 
حول الكتاب الرابع من مسودة الالئحة التنفيذية والذي يتضمن املواد اخلاصة ببورصات األوراق املالية 
ووكاالت املقاصة بعضها مالحظات جوهرية وبعضها عبارة عن استفسارات حول بعض املواد.
يذكر أن هيئة أسواق املال ستبدأ بعد 15 أكتوبر اجلاري النظر في املقترحات واملالحظات واالستفسارات 
التي ستردها من نحو 14 جهة إلعادة صياغة الالئحة بشكلها النهائي متهيدا إلقرارها في 10 نوفمبر املقبل.
شريف حمدي

املدير اإلقليمي لشركة وفرة لالستشارات التابعة للمؤسسة يكشف عن االستثمارات العاملية وعوائدها

»التأمينات االجتماعية«.. عهد جديد وشفافية مالية واسعة

52 صندوقا استثماريا منها 
اململ���وك لها وأخ���رى تقوم 
بإدارته، وقيام الشركة بطرح 
من 5 إلى 10 صناديق جديدة 
القطاع  سنويا، غالبيتها في 

العقاري.
واشار إلى ان منو استثمارات 
الهيئات واملؤسسات احلكومية 
الكويتية لدى الشركة خالل 5 
سنوات االخيرة، وذلك بسبب 
الفوائض املالية التي حققتها 
تلك اجلهات وارتفاع اسعار 
النفط، الفتا إلى انه إذا استمر 
انخفاض اسعار النفط خالل 
السنوات املقبلة فمن املتوقع ان 
تخفض املؤسسات احلكومية 
الكويتية استثماراتها اخلارجية 

التي تديرها الشركة.
أن  الى  جت���در اإلش���ارة 
ش���ركة مجموع���ة وف���رة 
لالس���تثمارات االستثمارية 
تأسس���ت ف���ي الع���ام 1985 
كذراع استثمارية في أميركا 
الش���مالية للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية وغيرها 
م���ن املؤسس���ات الكويتية، 
تعم���ل انطالقا م���ن مدينة 
نيوي���ورك مع أفرع ومكاتب 
في س���ان دييغو � كالفورنيا 
والكوي���ت، وذلك إضافة الى 
تقدميها املشورة واستكشاف 
الفرص االستثمارية املؤاتية 
للمؤسسات العاملة في الكويت 

واخلليج.

خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد أمس في مقر املؤسس���ة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
متهيدا الحتفال الشركة بذكرى 

الثالثني لتأسيسها.
وذكر ان متوس���ط العائد 
على االس���تثمار الذي تطلية 
الصنادي���ق الس���يادية مثل 
التامينات وهيئة  مؤسس���ة 
االستثمار يتراوح بني %5.5 
و6%، مبينا ان متوسط العائد 
على االستثمار لدى الشركة 

يفوق هذه النسبة.

صناديق وفرة

وبني ان الشركة تدير نحو 

محمود فاروق

يبدو أنه عهد جديد فتحته 
املؤسس���ة العامة للتأمينات 
االجتماعية، حيث كش���فت 
ش���ركة وفرة لالستشارات 
االستثمارية التابعة للمؤسسة 
التي  عن حجم االستثمارات 
الش���ركة للتأمينات  تديرها 
وصناديق س���يادية كويتية 
وخليجية بينها الهيئة العامة 
لالس���تثمار وأماكن توّزعها 
وعوائدها، وذلك على لسان 
املدير االقليمي في الش���ركة 
غازي الهاجري الذي لم يتردد 
في االجابة عن أي سؤال في 
مؤمت���ر صحاف���ي أمس في 

»التأمينات«.
وجاء املؤمتر مبناس���بة 
الثالثني لتأس���يس  الذكرى 
الشركة، حيث ستقيم حفال 
في هذه املناسبة في 19 اجلاري 
كم���ا ستس���تضيف منتدى 
للمستثمرين في 20 اجلاري 
يجمع كب���ار املس���تثمرين 

احملليني والعامليني.
وف���ي التفاصي���ل، ق���ال 
الهاجري ان افضل استثمار 
في الوقت احلال���ي بالقطاع 
العق���ار االميرك���ي، حي���ث 
يشكل نحو 17% من إجمالي 
استثمارات الشركة، ويتوافق 

)هاني عبداهلل(  املدير اإلقليمي لشركة وفرة لالستشارات االستثمارية التابعة ملؤسسة التأمينات غازي الهاجري خالل املؤمتر الصحافي أمس 

منتصف عام 2015، وأضاف 
أنه���ا تس���تثمر 17% من هذه 
األص���ول في ش���ركة »وفرة 
كبيتال بارتنرز« كشركة تابعة 
تخض���ع إلدارتها متخصصة 
بصفة رئيسية باالستثمارات 
اإلسالمية، إضافة الى 22% هي 
نسبة االس���تثمارات البديلة 
كما تش���كل األصول اخلاصة 
ما نس���بته 14% من إجمالي 
االص���ول و14% أخ���رى هي 
نسبة االستثمار في احملافظ 
املالية، واملساهمات املباشرة 
اليها استثمارات  3% يضاف 

اخرى نسبتها %13.
تصريحات الهاجري جاءت 

مع استراتيجية الشركة التي 
تتميز بالتحفظ واالستثمار 
املدر بعوائد عالية وبأقل قدر 

من املخاطر.
الى ان  الهاجري  واش���ار 
الشركة تدير اصوال جلهات 
حكومية وخاص���ة )كويتية 
وخليجي���ة( تص���ل حجمها 
نح���و 18.6 ملي���ار دوالر في 

»التأمينات« 
وهيئة االستثمار 

تطلبان عائداً عند 
5% حاليًا.. ونحن 

نتجاوزه

ندير 18.6 مليار 
دينار لـ »التأمينات« 
و»هيئة االستثمار« 
وجهات حكومية 
خليجية والبنك 

الوطني

مازلنا نتلقى أموااًل 
من »التأمينات« 

رغم انخفاض النفط

رفع الفائدة األميركية سيتأخر

أميركا.. االستثمار اآلمن

ال تأثير على استثمارات 
»وفرة« بعد خروج الرجعان

توقع غازي الهاجري ان يرفع الفيدرالي االميركي 
الفائدة عند 6 اشهر، مبينا ان نسبة االرتفاع ستكون 

محدودة في البداية.
وقال ان منو االقتصاد العاملي يسير بشكل بطيء وهو 

ما يدعو السلطات إلى التأني قبل اتخاذ خطوة رفع 
الفائدة.

قال غازي الهاجري ان تطبيق القانون االميركي سبب 
رئيسي في تركز استثمارات الشركة هناك، اضافة إلى 

الفرص االستثمارية الواعدة التي ترها الشركة جيدة هناك 
مقارنة باالسواق االخرى.

اكد الهاجري أال تأثير مباشر على استثمارات الشركة بعد 
خروج مدير عام السابق ملؤسسة التأمينات فهد الرجعان، 

مبينا ان االمر يخص املؤسسة فقط.

استثمارات »وفرة« خارجية فقط

حفل للمستثمرين الكبار في الكويت
عمالء »وفرة« الكبار

قال الهاجري انه ال يوجد لدى الشركة اي استثمارات 
داخل الكويت، إذ تعمل الشركة كذراع استثماري 

للتأمينات االجتماعية في اخلارج.

حتتفل مجموعة وفرة لالستشارات اململوكة بالكامل 
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بالذكرى الثالثني 
لتأسيسها، حيث ستقيم حفال بدعوة من رئيس مجلس 

اإلدارة حمد احلميضي في 19 اجلاري ودعيت إليه مجموعة 
من كبار قادة االستثمار في الكويت واخلليج.

 THE Institutional« كما دعي الى احلفل املشاركون في منتدى
Investor« الرابع الذي ترعاه الشركة وعقد جلساته في مقر 

الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي في 20 
اجلاري. ويتحدث في املنتدى نخبة من كبار العاملني في 

ميادين االستثمار في العالم.

لشركة »وفرة« مجموعة من العمالء املتميزين في 
الكويت هم: املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، 

الهيئة العامة لالستثمار، الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية، مؤسسة البترول الكويتية، 

الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، 
وبنك الكويت الوطني، أما خليجيا فإن أبرز عمالئها 

هم: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية 
في قطر، الصندوق العماني لإلمناء االقتصادي 

واالجتماعي، إضافة الى الشركة العربية لالستثمار 
وشركة سيدكو.

د. حسني بوعركي

شريف حمدي

يبدو أن الالئحة التنفيذية 
لقانون أس����واق املال والتي 
أع����دت هيئة أس����واق املال 
مسودة أولية لها بعد تعديله 
في أبريل املاضي تتضمن 1610 
مادة تنظيمية تفصيلية حتمل 
بني طياتها تغييرات ايجابية 
خاصة فيما يتعلق بالتفتيش 

والرقابة.
هذا ما أكد عليه أس����تاذ 
القانون اجلنائ����ي لألعمال 
املال  التجاري����ة وأس����واق 
د.حسني بوعركي في تصريح 
ل� »األنباء« عند قراءته األولية 
في ب����اب إنفاذ القانون الذي 
يتن����اول بالتفصي����ل املواد 
اخلاصة بالرقابة والتفتيش 
على الش����ركات واألشخاص 
املرخ����ص لهم، مش����يرا إلى 
الالئحة اجلديد  ان مشروع 
تضمن 3 ضمانات للشركات 
واألشخاص املرخص لها عند 
إجراء التفتيش عليها من قبل 

موظفي هيئة أسواق املال.
وبني د. بوعركي أن هذه 
الضمانات تتمثل في التالي:

1- عرض تقرير التفتيش 
األولى على الشخص املرخص 
له وإعطاؤه ح����ق الرد قبل 

إعداد التقرير النهائي.
2 - بح����ث وتصوي����ب 
إع����داد  قب����ل  املخالف����ات 

التقرير.
التقري����ر  3 - صياغ����ة 
النهائ����ي وحتدي����د حج����م 
املساءلة التأديبية عند وجود 

مخالفات. 
وقال إن هذه النصوص 

تش����كل ضمان����ات حقيقية 
واألش����خاص  للش����ركات 
القانونية وجتعلها في مأمن 
من أي مباغتة، الفتا إلى أن 
األمر األهم أنها تكش����ف عن 
نية وتوجه الهيئة باستهداف 
الصال����ح الع����ام وتصويب 
املخالفات والوقوف بجانب 
الشركات واألشخاص املخالفة 
وليس االصطياد باملاء العكر، 
وهو ما س����يترتب عليه أنه 
س����ينتج ع����ن كل مخالف����ة 
عق����اب أو الذهاب للمجلس 

التأديبي.
ولفت إلى من ش����أن هذه 
التعديالت احلد من املخاوف 
التي كانت تنتاب الشركات من 
املساءلة التأديبية، وهو أمر 
سينعكس على السوق عند 
دخول الالئحة اجلديدة حيز 

التنفيذ في نوفمبر املقبل.
وأض����اف د. بوعركي أن 
سلطة التفتيش تعد من أهم 
القانونية لهيئات  السلطات 
أسواق املال، إذ إن الغالب األعم 
من املخالفات القانونية يتم 
اكتشافها وإثباتها بعد عمليات 
التفتيش، إال أن هذه السلطة 
ليس عامة إمنا محددة بأطر 
قانونية معينة يجب التزامها 
وأن أحكام القضاء الفرنسي 
رسمت حدود قانونية دقيقة 
التفتيش  تنظ����م عملي����ات 
على األشخاص املرخص لها 
كالشركات ومراقبي احلسابات 
وغيره����م يج����ب مراعاتها 

والتزامها.
وبخص����وص نص املادة 
2-1 من كتاب إنفاذ القانون 
واخلاص بالرقابة والتفتيش 

الذي ينص على حق موظفي 
الهيئ����ة بالرقابة والتفتيش 
عل����ى جمي����ع األش����خاص 
املرتبطة بتعامالت األوراق 
املالية ولو لم يكن من ضمن 
األشخاص املرخص لهم: »كما 
تخض����ع تعام����الت األوراق 
املالية للرقاب����ة والتفتيش 
أيا كان الشخص الذي يقوم 
بها«، أكد د. بوعركي القاعدة 
العامة بعدم التزام أي شخص 
قانون����ي باخلضوع للرقابة 
والتفتي����ش إال إذا كان هناك 
ن����ص قانوني ينظ����م ذلك، 
املالية  وتعام����الت األوراق 
تش����مل عدد غير محصور 
م����ن األش����خاص القانونية 
التي قد تقوم بهذه التعامالت 
واملعرفة بامل����ادة األولى من 
القانون 22 لس����نة 2015، ما 
يعني صح����ة هذا النص في 
مشروع الالئحة وأنه ترديدا 
ملا ورد في القانون، مشيرا إلى 
املادتني )1(  إلى  أنه استنادا 
و)30( من قانون أسواق املال 
يكون للهيئة حق االطالع على 
الدفاتر والسجالت واملستندات 
ف����ي مقر أي جهة ذات عالقة 
بالش����ركات املدرجة ولو لم 
تكن خاضعة لهيئة أسواق 
املال، الفتا إلى أن هذه النقطة 
س����تكون مثار جدل قانوني 

قضائي في املستقبل.
وأشاد د. بوعركي بجهود 
إعداد  املال في  هيئة أسواق 
م����واد الالئحة خ����الل فترة 
وجيزة، وعلى هذا النحو من 
الترتيب والتفصيل لضمان 
عدم وجود لبس أو عدم فهم 

لنصوص املواد.

تضمنها مشروع الالئحة اجلديدة لقانون أسواق املال

3 ضمانات قانونية للشركات 
عند التفتيش عليها من »هيئة األسواق«

د.بوعركي: 
ليست كل 

مخالفة سينتج 
عنها عقاب 

أو ذهاب للمجلس 
التأديبي

املواد اجلديدة 
جتعل الشركات 

في مأمن من 
أي مباغتة 

وتعطيها فرصة 
لتصويب األخطاء 

واملخالفات
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ال توجد مطالبات 
لتغيير سقف اإلنتاج

أو إحداث تغيير كبير 
فيه

النفط ذو الكلفة العالية 
بدأ باخلروج من السوق 
وهو ما سيساعد على 

حتسن األسعار

العدساني: مؤسسة 
البترول تخطط لبناء 

ناقلتي غاز سيتم 
طرحهما قريباً

الكويت تفاوض العراق وإيران الستيراد الغاز الطبيعي

الوقود البيئي ومصفاة الزور 
والتوسع في ابراج احلفر اصبح 
االمر يتطلب عمالة كبيرة من 
20 الى 30 ألف عامل من العمالة 
املدربة التي تتطلب وقت كبير 

للتدريب.
ولفت العدساني ان هناك 32 
مليار دينار سيتم استثمارها في 
اخلطة اخلمسية منها 15 مليار مت 
صرفها، واملتبقي 17 مليار دينار 
منذ عام 2010، موضحا ان اخلطة 
حتدث سنويا وان املتبقي سيتم 

صرفه حتى عام 2020.
وحول حتديث الناقالت، قال 
العدساني ان املؤسسة تخطط 
لبناء ناقلتي غاز سيتم طرحهما 

قريبا.
وأكد ان استثمارات كوفبك 
احلالية فرصة جيدة مع هبوط 
األس����عار، موضح����ا ان هناك 
ش����ركات تعثرت وحتتاج الى 
متويل مال����ي وان هناك مجال 

مناسب لتوسع كوفبك.

مصفاة ڤيتنام 

وفيما يخص شركة البترول 
العاملي����ة، قال العدس����اني ان 
توس����عها س����يكون في آسيا 
وأسواق التجزئة ستكون في 
اوروبا، مؤكدا على ان نس����بة 
التنفيذ في مصفاة ڤيتنام وصل 
الى 60% وانها س����تعمل خالل 

الربع االول من 2017.
وأوض����ح العدس����اني ان 
متويل مصفاة الزور س����يكون 
من مؤسس����ة البترول، خاصة 
ان املش����روع استراتيجي، وان 
كلفتها املالية تقدر بحوالي 4.871 
مليارات دينار، أما بالنسبة ملجمع 
البتروكيماويات فإنه سيكون 
هناك شركاء عامليون ومتويل 
خارجي عن طريق شركة صناعة 
الكيماويات البترولية. مشيرا 
الى انه حتى اآلن لم تنته دراسة 
اجلدوى االقتصادية، الفتا الى ان 
من املنتظر االنتهاء منها بنهاية 

العام.

هناك 3 مراف����ق لإلنتاج املبكر 
مطروحة حاليا بقدرة 180 ألف 
برميل وان العام املقبل سيتم 
طرح مركز جتمي����ع في حقل 
برق����ان، مبين����ا ان تلك املراكز 
ستعمل على زيادة إنتاج الكويت 

من النفط.
وبني العدس����اني ان زيادة 
اب����راج احلفر م����ن 90 الى 140 
ستحدث نقلة نوعية باإلنتاج 
م����ن 3 ماليني برميل حاليا الى 
3.650 ماليني برميل يوميا من 
نفط الكويت، باالضافة الى 350 
ألف برميل من املنطقة املقسومة 
وكلها متثل 4 ماليني برميل يوميا 

بحلول 2020.

عمالة مدربة

وأكد العدس����اني ان املوارد 
البشرية تعتبر من اهم التحديات 
التي تواجه القط����اع النفطي، 
خصوصا ان املؤسسة تسعى 
لتأهيلهم الستيعاب املشاريع 
اجلديدة والتكنولوجيا اجلديدة، 
مش����ير ا الى انه بعد مشاريع 

بحدود 50 ألف برميل.
وحول تأثير القرار االميركي 
لتصدير نفط الواليات املتحدة 
الى اخلارج على االسواق العاملية، 
أف����اد العمير بأن هذا القرار لن 
يؤثر على »أوپيك«، مشيرا الى 
انه وبخروج العديد من مؤسسات 
احلفر عن اإلنتاج واالستخدام 
الكبير للنفط في الواليات املتحدة 
لن يسمح بأن يكون فائض كبير 

لتصدير النفط االميركي.

تفاوض الستيراد الغاز

م����ن جانبه، ق����ال الرئيس 
التنفيذي ملؤسس����ة البترول 
الكويتية نزار العدس����اني ان 
الكويت تتف����اوض مع العراق 
وإيران الستيراد الغاز الطبيعي، 
نظرا حلاجة الدولة الستخدامه 

في محطات الكهرباء واملاء.
وأوضح العدساني ان نفط 
الكويت وقعت هذا العام عقود 
انشاء 3 مراكز جتميع جديدة 
بسعة 100 ألف برميل لكل مركز 
في شمال الكويت، موضحا ان 

أحمد مغربي

قال وزير النفط ووزير الدولة 
لش����ؤون مجلس األمة د.علي 
العمير ان استراتيجية الكويت 
تهدف الى إنتاج 4 ماليني برميل 

يوميا بحلول عام 2020.
وأوضح العمير على هامش 
افتتاح معرض ومؤمتر الكويت 
الثاني للنفط والغاز ان األسعار 
يحددها السوق من خالل العرض 
والطب والنمو االقتصاي العاملي، 
الفتا الى أن القراءات تشير الى 
ان النفط ذا الكلفة العالية بدأ 
باخلروج من الس����وق وهو ما 
سيساعد على حتسن األسعار 

في 2016.
وذكر العمي����ر انه ال توجد 
تغيرات في قرارات منظمة الدول 
املنتجة للنفط )أوپيك(، حيث 
انه وخالل اجتماعني متتاليني 
)نوفمبر 2014 ويونيو 2015( 
أبقت سقف اإلنتاج عند 30 مليون 

برميل يوميا.

سقف اإلنتاج 

وشدد العمير على ان اليوم 
ال توجد مطالبات لتغيير سقف 
اإلنتاج أو إحداث تغيير كبير 
فيه، مش����يرا الى انه ليس من 
الواضح ان عودة اندونيسيا الى 
املنظمة ما كانت ستزيد من سقف 
اإلنتاج أو ستبقيه على ما هو 
عليه »ذلك سيحدده االجتماع 

املقبل«.
وق����ال انه ال يوج����د تأثير 
النخفاض أس����عار النفط على 
مشاريع وعقود الكويت النفطية، 
مؤكدا على ان سياسة الكويت 
اإلنتاجية مس����تمرة واالهداف 
املعتمدة نسعى لتحقيقها واليوم 
إنتاجنا تقريبا 3 ماليني برميل 

يوميا.
وأوض����ح العمير انه خالل 
الربع االول من 2016 سيتخطى 
إنتاج الكويت 3 ماليني برميل 
يوميا، وقد تكون هناك زيادة 

العمير والعدساني يقصان شريط افتتاح معرض الكويت الثاني للنفط والغاز

ذكر نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع 
في شركة البترول الوطنية حامت العوضي 
أن الشركة في املراحل النهائية من عملية 
متويل الوقود البيئي، متوقعا أن تنتهي 
عملية املناقشات مع الدول املهتمة بعملية 

التمويل في غضون شهرين من اآلن.
وأضاف العوضي أن الشركة ماضية 
في احلصول على 70% من قيمة املشروع 
كقروض ومتويالت خارجية، مبينا أنه 
مت متديد عقد املستش���ار املالي »لوطني 
لالس���تثمار« عقب انتهاء العقد في 30 
سبتمبر املاضي لنهاية العام احلالي دون 

أي التزامات مادية على الشركة.
وشدد العوضي على أن الشركة ملتزمة 
بتسديد الدفعات املالية لتحالفات الوقود 
البيئ���ي حلني احلصول عل���ى التمويل 

الالزم.
وفي سؤال حول مشروع مرافق استيراد 
الغاز املسال املزمع تنفيذها في مصفاة 
الزور، قال إن الشركات املؤهلة للمشروع 
طلبت مؤخرا متدي���د فترة اإلغالق بدال 
من اكتوبر اجلاري ملدة ش���هر، مبينا أن 
13 شركة مش���اركة في املشروع منها 5 

شركات فقط مهتمة باملشروع.
وقال العوضي إن الش���ركة ستجري 
اجتماع���ا متهيديا ثانيا مع الش���ركات 
املشاركة في مشروع مرافق الغاز لالطالع 
واستيضاح بعض األمور الكثيرة املوجودة 

في املشروع.
وبني العوضي أن امليزانية املوضوعة 
للمشروع تقدر مبليار دينار متوقعا أن 
حتصل الش���ركة على ع���روض أقل من 

امليزانية املوضوعة.
وحول خزانات املط���الع التي تنوي 
الش���ركة إنش���اءها، ق���ال العوضي إن 
املستش���ار الفني للمشروع شركة إميك 
ل���م تنته إلى اآلن من دراس���ات األولية 
التي حتدد القيمة التقديرية للمشروع، 
متوقعا أن تنتهي اميك من الدراسة في 
غضون ش���هر، ومن ثم حتصل الشركة 
على املوافقات الرسمية من مجلس إدارة 
الشركة ومؤسسة البترول للمضي قدما 

في تنفيذ املشروع.
وتوق���ع العوضي أن تنتهي البترول 
الوطنية من تنفيذ خزانات املطالع مطلع 

عام 2021. 

العوضي: مليار دينار ملنشآت استيراد 
الغاز املسال 

العمير: إنتاجنا سيتجاوز الـ 3 ماليني برميل مع بداية 2016

العجمي: تسديد مليار دينار لتحالفات الوقود البيئي
أشار مدير مشروع الوقود البيئي في شركة 

البترول الوطنية عبداهلل فهاد العجمي أن عقد 
تنفيذ األعمال الكهربائية في مشروع الوقود 

البيئي والذي تنفذه شركة سيمنز العاملية 
بقيمة 68 مليون دينار يسير بشكل جيد في 
الوقت الراهن، مشيرا إلى أن املشروع يهدف 
إلى توفير الطاقة الكهربائية للمشروع مطلع 

.2016
وأضاف العجمي أن مشروع الوقود البيئي 

سوف يبدأ في التشغيل التجريبي منتصف 
2018 عقب االنتهاء من األعمال امليكانيكية 

للمشروع في 2017.
ولفت العجمي الى أن البترول الوطنية سددت 

ما يزيد على مليار دينار للتحالفات املنفذة 
للمشروع حتى اآلن، مشيرا إلى أن أعمال 

البنية التحتية للمشروع مت االنتهاء منها 
باإلضافة إلى إعادة إعمار وحدة »اف سي سي« 
في مصفاة األحمدي وهي أحد أجزاء املشروع 

التي بدأت فعليا أعمال الصيانة خالل الفترة 
احلالية. 

وأوضح أن البترول الوطنية انتهت من شراء 
كافة املعدات الالزمة للمشروع، مبينا أن 

الشركة بذلك تكون قد انتهت من 35% من 
أعمال احلزم الثالثة ملشروع الوقود البيئي.

وقال إن الشركة التزمت بحصة 20% من القيمة 
اإلجمالية للمشروع للمنتج احمللي وذلك حسب 

العقود املبرمة مع التحالفات، مؤكدا أن املبالغ 
التي أنففتها التحالفات الثالثة على املنتجات 

الثالثة تفوق 800 مليون دينار، معتبرا الرقم 
إضافة جديدة لدعم السوق احمللي.

برنت يصعد فوق 53 دوالراً للبرميل

»رويترز«: أسعار النفط ترتفع بعد تصريحات العمير

الكويت توقع اليوم عقد بناء أكبر مصفاة 
في الشرق األوسط بـ 5 مليارات دينار

»أوپيك« تتوقع زيادة الطلب على نفطها في 2016

لندن � رويترز: ارتفعت 
أسعار النفط أمس بعد أن 
النف����ط د.علي  قال وزير 
العمير إن النمو االقتصادي 
وخروج كميات كبيرة من 
التكلفة من  النفط عال����ي 
السوق من شأنهما المساعدة 
على تحس����ن األسعار في 

.2016
العمير  الوزي����ر  وقال 
ل� »رويت����رز« إن منظمة 
البلدان المصدرة للبترول 
)أوپيك( ستلتزم بسياستها 
التي تركز على  اإلنتاجية 

بناء حصة س����وقية على 
النفط  حس����اب منتج����ي 
التكلف����ة من خارج  عالي 

المنظمة.
التصريحات  وج����اءت 
بع����د ص����دور بيانات من 
شركة بيكر هيوز للخدمات 
النفطية أظهرت انخفاض 
الحف����ر  ع����دد منص����ات 
األميركية لألسبوع السادس 
التوال����ي ليبلغ عدد  على 
المنصات التي توقفت خالل 
الستة أسابيع الماضية 70 

منصة.

وارتفع سعر خام برنت 
50 سنتا إلى 53.15 دوالرا 
للبرميل، كما ارتفع الخام 
الخفي����ف 45  األميرك����ي 
إلى 50.08 دوالرا  س����نتا 

للبرميل.
وانخف���ض عدد منصات 
الحفر األميركية 20 منصة 
أسبوعيا في المتوسط منذ 
أن بلغت أعلى مستوى لها 
قبل عام عند 1609 منصات 
مع سعي شركات الحفر عالي 
إلى خفض نفقاتها  التكلفة 
بسبب هبوط أسعار الخام.

النف����ط دعما  وتلق����ى 
بس����يطا من تراجع سعر 
ال����دوالر األميرك����ي الذي 
يجعل واردات الدول التي 
تستخدم عم���الت مختلف���ة 

أرخص.
وحلق الدوالر قرب أدنى 
مستوى له في ثالثة أسابيع 
أمام س����لة م����ن العمالت 
الكبرى بفعل شكوك حول 
احتم����االت أن يقدم البنك 
المرك����زي األميركي على 
رفع أسعار الفائدة بنهاية 

هذا العام.

رويترز: توقع شركة البترول الوطنية 
الكويتية، اليوم الثالثاء، العقود الرئيسية 
الخاصة ببناء مصفاة الزور والتي ستكون 

األكبر في الشرق األوسط.
وقد يعط���ي بناء المصفاة التي تبلغ 
طاقتها 615 ألف برميل يوميا دفعة قوية 
لالقتصاد الكويتي الذي تباطأ في السنوات 
األخيرة بس���بب التوترات السياس���ية 

وهبوط أسعار النفط.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد 
المطيري »هذا حدث مهم«، متوقعا بدء 
تشغيل المحطة مع اكتمال المشروع في 

نوفمبر 2019. 
المش���روع  وقال إن إجمالي تكلف��ة 
نحو 4.8 ملي���ارات دينار )15.91 مليار 

دوالر(.

لندن � رويترز: توقعت 
منظمة أوپيك امس أن ينمو 
الطلب على نفطها بفارق 
كبير عن توقعاتها السابقة 
نتيجة تضرر منتجي النفط 
الصخ���ري ف���ي الواليات 
املتحدة وموردين منافسني 
جراء استراتيجيتها القائمة 

الس���ماح لألس���عار  على 
بالهبوط.

وفي تقريرها الشهري 
توقعت أوپيك منو الطلب 
على نفطها إلى 30.82 مليون 
برميل يوميا في 2016 بزيادة 
510 آالف برميل يوميا عن 

التوقعات السابقة.

املنظم���ة  وتوقع���ت 
انخفاض االمدادات من خارح 
أوپيك بواقع 130 ألف برميل 
يوميا في 2016 مع انخفاض 
االنتاج من الواليات املتحدة 
واالحتاد السوفييتي السابق 
وافريقيا والشرق األوسط 
وعدد كبي���ر من الدول في 

اوروبا.
وقالت أوپيك في تقريرها 
»من ش���أن ذلك ان يقلص 
االمدادات في السوق ويقود 
لطلب أعلى على خام أوپيك، 
ما يس���فر عن توازن أكبر 
بني الع���رض والطلب في 

السوق«.

عبداهلل البدري

21% انخفاضاً في استثمارات الدول النفطية عاملياً

البدري: موافق على انضمام إندونيسيا إلى »أوپيك« .. 
واإلنتاج سيزيد بـ 850 ألف برميل يوميا

أحمد مغربي

قال االمني العام ملنظمة 
ال���دول املص���درة للنفط 
»أوپي���ك« عبداهلل البدري 
ان املنظم���ة وافق���ت على 
انضم���ام إندونيس���يا من 
الى »أوپيك«، مبينا  جديد 
ان انضمامه���ا الى املنظمة 
انتاج  سيعمل على زيادة 
دول املنظمة وانخفاض في 
اجلانب االخر بالدول خارج 
املنظمة، موضحا ان انتاج 
الف  إندونيسيا يبلغ 850 
برميل يوميا، وال يوجد لها 

اي تأثير على السوق.
واوض���ح الب���دري في 
تصريح امس على هامش 
جولته في معرض الكويت 
الثاني للنفط والغاز ان هناك 
بعض املقترحات من اعضاء 
الكونغرس االميركي حول 
بدء تصدير النفط االميركي، 
مشيرا الى ان اصدار القرار 
من عدمه ليس له تأثير على 

انتاج منظمة أوپيك.
وأش���ار البدري الى ان 
هن���اك تراجع���ا كبيرا في 
انتاج النفط الصخري بعد 

تراجع أسعار النفط اخلام، 
مبينا ان زيادة االنتاج في 
النفط الصخري يقدر بصفر 
حاليا، كما ان زيادة االنتاج 
في 2016 ستصبح بالسالب، 
مما سينعكس ايجابا على 

األسعار وعلى »أوپيك«.
توقعات���ه  وح���ول 
ملس���تويات أسعار النفط، 
ق���ال البدري:»لي���س لدي 
توقعات لألس���عار خالل 
املرحلة املقبلة«، الفتا الى 
انه ال احد باستطاعته التنبؤ 

بأسعار النفط مستقبال.
وفي س���ؤال حول مدى 
تأثير انخفاض النفط على 
املشاريع النفطية الرأسمالية 
للدول االعضاء في أوپيك، 
ق���ال الب���دري ان هن���اك 
تأثيرا كبيرا على املشاريع 
الرأسمالية في كافة الدول 
املنتجة للنفط، مشيرا الى 
ان هناك تراجعا بنسبة %21 
النفطية  في االستثمارات 

للدول املنتجة.

املطيري: تشغيل احملطة في نوفمبر 2019

 70% من متويل »الوقود البيئي« سيكون 
من مؤسسات حكومية دولية

قال الرئي���س التنفيذي في ش���ركة 
البترول الوطنية الكويتية محمد غازي 
الفريق المختص  المطيري، ان جول���ة 
بتمويل مش���روع الوقود البيئي حالفها 
التوفيق، حيث اس���تطاعت توفير اكثر 
م���ن 70% من حجم التموي���ل الخارجي 
المطلوب للمش���روع، الفتا إلى ان حجم 
التمويل المتوقع للمشروع يعادل نحو 

3.1 مليارات دينار.
ف���ي تصريح  المطي���ري  وأض���اف 
للصحافيين ان الفريق استطاع الحصول 
على موافقات مبدئية جيدة من عدة دول 
لتمويل المش���روع مثل هولندا وكوريا 
الجنوبية واليابان وع���دة دول اخرى، 
الفتا إلى انه من المحتمل ان ترتفع نسبة 
التمويل التي وصلوا اليها، مشيرا إلى انه 
سيتم تطبيق النموذج التمويلي نفسه 
على مشروع منشآت الغاز الجديدة في 

الزور.
وحول الوحدة المتضررة اثر الحريق 
االخير في مصفاة الشعيبة قال المطيري 
ان اللجنة المحايدة التي شكلتها المؤسسة 
انتهت من تقريرها، كما تم طلب خبراء 

عالميين قدموا تقريرا مشابها في القضية 
نفسها، حيث تم وضع تصورات لما جرى 
خالل الحادث باإلضاف���ة الى توصيات 
لالستفادة منها مس���تقبال، الفتا إلى ان 

الحادث فني بحت.
وعن وجود خس���ارة رأس���مالية في 
المصفاة إث���ر الحادث قال المطيري انه 
ال توجد خسارة رأسمالية، وانما هناك 
خس���ارة الفرص الضائع���ة اثر توقف 
الوحدة عن التشغيل، الفتا إلى انه تمت 
المصفاة وتعمل  الحس���ابات في  اعادة 
حاليا بط���اقة 150 ألف ب���رميل يومي�ا 
وهو افضل س���يناريو وفقا للتحليالت 

االقتصادية.
وبشأن عودة الوحدة إلى العمل مرة 
أخرى قال المطيري ان االمر قيد التحليل، 
حيث يوجد فحص دقيق ألجزاء الوحدة 
وأهم شيء فيها وهو المفاعل عبر خبراء 
من اليابان وبعدها س���يتم تحليل األمر 
والذي يحدد مدة االصالح وتكلفتها ومن 
ثم اتخاذ القرار خالل فترة زمنية قد تصل 
الى شهرين، خاصة انه من المتوقع ان 

تتوقف المصفاة في ابريل 2017.  
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ارتفع 70 ألف برميل ليصل إلى 2.89 مليون برميل يومياً

»الوطني«: إنتاج الكويت النفطي ألعلى 
مستوى منذ عام

ق����ال تقرير اقتصادي صادر من بنك الكويت 
الوطني إن حدة التقلبات في سبتمبر تراجعت 
مع استمرار تراجع األسعار نتيجة املخاوف بشأن 
تباطؤ األسواق الناشئة واستمرار وفرة االنتاج، 
حيث تراوحت أس����عار مزيجي غرب تكس����اس 
املتوسط وبرنت خالل معظم الشهر بني 46 و49 
دوالرا للبرميل وبني 44 و46 دوالرا للبرميل على 
التوالي، وأنهى مزيج برنت الشهر مستقرا عند 
47.2 دوالرا للبرميل، بينما بلغ سعر مزيج غرب 
تكساس املتوسط 45.1 دوالرا للبرميل. وال يزال 
كل من املزيجني قرب أدنى مستوى لهما منذ ست 
سنوات ونصف السنة، متأثرين باستمرار املخاوف 
بشأن تباطؤ منو اقتصاد األسواق الناشئة، السيما 

اقتصاد الصني، وباستمرار وفرة االنتاج. 
وقد جاء قرار مجلس االحتياط الفيدرالي بإبقاء 
أس����عار الفائدة دون تغيير كاعتراف باملخاوف 
االقتصادية بينما ظه����رت آثار وفرة االنتاج في 
املستويات التاريخية التي سجلها املخزون التجاري 
لدول منظمة التعاون االقتصادي باإلضافة إلى 
اس����تمرار تراجع األسعار في األسواق اإلقليمية 
كأسواق الكويت وإيران. فقد استقر التراجع في 
سعر خام التصدير الكويتي مقابل النفط السعودي 
اخلفيف للمستوردين من آسيا عند أكبر مستوى 
له منذ عشر سنوات متاشيا مع محاولة األسواق 
جاهدة احلفاظ على حصتها السوقية والتي من 

بينها دول أعضاء منظمة أوپيك.
وذكر التقرير أن األسعار اآلجلة ال تزال أعلى 
من األسعار املتاحة )أسعار التوصيل العاجل(. 
وتقلص الفارق بني أسعار منحنى الكونتاجنو الذي 
يقوم على تخطي أسعار التوصيل للعقود اآلجلة 
ألسعار التوصيل الفورية، مشيرا إلى ضعف القدرة 
االس����تعابية على التخزين االحتياطي. وتتوقع 
أس����واق األسعار اآلجلة زيادة سعر مزيج برنت 
إلى 55.2 دوالرا للبرميل بحلول ديسمبر من 2016 
وذلك اعتبارا من الثالثني من سبتمبر وإلى 58.6 

دوالرا للبرميل بحلول ديسمبر 2017. 

اإلنتاج العالمي

ووفق التقرير، تسببت أسعار النفط املنخفضة 
بالتأثير سلبا على االنتاج العاملي، السيما انتاج 
الدول من خارج منظمة أوپيك الذي تتوقع وكالة 
الطاقة الدولية تراجعه بش����كل ملحوظ إلى 0.3 
مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام ليسجل 
بعد ذلك مزيدا من التراجع إلى 0.9 مليون برميل 
يوميا بحلول نهاية الربع الثاني من العام 2016 
وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 2.6 مليون 

برميل يوميا في الربع األخير من العام 2014. 
وتتوقع وكال����ة الطاقة الدولية تراجع انتاج 
الدول من خارج منظمة أوپيك للعام 2015 بأكمله 
ليصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا من 2.3 مليون 
برميل يوميا العام املاضي. ومن املتوقع أن يتراجع 
انتاج الدول من خ����ارج منظمة أوپيك في 2016 

بواقع 0.5 مليون برميل يوميا. 
وت����رى وكالة الطاقة الدولي����ة أن معظم هذا 
التراجع يعزى إلى تراجع انتاج النفط الصخري 

األميركي. 

إنتاج الكويت

وقال تقرير »الوطني« إن انتاج الكويت شهد 
انتعاشا بواقع 70 ألف برميل يوميا ليصل إلى 2.89 
مليون برميل يوميا وفق مصادر رسمية. إذ يعد 
ذلك أعلى مستوى منذ عام نتيجة حتسني اآلليات 
اجلديدة الستخراج النفط في أهم حقول الدولة. 
عدا ذلك، من احملتمل أن االنتاج قد تراجع بنحو 
250 ألف برميل يوميا على أقل تقدير على خلفية 
توقف االنتاج في حقلي اخلفجي والوفرة الواقعني 
في املنطقة املشركة بني الكويت والسعودية. إذ 
ال تزال اخلالفات قائمة ح����ول بعض العمليات 

التشغيلية.
ومن املتوقع ان تكون عودة إيران من بني أهم 
املسائل التي ستبحث فيها منظمة أوپيك خالل 
اجتماعها املزعم في ديسمبر القادم، ال سيما وأن 
عودتها في العام 2016 س����تكون في خضم وفرة 
االنتاج التي تشهدها األسواق. إذ ال يزال من غير 
املؤكد ما إذا س����تقوم املنظمة بخفض احلصص 
الفردية لكل دولة من أجل إفساح املجال النتاج 
إيران، أو ما إذا ستستمر بالسير وفق استراتيجيتها 
احلالية ومقاومة خفض االنتاج بقيادة السعودية 

من أجل احلفاظ على حصتها السوقية.

توقعات بتراجع وفرة االنتاج في 2016 

أوضح تقرير »الوطني« أن التوقعات بشأن 
استعادة أسعار النفط قوتها بحلول 2016 وما بعد 
تستند حول اتساع الفارق بني الطلب واالنتاج. إذ 
من املتوقع أن تتراجع وفرة االنتاج التي تقدرها 
وكال����ة الطاقة الدولية بنح����و 1.6 مليون دوالر 
خالل الربع الثالث من هذا العام، وذلك متاش����يا 
مع استعادة الطلب قوته بعد تدني مستوياته في 
2014، باإلضافة إلى تباطؤ منو االنتاج على خلفية 
خفض املصروفات االستثمارية وخفض االنتاج 

الحقا نتيجة تراجع أسعار النفط. 
ومن احملتمل أن يتراجع فائض االنتاج احلالي 
مستقبال ليسجل عجزا بنحو 0.5 مليون برميل 
يوميا بحلول الربع األخير من العام 2016 متاشيا 
مع توقعات جتاوز الطلب ملستويات االنتاج. ومن 
املتوقع أن يرتفع الطلب خ����الل 2015 إلى أعلى 
مستوى له منذ خمس سنوات بواقع 1.7 مليون 
برميل يوميا ليعتدل بعد ذلك في العام 2016 إلى 

1.4 مليون برميل يوميا. 
وتشير التقديرات األولية للربع الثالث من 2015 
إلى جتاوز الطلب مستوى 1.7 مليون برميل يوميا 
للربع الثالث على التوالي مدعوما بتحسن البيانات 

في أسواق أميركا والصني واوروبا وروسيا. 

عموميتها وافقت على تخفيض رأسمالها من 42 إلى 20 مليون دينار

بودي: 53 مليون دينار توزيعات استثنائية لـ»اجلزيرة «في 2015

جاء من ادارة اخلطوط اجلوية 
الكويتية بع����دم رغبتهم في 
دخول طيران اجلزيرة معهم 
كشريك استراتيجي وهذا أمر 
متروك قراره حلكومة الكويت 
في نهاية املط����اف، فطيران 
اجلزيرة أب����دت رغبتها في 
استثمار أموالها في بلدها األم، 
لكن لن نتوقف عند هذا احلد بل 
ستستمر املجموعة في تطوير 
اعمالها، ولن ندخل في السوق 
العاملي مبفردنا، وس����نبحث 
عن ش����ركاء اس����تراتيجيني 
سواء كانت اخلطوط اجلوية 
الكويتية أو أي شركة طيران 
اخرى، كما أننا بصدد تعيني 
استش����اري عاملي ملساعدتنا 
على بلورة توجهنا في هذه 

االستراتيجية.

التراخيص التجارية

وأش����ار ب����ودي إل����ى ان 
هناك عدة خيارات من جانب 
االس����تحواذ عل����ى حص����ة 
اس����تراتيجية للتوس����ع في 
أسواق عاملية سواء كان املشغل 
االس����تراتيجي من الس����وق 
احمللي أو من االسواق العاملية، 
موضحا ان القانون الكويتي 
يحمل إيجابيات كثيرة تفوق 
سلبياته وعلى سبيل املثال 
موضوع التراخيص التجارية 
فهي تأخذ مدة 3 اشهر كي يتم 
استخراجه إال ان في حال الغائه 
يحتاج إلى قرار من احملكمة، 
وهو ليس كالتصريح الذي 
يتم استخراجه خالل أسبوع 
وميكن سحبه في اي حلظة، 

لذلك نرى ان الكويت جاذبة 
لالستثمار.

أرباح متواصلة 

وقال ان املجموعة ال تركز 
فقط على أرباحها السنوية بل 
على كيفية التدفق في األرباح 
الربع سنوية لتكون امليزانية 
قوية ومتواصلة، ونتوقع ان 
نحقق أرباحا للسنة القادمة 
أعلى من السنة احلالية، لكن 
مجمل األرباح س����نعزل منها 
أرب����اح تأجير الطائرات التي 
كانت تأتي من شركة »سحاب« 
والتي مت بيعها واالس����تمرار 
فقط بأرباح طيران اجلزيرة، 
ونتوقع خالل عام 2017 بأن 
ترتفع أرباح »طيران اجلزيرة« 
بزيادة س����نوية تصل من 15 
إلى 20%. كما سنوفر خدمات 
كبيرة للمسافرين بعد اكتمال 
حصول اجلزيرة على بوابات 
وخدمات ملدينة طيران اجلزيرة 
لتطوير االعمال وحل حتديات 
أوقات الذروة من ازدحام املطار 
وخطوط الطيران، ونستثمر 

حاليا في تلك احللول.
وأشار إلى ان التوزيعات 
النقدي����ة ملس����اهمي طيران 
اجلزيرة في عام 2015 البالغة 
52.7 مليون دينار مكونة من 
توزيعات ألرباح استثنائية 
موزعة عن عام 2014 وهي 20 
مليون دينار أرباحا استثنائية 
لعام 2014 متت املوافقة عليها 
خالل اجتماع اجلمعية العامة 
العادية في ماي����و 2015 ومت 
توزيعه����ا في يوني����و 2015، 
باإلضافة إلى توزيعات ستتم 
قبل نهاية 2015 وهي 22 مليون 
دينار إلعادة شراء 420 مليون 
سهم، و10.7 ماليني دينار، وهو 
مجموع األرباح املتراكمة حتى 
30 يونيو 2015، واحتياطيات 
أخرى ملزم توزيعها مع إعادة 
شراء األسهم. وأوضح أن عملية 
انتقال شركة »سحاب« ستنتهي 
يوم غد االربعاء بنقل آخر 3 
طائرات وتسلم جميع املبالغ 
عليها، وستقوم عملية تخفيض 
رأس امل����ال بتصفي����ة جميع 
الديون على عاتق املجموعة، 
مما يؤدي إلى ش����ركة خالية 
من الديون بحلول نهاية العام 

.2015

رأس املال جاء بناء على عدم 
حاجة املجموعة إلى الفوائض 
املالية املتوافرة فيها، لذلك فمن 
األولى أرجاع تل����ك االموال 
إلى املس����اهمني، وان مجلس 
االدارة قد وضع جميع قدراته 
لتطوير االعمال واستثمارها 
في االسواق احلالية، خصوصا 
الس����وق الكويت����ي الواع����د 
والنش����ط، مقارنة باالسواق 
االخرى التي نس����تثمر فيها 
رحالت الطائرات، كما ان طيران 
اجلزيرة التي تعتبر اكبر ناقل 
في املناطق القريبة، متوقع ان 
حتقق في 2017 أرباحا اعلى 
بعد اكتمال خطط املجموعة 

املستقبلية.

الشريك اإلستراتيجي

وأكد بودي على ان املجموعة 
قد تقدمت رسميا في الفترة 
السابقة بطلب االستحواذ على 
حصة الشريك االستراتيجي 
البالغة نسبة 35% في اخلطوط 
اجلوي����ة الكويتية مبوجب 
أحكام القانون رقم )2008/6( 
وتعديالته في نوفمبر 2014 
بش����أن حتوي����ل مؤسس����ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية إلى 
شركة مساهمة، وكان الهدف 
منها انه يأتي متاشيا مع توجه 
احلكومة نحو حترير النشاط 
االقتصادي وتشجيع إسهام 
القطاع اخل����اص في حتقيق 
التنمي����ة االقتصادية، وكي 
تستفيد مجموعة اجلزيرة من 
التوسع ضمن نطاق طيران 
أوسع من احلالي، إال أن الرد 

يوسف الزم

وافق مساهمو مجموعة 
اجلزيرة أمس على توصية 
مجلس اإلدارة بتخفيض رأس 
املال من 42 إلى 20 مليون دينار 
من خالل برنامج إعادة شراء 
األس����هم ليتناسب مع حجم 
العمليات احلالية بعد عملية 
التخ����ارج من قط����اع تأجير 

الطائرات.
وقال رئيس مجلس إدارة 
مجموعة طي����ران اجلزيرة 
مروان بودي خالل العمومية 
غير العادية للش����ركة امس 
والتي انعقدت بنسبة حضور 
بلغت 81% ان املجموعة ستقوم 
بإعادة شراء 220 مليون سهم 
من املساهمني بقيمة 22 مليون 
دينار أي بقيمة السعر االسمي 
للس����هم الواحد والبالغ 100 
فلس، وعند إضافة توزيعات 
األسهم إلى التوزيعات البالغة 
10.7 ماليني دينار عن األرباح 
املتراكمة في 2015 واالحتياطيات 
األخرى التي ينبغي توزيعها 
مبوجب القان����ون كجزء من 
عملية تخفي����ض رأس املال، 
فضال عن التوزيعات النقدية 
االستثنائية التي مت إصدارها 
في يونيو املاضي والتي بلغت 
20 مليون دينار، سيبلغ مجمل 
التوزيعات النقدية للمساهمني 
52.7 مليون دينار في 2015.

الخطوة األخيرة

وأوضح بودي ان املوافقة 
عل����ى تخفي����ض رأس املال 
تعتبر اخلطوة األخيرة من 
عملية التخارج االستراتيجي 
الناجحة للش����ركة من قطاع 
تأجير الطائرات والتي متت 
في وقت سابق من هذا العام. 
وللمضي قدما، سيكون تركيزنا 
على فرص النمو املتاحة في 
الس����وق احمللي ضمن قطاع 
النق����ل اجلوي، ال����ذي حقق 
أكثر من 80% من صافي أرباح 
املجموعة في العام املاضي، 
وأن املجموعة اليوم على أمت 
االستعداد لالستفادة من النمو 

القادم في هذا القطاع.

الفوائض المالية

وأضاف بودي ان تخفيض 

مروان بودي مترئسا أعمال اجلمعية العمومية غير العادية للشركة أمس 

منو سنوي متوقع 
ألرباح »اجلزيرة« 

 بني 15 و%20 
في 2017

إعادة شراء 220 
مليون سهم من 

املساهمني بقيمة 
22 مليون دينار

االستحواذ 
على حصة في 

»الكويتية« 
بيد احلكومة.. 
وسنتعاون مع 
 شريك إقليمي 

إذا رفضت اإلدارة

»البالد لالستثمار« حتصل 
على شهادة اآليزو

أعلنت ش���ركة البالد لالستثمار العقاري عن 
حصول اإلدارة القانونية في الشركة على شهادة 
اآليزو )ISO 9001:2008( ف���ي نظام إدارة جودة 
العمليات القانونية بالتعاون مع اخلبير االستشاري 
لآليزو شركة املستشارون العامليون. وبذلك تكون 
اإلدارة القانونية في شركة البالد أول إدارة قانونية 
ناش���طة في القطاع اخلاص االستثماري حتصل 
على هذه الش���هادة في منطقة اخلليج والشرق 

األوسط.
وبهذه املناس���بة قال الرئي���س التنفيذي في 
الشركة حسام املزيعل »تعتبر اإلدارة القانونية 
قطاعا حيويا ومؤثرا، ونظام جودة عملياتها هو 
مبنزلة حجر الزاوية في اطار استراتيجية شركة 
البالد لالستثمار العقاري بالتوسع االستثماري 
الدولي بهيكل إداري سليم يدار مبواصفات قياسية 
ومعايير عاملية مبا يعزز من األداء املالي للشركة 

وثقة القطاع التجاري فيها«.
وأضاف »تدور استراتيجية شركة البالد بفلك 
اخلطة العامة التي تبنتها شركة مجموعة االمتياز 
االستثمارية بتعزيز مفاهيم الشفافية والنزاهة 
اضافة الى التطبيق املتوازن واألمثل ملبادئ احلوكمة 
احمللية واالرشادات الدولية مما مينح املجموعة 
وشركاتها التابعة الثقل الدولي باحملافل الدولية 

التجارية، الصناعية واالستثمارية املختلفة«.
من جهته، قال مدير اإلدارة القانونية في الشركة 
محمد رضوان إن لنظام آيزو للعمليات القانونية 
مزايا عدة حيث يساعد على رفع التصنيف االقليمي 
والعاملي للش���ركة ويعزز ثقة القطاع التجاري 
الدولي بها اضافة إلى التطبيق النموذجي ملفاهيم 
مبادئ احلوكمة كما جاءت بالقوانني بالكويتية 
والقواعد الدولية للممارسة اجليدة الصادرة عن 

األمم املتحدة بالعام 2006.
وأشار إلى أن النظام يساهم أيضا في تنظيم 
العملي���ات القانوني���ة بنظام األوفش���ور تلبية 
الحتياجات استثمارات الشركة العاملية ويساهم 
في احلد من التكاليف، وذلك بفضل االستغالل األمثل 
للوقت، واحلد م��ن األخطاء وحتقي��ق االست��فادة 
املثلى من املوارد املتاحة مبا يساهم في زيادة ربحية 
الش���ركة، وض�مان نزاهة العم��ل بتفعيل الدور 
الرقابي لإلدارة القانونية عبر املراجعة السابقة 
والتدقيق القانوني الالحق، كما يساعد على إدارة 
مخاطر العمليات القانونية باإلضافة إلى حتسني 
عملي���ة التواصل والتفاع���ل الداخلي بني إدارات 

الشركة لتعزيز السلوك املهني واألخالقي.

محمد رضوانحسام املزيعل

»نافيمار« تنتخب 
مجلس إدارة جديداً

أعلنت شركة »نافيمار« للمشاريع البحرية، 
أن اجتماع اجلمعية العمومية العامة األخير، 
انتخب مجلس إدارة جديدا للشركة على النحو 

التالي:
فؤاد الهدلق رئيس مجلس إدارة، ممثال عن 
ش���ركة الفارابي لالستثمار، عبداهلل الصانع 
نائب رئيس مجلس إدارة، ممثال عن ش���ركة 
بيت االس���تثمار اخلليجي، أحمد العصفور 
عضوا ممثال عن ش���ركة املقاوالت واخلدمات 
البحري���ة، حمد الروض���ان عضوا ممثال عن 
الشركة الكويتية لالستثمار، خالد الغربللي 
عضوا ممثال عن شركة الفارابي لالستثمار، 
أحمد حسني عضوا ممثال عن شركة الفارابي 
لالستثمار، شروق العبدالغني عضوا ممثال 

عن شركة الفارابي لالستثمار.
وبهذه املناسبة، قال رئيس مجلس اإلدارة 
فؤاد الهدلق إن شركة »نافيمار« تأسست عام 
2006، وتدير عملياتها من الكويت، وقد باشرت 
الش���ركة أعمالها باحلصول على فرص عمل 
في جنوب ش���رق آسيا، ومن ثم االنتقال الى 
منطقة اخلليج العربي والشرق األوسط، وذلك 
لالستفادة من النمو امللحوظ في قطاع النقل 
البحري حيث تشهد العديد من دول اخلليج 

العربي طفرة في املشاريع البحرية.
وأكد الهدلق في تصريح صحافي أن من أهم 
أعمال وأهداف مجلس اإلدارة اجلديد هو التحول 
الى الربحية، وإطفاء اخلسائر إضافة إلى إعادة 
هيكلة الشركة، وتعيني رئيس تنفيذي للشركة، 
الفتا إلى أن املجلس اجلديد قام بترشيح عضو 
مجلس اإلدارة خالد الغربللي رئيسا تنفيذيا 
للشركة، حيث عمل في العامني السابقني مديرا 

عاما بالوكالة.
وأض���اف الهدلق أن للش���ركة مقرا إلدارة 
عملياتها من الكويت، كما أن لديها مكتبا رئيسيا 
في البحرين ومقرا في االمارات بإمارة الشارقة 
في املنطقة احلرة باحلمرية مبساحة 5 آالف متر 

مربع مخصصة إلصالح وصيانة السفن. 
م���ن جانبه، أعرب الغربلل���ي عن تقديره 
وش���كره ملجلس اإلدارة اجلدي���د على الثقة 
املمنوحة له، مؤكدا العزم على املضي قدما في 
تطبيق استراتيجية الشركة للنهوض بأعمالها 
والعمل على تطوير اإليرادات والتدفقات النقدية 
املرجوة من قبل مساهمي الشركة في األعوام 

القادمة.

خالد الغربللي فؤاد الهدلق
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»موديز«: الكويت تعيد تسعير رسوم اخلدمات احلكومية

د.رمضان الشراح

»احتاد شركات االستثمار«: 3.5 مليارات دينار استثمارات »اخلاص« بالتنمية

30 % من وظائف »اخلاص« توفرها شركات االستثمار
قال احتاد شركات االستثمار 
إن قيمة ش����ركات االس����تثمار 
وأهميته����ا بالنس����بة للكويت 
تتخطى األرقام، مؤكدا انها أدارت 
دفة حتسني وتطوير أداء أسواق 
امل����ال في الكوي����ت عن طريق 
تزويد املستثمر مبعلومات ذات 
قيمة عالية من خالل البحوث 
والتقارير وتوفير سبل متويل 
بديلة عب����ر طرح الس����ندات 
والصكوك، وإتاحة فرص أكبر 
لتنويع أصول املستثمرين من 
خالل تقدمي العديد من املنتجات 
االستثمارية والصناديق، كما 
قامت شركات االستثمار مببادرة 
طرح وتنمية شركات عديدة في 
قطاعات شتى، بدءا من قطاع 
الطاق����ة إلى الترفيه.  واش����ار 
االحتاد في دراس����ة أعدها أمني 
عام احتاد ش����ركات االستثمار 
د.رمضان الش����راح عن قطاع 
االستثمار ودوره في االقتصاد 
الكويتي الى الدور الفعال الذي 
يقوم به لدعم مسيرة االقتصاد 
الوطني، الفت����ا الى انه أصبح 
ج����زءا ال يتجزأ م����ن اقتصاد 
الكوي����ت، وهيكلة ش����ركاته، 
ودميغرافيته، حيث يقوم القطاع 
بتوفير فرص عمل بنسبة 27 
إلى 30% م����ن إجمالي وظائف 
القطاع اخلاص. ويعد ثاني أكبر 
مساهم للناجت احمللي اإلجمالي 
من غير النفط. وإنه وبالنظر 
البيانات املنشورة لدى  آلخر 
بنك الكويت املركزي وس����وق 
الكويت ل����أوراق املالية، فإنه 

يتبني اآلتي:
- بلغ عدد شركات االستثمار 
املس����جلة لدى بن����ك الكويت 
املرك����زي و/أو هيئة أس����واق 
املال 95 ش����ركة اس����تثمارية 
وخدمات متويلي����ة، منها 85 
شركة مسجلة لدى بنك الكويت 
املركزي )83 شركة جتمع بني 
التمويل واالستثمار،  نشاطي 
وش����ركتان متويليتان فقط( 
و10 شركات مسجلة لدى هيئة 
أس����واق املال فقط ألنها تقوم 

بنشاط االستثمار فقط.
- عدد ش����ركات االس����تثمار 
املسجلة لدى س����وق الكويت 
لأوراق املالية بلغ 28 ش����ركة 

استثمارية.
املدارة  - إجمال����ي األص����ول 

)Assets( م����ن قبل ش����ركات 
االس����تثمار املسجلة لدى بنك 
الكوي����ت املرك����زي نحو 10.5 

مليارات دينار.
 )Own Funds( رؤوس أموال -
شركات االستثمار املسجلة لدى 
بنك الكويت املركزي نحو 4.6 

مليارات دينار.
النظامي����ة  احلس����ابات   -
)Contra Accounts( للشركات 
االستثمارية املسجلة لدى بنك 
الكويت املركزي نحو 19.6 مليار 

دينار.
 )Liabilities( إجمالي املطلوبات -
للشركات االستثمارية املسجلة 
لدى بنك الكويت املركزي مليار 

10.5 مليارات دينار.
- بلغت جملة استثمارات القطاع 
اخلاص في خطة التنمية 3.53 
مليارات دينار في سنة 2015.

من ناحية اخرى، قالت الدراسة 
ان زيادة مساهمة القطاع اخلاص 
في الناجت احمللي اإلجمالي تتأتى 

من خالل اآلتي:
* اإلسراع في تعديل املخطط 
الهيكلي للدول����ة ليتوافق مع 
اخلطة، وتوفير األراضي إلقامة 
املشاريع الصناعية واملشاريع 

الصغيرة واملتوسطة.
* تهيئة بيئة األعمال واستكمال 
التشريعية مبا يسرع  البنية 
من املب����ادرات اخلاصة ويرفع 

من تنافسية االقتصاد.
* تبني مش����روعات محورية 
في عملي����ة التنمية، من خالل 

تأسيس الشركات املساهمة.
وخط����ة إقام����ة املش����روعات 
الصغيرة واملتوسطة التي ال تقل 
 SMES �عن 150 من مشاريع ال

.»BOT«�و50 من مشاريع ال
- إن ما تقدم ليدعونا في االحتاد 
إلى أهمية إعداد استراتيجية 
تنموية جريئ����ة، تتحرر من 
قيود واقع املاضي إلى التفكير 
مليا واالستفادة من املتغيرات 
الراهنة التي تستدعي مزيدا من 
اجلهد واالستثمارات من قبل 
الشركات الوطنية واألجنبية مبا 
يسهم في التسريع من وتيرة 
التطورات  التنمية ومواكب����ة 

املعاصرة.
- يرى احتاد شركات االستثمار 
ضرورة إعادة هيكلة الكثير من 
الشركات الوطنية مبا ينسجم 

مع متطلب����ات قواعد حوكمة 
الشركات التي أصبحت ملحة 
وضرورية بل وليست خيارا. 
وفي هذا الصدد، نؤكد أن عددا 
من شركاتنا قطعت شوطا كبيرا 
في هذا املجال، سواء من حيث 
الهيكل����ة التنظيمي����ة واملالية 
واإلدارية والفنية وفي إجراءاتها 
وعالقاتها مع كل األطراف ذات 
العالقة بنشاطها، حيث إن مبدأ 
الشفافية واملساءلة والترتيبات 
املؤسسية األخرى ساعدت على 
النمو املستمر للشركات حتى في 
أصعب الظروف، وتضمن كذلك، 
دميومة وسمعة جيدة لشركاتنا 
العاملة داخل الدولة وخارجها. 
كما نود وفي هذا الس����ياق، أن 
نؤكد أن احتاد شركات االستثمار 
قد ساهم وال يزال يساهم ضمن 
منظومة العمل االقتصادي في 
الكويت على تنمية االقتصاد 
الكويتي وتشجيع االستثمار 
بأنواع����ه املختلف����ة وتوطيد 
عالقات التع����اون مع مختلف 

الشركات من خالل:
- التروي����ج: الذي ميثل حلقة 
الوصل بني كل األطراف املعنية 

باالستثمار.
- املس����اهمة في تطوير األطر 
القانونية والهياكل املؤسسية 
املتعلقة باالستثمار وفي هذا 
اإلطار القيام بكثير من اجلهود، 
منها: إعداد وتق����دمي املذكرات 
والدراس����ات، وعق����د الندوات 
واملؤمترات لتس����ليط الضوء 
عل����ى أهم التط����ورات في هذا 
اجلانب، وكذلك من خالل العمل 
على زيادة كفاءة املؤسس����ات 
االستثمارية، وخاصة املعنية 
باخلدمات االستثمارية، والسعي 
لتطوير سوق األوراق املالية، 
باإلضافة إلى إعطاء املعلومات 
ع����ن املالءة املالية والس����معة 

التجارية ألعضائها.
- املساعدة في دراسة األسواق 
احمللية واخلارجية ذلك من خالل 
تزويد املس����تثمر باملعلومات 
الالزمة عن هذه  واالحصاءات 
األسواق. واالتصال باجلهات 
األخرى لتسهيل مهمة ممثليه 
الدراسات،  املكلفني مبثل هذه 
وترتي����ب مقاب����الت له����م مع 
اجلهات الرسمية واألهلية محليا 

وإقليميا.

10.5 مليارات 
دينار أصواًل تديرها 

شركات االستثمار.. 
رؤوس أموالها 4.6 

مليارات دينار

احلسابات 
النظامية للشركات 

االستثمارية 
املسجلة 

بـ»املركزي« 19.6 
مليار دينار

الوفورات املالية الضخمة التي 
تتمتع بها الكويت تشكل حائط 
صد أمام تراجع أسعار النفط 

لفترة أطول.
وأضاف���ت »مودي���ز« أن 
مستوى الدين عند 6.5% من 
الناجت احمللي اإلجمالي بنهاية 
إلى  2014، مرجحا ان يرتفع 
8.5% في 2015-2016 بسبب 
توقعات تراجع الناجت احمللي 

االسمي.

االسمي للبالد سيشهد انكماشا 
كبيرا في 2015، مع توقعات 
بحدوث تع���اف بقدر ضئيل 

خالل 2016.
وأش���ار التقري���ر إلى أن 
عائدات احلكوم���ة الكويتية 
تتوقف على حتركات أسعار 
النفط، حيث يش���كل النفط 
نحو 80% من إجمإلي اإليرادات 

العامة للبالد.
أن  التقري���ر  وأوض���ح 

تسعير بعض رسوم اخلدمات 
احلكومية.

وتوقعت »موديز« انتعاشا 
النفط  تدريجيا في أس���عار 
بحلول 2017، حيث تش���ير 
التقديرات لوصول متوسط 
سعر خام برنت إلى 55 دوالرا 
للبرميل هذا العام ونحو 57 

دوالرا للعام القادم.
وأضاف تقرير »موديز« 
القطاع  أنه نظ���را ألهمي���ة 
الكويتي،  النفطي لالقتصاد 
فإن الن���اجت احمللي اإلجمالي 

1.8% من الناجت احمللي اإلجمإلى 
في الس���نة املالي���ة احلالية، 
نظرا ملستوى التعادل املالي 

املنخفض للموازنة العامة.
وأشارت إلى انها ال تتوقع 
اصالحات كبيرة على مستوى 
خطط احلكومة لزيادة ايراداتها 
من ضرائب الشركات والدخل 
خالل ال� 12 شهرا املقبلة، الفتة 
الكويتية  إلى ان احلكوم���ة 
املقبلة  الفترة  ستركز خالل 
على زيادة كف���اءة حتصيل 
العام���ة وإعادة  اإلي���رادات 

قال���ت وكال���ة »موديز« 
للتصني���ف العاملي إنه على 
التوقعات بتباطؤ  الرغم من 
النفط خالل  انتعاش أسعار 
الكويت  ف���إن  املقبلة  الفترة 
تتمتع بقوة اقتصادية ومالية 
تدعم وضعها االئتماني عند 
مس���تويات »Aa2« مع نظرة 
مستقبلية مستقرة خالل عامي 

2015 و2016.
أنها  وأضافت »مودي���ز« 
تتوق���ع تس���جيل الكوي���ت 
فوائ���ض مالية صغيرة عند 

معهد الدراسات املصرفية
»Mini MBA« ينظم برنامج

صرح د.يعقوب يوسف الرفاعي املدير العام ملعهد 
الدراسات املصرفية عن تعاون املعهد مع مركز اإلدارة 
األوروبي MCE Management Centre Europe من خالل 
 Mini تقدمي برنامج تدريبي متخصص في إدارة األعمال
MBA للقطاع املالي واملصرفي، وذلك في الفترة من 5 

أكتوبر إلى 9 أكتوبر 2015 في لندن.
عقد البرنامج مبشاركة نخبة مميزة من العاملني في 
البنوك الكويتية احمللية كالبنك التجاري الكويتي وبيت 
التمويل الكويتي وبنك بوبيان وبنك اخلليج، والبنك 
الكويت الصناعي، باإلضافة إلى مش���اركة من دبوان 
احملاسبة، وكذلك مشاركة من احتاد مصارف الكويت، 
حيث قام احتاد مصارف الكويت برعاية 5 مقاعد من 
املشاركني في هذا البرنامج. واستمتع املتدربون باملشاركة 
الفعالة لكل جهة وتبادلوا اخلبرات واملعلومات ما أثرى 

التدريب وعاد بالفائدة على اجلميع.
وقد أفاد الرفاعي بأن هذا البرنامج يعقد للس���نة 
الثاني���ة على التوالي، حيث عق���د البرنامج في العام 
املاضي في ش���هر س���بتمبر 2014، وقد حقق انعقاده 
جناحا كبيرا كان له األثر والسبب الرئيسي وراء اعادة 

انعقاده في هذا العام.

املشاركون في البرنامج التدريبي في لندن 

الوفورات املالية الضخمة تشكل حائط صد 
أمام تراجع أسعار النفط لفترة أطول

ارتفاع الدين إلى 8.5% من الناجت احمللي 
اإلجمالي مقارنة بـ 6.5% في 2014

توقعات بتسجيل 
الكويت فوائض 

مالية بنسبة %1.8 
من الناجت احمللي 

اإلجمالي
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لوكاشنكو رئيساً لبيالروسيا لوالية خامسة بنسبة 83%عربية وعالمية
مينسك - أ.ف.پ: فاز رئيس بيالروسيا املنتهية واليته الكسندر لوكاشنكو الذي يحكم 
البالد منذ 21 عاما، بوالية خامسة اثر االنتخابات الرئاسية التي نظمت أمس األول ومنع ابرز 
املعارضني من املشاركة فيها، وحذرها من تنظيم احتجاجات قد تعيق رفع العقوبات االوروبية 
املفروضة عليه نتيجة انتهاكات حلقوق االنسان. واعلنت اللجنة االنتخابية املركزية في وقت 
متأخر ليل أمس األول فوز لوكاشنكو في االنتخابات الرئاسية بنسبة 83.49% من االصوات. 
وحصل لوكاشنكو البالغ الذي يحكم البالد منذ 1994، على واليته اخلامسة بأكبر نسبة من 
االصوات يحصل عليها خالل فترة حكمه.

اعتقال 50 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس الشرقية

مقتل منفذ طعن جديد واستشهاد شاب
برصاص االحتالل في القدس

أكتوبر اجلاري.
ه���ذا واعتقل���ت قوات 
االحت���الل 50 فلس���طينيا 
في أنح���اء الضفة الغربية 
والق���دس الش���رقية كم���ا 
تعتزم االستمرار في حملتها 
العتقال الضالعني في هذه 

احلوادث.
من جه���ة اخرى، جتمع 
امس املئات من الفلسطينيني 
بينهم اطفال للمشاركة في 
تشييع جثمان الطفل احمد 
ش���راكة حيث لف اجلثمان 
بالعلم الفلسطيني والورود 
قبل تشييعه في املسجد في 
مخيم اجللزون قرب رام اهلل، 

بينما جتمع زمالء احمد في 
املدرسة واصدقاؤه للمشاركة 

في تشييع جثمانه.
ه���ذا وامتد التوتر الذي 
بدأ قبل اسابيع في القدس 
الغربية  الشرقية والضفة 
العرب في  ال���ى  احملتلتني 
اس���رائيل حيث اقدم شاب 
عربي اسرائيلي مساء امس 
االول عل���ى دهس جنديني 
اثنني بس���يارة وقام بعدها 
بطعن مدنيني اسرائيليني 
بعد ان غادر سيارته بالقرب 
من كيبوتس جان شمويل، 
وفق الشرطة التي قالت انها 
اعتقلت املهاج���م ووه اول 

هجوم بالسكني ينفذه شاب 
عربي اسرائيلي يؤدي الى 
اصابات بعد ان شهرت امرأة 
عربية اسرائيلية سكينا في 
وجه قوى االمن الذين اردوها 

قبل ان تهاجم احدا.
عل���ى اجلان���ب اآلخ���ر 
تظاهر إس���رائيليون عرب 
في شمال اسرائيل وقطعوا 
الطرقات واحرقوا إطارات 
مطاطية، وق���د دعت جلنة 
املتابعة العربية العليا الى 
اض���راب ش���امل اليوم في 
البلدات العربية في اسرائيل 
باالضافة ال���ى تظاهرة في 

بلدة سخنني.

عواص���م - وكاالت: مع 
تصاعد العنف الذي قد يدفع 
باجتاه انتفاضة فلسطينية 
جديدة، اس���تمرت عمليات 
»الطعن بالس���كاكني« حيث 
قتل شاب فلسطيني برصاص 
الشرطة اإلس���رائيلية امس 
في القدس الشرقية احملتلة 
بعد ان طعن شرطيا بسكني، 
وتابعت الشرطة ان الهجوم 
وقع عند نقطة تفتيش بالقرب 
من باب االسباط في القدس 
الش���رقية احملتلة، مشيرة 
إلى أن الش���رطي لم يصب 
باذى النه كان يرتدي سترة 
واقية، ورات مراسلة لفرانس 
برس جثة الشاب الفلسطيني 

مغطاة بالدماء في املوقع.
كما قتل شاب فلسطيني 
برصاص االحتالل عند باب 
األسباط في مدينة القدس، 
وادعت شرطة االحتالل أن 
الفلس���طيني طعن  الشاب 
مستوطنا إس���رائيليا وأن 
املكان  ش���رطيا تواجد في 
أطلق النار عليه ما أدى إلى 

استشهاده.
وق���ال ش���هود عيان إن 
ق���وات االحت���الل أغلق���ت 
منطقة باب األسباط ومنعت 
الفلسطينيني من الوصول 
إلى مكان استشهاد الشاب. 
في حني اقدمت شابة بعد 
ظهر امس على طعن شرطي 
من حرس احلدود االسرائيلي 
بسكني قرب مقر الشرطة في 
القدس، بحس���ب ما أعلنت 
الشرطة اإلسرائيلية، ولم 
تتضح حتى االن حالة الشابة 
وهو ثاني حادث طعن امس 
ف���ي القدس وال���� 17 منذ 3 

قوات االحتالل تعاين جثة شاب اقدم على طعن عسكري امس وفي اإلطار قريبات الطفل الفسطيني احمد شراكة يودعنه قبل تشييعه  )رويترز - أ.ف.پ(
املعارضة تكثف حملتها

ضد أردوغان بعد اعتداء أنقرة
أنقرة � وكاالت: كثفت املعارضة التركية املؤيدة 
لالكراد حملتها ضد الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان مستغلة الهجوم األكثر دموية في تاريخ 
البالد لضربه انتخابيا قبل ثالثة اسابيع فقط من 
موعد االستحقاق النيابي، فيما اعتبرت احلكومة 
التركية أن تنظيم داعش هو املشتبه به االول في 
تنفيذ الهجومني وسط أنقرة. وأكدت ان االنتخابات 
البرملانية س����تجري في موعدها مطلع الش����هر 
املقبل.  وكتب زعيم حزب الشعوب الدميوقراطي 
املؤيد لألكراد صالح الدين دميرطاش على تويتر 
»الدولة هاجمت الشعب والتعازي يجب أن توجه 

الى الشعب التركي وليس الى اردوغان«. 
ودعا دميرطاش انصاره الى املش����اركة في 
االنتخابات التشريعية املبكرة وقال »نحن بانتظار 
األول من نوفمبر«، موعد االقتراع »ألننا سنبدأ 

العمل إلطاحة الدكتاتور«.
ومنذ أس����ابيع تصاعد التوتر بني الس����لطة 
وحزب الشعوب الدميوقراطي وأججته رهانات 
االنتخابات وأعمال العنف في جنوب شرق البالد 
حيث الغالبية الكردية. ويندد اردوغان بش����دة 
باحلزب املقرب من األكراد املتهم ب� »التواطؤ« مع 
»ارهابيي« حزب العمال الكردستاني. واشارت 
الصحف املؤيدة ألردوغان الى مسؤولية املتمردين 

االكراد في اعتداء السبت.
في املقابل تتهم املعارض����ة اردوغان بصب 
الزيت على النار في النزاع الكردي بأمل استمالة 

الناخبني القوميني من االتراك.
ووصف سوتر كاغابتاي من معهد واشنطن 
االعتداء بأنه »قد يكون هجوم احلادي عشر من 
سبتمبر في تركيا« في اشارة إلى سلسلة الهجمات 
التي استهدفت الواليات املتحدة في العام 2001. 
وأضاف »لقد وقع االعت����داء في قلب العاصمة 

التركية، قبالة احملطة الرئيسية« التي ترمز الى 
انقرة اتاتورك مؤسس اجلمهورية التركية.

وفي آخر حصيلة للمكتب االعالمي لرئيس 
الوزراء التركي بلغ عدد القتلى في االعتداء 97 قتيال 
و507 جرحى. وبني هؤالء اجلرحى اليزال 160 في 

املستشفيات منهم 65 في العناية الفائقة.
وقال حزب الشعوب الدميوقراطي من جهته 

ان احلصيلة بلغت 128 قتيال.
وقالت قناة ان تي في االخبارية إن التحقيق 
يتركز على ترجيح وجود جهاديني وراء االعتداء. 
وبحسب صحيفتي »حرييت« و»خبرتورك« فان 
احد االنتحاريني قد يكون ش����قيق منفذ اعتداء 

سوروج في يوليو.
من جهته، أملح أيهان بيلجن املتحدث باسم 
حزب الشعوب الدميوقراطي التركي املوالي لألكراد 
لرويترز الى أن احلزب يبحث إلغاء كل جتمعاته 
االنتخابية قبل االنتخابات البرملانية املقررة في 

أول نوفمبر العتبارات أمنية.
وعلى صعيد التحقيقات، اعلن رئيس الوزراء 
التركي احمد داود اوغلو امس ان تنظيم الدولة 
االسالمية »داعش« هو املشتبه به االول في اعتداء 
انقرة. وصرح داود اوغلو في مقابلة مع شبكة 
»ان تي في« التلفزيونية »االولوية هي للتحقيق 
حول داعش وذلك نظرا لطريقة تنفيذ االعتداء«. 
وأوضح »لدينا اسم شخص يوجهنا الى منظمة« 
من دون تقدمي تفاصيل حول التحقيق اجلاري. 
وأكد اوغلو أن االنتخابات التش����ريعية املبكرة 
ستجرى في موعدها في نوفمبر رغم االعتداء. 
وقال »أيا كانت الظروف، فإن االنتخابات ستتم 
في موعدها«. وش����دد داود اوغلو الذي يترأس 
حكومة بالوكالة حتى موعد االقتراع »سنجري 

االنتخابات«.

اختفاء غامض لعشرات املدرعات في العراق
عواصم � وكاالت: اختفت بش����كل غامض 
عشرات املدرعات احلربية التي كان اجليش 
العراق����ي قد حصل عليها في ش����كل هبة من 
إحدى الدول العربية، وفق ما نشرت صحيفة 
»العرب« اللندنية. وينتظ����ر أن تعمق هذه 
الفضيحة األزمة بني مكونات املشهد السياسي 
العراقي في وقت مازال الش����ارع العراقي لم 
يهدأ على وقع استش����راء الفس����اد. ويطالب 
متظاهرون نزلوا إلى ش����وارع بغداد ومدن 
عراقية أخرى رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي بتطبيق اإلصالحات الصارمة التي 

أعلن عنها في السابق.
ورغم ذلك، مازال عدد من النواب العراقيني 
يسعون بإصرار كبير لعرقلة طلب فتح حتقيق 
داخل البرملان حول اختفاء 76 مدرعة كانت 
في طريقها إلى العراق من إحدى الدول التي 

لم يعلن عن اسمها.
وكان إياد عالوي رئيس ائتالف الوطنية قد 
فجر هذه الفضيحة التي تضاف إلى سلسلة 
الفضائح التي عرفها العراق، حيث أعلن في وقت 
سابق أن دولة عربية أرسلت بطلب شخصي 

منه 76 مدرعة عسكرية إلى العراق. 
وأكد أن ه����ذه الدولة اس����تجابت لطلبه، 
وأرسلت 76 مدرعة إلى بغداد، حيث وصلت 
على منت طائرات وذلك ملس����اعدة العراق في 

حربه ضد تنظيم داعش.
غير أن عالوي أكد أن وزارة الدفاع العراقية 
أعلمته شخصيا أنها لم تتسلم تلك املدرعات، 
وأوضح في بيان له أن وزير الدفاع العراقي 
أبلغه بعدم تسلم وزارته أي مدرعات عسكرية 

من أي دولة.
وطالب عالوي بفت����ح حتقيق في اختفاء 
املدرعات، وذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر 
برملاني أن جلنة األمن والدفاع التابعة للبرملان 
العراقي ستوجه هذا األسبوع مذكرة رسمية 
لوزير الدفاع خالد العبيدي إليضاح تفاصيل 

اختفاء املدرعات واجلهة التي تسلمتها.
وفيما اليزال الغموض يحيط باختفاء تلك 
املدرعات، رجحت مصادر عس����كرية عراقية 
قيام ميليش����يات تعمل ضمن قوات احلشد 
الشعبي املدعومة من إيران باالستيالء عليها، 
بعد  مصادرتها ألسلحة مماثلة أخرى تسلمها 
العراق كمساعدات من دول غربية وآسيوية، 
تضم مدافع وراجمات صواريخ وأسلحة  رشاشة 

وعربات مدرعة وأجهزة كشف متفجرات. 
وقال مصدر عسكري عراقي مطلع إن حكومة 
العبادي تتعرض لضغوط من األميركيني من 
أجل إجبار  امليليشيات على إعادة ما استحوذت 
عليه من املعدات العس����كرية، والتي لم تكن 

أصال مخصصة لها.

احلكومة اليمنية تنفي استقالة خالد بحاح
إياد أحمد ووكاالت

نفى الناطق الرسمي باسم 
احلكومة اليمنية راجح بادي 
صحة األنباء التي ترددت عن 
استقالة نائب الرئيس اليمني 
ورئيس الوزراء خالد بحاح. 
وقال راجح - بحسب »عكاظ« 
السعودية - »إن ما أثير عن 
استقالة نائب الرئيس اليمني 
ال صحة له«، مؤكدا أن رئيس 
احلكومة وصل إلى الرياض 
أمس االول ف����ي زيارة عمل 

وأنه حريص كل احلرص على 
خدمة شعبه والنضال معه في 
حربه ضد ميليشيات االنقالب. 
وطالب بادي وسائل اإلعالم 
بتحري املصداقية، مبا يسهم 
العم����ل اإلعالمي  في تعزيز 
ودعم الشرعية للخروج من 
املأزق الذي متر به اجلمهورية 

اليمنية.
على املس����توى امليداني، 
اح����رزت ق����وات اجلي����ش 
واملقاومة الش����عبية بإسناد 
قوات التحالف البرية واجلوية 

وطيران االباتشي تقدما جديدا 
في اجتاه مدينة املخاء غرب 
تعز وسيطرت على منطقة 
الكدحة التي تبعد عن مدينة 

املخاء 6 كيلوات فقط.
التحالف  وكثف طي����ران 
قصفه العني����ف على مواقع 
وجتمعات امليليشيات باملخاء 
ومنطقة الوازعية وفجرت عددا 
التابعة  من مخازن االسلحة 

للميليشيات غرب تعز.
واك����دت مص����ادر طبية 
ل�»األنب����اء« مقت����ل 43 م����ن 

ميليش����يات احلوثي وجرح 
اخرين خالل قصف الطيران 
واملواجهات مع افراد املقاومة 
في اكثر من جبهة، فيما قتل 
وجرح 26 من افراد املقاومة 
واجليش الوطني، مضيفة ان 
قوات التحال����ف نفذت امس 
عملية إنزال أس����لحة نوعية 
وحديث����ة وكمية ضخمة من 
الذخائ����ر للجي����ش الوطني 
واملقاومة الشعبية في جبل 
صب����ر وذلك ضم����ن عملية 
التحالف لتحري����ر تعز من 

امليليشيات.
وفي محافظة مأرب شمال 
اليمن اكدت مصادر  ش����رق 
عس����كرية وصول 20 قاطرة 
محملة باألس����لحة املختلفة 
الى احد معس����كرات املنطقة 
الثالثة قادمة من  العسكرية 
منف����ذ الوديعة ضمن عملية 
اع����داد التحال����ف القتح����ام 
العاصمة صنعاء وحتريرها 
الى  امليليشيات، مشيرة  من 
ان من ضمن حمولة القاطرات 

ثالثة آالف قناصة.

خادم احلرمني: محاولة االستغالل السياسي حلادث مِنى لن تؤثر على دور اململكة في خدمة ضيوف الرحمن
مع اجلمهورية اليمنية ونصرة 

شعبها والذود عن كرامته.
وأفاد الطريفي بأن املجلس 
وافق عل����ى تفوي����ض ولي 
العهد نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء وزي����ر الداخلية � أو 
م����ن ينيب����ه � بالتباحث مع 
الفلبيني في ش����أن  اجلانب 

مشروع اتفاقية تسليم 
املطلوبني بني حكومة اململكة 
العربية السعودية وحكومة 
الفلبني، والتوقيع  جمهورية 
عليه ولرفع النسخة النهائية 
املوقعة الستكمال اإلجراءات 

القانونية.
كما واف����ق عل����ى مذكرة 
تفاه����م للتعاون ف����ي مجال 
اإلسكان بني وزارة اإلسكان في 
اململكة ونظيرتها في روسيا، 
املوقع عليها في مدينة سانت 

بطرسبرغ.
ووافق مجلس الوزراء على 
تفويض رئيس الهيئة العامة 
أو من ينيبه  املدني  للطيران 
بإجراء مباحثات مع الدول التي 
أبرمت معها اململكة اتفاقيات 
في مجال خدمات النقل اجلوي 
وتتطلب املصلحة جتديد تلك 
االتفاقيات معه����ا، للنظر في 
جتديدها ف����ي ضوء النموذج 
االسترش����ادي املوافق عليه 
بقرار مجل����س الوزراء، ومن 
ثم رف����ع ما يتم التوصل إليه 
الستكمال اإلجراءات النظامية. 
كذلك وافق مجلس الوزراء على 
تنظيم هيئة »توليد الوظائف 

ومكافحة البطالة« باململكة.

وأش����كاله وصوره كافة وأيا 
كان مصدره، معربا عن أحر 
التعازي جلمهوري����ة تركيا 
حكومة وشعبا وألسر الضحايا، 
داعيا اهلل أن مين على املصابني 

بالشفاء العاجل.
واس����تمع املجل����س م����ن 
امللكي األمير  صاحب السمو 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
ولي ولي العهد النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع عن نتائج زيارته إلى 
روسيا االحتادية واجتماعه مع 
الرئيس فالدميير بوتني الذي 
مت خالله التأكيد على حرص 
الس����عودية  العربية  اململكة 
على حتقيق تطلعات الشعب 
الش����قيق وموقفها  السوري 
الداعم حلل األزمة الس����ورية 
على أساس سلمي وفقا ملقررات 
مؤمتر جنيڤ )1( ومبا يكفل 
إنهاء ما يتعرض له الشعب 
الس����وري الشقيق من مآس، 
وتالفي استمرار تداعيات هذه 
األزمة على األمن واالستقرار 

في املنطقة.
وأعرب املجلس عن التهنئة 
اليمنية حكومة  للجمهورية 
وشعبا مبناسبة عودة احلكومة 
اليمنية ومتكنها من مزاولة 
مهامها من مدينة عدن العاصمة 
املؤقتة مما يجسد ما حتقق من 
نص����ر، داعيا اهلل أن يتحقق 
األمن واالس����تقرار في جميع 
أرجاء اليمن، ومجددا التأكيد 
على وقوف اململكة وإخوانها 
وأصدقائها في دول التحالف 

االستثنائي لوزراء خارجية 
ال���دول األعض���اء مبنظم���ة 
الذي عقد  التعاون اإلسالمي 
في نيويورك استجابة لدعوة 
الس���عودية  العربية  اململكة 
الذي أكد السيادة الفلسطينية 
على القدس الشرقية ورفض 
األم���ة اإلس���المية وإدانتها 
إلجراءات س���لطات االحتالل 
اإلسرائيلي وتصميمها على 
منعها وإبطالها كونها إجراءات 
باطلة ومدانة وغير قانونية 
وما تضمنه القرار من دعوة 
مجلس األمن الدولي إلى سرعة 
التحرك إللزام إسرائيل بوقف 

انتهاكاتها.
الوزراء  ورحب مجل���س 
بتوص���ل ممثل���ي األطراف 
الليبية املتحاورة في مدينة 
الصخيرات باملغرب إلى اتفاق 
سياسي على تشكيل حكومة 
الوحدة الوطنية الذي أعلنه 
مبعوث السكرتير العام لألمم 
املتحدة إلى ليبيا برنار دينو 
ليون، معربا ع���ن األمل في 
أن ي���ؤدي هذا االتف���اق إلى 
الليبي  إنهاء معاناة الشعب 
وحتقي���ق تطلع���ات ليبيا 
الشقيقة مبا يحفظ وحدتها 
وأمنها واستقرارها وميكنها 

من التصدي لإلرهاب.
ال����وزراء  وأدان مجل����س 
التفجير اإلرهابي الذي شهدته 
عاصمة تركيا وأدى إلى سقوط 
العديد م����ن الضحايا، مجددا 
اململكة ووقوفها مع  تضامن 
تركيا في محارب����ة اإلرهاب 

اإلسرائيلية للمسجد األقصى، 
وحماية الشعب الفلسطيني 
واملقدسات اإلسالمية وإعطاء 
الفلسطيني حقوقه  الشعب 

كافة.
كما ثم���ن املجلس القرار 
االجتم���اع  ع���ن  الص���ادر 

الش���ريفني خ���الل اتصاالته 
برؤساء الدول الفاعلة واألمني 
العام لألمم املتحدة بضرورة 
بذل اجلهود واملساعي األممية 
اجلادة والس���ريعة وتدخل 
مجلس األمن التخاذ التدابير 
العاجلة كافة لوقف االنتهاكات 

إل���ى ع���دد م���ن التقاري���ر 
ع���ن مس���تجدات األح���داث 
الس���احات  وتطوراتها على 
العربية واإلقليمية والدولية، 
واستنكر املجلس ما يتعرض 
له املس���جد األقصى ومدينة 
الغربية من  القدس والضفة 

انتهاكات وإجراءات استفزازية 
مستمرة واعتداءات على أبناء 
الشعب الفلسطيني من قبل 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

واملستوطنني.
وش���دد مجل���س الوزراء 
على دع���وات خادم احلرمني 

الرياض � أ.ش.أ: أعرب خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
ب����ن عبدالعزيز عن الش����كر 
والتقدير لقادة الدول الشقيقة 
والصديق����ة وكل م����ن تقدم 
بالع����زاء للمملكة في ضحايا 
حادث تدافع احلجاج مبنى، 
سائال اهلل سبحانه وتعالى 
لهم املغفرة وأن يتقبلهم في 
الشهداء، وأن مين على املصابني 

بالشفاء العاجل.
وأك����د � خ����الل رئاس����ته 
امس جللسة مجلس الوزراء 
بالري����اض � أن التصريحات 
غير املس����ؤولة والهادفة إلى 
االس����تغالل السياس����ي لهذه 
الفرقة  احلادث����ة، وإح����داث 
واالنقسام في العالم اإلسالمي، 
ل����ن تؤثر عل����ى دور اململكة 
العربية السعودية وواجبها 
الكبير ومسؤولياتها العظيمة 
في خدمة ضي����وف الرحمن، 
وحرصها الدائم على لم الشمل 
العربي واإلسالمي، ولن تسمح 
اململكة ألي أيد خفية بأن تعبث 

بذلك.
وش���دد عل���ى أن اململكة 
التي  الس���عودية  العربي���ة 
شرفها اهلل بخدمة احلرمني 
الشريفني وقاصديهما، نذرت 
نفسها وإمكاناتها وما أوتيت 
من جهد قيادة وحكومة وشعبا 
لراحة ضيوف الرحمن والسهر 

على أمنهم وسالمتهم.
وأوض���ح وزي���ر الثقافة 
ب���ن زيد  واإلع���الم د.عادل 
الطريفي أن املجلس استمع 

)واس( خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز خالل رئاسته امس جللسة مجلس الوزراء بالرياض 



الثالثاء 13 اكتوبر 2015
51

من قلب الكويت إلى السوريين في كل العالمسورية
 صفحة خاصة تعنى بأخبار سورية األم وهموم وقضايا

أبنائها المقيمين على أرض الخير والعطاء

syrianews@alanba.com.kw

خبر وحتليل

تقرير إخباري

موسكو ـ أ.ف.پ: مع اطالق صواريخ عابرة من بحر 
قزوين واستخدام طائرات حربية قادرة على تدمير 
اهداف من مسافة بعيدة، لم يتوان الرئيس الروسي 

فالدميير بوتني في استعراض قوته في سورية بهدف 
تأكيد نهوض موسكو وقدرتها على مواجهة الغرب.

 فمنذ اواخر سبتمبر بدأت موسكو استعراض قوتها 
من خالل اطالق حملة قصف مكثفة في سورية، 

لتزاحم التحالف بقيادة الواليات املتحدة وتثير غضب 
الغربيني.

 وهذا التدخل الكبير هو اول عملية عسكرية تقوم بها 
موسكو خارج حدود االحتاد السوفييتي السابق منذ 

احلملة الكارثية في افغانستان في 1979.
 وهو يحصل في منطقة تعتبر منذ سنني منطقة نفوذ 
للغربيني في طليعتهم الواليات املتحدة، ويرى اخلبراء 

ان الكرملني امنا يسعى من وراء ذلك الى استعادة 
بعض من مكانته السابقة كقوة عظمى.

 ومع استخدامها احدث طائرات السوخوي ومناذج 
سوفييتية قدمية تؤكد روسيا انها دمرت العديد من 

مراكز قيادة ومعسكرات تدريب فصائل املعارضة 
دعما للعملية العسكرية التي يشنها اجليش السوري 

النظامي اضافة الى مواقع لتنظيم داعش.
 وقد اقحمت روسيا ايضا في املعركة اسطولها املرابط 

في بحر قزوين فاطلقت صواريخ عابرة على اهداف 
تبعد اكثر من 1500 كلم. وهي سابقة ترمي بشكل 

واضح الى اظهار القوة العسكرية الروسية.
 وقال احمللل السياسي غريغوري ماميدوف »ال 

استطيع حقا القول ان كان اطالق صواريخ من بحر 
قزوين يعني شيئا على الصعيد العسكري«، مضيفا 

»لقد اظهرنا قوتنا، ملن؟ لالسالميني؟ ال بل لالميركيني 
قبل اي شيء آخر«.

 ومع اطالق احلملة الروسية عاد فالدميير بوتني الى 
واجهة املسرح السياسي الدولي بالرغم من عزلته 

النسبية منذ ضم شبه جزيرة القرم االوكرانية في 
مارس 2014 وبدء النزاع في اوكرانيا.

 وفي هذا الصدد لفت اخلبير الكسندر باونوف من 
مركز كارنيغي في موسكو الى »ان بوتني ليست لديه 

النية في العيش وسط عزلة على رأس دولة مارقة«.
 ويعتبر احملللون ان دعم نظام الرئيس السوري بشار 

االسد ليس الهدف الوحيد الذي يصبو اليه الكرملني، 
لكن يبدو ان التدخل الروسي محاولة اوسع ملنافسة 

الغربيني، او حتى ترهيبهم.
 ورأى ماتيو رويانسكي مدير مؤسسة كينان، مقرها 

واشنطن، »ان التوترات ليست مرتبطة بسورية او 
داعش بل باملبادئ العامة« املتعلقة بالسيادة والتدخل 

في اخلارج.
 وأوضح »ان اخلالف يتخطى املناورات الديبلوماسية 

والضغوط االقتصادية. وصل الى حد استخدام 
القوات العسكرية« بني روسيا والغرب.

 لكن احلملة العسكرية في سورية جتري في وقت 
تواجه فيه روسيا ازمة اقتصادية خطيرة تفاقمت 

مع تدهور اسعار النفط والعقوبات الغربية املفروضة 
عليها. ويعتبر بعض املراقبني ان مثل هذه احملاولة 

الباهظة الثمن الستعادة هيبتها على الساحة الدولية 
قد يكون وقعه كارثيا.

 وقد ابقى الكرملني النفقات العسكرية مبستوى 
مرتفع رغم تراجع عائدات الدولة مع ميزانية دفاع 
تقدر هذه السنة بـ 46.4 مليار يورو، وهو مبلغ 

يوازي اكثر من 4% من اجمالي ناجتها الداخلي، اال ان 
التدخل العسكري لفترة طويلة في الشرق االوسط قد 
يتسبب بصعوبات اقتصادية اضافية بالنسبة لروسيا، 

وهو خطر يبدو ان الشعب والسلطات مستعدان 
ملواجهته ـ شرط ان يحقق غاياته على الساحة الدولية.

 وقال ماميدوف »ان الشعب الروسي لن يسمح 
بصعوبات اقتصادية خلوض حرب ضد داعش، لكنه 

سيخوضها لهزمية الغرب«.
 ومن تبعات احملاوالت الروسية للعودة الى ساحة 

الشرق االوسط اثارة االنقسامات الطائفية في املنطقة 
حيث ادانت دول عديدة تدخل موسكو.

 وخلص باونوف الى القول »ان السنة يريدون ان 
تغادر روسيا سورية لكن الشيعة يريدون ان تبقى«.
 لكن احمللل فاسيلي كاشني اعتبر ان حملة روسيا 

في سورية »نتيجتها محتومة« وهي تدهور عالقاتها 
مع تركيا والسعودية وقطر املشاركة في التحالف 

االميركي الذي يشن بدوره غارات جوية
في سورية.

 لكن اخلبراء ال يعتقدون ان تدخل روسيا سيسيء 
بشكل دائم الى عالقاتها مع شركائها العرب.

 ورأى رويانسكي انه »ليس لهذا السبب سيقرر 
السعوديون فجأة عدم التحادث مع الروس. فهناك كم 

هائل من املصالح املشتركة، واالمر سيان مع تركيا«.

بيروت - رويترز - سي ان ان: انضم فصيل 
كردي مسلح يحارب تنظيم الدولة اإلسالمية 
»داعش« في سورية مبساعدة ضربات جوية 
تقودها الواليات املتحدة إلى جماعات عربية 

في حتالف عسكري جديد أعلن عنه أمس 
رمبا يكون متهيدا للهجوم على قاعدة عمليات 

املتشددين في الرقة.
وفي أول بادرة دعم لهذا التحالف على ما 
يبدو، قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع 

األميركية )الپنتاغون( ان طائرات عسكرية 
أميركية أسقطت 50 طنا من الذخائر إلى 
املعارضة السورية املسلحة شرقي البالد.

وأضاف املصدر، حسبما ذكرت شبكة »سي 
إن إن« اإلخبارية، أن هذه املساعدات العسكرية 

تأتي في إطار خطة الرئيس األميركي باراك 
أوباما الطارئة لدعم املعارضة السورية 

املسلحة. وبني املسؤول أن هذه الذخيرة مت 
نقلها عبر طائرة من طراز 17s-C وتتكون من 
112 حزمة حتتوي على ذخيرة ألسلحة خفيفة 

وقنابل يدوية، مؤكدا على أن جميع هذه 

احلزمات مت تسلمها من قبل قوات صديقة.
ويضم التحالف الذي يطلق على نفسه اسم 
»قوى سورية الدميوقراطية« وحدات حماية 
الشعب الكردية السورية وجماعات سورية 

عربية قاتل بعضها بالفعل معها في حملة 
جنحت في طرد مقاتلي التنظيم املتشدد من 

مناطق واسعة بشمال سورية هذا العام.
وتعمل اجلماعات السورية العربية حتت اسم 

»التحالف العربي السوري«.
وقال مسؤول في اجليش األميركي لـ 

»رويترز« إن التحالف العربي السوري 
سيتحرك في اجتاه الرقة معقل التنظيم لكنه 
سيبقى على الضفة الشرقية من نهر الفرات.

وابقاء القوات التي تدعمها وحدات حماية 
الشعب الكردية على الضفة الشرقية من نهر 

الفرات قد يخفف مخاوف تركيا من متدد 
النفوذ الكردي في شمال سورية، وتخشى 

تركيا من أن تنامي نفوذ األكراد على حدودها 
اجلنوبية مما قد يذكي النزعة االنفصالية بني 

أكرادها. ويأتي التحالف اجلديد بعد وقت 

قصير من اعالن واشنطن إدخال تغييرات 
على دعمها للمقاتلني السوريني الذين 

يحاربون داعش لينتهي بذلك فعليا برنامج 
لتدريب املقاتلني خارج سورية والتركيز بدال 

من ذلك على تقدمي السالح للجماعات التي 
فحصت الواليات املتحدة أمر قادتها. وأثبتت 

وحدات حماية الشعب الكردية والفصائل 
االخرى املتعاونة معها، أنها الشريك األكثر 

فاعلية على األرض حتى اآلن للضربات 
اجلوية بقيادة الواليات املتحدة ضد الدولة 

اإلسالمية فانتزعت السيطرة على مساحات 
واسعة من األراضي من املتطرفني في شمال 

شرق سورية هذا العام.
وقال البيان الذي أوردته »رويترز« إن 

التحالف تشكل في ظل »املرحلة احلساسة 
التي مير بها بلدنا سورية وفي ظل التطورات 

املتسارعة على الساحتني العسكرية 
والسياسية والتي تفرض بدورها أن تكون 

هناك قوة عسكرية وطنية موحدة لكل 
السوريني جتمع بني الكرد والعرب والسريان 

وجميع املكونات األخرى على اجلغرافية 
السورية«. ويشمل حتالف قوى سورية 

الدميوقراطية وحدات حماية الشعب الكردية 
وجماعات عربية متعددة من بينها جيش الثوار 

وجيش الصناديد الذي يتشكل من رجال 
قبائل عربية وجماعة مسيحية آشورية.
وقال ناصر حاج منصور وهو مسؤول 

في هيئة الدفاع باإلدارة الكردية للمناطق 
اخلاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب 

إن القوى املشاركة في التحالف اجلديد 
دميوقراطية وعلمانية بشكل عام وتؤمن 

بالتنوع إلى حد بعيد لذا فإنه يأمل أن حتظى 
بدعم التحالف بقيادة واشنطن.

وانتزعت وحدات حماية الشعب الكردية 
السيطرة على بلدات مهمة من الدولة 

اإلسالمية هذا العام في تقدم صوب معقل 
التنظيم مبحافظة الرقة، لكن األكراد رفضوا 

التقدم باجتاه مدينة الرقة نفسها، قائلني إنهم 
يرغبون في أن يقود مقاتلو معارضة سوريون 

عرب مثل هذا الهجوم.

واشنطن ـ وكاالت: اكد الرئيس األميركي باراك أوباما أن 
األزمة السورية أصبحت مشكلة صعبة للعالم أجمع واألهم 

للشعب السوري نفسه الذي وقع في شرك نظام استبدادي 
يطلق البراميل املتفجرة ضد مواطنيه من ناحية وتنظيم 

داعش الوحشي واجلماعات املرتبطة بتنظيم القاعدة العاملة 
داخل سورية من ناحية أخرى.

وقال أوباما في مقابلة مع محطة سي.بي.إس مساء أمس األول 
»إنه كان لديه شكوك منذ البداية حول »فكرة إمكانية تأسيس 

جيش بالوكالة« في سورية.
وإن غايته كانت »اختبار فكرة ما إذا كان بإمكاننا تدريب 

وتسليح معارضة معتدلة ترغب في محاربة داعش«، مضيفا: 
»ما علمناه هو التالي، التركيز على داعش صعب للغاية ما دام 

األسد في احلكم«.
وردا على سؤال عن السبب في استمرار برنامج تدريب 

وتسليح املعارضة السورية رغم تلك الشكوك، أجاب أوباما 
بأن املهم بالنسبة إلدارته »كان التأكد من كشف جميع 

اخليارات«.

وعن سؤال حول من سيقضي على تنظيم داعش، أفاد 
الرئيس األميركي بأن املجتمع الدولي سيتخلص من التنظيم، 

وستكون بالده في الريادة، مضيفا: »لكننا لن نستطيع 
التخلص منهم )داعش( ما دام الشعب السني احمللي في 

سورية وبعض املناطق في العراق ال يعمل باالشتراك معنا«.
وقال أوباما إن املجتمع الدولي سيتخلص من تنظيم داعش 
مبرور الوقت وان الواليات املتحدة ستقود عملية القضاء 
على داعش إال أن الرئيس األميركي أشار إلى أنه لن يتم 

التصدي لداعش ما لم تتوافر البيئة الالزمة داخل سورية 
وأيضا في أجزاء من العراق لدعم التنسيق بني السكان 

احملليني والواليات املتحدة ملواجهة التنظيم اإلرهابي. 
وأضاف أوباما »انه ال يوجد هناك حل سريع لألزمة 

السورية«، وقال »إن من أولويات الواليات املتحدة أوال 
احلفاظ على امن الشعب األميركي وثانيا االستعداد للعمل 

على املستوى الديبلوماسي ومساندة املعارضة السورية 
املعتدلة في إقناع روسيا وإيران مبمارسة ضغوط على النظام 

السوري لقبول عملية انتقال سياسية«. 

تدخل روسيا في سورية
رمز لطموحاتها العسكرية

وحتدٍ للغربيني

حتالف عسكري جديد في سورية يضم الوحدات الكردية والفصائل العربية

أوباما: كانت لديّ شكوك حول برنامج تدريب املعارضة السورية

االحتاد األوروبي يدعو موسكو إلى وقف قصفها للمعارضة املعتدلة فوراً

الرياض: العمليات الروسية في سورية ستدخلها في حرب طائفية وتدفع متطرفني للصراع
عواصـــمـ  رويترزـ  أ.ف.پ: حذرت 
الرياض أمس من أن العمليات الروسية 
في سورية لدعم النظام السوري ستدخل 
موســـكو »في حرب طائفية وستدفع 

متطرفني للصراع«.
ونقلت »رويترز« عن مصدر سعودي 
أن بالده »حتث روسيا على املساعدة في 
محاربة اإلرهاب في سورية باالنضمام 
إلى التحالـــف الدولي« حملاربة تنظيم 

داعش الذي تقوده الواليات املتحدة. 
وأضاف املصدر ان الرياض » أبلغت 

روسيا أن تدخلها في سورية ستكون له 
عواقب وخيمة« وأنه »يجب على األسد أن 
يرحل والرياض ستواصل تعزيز ودعم 

املعارضة السورية املعتدلة«.
من جهته، دعا االحتاد الوروبي امس 
روسيا الى »وقف فوري« للضربات ضد 
املعارضة السورية املعتدلة، مؤكدا أنه 
»ال ســـالم دائم في ســـورية مع القادة 

احلاليني«.
وأعرب وزراء اخلارجية االوروبيون 
الذين اجتمعوا أمس في لوكسمبورغ، عن 

قلقهم حيال التدخل الروسي في سورية 
وطالبوا بحل سياسي رغم اخلالفات حول 
امكانية التفاوض مباشرة مع الرئيس 

السوري بشار األسد.
وأضـــاف االحتاد أن »نظام األســـد 
يتحمل املســـؤولية الكبرى عن مقتل 
250 ألف شـــخص في النـــزاع ونزوح 
املاليني«، ودعوا األطراف كافة الى »وقف 
القصف األعمـــى« ببراميل متفجرة أو 

أسلحة كيميائية.
الوزراء بحســـب »فرانس  واعتبر 

برس« انه يجب ان تكون هناك »مرحلة 
انتقالية تشمل اجلميع وسلمية«. رغم 
أنهم يعتبرون انـــه »ال ميكن حصول 
ســـالم دائم في سورية في ظل القيادة 

احلالية«، بحسب النص.
كما أعرب االحتـــاد األوروبي عن 
»القلق العميق« حيال »الغارات اجلوية 
الروسية التي تتجاوز استهداف داعش 
وجماعات أخرى تعتبرها األمم املتحدة 
التي تستهدف املعارضة  أو  إرهابية 

املعتدلة«.

وأكد ضرورة »وقفها فورا« و»كذلك 
االنتهاكات الروسية للمجال اجلوي لدول 
مجاورة«، في إشارة الى انتهاك طائرات 

وصواريخ روسية األجواء التركية.
وتابـــع البيان األوروبـــي: ان »هذا 
التصعيد العسكري من شأنه إطالة أمد 
النزاع وتقويض العملية السياســـية 
وتدهور األوضاع اإلنســـانية وزيادة 

التطرف«.
واضاف »مع تكثف األزمة بات ملحا 
اكثر فأكثر التوصل الى حل دائم إلنهاء 

النزاع«.
 وصرحت وزيرة خارجية االحتاد 
األوروبـــي فيدريـــكا موغيريني عند 
وصولهـــا الـــى االجتمـــاع ان التدخل 
العسكري الروســـي في سورية »غير 

قواعد اللعبة«.
وشـــددت موغيريني على ضرورة 
»تنســـيق التدخالت في النزاع بسبب 
املخاطـــر الكبـــرى التي قـــد تنطوي 
عليها، ســـواء من املنظار السياسي او 

العسكري«.

روســـية بعد اشتباكات مع 
الفصائل املقاتلة.

في املقابل، متكنت فصائل 
املعارضة السورية أمس، من 
السيطرة على قرية »دورين«، 
في منطقة جبل األكراد بريف 
الالذقية، بعد هجوم مفاجئ 
على قوات النظام املتمركزة 

في القرية.
وبحسب »عقيل جمعة« 
قائد لواء النصر، في الفرقة 
الساحلية األولى، فإن »الهجوم 
اشتركت فيه فصائل الفرقة 
الســـاحلية األولى، وحركة 
أحرار الشام اإلسالمية، وجبهة 
النصرة، حيث نفذوا عملية 
تســـلل إلى مواقـــع النظام، 

وسيطروا على القرية«.
وأضاف فـــي تصريحات 
لألناضـــول، أن »فصائـــل 
املعارضة قتلت ما يزيد على 
20 عنصرا من قوات النظام 
وامليليشيات اإليرانية املساندة 
له«، مشيرا إلى أن »املعارك 
مستمرة بهدف السيطرة على 
جبل دورين االستراتيجي«.

وكانت فصائل املعارضة 
في املنطقة، أعلنت أمس األول، 
عن تصديهـــا حملاولة قوات 
النظام السيطرة على قلعة 
»كفردلبة« القريبة من بلدة 

»سلمى« في ريف الالذقية.
إلى ذلـــك، اعلنت وزارة 
الدفاع الروسية ان سالح اجلو 
قصف 53 »هدفا« خالل اربع 
وعشرين ساعة في سورية 
ودمرت خصوصا معســـكرا 
للتدريب تابعا لتنظيم داعش، 
حســـبما نقلت عنها وكاالت 

االنباء الروسية.
 وأوضح املتحدث باسم 
الوزارة ايغور كوناشينكوف 
ان مقاتالت ســـوخوي ـ 34 
البـــري  الدعـــم  وطائـــرات 
سوخوي ـ 24 ام وسوخوي 
ـ 25 اس ام قامت بـ55 طلعة 
جويـــة لضرب اهـــداف في 
محافظـــات حمـــص وحماة 

والالذقية وادلب.
في بروكسل، اتهم األمني 
العام حللف شمال األطلسي 
ينس ســـتولتنبيرغ روسيا 
باإلسهام في إطالة امد النزاع 
في سورية من خالل دعمها 
الرئيس بشـــار األســـد ضد 

املعارضة املعتدلة.

الروسية التي شنت اكثر من 
عشرين غارة«.

في شمال البالد، سيطرت 
قوات النظام أمس على املنطقة 
احلـــرة الواقعة على اطراف 
مدينة حلب بتغطية جوية 

اجلوية الروسية«.
واكـــد مدير املرصد رامي 
عبدالرحمن »سيطرة قوات 
النظام على احلي اجلنوبي 
من كفرنبـــودة حتت غطاء 
جوي من الطائرات احلربية 

حلقوق اإلنسان نفى سيطرة 
قـــوات النظـــام علـــى بلدة 
كفرنبودة، مشيرا الى استمرار 
النظام  اشتباكات بني قوات 
والفصائل املقاتلة هي »األعنف 
في سورية منذ بدء احلملة 

عواصم ـ وكاالت: متكنت 
قوات النظام السوري أمس من 
السيطرة على حي ضمن بلدة 
استراتيجية في حماة بغطاء 
من الطائرات الروسية، مقابل 
هجوم مفاجئ شـــنه مقاتلو 
الالذقية  املعارضة في ريف 
ســـيطروا خالله على قرية 

دورين. 
 ونقلـــت وكالـــة االنباء 
الفرنسية عن املرصد السوري 
حلقوق االنســـان إن »قوات 
النظام وحزب اهلل سيطرت 
على احلي اجلنوبي من بلدة 
الواقعة في ريف  كفرنبودة 
حماة الشـــمالي حتت غطاء 
جوي من الطائرات احلربية 
الروسية التي شنت اكثر من 
30 غارة« على املنطقة صباح 

أمس وحده. 
 وأوضـــح ان تقدم قوات 
النظام داخل البلدة يأتي بعد 
اشتباكات مع فصائل املعارضة 
»هي االعنف في سورية منذ 
بدء احلملة اجلوية الروسية 
في 30 سبتمبر« املاضي، الفتا 
الى »سقوط عشرات الشهداء« 

من دون حصيلة محددة. 
 وبدأ النظام هجومه على 
كفرنبودة وفق املرصد، من 
تلـــة املغير االســـتراتيجية 
املجـــاورة والواقعة جنوب 
البلدة، في حني اســـتقدمت 
املعارضة تعزيزات اضافية 

الى محيط كفرنبودة. 
العامة  القيـــادة  وأعلنت 
للجيش الســـوري في بيان 
أمـــس ان القوات املســـلحة 
أحـــرزت »جناحـــات مهمة« 
في محافظـــات حماة وحلب 

والالذقية.
وأكدت في بيـــان نقلته 
وكالة األنباء الرسمية »سانا« 
سيطرة وحداتها »على بلدات 
وقرى كفرنبودة وعطشان 
وقبيبات ومعركبة وام حارتني 
وتل ســـكيك وتـــل الصخر 
والبحصة فـــي ريف حماة 

الشمالي«.
وتعد بلدة كفرنبودة ذات 
موقع استراتيجي بالنسبة الى 
النظام الـــذي يحاول التقدم 
للســـيطرة على مدينة خان 
شيخون الواقعة على طريق 
دمشق حلب االستراتيجية.

لكـــن املرصد الســـوري 

)ا.ف.پ( صورة عن ڤيديو وزعته وزارة الدفاع الروسية يظهر موقع احدى الغارات التي نفذتها الطائرات الروسية في ادلب 

تقدم لقوات النظام في حماة وهجوم مباغت للمعارضة في الالذقية
قوات النظام تسيطر على جنوب »كفر نبودة«

واشنطن ترسل 50 طناً من الذخائر إلى املعارضة السورية املسلحة
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في وطنكم الثاني الكويت
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احلريري قريباً في بيروت
في معلومات لـ »األنباء« ان الرئيس سعد احلريري أبلغ قيادات في قوى 14 
آذار أنه سيعود قريبا الى بيروت، وهو يعقد لقاءات مع ديبلوماسيني عرب 
وأجانب ويتواصل بشكل دائم مع املعنيني في لبنان ويتابع مستجدات 
املنطقة ولبنان. وأشارت املعلومات الى أنه سيكون للحريري محطة طويلة 
في بيروت قبيل امليالد. وكشفت املعلومات أن احلريري أبلغ زواره أن 
األزمة املالية في »تيار املستقبل« تتجه نحو احللحلة قريبا جدا.
بيروت ـ محمد حرفوش

ما لم يقله عون باألمس هل يقوله اليوم؟

سالم: شروط اجتماع مجلس الوزراء لم تنضج حتى اآلن

املاروني  رئيس املجل���س 
العام وديع اخلازن التقى العماد 
ميش���ال عون أم���س، وخرج 
بانطباع ان العماد عون مصر 
على مقاطعة احلكومة، ويرفض 

املس بأحكام الدستور.
والراهن أن أوساط حكومية 
الحظت ل���� »األنباء« ان عون 
لم يفس���ح املجال أمام جلسة 
حكومية مخصصة حلل أزمة 
النفايات، وال تطرق الى أي من 
االستحقاقات امللحة رهانا منه 
على متغيرات يتوقعها نتيجة 
التدخل العسكري الروسي في 
س���ورية، وقد ظهر الترحيب 
ببوتني جلي���ا في تظاهرة 13 

أكتوبر.

التعطيل والشلل.
ب���دوره رئي���س مجلس 
النواب نبي���ه بري لفت أمس 
الى أن ال جديد في شأن الوضع 
احلكومي، مشيرا الى أنه كانت 
هن���اك فرصة إلحي���اء العمل 
احلكومي والنيابي من خالل 
الترقيات العس���كرية التي مت 

تضييعها.
وتلقى بري اتصاال هاتفيا من 
ناظر القرارين 1559 و1701 تيري 
رود الرسن الذي استفسره عن 
مآل احلوار اجلاري، وما اذا كان 
يشكل عامل استقرار في لبنان، 
فأجابه بري: بالفعل هو عامل 
استقرار وهناك تقدم لكنه تقدم 

سلحفاتي.

الغربي لتكبير حش���د تياره 
على طريق القصر اجلمهوري، 
وتوجه بالسؤال الى املتظاهرين 
حت���ت راية عون، ما اذا كانوا 

يدركون ما هم فاعلون؟!
لكن نائب رئيس املجلس 
التنفيذي في حزب اهلل الشيخ 
نبيل قاووق أكد أن احلزب لن 
يسمح بإقصاء العماد ميشال 
عون، وان األزمات في لبنان 

ليست مستعصية.
وفي حفل تأبيني قال ان 
لبن���ان كان بغن���ى عن أزمة 
جديدة مفتعل���ة، وهي أزمة 
النفايات واتهم 14 آذار بافتعال 
أزمة جديدة مع التيار العوني، 
األمر الذي دفع احلكومة الى 

يسيء الى نفسه.
ف���ي غضون ذل���ك، لفتت 
مصادر في التيار الوطني احلر 
املتلفز  اللقاء  الى  ل� »األنباء« 
للعماد ميشال عون مساء اليوم 
الثالثاء، على قناة O.T.V التابعة 
لتياره، حيث توقعت أن يقول 
الكثير مما لم يقله في خطاب 
التظاه���رة على أبواب القصر 

اجلمهوري.
ايلي  الكتائب���ي  النائ���ب 
ماروني، أمل من العماد عون 
أن يتوجه بالشكر حلزب اهلل 
الذي حش���د له جمهوره من 
النائب  البقاع الشرقي، وإلى 
السابق عبدالرحيم مراد، الذي 
جّيش ل���ه أنصاره في البقاع 

بيروت ـ عمر حبنجر

خالف الرئيس متام سالم 
أمس التوقعات، واستبعد عقد 
جلسة ملجلس الوزراء في االيام 
القليل���ة املقبلة، ملتابعة ملف 

النفايات.
م���ا يعن���ي أن التعطي���ل 
احلكومي مرش���ح لالستمرار 
في ضوء ما يقال عن انتظار 
احلكومة ج���واب حزب اهلل 
وحركة أمل على اقتراح بفتح 
مطمر للنفايات في جرود البقاع 
الش���مالي املتاخم���ة للحدود 
السورية، أسوة باملطامر املقررة 

في باقي املناطق.
الى ه���ذه العقدة اجلديدة، 
الش���عبي،الذي  هناك احلراك 
حتول الى حراك متنقل للضغط 
م���ن أج���ل إط���الق العناصر 
املوقوفة م���ن أتباعه، نتيجة 
تعاملهم العنيف مع الشرطة، 
وبعي���دا عن ج���دول املطالب 

االساسية.
الرئيس س���الم الحظ أن 
املعطيات الضرورية إلكمال هذا 
امللف لم تكتمل بعد، وان شروط 
انعقاد اجللسة لم تنضج حتى 
اآلن، وان العقدة تكمن في إيجاد 
مطمر في البقاع، مشددا على 
ض���رورة الت���وازن على هذا 
الصعيد، والشراكة مطلوبة في 
مواجهة هذه األزمة، وال يجوز 
حتميل أهالي عكار كل شيء، 
القيادات  منتقدا ولع بع���ض 

السياسية.
وق����ال ان البلد كله يدفع 
ثمن تعثر تسوية الترقيات 
العسكرية. ويدفع أيضا ثمن 
صراع سياسي محتدم حول 
شخص رئيس اجلمهورية، 
وأوضح أنه لفت املتحاورين 
ال����ى أنه ال يبق����ى من لزوم 
للحكومة اذا استمر مجلس 
الوزراء عاجزا عن االلتئام. 

ألن يدا وحدها ال تصفق.
وفي سياق آخر سأل سالم: 
هل نحن أمام حراك مدني أم 
حراك غوغائي ومشاغب، كما 
اتضح من محطته االخيرة 
في ساحة الش����هداء؟ وقال: 
أنا حزين على احلراك ألنه 

)محمود الطويل(   محافظ بيروت زياد شبيب ينطلق بدراجته الهوائية في شارع احلمرا  

ملتقى الهل العلم واالكادمييني 
والتربويني ترس���يخ املنطق 
العلمي ف���ي االجيال الطالعة 
وتوسيع مساحة التالقي بني 

الوسط العلمي واملجتمع. 
آالف الزوار من كافة االعمار 
مع غلبة للتالم���ذة والطالب 
متتعوا باالجواء اللطيفة التي 
خيمت على املكان. تتنقل اميان 
)14 سنة( مذهولة امام اخليم 
التي حتكي أس���رار اجلس���م: 
السكر في الدم، الدماغ، السلوك 
الغذائي السليم... وتقول انها 
»اكتشفت امورا لم تكن تعرفها 
رغم انها تدرس البيولوجيا في 
املدرسة«. اما قريبتها الرا )13 
سنة( فتابعت بشغف العرض 
اخل���اص بتطور املوس���يقى 
الشعبية واالرشيف العاملي من 
اعداد املتحف االثنوغرافيافي 

في جنيڤ.
من جهته، يقول محمد )10 
سنوات( ان »سحر الفيزياء« 
جذب���ه وبخاص���ة الع���رض 
املسرحي الذي رافقته مؤثرات 
سمعية وبصرية، واكد ان »املهم 

بيروت - جويل رياشي

العلوم« في  انتقلت »ايام 
نسختها الس���ابعة من ميدان 
س���باق اخليل حي���ث اقيمت 
النس���خات السابقة الى حرج 
بيروت الذي شهد نهاية اسبوع 
حافلة باالثارة واالستكشاف 

واالستطالع والتفاعل.
الذي يعتبر  حرج بيروت 
أكبر مساحة خضراء عامة في 
املدينة كان في الفترة االخيرة 
محط خالفات وحمالت أثمرت 
في النهاي���ة قرارا بفتحه مرة 
واحدة اس���بوعيا امام الزوار 
من اهالي بيروت وضواحيها. 
اما في الويك اند الفائت، فقد 
ارتدى ح���رج الصنوبر حلة 
علمية مستضيفا 24 عارضا 
قدموا اكثر من 45 مش���روعا 
موزع���ني عل���ى مواضي���ع 
متعددة كعلم االحياء والبيئة 
والتنوع البيولوجي والصحة 
والفل���ك والفيزياء والكيمياء 
والتكنولوجيا واملعلوماتية. 
والهدف من املعرض الذي أصبح 

حتليل إخباري

أخبار وأسرار لبنانية

بيزنس

بيروت: وصل العماد ميشال عون الى أقرب 
نقطة جغرافية من قصر بعبدا. ولكن املسافة 
السياسية التي تفصله عن رئاسة اجلمهورية 
مازالت بعيدة، مما ال شك فيه أن عون أظهر 

قدرة كبيرة في احلفاظ على شعبيته وفي 
إثبات أنه الوحيد بني زعماء األحزاب والطوائف 

من ميارس هذه األيام السياسة على األرض 
ويلعب الورقة الشعبية، في ظروف بالغة 

الصعوبة والتعقيد.
 25 عاما مرت على ذكرى سقوطه عسكريا 

واخراجه من لبنان 1990 وكأن شيئا لم 
يتغير معه وعنده. املشهد اليوم يتكرر ليكون 
نسخة منقحة عن مشهد بداية التسعينات في 
استحضار العامل الشعبي وفي عناوين األزمة 
من رئاسة اجلمهورية الى اتفاق الطائف وفي 

احلديث عن تهميش وإلغاء و»13 تشرين« 
سياسية هذه املرة. ولكن فوارق كبيرة بني 
األمس واليوم وتغييرات هائلة حدثت قلبت 

املشهد السياسي رأسا على عقب. لم يكن تيار 
املستقبل موجودا قبل 25 عاما، وكان حزب 

اهلل في بداياته ولم يشارك في صنع الطائف. 
املواجهة في جزء أساسي منها دارت على 

»األرض املسيحية« بني »جيش عون« و»قوات 
جعجع«، في حني أن مشكلة عون الفعلية كانت 

مع النظام السوري.
كل شيء تغير. عون أصبح حليفا حلزب 
اهلل ويتقاطع معه ضد الطائف الذي قلص 
صالحيات رئيس اجلمهورية. وينتمي الى 

محور إقليمي يضم سورية وإيران وأخذ في 
الفترة األخيرة بعدا دوليا بانضمام روسيا إليه 

»عمليا وعسكريا«. 
معركة عون املباشرة هي مع تيار املستقبل 

بعد فترات صعود وهبوط في العالقة. وعلى 
الساحة املسيحية أبرم هدنة مع الدكتور 
سمير جعجع وانتقلت العالقة بينهما من 

حال اخلالف الى حال »تنظيم اخلالف« ومن 
املواجهة الى »املساكنة«.

الثابت الوحيد وسط كل هذه املتغيرات أن عون 
يستند الى شعبية صامدة رغم كل اخليبات 

واإلخفاقات. 
وهذه حالة نادرة في التاريخ املسيحي احلديث، 

ولكنها حالة شعبية تظل لغزا و»ظاهرة« 
جديرة بالدرس والتحليل في نشأتها وأسباب 
استمرارها. الشوارع املؤدية الى قصر بعبدا 
شهدت حشدا فاق ما كان الشهر املاضي في 

ساحة الشهداء، وبغض النظر عن األسباب 
التي ساهمت في ذلك ويختلط فيها احلنني الى 

»بيت الشعب« ورغبة الثأر السياسي بالعودة 
يوما الى قصر بعبدا وإثبات الوجود في معركة 
سياسية مفتوحة، فإن الرسالة السياسية التي 

أرادها عون من وراء استعراض القوة تبقى 
األهم وفحواها أنه انتقل من مرحلة الدفاع الى 

مرحلة الهجوم واضعا نصب عينيه هدفني: 
األول مباشر وقصير املدى هو الوصول الى 

قصر بعبدا. والثاني غير مباشر ومتوسط 
املدى هو الوصول الى قانون جديد لالنتخابات 

على أساس النسبية يفضي الى تغيير الطبقة 
السياسية.

خطاب عون أمام قصر بعبدا عكس ثقة زائدة 
بالنفس. لم يكن هذا اخلطاب في املفهوم 
السياسي تصعيديا وإمنا تفادى كل نقاط 

التصادم واالشتباك. فال هو أتى على ذكر 
الطائف وتيار املستقبل، ولم يحدد موقفا من 

احلكومة واحلوار وال تطرق الى موضوع 
التسوية والترقيات وكأنها تفصيل صغير في 

معركة كبيرة. ومع ذلك فإن اخلطاب اتسم 
بنبرة تصعيدية وجاء حافال بعبارات التحذير. 
قال عون بلهجة تقارب التهديد بأن »التالعب 

بالقوانني لن مير مرور الكرام وسيدفعون 
ثمنه، والتالعب باالستحقاقات سيضعهم في 

موقع االتهام، ويفضح عمالتهم للخارج«، 
مركزا على »أولئك الذين يقاتلون بسيف 
غيرهم. نطمئنهم أن هذا السيف قرب أن 

ينكسر«. و»الطمأنة« وصلت الى حد االعتراف 
»سنقاوم سلبا بالتعطيل«. وتوجه الى »الذين 

لم يندموا بعد، ومبسوطني باجللوس على 
كراسي احلكم، إن ساعة الندم قد أتت، والت 

ساعة مندم«، داعيا إياهم الى عدم الرهان 
»ال على الوقت وال على التعب وال على امللل. 
وأبواب اجلحيم لن تقوى على كسر إرادتنا«.

من املبالغة القول ان ما بعد تظاهرة 11 تشرين 
لن يكون مثل قبلها، ومن الصعوبة تقدير 

كيف سيتم صرفها وتسييلها سياسيا وعمليا. 
ولكن ميكن القول إن مرحلة هجومية جديدة 

بدأها عون متكئا على دعم ثابت من حزب 
اهلل وعلى حتوالت بدأت في سورية مع 

التدخــل الروسي. ورمبا تكون صور بوتني 
في التظاهرة العونية هي اجلديد فيها وأكثر ما 

يجدر التوقف عنده.

٭ سـالم تعليقًا علـى عون: نقل عن الرئيس متام س����الم قوله 
)تعليقا على خطاب العماد عون( إن ما يثير استغرابه أن 
عون يهاجم حكومة فيصفها بالقاصرة، وهو عضو فاعل 
فيها، لكنه في املقابل يبدي ارتياحه الى اعتراف اجلنرال 

مبسؤوليته عن تعطيلها وشلها.

٭ 8 آذار متفائلة بنصر روسي يحمل عون إلى بعبدا:  لوحظ ارتفاع بورصة 
ــكل ملحوظ لدى قوى 8 آذار على نصر روسي  املراهنات بش
معول عليه في سورية يعيد تعومي نظام األسد ويحمل العماد 
ــر ليال )مقابلة تلفزيونية(  ــون الى قصر بعبدا، وفق ما جاه ع
ــر وئام وهاب في معرض حثه النائب وليد جنبالط على  الوزي
استلحاق نفسه واملسارعة الى إبالغ حزب اهلل بقبول انتخاب 
ــا. ويحكى عن زيارة محتملة للنائب وليد جنبالط  عون رئيس
الى الرابية للبحث في املخارج املعقولة حول الترقيات ورئاسة 

اجلمهورية.

٭ حزب اهلل يراهن على ربع الساعة األخير: فيما كان بعض األوساط 
يعتبر أن مخرج ربع الس����اعة األخير قبل تسريح العميد 

ش����امل روكز هو تأخير هذا التسريح على غرار ما حصل 
لغي����ره، فإن غير مصدر وزاري وسياس����ي قال إن العماد 
عون يرفض هذه الصيغ����ة إلبقاء روكز في اجليش طاملا 
أنه اعتبرها غير قانونية بالنس����بة إلى قهوجي وضباط 
آخرين في القيادة. وتفيد معلومات بأن حزب اهلل اليزال 
يراهن على إمكان معاجلة مش����كلة ترقيات الضباط، وإن 
في ربع الس����اعة األخير، إذا صدقت النيات بتسيير عجلة 

املؤسسات.

٭ املستقبل غير خائف على الوضع األمني: تؤكد مصادر تيار املستقبل 
عدم تخوفها من انفالت الوضع األمني ما دام احلوار مستمرا 

مع حزب اهلل.
وتلفت إلى أن »قرار الفوضى في لبنان ميلكه طرف واحد 
ــي البلد، وهو حزب اهلل، الذي يبدو حتى اآلن األحرص على  ف
احلفاظ على االستقرار واحلكومة«، معتبرة أنه »حتى في حال 
قرر عون التصعيد، فإن ضابط اإليقاع السني الشيعي املتمثل 
ــوار الثنائي الذي يرعاه بري، هو الضمانة الوحيدة لعدم  باحل

حصول أي تفجير«.

ــتقبل »حريص على أن يستمر احلوار بينه  وأكدت أن املس
وبني احلزب، حتى لو فشلت طاولة حوار ساحة النجمة«.

٭ أرض من جنبالط لبناء قرية »وادي التيم«: قدم النائب وليد جنبالط 
قطعة أرض واسعة من أمالكه في منطقة راشيا الى اهالي 
املنطقة وشبابها كي يبنوا عليها قرية اختار لها اسم »وادي 

التيم« وهو االسم الذي عرفت به تلك املنطقة تاريخيا.
واقيم احتفال باملناس����بة حض����ره وزير الصحة وائل 
أبوفاعور وتيمور وليد جنالط الذي وضع حجر االساس 
للمش����روع الذي س����يؤمن لذوي الدخل احملدود املسكن 

الالئق.

٭ مهرجان الزيتون في لبعا: احتفلت بلدة لبعا الواقعة شرق مدينة 
ــور ورعاية وزير  ــنوي للزيتون بحض صيدا باملهرجان الس
السياحة ميشال فرعون، الذي قال انه يسعى  الى توفير مكان 

للزيتون اللبناني على اخلارطة العاملية.
ــياحة الزراعية هي جزء من السياحة  وقال فرعون ان الس

الريفية املستدامة.

عون.. زعيم ميارس السياسة 
على األرض ويلعب الورقة الشعبية

بري: احلوار 
عامل استقرار 

والتقدم احلاصل 
»سلحفاتي«

اننا اكتشفنا ما يربط املفاهيم 
الفيزيائية باحلياة اليومية«.

وكذلك تع���رف الزوار الى 
مشاريع سلطت الضوء على 
الوجه اآلخر للكيمياء وسلسلة 
»اع���رف نفس���ك« مبواكب���ة 
اختبارات مسلية ومن خالل 
لقط���ات مجهرية خلاليا اخلد 
واستخالص الشيفرة الوراثية 
وقياس ضغط الدم، الى ابتكار 
القفل الذكي لتفادي نسيان عالقة 
املفاتيح، وتعريف بالصندوق 

االسود للطائرات.
وكان للنفاي���ات، حدي���ث 
الس���اعة في لبنان واملشكلة 
التي تتفاقم يوم���ا بعد يوم، 
حصة ايضا: كيفية تدويرها 
وحتويلها الى طاقة، سبل الفرز 

واملعاجلة الذاتية.
وجت���در االش���ارة الى ان 
املعرض يقام كل سنتني وهو 
ثم���رة تعاون بني مؤسس���ة 
ومطلقة مالك اخلوري ووزارتي 
الثقافة والتربية وبلدية بيروت 
وجهات داعمة خارجية وشركاء 

ورعاة لبنانيني واجانب.

حرج بيروت فتح أبوابه للفضوليني: »أيام العلوم« في نسخته السابعة

احلراك املدني 
عزز النمو السياحي للبنان

بيروت: قال وزير السياحة ميشال فرعون ان 
السياحة في لبنان حققت هذا الصيف منوا يتراوح 

بني 15 و20 باملائة.
واكد انه رغم الظروف االمنية والسياحية التي اثرت 
على صورة لبنان، فإن احلركة التسويقية للمجتمع 

املدني هذا الصيف اعطتنا صورة حضارية، ساهمت 
في احلضور امللحوظ للبنانيني املغتربني.



كوبرا

ب.. وهنشوف القلعة البيضا  يوم اخلميس قرَّ
اللي بتشتغل في »األزرق«.. وال روح الفانلة 

احلمرا !! صفحة تهتم بشؤون مصر مصرية
وتبحر في ملفاتها بالتحليل وتناقش 

قضايا المغتربيين وتبحث عن حلول لها
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مصر تنتخب
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بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

خرابيش نكشة
الى وزارة التموين مع الش���كر على استمرار إهمال املخابز، 
وحتديدا بعد ان عثر مواطن يقيم بقرية ش���طورة على منديل 
كلينكس كامل داخل أحد أرغفة اخلبز التي قام بشرائها من أحد 

مخابز القرية.

ب���ال توقف واصلت جماهير األهل���ي اعتراضها على اختيار 
املدرب اجلديد جوزيه بيس���يرو ما دفع ابنته سوزانا بيسيرو 
إلغالق حسابها على »إنستغرام« بعد هجوم من جماهير القلعة 

احلمراء على حسابها مبوقع التواصل االجتماعي.

املوسيقار العاملي »ياني« بيقول ان 
حلم عمره سيتحقق عندما يغني أمام 

األهرامات نهاية الشهر

وده هيسكن في الهضبة 
وال نزلة السمان.. ما داهية 

ال يودوه »آخر فيصل«!

.. اقترب اليوم املوعود، أيام قليلة تفصلنا عن يوم 
السبت املقبل احملدد كبداية لتصويت املصريني في 

اخلارج الختيار أعضاء البرملان اجلديد، وانتخاب ممثليهم 
في املجلس النيابي الذي نتمنى له أن يدوم طوال فترته 

القانونية، ونعلم أن )الدوام هلل(!
أعلم وتعلمون خطورة البرملان املقبل، وأدعو اهلل أن 

يخيب ظنوني فيه!.. وأن يبعد عن مقاعده كل »نطيحة 
ومتردية«.. وما أكل منها »الوثني«!

فالعبء على كاهل البرملان اجلديد كبير.. واملسؤولية 
جسيمة ما بني فحص ومتحيص وإقرار أو إلغاء للقوانني 

التي صدرت في غياب املجلس، وبني القيام بالدورين 
الرقابي والتشريعي اللذين هما أصل العمل البرملاني ولبه 

وجوهره، وذلك في فترة ال حتتمل إرهاصات فشل وال 
بوادر شقاق وال خسائر جتارب غير مدروسة.

املهم أن النتائج األولية لالنتخابات ستأتي من املصريني 
في اخلارج، وهم ال يختلفون كثيرا عن أهلهم في الداخل، 

وعليهم نفس الضغوط، وال أجد تفسيرا حلالة اإلهمال 
والالمباالة التي أحملها في نبرات وعيون الكثير ممن 

أقابلهم من املصريني في اخلارج، هل هو التأثير السلبي 
لألسماء الفردية التي أعلنت ترشحها؟ أم هو اإلحباط 
الذي أحدثته القوائم »املكسورة« التي أعلنتها األحزاب 
الورقية، واالئتالفات غير املوفقة التي صدمتنا بخلطة 

»فوزية السحرية« التي جمعت بلح الشام وعنب اليمن في 
قائمة واحدة، تقبلها أو ترفضها كما هي،.. وثالثة األثافي 
تلك األحزاب الدينية التي تصر على االستفزاز مهما كان 

الثمن.
لألسف املشهد السياسي املرتبك انعكس على »شهية« 

املصريني في اخلارج، وال أريد أن أكون متشائما لكن كل 
املؤشرات تؤكد أن شيئا من »تكتيكات« املاضي لم يتغير، 
.. نفس محاوالت شراء الذمم، وذات طرق استغالل الفقر 

واحلاجة، .. نعم ال تستغربون فليس كل املصريني في 
اخلارج من أساتذة اجلامعة واألطباء ورجال األعمال، هناك 
يا سادة يا كرام مصريون يعيشون في اخلارج على »حد 
الكفاف« ويخجلون من العودة ومواجهة األهل واألصدقاء 

حاملني خفي حنني!
على أية حال - نظريا - عاد األمر إلى يد شعب مصر، 

ليحدد خياراته املستقبلية، ويختار نواب أمته في 
انتخابات شديدة األهمية ندعو اهلل أن متر بسالم.. 

وبحرية وبـ »نزاهة« و»شفافية«، وأقول لكل مصري: اتق 
اهلل في صوتك فهو أمانة سيسألك اهلل عنها يوم العرض 
عليه، وصوتك سيحدد مستقبل أبنائك، وشكل »مصر« 
التي تريد لهم أن يعيشوا فيها.. فال تستسلم ملغريات، 

وال لترهيب، وشارك في بناء مصر اجلديدة بـ »ضمير« 
حّي.. حتى يدعو لك أبناؤك بدال من أن يدعوا عليك.

.. وحفظ اهلل مصر وأهلها من كل سوء.

.. موعدنا.. »السبت«

»التجمع« يحذر من تسلل السلفيني للبرملان 
دعا حزب التجمع برئاسة سيد عبدالعال، الناخبني ملواجهة 
حزب النور وحرمانهم من األصوات االنتخابية وعدم تسللهم 
للبرملان، ومطاردتهم انتخابيا، وتس���اءل احلزب، عن أسباب 
صمت احلكومة جتاه اإلنفاق اجلنونى للسلفيني على الدعاية 

االنتخابية. 

»حتى ال ننسى«
ــالن دعائي بعنوان  ــوات الفضائية اع ــت في احدى القن انطلق
»حتى ال ننسى« لالعتراض على دخول حزب النور السلفي سباق 
االنتخابات وذلك في محاولة اليصال رسائل للمواطنني عن تصرفات 
أعضاء هذا احلزب بالصور والفيديوهات خالل فترة حكم الرئيس 

السابق محمد مرسي. 

33 مرشحا قبطيا بدوائر اإلسكندرية 
يتنافس 33 مرشحا قبطيا في انتخابات مجلس النواب املقبل 
على املقاعد الفردية والقوائم االنتخابية باإلس���كندرية، حيث 
ينافس 13 مرش���حا في 6 دوائر فردية، فضال عن 20 مرشحا 
على 4 قوائم انتخابية فيما تخلو 4 دوائر من أي مرشح قبطي 

على اإلطالق نظرا لتكتل اإلسالميني فيها.

ظهور السادات تلفزيونيًا يثير أزمة 
سادت حالة من الغضب بني عدد من مرشحي دائرة مصر اجلديدة 
ــل ضمن محافظات املرحلة  ــة مبحافظة القاهرة، التي تدخ والنزه
الثانية من االنتخابات البرملانية، بسبب ظهور بعض املرشحني في 
ــج التلفزيونية قبل بدء فترة الدعاية االنتخابية، واملقرر لها  البرام
ــح زين السادات بقناة  3 نوفمبر املقبل، وكان آخرها ظهور املرش
القاهرة والناس، وهو ما اعتبره املرشحون مخالفة لقرارات اللجنة 

العليا لالنتخابات اخلاصة بالدعاية االنتخابية. 

املراقبون الدوليون يصلون ملتابعة االنتخابات 
قالت مصادر مس���ؤولة مبطار القاه���رة: »وصل أول وفد 
ميثل مفوضية االحتاد اإلفريقي ملتابعة االستعدادات اخلاصة 
الستقبال بعثة مفوضية االحتاد اإلفريقي والتي تضم 40 فردا 
ملتابعة االنتخابات برئاس���ة البروفسير آموس سوير رئيس 

ليبيريا السابق«.

مرشح باإلسكندرية يدعو ملناظرة »الوطني والسلفيني« 
وجه معتز الشناوي أمني اإلعالم بحزب التحالف الشعبي واملرشح 
باإلسكندرية دعوة مفتوحة لكل املرشحني بدائرته، إلجراء مناظرة 

أمام أهالي الدائرة مطالبا بعرض جميع البرامج وتفنيدها منطقيا.

ياسين
بهية

جمعت مليوناً و250 ألف توقيع على استمارة رفض مشاركة األحزاب الدينية في االنتخابات

ّ »النور« حملة »ال لألحزاب الدينية« تسعى حلل
القاهرة � مواقع: فيما أعلنت احلملة الشعبية حلل األحزاب 
الدينية »ال لألحزاب الديني���ة« عن جمع مليون و250 ألف 
توقيع على اس���تمارة رفض مش���اركة األحزاب الدينية في 
االنتخابات وأنها بصدد إعداد قائمة سوداء ملرشحي اإلخوان 
وحل حزب النور الس���لفي، رصدت »املصري اليوم« أسماء 
بعض مرشحي جماعة اإلخوان الذين يخوضون االنتخابات 
البرملاني���ة، التي جترى مرحلتها األولى األس���بوع املقبل، 

كمرشحني مستقلني.
وقال���ت مصادر مقربة من جماعة االخ���وان إن عددا من 
أعضائها رشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب كمستقلني 
وإن اجلماعة تنسق مع حزب النور حلشد الناخبني والتصويت 
ملرشحي اجلماعة املستقلني خالل االنتخابات، واصفة األمر 
بأنه ع���ودة للتقارب بني احلزب واجلماع���ة، بعد فترة من 

الشقاق منذ ثورة 30 يونيو.
كما رصد دخول مجموعة من الضباط الس���ابقني، سواء 
من اجليش او الشرطة، على القوائم االنتخابية حتت مسمى 
شخصيات عامة ومستقلة، حيث ضمت قوائم »في حب مصر« 

في الدوائر األربع، العدد األكبر ب� ٧ ضباط.
وبالتوازي فقد واصل عدد من املرش���حني في احملافظات 
مخالفة قرارات اللجنة العليا لالنتخابات، بحظر الدعاية داخل 
دور العبادة واملصالح احلكومية، ففي املنيا دخل مرش���ح 
إلى إحدى املدارس وقام بتوزيع دعاية انتخابية له، ما اثار 
استياء منافسيه من املرشحني وهددوا بتحرير محضر ضده، 
وفي اإلسكندرية أزالت مديرية األوقاف الفتات وبوسترات 
دعاية انتخابية ألحد مرش���حي حزب النور من على جدران 

مسجد في منطقة املعمورة. 
كما أدان ائتالف دعم صندوق حتيا مصر بالبحيرة متزيق 
الفتات وملصقات عدد من املرشحني في كفر الدوار، ووصف 
مرتكبي ذلك بالعناصر التخريبية التي تعمل ضد مصلحة 

الوطن.
وإجرائيا، أعلنت وزارة اخلارجية واللجنة العليا لالنتخابات، 
أمس االول انتهاء االستعدادات اخلاصة بإجراء االنتخابات في 
اخلارج، من خالل البعثات والقنصليات املصرية التي يصل 

عددها إلى 139 سفارة، إلى جانب عدد من القنصليات.
وقال نائب وزير اخلارجية الس���فير حمدي لوزا إن أي 
مصري مقيم في اخلارج من حقه التصويت دون تس���جيل 
مسبق، توفيرا على الناخب عناء التوجه أكثر من مرة إلى 

القنصلية أو السفارة. 
وأكد أن هناك 4 دول ل���ن يتم إجراء العملية االنتخابية 
بها، لس���وء األوضاع األمنية والعجز عن تأمني السفارات، 

وهي ليبيا واليمن وسورية وأفريقيا الوسطى.
كما قالت وزيرة الهجرة الس���فيرة نبيلة مكرم إن قاعدة 
بيان���ات املصريني باخلارج حتتاج إل���ى حتديث. وأضافت 
أن وزارة اخلارجية لديها أعداد مس���جلة لكنها ال متثل كل 

املصريني في اخلارج.
وقال مستش���ار رئيس الوزراء لالنتخابات اللواء رفعت 
قمصان إن جلنة تقسيم الدوائر كانت ترغب في تخصيص 
دوائر للمصريني باخلارج إال أن خبراء القانون الدستوري 

حذروا من شبهة عدم دستورية ذلك.

)أ.پ( عالء وجمال مبارك 

إخالء سبيل عالء وجمال مبارك بعد قبول 
استشكالهما بقضية القصور الرئاسية

»النقض« تلغي إعدام 6 متهمني مبذبحة كرداسة
العربية: ألغ���ت محكمة النقض أحكام 
اإلعدام الصادرة ضد 6 متهمني في قضية 
اقتحام قس���م ش���رطة كرداس���ة، وقتل 
ضباطه والتمثيل بجثثهم، وطالبت نيابة 
النقض ف���ي مذكرتها بقبول الطعن املقدم 
من املتهمني، وإلغ���اء العقوبات الصادرة 
ض���د املتهم���ني، وإع���ادة محاكمتهم من 
جديد أمام دائرة أخرى، وقال احملكمة إن 

 التحريات املقدمة من األجهزة األمنية في
قضاي���ا اإلرهاب ال تصل���ح وحدها دليال 

منفردا.
وضمت قائمة املتهمني كال من: وليد سعد 
أبو عميرة وحسن علي عبداحلميد وسعيد 
عبدالعزي���ز جعفر وعلي عبداحلميد تاج 
الدين وإيهاب ممدوح عمر الطويل وطارق 

إمام عبداملقصود.

القاهرة � أ.ش.أ: قررت محكمة جنايات 
القاهرة في جلستها املنعقدة امس برئاسة 
املستشار صالح محجوب قبول دعوى 
االستشكال املقدم من عالء وجمال مبارك 
الرئيس األس���بق حسني مبارك  جنال 
وإخالء سبيلهما على ذمة قضية اتهامهما 
ووالدهما باالستيالء على أموال القصور 

الرئاسية. 
وكان عالء وجمال مب���ارك قد أقاما 
دعوى االستشكال وطالبا فيها باحتساب 

مدة احلب���س االحتياطي التي قضياها 
في قضية اس���تغالل النفوذ الرئاس���ي 
باحلصول على 5 فيلالت على س���بيل 
الرشوة من رجل األعمال الهارب حسني 
سالم - ضمن العقوبة املقضي بها بحقهما 
في قضية ثانية واحملكوم عليهما فيها 
بالسجن املشدد ملدة 3 سنوات إلدانتهما 
 باالشتراك مع والدهما في االستيالء على
املخصص���ات املالية للقص���ور واملقار 

الرئاسية.

القاه���رة � أ.ش.أ: غ���ادر 
سامح شكري وزير اخلارجية 
متجها إلى نيويورك في زيارة 
تستغرق عدة أيام للمشاركة 
في اجللس���ة املق���رر عقدها 
باجلمعية العامة لألمم املتحدة 
للتصوي���ت عل���ى انضمام 
األعضاء اجلدد في الفئة غير 
دائمة العضوية لعامي 2016-

201٧ ومن بينهم مصر. 
وتأتي هذه املشاركة تتويجا 
جلهود أشهر طويلة من العمل 
الدؤوب ال���ذي اضطلعت به 
مصر وفقا خلط���ة متكاملة 
وضعته���ا وزارة اخلارجية 
للترويج لعضوية مصر في 
مجلس األمن وحش���د الدعم 
الدول���ي لها، حيث ش���ملت 
الترويج جوالت مهمة  خطة 
قام بها ش���كري ملقري األمم 
ف���ي نيوي���ورك ونيروب���ي 
ولقاءات مع كبار مس���ؤولي 
املنظمة ومع وزراء خارجية 
العديد من ال���دول األفريقية 
واألوروبية واآلسيوية ودول 
أميركا الالتينية، حلشد الدعم 
لعضوية مص���ر في مجلس 

األمن. 
كما ش���ملت اخلطة دعوة 
الدائم���ني للدول  املندوب���ني 
األعضاء في املنظمة الدولية إلى 
منتدى »سيدي عبدالرحمن« 
في نهاية أغس���طس املاضي 
للتعريف بأهداف مصر خالل 
عضويتها القادمة في املجلس، 
وحشد الدعم الدولي لها، فضال 
عن إيف���اد مبعوثني خاصني 
لرئيس اجلمهورية إلى قادة 
ورؤس���اء عدد من العواصم 
حاملني رسائل لطلب دعم تلك 

الدول للترشيح املصري. 

مصر تترقب االنضمام 
مع األعضاء اجلدد 

لألمم املتحدة

)العربية( الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل اللقاء 

إجناز املرحلة األولى من »العاصمة اإلدارية« بحلول 2018

بتنفيذ جزء من املرحلة األولى 
للعاصم���ة اإلدارية اجلديدة 
املق���رر أن تكون  والتي من 
على مس���احة 10 آالف و500 
فدان وتش���مل حيا حكوميا 
ال���وزارات  يضم ع���ددا من 
وحيا للمال واألعمال ومركزا 
جتاريا عامليا ومرحلة أولى من 
املدينة الطبية العاملية ومدينة 
أرض املعارض وعدة آالف من 
الوحدات السكنية واخلدمات 
املختلفة باإلضافة إلى احلديقة 
املركزية الت���ي من املقرر أن 
تكون أكبر حديقة في منطقة 

الشرق األوسط.
هذا وأكد رئيس ش���ركة 
املقاولون العرب م.محس���ن 
صالح أنه مت البدء فعليا في 
تنفيذ أول مش���روع ملد خط 
مياه لإلنشاءات في العاصمة 
اإلدارية اجلديدة ويتم العمل 

فيه على مدار الساعة. 
وقال صالح إن املشروع مت 
إسناده باألمر املباشر للشركة 
بتكلفة إجمالية 285 مليون 
جني���ه ويصل ط���ول اخلط 
18.5 كيلومترا ويتم تنفيذه 
لصالح اجلهاز التنفيذي ملياه 

اخلدمات اإللكترونية.
ومت أيضا خالل االجتماع 
استعراض اخلطوات التنفيذية 
العلم���ني  إلنش���اء مدين���ة 
اجلديدة، وتصميم ش���بكة 
الرئيس���ية والطرق  الطرق 
الداخلية، للبدء في تنفيذها 
خالل األسابيع املقبلة، وفق 

املتحدث.
من جانبه، صرح د.مصطفى 
مدبولي وزير اإلسكان واملرافق 
واملجتمع���ات العمرانية بأن 
الوزارة ستتولى تنظيم ورشة 
عمل أو مؤمتر في وقت قريب 
يدعو إليه مسؤولي شركات 
التشييد والبناء واملقاوالت 
واالستثمار العقاري لعرض 
مشروعات العاصمة اإلدارية 
اجلدي���دة وكذا مش���روعات 
مدينة العلمني اجلديدة وهما 
اللذان  الكبيران،  املشروعان 
ستشرع الوزارة في تنفيذهما 

خالل الفترة القادمة. 
وقال الوزير إن الش���ركة 
الصينية التي مت توقيع مذكرة 
العاصمة  تفاهم معها بشأن 
اإلداري���ة اجلديدة س���تقوم 
الش���ركات املصرية  بجانب 

الش���رب والصرف الصحي 
وكامل قطاعاته من مواسير 
الزهر املرن قطر 1000 ملليمتر 
وتقوم بتوريده شركة النصر 

للمسبوكات. 
وأش���ار إلى أن املشروع 
إلى ربط محطة مياه  يهدف 
العاشر من رمضان بالعاصمة 
اإلدارية اجلديدة ومدها باملياه 
الالزمة ألعمال اإلنشاءات بها 
من خالل مرحلتني، األولى تقوم 
على األخذ من خط قائم بقطر 
1500 ملليمتر من رافع خليج 
السويس وتنقسم جلزأين: 
املرحلة األولى عبارة عن خط 
)أ( بطول 5500 متر يوازي 
الدائ���ري اإلقليمي  الطريق 
ليص���ل مباش���رة للعاصمة 
اإلدارية اجلديدة، أما جزء )ب( 
فيبدأ من رافع خليج السويس 
حت���ى منطق���ة امليكرويف 
بالعاشر من رمضان بطول 
4.5 كيلومت���رات لتعويض 
املياه املأخوذة من خط )أ(، اما 
بالنسبة للمرحلة الثانية فهي 
بطول 8.5 كيلومترات ومتتد 
من محطة مياه العاش���ر من 

رمضان وحتى امليكرويف.

اجتمع الرئيس عبدالفتاح 
السيس���ي م���ع مس���اعده 
القومي���ة  للمش���روعات 
واالس���تراتيجية م.إبراهيم 
محل���ب ووزي���ر اإلس���كان 
واملجتمع���ات  واملراف���ق 
العمرانية مصطفى مدبولي، 
وبعض قادة القوات املسلحة 
والهيئة الهندسية حيث صرح 
املتحدث الرسمي باسم رئاسة 
الس���فير عالء  اجلمهورية، 
يوس���ف أن السيس���ي وجه 
بتنفيذ املرحل���ة األولى من 
املش���روع خالل عامني بدءا 
من يناير 2016، ومشيرا إلى 
أن العاصمة اإلدارية اجلديدة 
يتعني إنشاؤها بأحدث املعايير 
العاملية لتصبح مدينة خضراء 
حديث���ة ومتط���ورة تعكس 
طبيعة وحضارة مصر، وتقدم 
حياة جديدة للمصريني، مبا 
يساهم في حتقيق طموحاتهم 
وتطلعاتهم نحو حياة كرمية 
من خالل إنشاء طرق حديثة 
للموص���الت وش���بكة بنية 

حتتية متكاملة وعصرية.
وأك���د السيس���ي عل���ى 
الدخل  االهتمام مبح���دودي 
في العاصمة اإلدارية اجلديدة 
التي ستشمل أمناط اإلسكان 
كافة ب���ذات معايير اجلودة 
وتقدمي جميع اخلدمات لكل 
قاطنيها في مختلف مستويات 
اإلس���كان التي ستتضمنها. 
وشدد السيسي على أهمية 
أن يكون املش���روع منوذجا 
يحت���ذى ف���ي إنش���اء املدن 
اجلديدة الصديق���ة للبيئة، 
التي تعتمد  الذكي���ة  واملدن 
على أحدث وسائل تكنولوجيا 
االتص���االت وتق���دمي جميع 

»املقاولون العرب« تطلق أولى خطوات تنفيذ املشروع

صنادل توت عنخ آمون 
األبرز مبعرض 

»أحذية مصر القدمية«
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ضبط بداخله 20 متغيبة وإيصاالت مزورة

»العمالة املنزلية« ومباحث اإلقامة تغلقان مكتبًا وهميًا للخدم
أمير زكي

أمر وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون اجلنسية 
واجلوازات بإحالة مواطن إلى 
النيابة العامة بتهمة التزوير 
والنصب واالحتيال مستغال 

عمالة وافدة متغيبة.
وذكر مصدر أمني أن عدة 
شكاوى وردت الى مدير إدارة 
العمليات املنزلية بشأن قيام 
ش����خص بالترويج لوجود 

عمالة منزلية لديه، وان هذا 
الشخص كويتي، وان لديه 
الش����قق، ثم  مكتبا بإحدى 
اكتشفوا تعرضهم للنصب، 
الواف����دات أليام  إذ حتضر 
ث����م يختف����ن ف����ي ظروف 

غامضة.
وأضاف املصدر أن مدير 
إدارة العمالة املنزلية أجرى 
حتريات����ه، وتواص����ل مع 
مباحث اإلقامة لتتم مداهمة 
شقة يستغلها املواطن في 

النصب وإي����واء اخلادمات 
انهن متغيبات  الالتي تبن 
وهاربات من كفالئهن، وضبط 
بداخلها 20 متغيبة، كما عثر 
بحوزة املواطن على إيصاالت 
مزورة ومنسوبة الى إدارة 

العمالة املنزلية.

ُمدرسة تتهم صديقًا سابقًا بسرقة مركبتها

ترنح إثيوبي ومواطنه كشف عن زجاجة مستوردة

سرقة 21 رأس إبل من جاخور .. و 2825 دينارًا من شقة

ضبط 8 سكارى عقب مشاجرة عشرينية في الشعب البحري

أحمد خميس

شرع رجال مباحث اجلهراء 
ف���ي البحث ع���ن مجهول أو 
مجهولن سطوا على جاخور 
ش���خص »بدون« في منطقة 

رحية وسرقوا 21 رأس إبل.
وق���ال املبلغ ف���ي قضية 
سجلها مبخفر تيماء وحملت 
عنوان »س���رقة ع���ن طريق 
الكسر« ان مجهوال أو مجهولن 
كسروا احلاجز الشبك جلاخور 
في رحية وسرقوا من داخله 

21 رأس إبل.
من جهة أخرى، انتقل رجال 
األدلة اجلنائية إلى منزل وافد 
فلس���طيني في ميدان حولي 
لرفع البصمات وذلك بعد ان 
أبلغ صاحب املنزل عن مجهول 
كسر الباب اخلارجي لشقته 
وس���رق مبل���غ 2825 دينارا 
، ورف���ض املبل���غ اتهام احد 

بارتكاب السرقة.
على صعيد آخر، سجلت 
مواطنة في  مخفر ش���رطة 
العديلية قضية حملت عنوان 

اس���تخدام مح���رر فقد قوته 
الس���يدة  القانونية، وقالت 
وتعمل مدرس���ة في بالغها: 
أثناء خروجها من املدرس���ة 
لم تش���اهد مركبتها واتهمت 
ش���خصا كانت عل���ى عالقة 
س���ابقة به وكان يوجد لديه 
توكيل وقام���ت بإلغائه ومت 
إبالغه، وفي اليوم نفسه قام 
بتحويل املركبة باسمه منذ 
أكثر من عام، وأثناء جتديد 
املركب���ة فوجئت بأن  تأمن 
املركبة محولة وباسم شخص 

املركبة  آخر وقام باستعمال 
ولم جتدد وتوجد لديها أوراق 
التأمن م���ع الدفتر وأنه قام 
بأخذ املركبة من أمام املدرسة 
قبل أسبوع وتشتبه بالصديق 
الس���ابق ألنه ق���ام بتحويل 
املركبة دون علمها ومن غير 
دفتر املركبة بعد إلغاء التوكيل 
وجميع مفاتيح املركبة لديها. 
هذا، ومت االتصال على وكيل 
الذي  النيابة غازي املطيري 
أمر بتسجيلها جناية واحالتها 

إلى سرايا النيابة.

أحمد خميس

اقتيد 8 مواطنن الى نظارة 
مخفر ميدان حول���ي، وجار 
البحث عما ال يقل عن 10 آخرين، 
الثمانية  واحتجز األشخاص 
بتهمة املشاجرة واستعراض 
القوة والسكر البن.وبحسب 
مصدر امني فإن عدة بالغات 

وردت ال���ى عمليات الداخلية 
عن وقوع مشاجرة عنيفة في 
الشعب البحري، وعلى الفور 
توجهت عدة دوريات ومتكن 
عدد من املتشاجرين من الهرب 
الدوريات،  مبجرد مش���اهدة 
ومت ضبط 8 أش���خاص كانوا 
جميعا سكارى وفي حالة غير 

طبيعية.

من جهة أخرى،  س���جلت 
بحق وافد اثيوبي من مواليد 
1985 ومواطنه وهما من مواليد 
1990 تهمتي إقامة عالقة غير 
مش���روعة وحيازة مسكرات 
والسكر البن وذلك في ميدان 

حولي.
جاء توجيه تلك االتهامات 
بع���د حتقيق���ات اجريت مع 

الوافدين واللذين ضبطا عند 
مدخل أحد املقاهي.

وقال مصدر امني إن إحدى 
الدوريات ش���اهدت الوافدين 
وهم���ا في حالة ترنح قبل أن 
يدخال إلى أح���د املقاهي ومت 
توقيفهما وتبن ان الوافد يحمل 
زجاجة م���اء صحية تبن ان 

بداخلها خمرا مستوردة.

التشكيل العصابي الثالثي قبل اإلحالة إلى النيابة العامة

»املكافحة« حتيل 3 » بدون« وفلبينيًا 
وصديقته إلى النيابة حليازة 

مخدرات وأسلحة بقصد االجتار

محمد الجالهمة

متك���ن رجال االدارة العام���ة ملكافحة املخدرات من 
ضبط فلبيني وصديقته الفلبينية في منطقة الساملية 
حلي���ازة املواد املخدرة واالجتار فيها وعثر في ش���قة 
يقيمان بها على كيلو من مادة الش���بو املخدرة جاهزة 
للبيع وميزان حساس. وقال مصدر أمني ان معلومات 
وردت الى مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات عن 
اجتار الوافدين في مادة الشبو ومت استدراج الوافد الى 
صفقة بالتنسيق مع النيابة العامة وضبطه وشريكته، 
وبالتحقيق معهما اعترفا بأن املضبوطات تخصهما من 
أجل ترويجها بالبالد، خصوصا ان سعر مادة الشبو قد 
ارتفع بالفترة األخيرة بسبب ندرة املادة حيث وصل 
سعر املادة ألسعار خيالية، وقاال إنهما يستخدمان امليزان 
لوزن املخدرات قبل ترويجها. هذا، ومتت احالتهما الى 

نيابة املخدرات حيث االختصاص.
كما متكن رجال املكافحة احمللية من ضبط تشكيل 
عصابي مكون من 3 أش���خاص بدون متخصصن في 
ترويج احلشيش في منطقة الصليبية وقد عثر بحوزتهم 
على ما يقارب كيلو من مادة احلشيش وسالح رشاش 
كالش���ينكوف ومبالغ مالية حصيلة بي���ع املخدرات 
حيث اعترفوا بأن املخدرات تخصهم من اجل االجتار، 
ومتت احالتهم الى نيابة حيث االختصاص. هذا، وامر 
وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون األمن اجلنائي 
اللواء عبداحلميد العوضي بإحالة املتهمن الى النيابة 

العامة.

من احلادث اخلماسي

تصادم خماسي مقابل »اخلارجية«
يلحق أضرارًا جسيمة بـ 5 مركبات

هاني الظفيري

حلقت تلفيات جس���يمة ب� 5 مركبات بعضها من النوع 
الفاره اثر حادث تصادم خماسي عصر امس مقابل وزارة 
اخلارجية ونادي الكويت ولم يس���فر احلادث عن خسائر 
بشرية باستثناء إصابات ليست بليغة ولكن احلادث تسبب 

في تلفيات جسيمة باملركبات نظرا النقالب بعضها.
وقال مص���در امني ان اطراف احل���ادث 3 مواطنن من 
بينهم سيدة ووافدان هنديان وفتح حتقيق للوقوف على 

املتسبب في احلادث.

عاق ثالثيني ضرب والده املسّن 
وأتلف  سيارته ولوحة املركبة

تغيب شاب في ظروف غامضة

»االستئناف« تؤيد إبعاد سعد العجمي

.. ومواطن يتهم مجهواًل بانتحال
صفته وتدشني حساب على »تويتر«

مدير مساعد يبلغ عن  صاحب حساب 
إلكتروني وصفه بـ»الداعشي«

مواطنة تتهم صاحب مركبة 
بالسّب والفعل الفاضح 

على الطريق 207

مواطن أبلغ عن ابنه املخمور

.. ومواطنة تتهم »ضرتها« التونسية 
باالعتداء عليها وسرقتها

فلبينية تتهم سورية
 باالعتداء عليها

أحمد خميس

تق���دم مواطن من مواليد 1957 الى مخفر ش���رطة 
هدية متهما ابنه العاق باالعتداء عليه بالضرب واتالف 
مركبته. وقال املبلغ ان ابنه البالغ من العمر 32 عاما 
قام بضربه محدثا به اصابات متفرقة تضمنها التقرير 
الطبي الذي اثبت وجود جرح وس���حجات بالس���اعد 

االيسر وجرح من الناحية اليسرى.
كما اك���د االب ان ابنه املدعى علي���ه اتلف مركبته 

الوانيت موديل 2012 وسجلت قضية.

سجل مخفر صباح السالم قضية تغيب شاب في 
ظروف غامضة وذلك بعد أن تقدم مواطن من مواليد 
1978 وقال ان ابنه البالغ من العمر 22 عاما ويس���كن 
في منزل جده خرج قبل 4 أيام ومت االتصال عليه عدة 
مرات ولم يرد حتى فصل شاحن هاتفه على األرجح، 

وأعرب املبلغ عن مخاوفه من تعرض ابنه ملكروه.

مؤمن المصري

أيدت الدائرة املدنية مبحكمة االس����تئناف أمس حكم 
محكم����ة أول درجة القاضي برف����ض الدعوى املقامة من 
اإلعالمي س����عد العجمي والتي طالب فيه����ا بإلغاء قرار 
إبعاده عن البالد. وعقب صدور احلكم صرح دفاع العجمي 
احملامي حمود الهاجري بأنه سيطعن على احلكم بالتمييز، 
مؤكدا أحقية موكله في العودة إلى الكويت واس����تعادة 

جنسيته املسحوبة.

هاني الظفيري

تقدم مواطن إلى مخفر شرطة العديلية واتهم شخصا 
مجهوال بانتحال صفته وشخصه وتدشن حساب على 
»تويتر« واستخدام هذا احلساب في التطرق إلى أمور 
طائفية وسياسية، مؤكدا أن مثل هذه التغريدات ميكن 

ان تلحق له األذى.

محمد الجالهمة

تقدم الى مخفر ش����رطة العديلية مواطن يعمل مديرا 
مساعدا في مدرسة متوسطة في الزهراء ببالغ قال فيه انه 
تعرض لالساءة من قبل صاحب حساب على احد مواقع 
التواصل االجتماعي. وقال املبلغ ان صاحب احلساب ومن 
خالل موقع على »االنستغرام« وصفه قائال: »ويع داعشي 

وانا مها ادري ازبل واحد داعشي هذا«.

أحمد خميس

تقدمت مواطنة الى مخفر العدان واتهمت صاحب 
مركبة قدمت بياناتها لرجال االمن بسبها وارتكاب فعل 
فاضح واالصطدام املتعمد بسيارتها محدثا بها اضرارا، 
وقالت املبلغة ان املدعى عليه ال تعرفه وحدثت الواقعة 
في الطريق 207 بن منطقة العدان وعلى اليس���ار من 

صباح السالم.

أحمد خميس

أبلغ مواطن مخفر الع���دان بأن ابنه في حالة غير 
طبيعية، فانتقل ضابط املخفر إلى موقع البالغ، ومت 
ضبط االب���ن، وكان مخمورا وفي حالة غير طبيعية، 

وأحيل إلى جهة االختصاص.

محمد اجلالهمة

قدم���ت مواطنة الى مخفر العديلية بالغا تتهم فيه 
تونسية باالعتداء عليها وضربها.

وذكر مص���در أمني ان املواطنة قال���ت في بالغها 
ان التونس���ية وهي »ضرتها« اعتدت عليها في منزل 
زوجيهما.كذلك اتهمت املواطنة ضرتها بسرقة هاتفها 
النقال، وأحضرت تقارير طبية تفيد حدوث اصابات 

طفيفة ومتت إحالة القضية الى جهات االختصاص.

أحمد خميس

اتهمت وافدة فلبينية نظيرتها السورية باالعتداء 
عليها. وذكر مص���در امني ان الفلبينية، والتي تعمل 
كوافيرة بصالون في صباح السالم، تقدمت الى مخفر 
املنطقة ببالغ اتهمت فيه املسؤولة عن الصالون وهي 
سورية اجلنس���ية باالعتداء عليها بالضرب، وقدمت 
تقريرا طبيا يفيد بذلك. كذلك اتهمت الفلبينية مسؤولتها 
السورية بعدم تسديد راتبها عن شهر سبتمبر وقدره 

400 دينار.
وأوض���ح املصدر انه مت االتص���ال عدة مرات على 
املشكو في حقها لكنها لم ترد، ومتت إحالة البالغ الى 

جهة االختصاص.

ضبط 182 مطلوبًا ..وثالثي 
سكران يسقط بـ 10 أعيرة نارية

هانى الظفيريـ  عبدالعزيز فرحان

شنت مديرية أمن العاصمة أمس األول حملة مفاجئة 
على جميع املناطق أسفرت عن ضبط 182 مواطنا ومقيما 
مطلوبن كما مت حترير 125 مخالفة مرورية منها 30 مخالفة 

معاقن كم مت حجز 16 مركبة.
وذكرت مص����ادر أمنية ان احلملة قادها مدير عام أمن 
العاصمة اللواء إبراهيم الطراح ومساعد مدير األمن العقيد 
ناص����ر العدواني ومدير ادارة الدوريات والعمليات املقدم 
نايف احلجرف وبدأت بضبط مواطن أربعيني وهو يقود 
مركبته مبنطقة شرق وكان برفقته مواطن ثالثيني وتبن 
أنهما بحاله غير طبيعية )اش����تباه تعاطي مواد مخدرة( 
وبعد ضبطهم عثر بحوزتهم عل����ى مواد مخدرة جاهزة 
لالستخدام وبعضها مستخدم عن طريق وضعها في سجائر 
ومت التحفظ عليهما وإحالتهما إلدارة مكافحة املخدرات، كما 
مت ضبط سيارة ذات دفع رباعي يقودها مواطن كان بحالة 
تعاط ومطلوب بقضية جنح مبخفر الفردوس حيث تبن 
ان املركبة مسروقة منذ 2006، وتتم إحالة املركبة وما كان 
بحوزته الى مخفر الشويخ الصناعية، كما مت ضبط مواطن 
ثالثيني تبن انه مطلوب الى ادارة معاونة التنفيذ املدني 

مببلغ اجمالي 4000 دينار ومتت إحالته اليها.
وأضاف املصدر ان احلملة التي شنها الطراح تركزت 
على املتعاطن الذين يسببون اخلطر على رواد الطريق، 
حيث مت ضبط مواطن عشريني وهو يقود أميركية مبنطقة 
العديلية وعند توقيفه تبن انه بحالة غير طبيعية وبعد 
ضبطه عثر بحوزته على مواد مخدرة ومت التحفظ عليه 

وإحالته الى ادارة مكافحة املخدرات.
كذلك ضبطت احلملة، مواطنن اثناء توقفهما مبركبتهما 
في مواقف مدرس����ة بضاحية عبداهلل السالم، حيث ظهر 
عليهما عالمات اخلوف واالرتباك وتبن انهما بحاله غير 
طبيعية، ومت االش����تباه بتعاطيهما م����واد مخدرة، وعند 
تفتيشهما احترازيا، عثر بحوزتهما على 30 حبة مخدرات 

ومت التحفظ عليهما وأحيال الى جهات االختصاص.
كما أحيل مواطن الى التنفيذ اجلنائي ، ومصريان الى 
التنفيذ املدني بعد ان اتضح ان األول مطلوب للحبس على 
اثر قضية شيكات دون رصيد مببلغ 11500 واآلخر مطلوب 

871 دينارا واألخير مببلغ 4300 دينار.
وأحيل 3 مواطنن الى اجلنائية بعد ان عثر بحوزتهم 
على 10 طلقات نارية، وقال املصدر ان الثالثي كانوا بحالة 
س����كر، األمر الذي جعلهم يفصحون عما في جعبتهم من 

طلقات نارية دون ان يتم سؤالهم.

املضبوطات من املواد املخدرة

احملامي د.خالد الكفيفةاحملامي دوخي احلصبان

حجز قضية متويل »داعش« للحكم في جلسة 2 نوفمبر
مؤمن المصري

حجزت الدائ���رة الثامنة 
باحملكمة الكلية أمس برئاسة 
املستشار محمد يوسف جعفر 
وأمانة سر محمد عبد اللطيف 
الدعوى املرفوعة من اإلدارة 
العامة ملباح���ث أمن الدولة 
ضد سبعة من املتهمن بتأييد 
ومتويل »داعش« جللسة 2 

نوفمبر املقبل للحكم.
وخالل اجللسة ترافع عن 
املته���م األول احملامي د.خالد 
الكفيفة فدف���ع بعدم صحة 
االعتراف املنس���وب ملوكله 
ملخالفته للحقيقة وانتفاء أحد 
شروط صحته كما دفع بانتفاء 
أركان اجلرائ���م محل االتهام 
األول والثاني والثالث وسند 
ذلك عدم ارتكاب املتهم األول 

اى عمل مادي إيجابي.
الكفيف���ة ببطالن  ودفع 
املباح���ث وعدم  حتري���ات 
جديتها عالوة على القصور 
الب���ن بالتحقيقات كما دفع 
بعدم صحة االتهام املس���ند 
للمتهم وس���ند ذل���ك عدم 
وجود جرمي���ة في األوراق 

عالوة على عدم اختصاص 
القض���اء الكويت���ي بنظ���ر 
التهمتن الرابعة واخلامسة. 
وطلب الكفيفة أصليا براءة 
موكله مما أسند إليه من اتهام 
واحتياطيا استعمال منتهى 

الرأفة.
وتراف���ع احملامي دوخي 
احلصبان عن املتهمن الثالث 
واخلامس فدفع بعدم جواز 
إقامة الدعوى لسابقة الفصل 
فيها بالنسبة للمتهم اخلامس 
بحكم قضائي، كما دفع بعدم 
توافر أركان اجلرائم املنسوبة 
الثالث واخلامس.  للمتهمن 

وطلب احلصبان أوال: احلكم 
الدعوى  بعدم جواز نظ���ر 
لسابقة الفصل فيها بالنسبة 
للمتهم اخلامس. ثانيا: أصليا: 
القض���اء بب���راءة املتهمن 
مما أس���ند إليهما من اتهام. 
واحتياطيا: التقرير باالمتناع 

عن النطق بعقابهما.
كان���ت النيابة العامة قد 
أسندت للمتهم األول )ط.ف.( 
تهمة القيام بعمل عدائي ضد 
دولة صديقة مما قد يعرض 
الكويت خلطر قطع العالقات 
معها كما أس���ندت له تهمة 
القتال في صفوف »داعش« 

وجمع التبرعات للتنظيم.
وأس���ندت النيابة العامة 
للمته���م الثان���ي )م.خ.( أنه 
قام بتدريب أعضاء التنظيم 
على استخدام األسلحة وهو 
يعلم أنه يدربهم للقيام بأعمال 
مناهضة لنظام الدولة ويسعى 

إلى تقويض أركان الدولة.
كم���ا أس���ندت للمتهمن 
جميع���ا )ط.ف.( و)م.خ.( 
و)ع.ع.( و)خ.س.( و)م.م.( 
و)م.ع.( و)س.ح.( تهم���ة 

متويل اإلرهاب.

»شفيك خايف« تنتهي بسلب وسحل سريالنكي
 من قبل منتحلي مباحث في الزهراء

أحمد خميس - محمد اجلالهمة

امر وكي����ل نياب����ة حولي 
بتسجيل قضية سلب بالقوة 
والش����روع في القتل وانتحال 
صفة رجال امن ضد شخصن 
مجهولن.وذك����ر مصدر امني 
ان مواطنا � وهو كفيل املجني 
عليه � ابل����غ مخفر الزهراء ان 

وافدا س����ريالنكيا يعمل لديه 
ف����ي خدمة توصي����ل الطلبات 
ولدى توجهه الحد املنازل في 
منطقة الزهراء، مت استيقافه من 
قبل مركبة مجهولة يس����تقلها 
شخصان، وامراه بالتوقف، وقام 
احدهما بابراز هوية بشكل سريع 
واخفائها، وقال له انا رجل شرطة 
ومن ثم نزل الوافد من مركبته 

وتوجه للش����خصن واعطاهم 
بطاقته، وقال له السائق »انت 
ش����فيك خايف« اكيد محفظتك 
فيها شيء مخدر، وقال له السائق 
انا لست خائفا، فقال له اعطني 
احملفظة ألتأكد انه ال يوجد بها 
شيء، ومت اعطائه احملفظة ومن 
ثم اخذ مبلغ 308 دنانير منها، 
وقام الوافد بامساك السائق من 

مالبسه ومن ثم قام الشخص 
بدفع السريالنكي على االرض، 
وقام بدهس����ه والذ بالفرار الى 
جهة غير معلومة، ومت احضار 
تقرير له من مستشفى الرازي 
جاء فيه: كسر مفتوح بالساق 
اليسرى للعظمتن وجرح قطعي 
غائر في الساق، ومت ادخاله الى 

مستشفى الرازي.

احملامون دفعوا 
ببطالن حتريات 
املباحث وعدم 

جديتها
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خالل اجتماعه مع فريق العمليات امليدانية املختصة بحضور الفريق الفهد

 اخلالد: لن نسمح مطلقًا بأي جتاوزات أو مظاهر اإلخالل 
خارج احلسينيات وواجبنا تأمني املواطنني واملقيمني

والتي تتكامل مع خطة التأمني 
االمني الشامل للحسينيات التي 
تشترك بها القطاعات املعني، كما 
مت شرح خطة االنتشار والتواجد 
مبشاركة رجال القطاعات األمنية 

امليدانية املختصة.
الوزارة  ق����دم وكالء  كذلك 
املساعدون للقطاعات األمنية 
امليدانية عرضا شامال للخطط 
التنفيذي����ة كل ف����ي مج����ال 
اختصاص����ه. حضر االجتماع 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لش����ؤون االمن اخلاص اللواء 
محمود الدوسري ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون االمن 
اجلنائ����ي الل����واء عبداحلميد 
العوضي ووكيل وزارة الداخلية 
اللواء  املرور  املساعد لشؤون 
عبداهلل املهن����ا ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون االمن 
العلي  اللواء عبدالفتاح  العام 
ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون العمليات اللواء جمال 
الصايغ ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون االمن الداخلي 
اللواء عصام النهام ومدير عام 
اإلدارة العامة للعالقات واالعالم 
العميد عادل احلشاش  األمني 
ومدير عام اإلدارة العامة ملكتب 
وزي����ر الداخلي����ة العميد علي 

الفارس.

واملساندة التي استعدت بدورها 
في إطار تفعيل اخلطة لتأمني 
الى جانب توفير  احلسينيات 
كل اخلدمات والرعاية اإلنسانية 
واحلماية املدنية. وعرض وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمن الع����ام اللواء عبدالفتاح 
العلي شرحا مفصال عن خطة 
التواجد واالنتشار والتنسيق 
مع األجهزة احلكومية واجلهات 
االهلي����ة واملجتمعية محددة 
االختصاصات واملهام والواجبات 

وبيان حجم االستعدادات األمنية 
واملرورية والكفاءة العالية في 
اجلاهزية وسرعة األداء والتي 
تتميز بتوسيع نطاق االنتشار 
والتواجد األمن����ي على أعلى 
املس����تويات من وإلى وحول 
احلس����ينيات مع تسخير كل 
اإلمكانيات البش����رية واملادية 
واخلدم����ات اإلنس����انية لكل 
القطاع����ات األمني����ة امليدانية 
القائم  والتعاون والتنس����يق 
م����ع جميع األجه����زة املعاونة 

التي يجري اتخاذها للتعامل 
مع مقتضيات احلماية الشاملة 
جلميع احلس����ينيات وسرعة 
االنتشار والتواجد األمني في 
املؤدية لها  املناطق والط����رق 
واحمليط����ة والقريبة منها وما 
حولها وخارجها وذلك لتوفير 

كل دواعي األمن والسالمة.
من جانب����ه، اس����تعرض 
الفريق  الداخلية  وكيل وزارة 
س����ليمان الفهد اخلطة األمنية 
لشهر محرم وتأمني احلسينيات 

أعرب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
محم����د اخلال����د ع����ن تقديره 
البالغ ألصحاب احلس����ينيات 
لتعاونه����م وتفهمهم لطبيعة 
االجراءت االمني����ة وتأييدهم 
الكامل ومساندتهم لها، مشيرا 
الى انه لن يس����مح مطلقا بأي 
جت����اوزات أو مظاهر االخالل 
خارج نطاق احلسينيات وأن 
جميع الشعائر الدينية بشهر 
محرم تقام داخلها حفاظا على 
حرمة املناسبة وسالمة املواطنني 
واملقيمني وال مجال للخروج أو 
التعدي على القانون والنظام 

واآلداب العامة.
وأعط����ى اخلالد توجيهاته 
بتسهيل حركة املرور والعمل 
على إزالة اسباب االزدحام مع 
اجلدي����ة في تطبي����ق القانون 
واإلج����راءات وااللت����زام التام 
التعامل  باالنضباط وحس����ن 

باالبتسام.
جاء ذلك في اجتماع اخلالد 
مع فريق العمليات امليدانية من 
الوكالء املساعدين املختصني 
امليدانيني، حضره وكيل وزارة 
الفريق س����ليمان  الداخلي����ة 
الفهد لبحث ومناقش����ة خطط 
واإلج����راءات  االس����تعدادات 
األمني����ة واملرورية والوقائية 

الشيخ محمد اخلالد خالل اجتماعه مع فريق العمليات امليدانية بحضور الفريق سليمان الفهد

الفهد: تنسيق كامل 
بني القطاعات امليدانية 

واجلنائية والوقائية 
واخلطة تتطرق 

للجوانب اإلنسانية

alsraeaa@gmail.comسوالف أمنية
اللواء متقاعد حمد السريع

بدل اجتماعات
عام 1986 شكلت وزارة الصحة جلنة لوضع قانون 

املؤثرات العقلية من وزارة الداخلية والعدل واجلمارك 
والصحة وترأس أول اجتماع وزير الصحة د.عبدالرحمن 

العوضي، حيث مت االتفاق على وضع مسودة قانون 
جديد للمؤثرات العقلية بدال من إضافة جداول املؤثرات 
العقلية مع جداول املخدرات لوجود اتفاقيتني دوليتني 

األول تتعلق باملخدرات صدرت عام 1961 والثانية تتعلق 
باملؤثرات العقلية عام 1973.

اجتماعات شبه يومية لفترات تتعدى اخلمس ساعات 
يوميا بعد الدوام الرسمي وملدة شهرين وبعد االنتهاء من 

إعداد مسودة القانون سأل أحد األعضاء وزير الصحة 
هل هناك بدل نقدي عن تلك االجتماعات فرفض الوزير 

صرف أي بدل للجنة.
وزارة املالية أيضا حني شاركنا في اجتماعات طويلة عام 

1997 لوضع قانون غسيل األموال لم تصرف أي بدل 
نقدي عن تلك االجتماعات.

ديوان احملاسبة وجه مالحظاته إلى وزير التربية عن 
الدفع غير املبرر ألعضاء في إحدى اللجان حيث صرف 
مبلغ 139 ألف دينار عن بدل اجتماعات وذلك خالل ثالثة 

أشهر.
احلكومة معنية بوقف الصرف والبذخ في ظل سياسة 

التقشف املتبعة ولهذا عليها البدء بإلغاء بند صرف بدل 
اجتماعات عن اجلميع مبا فيهم مجلس الوزراء ليكون 

قدوة لآلخرين.
وزير التربية عليه مراقبة ذلك الصرف غير املبرر 

والسعي حملاسبة كل القيادات التي جتاوزت احلدود 
املعقولة وحصلت على أموال ليس من حقها احلصول 
عليها. ما يثير االستغراب أن هذا األمر يتكرر كل عام 
رغم حتذيرات ديوان احملاسبة لتلك التجاوزات وكأن 

املعنيني ال يبالون مبالحظات ديوان احملاسبة بسبب عدم 
وجود رادع يوقف تلك التجاوزات عند حدها.

سياسة الكويت في احلد من الصرف يجب أن تكون 
حتت معايير واضحة فهناك أوجه بذخ كثيرة يجب وقفها 

أو احلد منها.

التشهير بجامعية في العدان
أحمد خميس

اتهمت طالبة جامعية صاحب حساب على االنستغرام 
باإلساءة إليها والتشهير بها، وقالت الطالبة في بالغ إلى 
مخفر العدان ان صاحب احلساب وال تعرف ما إذا كان 
ذكرا أو انثى اعتاد قبل مدة على التشهير بها السباب ال 
تعرفها، وسجلت قضية في مخفر العدان بعنوان إساءة 

استخدام هاتف وحملت القضية رقم 2015/365.

أعضاء النيابة باإلمارات اطلعوا على مساهمات »األدلة« في كشف قضايا معقدة
استقبل مدير عام اإلدارة العامة 
لألدلة اجلنائي���ة باالنابة العميد 
حماد العنزي ومس���اعده العقيد 
عيد راش���د العويه���ان وعدد من 
مدي���ري االدارات ورئيس قس���م 
البحث والتطوي���ر زين العتيبي 
وفدا من أعضاء النيابة العامة بدولة 

االمارات العربية املتحدة.
وقد رح���ب العمي���د العنزي 
باحلض���ور واطلعه���م على دور 
اإلدارة باعتباره���ا أح���د أجهزة 
وزارة الداخلي���ة في حفظ االمن 

وتعقب اخلارج���ني على القانون 
واحقاق العدل في تقدمي املذنبني 
إلى جه���ات التحقيق وفق األدلة 
اجلنائية، حيث قدم عرضا تفصيليا 
عن الهي���كل التنظيم���ي لإلدارة 
العامة لألدل���ة اجلنائية قدم فيه 
ش���رحا وافيا عن دور اإلدارة في 
املنظومة األمنية وبعض القضايا 
املعقدة التي جنح���ت اإلدارة في 
ايج���اد حل لها من خ���الل قواعد 
البيانات املستخدمة »البصمات � 
البصمة الوراثية � الصور« وكذلك 

التعريفية  البصمات  احصائيات 
والبصمة الوراثية وعينات إثبات 
البنوة والقضايا اجلنائية بإدارة 

االستعراف اجلنائي.
كما تطرق إلى املشاريع احلالية 
واملستقبلية مبا فيها املبنى اجلديد 
اإلدارة من  لالدارة والذي تسعى 
خاللها ملواكبة التطور في الدول 
املتقدمة فيم���ا يخص عمل االدلة 
اجلنائية والدعم املميز الذي تقدمه 
وزارة الداخلية من أجل توفير كافة 

أعضاء النيابة العامة يستمعون إلى شرح حول تقنيات متقدمة في األدلة سبل الرقي بعمل اإلدارة. 



منطقة ناميب في ناميبيا

    من تاريخ ما أهمله التاريخ
د.صالح محمد العجيري

»إنه أول دور شريرة لي«.
٭ املمثلة امييلي بالنت 

عن دورها في فيلمها 
اجلديد »ذي هانتسمان«.

مضيفة: لقد فوجئت 
بسهولة تلبسي لهذا 

الدور«.

»ايه قلة األدب دي«؟!!
الكاتب الصحافي 

املصري سمير اجلمل 
لوائل اإلبراشي في برنامجه 

»العاشرة مساء« معلقا على ما 
تعرض له اإلبراشي من إساءة 

بالغة على الهواء من أحد 
منتجي السينما، متحدثا أيضا 
عما وصلت إليه بعض البرامج 

من تدن وانحطاط. 

»شكسبير الدراما اللبنانية« 
املمثل اللبناني أالن 

الزغبي متحدثا عن الكاتب 
الكبير مروان العبد الذي مير 

بأزمة صعبة جدا مضيفا: 
»مروان العبد شكسبير 

الدراما اللبنانية، منذ أيام 
تلفزيون لبنان قدم أجمل 

املسلسالت وأضخمها. لكن 
لألسف لم يعرفوا قيمته بعد«.

»وستظل باريس ساحرة إلى األبد« 
الفنانة التونسية درة 

عبر صفحتها اخلاصة 
على الفيسبوك بعد أن 

وصلت باريس برفقة شقيقها 
للمشاركة في إحدى احلفالت 

اخليرية.

»كنت أحمل تمثال األوسكار الذهبي 
ولكنني كنت أشعر بأنني وحيدة 

أكثر من أي وقت مضى«
النجمة األسترالية نيكول 

كيدمان عن فوزها 
باألوسكـار بعــد طالقهـا 

من توم كروز.

»سد النهضة سينهار وسيغرق إثيوبيا 
والسودان، وهذا الكالم على 

مسؤوليتي الخاصة«
اخلبير العسكري املصري 
اللواء حسام سويلم خالل 

مداخلة ببرنامج »وماذا بعد« 
مؤكدا ان سد النهضة سيغرق 

اثيوبيا والسودان وستندفع 
مياهها الى بحيرة السد العالي.

»اذا لم تستطع تنظيف اسنانك وما 
اسفل اظافرك فمستحيل ان 

تلمسني«
املطربة كاتي بري في حوار 

لها مع احدى املجالت عن 
مواصفات الرجل الذي تريد 

ان ترتبط به.

»من حق جماهير األهلي أن تسمعها اإلدارة«
الناقد الرياضي املصري 
شوقي حامد معلقا على 

ثورة جماهير األهلي على 
مجلس إدارة الفريق ومطالبتها 

برحيل محمود طاهر رئيس 
النادي بعد تعاقده مع البرتغالي 
بيسيرو لتولي تدريب الفريق 

بعد عثراته املتعددة هذا املوسم.

أبعد من الكلمات

خوش حچيالثالثاء يا ألطاف اهلل
»الكهرباء« تناقش سبل التعاون

مع البنك الدولي.
صندوق النقد الدولي يجمد إضافة اليوان

 الصيني الى سلة العمالت حتى عام 2016.

٭ دراسات البنك الدولي تارسة األدراج
لكن احلچي منو يطبقها..؟!

٭ كل العالم يتجه نحو الصعود اال العالم العربي ال عملة 
واحدة وال سياسة موحدة وال مصير مشترك وال..

واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
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البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

علي عبداهلل حسني احلسن - 68 عاما - الرجال: 
الرميثية - ق1 - ش17 - م6 - ت: 99011582، النساء: 

الشهداء - ق5 - ش521 - م40 - ت: 66630750.
معجبه حمد ابداح الهاجري، ارملة نصار علي 

نصار الزعبي - 64 عاما - صباح السالم - ق9 
- ش3 - م46 - ت: 65122254 - 60655995 - 

.50522588
عادل يعقوب طاهر عبداهلل - 55 عاما - الرجال: 

اليرموك - ق4 - الشارع االول - م30 -ت: 
99999665، النساء: اليرموك - ق4 - الشارع االول 

- مA 28، ت: 99757505.
فيحاء سعد الفضوه املطيري، ارملة محمد سند 
باني املطيري - 74 عاما - الصباحية - ق1 - ش10 
- م224 مقابل نادي الفحيحيل - ت: 66393780 - 

66622460 - الدفن التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.

في جميع أرجاء العالم عندما تكون البلدة 
صغيرة يصبح أهلها كالعائلة الواحدة بعكس 

املدن الكبيرة التي ال يلتفت فيها االنسان لغيره 
ويقتصر ذلك لنفسه.

في املاضي عندما كانت الكويت صغيرة وكان 
الناس يسكنون في مدينة الكويت وتعدادهم 

قليل كان أحد باعة املصوغات الذهبية واسمه 

خالد الشقيح يعرض مصوغاته بتعليقها على 
جسمه فاالسورة كلها يدخلها في ذراعيه 

و»احملزم« يربطه في وسطه والبقية منها ما هو 
على ظهره ورأسه وبطنه فيكسو سائر جسده 
بالذهب وكان يطوف في األسواق واحملال لبيع 
مصوغاته. كان األمر عاديا بالنسبة للكويتيني، 

لكنه كان غريبا وعجيبا لغيرهم.

ً األمن واألمان قدميا

أنت في ناميبيا ..  إذن أنت في املريخ!

ــي.إن.إن:  تعتبر منطقة  ناميبيا ـ س
سوسوسفلي في صحراء ناميب بعيدة 
ونائية، فمع رمالها احلمراء اللون وأحواض 
التربة امللحية، ليس من املبالغة القول إن 
صحراء ناميب جنوب دولة ناميبيا ستخدع 
املسافر فيها، لتجعله يظن أنه انتقل من 

كوكب األرض إلى كوكب املريخ.

وهذا ليس بسبب تضاريسها املريخية 
الشكل فحسب، بل أيضا نظرا إلى شكل 
السماء املليئة بالنجوم التي تظهر فيها، 
ومئات األشجار التاريخية اجلافة التي ما 
تزال واقفة فيها، بشكل ال يشبه مشهد 

آخر في العالم.
ــفلي عن أي مركز  وتبعد سوسوس

تواجد بشري، ما يجعلها بعيدة عن أي 
مصادر إضاءة اصطناعية، والنتيجة هي 

سماء حالكة السواد مكتظة بالنجوم. 
وقد يكون مرور قطيع من حيوانات 
املها األمر الوحيد الذي سيعيد إلى املسافر 
في هذه الصحراء الشعور بأنه على كوكب 

األرض.

�أملـا�س 
لكل �لنا�س 

لالشتراك
22272770
www.alanba.com.kw

لالشتراك عبر املوبايل
ال�شروط :

 »EVAL« يحصــل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« ملدة سنة بقيمة 25 د.ك على هدية فوريـة عبـارة عن طقـم مكـون مـن ساعـة وقلـم �
   مرصعـني بخـمس حبـات مـن األملــاس وذلــك اعتباراً من 2015/10/4 حتـى 2015/11/14.

� ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً. 
� ال يحق للمشترك االشتراك أكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.

� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني 
   في جريدة »األنباء« االشتراك في هذا العرض.
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هذا هو ما�س 

ا�ســـــرتك بــ25د.ك  واح�سل فورا

على طقم �ساعة وقلم مر�سعني بالأملا�س!

ً

البريطاني أجنوس ديتون يفوز 
بنوبل لالقتصاد لعام 2015

اس���توكهولم � رويترز: أعلن���ت أكادميية العلوم 
السويدية امللكية امس فوز خبير االقتصاد البريطاني 
اجنوس ديتون بجائزة نوبل لالقتصاد لعام 2015 عن 

»حتليله لالستهالك والفقر والرفاه«.
وقالت األكادميية لدى إعالنه���ا اجلائزة التي تبلغ 
قيمتها ثمانية ماليني كرونة سويدية )978 ألف دوالر 
أميركي( »من أجل أن نضع سياس���ة اقتصادية تعزز 
الرفاه وتقل���ل الفقر يتعني علينا أوال أن نفهم خيارات 
االستهالك الفردية...اجنوس ديتون عزز هذا الفهم أكثر 
من أي شخص آخر«. وتأسست جائزة االقتصاد عام 1968 
وكانت تعرف رسميا باسم جائزة سفيرجيس ريكسبانك 

في العلوم االقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل.

35مقاالت الزمالء كتاب الرأي 
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