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 صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال د.عبداللطيف الزياني

األمير اطلع على قضايا 
قمة »التعاون« املقبلة

اس���تقبل صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر بيان صباح امس النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
واالمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
د.عبداللطيف الزياني حيث اطلع س���موه على اهم 
القضايا املطروحة على جدول اعمال الدورة السادسة 
والثالث���ني للمجلس االعلى ملجل���س التعاون لدول 
اخللي���ج العربية واملزمع عقدها في اململكة العربية 

السعودية الشقيقة الشهر املقبل.

5254

رئيس مفوضي هيئة األسواق يؤكد أن الالئحة التنفيذية اجلديدة ستغير البورصة الكويتية جذرياً

احلجرف لـ »األنباء«: 50% من شركة البورصة ستطرح للمواطنني
  قدمنا اقتراحًا للقطاع النفطي إلدراج شركاته في السوق

  هدفنا اآلن جذب الشركات النفطية والعائلية للبورصة

  ال ضرائب على عوائد وتداول األوراق املالية
تفاصيل اللقاء مع رئيس مفوضي هيئة األسواق  ص40 و41

  دورنا رئيسي بخصخصة البورصة.. وال مجال للفشل
 ألول مرة.. تنظيم إصدار الصكوك والسندات وتداولها

  مسطرة القانون على اجلميع ولم ولن نسمح بالتالعب
  انتهاء الدورة الطويلة لتسييل األسهم املرهونة

وج���ود ش���واغر بالبرامج 
التدريبي���ة التخصصي���ة، 
س���يتم فت���ح ب���اب القبول 

قبول أبناء الكويتيات و»البدون« بدورات األطباء

املهنا: جميع رخص السوق الصادرة
 قبل 2013/4/1 تجُدد تلقائياً

مؤك����دا على الق����رار الوزاري رق����م 393 /2015 
بخصوص الس����ائق واملن����دوب. وقد نص على 
أنه يش����مل أيضا جميع املهن الت����ي قامت بعد 
 إصدار رخصة الس����وق بتغيير املهنة إلى مهنة

ال يشملها القرار رقم 5598 /2014 وأي استفادة من 
االستثناءات الواردة في هذا القرار تلغى وتطبق 
عليه الشروط العامة، وهي: راتب ال يقل عن 600 
دينار، ش����هادة جامعية، وإقامة بالبالد سنتني، 
وكذلك جعل مدة الرخص الصادرة سواء اجلديدة 

أو القدمية مرتبطة مبدة اإلقامة بالبالد.
واختتم املهنا تصريحه بالقول: جميع رخص 
الس����وق الصادرة قبل 2013/4/1 ال تدخل ضمن 

هذه القرارات وجتدد تلقائيا.

أحمد خميس

أكد اللواء عب����داهلل املهنا أن القرار الوزاري 
رق����م 393 الصادر بتاري����خ 2013/4/1 نص على 
ان الس����ائق واملندوب في حالة تغيير املهنة أو 
إلغاء اإلقامة تلغى رخصتهما وال متنح إال بعد 
سنتني وبإجراءات جديدة، ومن ثم فإن هذا القرار 
ينطبق على املندوب والسائق فقط ممن صدرت 

لهم رخصة سوق بعد تاريخ 2013/4/1.
ولفت املهنا الى ان ما جاء في القرار ال يسري 

على من أصدر رخصة سوق قبل هذا القرار.
ومض����ى بالق����ول: أم����ا الق����رار األخير رقم 
5598 الص����ادر بتاري����خ 2014/11/25 فإنه جاء 

ألطباء البشري واألسنان غير 
الكويتيني العاملني في وزارة 
البرامج بعد  الصحة به���ذه 
القبول  اجتيازهم اختبارات 
املقررة، ويكون قبول األطباء 
غير الكويتيني بداية من أبناء 
البدون. وقال  الكويتيات ثم 
مصدر مس���ؤول ل� »األنباء« 
ان الوزارة بحاجة في الوقت 
احلال���ي إلى ع���دد كبير من 
األطب���اء، نظرا للتوس���عات 
التي تش���هدها  واالفتتاحات 
الوزارة في مختلف مناطقها 
الصحي���ة يقابلها نقص في 
الدرجات الوظيفية ملثل هذه 

الوظائف.

خالد العرافة

ب���دأت وزارة الصحة في 
آلية عمل جديدة لقبول أبناء 
الكويتيات م���ن غير كويتي 
واألطباء من فئة غير محددي 
اجلنسية في البرامج التدريبية 
التخصصية لألطباء )بشري 

وأسنان(.
»األنب���اء« حصلت على 
نسخة من قرار القبول الذي 
اعتمده وزير الصحة د.علي 
العبيدي أم���س، والذي حدد 
أولوية القبول في تلك البرامج 
التخصصية لألطباء الكويتيني. 
وأشار القرار إلى أنه في حالة 

صورة زنكوغرافية للقرار

قالت امللحق الثقافي في الواليات املتحدة د.أس��يل العوضي 
انها تسعى، في ظل التوسع في سياسة البعثات اخلارجية للتعليم 
العالي، الى التواصل مع عدد أكبر من اجلامعات املميزة في الواليات 
املتحدة لتسهيل قبول أعداد أكبر من الطالب فيها، وذلك في ظل 
التنافس على االنضمام اليها، كما تس��عى إلى بناء عالقات قوية 
بني املكتب الثقافي الكويتي وتلك اجلامعات. ووصفت في تصريح 
خاص ل� »األنباء« انتخابات احتاد الطلبة لهذه السنة ب� »الناجحة«، 
مشيرة الى أنها تزداد تألقا ومتيزا مع ارتفاع اإلقبال والتنافس. 
وتابعت: لدينا هنا شباب يشكل منوذجا مشرفا للخطاب السياسي 
الذي نحتاج إليه والتنافس العقالني، ويسعدني أن أكون موجودة 

هنا ونحن نشهد والدة قادة مميزين ملستقبل الكويت.

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيس����ى أن 
التصريح الذي نقل على لسانه في شبكات التواصل االجتماعي أول 
من امس عن أفضلية املدارس اخلاصة على احلكومية »مبتور«.

وقال العيسى في تصريح ل�»األنباء«، على هامش مشاركته في 
املؤمت����ر ال� 32 الحتاد طلبة الكويت في أميركا: تصريحي الكامل 
كان حرفيا كالتالي: نحن نتحدث عن الفترة احلالية واملناهج في 
هذه الفترة حتتاج الى التطوير املمنهج والذي رمبا يحتاج الى 4 
سنوات ومن ضمنها املواد العلمية باللغة االجنليزية التي يجب 
ان تأتي من الناطقني بها وهذا موجود في بعض املدارس اخلاصة 
وتفتقده املدارس احلكومية، وهذا ال يعني انه ليس لدينا مدارس 
حكومية مبس����توى املدارس اخلاصة، ونحن نعمل على تطوير 
مناهجنا بالتزامن معها، وفي النهاية املدارس اخلاصة واحلكومية 
تقع حتت مراقبة ورعاية وزارة التربية، ومادمنا قد فتحنا املجال 
للقطاع اخلاص فيجب علينا كوزارة دعمه حتى يسهم في عملية 

تطوير التعليم لدينا.

د.العوضي لـ »األنباء«: أسعى إلى فتح 
عالقات مع اجلامعات األميركية املميزة 

مع التوسع في سياسة االبتعاث

وزير التربية: تصريحي عن أفضلية 
املدارس اخلاصة »مبتور«

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق متحدثا في الندوة السياسية ضمن فعاليات املؤمتر السنوي ال� 32 لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت � فرع أميركا            )فريال حماد(

د. نايف احلجرف

املرزوق: جنني ثمار ما زرعه صاحب السمو وإعالمنا واعٍ وحريص على البلد
»األنباء« ـ سان دييغو

أكد رئيس التحرير الزميل يوس����ف خالد املرزوق »أن اإلعالم 
الكويت����ي في جزئه األكبر واع وحري����ص على البلد رغم وجود 
بعض احلاالت الشاذة« وعبر عن أمله »في أن يضع جميع الزمالء 
اإلعالميني مصلحة الكويت فوق كل اعتبار«. وشدد رئيس التحرير 
خالل الندوة السياسية التي نظمت برعاية الزميلة »اجلريدة« على 
أن اإلعالم احلديث فرض نفس����ه كمنافس قوي لإلعالم التقليدي 
لكنه لم يغلبه. وعن إعالم »داعش«، قال الزميل املرزوق: انه إعالم 
محترف ويقف خلفه اشخاص يعرفون ماذا يريدون، ويتعمدون 
بث الرعب في قل����وب الناس إلرهاب خصومهم وترويع عقولهم 
واستقطاب العناصر املتعاطفة معهم حول العالم، مشيرا إلى أن 
التنظيم س����ينتهي ليظهر مكانه تنظيم آخر إن لم جنتث جذوره 

الفكرية انطالقا من أن الفكر يجب ان يواجه بالفكر.
وحتدث رئيس التحرير عن السياسة اخلارجية مؤكدا ان الكويت 
»جتني اليوم ثمار ما زرعه صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد طيلة سنوات«، مشددا على أن »سياسة الكويت اخلارجية 

هي ما أعاد بلدنا إلينا بعد االحتالل العراقي الغاشم«.

منيرة العيدان

منيرة العيدان..رّسخت 
الهوية الوطنية  واإلسالمية 

في نفوس األطفال

5 فرضيات.. 
بها عند تأسيس  تنَّ

شركة ناشئة

نساء مميزات

مبادرات ومشروعات 
صغيرة
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المؤتمر السنوي الثاني والثالثون»حلم الكويت .. يصحو بنا«
لالتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع أميركا

التفاصيل ص2 ٭



محليات
االثنني 30 نوفمبر 2015

02

صاحب السمو التقى األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي

األمير استقبل ولي العهد والغامن واملبارك واخلالد

758 ألف دوالر من الكويت جلمعيتني خيريتني في األردن
عمانـ  كونا: سلم سفيرنا 
لـــدى االردن د.حمد الدعيج 
أمس مساعدات جلمعية اغاثية 
واخـــرى خيرية بقيمة 758 
الف دوالر بهدف دعم الوضع 
اإلنساني لالجئني السوريني 

واحملتاجني في االردن. 
وقـــال الســـفير الدعيج 
لـ »كونـــا«: ان نحـــو 420 
الف دوالر من املســـاعدات 
النجاة  مقدمة من جمعيـــة 
الكويتية ملصلحة  اخليرية 
جمعية احملســـنني اخليرية 
بهدف املساعدة في مشروع 
كفاالت األيتام ودعم ميزانية 

اجلمعية. 
 واضاف ان مبرة غنائم 
اخلير الكويتية قدمت كذلك 
مســـاعدات بقيمة 338 الف 
دوالر جلمعية اإلغاثة الطبية 
العربية بهدف دعم وتشغيل 
مركز األمومة والطفولة في 
قرية الشيخ صباح األحمد 
الزعتري لعام 2016  مبخيم 

ودعم مشروع األضاحي. 

 وأكد بهذا الصدد استعداد 
الكويتية لتسهيل  السفارة 
األعمال اإلنسانية التي تقوم 
بهـــا اجلمعيـــات اخليرية 
واإلغاثية الكويتية واألردنية 
وتذليـــل العقبات كافة أمام 
دعـــم األوضاع اإلنســـانية 

اســــتقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد.  
واستقبل صاحب السمو األمير 
بقصر بيان صباح أمس رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن. 
كما استقبل ســــموه بقصر 

بيان صباح أمس سمو رئيس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
وذلك لالســــتئذان بالســــفر 
لتمثيل ســــموه فــــي مؤمتر 
املناخ  املتحــــدة لتغير  األمم 
واملزمع عقــــده في العاصمة 
الفرنسية باريس. واستقبل 
صاحب السمو األمير بقصر 

بيان صباح امس النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجيــــة الشــــيخ صباح 

اخلالد.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزيــــر اخلارجية الشــــيخ 
صبــــاح اخلالد واألمني العام 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية د.عبداللطيف بن راشد 
الزياني حيث اطلع ســــموه 
القضايا املطروحة  على اهم 
علــــى جدول أعمــــال الدورة 
السادسة والثالثني للمجلس 

األعلى ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية واملزمع عقدها 
في اململكة العربية السعودية 

الشقيقة الشهر املقبل. 
حضر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلــــراح ونائب وزير 

اخلارجية خالد اجلاراهلل.

صاحب السمو األمير لدى استقباله سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املباركصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

السفير د.حمد الدعيج يسلم املساعدات ألحد ممثلي اجلمعيتني األردنيتني 

لالجئني السوريني واحملتاجني 
اململكة  أنحـــاء  في مختلف 

األردنية. 
 من جانبهما، اعرب ممثال 
اجلمعيتـــني األردنيتني في 
تصريحات متفرقة لـ »كونا« 
عن تقديرهما حلرص اجلهات 
اخليرية واإلنسانية الكويتية 
على ضمان إيصال املساعدات 
والتبرعات من احملســـنني 
الكويتيني عبر آلية واضحة 
تكفل صرف األموال في مكانها 

احملدد. 
التي   وأشـــادا باجلهود 
تؤديهـــا الكويـــت خلدمـــة 
الشعوب املنكوبة واملجتمعات 
احملتاجة عبر توفير ســـبل 
واالحتياجـــات  العيـــش 
الرئيســـية لألفراد واألسر 
املتعففة، مثمنني دور السفارة 
الكويتية وعلى رأسها السفير 
الدعيـــج في دعـــم العملية 

اإلنسانية داخل األردن. 
بدوره، اشاد عضو مجلس 
إدارة جمعية اإلغاثة الطبية 

العربيـــة وأمني الســـر فهد 
طويلـــة بالعمل اإلنســـاني 
املؤسسي الكويتي »واحلرفية 
واملهنية والدقة العالية« التي 
تتمتع بها املؤسسات واللجان 

اخليرية الكويتية. 
 وأوضـــح طويلـــة ان 
اجلهـــات اخليرية الكويتية 
تضع شروطها قبل مباشرة 
العمل في أي مشروع مع أي 
أبرزها  اردنية  جهة خيرية 
»التأكد من صرف املساعدات 
املقدمة في مكانها الصحيح«، 
مضيفا ان العمل املشـــترك 
مـــع اجلانـــب الكويتي في 
امليدان اإلنســـاني واخليري 
يتم عبـــر آلية واضحة تبدأ 
بدراسة املشـــروع اخليري 
واالطـــالع علـــى تفاصيله 
عبر زيارات ثنائية متبادلة 
ومن ثم يتم اقرار الدعم قبل 
ان تصرف املســـاعدات عبر 
السفارة الكويتية في األردن 
مبتابعة مباشرة من السفير 

الكويتي.

ولي العهد استقبل رئيسي السلطتني و4 وزراء
استقبل ســـمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس 

األمة مرزوق الغامن.
واستقبل ســـمو ولي العهد بقصر بيان 
صباح امس ســـمو رئيس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك.
كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان 
صباح أمس النائـــب األول لرئيس مجلس 
الـــوزراء ووزير اخلارجية الشـــيخ صباح 

اخلالد. 

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

الشيخ محمد اخلالد.
كمــــا استقبل سمـــو ولي العهد بقصر 
بيـــان صبـــاح أمس نائـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء ووزيـــر الدفـــاع الشـــيخ خالــد 

اجلـــراح.
واستقبل ســـمو ولي العهد بقصر بيان 
أمس وزير االعالم ووزير الدولة لشـــؤون 

الشباب الشيخ سلمان احلمود.

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ خالد اجلراح

اخلالد تلقى رسالة خطية من نظيره الفرنسي

خلف قدم أوراق اعتماده سفيرًا محااًل 
للكويت لدى جمهورية ليبيريا

تلقــــى النائــــب األول لرئيــــس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجيـــة الشيخ صبـــاح 
اخلالـــــــد رســــالـــة خطية مـــــــن وزير 
الشؤون اخلارجيـــة والتنميـــة الدوليـــة 
الفرنســــية الصديقــة  فــــي اجلمهوريـــة 
لـــوران فابيــوس تتصل بسبــل توطـــيد 

العالقات الثنائيـــة املتميـــزة بني البلدين 
الصديقــني في كـــل املجـــاالت وأطــر تعزيز 
التعــاون املشتـــرك حيال آخر التطـــورات 
التي تشهدهـــا املنطقـــة على الساحتـــني 
اإلقليميـــة والدولية باإلضافــة إلى القضايـــا 

محــل االهتمــام املشتــرك.

قدم الســـفير محمد فاضـــل خلف أوراق 
اعتمـــاده لرئيســـة جمهوريـــة ليبيريا الني 
جونســـون سيرليف ســـفيرا محاال للكويت 

لدى اجلمهورية. 
 وذكرت سفارتنا في العاصمة مونروفيا 
في بيان تلقت »كونا« نسخة منه أن الرئيسة 
الليبيرية نقلت أثناء مراسم االحتفال أطيب 
حتياتها إلى صاحب الســـمو األمير الشـــيخ 

صباح األحمد. 
 كما نقل السفير خلف أصدق حتيات صاحب 

الســـمو األمير لها، متمنيا لليبيريا وشعبها 
مزيدا من التقدم واالزدهار. 

 ورافق الســـفير خلف أثناء تقدمي أوراق 
اعتماده السكرتير الثالث محمد القطان وامللحق 
الديبلوماسي فوزي الشمري وذلك بحضور 
مدير إدارة آسيا والشرق األوسط ومدير إدارة 

املراسم وسفيرة ليبيريا لدى السنغال. 
 وكان الســـفير محمد خلف قد قدم نسخة 
من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية ليبيريا 

اوغسطني كباه نغافون.
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جاسم  والسفير  املعتوق  اهلل  ود.عبد  غوتيريس  وانطونيو  اجلاراهلل  وخالد  اخلالد  الشيخ صباح 
املباركي والسفير ضاري العجران ود.حنان حمدان خالل اللقاء                    )محمد خلوصي(

اخلالد: العمل اإلنساني اخلالي من أي محدد سياسي
08 أو جغرافي أو ديني من أولويات سياسة  الكويت اخلارجية

»األنباء« تنفرد بنشر اإلجراءات التي اعتمدها مجلس الوزراء وكلف »املالية« بتنفيذها لتخفيض مصروفات ميزانية 2017/2016

ال متليك للسيارات وال هواتف وال وقود مجانًا للوزراء والقياديني
■ إبالغ ديوان احملاس�بة باإلجراءات التي مت اتخاذها لتالفي ومنع تكرار املخالفات
■ قب�ول اس�تقالة اجلس�ار و»األش�غال« للعمير و»النف�ط« للصال�ح بالوكالة

10محليات

الشيخ سلمان احلمود والشيخ محمد العبداهلل والشيخة د.سعاد الصباح والشيخ مبارك 
العبداهلل ومحمد السنعوسي وأحمد الرجيب في مقدمة احلضور          )ريليش كومار(

احلمود: إجنازات مبارك الصباح ستبقى خالدة 
في القلوب والنفوس

مخصصات البنوك الكويتية ترتفع من جديد بالغة 
405 ماليني دينار

صندوق النقد  يبت اليوم في انضمام العملة الصينية 
»اليوان« لسلة العمالت الرئيسية

38

اقتصاد

42

نائب رئيس الوزراء ووزير املالية 
أنس الصالح ـ  حسب التكليفات 
املعتمـــدة من مجلـــس الوزراء ـ 
بحقيبة النفط بالوكالة واستمرار 
وزارة الكهربـــاء مع وزير الدولة 
لشـــؤون مجلس الوزراء الشيخ 

محمد العبداهلل.
التفاصيل ص 4 ٭

م.أحمد اجلسار، وبذلك سيرفع 
االستجواب املقدم له من النائب 
سعدون حماد العتيبي من جدول 
أعمال جلســـة مجلسة األمة غدا، 
إلى  وصدر مرسوم بذلك إضافة 
العمير  الوزير  مرســـوم تدوير 
إلى وزارة األشغال وإبقاء وزارة 
شؤون مجلس األمة معه، وتكليف 

وقالــــت مصــــادر رفيعة في 
تصريحات خاصــــة لـ  »األنباء« 
إنه ستتم إحاطة ديوان احملاسبة 
باإلجراءات املتخذة ملعاجلة جميع 
املالحظات الواردة منه منذ األول 

من يناير 2010 حتى اآلن. 
على صعيد متصل، مت قبول 
اســـتقالة وزير الكهربـــاء واملاء 

مريم بندق 

اطلــــع مجلس الــــوزراء على 
إجراءات تخفيــــض املصروفات 
مبشــــروع ميزانيــــة 2017/2016 
بحسب املقترحات املقدمة من نائب 
رئيس الوزراء ووزير املالية ووزير 

النفط بالوكالة أنس الصالح. 
وكشــــفت مصادر رفيعة في 
لـــــ »األنباء«  تصريحات خاصة 
أن اإلجــــراءات تدور حول نفقات 
الــــوزراء والقياديني ومنها إلغاء 
قرار مجلس الوزراء الذي ينص 
على »تخصيص سيارة للوزراء 
كل ســــنتني بقيمة 25 ألف دينار 
وتنقل ملكيتها وتسجل باسمه«.  
ويشمل القرار أيضا القياديني الذين 

يحملون درجة وزير. 
وتشــــمل إجراءات تخفيض 
املصروفات إلغاء الهواتف النقالة، 
وإلغاء كروت الوقود املسبقة الدفع 
للقياديني وغيرها من اإلجراءات 
التي كلف مجلس الوزراء وزارة 
املالية بتنفيذها.  هذا، وقرر مجلس 
الــــوزراء التعميم علــــى اجلهات 
احلكومية إلبالغ ديوان احملاسبة 
باإلجراءات التي مت اتخاذها لتالفي 
ومنع تكرار املخالفات التي رصدها 
الديوان في احلسابات اخلتامية 
الواردة في التقارير املرفوعة إلى 

مجلس الوزراء ومجلس األمة. 

ممثل سمو األمير.. سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك لدى وصوله إلى باريس

صورة نشرتها تنسيقية أريحا اليوم جلثث ضحايا مجزرة السوق أمس  )أ.پ(

مجلس الوزراء يطلب 
من العمير والصالح متابعة 

املالحظات النيابية
رشيد الفعم

علمت »األنب��اء« من مصدر 
وزاري مطل��ع ان احلكوم��ة 
طلبت من الوزيرين اجلديدين 
للنفط واألشغال متابعة ما أثير 
في وزارتيهما وأدى الى تقدمي 

استجوابات. 
وأش��ار املصدر إلى أن هذا 
يعتبر املهمة األولى التي توكل 
للوزيرين فور صدور مرسوم 
منصبيهما اجلديدين وذلك 
بتشكيل جلنة مختصة للنظر 
في محاور استجواب النائب 
سعدون حماد املقدم للوزير 

املستقيل م.أحمد اجلسار. 
وبني املصدر ان احلكومة طلبت 
من وزير النفط اس��تيضاح 
الت��ي كادت ان  املالحظ��ات 
تترجم إلى محاور استجواب 
للوزير السابق للنفط د.علي 

العمير. 

»اخلارجية« تقّر النظام املوّحد ملكافحة إغراق أسواق »التعاون«

»التشريعية« ترفض رفع سن احلدث إلى 18 
و»املالية« توافق على قانون الوكاالت

عاشور: الدورة التثقيفية ملزمة للطرفني قبل الزواج

»االستثمار«  حتصل على تفويضات 
تأسيس شركة العمالة املنزلية

60 % الحتاد اجلمعيات والـ 40% املتبقية موزعة
على »التأمينات« و»القّصر« و»الكويتية« و»الهيئة« 

سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل

رفضت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
البرملانية في اجتماعها امس التعديالت النيابية 
املقدمة على مشروع قانون األحداث بعد مداولته 
االولى واملتعلقة برفع سن احلدث من 16 إلى 18 
عاما حيث نص مشروع القانون اجلديد على ان 
احلدث »كل شخص لم يجاوز الــ16 من عمره«، 
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك احلريص ان 
املجلس سيصوت على املداولة الثانية للقانون 
غدا الثالثاء. من جانبها، اقرت جلنة الشــــؤون 
التعديالت  البرملانية امس  املالية واالقتصادية 

الواردة على قانون رقم 36 لســــنة 1964 بشأن 
تنظيم الوكاالت التجارية بحضور وزير التجارة 

والصناعة د.يوسف العلي.
وذكر أن اللجنة رفعت تقريرها ليدرج على 

جدول االعمال في جلسة 15 ديسمبر املقبل.
من جهتها، وافقت جلنة الشؤون اخلارجية 
البرملانية في اجتماعها امس على القانون املوحد 
ملكافحة االغراق والتدابير التعويضية والوقائية 
لدول مجلس التعــــاون اخلليجي على ان ترفع 
تقريرها بشأنه ملجلس األمة ليعرض للتصويت 

عليه في جلسة غد الثالثاء.
التفاصيل ص 12 ٭

موسى أبوطفرة � ناصر الوقيت

حددت جلنـــة املرأة واألســـرة البرملانية 
أولوياتها بتعديل قانون الفحص قبل الزواج 
ومبـــا يقضي بإلزامية املقدمـــني على الزواج 
بالدخـــول في دورة تأهيليـــة وتثقيفية قبل 
االرتباط ومجموعة من التعديالت على مواد 
بعض القوانني املتضمنـــة متييزا ضد املرأة 

الكويتية.

وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في 
تصريح صحافـــي  »ان اللجنة وضعت جدول 
أعمالها لاللتقاء مبســـؤولي اجلهات احلكومية 
ملناقشتهم في القوانني التي تشهد متييزا ضد 
املرأة الكويتية وسيتم االلتقاء في البداية بوزير 
الدولة لشؤون اإلسكان ياسر ابل ملناقشة القضايا 
املتعلقة بســـكن املـــرأة الكويتية بشـــكل عام 

واملتزوجة من غير الكويتي بشكل خاص«.
التفاصيل ص 12 ٭

ماضي الهاجري

حصلت الهيئة العامة لالستثمار على 
التفويضات املطلوبة من اجلهات املعنية 
بشأن تأسيس شــــركة مساهمة جللب 
العمالة املنزلية، والتي ســــيعلن عنها 
خالل األيام املقبلة التــــي ال تزيد على 

شهر واحد.
من جهته، كشف النائب كامل العوضي 
عن االقتراب من موعد إعالن تأســــيس 
الشركة بعد طلب الهيئة العامة لالستثمار 
)10٪( التفويض من اجلهات املعنية مثل 
مؤسسة التأمينات )10٪( والهيئة العامة 
لشؤون القصر )10٪( وشركة اخلطوط 
التابعة  الكويتية والشــــركات  اجلوية 

لها )10٪( واحتاد اجلمعيات التعاونية 
االستهالكية )60٪(، والتي حصلت على 
تفويضات كاملة من تلك اجلهات لتبدأ 
تأسيس الشــــركة املساهمة في غضون 
شهر.وقال العوضي لـ »األنباء«: »ال يضيع 
حق وراءه مطالب«، فاحلق هو االستعجال 
في تلك الشركة التي ستسهم بشكل كبير 
في تخفيض األسعار عن املواطنني بعد 
جشع جتار مكاتب العمالة، مشيرا الى 
أننا اســــتعجلنا القانون، وأن احلكومة 
متعاونة في هذا الشأن، وخاصة نائب 
رئيس مجلس الــــوزراء ووزير املالية 
أنس الصالح الذي أكد قرب اإلعالن عن 

الشركة وتفاصيلها.
التفاصيل ص12 ٭

عواصــــم ـ وكاالت: قتل 
ما ال يقــــل عــــن 40 مدنيا 
وأصيب أكثر من 70 آخرين 
فــــي مدينة أريحا أمس، في 
اعنف غارة تشــــنها روسيا 
من حيث عدد الضحايا منذ 
تدخلها في ســـــورية قبــل 
نحــو شــــهـــرين. ونقلت 
وســــائل إعالم عن مصادر 
ميدانية أن مقاتلة روسية 
استهدفت بصاروخ فراغي 
ســــوقا شــــعبيا مكتظا في 
البلــــدة الواقعــــة في ريف 
ادلب والخاضعة لسيطرة 

المعارضة السورية. 
 وتزامنــــت الغــــارة مع 
تســــليم تركيا لمسؤولين 
روس جثة الطيار الروسي 
التي اسقطت طائرته على 
الحدود الســــورية التركية 
قبل أيام، فيما تتجه االنظار 
اليــــوم الى باريس وســــط 
ترقب الحتمال عقد لقاء بين 
الرئيسين الروسي فالديمير 
بوتين والتركي رجب طيب 
أردوغان علــــى هامش قمة 

األمم المتحدة للمناخ. 
هذا، ويتوقع ان تسيطر 
مكافحــــة االرهاب على قمة 
المنــــاخ التي تســــتضيفها 
باريس بعد اســــابيع قليلة 

من الهجمــــات الدامية التي 
تعرضت لها على يد تنظيم 

»داعش«. 
وقد شهدت أمس مواجهات 
الفرنسية  بين قوات االمن 
الغازات  التي اســــتخدمت 
المسيلة للدموع وبين مئات 
المحتجين الذين تحدوا حظر 
التظاهر المفروض للتنديد بـ 

»حالة الطوارئ« المفروضة 
القمة. وألقى بعض  عشية 
المحتجين أحذية وزجاجات 
على الشــــرطة في ســــاحة 
الجمهوريــــة، ودعوا زعماء 
العالم الــــى اتخاذ اجراءات 
التغييرات  عاجلة تحد من 

المناخية. 
التفاصيل ص 44 � 47 ٭

مقتل شقيق زعيم احلوثيني وأحد قادة 
االنقالب واالستيالء على صنعاء

عواصم � وكاالت: أعلنت وسائل إعالم سعودية أمس مقتل إبراهيم 
بدر الدين احلوثي، شقيق زعيم املتمردين عبدامللك احلوثي، مع ثمانية 
عناصر آخرين، في شمال صعدة.وقالت قناة »اإلخبارية« السعودية 
الرسمية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي مبوقع التواصل االجتماعي 
»تويتر«، ان »إبراهيم بدر الدين احلوثي، شقيق زعيم املتمردين، 
لقي مصرعه مع ثمانية عناصر آخرين في شمال صعدة«.بدورها، 
قالت قناة »العربية« اإلخبارية ان إبراهيم احلوثي لقي مصرعه جراء 

غارة جوية استهدفت منطقة 
»آل صيفي« ش��مال املدينة.
ويعتب��ر إبراهي��م أحد أذرع 
شقيقه زعيم امليليشيات وكان 
من أبرز قادة عملية االنقالب 
على الش��رعية واالس��تيالء 
على العاصمة صنعاء في 21 
سبتمبر العام املاضي.من جهة 
أخرى، أعلنت املقاومة الشعبية 
أمس انط��الق عملية حترير 
اجلبهة الغربية ملدينة تعز من 
ميليشيات احلوثي والرئيس 
املخلوع علي عبداهلل صالح، 
ومتكنت من الس��يطرة على 

العديد من التباب، وأبرزها تبة قاس��م االس��تراتيجية في منطقة 
البعرارة.

التفاصيل ص43 ٭

د. عادل الزايد

مدير مركز الكويت للصحة النفسية كشف أن 30% من املجتمع يعانون األعراض النفسية

عادل الزايد  ل� »األنباء«: 2000 مريض نفسي جديد سنويًا 
في الكويت .. وأقل من 10% فقط يتقدمون للعالج

انتشارا ليس في الكويت فقط 
بل في العالم كله، وليســـت 
له عالقة بالزمان أو املكان أو 
الشخصية، أما بالنسبة للبيئة 
فإنها تلعب دورا في أعراض 
األمراض النفسية وليس في 
االصابة باألمراض النفسية. 
وقال الزايد: ال شــــك أن 
البيئــــة قد تدفــــع حلدوث 
مرض معني، مثلما هو احلال 
بالنســــبة للصدمة »مرض 
اضطراب ما بعد الصدمة«، 
معربا عن امله في ان يرى 
قانــــون الصحة النفســــية 
النور قريبا.وأضاف: تزداد  
األمراض النفسية مع الكوارث 

مثلمـــا حدث  خالل االحتالل 
العراقي الغاشم للكويت، حيث 
إن هذا األمر أدى الى ارتفاع 
نسبة االصابة باضطراب ما 
بعد الصدمة في الكويت مما 
يجعل البيئة تؤدي الى ارتفاع 
املعدل، ولكـــن بعد االحتالل 
وانتهائه وعودة األمن واألمان 
مازلنا نشخص بعض احلاالت 
ولكن بشـــكل محـــدود وهو 
املستوى الطبيعي، بينما هناك 
أمراض مثل االكتئاب والفصام 
واضطراب الهوس الوجداني 
أمراض في غالبها تنتقل عبر 

العامل اجليني.
التفاصيل ص 15 ٭

أقل مـــن 10٪ من املجتمع أي 
ثلث املرضى يحصلون على 
العالج املالئم، وأرجع ذلك الى 
وجود عوائق اجتماعية تؤثر 
في عملية وصولهم للخدمة 
أو  إلى توافر اخلدمة  وليس 

سوئها.
الزايد في حوار  وأوضح 
خاص مع »األنباء« ان وصمة 
العار جتاه األمراض النفسية 
ال تخص املجتمع الكويتي أو 
املجتمعات العربية فقط، وامنا 
العالم كله وان كانت  تشمل 
بدرجات أو بنسب متفاوتة. 
وكشف الزايد ان االكتئاب 
هو أكثر األمراض النفســـية 

حنان عبدالمعبود

كشف استشـــاري الطب 
النفســـي ومدير مركز عالج 
االدمان ومدير مركز الكويت 
للصحة النفسية د.عادل الزايد 
عن اصابة ما يقارب الـ 2000 
مريض جديد سنويا مبختلف 
األمراض النفسية، مبينا أنه 
ال توجـــد احصائيـــة دقيقة 
املراجعـــني واملصابني  لعدد 
بأمراض نفسية بالبالد، نتيجة 
عدم وجود دراســـات في هذا 
الصدد، الفتا الى أن 30٪ من 
أفراد املجتمع يعانون وجود 
أعراض أمراض نفسية، بينما 

إبراهيم احلوثي

متظاهرون يحتجون 
بـ»األحذية« على حالة 

»الطوارئ املناخية« 
في باريس

مسؤولون روس يتسلمون جثة الطيار من تركيا

روسيا تشن أعنف غاراتها على أريحا ومقتل وإصابة أكثر من 100
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الصالح والعبداهلل لـ »النفط« و»الكهرباء« بالوكالة.. وقبول استقالة اجلسار

العمير وزيراً لألشغال و»مجلس األمة«
ص���در أمس مرس���وم 
اميري بتعديل مرس���وم 
تش���كيل ال���وزارة. وقال 
املرس���وم رقم 316 لسنة 
2015: إنه بعد االطالع على 
الدستور وعلى املرسوم 
رقم 212 لسنة 2013 بتشكيل 
الوزارة واملراسيم املعدلة 
له وعلى املرسوم رقم 315 
لسنة 2015 بقبول استقالة 
احمد خالد اجلسار وزير 
العامة ووزير  االش���غال 
الكهرباء واملاء وبناء على 
ع���رض رئي���س مجلس 

الوزراء يعني كل من: 

٭ أنس خالد الصالح نائب 
الوزراء  رئيس مجل����س 
ووزي����ر املالية باالضافة 
الى عمله وزي����را للنفط 

بالوكالة. 
٭ د. علي صالح العمير 
العامة  وزيرا لالش����غال 
ووزي����ر دولة لش����ؤون 

مجلس االمة. 
٭ محمد عبداهلل املبارك 
الدولة  الصب����اح وزي����ر 
لش����ؤون مجلس الوزراء 
باالضافة الى عمله وزيرا 
للكهرباء واملاء بالوكالة. 

وجاء في املرسوم أيضا 

انه عل����ى رئيس مجلس 
الوزراء ابالغ هذا املرسوم 
الى مجلس االمة ويعمل به 
من تاريخ صدوره ويلغى 
ما يخالف ذلك وينشر في 

اجلريدة الرسمية. 
كما صدر أمس مرسوم 
اميري بقبول اس����تقالة 
وزي����ر االش����غال العامة 
ووزير الكهرباء واملاء احمد 

اجلسار. 
وق���ال املرس���وم رقم 
انه  )315( لس���نة 2015: 
بعد االطالع على الدستور 
وعلى املرس���وم رقم 212 

لس���نة 2013 بتش���كيل 
الوزارة واملراسيم املعدلة 
له وعلى االستقالة املقدمة 
من احمد خالد اجلس���ار 
وزي���ر االش���غال العامة 
الكهرب���اء واملاء  ووزير 
وبناء على عرض رئيس 
مجل���س ال���وزراء تقبل 

استقالة احمد اجلسار. 
وجاء في املرسوم أيضا 
انه: على رئيس مجلس 
الوزراء ابالغ هذا املرسوم 
الى مجلس االمة ويعمل به 
من تاريخ صدوره وينشر 

في اجلريدة الرسمية.

األحمد: مشاركة الكويت في مؤمتر املناخ إيجابية على التنمية

الكويت تقدّم وثيقة مساهمتها في تغير املناخ

السليمان: نأمل أن يخرج مؤمتر املناخ بنتائج إيجابية

أكد مسؤول بيئي كويتي أن 
مش����اركة ممثل صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد، 
الوزراء الشيخ  س����مو رئيس 
جابر املبارك في افتتاح املؤمتر 
ال� 21 للدول األطراف في اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير 
املناخ في باريس ستنعكس إيجابا 
النهائية  املفاوضات  على سير 
للتوصل إلى اتفاق دولي جديد 
بشأن تغير املناخ يحفظ حقوق 
دول املنطقة في حتقيق التنمية 

املستدامة. وقال رئيس مجلس 
اإلدارة واملدي����ر الع����ام للهيئة 
الشيخ عبداهلل األحمد ل� »كونا« 
أمس إن هذه املشاركة في املؤمتر 
الذي يس����تمر حتى 11 ديسمبر 
املقبل ستعطي أيضا زخما كبيرا 
ملشاركة الدول العربية والدول 
النامي����ة في أعمال����ه، موضحا 
أن »املس����ؤولية التاريخية عن 
االنبعاث����ات مش����تركة وتقع 
على عاتق البل����دان املتقدمة«. 
وأض����اف األحم����د أن األولوية 

النامي����ة تكمن  البل����دان  لدى 
في حتقيق التنمية املس����تدامة 
متاش����يا مع االس����تراتيجيات 
واألولويات التنموية الوطنية.  
الى ذلك تسعى الكويت في هذا 
املؤمتر إلى اخلروج باتفاق جديد 
التنمية  يشتمل على أولويات 
االقتصادية واالجتماعية بحيث 
تكون أي التزامات ومساهمات 
وإج����راءات متوافقة مع مبادئ 
االتفاقية اإلطارية لتغير املناخ 
مع األخذ بعني االعتبار أهمية 

مساعدة الدول النامية في حتقيق 
أهدافها التنموية وإجناز اتفاق 
يراعي التوازن بني دول العالم 
ومصاحلها املختلفة.   وسبق 
للكوي����ت أن أك����دت أن لديه����ا 
رؤي����ة واضحة جت����اه مؤمتر 
تغير املناخ تقوم على ضرورة 
اعتماد وتطبيق املبادئ األساسية 
لالتفاقية الدولية للتغير املناخي 
وما ورد في »بروتوكول كيوتو« 
الذي وقعت عليه الكويت في 11 

مارس 2005.

الهيئة العامة للبيئة  أكدت 
أن مش���اركتها في املؤمتر ال�21 
للدول األطراف في اتفاقية األمم 
املناخ  املتحدة اإلطارية لتغير 
»قمة باريس« ستتضمن تقدمي 
وثيقة املساهمات الكويتية في 

إطار االتفاقية. 
وقال رئيس قسم التغيرات 
املناخية في الهيئة م.ش���ريف 
اخلياط ل�»كونا« أمس األحد: إن 
الوثيقة ستتضمن حق الكويت 
في إعادة النظر مبساهماتها بناء 
على املستجدات املستقبلية في 
الظروف الوطنية والسياس���ة 
العامة للدولة أو أي مستجدات 

تطرأ على االتفاقية. 
وأضاف اخلياط أن مؤمتر 
األطراف ال� 20 التفاقية التغير 
املناخي الذي عقد في العاصمة 

البيروفية )ليما( العام املاضي 
أصدر قرارا يقضي بدعوة الدول 
األطراف لتقدمي مس����اهماتها 
املعتزمة على الصعيد الوطني 
في الفترة مل����ا بعد عام 2020 
والتي من شأنها خفض انبعاثات 
الدفيئة وتسليمها إلى  غازات 
سكرتارية االتفاقية قبل انعقاد 
املؤمتر ال����� 21 املقرر انطالقه 
اليوم االثنني ويس����تمر حتى 
11 ديسمبر املقبل. وأوضح أن 
الهيئة أخذت على عاتقها صياغة 
الوثيقة حسب متطلبات األمم 
املتحدة كونها نقطة االتصال 
الوطنية لتغير املناخ واملعتمدة 
ل����دى س����كرتارية االتفاقية، 
مبينا أن هناك تنس����يقا على 
مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليج����ي من خالل مجموعة 

العمل اخلليجية لتغير املناخ 
وتنسيق على مستوى الدول 
العربية عمل عقدت هذا العام 
للحد من هذه الظاهرة. وأشار 
إلى أنه مت التنسيق وأخذ الرأي 
الوثيقة  الفني جتاه مضمون 
من خ����الل اللجن����ة الوطنية 
لشؤون األوزون وتغير املناخ 
برئاسة رئيس مجلس اإلدارة 
العامة  الع����ام للهيئة  واملدير 
للبيئة الشيخ عبداهلل األحمد 
الوكالء املساعدين  وعضوية 
ف����ي اجله����ات احلكومية ذات 
العالقة مبوضوع تغير املناخ 
ومت اعتمادها على رؤية صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحم����د »رؤي����ة الكويت عام 
2035« بتحوي����ل الكويت إلى 

مركز مالي وجتاري.

باريس � كونا: أكد سفيرنا 
لدى فرنسا س���امي السليمان 
أم���س ان الكويت تولي اهمية 
كبيرة ملوضوع التغير املناخي 
وضرورة حشد اجلهود الدولية 
في مؤمتر باريس ملواجهة آثاره 
الض���ارة في املس���تقبل. وقال 
الس���ليمان ل� »كونا« ان ممثل 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 

صب���اح األحمد س���مو رئيس 
الوزراء الش���يخ جابر املبارك 
الكويت في  س���يترأس وف���د 
اجتماعات الدورة ال� 21 ملؤمتر 
الدول األطراف في اتفاقية األمم 
املناخ  املتحدة االطارية لتغير 
ف���ي باريس خالل  التي تعقد 
الفترة من 30 نوفمبر اجلاري 
حتى 11 ديسمبر املقبل. وأضاف 

الكويت  السليمان ان مشاركة 
في مؤمت���ر باريس بوفد عالي 
املستوى تدل على أمرين مهمني، 
االول تعبير عن تضامن الكويت 
مع فرنس���ا التي تعرضت هذا 
الشهر العتداءات ارهابية آثمة راح 
ضحيتها عدد كبير من األبرياء، 
مبينا ان داللة األمر الثاني هي 
التأكيد على االهتمام الكبير الذي 

توليه الكويت ملوضوع التغير 
املناخي ومواجهة آثاره الضارة 
مبا يعكس جهودها املستمرة في 
الوصول الى بيئة نظيفة وآمنة 
حتت مظلة اتفاقية األمم املتحدة 
االطارية لتغير املناخ، معربا عن 
تطلع الكويت الى أن تسفر قمة 
باريس عن نتائج ايجابية حتقق 

األهداف املرجوة منها. 

»املالية«: لم يصدر قرار حكومي بشأن الدعوم 
وقطعتي خيطان.. حتى اآلن

كونا: قالت وزارة املالية ان موضوع دراسة 
الدعوم مازال قيد البحث ولم يصدر عن اللجنة 
املختصة أو احلكومة أي قرار في هذا الشأن عدا 

إعادة تسعير سعر منتجي الديزل والبنزين. 
وقالت ان جلنة إعادة دراسة مختلف أنواع 
الدعوم التي تقدمها الدولة واملشكلة مبوجب قرار 
مجل��س الوزراء ما زالت ت��درس كل أنواع تلك 
الدعوم وفقا ملقترحات اجلهات احلكومية املعنية 

والدراس��ة التي ستقدمها شركة متخصصة مت 
التعاقد معها لهذا الغرض، مبا فيها وقف التموين 
وزيادة أس��عار البنزين والكهرب��اء.  واضافت 
ان موضوع بي��ع القطعتني »3 و4« في خيطان 
اجلنوبي باملزاد العلني واس��ترداد مبلغ 324.5 
مليون دينار دفعت الستمالكهما اليزال منظورا 
لدى مجلس الوزراء، مبينة انه لم يتم حتى اآلن 

اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.

مصافحا  املبارك  جابر  الشيخ  سمو  فرنسا  إلى  االمير  السمو  صاحب  ممثل 
مستقبليه

سمو الشيخ جابر املبارك والشيخ صباح اخلالد وخالد اجلاراهلل والسفير سامي سليمان 

ممثل صاحب السمو االمير إلى فرنسا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
مصافحا مستقبليه

املبارك ممثاًل لألمير في قمة املناخ:
ضرورة تكاتف اجلهود ملوجهة اإلرهاب

وصل ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد، 
س����مو رئيس مجلس الوزراء  
الشيخ جابر املبارك العاصمة 
الفرنسية باريس امس حلضور 
التي تس����تضيفها  قمة املناخ 

اجلمهورية الفرنسية.
واعرب سموه عن خالص 
تعازيه للجمهورية الفرنسية 
والشعب الفرنسي الصديق في 
ضحايا االحداث االرهابية التي 
العاصمة باريس في  شهدتها 
منتصف الشهر اجلاري وراح 

ضحيتها عشرات االبرياء.
الكويت  وأكد وقوف دولة 
ومساندتها للجهود الفرنسية 
والدولية في مكافحة االرهاب 
الذي بات يهدد امن واستقرار 
الكثير من دول العالم، داعيا الى  
ضرورة تكاتف اجلهود الدولية 
ملواجهة هذا اخلطر الذي ترفضه 
كل االديان والشرائع السماوية 

واالنسانية.
واعرب ع����ن تقدير العالم 
الفرنس����ي الشجاع  للموقف 
وتصميمه����ا على عق����د قمة 
املناخ في موعدها رغم اجلرائم 
االرهابية التي شهدتها العاصمة 
باريس مؤخ����را وأكد حرص 
الكوي����ت على املش����اركة في 

التي وافقت على اتفاقية االمم 
املتحدة االطارية بشأن تغير 

املناخ.
واعرب سموه عن امله في 
ان تشهد قمة باريس املناخية 
انطالقة جادة وتكثيف اجلهود 
الدولية ملعاجلة هذه املشكلة 
اخلطيرة وجتنيب البش����رية 
عواق����ب كارثية عل����ى البيئة 

واالقتصاد.
واكد ض����رورة العمل على 

اعمال قمة املناخ التي تكتسب 
اهمية كبيرة في ضوء التغيرات 
املناخية املتسارعة التي طرأت 
عل����ى الك����رة االرضية خالل 

العقدين املاضيني.
وقال ان الكويت كانت شريكا 
فاعال ف����ي كل مؤمترات القمة 
التي عقدت في السابق ملكافحة 
ظاهرة االحتب����اس احلراري 
واحلد م����ن انبعاثات الغازات 
الدفيئة وكانت في مقدمة الدول 

تقريب وجهات النظر بني الدول 
الصناعية والدول النامية وزيادة 
حجم التمويل املخصص للتأقلم 

مع التقلبات املناخية.
واشار الى حرص الكويت 
على االلتزام بالتعهدات الدولية 
في ه����ذا االط����ار، موضحا ان 
الكويت بذلك جه����ودا مكثفة 
وبرام����ج عمل متواصلة للحد 
من امللوثات البيئية واحملافظة 

على البيئة.



التربوية
االثنني 30 نوفمبر 2015

05

حتت شعار »لغتي أمسي ويومي وغدي«

تعديل في مواعيد اختبارات »التربية اخلاصة«

مدارس التربية اخلاصة تقيم مهرجان اللغة العربية
حت���ت رعاية مدير إدارة 
م���دارس التربي���ة اخلاصة 
باإلنابة عبداهلل العجمي، تنظم 
مدرسة النور املشتركة بنات 
قسم اللغة العربية للمرحلتني 
االبتدائية واملتوسطة مهرجان 

اللغة العربية حتت ش���عار 
»لغتي أمسي ويومي وغدي«، 
وذلك يوم غد الثالثاء، الساعة 

التاسعة صباحا.
 يقوم باالشراف العام على 
املهرجان كل من مديرة املدرسة 

بيبي الصايغ، ورئيسة قسم 
املرحل���ة االبتدائي���ة جناح 
أبوالبنات، رئيس���ة قس���م 
املرحلة املتوس���طة بدرية 
الفني زيد  العتيبي، املوجه 

املوسوي.

 هذا وتعتزم املدرس���ة 
التعليم  إدارة  بالتعاون مع 
اخلاص بإقامة عدة أنشطة 
وفعالي���ات وطنية وثقافية 
وعلمية خالل الفترة القليلة 

املقبلة.

عبدالعزيز الفضلي

أص���در الوكيل املس���اعد 
للتعليم اخل���اص والنوعي 
التربية  ف���ي وزارة  باإلنابة 
د.سعود احلربي قرارا يتضمن 
تعديل مواعي���د االمتحانات 
واإلجازات في مدارس التربية 
اخلاص���ة احلكومي���ة للعام 

الدراسي 2016/2015. 
ونص القرار على ان يكون 
موعد ب���دء اختبارات الفترة 
الدراسية الثانية في السادس 
من ديسمبر واختبارات الفترة 
الدراسة الثالثة في 6 مارس 
املقبل، فيما تكون اختبارات 
الرابعة في  الدراسية  الفترة 

17 ابريل املقبل. 
كما نص القرار على إضافة 
الدبل���وم ملدارس  اختبارات 
الورش التعليمية وتأهيل األمل 
للصف السادس على ان يكون 
13 ديسمبر موعد بدء اختبارات 
الثانية  الدراس���ية  الفت���رة 
التعليمية  الورش  ملدرس���ة 
وتأهيل األمل و6 مارس املقبل 
موعد ب���دء اختبارات الفترة 
الدراس���ية الثالثة ملدرس���ة 
التعليمية وتأهيل  ال���ورش 
األمل، واألول من مايو موعد 
بدء اختبارات الفترة الدراسية 
الرابع���ة ملدرس���ة ال���ورش 

التعليمية وتأهيل األمل. 
وأوضح الق���رار انه فيما 
يخص مدارس تأهيل التربية 
التعليمية  الفكرية والورش 
الس���ادس فسيكون  مرحلة 
األول من ديسمبر موعد بدء 
اختبارات الفترة الدراس���ية 
الثاني���ة مل���دارس ال���ورش 
التعليمي���ة )عمل���ي( ويوم 
السادس من ديسمبر موعد 
الفترة  االختبارات لنهاي���ة 
الدراس���ية الثاني���ة ملدارس 

التأهيل الفكرية )نظري(. 
ونص القرار على ان يكون 
األول من مارس املقبل موعدا 
لبدء اختبارات الفترة الثالثة 
مبدرس���ة الورش التعليمية 
)عمل���ي( وي���وم 12 ابري���ل 

املقبل موعدا لبدء اختبارات 
الفترة الرابعة ملدرسة الورش 
التعليمية )عملي( ويوم 17 
ابريل املقبل موعدا الختبارات 
نهاية الفترة الدراسية الرابعة 

لفصول النقل )نظري(.

مواعيد االمتحانات اجلديدة ملدارس التربية اخلاصة

البياناليوم والتاريخ

من االحد املوافق 2015/12/6
الى اخلميس املواقف 2015/12/10

بدء اختبارات الفترة الدراسية الثانية

من االحد املواقف 2016/3/6
الى اخلميس املوافق 2016/3/10

بدء اختبارات الفترة الدراسية الثالثة

من االحد املوافق 2016/4/17
الى اخلميس املوافق 2016/4/21

بدء اختبارات الفترة الدراسية الرابعة

جدول تأهيل التربية الفكرية والورش التعليمية )بنني/بنات( مرحلة السادس

البياناليوم والتاريخ

من االحد املوافق 2015/12/1
الى الثالثاء املواقف 2015/12/3

بدء اختبارات الفترة الدراسية الثانية ملدارس الورش التعليمية )عملي(

من االربعاء املوافق 2015/12/6
الى اخلميس املوافق 2015/12/10

اختبارات نهاية الفترة الدراسية الثانية ملدارس التأهيل الفكري )نظري(

استخراج النتائج وتسليم بطاقات املتابعةاخلميس املوافق 2015/12/17
من الثالثاء املوافق 2016/3/1

الى اخلميس املوافق 2016/3/3
بدء اختبارات الفترة الرابعة ملدرسة الورش التعليمية )عملي(

من الثالثاء املوافق 2016/4/12
الى اخلميس املوافق 2016/4/14

بدء اختبارات الفترة الرابعة ملدرسة الورش التعليمية )عملي(

من االحد املوافق 2016/4/17
الى اخلميس املوافق 2016/4/21

اختبارات نهاية الفترة الدراسية الرابعة لفصول النقل )نظري(

اختبارات الدبلوم ملدارس الورش التعليمية وتأهيل األمل للصف السادس بنني /بنات

البياناليوم والتاريخ

من االحد املوافق 2015/12/13
الى اخلميس املواقف 2015/12/17

بدء اختبارات الفترة الدراسية الثانية ملدرسة الورش التعليمية وتأهيل 
األمل

من االحد املواقف 2016/3/6
الى اخلميس املوافق 2016/3/10

بدء اختبارات الفترة الدراسية الثالثة ملدرسة الورش التعليمية وتأهيل 
االمل

من االحد املوافق 2016/5/1
الى اخلميس املوافق 2016/5/5

بدء اختبارات الفترة الدراسية الرابعة ملدرسة الورش التعليمية وتأهيل 
االمل

د.احلربي أكد العمل على تنشئة شباب وسطي بعيداً عن التفرقة والتعصب

»التربية« تبدأ بتعزيز الوسطية من معلمي »اإلسالمية«
عبدالعزيز الفضلي 

أكد الوكيل املساعد لقطاع 
املناهج والبح����وث التربوية 
د.س����عود احلرب����ي اهمي����ة 
تعزيز الوس����طية وتنش����ئة 
ش����بابنا ومجتمعنا بش����كل 
س����ليم ووس����طي وأال يقوم 
التفرق����ة وينبذ جميع  على 
التعصب وما يضر بوحدتنا 
وحلمتنا الوطنية سواء طائفية 
أو قبلية أو مناطقية وغيرها 
من املسميات التي استشعرنا 
اثرها العميق، مشيرا الى اننا 
التي  اكثر اجلهات  كتربويني 
تتحمل هذه املسؤولية والتي 

نسأل اهلل ان يوفقنا في هذا 
اجلانب.

جاء ذلك في تصريح أدلى 
به د.احلربي للصحافيني خالل 
افتتاحه صباح امس البرنامج 
التدريبي الذي تقيمه اللجنة 
العلي���ا لتعزيز الوس���طية 
بوزارة األوقاف بثانوية لبيد 
بن ربيعة بالتعاون مع التربية 
وموجه ملعلم���ي ومعلمات 
التربي���ة اإلس���المية بهدف 
تزويدهم مبفاهيم الوسطية 
وتعزيزها في ممارس���اتهم 
وتطوير مهاراتهم وإكسابهم 
اخلب���رات الالزمة في العمل 

التوجيهي التربوي.

وأش���ار احلرب���ي الى ان 
هذا البرنام���ج هو جزء من 
مش���روع متكامل ينظم في 
إطار االستراتيجية الوطنية 
لتعزيز الوسطية في الكويت 
وتش���ارك به اكثر من وزارة 
يتول���ى العمل فيه���ا وزارة 
االوقاف والشؤون اإلسالمية، 
الفتا الى اننا بدأنا اليوم اول 
خطوة لنشر الوعي وتعزيز 
الوسطية ملوجهي ومعلمي 
التربية اإلس���المية من اجل 
تعريفهم مببادئ الوسطية 
وأهدافه���ا وأهميتها وربطها 
بواقع املناهج الدراسية وكيف 

أن نعزز هذه املناهج.

واضاف ان قضية تثبيت 
الوس���طية وتعزيزها تأتي 
في اكثر من جانب ونأخذها 
الدراسية  املناهج  في جانب 
ونقص���د هن���ا ف���ي املنهج 
لي���س فقط ما ه���و موجود 
في الكتاب ولكن عن طريق 
التربوية مبعنى  اخلب���رات 
إقامة املسابقات والفعاليات 
واألنش���طة وأيضا ان يكون 
بالتوجي���ه غي���ر املباش���ر 
خصوص���ا لألطفال الصغار 
ووضعهم في أسلوب احملاكات 
أو اسلوب التمثيل لبيان أثر 
العنف والغلو والتطرف على 

املجتمعات.

فريق »بوكسهل« املشارك في دوري املناظرات

كلية بوكسهل كرّمت فريقها املشارك في دوري املناظرات
كرمت كلية بوكسهل الكويت 
للبنات طالباتها الالتي شاركن 
في مناظرات جامعة الكويت، 
وقد هنأتهن على املس���توى 
الذي قدمن���ه بحضور رئيس 
الكلية د.عل���ي عريفة، ومدير 
شؤون الطلبة ومدراء أقسام 
األكادميية. وفي هذه املناسبة، 
اثنى د.عل���ي عريفة، رئيس 
كلية بوكس���هل الكويت على 
فك���رة دوري املناظرات على 
التعليم  مستوى مؤسس���ات 
العالي بالكويت، مشيرا الى أن 
الكلية حترص على املشاركة في 
مثل هذه املناظرات ألنها تساهم 
في صقل الشخصية وتنمية 
مهارات احلوار لدى الطالبات. 
كما أن الكلية لديها ناديا لفن 
ال���ذي ينظم بدوره  اخلطابة 
مناظ���رات وورش عمل على 
مستوى الكلية تساعد الطالبات 
وتؤهلهن للمشاركة في مثل تلك 
املسابقات. كما أن هناك مادة 
تدرس لطالبات ادارة األعمال 
وهي مادة فن اخلطابة تساعد 
التفكير  الطالبات على تنمية 
النقدي وإقام���ة احلجة على 
اآلخرين وتقدمي الدليل. وبدوره 
شكر عريفة ادارة شؤون الطلبة 
في جامعة الكويت لتنظيم مثل 
تلك املناظ���رات كونها جتمع 
املؤسسات التعليمية اخلاصة 
واحلكومية في الكويت بهدف 
واحد وهو حتسني مخرجات 

جودة عالي���ه للطالبات تليق 
مبستواهن األكادميي وترقى 
الكلية. كما تساعد  مبستوى 
هذه املشاركات الطالبات على 
تنمية قدراتهن وتطوير مهارات 
االتصال لديهن. فعلى الصعيد 
املهني، تبني املناظرات قدرة 
الطالبة على التواصل واحلوار 
القائم على تقبل الرأي والرأي 
اآلخر واالقناع باحلجج والبراهني 
القدرة  املنطقية. كما ت���ورث 
على احل���وار لديهن بطريقة 
معبرة تؤهلهن للتواصل في 
مكان العم���ل. كما للمناظرات 
دور مه���م عل���ى الصعيدين 
الشخصي واالجتماعي ملا لها 
من أهمية في بناء الثقة بالنفس 
والكف���اءة في بناء اجلس���ور 
االجتماعي���ة. كما علقت ناديا 
كعوش مسؤولة شؤون الطلبة 
بكلية بوكسهل على جتربتها 

التعليم العال���ي. تعتبر هذه 
الثانية لكلية  املش���اركة هي 
بوكس���هل الكوي���ت وتق���وم 
الطالبات الالتي ش���اركن في 
املس���ابقة األول���ى بتدري���ب 
زميالتهن على املناظرات التي 
س���تنطلق في ش���هر نوفمبر 
املقبل. تشارك الكلية بفريقني 
مكونني من ثماني طالبات، أربع 
مشاركات في كل فريق. وأشادت 
مدير ش���ؤون الطلبة باإلنابة 
ف���ي الكلية س���مر احلموري 
بهذه املبادرة، مبينة أن االدارة 
مهتمة دائما بتلبية احتياجات 
الطالبات األكادميية وتطوير 
مه���ارات االتص���ال والقيادة 
لديهن وذلك لبناء شخصياتهن 
وصقل مواهبه���ن وتوظيف 
طاقتهن فيما هو مثمر ونافع، 
الكلية  ويقع بذلك على عاتق 
تقدمي خدم���ات متميزة وذات 

للمرة االولى كعضو من اعضاء 
هيئة التحكيم بدوري مناظرات 
جامع���ة الكويت، وأش���ادت 
بدور الكلية في تعزيز عالقة 
موظفيها مع نخبة من اداريي 
ومسؤولي مؤسسات التعليم 
العالي وتعزيز الصالت ملا فيه 
من خدمة للمجتمع والتعليم. 
وأشادت باجلهود املبذولة في 
ورش العمل لصقل مهارات جلنة 
التحكيم ملا ف���ي ذلك من دور 
كبير ف���ي اجناح هذه الدورة، 
حيث كانت على مستوى عال 
من االحترافي���ة التي اضافت 
خبرات كبيرة ملوظفي وموظفات 
الكليات واجلامعات االخرى، 
كما ش���كرت جامعة الكويت 
الرائع  على حس���ن تنظيمها 
وعلى اجلهود املبذولة إلجناح 
دوري املناظرات. وما مييز كلية 
بوكسهل الكويت، وهي الكلية 
الوحيدة اخلاصة للبنات في 
الكويت، هو تشجيعها الدائم 
لطالباته���ا ودعمها املس���تمر 
بتلبية احتياجاتهن األكادميية 
والقيادية لديهن وأيضا بناء 
شخصياتهن وصقل مواهبهن 
وتوظيف طاقتهن فيما هو مثمر 
وناف���ع، ويقع ذلك على عاتق 
مسؤولية الكلية لتقدمي خدمات 
متمي���زة وذات ج���ودة عالية 
للطالبات تليق مبس���تواهن 
األكادميي وترقى مبس���توى 

الكلية.
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ناقش غياب املوظفني واإلداريني عن العمل وعدم التزامهم مبواعيد الدوام الرسمي واإلجازات

العبيدي لتذليل العقبات أمام املشاريع الصحية املتوقفة وتسريع وتيرة اإلجناز
او اخلفارة. وفيما يختص 
بربط املستشفيات مع املراكز 
الصحية، فقد بني مدير ادارة 
نظم املعلومات م. صالح باقر 
أنه مت توصيل ملفات املرضى 
في 3 مستشفيات منها مبارك 
والفروانية واجلهراء، مبراكز 
الرعاية الصحية األولية في 
املناطق الصحية ويتم حاليا 
نقل البيان����ات واملعلومات 
فيما بينهم، كما يتم العمل 
على تطبيق الربط مع باقي 

مستشفيات الكويت.
من جانبه لفت العبيدي 
الى املطالبة بعرض مرئي 
متكامل بجميع اختصاصات 
الصحة ف����ي مراكز الرعاية 
الصحية األولي����ة، وعدالة 
توزيع األطب����اء والرعاية 
املنزلية وعدد مراكز الرعاية 
الصحية األولية وساعات 
اخلفارات وس����اعات العمل 
الى  وامور اخ����رى حتتاج 
إعادة النظر والدراس����ة في 
املراكز الصحي����ة للتعرف 
على كل م����ا يختص بهذه 
املراكز حتى تتمكن الوزارة 
من اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتطوير وحتديث اخلدمات 
الصحي����ة الالزمة في هذه 

املراكز.

مبناقشة املهام واملسؤوليات 
التي تقع على عاتق رؤساء 
املناطق الصحية، والوقوف 
على أسباب غياب املوظفني 
العمل في  واإلداريني ع����ن 
املراكز وعدم التزامهم مبواعيد 
الرسمي واإلجازات،  الدوام 
وفي هذا اإلطار طلب دراسة 
مرجعية املوظفني في هذه 
املراكز، وحتديد مسؤول في 
كل مركز يعمل على محاسبة 
املقصري����ن ومراقبة أدائهم 
وتقييمهم بشكل مباشر حتى 
تتمكن الوزارة من ضبط أداء 

املوظف وسالمة تقييمه.
وفيما يخص مش����روع 
الرب����ط اآلل����ي ب����ني مراكز 
 ، الرعاية الصحية األولية 
أش����ار الوزير إلى أن هناك 
ربطا موج����ودا بني املراكز 
الكويت،  في جميع مناطق 
بحي����ث يس����تطيع رئيس 
ف����ي منطقة صحية  مركز 
معينة االطالع على بيانات 
املريض في مركز صحي آخر، 
وبالطبع يكلل ذلك لصالح 
املرضى الذين يتنقلون بني 
املراك����ز الصحية املختلفة، 
او ه����ؤالء الذين يراجعون 
في مراك����ز صحية ال تتبع 
مناطقهم في حالة الطوارئ 

املشاريع الصحية الهندسية 
املختلفة باملناطق الصحية 
بهدف تسريع وتيرة العمل 
في هذه املشاريع وإجنازها 
في أقرب وقت ممكن الفتتاح 
املراكز  أكبر عدد ممكن من 
الصحية اجلديدة خلدمة أهل 
الكويت. وصرح د.العبيدي 
على هام����ش االجتماع بأن 
اله����دف م����ن االجتماع هو 
إلق����اء نظرة ش����املة على 
اخلدم����ات الصحية املقدمة 
في مراكز الرعاية الصحية 
األولي����ة به����دف تطويرها 
وحتديثها، إلى جانب العديد 
التي  القضايا الصحية  من 
لم يس����ع الوقت ملناقشتها 
انه اهتم  بالكامل، موضحا 
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طالب وزير الصحة د.علي 
العبيدي وكيل وزارة الصحة 
للشؤون الهندسية م.ناجي 
الصقر برفع تقرير ش����امل 
حول املش����اريع الصحية 
املتنوعة بالوزارة للتعرف 
على املشاريع املتوقفة، بهدف 
تذليل العقبات اخلاصة بها 
وإجنازه����ا واالنتهاء منها، 
وكذلك املشاريع املستقبلية 
لتسهيل إجراءاتها، والعمل 
الطبية  الفرق  على تسكني 
والتمريضية واإلدارية في 

هذه املشاريع.
جاء ه����ذا ضمن اجتماع 
لوزي����ر الصح����ة د.عل����ي 
العبيدي صباح أمس بعدد 
ال����وكالء املس����اعدين  من 
بالوزارة منهم وكيل وزارة 
الصحة للشؤون القانونية 
ووكي����ل وزارة الصح����ة 
العام����ة ومدير  للش����ؤون 
إدارة نظم املعلومات، ومدراء 
املناطق الصحية ورؤساء 
الرعاية الصحية األولية في 
ديوان عام الوزارة بحضور 
وكيل وزارة الصحة د.خالد 

السهالوي. 
وقد شهد االجتماع مناقشة 

د. خالد السهالويد.علي العبيدي

حملة توعوية عن »اإلنفلونزا« باملدارس
حنان عبدالمعبود 

أعلن وكيل وزارة الصحة د.خالد السهالوي 
عن تدشني الوزارة حملة التوعية للوقاية 
من »اإلنفلونزا املوسمية« في املدارس بجميع 
املناطق التعليمية، مشيرا إلى أنها ستشمل 

جميع املراحل التعليمية.
وذكر د.السهالوي في تصريح صحافي 
أن احلمل���ة موجهة لطالب م���دارس البنني 
والبنات بجميع املناطق التعليمية والتعليم 
اخلاص مبشاركة فرق طبية مكونة من أطباء 
وطبيبات مختصني في التوعية والتثقيف 

الصحي.
وأفاد بأن احلملة تكثف البرامج التوعوية 
املرتبطة بالوقاية من اإلنفلونزا املوسمية، 
وذلك بهدف تثقيف املجتمع عبر أس���اليب 
توعوية حديثة، إذ قامت الوزارة بإنتاج 3 أفالم 
توعوية لألطفال سيتم توزيعها للمدارس 
من خالل اق���راص مضغوطة باإلضافة إلى 
إصدار نشرات تثقيفية وملصقات وكتيبات، 
فض���ال عن التأكيد على االلت���زام بالعادات 
الصحية الش���خصية للفرد التي من أهمها 
غسل األيدي ونظافة البيئة واألسطح التي 
يالمسها اإلنسان، وتطوير املهارات الشخصية 
للمجتمع املدرسي من خالل التوعية الصحية.

وأشار إلى أن احلملة التوعوية تسير بالشكل 
املطلوب لبلوغ كل مدارس البنني والبنات في 
القطاعني العام واخلاص بكل املراحل التعليمية 
للتعريف عن »االنفلونزا املوسمية«، مؤكدا 
استمرارية مثل هذه احلمالت التوعوية للحد 

والوقاية من انتقال العدوى إن وجدت.
وقال السهالوي إن معرفة طبيعة املرض 
ومسبباته وأعراضه وطرق الوقاية منه تعد 
ركيزة أساسية ملنع انتشار املرض واإلصابة 
به، كما أن التوعية أيضا تساهم بفاعلية في 
توضيح حقائق األمور لهذا املرض وبالتالي 
تبديد مخاوف املجتمع، لذا فقد ارتأت وزارة 
الصح���ة تكثيف التوعية الصحية ضد هذا 
املرض من خالل عدة اجراءات مهمة، متمثلة 
العاملني  بعقد دورات تدريبية تس���تهدف 
باملدارس لتزويدهم باملعلومات الضرورية عن 
املرض وأعراضه وطرق انتشاره واكتشافه 
والتبليغ عنه والوقاية منه، وإعداد اإلرشادات 
والنشرات واملطويات وامللصقات والبوسترات 
لتوعية املجتمع املدرس���ي ضد هذا املرض 
واالستعانة مبا توفره وزارة الصحة لتوزيعه 
على املدارس، باالضافة الى استخدام التقنية 
كوسيلة مهمة للتوعية الصحية باملدارس، 
وتوفير ما يدعم التوعية الصحية ضد هذا 

املرض من أفالم واسطوانات حاسوبية.

تطوير وحتديث 
اخلدمات الصحية 
في مراكز الرعاية 

الصحية األولية

حديث باسم بني علي الراشد ود.خالد الصالح والزميلة منى العياف خالل ندوة جتمع املسار عن مرض السرطان       )أنور الكندري(

الصالح: بني األعراض التي تستدعي اإلسراع في الفحص الطبي خصوصاً ملن تعدى اخلمسني عاماً

ً 51 إصابة جديدة بسرطان البروستاتا بني الكويتيني سنويا

من اإلصابة باملرض توفر تكلفة 
عالج املريض التي تصل الى 
20 أل���ف دينار س���نويا، وأن 
املبك���ر للمرض  االكتش���اف 
يجعل تكلفة العالج 20% فقط 
من تكلفة عالج من يكتش���ف 

مؤخرا.
وأضاف: حملة »كان« منذ 
انطالقها تسعى جاهدة للتوعية 
عن األمراض السرطانية، وأهم 
شروط من يقوم بالتوعية أن 
يكون الش���خص لديه تدريب 
انش���أنا في  خ���اص، لذل���ك 
احلملة مرك���ز تدريب خاص 
لتدريب املتطوعني ومن يريد 
التوعية الكسابهم  العمل في 
مهارات التخاطب والتعامل مع 
الناس، ألنه اذا لم تكن التوعية 
بالشكل السليم فستأتي بآثار 
عكسية، ومن الشروط أيضا أن 
يكون الشخص مؤمنا بأهمية 
التوعية، ألن لألسف هناك ممن 
يعملون في مجال الصحة على 
الكويت والعالم ال  مس���توى 
يؤمنون بالتوعية ويؤمنون 

فقط بالعالج.
وتابع الصالح: استطاعت 
حملة كان حتى اآلن تدريب أكثر 
من 700 طبيب من أطباء الرعاية 
األولية على اكتشاف العالمات 
األولية لألمراض السرطانية، 
حتى اذا جلأ املواطن أو املقيم 
الى املس���توصف واش���تكى 
من االع���راض األولية، يكون 
الطبيب مدربا على اكتشاف هذه 
االعراض وحتويل املريض الى 

املستشفيات املتخصصة. 
وعن نسبة انتشار األمراض 
الس���رطانية في الكويت قال: 
النسبة طبيعية وهي النسب 
العاملي���ة نفس���ها، ولدينا في 
الكويت ما يقارب 2000 حالة 
يتم اكتش���افها كل عام، ومبا 
يعادل 150-200 حالة لكل 100 
ألف نسمة وهي نسبة متوسطة 
وتتشابه دول اخلليج في هذا 
املعدل أيضا، ويعتبر سرطان 
الثدي االكثر انتشارا بني النساء 
في الكويت، وتصاب به تقريبا 
227 سيدة كويتية و178 من غير 
الكويتيات سنويا، في حني أن 
القولون واملستقيم  سرطاني 
والبروستاتا االكثر انتشارا بني 
الرجال في الكويت، والغريب 
في الكويت ودول اخلليج ان 
س���رطان القولون واملستقيم 
الذي كان يحتل املرتبة الثامنة 
قبل 20 عاما أصبح اآلن ينافس 
البروس���تاتا على  س���رطان 
املرتبة األول���ى، وهذا يعني 
ان منط احلياة لدينا خاطئ، 
نأكل وجبات س���ريعة كثيرا، 

ونأكل كميات زائدة من اللحوم 
احلمراء، وال نتبع الوس���ائل 
الصحية للطبخ، وبالتالي هذا 
يؤدي الى زيادة نسبة اإلصابة 
بسرطان القولون واملستقيم.

وأش���اد الصال���ح بإطالق 
برنامج���ا  الصح���ة  وزارة 
املبكر عن سرطان  للكش���ف 
القولون واملستقيم، مؤكدا أنها 
خطوة ممتازة جدا وتس���اعد 
املجتمع الكويتي بإيجاد مكان 
يس���اعده على الكشف املبكر 
عندما يج���د العالمات األولى 
لسرطان القولون واملستقيم، 
مشددا على أن اخلدمة الصحية 
الدول  لم تعد مقصورة على 
واحلكوم���ات فق���ط، وامن���ا 
أصبحت واجبا على الشعوب 
وجمعيات النفع العام املتعلقة 
باخلدمة الصحية أن تشارك 
في ذل���ك أيضا، ألن األمراض 
املزمنة أصبحت تهدد الدول، 
الس���يما الدول الغنية، حيث 
أصبح هناك انخفاض في نسبة 
االمراض املعدية بشكل كبير 
في مقابل زيادة في األمراض 
املزمنة بشكل كبير أيضا والتي 
تدخل من ضمنه���ا األمراض 
السرطانية، وبالتالي أصبح 
م���ن املهم ج���دا التركيز على 
التوعية للوقاية من األمراض 
الس���رطانية، وهو ما تسعى 
حملة »كان« جاهدة لتنفيذه 

في الوقت احلالي.
وقال: األمراض السرطانية 
النادرة،  تعتبر من االمراض 
وهي عبارة منو غير طبيعي 
للخاليا، تتكاثر وتغزو املنطقة 
ثم تنتشر في منطقة معينة، 
مؤكدا أن الكويت تعتبر أكثر 
دولة عربي���ة متقدمة في هذا 
املج���ال، حيث يوجد س���جل 
احصائي به���ا منذ عام 1970، 
وم���ن الكوي���ت انطلق لدول 
التع���اون اخلليجي،  مجلس 
حي���ث أصبحت اكث���ر الدول 

العربية تقدما في االحصاء.
وأش���اد باخلدم���ات التي 
تقدمها الكويت ملرضى السرطان 
حيث إنها تعتبر أول دولة في 
املنطقة تؤسس مركزا لعالج 
للس���رطان ويتضمن جميع 
انواع العالجات في مكان واحد 
ومن ثم مت افتتاح خمسة مراكز 
متخصصة في عالج هذا املرض، 
مشيرا الى أن جميع العالجات 
متوف���رة وباملجان فضال عن 
توافر اخلبراء والكوادر الطبية 
املتخصص���ة الت���ي تتنافس 

عليهم الدول.
وأش���ار الصال���ح الى أن 
الس���رطان يعتبر من  مرض 
أكثر األمراض عرضة لألوهام 
واخلرافات والنصب واالحتيال، 
الفتا الى أن هناك عشرات من 
املدعني الذين يطلبون الثروة 
يقومون باستغالل هذا املرض 

بحجة اكتشاف عالجات له.
وأكد أن مرض السرطان ال 
يعتبر وراثيا وأن عامل الوراثة 
فيه ميث���ل نس���بة ضعيفة، 
الفتا الى املمارسات اخلاطئة 
مثل العني واحلسد والسحر، 
متمنيا أن يكون العالج خارج 
الكويت بهدف مصلحة املواطن 
الكويتي، فقد يتضرر مريض 
العالج باخلارج لعدم املتابعة 
بشكل منتظم، مؤكدا أن اخلدمة 
العالجية ملرضى السرطان في 

الكويت آمنة متاما.

عاما، باحلرص على مالحظة 
األع���راض األولية لس���رطان 
البروستاتا، مثل ضعف التبول، 
أو وجود دم مع البول، أو ألم 
في منطقة احلوض، مؤكدا أنه 
في هذه احلالة البد من التوجه 

للطبيب مباشرة.
وشدد الصالح على أهمية 
التوعية ودوره���ا في توفير 
الكثير من األموال على الدولة، 
مبينا أن توعية الناس والوقاية 
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أعلن نائب رئيس احلملة 
الوطني���ة للتوعي���ة مبرض 
السرطان »كان« واستشاري 
الكويت  األورام ف���ي مرك���ز 
للرعاي���ة التلطيفي���ة د.خالد 
الصالح عن تس���جيل حوالي 
51 إصابة س���نويا بس���رطان 
الكويتيني،  البروس���تاتا بني 
بينما يتم تسجيل ما يقارب 48 
إصابة باملرض سنويا بني غير 
الكويتيني، مؤكدا أن هذا النوع 
من السرطانات على الرغم من 
أنه األكثر انتشارا بني الرجال 
في الكويت، اال أن نسبة اإلصابة 

به تتجاوز %80.
الندوة  جاء ذل���ك خ���الل 
التوعوية التي قدمتها احلملة 
الوطني���ة للتوعي���ة مبرض 
الس���رطان »كان« مساء أمس 
األول، في ديوان جتمع املسار 
املستقل مبنطقة السرة، مشيرا 
ال���ى أن���ه مت التط���رق خالل 
الندوة ال���ى التعريف بجميع 
أنواع السرطان وطرق الوقاية 
منها، مع التركيز على سرطان 
البروس���تات، ناصحا الرجال 
الذين جتاوزا س���ن اخلمسني 

الفرهود أكد أن املركز يعد مفخرة للكويت

أكثر من 500 مريض ومريضة تلقوا أفضل 
خدمات »الرعاية التلطيفية« منذ 2010

ومن املكتب اإلقليمي لشرق 
املتوسط من القاهرة ومن 
جمي���ع دول اإلقليم مصر، 
السودان، تونس، املغرب، 
األردن والكوي���ت«، وركز 
املش���اركون على ضرورة 
جتديد وتنش���يط برامج 
التدريب للعاملني الصحيني 
التخصصات  على مختلف 
وإدخ���ال مناه���ج الرعاية 
التلطيفي���ة ف���ي مناه���ج 
العاملني الصحيني، وحتفيز 
ودع���م دور املنظمات غير 
احلكومية لتق���دم الرعاية 
التلطيفي���ة وخصوص���ا 
الرعاية االجتماعية، ودعم 
البحوث والدراسات اخلاصة 
بالرعاية التلطيفية وكذلك 
ضرورة األخ���ذ باالعتبار 
أن ملنطق���ة اإلقلي���م له���ا 
خصوصية في هذا املجال، 
هذا إلى جانب خلق فريق 
التلطيفية متعدد  للرعاية 
االختصاصات لكل ما يتطلبه 

مجال الرعاية التلطيفية.
القائم���ون على  ورفع 
الدورة الشكر لراعي الدورة 
وزير الصحة علي العبيدي 
على استضافة الكويت لهذه 

الدورة.

حصلوا عل���ى أجود أنواع 
الرعاية«.

الفرهود عن  وحت���دث 
مخرجات الدورات السابقة 
أك���د أن »املدربني  حي���ث 
استفادوا من خبرة الكويت 
إلى  في هذا املجال وعادوا 
بلدانه���م ليس���تثمروا ما 
اكتس���بوه لصالح مرضى 
الس���رطان في دولهم وهذا 
الريادي  ال���دور  يعك���س 
للكويت في املجال الصحي«.
من جانبه قال األمني العام 
لالحتاد اخلليجي ملكافحة 
السرطان استشاري األورام 
الكويت للرعاية  في مركز 
التلطيفية ورئيس الورشة 
د.خال���د الصالح، إن »عدد 
املشاركني بلغ 27 ضيفا من 
دول اإلقليم ومن أوروبا«، 
معربا عن شكره ل�»منظمة 
العاملي���ة ووزارة  الصحة 
الصحة واالحتاد اخلليجي 
ملكافحة السرطان ومؤسسة 
الكوي���ت للتق���دم العلمي 

لدعمهم هذه الورشة«.
وأضاف: »بناء على قرار 
اجلمعية العمومية ملنظمة 
العاملي���ة والتي  الصح���ة 
أصدرت قرارها رقم 19/67 
والذي ركز على أن تطور 
ال���دول البرام���ج اخلاصة 
بالرعاية التلطيفية ونشر 
التوعية والتعريف بالرعاية 
فمن هذا املنطلق استضافت 
الكوي���ت والتي لديها أكبر 
مركز للرعاية التلطيفية في 
اإلقليم والعالم خالل أسبوع 
فعاليتني األولى االجتماع 
االستشاري اإلقليمي ملناقشة 
االستراتيجية التي وضعت 
م���ن قبل منظم���ة الصحة 
العاملية لدعم برامج الرعاية 
التلطيفية، والفعالية األخرى 
املدربني  برنامج لتدري���ب 

للرعاية التلطيفية«.
وتابع الصالح: »شارك 
الفعالية خبراء  في ه���ذه 
من اجنلت���را وأميركا ومن 
مقر املنظمة في سويس���را 

حنان عبد المعبود

اختتمت أنشطة الدورة 
الثالثة للتدريب  اإلقليمية 
التلطيفية،  الرعاي���ة  على 
والتي تتعاون بها منظمة 
الصح���ة العاملية واملكتب 
اإلقليمي لش���رق املتوسط 
واالحتاد اخلليجي ملكافحة 
الس���رطان ومركز الرعاية 
التلطيفية بوزارة الصحة، 
حيث اس���تمرت فعالياتها 
أي���ام خالل  مل���دة ثالث���ة 
الفترة من 23 إلى 26 الشهر 
اجلاري، مبش���اركة نخبة 
العامليني  من املتخصصني 
في هذا املجال، وذلك حتت 
رعاية وزير الصحة د.علي 

العبيدي.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن 
وزير الصحة راعي الدورة، 
قال مدي���ر منطقة الصباح 
الصحي���ة التخصصي���ة 
د.عبدالعزيز الفرهود، »إن 
التلطيفية  الرعاي���ة  مركز 
يعتب���ر مفخ���رة للكويت 
نفتخر به جميعا، وقد أثنت 
منظمة الصحة العاملية على 
جهود البالد ممثلة بوزارة 
الصح���ة من أجل اهتمامها 
بالرعاية التلطيفية«، مؤكدا 
البرامج  أن »استمرار هذه 
التدريبية املتخصصة يأتي 
الورشة  تنفيذا لتوصيات 
األولى التي أقيمت بالكويت 
والتي أوص���ت بضرورة 
إدخ���ال برام���ج الرعاي���ة 
التلطيفي���ة ضمن املناهج 
الصحية، وتوفير مراكز أو 
وحدات متخصصة للرعاية 
التلطيفي���ة ضمن خدمات 
العالج ألمراض السرطان 
حي���ث إن الطب التلطيفي 
أصبح إح���دى منظومات 
الس���رطان  رعاية مرضى 
وشملته استراتيجية منظمة 
الصحة العاملية«، مضيفا أن 
»مركز الرعاية التلطيفية في 
الكويت استقبل منذ 2010 
د.عبدالعزيز الفرهودما يزي���د على 500 مريض 

وزارة املــــــوا�صــــالت

تعلن وزارة املواصالت - قطاع البريد عن
 تنظيم مسابقة تصميم طوابع بريدية تذكارية 
مبناسبة العيد الوطني الــــ )55( لدولة الكويت.

ل���ذا عل���ى الراغب���ن ف���ي املش���اركة باملس���ابقة تق���دمي التصامي���م إلى قس���م إصدارات 
الطواب���ع التابع ملراقبة اخلزينة والطوابع بقطاع البريد الكائن مبكتب بريد الصفاة 

)قسم هواة  الطوابع( وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر اإلعالن.
عل���ى أن يعب���ر التصمي���م عن املناس���بة املذك���ورة، علمًا بأنه س���يكون هن���اك مكافأة 

مالية وقدرها )400 دينار( للفائز.
لالستفسار: 66629157 - 22446683

إعالن من وزارة املواصالت
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د.جاسم المطوع - الخبير التربوي واالجتماعي

12 فكرة حلوار  ناجح مع املراهق
»احلوار معه عقيم«، »مللت من كثرة 

التكرار«، »ابني ال فائدة من الكالم معه«، 
»ابنتي عنيدة وال تسمع النصيحة«، 

»فعال سن املراهقة متعب«، هذه العبارات 
نسمعها كثيرا من اآلباء واألمهات 

واملربني بعدما يكررون عدة محاوالت 
لنصيحة ابنهم املراهق، وقد جمعت 

بهذا املقال 12 فكرة ذكية حلوار ناجح 
مع املراهقني، وأولى هذه األفكار قبل أن 
ننصحه ينبغي أن نعطيه فرصة للتعبير 

عن رأيه لبيان سبب فعله للخطأ، ثم 
نتحدث معه بطريقة حوارية ال بأسلوب 

القاء احملاضرات، والفكرة الثانية: أن 
نفرق بني ردة فعلنا لو كان اخلطأ وقع 

منه ألول مرة أو سبق أن نصحناه عليه 
وتكرر أكثر من مرة، ألن العالج في 

احلالتني مختلف، والثالثة أن اسأله ما 
مقترحاته لعالج املشكلة التي نتناقش 

فيها فرمبا يكون لديه مقترحات تختلف 
عن مقترحاتنا، أو رمبا هو ال يرى أن ما 
نناقشه خطأ أو مشكلة وفي هذه احلالة 

سيكون النقاش مختلفا.
والرابعة: احرص أن نبتعد عن ثالثية 

قطع العالقة والتأثير القصير وهي 
»الصراخ والضرب واملقاطعة الطويلة«، 

فال نلجأ الى هذه الثالثية ألن أثرها 
سريع في تغيير السلوك ولكنها ال تعالج 

املشكلة على املدى البعيد، واخلامسة: 
في حالة لو تكرر نفس اخلطأ فال نكرر 

استخدام نفس األسلوب الذي استخدمناه 
باملاضي في التوجيه، بل حاول أن تفكر 

في طرق وأساليب أخرى لعالج املشكلة، 
والسادسة: أن نستخدم الرفق أثناء 

التوجيه أو احلوار »فإن الرفق ما كان 
في شيء اال زانه« كما قال ژ حتى 

ولو كان الرفق مع املراهقني فإنه يكون 
مؤثرا على املدى البعيد ويحفظ الود 

في العالقة، والسابعة: نحرص على أن 
نقضي وقتا ممتعا مع ابننا أو ابنتنا، فقد 
يكون سبب السلوك اخلاطئ تعبيرا منهم 

على عدم قبول غيابنا وعدم اهتمامنا 
بهم، وفي بعض احلاالت عندما ننصحهم 

ونحن نلعب معهم يكون أثرها أكبر 
وأقوى، والثامنة: نحرص أن نستغل 
بعض املشاهد للتوجيه مثل برنامج 
تلفزيوني أو حضور خطبة اجلمعة 
أو قراءة معلومة بشبكات التواصل 

االجتماعي فنأخذ رأيهم بها، وهكذا نفتح 
معهم حوارا غير مباشر كأنه عفويا 

ويكون تأثيره أقوى من التوجيه املباشر، 
والتاسعة: أن نقوي عالقتنا معهم ببعض 

املواقف لتكون لنا رصيدا في حالة 
توجيهه في املستقبل حتى يقبل التوجيه.

ومن أمثلتها أننا نطلب رأيه في 
التكنولوجيا مثال فنعتبره مستشارنا 

التكنولوجي، أو أن مندح ميزة فيه أمام 
األصدقاء واألهل، أو نطلب منه مساعدة 

في أمر ثم نثني عليه ونقول له لقد 
فرجت عنا كربة حتى يشعر بأهمية 
وجوده معنا، والعاشرة: أن نغير في 

طرق توصيل التوجيه له من خالل رسالة 
بالواتساب أو تغريدة بحسابه في تويتر 

أو ڤيديو صغير نرسله على جروب 
العائلة أو رسالة بالفيس أو االنستغرام أو 

بالسناب شات، وهكذا فليس بالضرورة 
أن تكون كل التوجيهات كالما مباشرا 

له، وأذكر مرة كنا في جلسة فيها شباب 
مراهق وقد طرح أحدهم سؤاال وهو: 

كيف نرد على من يسأل »من خلق اهلل؟«، 
فقلت لهم تعالوا أفتح لكم اليوتيوب 

ونبحث معا عن جواب مميز للدكتور 
ذاكر نايك، ففتحت لهم الرابط وحضرنا 

احلوار وقد أعجبوا بجوابه للسائل، 
وكيف أن السائل اقتنع متاما باجلواب، 

وعلى الرغم من أني كنت أعرف اجلواب 
عن السؤال لكنني أحببت أن أوصل لهم 
اجلواب بوسيلة هم يتعاملون معها كل 

يوم، وقد الحظت على وجوههم التأثير 
واالعجاب واحلماس بقوة احلجة للرد 

على من سأل مثل هذا السؤال.
واحلادية عشرة: وهي أن نتحاور 

معه بقاعدة أن نعالج السلوك وليس 
الشخص، فال نقل له أنت فوضوي وغير 

منظم، ولكن نقل له ان غرفتك فوضى 
وليست منظمة فإضافة كلمة »غرفتك« 
مهمة باحلوار حتى ال يتحول النقد الى 
جتريح للذات ويكون نقدا لشخصيته، 
والثانية عشرة واألخيرة: عبر له عن 
حبك له حتى لو كان مخطئا، فكم من 
سلوك خاطئ تغير بسالح احلب ولم 

يتغير بغيره.
* هذا املقال نشر في جريدة اليوم 

السعودية.

»هاشتاق الكويت« يناقش توظيف 
وسائل التواصل االجتماعي 

بالشكل اإليجابي
أعلنت اللجنة اإلعالمية ملؤمتر التواصل االجتماعي األول 
»هاش����تاق � الكويت« أن املؤمتر س����يناقش كيفية توظيف 
وسائل التواصل االجتماعي بالشكل اإليجابي وطرق االرتقاء 

بها في مسار يخدم املجتمع.
وقال����ت اللجنة في بيان صحافي أمس إن املؤمتر املزمع 
عقده برعاية وزير اإلعالم ووزير الدولة لش����ؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود وبشراكة استراتيجية مع وزارة الدولة 
لشؤون الشباب يومي 6 و7 ديسمبر املقبل يتضمن 11 حلقة 
نقاشية وورشة عمل وتكرمي شخصيات وجهات متميزة على 
مواقع التواصل االجتماعي. وأوضح البيان أن املؤمتر يأتي 
تلبية الحتياجات املجتمع واملنطقة للتعامل مع التحديات 
التي أفرزتها وسائل التواصل االجتماعي، مضيفا أن املؤمتر 
يسعى إلى تأسيس منصة للحوار بني املجتمع ومؤسساته 
ومستخدمي وس����ائل التواصل االجتماعي ويتيح الفرصة 
لتبادل اخلبرات واملس����اهمة اإليجابية ف����ي تنمية املجتمع 
ملستخدمي هذه الوسائل. وذكر أن املؤمتر سيستضيف نحو 
30 متحدثا من خبراء وسائل التواصل االجتماعي في الكويت 
والوطن العربي ضمن حلقات نقاش����ية وورش عمل حتمل 
عناوين مختلفة تركز على دور هذه الوس����ائل وتطويرها 
بالشكل اإليجابي ما يعكس اهتمام الكويت بهذا املؤمتر من 

حيث املوضوع ومستوى املشاركني فيه.
وأضاف أن املؤمتر سيتناول العديد من احملاور التي تناقش 
التأثيرات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياس����ية 
واألمنية في وسائل التواصل االجتماعي إضافة إلى االجتاهات 
احلديثة في دراسات وتطبيقات وسائل التواصل االجتماعي. 
وأفاد البيان بأنه سيحل عدد من مشاهير الفن واإلعالم في 
الوطن العربي على أجندة مؤمتر »هاشتاق � الكويت« األول 
للتحدث عن تأثير مش����اهير املجتمع عبر وسائل التواصل 
االجتماعي كما سيشمل تخصيص جلسة حول تأثير وسائل 
التواص����ل االجتماعي على أصحاب امله����ن املتخصصة من 

تصوير وموضة وطبخ وغيرها.
ودع����ت اللجن����ة اإلعالمية جميع املختص����ني واخلبراء 
والناشطني واملهتمني في وسائل التواصل االجتماعي حلضور 
أنش����طة املؤمتر والتس����جيل عبر موقع املؤمتر في شبكة 

.www.hashtagkuwait.com اإلنترنت

إقبال الفت على مسابقات مهرجان املوروث الشعبي

تعيينات جديدة في سلك النيابة

أك����د عضو اللجن����ة العليا 
الش����عبي  ملهرج����ان املوروث 
اخلليجي ورئيس جلنة مسابقات 
الش����الحي أن  األغنام س����يف 
املنافسات اخلاصة بفئة األغنام 
متيزت باملش����اركة الواس����عة 
العالي من  واملستوى اجلمالي 
احلالل املشارك.  وقال الشالحي 
ل�»كونا« أمس: إنه مت االنتهاء من 
إقامة املسابقات اخلاصة بنوعي 
املاعز الشامي واملاعز العارضي 
)الربشة( لهذه الفئة التي تقام 
مبقر املهرجان في قرية صباح 
األحمد التراثية غرب البالد، حيث 
مت تسليم اجلوائز للفائزين بينما 
يتم التحكيم هذه األيام ملسابقات 
نوع األغنام النجدية. وأضاف أن 
منافسات هذه الفئة التي تشمل 

أيضا أنواع أغنام النعيم وأغنام 
العرب واملاعز )املالوين( تتضمن 
إقامة مسابقات ملزاين )الفحول 
وإنتاجها( و)املراح( و)الفردي( 
و)اخلمس جذعات( إضافة إلى 
مسابقة )أجمل فحل(، متوقعا 
أن تس����تمر قوة املنافسات في 
باقي املنافسات في ظل مشاركة 
أكثر من 1100 مشارك من الكويت 
ودول مجلس التعاون اخلليجي. 
وذكر أن منافسات فئة األغنام 
احملببة ألهل الكويت واخلليج 
العرب����ي التي انطلق����ت في 18 
نوفمبر اجل����اري ضمن أجواء 
تنافسية جميلة ووسط حضور 
جماهيري كثيف س����تتواصل 
بإجراء باقي املنافسات لألنواع 
الس����تة املقررة تباعا إلى حني 

ختام مس����ابقات األغنام في 18 
ديسمبر املقبل الذي سيصادف 
أمام  القرية  أبواب  افتتاح  يوم 
الزوار. وأشاد الشالحي بالتعاون 
الكبير الذي أبداه أصحاب احلالل 
املش����اركون في املنافسات مع 
املنظم����ة واحلكام »ما  اللجنة 
أسهم في جناح املسابقات التي 
أقيمت حتى اآلن«، مقدما الشكر 
العميق لكل من يشارك في جناح 
هذا امللتقى التراثي املقام مبكرمة 
أميري���ة س���امية والهادف إلى 
إدخال البهجة والس���رور لكل 
هواة املوروث الشعبي اخلليجي. 
وعن استعدادات اللجنة املنظمة 
للمهرجان الفتتاح القرية أمام 
العمل ماض  ب���أن  أفاد  الزوار 
وفق اخلطة املوضوعة، مثمنا 

جهود املش���رف الع���ام لقرية 
الشيخ صباح األحمد التراثية 
املستشار في الديوان األميري 
محمد ضيف اهلل شرار ونائب 
رئيس اللجنة العليا للمهرجان 
ورئيس جلنة املس���ابقات في 
الش���يخ صباح فهد  املهرجان 
الناصر وباقي أعضاء اللجنة. 
يذكر أن مس���ابقات املهرجان 
تضم أيضا إضافة لفئة األغنام 
مسابقات الصقور )جمال وسرعة 
وهدد وطلع وجرناس( وكذلك 
مس���ابقات الفروسية املختلفة 
)سرعة وجمال وقدرة وحتمل( 
عالوة على منافسات املوروث 
البحري التي ستقام في دواوين 
الصيادين بالوطية والفنطاس 

ورأس الساملية.

صدر مرسوم بتعيني التالية 
اس���ماؤهم ف���ي نياب���ة التمييز 

بالدرجة املبينة:
إيهاب عادل أحمد عبدالفتاح  ٭ 

رئيس نيابة )ب(.
٭ محمد محمد احمد يوسف وكيل 

نيابة )أ(.
٭ محمد فاروق السيد جاد اهلل 

وكيل نيابة )أ(.
٭ أحمد عبداملجيد توفيق الفقي 

وكيل نيابة )أ(.
٭ عبدالرحي���م ثابت أحمد أمني 

وكيل نيابة )أ(.
٭ محي الدين ثابت حلمي ثابت 

وكيل نيابة )أ(.
٭ ابراهيم حبشي محمود حسب 

اهلل وكيل نيابة )أ(.
وتضمن املرسوم تعيني التالي 

العامة بدرجة  بالنيابة  اسماهما 
رئيس نيابة )ب(، وهما:

٭ أحمد فتحي علي محمود.
٭ احمد محمد حفني أمني.

وتس���ري هذه التعيينات من 
تاريخ وصول كل منهم  للكويت.

الشيخ صباح فهد الناصر خالل توزيع اجلوائز سيف الشالحي
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غوتيريس: قضية 
الالجئني أضحت 

قضية محورية على 
املستوى الدولي 

املعتوق: الكويت 
مبواقف قيادتها 
اإلنسانية الرائدة 

وعطاء شعبها 
ومبادراتهم 

التنموية واإلنسانية 
احتلت مكانة 

متقدمة ومرموقة 
في صدارة الدول 

املانحة

أكد أن تشريد ما يزيد على 60 مليون الجئ حول العالم يضاعف حجم املسؤولية ويدعو الضمير الدولي إلى تعزيز اجلهود إليجاد حّل لهذه النزاعات

اخلالد: العمل اإلنساني اخلالي من أي محدد سياسي
 أو جغرافي أو ديني من أولويات سياسة  الكويت اخلارجية

الدول املانحة وأصبحت رقما 
مهما في املعادلة اإلنسانية 

الدولية.
وأض���اف ان ذل���ك يأتي 
حلرصها على مساندة القضايا 
اإلنسانية في العالم وصون 
الكرامة اإلنس���انية وتقدمي 
ل���كل  الع���ون واملس���اعدة 
العالم دون  ف���ي  احملتاجني 
تفرقة أو متييز على أساس 
الدين والعرق واللون واللغة 

واجلنس.
الى اس���تضافة  وأش���ار 
الكويت بتوجيهات من قائد 
العمل اإلنساني صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ثالثة مؤمت���رات للمانحني 
لدعم الوضع اإلنس���اني في 
سورية، ومؤمترا رابعا لتنمية 
واعمار شرق السودان اضافة 
الى مؤمترات أخرى موازية 
للمنظمات غي���ر احلكومية 
الكويتية واخلليجية والعربية 

واإلسالمية والدولية.
ولفت الى ان سجل الكويت 
يحفل بالعديد من املبادرات 
اإلنسانية ملواجهة تداعيات 
الفيضان���ات في باكس���تان 
والزالزل في تركيا والفلبني 
وإندونيس���يا والتصح���ر 
واجلف���اف واملجاع���ة ف���ي 
موريتانيا والصومال وبنني 
والنيجر والصراع في مالي 
وأزم���ات س���ورية واليمن 
والعراق وغيرها من الكوارث 

والنكبات في العالم.
وأثن���ى املعت���وق على 
الكبي���ر والفع���ال  ال���دور 
لوزارة اخلارجية وسفاراتها 
في اخل���ارج في اجناح هذه 
املبادرات ودعمه���ا وتقدمي 
الالزمة لوفود  التس���هيالت 

الكويت االغاثية.
وأع���رب عن س���عادته 
للمشاركة في هذا التكرمي لثلة 
من رموز العمل الديبلوماسي 
الكويت تقديرا لدورهم  في 
الرائد في التحضير والترتيب 
للعديد من املؤمترات الدولية 
اإلنسانية بالتعاون والتنسيق 
م���ع األمم املتحدة ووكاالتها 

املتخصصة.
من جهتها، قالت رئيسة 
مكتب املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني لدى 
البالد د.حنان حمدان إن إقامة 
املفوضية لهذا التكرمي تأتي 
عرفانا وش���كرا منها لدولة 
الكويت والشيخ صباح اخلالد 
وفريق عمل وزارة اخلارجية 
وتقدي���را جلهودهم الكبيرة 
العمل اإلنس���اني  في مجال 

الدولي.
وأضافت حمدان أن هذه 
أثرت  اجله���ود اإلنس���انية 
إيجاب���ا على حي���اة ماليني 
البشر من النازحني والالجئني 
العالم  واحملتاج���ني ح���ول 
مجددة شكرها لدولة الكويت 
على دعمها الدائم للمنظمات 
الدولية العاملة في البالد وهو 
ما شكل أرضية خصبة لعمل 

منتج وبناء. 

في احللول االنسانية لها.
وأعرب عن شكره وامتنانه 
ملا يقوم به الش���يخ صباح 
اخلالد وفريق وزارة اخلارجية 
الذين مثلوا »صوت احلكمة 
والعاطف���ة وقيم االس���الم 
احلقيقية وهو دين السالم 

والتسامح«.
وعبر عن سعادته بتكرمي 
وزارة اخلارجي���ة الكويتية 
قبل انتهاء واليته في رئاسة 
املفوضي���ة »ملا قامت به من 
اعمال جديرة بالعمل االنساني 
وهي منة من اهلل وما قدموه 
من التزام وتفان في عملهم« 
مشيرا الى ان مبادرات الكويت 
املستقبلية ستكون دليال آخر 
على حلحلة االزمات الصعبة 
الت���ي تعاني منها ش���عوب 

العالم.
من جانبه قال املستشار 
في الديوان االميري ورئيس 
الهيئة اخليرية االس���المية 
العاملية ومبعوث االمم املتحدة 
لشؤون االنسانية د.عبداهلل 
الكويت احتلت  ان  املعتوق 
مكانة مرموق���ة في املعادلة 
الدولية بفضل  االنس���انية 
مواقف قيادتها االنس���انية 

وعطاء شعبها.
وذكر املعتوق ان الكويت 
مبواقف قيادتها اإلنس���انية 
الرائ���دة وعط���اء ش���عبها 
التنموي���ة  ومبادراته���م 
واالنس���انية احتلت مكانة 
متقدمة ومرموقة في صدارة 

خلدمة اإلنسانية والعالم.
ب���دوره، أش���اد املفوض 
السامي لش���ؤون الالجئني 
انطوني���و غوتيريس بدور 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد في دعم الشعب 
السوري ومساعدة الالجئني 
السوريني، مشيرا الى تثمني 
املجتمع الدولي دور الكويت 
االنس���اني لتس���تحق عن 
جدارة لق���ب )مركز للعمل 

االنساني(.
وقال ف���ي كلمته إنه لوال 
رؤية سمو األمير جتاه هذه 
املأساة االنس���انية ملا متكنا 
م���ن تنفيذ ه���ذه املبادرات 
االنسانية، مشيرا الى التزام 
وزارة اخلارجي���ة الكويتية 
وعلى رأسها الشيخ صباح 
اخلالد ف���ي تنفيذ هذا الدعم 
للشعب السوري والشعوب 
الت���ي تعاني حول  الفقيرة 

العالم.
وأضاف ان قضية الالجئني 
اضحت قضية محورية على 
الدولي الس���يما  املس���توى 
الالجئني السوريني،  مشكلة 
داعيا الى سرعة ايجاد حلول 

انسانية لهذه الكارثة.
ان  وأوض���ح غوتيريس 
هناك مئات اآلالف الذين قتلوا 
وهجروا من الشعب السوري 
وباتت األزمة السورية تشكل 
حتديا للمجتمع الدولي الذي 
رغم التزامه مبناقشة احللول 
السياسية لألزمة يجد صعوبة 

هالة عمران

أكد النائب األول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء ووزي���ر 
اخلارجي���ة الش���يخ صباح 
اخلالد أهمية تعزيز اجلهود 
الدولية من أجل تخفيف حدة 
املعاناة اإلنسانية في مختلف 

أنحاء العالم.
ألقاها  جاء ذلك في كلمة 
الشيخ صباح اخلالد خالل 
حفل التكرمي الذي أقامته له 
املفوضية السامية لشؤون 
الالجئني وبعدد من قيادات 
وزارة اخلارجي���ة تقدي���را 
جلهودهم اإلنسانية ودورهم 
الفع���ال ف���ي التحضيرات 
للمؤمترات اإلنسانية الدولية 

التي عقدت في الكويت.
وقال الشيخ صباح اخلالد 
»إن التحدي���ات اإلنس���انية 
املتزاي���دة في عاملن���ا اليوم 
وما يضاف إليها من نزاعات 
دامية غير مسبوقة السيما 
في منطقة الشرق األوسط، 
أفضت إلى تش���ريد ما يزيد 
عل���ى 60 مليون الجئ حول 
العالم مم���ا يضاعف حجم 
املسؤولية امللقاة علينا جميعا 
إلى  الدولي  ويدعو الضمير 
تعزيز اجله���ود إليجاد حل 
له���ذه النزاع���ات وتخفيف 

تداعياتها املأساوية«.
وأضاف أن العمل اإلنساني 
الدولي اخلالي من أي محدد 
سياسي أو جغرافي أو ديني 
أو عرقي اعتلى مرتبة متميزة 
في سلم أولويات السياسة 
اخلارجية للكويت بناء على 
التوجيهات السامية لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد 
التعاون  وثم���ن أوج���ه 
م���ع  للكوي���ت  املش���ترك 
املفوضية السامية لشؤون 
الالجئني وغيرها من املنظمات 
اإلنسانية الدولية »مما ميثل 
جتسيدا حيا منوذجا عمليا 
ومثاال براقا لروح التضامن 

اإلنساني«.
وأوضح أن جتارب التعاون 
بني الكويت واملفوضية صقلت 
آلية التعاون بني الطرفني مما 
أثمر عالقة استراتيجية وطيدة 
التعاون  أبرز معامله���ا  كان 
في استضافة وعقد الكويت 
ملؤمترات املانحني الثالثة لدعم 
الوضع اإلنساني في سورية 
والتي ساهمت بها الكويت ب� 

1.3 مليار دوالر.
وأع���رب ع���ن اعت���زازه 
الوطيدة  العميق بالعالقات 
والشخصية مع مفوض األمم 
املتحدة الس���امي لش���ؤون 
الالجئني أنطونيو غوتيريس 
شاكرا إياه باسم الكويت على 
توليه منصب���ه بكل حنكة 

واقتدار.
ومتن���ى الش���يخ صباح 
اخلالد لغوتيريس املزيد من 
النجاح والتوفيق في حياته 
الشخصية واملهنية املقبلة 
ومواصل���ة توظيف خبراته 

تكرمي السفير ضاري العجران 

)محمد خلوصي( املفوض السامي انطونيو غوتيريس يلقي كلمته   الشيخ صباح اخلالد ود.عبد اهلل املعتوق و انطونيو غوتيريس ود.حنان حمدان خالل اللقاءالشيخ صباح اخلالد متحدثا للحضور 

الشيخ صباح اخلالد مشاركا املفوض السامي انطونيو غوتيريس واحلضور قطع كعكة االحتفال   الشيخ صباح اخلالد وخالد اجلاراهلل وانطونيو غوتيريس ود.عبد اهلل املعتوق والسفير جاسم املباركي والسفير ضاري العجران ود.حنان حمدان خالل اللقاء 

املكرمون في احلفل 

من أجواء احلفل 

املباركي: ال حّل لألزمة السورية إال بعد انتهاء األعمال 
العسكرية ووضع احلل السياسي موضع التنفيذ

الزياني: الكويت تبوأت املرتبة األولى في تقدمي 
املساعدات اإلنسانية لعام 2014

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد. 

نائب وزير اخلارجية السفير خالد اجلار 
اهلل. 

السفير جاسم املباركي مساعد وزير 
اخلارجية مدير إدارة املنظمات الدولية. 
السفير ضاري العجران مساعد وزير 

اخلارجية مدير إدارة املراسم. 

تخلل حفل التكرمي عرض امقتطفات من 
الفيلم الوثائقي »الكويت تستجيب« أعدته 

املفوضية إلبراز الدور اإلنساني املميز 
الذي قامت به الكويت من خالل التبرعات 

السخية على مدار السنني وما قدمته للشعب 
السوري من مساعدات ودعم متثل في 

تنظيم ثالثة مؤمترات متتالية استضافتها 
الكويت منذ اندالع األزمة السورية.

قال مدير إدارة املنظمات الدولية بوزارة 
اخلارجية السفير جاسم املباركي إن هذا 

التكرمي هو تكرمي للحكومة والشعب 
الكويتي، والذي يعتبر احملفز األساسي 

ملا نقوم به من جناحات تسجل لنا جميعا 
ككويتيني بفضل توجيهات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
وردا على سؤال بخصوص عضوية 
الكويت في اللجنة التحضيرية في 

مؤمتر املانحني املقرر عقده في لندن 
فبراير املقبل قال املباركي مشاركة 

الكويت كمنظم في املؤمتر كانت من 
النرويج وبريطانيا، مشيرا إلى أن الكويت 

لديها خبرات متراكمة من خالل تنظيم 
ثالثة مؤمترات للمانحني مما سيجعل 

أصدقاءنا في اململكة املتحدة والنرويج 
سيستفيدون من خبرات الكويت في 

هذا املجال، وعودة الكويت للمشاركة في 
جلنة اإلعداد وتكرمي الكويت وصاحب 
السمو األمير واالستفادة من اخلبرات 

التي اكتسبتها الكويت من ثالثة مؤمترات.
وأوضح املباركي إن »برنامج العمل 

العشري للمنظمة التعاون اإلسالمي« 
املقرر عقده في جدة سيتناول العديد من 

القضايا الهامة والتي ستكون دستورا 
للعمل خالل السنوات العشر القادمة 
باملنظمة، مبينا أن االجتماع سيشهد 

طرح ثالث قضايا ستكون حاضرة على 
طاولة االجتماعات على رأسها اإلرهاب 

واإلسالم فوبيا، وكمنظمة تعاون إسالمي 
جتمع جميع الدول اإلسالمية، مطالبة 

بأن يكون لها تصور واضح من قضايا 
اإلرهاب ووضع خطة للتحرك ملسح هذه 
الصورة السيئة عن اإلسالم والتي جتعل 
كل جرمية حتدث بالعالم تلصق باإلسالم 

واملسلمني، وهذه مهمة منظمة التعاون 
اإلسالمي في التصدي له.

وأضاف املباركي القضية الثانية 
املطروحة على جدول أعمال االجتماع 

التغير املناخي والبيئية بشكل عام 
خاصة قضايا البيئة التي ينتج عنها 
التحسر، والذي يقود الى املجاعات 
والكوارث، والقضية الثالثة تتعلق 
بأهداف التنمية ملا بعد ٢٠١٥ وهذه 

مجموعة من األهداف التي وضعتها 
األمم املتحدة ننتمي من منظمة التعاون 

اإلسالمي في إطار برنامجها العشري أن 
تكون خطة التنمية منسجمة مع أهداف 

التنمية ملا بعد ٢٠١٥.
وردا على سؤال حول معاناة وأزمة 
الالجئني السوريني ورؤية صاحب 

السمو األمير حلل هذه األزمة قال: 
ندرك أن استمرار األزمة السياسية 
ستؤدي الستمرار األزمة اإلنسانية 
خاصة بعد التطورات األخيرة بني 

روسيا وتركيا، لذلك الكويت تتعاون 
مع املجتمع الدولي للتخفيف من معاناة 

الشعب السوري من خالل تنظيم 
املؤمترات الثالثة للمانحني لدعم الوضع 
اإلنساني في سوريا، وحتى من خالل 

املؤمتر القادم املقرر عقده في لندن 
فبراير املقبل لن يكون احلل السحري 

حلل األزمة وإنهاء معاناة الشعب 
السوري وإمنا سنعمل جاهدين على 
إيجاد حلول لقضايا الشعب السوري 
بشكل عام، فليس هناك تصور لهذا 

الوضع السوري إال بعد انتهاء األعمال 
العسكرية ووضع احلل السياسي 

موضع التنفيذ، ومادام إطالق النار قائم 
فاألزمة اإلنسانية مستمرة.

أشاد األمني العام ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية د.عبداللطيف الزياني 

بجهود دولة الكويت املميزة واملتواصلة 
في مجال العمل اإلنساني ومساندتها 

جلهود األمم املتحدة في تقدمي يد العون 
والدعم لالجئني في مختلف أرجاء 

العالم.
جاء ذلك في تصريح للزياني لـ »كونا« 

بعد حضوره حفل تكرمي مفوضية 
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 

للنائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح خالد 

احلمد الصباح وعدد من قيادات وزارة 
اخلارجية.

وقال الزياني إن الكويت تفوقت في 
تنظيم ثالثة مؤمترات دولية للمانحني 

لدعم الوضع اإلنساني لالجئني 
السوريني بلغت حصيلتها سبعة 

مليارات و7٠٠ مليون دوالر كما نظمت 
ثالثة مؤمترات للمنظمات غير احلكومية 

بلغت حصيلتها نحو مليار دوالر.
وأضاف أن الكويت تبوأت املرتبة 

األولى في تقدمي املساعدات اإلنسانية 
لعام ٢٠١4 مشيرا إلى منح هيئة االمم 
املتحدة سمو األمير لقب )قائد العمل 

االنساني( وتسمية دولة الكويت )مركزا 
للعمل االنساني( تقديرا للجهود احلثيثة 

واملساعي املخلصة التي تبذلها في 
مجال املساعدات االنسانية.

وأوضح الزياني أن هذه الشهادة 
الدولية تأتي عرفانا للكويت وشعبها 

وكرمه في نصرة الضعفاء ومد يد 
العون للمحتاجني وما تقوم به جمعياتها 

اخليرية من جهود ملموسة في هذا 
املجال اخلير.

وأشار إلى أن الكويت كان لها السبق 
والريادة في دعم ومساندة جهود 

التنمية في العديد من الدول النامية 
عندما انشأت الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية العربية في عام 
١96١ الذي امتد نشاطه الى معظم دول 
العالم اداركا من دولة الكويت لواجبها 

االنساني في تقدمي الدعم والعون للدول 
احملتاجة.
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وّسع حدود
عـــالــــمـــك

شهر العسل يبدأ فوق السحاب
ســافر اليــوم علــى متن الخطــوط الجويــة التركية الى ميامي واحصل على شــهر عســل 

مــن العمر. اشــتِر تذكرة درجة رجال األعمال واحصــل على الثانية بدينار كويتي فقط.

بعض املخلفات في اجلزر الشيخ عبداهلل األحمد خالل رحلة »كاياك« وحملة »تسوى نحميها«

الشيخ عبداهلل األحمد مع املشاركني في احلملة

دارين العلي

أك���د مدير ع���ام الهيئة 
العامة للبيئة الشيخ عبداهلل 
األحمد على أهمية التعاون 
العام  النفع  مع جمعي���ات 
والف���رق التطوعي���ة التي 
تقوم بإسناد وإبالغ الهيئة 
باملخالفات واملشكالت البيئية 
على مستوى الكويت، مشيدا 
بجهودها ف���ي دعم مواقف 
الهيئ���ة، مش���ددا على أن 
الهيئة مستمرة في حمالت 
التوعية للمجتمع الكويتي 
حتى حتقيق الهدف األساسي 
منها وهو احلفاظ على البيئة 
البرية والبحرية  الكويتية 
وإيجاد حلول للمش���كالت 
البيئية ومعاجلتها بالطريقة 

السليمة.
كالم االحم���د ج���اء في 
تصري���ح للصحافيني على 
هامش مشاركته في اختتام 
رحلة فريق كاياك فور كويت 
والذي ق���ام برحلة بحرية 
حول 9 جزر كويتية منها 
الصبية وبوبيان إلى جزيرة 
فيل���كا ومس���كان وعوهة 
والعودة إلى فيلكا ومنها الى 
الكويت في مسار ميتد إلى 
أكثر من 100 كيلومتر، بدأت 
الرحلة يوم اخلميس  هذه 
أيام  املاضي واستغرقت 3 
كاملة منذ انطالقها من شاطئ 

املارينا.
إلقاء  وقال األحم���د إن 
النفاي���ات على الش���واطئ 
والسواحل البحرية بالشكل 
الكبير وامللحوظ سيؤدي إلى 
تدمير البيئة البحرية ويؤثر 
على حياة الثروة السمكية 

في الكويت.
القانون  وعن تطبي���ق 
البيئي على املخالفني، قال 
الهيئة فعلت  ان  احلم���ود 
تطبي���ق القان���ون البيئي 
اجلديد واللوائح التنفيذية 
التي يحتويها، ومت تطبيق 
بعضه���ا واملعنية بش���أن 
البيئة البحرية، مشيرا إلى 
الهيئة قام���ت بتحويل  أن 
عدد من القضايا إلى النيابة 
العامة بشأن املخالفني والذين 
يقومون بإلقاء مياه املجاري 
في البحر، اضافة إلى منع 

الصيد في جون الكويت.
وشكر األحمد قائد الفريق 
بشار الهنيدي على هذا العمل 
التطوعي الهادف والذي يقام 
خصيص���ا من أج���ل إلقاء 
الضوء على احلياة البحرية 
والنشاطات البيئية في هذا 
املجال، معتبرا الرحلة أول 
اخلطوات في سبيل املساهمة 
في مراقبة احلياة البحرية 
ورصد الوضع البيئي للحياة 
البحرية باستمرار تعاونا مع 
الرسمية وأن مثل  اجلهات 
هذه األعمال س���وف ترفع 
من مستوى عملية الرقابة 

وفاعليتها.
وأك���د أيض���ا أن العمل 
للحف���اظ عل���ى البيئة هو 
عمل جماعي في املقام األول 
وللمجتمع دور مهم وكبير 
لتفعيل كل ما يتم اتخاذه من 
إجراءات للحفاظ على البيئة 

بالطريقة األكثر فاعلية.
وأوضح أن رحلة الكاياك 
من األعم���ال املميزة، حيث 
إنها استغرقت وقتا ومجهودا 
وافرا لتحقيقه���ا، وتطوع 
الفريق برصد كافة املخالفات 
البيئية حول اجلزر الكويتية 
وتقدمي تقرير مفصل عنها 
لهو أمر يجب أن نثني عليه 
ونشجعه إلى أقصى مدى كما 
يجب أن نثني ونشكر اجلهود 
الكبيرة والدعم الكبير الذي 
قدمه ويقدمه فريق عمل خفر 
الكويتية والتي  السواحل 
منها مرافقة فريق كاياك فور 
كويت طوال رحلتهم لتقدمي 
الدعم واملساندة لهم طول 

الرحلة.
وقال إن األثار اجلانبية 
التي تترتب على التصرفات 
العشوائية للبعض تترك 
أثرا كبي���را عل���ى احلياة 
البحرية بل ومبرور الوقت 
تغير من طبيعتها وهنا يأتي 
دور الوعي البيئي والتثقيف 
الضروري ح���ول القضايا 
البيئي���ة، حيث نعتبر هذا 
الوعي هو األمر احلاسم في 
مجال تغيير السلوك املرتبط 
البيئة والتي  واملؤثر على 
متثل احلياة البحرية جزءا 

رئيسيا فيها، ومن أجل هذا 
السبب تقوم الهيئة العامة 
للبيئة بعمل حملة توعوية 
شاملة حتت اسم »تسوى 
نحميها« والتي حتت مظلتها 
نقوم بدعم ومساعدة مثل 
هذه املشروعات التي تساعد 
أو بآخر في تطوير  بشكل 
الوعي الع���ام حول احلياة 
البيئية وتفاصيلها، ويشارك 
فريق م���ن احلملة في هذه 
الرحلة ملرافقة فريق كاياك 
فور كويت للمساعدة وتوفير 

الدعم.
انه  الى  ولفت االحم���د 
قد شارك من الهيئة العامة 
للبيئة قوارب حتمل اس���م 
الهيئ���ة العام���ة للبيئ���ة، 
واملش���اركون ه���م: حمزة 
ك���رم � مدي���ر ادارة رصد 
تل���وث املياه، إميان خليفة 
� رئي���س قس���م اخلدمات 
البحرية املس���اندة، فيصل 
العازمي � قائد الزورق، سمير 

منصف �� ميكانيك بحري، 
يعقوب املغربي � بحار، محمد 
� قائد زورق، أحمد  سعود 
الفض���ال � قائد زورق، كما 
شكر مشاركة كل من: عبداهلل 
الشبيب � مدير مكتب املدير 
العام، وأحمد دشتي � باحث 
أول اعالم في إدارة العالقات 

العامة والتوعية البيئية.
م���ن ناحيت���ه، اعتب���ر 
مؤس���س مجموعة كاياك 
الهنيدي، أن  الكويت بشار 
البيئ���ة البحرية الكويتية 
وصلت إلى حد خطير وحرج 
جدا نظرا لقيام الكثير من 
زوار الس���واحل واجل���زر 
بالتعامل سلبيا مع البيئة من 
خالل إلقاء النفايات وبقايا 
األطعمة والبالستيك، األمر 
الذي يساهم في طمس جمال 
الثروة البحرية التي تتمتع 

بها الكويت.
وشكر الهيئة على دعمها 

للفريق.

األحمد اختتم رحلة »كاياك« حول اجلزر الكويتية

مخالفة كل من يلقي املخلفات واملجاري في مياه البحر

اجلولة شملت
9 جزر واستمرت 

ملدة 3 أيام

التصرفات 
العشوائية للبعض 

تترك أثراً كبيراً 
على احلياة 

البحرية
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الكويت ازدهرت
في عهد الشيخ 

مبارك الصباح بإنشاء 
مدرسة املباركية 

عام 1912

الراحل أسس أول 
عالقات سياسية 
وديبلوماسية مع

دول العالم

العبداهلل: مبارك 
الصباح كان قائداً 
قويًا يعرف أين 

يوجه املركب وسط 
أمواج السياسة 

املتالطمة

»أسد اجلزيرة« وضع 
الكويت على بر األمان 

وطريق اخلير

أشار خالل االحتفالية املئوية لرحيله إلى أن »أسد اجلزيرة« عرف بدور السياسي الفعال وبتعزيز عالقات الكويت اخلارجية

احلمود: إجنازات مبارك الصباح ستبقى خالدة في القلوب والنفوس

والتضحيات.
وأف����اد أن املكتبة الوطنية 
بدأت في تنفيذ مشروع حتويل 
القدمية في  الكتب  مجموعات 
تاريخ تراث الكويت إلى النظام 
اإللكترون����ي الرقمي لعرضها 
لألجيال املقبل����ة لتكون خير 
معني لهم ف����ي املعرفة والعلم 
والثقاف����ة ولتعزز في نفوس 
الش����باب االنتم����اء وال����والء 

واملواطنة.

إرث تاريخي

من جانبه، قال الباحث باسم 
اللوغان����ي في كلمة مماثلة إن 
الكويت شهدت خالل فترة حكم 
الشيخ مبارك الصباح استقرارا 
وازدهارا، ما جعل الراحل يترك 
إرثا تاريخي����ا ضخما ال يقدر 

بثمن.
وأضاف ان الش����يخ مبارك 
شخصية يقظة وحذرة ميتلك 
جدي����ة عالي����ة ف����ي مواجهة 
البالد  األحداث وإدارة شؤون 
ومعروف عن����ه أنه »مفاوض 

ماهر وديبلوماسي بارع«.
ولفت إلى ما خلفه الراحل 
من وثائق ورسائل ومستندات 
البريطاني  حفظت باألرشيف 
والعثماني واألرشيف الفرنسي، 

مؤكدا انها ال تقدر بثمن.
يذك����ر ان ملتق����ى الذكرى 
املئوية لرحيل الشيخ مبارك 
اليوم ويس����تمر  الصباح بدأ 
حتى الثالث من ديسمبر املقبل 
وتتضم����ن فعاليات����ه ندوات 
ومحاضرات إضافة إلى معرض 
للصور والوثائق والرس����ائل 
والكت����ب اخلارجية للش����يخ 
مبارك الصباح على أن تكون 
هناك زيارات لطلبة وطالبات 

مدارس وزارة التربية.

املنطقة، مبينا انه أرسى سياسة 
متوازنة رشيدة منحت الكويت 

األمن واالستقرار والبقاء.
وذك����ر ان زعام����ة مبارك 
الصب����اح الرائع����ة تتمثل في 
صفات احلاكم املخلص في حب 
وطنه وشعبه هي التي أكسبته 
لقب )مبارك الكبير(، مؤكدا انه 
س����يبقى مرجعا أساسيا ثريا 
في البح����ث التاريخي وجديد 
اإلنت����اج الفكري ف����ي تاريخ 

الكويت احلديث.
ولفت إلى أن انطالق امللتقى 
يأتي في إطار ترسيخ دور مكتبة 
الكويت الوطنية ورسالتها في 
إقامة األنشطة الثقافية الهادفة 
إلى إحي����اء وتوثيق وعرض 
األحداث املهمة واملش����رفة في 
تاريخ الكويت احلافل باملواقف 
واملناسبات اخلالدة في العطاءات 

الش����يخ مبارك لقب )أس����د 
اجلزيرة( في تلك الفترة.

شعلة النهضة

ب����دوره، قال املدي����ر العام 
الوطنية كامل  الكويت  ملكتبة 
سليمان العبداجلليل في كلمة 
مماثلة ان الشيخ مبارك الكبير 
حامل شعلة االنطالقة األولى 
لنهضة الكويت باجتاه احلداثة 
والتمدن، الفت����ا إلى ان البالد 
شهدت في عهده ازدهارا ونهضة 

شاملة.
العبداجلليل ان  وأض����اف 
الوثائ����ق التاريخية تدل على 
أن األمير الراحل كان ربانا ماهرا 
وقائدا حكيما س����ار بسفينة 
الكويت في زمن ميوج بعواصف 
املخاط����ر واحمل����ن واملطامع 
والتحديات للدول العظمى في 

وسط منافسة أوروبية على 
تقاس����م تركة االمبراطورية 

العثمانية.
وأضاف ان الشيخ مبارك 
الصباح يعد أح����د رجاالت 
الكويت الذين سجلوا أسماءهم 
ف����ي صفح����ات اإلجن����ازات 
التاريخي����ة حينم����ا وضع 
الكويت على بر األمان وطريق 
اخلي����ر والنماء بالتزامن مع 
الظروف التاريخية الصعبة 
التي واجهتها البالد في تلك 

الفترة.
الوكي����ل  ان  وأوض����ح 
السياسي البريطاني شكسبير 
حتدث عن األمير الراحل عام 
1911 قائ����ال إن »البالد حتت 
القبضة القوية للشيخ مبارك 
هي األفضل أمانا وحكما في 
إلى منح  اخلليج«، مش����يرا 

تأسيس أول مستشفى للعالج 
الطبي احلديث )مستش����فى 
اإلرسالية األميركية( فضال 
عن افتتاح املكاتب التجارية 
للكويت في اخلارج ورفع أول 
الكويت  راية وطني����ة لعلم 
وإنشاء أول نظام للجمارك 
وافتتاح أول مكتب للبريد في 
البالد وإبرم اتفاقية تاريخية 
وه����ي معاه����دة احلماية مع 

بريطانيا.

فترة ازدهار

من جهته، أكد الشيخ مبارك 
العبداهلل في كلمة مماثلة أن 
الراحل كان قائدا قويا يعرف 
أين يوجه املركب وسط أمواج 
السياسة املتالطمة خالل فترة 
ازدادت فيه����ا تطلعات نفوذ 
الكويت  الكبرى جتاه  الدول 

عبدالهادي العجمي

أك����د وزير اإلعالم ووزير 
الش����باب  الدولة لش����ؤون 
ان  الشيخ س����لمان احلمود 
ذكرى الشيخ مبارك الصباح 
)مبارك الكبير( ستبقى خالدة 
في قلوب ونفوس أهل الكويت 
والعرب الشرفاء والعالم، الفتا 
إل����ى أن التاريخ لن ينس����ى 
الكب����ار في نهضة  إجنازات 

الكويت.
وقال احلم����ود في كلمة 
ألقاها خالل احتفالية مئوية 
رحيل الشيخ مبارك باملكتبة 
الوطنية أمس إن الراحل طيب 
اهلل ثراه عرف بدور السياسي 
الفع����ال وبتعزي����ز عالقات 
الكويت اخلارجية وس����اهم 
الكويت  بجدارة في وض����ع 

على خرائط العالم.
وأضاف ان الكويت ازدهرت 
في عهد الشيخ مبارك الصباح، 
حيث مت إنش����اء اول مدرسة 
نظامية ف����ي البالد املعروفة 
مبدرسة املباركية، وذلك في 
عام 1912 فضال عن تشييد قصر 
السيف العامر مقرا للحكم، كما 
رسمت في عهده أول خريطة 

رسمية للكويت.
وأوضح ان الشيخ مبارك 
الصباح أس����س أول عالقات 
سياسية وديبلوماسية مع دول 
العالم بفتح مكتب املفوضية 
البريطانية واس����تقبال أول 
ممثل سياسي بدرجة قنصل 
لبريطانيا في الكويت، مشيرا 
الى ان����ه كان للراحل الفضل 
الكبير على كويت املاضي وما 

وصلنا إليه في احلاضر.
وذكر احلمود ان عهد الشيخ 
مبارك الصباح ش����هد أيضا 

كلمة مقتضبة مستحقة من د.سعاد الصباح في حق الشيخ مبارك الصباحصور املعرض املصاحب جسدت حقبة مهمة من تاريخ الكويت

جولة في معرض الصورالكويت على خريطة العالم عام 1913 صورة تذكارية ألسد اجلزيرة الراحل

حديث بني الشيخ سلمان احلمود والشيخ محمد العبداهلل أحمد الرجيب وم.علي اليوحة وحسني األنصاري ورجا حجيالن بني احلضور

إجنازات الراحل لن ينساها التاريخ

)ريليش كومار( الشيخ سلمان احلمود والشيخة د.سعاد الصباح والشيخ مبارك العبداهلل يفتتحون معرض الصورة والوثائق  الشيخ سلمان احلمود والشيخ محمد العبداهلل والشيخة د.سعاد الصباح والشيخ مبارك العبداهلل ومحمد السنعوسي وأحمد الرجيب في مقدمة احلضور
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نظمنا رحلة 
العمرة لـ 150 

مساهمًا ومساهمة 
بتكلفة رمزية

أقمنا حفاًل لتكرمي 
املتفوقني من 

أبناء املساهمني 
في جميع 

املراحل
الدراسية

افتتاح ملعبني 
ألبناء املنطقة 

بالتعاون مع 
»الشباب« قريبًا 

والتحضير لتطوير 
ممشى الصباحية 

بحلة مميزة

أطلقنا 11
مهرجانًا تسويقيًا 

منذ بداية العام

رشيد بن ربعي خالل جولة في اركان مهرجان جمعية الشعب التعاونية 

بن ربعي: احتاد التعاونيات حريص على محاربة زيادة األسعار من خالل الشراء اجلماعي

20-25% تخفيضات على سلع »التعاون« في جمعية الشعب
محمد راتب

افتتح نائ���ب رئيس احتاد 
اجلمعيات التعاونية رشيد بن 
ربعي مهرجان س���لع التعاون 
التعاونية  في جمعية الشعب 
بحضور رئيس جلنة االسعار 
باالحتاد سامي املنيخ ورئيس 
مجلس ادارة جمعية الش���عب 
أحمد محمد ونائبه حمد العوض 
وعضو جلنة املش���تريات فهد 
الوقيت وأعضاء مجلس إدارة 
جمعية الشعب. وأكد بن ربعي ان 
اخلصومات تتراوح بني 20 و%25 
وأن هذا املهرجان يعد املهرجان 
التاسع، معربا عن شكره لرئيس 
واعضاء مجلس ادارة اجلمعية 
عل���ى الدعم الالمح���دود منهم 
للمهرج���ان، الفتا الى ان إدارة 
االحتاد حت���رص على محاربة 
زيادة األس���عار من خالل دعم 
عملية الشراء اجلماعي، حيث إن 
لها العديد من االيجابيات ومن 
أبرزها كسر احتكار بعض التجار 
للسلع الغذائية الضرورية، حيث 
يتيح الشراء اجلماعي الفرصة 
لتخفيض األسعار نظرا لزيادة 
الكمية املطلوبة من التعاونيات 
وايضا لعدم استقرار االسعار 
واختالفها بشكل شبه يومي، 
وهذا االنخفاض س���يصب في 
مصلحة املستهلكني، مشيرا الى 

أننا لم ولن نقبل بأي زيادة غير 
مبررة في األس���عار ولن نقبل 
باس���تنزاف جيوب املواطنني. 
وطالب بن ربعي بدعم س���لع 
التعاون في األسواق والفروع، 
حيث انها حتمل اجلودة املمتازة 
والس���عر االق���ل والعمل على 
تش���جيع املنتج���ات الوطنية 
وتوفي���ر احتياجات املواطنني 
واملقيمني على حد س���واء. من 
جانبه، ص���رح رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية احمد محمد بأن 
احتاد اجلمعي���ات يعد املظلة 
الش���رعية التي يجب أن يعمل 
من خاللها جميع التعاونيات، 

وحرصا منا جميعا كجمعيات 
تعاونية نسعى ملواجهة غالء 
االسعار املصطنعة قدر االمكان، 
مشيرا إلى أن مهرجانات سلع 
التعاون تس���اهم في تخفيض 
االسعار وتخفيف االعباء عن 
املساهمني في ظل ظاهرة غالء 
االسعار العاملية التي ادت الى 
ارتفاع االسعار، ليس في الكويت 
فحسب بل في املنطقة العربية 
والعالم، مشيرا إلى أن اسعار 
س���لع التعاون تكون مخفضة 
وتخفف االعباء عن املستهلكني 
وتعم���ل على محارب���ة الغالء 

املصطنع غير املبرر.

محمد: مهرجانات 
سلع التعاون 

تساهم في تخفيض 
األسعار

ً احلساوي: تقرير شامل عن أوضاع احليازات الزراعية قريبا

م. فيصل احلساوي

محمد راتب

كشف مدير عام الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
اللجان  أن  م.فيصل احلساوي 
املش���كلة على وش���ك االنتهاء 
من حصر كافة م���زارع االمن 
الغذائي واعداد تقرير شامل عن 
أوضاع تلك احليازات وطبيعة 
االستغالل وااللتزام بشرط العقد 
املبرم بني الهيئة وتلك الشركات.  
وأضاف احلس���اوي ان الهيئة 
لن تتراجع عن سحب القسائم 
املخالفة وإلغاء العقود بناء على 
التقارير الت���ي ترفعها اللجان 
املختص���ة والتي تقوم بحصر 
هذه القسائم مع نوع املخالفة 

التخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
بشأن فسخ العقد املبرم وسحب 
التخصي���ص، مؤكدا ان الهيئة 
ماضية بعمله���ا ضمن اخلطة 
املوضوعية بشأن توفير االمن 
الغذائي والوصول الى نس���ب 
عالية من االكتفاء الذاتي وتفعيل 
مش���اريع االمن الغذائي وعدم 
الس���ماح للمتاجرة باالراضي 
الزراعية املمنوحة لتلك الشركات 
وذلك الستغاللها ضمن املشاريع 
املخصصة لها، مش���يرا إلى ان 
هذه القسائم سوف تكون الداعم 
الرئيسي لتوفير االمن الغذائي 
ولن تكون للمتاجرة واستغاللها 
لألغ���راض غي���ر املخصصة 
لها. وأكد احلس���اوي ان هناك 

الكثير من املش���اريع الزراعية 
الزراعة  سواء كانت في مجال 
النباتية وأيضا  او  التجميلية 
السمكية واحليوانية، الفتا إلى 
أن هناك نقلة نوعية س���تكون 
في مج���ال الزراعة التجميلية 
وتنفيذ كافة املشاريع املتعلقة 
بهذا املجال من تطوير احلدائق 
العامة وتوفير كافة االحتياجات 
لرواده���ا وأيض���ا العمل على 
تطوير الزراعات التجميلية في 
الطرق الرئيسية، حيث ان هناك 
الكثير من التغيرات على هذه 
املشاريع مبا يتواكب مع املناخ 
وخاصة في فترة الصيف وتنفيذ 
املناطق السكنية  احلدائق في 

اجلديدة.

يوسف الرشيدي خالل املؤمتر الصحافي في جمعية الصباحية التعاونية 

كش����ف رئي����س مجلس 
إدارة جمعي����ة الصباحي����ة 
التعاونية يوسف الرشيدي 
أنه مت االنتهاء من توس����عة 
الس����وق املرك����زي بزيادة 
مساحة إجمالية قدرها 600 
م2 مكونة م����ن دور أرضي 
وميزانني، باإلضافة إلى قرب 
افتتاح ملعبني ألبناء املنطقة 
بالتعاون م����ع وزارة الدولة 
لشؤون الشباب والرياضة 
مع التحضير إلنشاء ممشى 

الصباحية بحلة مميزة.
جاء ذلك خ����الل مؤمتر 
صحاف����ي عقده الرش����يدي 
بحضور نائب الرئيس جزاء 
املطيري وأم����ني الصندوق 
الفضل����ي، ورئيس  ن����واف 
جلن����ة املش����تريات محمد 
العجمي، مبينا أن  شويرب 
املركز املالي في تطور مستمر، 
واإليرادات جيدة والدعومات 
املقدمة س����تكون عامل قوة 
املزمع  للمشاريع واألنشطة 
إطالقها، مش����يرا الى العمل 
على عدة مس����تويات خالل 
الفترة السابقة، وقد شهدت 
جميعها إجنازات يشهد بها 
الواقع واخلدمات التي جرى 
تقدميه����ا واملس����توى الذي 
وصلن����ا إلي����ه، حيث جرى 
على الصعيد اإلنشائي إنهاء 
التوسعة للس����وق املركزي 
مبساحة إجمالية قدرها 600 
م2 مكونة م����ن دور أرضي 
وميزانني، وه����ذا بحد ذاته 
التنوع في  مكننا من زيادة 
البضائع املطروحة والسلع 
باإلضافة إلى حتسني الواقع 
التسويقي وإطالق املهرجانات 

بصورة متتابعة.
وأضاف الرشيدي: حرصنا 
على إنشاء فرع للوازم العائلة 
في ق 5 خل����ف هارديز، مع 
وجود فرع آخر في س����وق 
فهد األحم����د، وذلك لتوفير 
الالزمة لسكان  االحتياجات 
املنطقة إلى جانب حتضيرات 
تتم حاليا إلنش����اء ممش����ى 
الصباحية الذي سيكون وفق 
أحدث املواصفات في املساحة 
وتنوع األنش����طة واإلضاءة 
احتياج����ات  كل  وتوفي����ر 
رواده، مع تخصيص ألعاب 

لألطفال.

محالت لالستثمار

وردا على سؤال حول طرح 
احملالت اجلديدة لالستثمار 
قال: إن هذا األمر جار على قدم 
وساق وقد طرحنا مجموعة من 
احملالت ومت تقدمي املظاريف 
في احتاد اجلمعيات التعاونية 
بحضور الوكيل املساعد في 
وزارة الشؤون االجتماعية 
العثمان،  والعم����ل س����امي 
وش����ملت محالت مرطبات، 
صال����ون نس����ائي، خي����اط 
نسائي، حلويات ومعجنات، 
كما سيتم طرح امليزانني في 
السوق املركزي على إحدى 
العاملة في  كبرى الشركات 
مج����ال االلكترونيات ونحن 
الرسمية  املوافقات  بانتظار 
من الوزارة، وهو ما سيكون 
إجنازا كبيرا ألهالي املنطقة، 

كما سنقوم أيضا بعد االنتهاء 
الوزارة  ف����ي  من اإلجراءات 
بطرح محلي هدايا وكماليات 
وتصليح لألجهزة الكهربائية 

لالستثمار.

المهرجانات التسويقية

وفيما يخص املهرجانات 
الرشيدي  التس����ويقية ذكر 
الصباحي����ة  جمعي����ة  ان 
متيزت بإط����الق ١١ مهرجانا 
تس����ويقيا منذ بداية العام، 
بواق����ع مهرجان كل ش����هر، 
اش����تملت على تخفيضات 
مميزة ومتفاوتة، وتشكيلة 
واسعة من األصناف والسلع 
االساسية واالستهالكية إلى 
جانب العروض املستمرة، وقد 
كان لنا حظ وافر من التعاون 
الوثيق مع كبرى الشركات 
الت����ي قدمت لن����ا منتجاتها 
بأسعار مدعومة، وقدمنا أيضا 
السلة الرمضانية للمساهمني 
بسعر رمزي للغاية بلغ 950 
فلسا فقط، والتي استفاد منها 
7500 مساهم وكانت عبارة 
عن 9 اصن����اف مت اختيارها 
بعناية فائقة من السلع األكثر 

طلبا خالل الشهر الفضيل.

األنشطة االجتماعية

اجتماعيا، اوضح الرشيدي 
أن جمعية الصباحية متيزت 
خالل الفترة السابقة بإطالقها 
مجموعة واسعة من األنشطة 
االجتماعية، حيث جرى تسيير 
رحلة العمرة ل� ١50 مشاركا 
بتكلفة رمزية ٣0 دينارا لكل 
مس����اهم، وكانت اإلقامة في 
أرق����ى الفنادق م����ع خدمات 
على مدار الساعة وفعاليات 
متنوعة حتت إشراف فريق 
إداري، مشيرا الى تنظيم حفل 
لتكرمي املتفوق����ني من أبناء 
املساهمني في جميع املراحل 
الدراس����ية، وذلك في صالة 
رجا احلباج، وكان احلضور 
الفتا لالنتباه، وجرى توزيع 
الهدايا والشهادات التقديرية 
على األبناء الفائقني تشجيعا 
لهم على املزي����د من التقدم 
والتف����وق وتعزي����زا ملبدأ 
الشراكة املجتمعية والوالء 

للوطن.
وكشف عن أنه سيتم قريبا 
افتتاح ملعبني في مدرستني 
من م����دارس املنطقة، وذلك 
بالتعاون م����ع وزارة الدولة 

لشؤون الشباب والرياضة 
تلبية لتوجيه����ات صاحب 
السمو األمير في دعم شريحة 
الشباب وتوفير كل اإلمكانات 
في خدمتهم، وستقوم اجلمعية 
باإلدارة الكاملة للملعبني مع 
احلصول على أسعار رمزية 
مقابل االستفادة منهما، مشيرا 
الى أن مجل����س اإلدارة قام 
خالل السنة احلالية بجهود 
كبيرة في مجال التواصل مع 
املس����اهمني وخدمة املنطقة، 
حي����ث جرى دعم املس����اجد 
بالرشوش واملاء والعصائر 
خالل ش����هر رمضان املبارك 
مع املس����اهمة أيضا في دعم 
حلقات حتفيظ القرآن الكرمي 
وتوفير احتياجات مصليات 
العيد، كذلك تغطية احتياجات 
املدارس خالل فترتي بداية 

العام واالمتحانات.
وزاد: ج����رى كذلك عمل 
برنامج صيفي متنوع اشتمل 
على دورات هادفة واالشتراك 
في معاهد صحية ورياضية 
وتدريبية مع ط����رح تذاكر 
الترفيهية  مخفضة لألماكن 
على عدة فت����رات، وقد كان 
إلى  البرنامج ممي����زا، الفتا 
إعادة  أنن����ا حرصنا عل����ى 
تاهيل احلديق����ة التي كانت 
تعاني لألس����ف م����ن وضع 
م����زر للغاية م����ع حالة من 
االس����تياء اجلماهي����ري من 
واقعه����ا غير املقب����ول على 
اإلطالق، فقمنا بزارعة الثيل 
وتبديل األرضيات وإنش����اء 
ألعاب  االستراحات وتوفير 
لألطف����ال وتنظيم ش����بكة 
الكهرباء واإلنارة واملاء لتكون 
محطة مهمة للتسلية وقضاء 
االوقات، ومتت كذلك إعادة 
تأهيل وصيانة فرع البنشر 
وعمل اس����تراحة لرواده مع 
تقدمي الضيافة، وقدمنا الدعم 
الالزم للمستوصفات من خالل 
الكراسي والعكازات  توفير 
لكبار الس����ن وللمعاقني في 
العدان ومراكز  مستش����فى 
خدم����ة املواط����ن وأخ����رى 
الس����تخدامها في االس����واق 
املركزية لضمان سالمة روادها 
املس����نني، موضحا ان هناك 
مفاوضات جتري حاليا مع 
بعض الشركات املتخصصة 
إلعادة تأهيل دوارات املنطقة 
بصورة حضارية تتناسب 

مع العصر.

الرشيدي: نسعى إلعادة تأهيل دوارات املنطقة وتخضيرها

توسعة السوق املركزي في »تعاونية الصباحية« 

الصندوق الكويتي للتنمية يقرض السودان 68 مليون دوالر
� كونا: وقع  اخلرط����وم 
الكويتي للتنمية  الصندوق 
العربية أمس  االقتصادي����ة 
اتفاقية قرض بقيمة 20 مليون 
دينار )68 مليون دوالر( مع 
حكومة جمهورية السودان 
لالسهام في مشروع حصاد 

املياه للريف السوداني. 
 ووق����ع اتفاقية القرض 
من اجلانب السوداني وزير 
الدولة للمالي����ة واالقتصاد 
مجدي حسني في حني وقعها 
نيابة عن الصندوق الكويتي 
نائب املدير العام حمد العمر 

الكويت  بحضور س����فيرنا 
لدى السودان طالل منصور 
الهاجري واملدي����ر االقليمي 
بالصندوق لش����رق ووسط 
وجنوب افريقيا عبدالرحمن 

الهاشم.  
 وقال الوزير حسني في 
كلمته خالل مراسم التوقيع: 
ان االتفاقية تؤكد تكامل دور 
الصندوق مع جهود السودان 
الوطنية وفي مقدمتها املياه 
النقية الصاحلة للش����رب، 
مؤكدا ان املشروع يسهم في 
ارساء وتعزيز دعائم السالم 

واالستقرار في السودان. 
 وأش����اد حس����ني بالدور 
الكبير للصندوق  واالسهام 
في دعم املشروعات التنموية 
بالسودان خالل مسيرة 54 
عاما من التعاون املش����ترك، 
معتبرا ان »مساهمته كانت 
بارزة في مجال املشروعات 

االستراتيجية املهمة«. 
 ب����دوره، اك����د العمر ان 
العديد من  ق����دم  الصندوق 
القروض غطت مجاالت البنية 
التحتي����ة والري والصناعة 
والطرق والكهرباء والسدود 

والزراعة فضال عن املعونات 
املتنوعة، معربا عن  الفنية 
امله في ان تس����هم االتفاقية 
اجلدي����دة ف����ي خدم����ة اهل 
السودان وتوفير مياه الشرب 
النقي����ة الصاحل����ة لهم. من 
جهته، قال السفير الهاجري 
ان السودان كان اول دولة تنال 
قرضا من الصندوق الكويتي 
»االمر الذي يعكس عمق وقوة 
العالقات بني البلدين«، مؤكدا 
ان االتفاقية لن تكون االخيرة 
التع����اون بني  في مس����يرة 

الصندوق والسودان. 

 ظاهر الصويان

محمد راتب
 

أك���د رئي���س االحت���اد 
الكويتي لصيادي األسماك 
ظاهر الصوي���ان أن قرار 
الثروة السمكية مبنع صيد 
امليد  وتداول وبيع اسماك 
من 20١5/١2/١ حتى ١/20١6/6 
هو قرار يهدف إلى حماية 
املخزون الس���مكي، مطالبا 
الس���مكية  الثروة  قط���اع 
الرقاب���ة عل���ى  بتش���ديد 
الذي���ن يقومون  املخالفني 
اثناء فترة  بصيد األسماك 
حظر صيده���ا، كما طالب 
التجارة والبلدية  وزارتي 
بتشديد الرقابة على منافذ 

البي���ع حت���ى ال يتم بيعه 
باالضافة إلى األمر مبنع بيع 
امليد احمللي في املطاعم حتى 
ال نعطي فرصة الصحاب 
النفوس الضعيفة صيد امليد 

وبيعه اثناء فترة احلظر.
وأوضح الصويان اهمية 
التش���ديد على السيارات 
اجلوالة التي تبيع األسماك 
وتقوم بتوصليها الى املنازل 
علما بانهم مخالفون وليست 
لديه���م ش���هادات صحية 
وهناك مخاطر على صحة 
املستهلكني فيما يبيعونه 

من أسماك. 
ودع���ا الصويان عموم 
الصيادين إلى احلفاظ على 

الثروة السمكية وااللتزام 
بالقوانني وق���رارات هيئة 
الزراعة، الفتا إلى أن االحتاد 
سيقف بحزم أمام أي شخص 

يخالف القوانني.
وأشار الى أن الصيادين 
هم الطبق���ة الكادحة التي 
تعم���ل على توفي���ر األمن 
الغذائي ويس���تحقون أن 
تنظر لهم الدولة وتدعمهم 
الدعم املناسب خاصة أنهم 
ميثلون قطاع الصيد الذي 
ال يحظى بالدع���م الكافي، 
هذا القط���اع الذي ال ينظر 
له املسؤولون نظرة عدالة 
أسوة بباقي القطاعات التي 

يتجاوز دعمها املاليني.

الصويان: ضرورة مراقبة سيارات بيع وتوصيل األسماك للمنازل

جناح قرار وقف صيد امليد مرهون بتشديد الرقابة
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و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

برفضة مجددا.
واضاف ان التعديالت االخرى 
التي أقرتها اللجنة على القانون 
»شكلية وليس����ت جوهرية« 
تتعلق بصياغ����ة بعض مواد 
القانون وبعض املصطلحات، 
مشيرا الى ان املجلس من املقرر 
ان يصوت في جلسته الثالثاء 
املقبل على قانون االحداث في 

مداولته الثانية.
واشار احلريص الى توصية 
النيابة  اللجنة برفض طل����ب 
العامة برفع احلصانة النيابية 
عن النائب نبي����ل الفضل في 
قضية جن����ح »لتوافر الكيدية 

في الشكوى«.
وأف����اد ب����أن اللجنة عقدت 
اجتماعا مشتركا امس مع جلنة 
البرملانية  الشؤون اخلارجية 
لبحث قانون )النظام( املوحد 
ملكافح����ة االغ����راق والتدابير 
التعويضي����ة والوقائية لدول 

مجلس التعاون اخلليجي حيث 
تقرر احالت����ه الى )اخلارجية 
البرملاني����ة( كونه����ا اللجن����ة 
املختص����ة لتض����ع تقريره����ا 

بشأنه.

ومتت التوصية باملوافقة عليها. 
ويقصد باالغراق بحسب القانون 
»تصدير س����لعة م����ا إلى دول 
املجلس بسعر تصدير أقل من 
قيمته العادية في مجرى التجارة 

العادية«.
وأضاف طنا ان اللجنة اوصت 
خالل اجتماعها باملوافقة ايضا 
على مشروع قانون االتفاقية 
العربية ملكافحة االرهاب، فيما 
أجلت البت مبش����روع قانون 
اتفاقي����ة دول مجلس التعاون 
اخلليجي ملكافحة االرهاب الى 
اجتماعها املقب����ل، وذلك حتى 
ورود الرسالة احلكومية بشأنها 
املوافقة  لدراستها والنظر في 

عليها.

على تعديل على 22 مادة في 
القانون. وبني ان املواد التي 
التعديل عليها مبنية في  مت 
األس���اس على حماية حقوق 
الوكيل وامل���وكل كما يعطي 
فرصة للتنافس بني الوكاالت 
التجارية مبا يحقق مصلحة 
في السوق احمللي إضافة إلى 
توفير السلع على املستهلكني 

وتقدميها بشكل أفضل. 
وذك���ر أن اللجنة اوصت 
باملوافقة على القانون ورفعه 
ملجلس االمة ليدرج على جدول 
األعمال في جلسة 15 ديسمبر 

املقبل.

أوصت باملوافقة على االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب

يدرج على جدول جلسة 15 ديسمبر املقبل

»التشريعية« توصي برفض مقترح
رفع سن احلدث إلى 18 عاماً

»اخلارجية« تُقر مكافحة اإلغراق ألسواق »التعاون«

»املالية« توافق على قانون الوكاالت التجارية

الش����ؤون  أوص����ت جلنة 
التشريعية والقانونية البرملانية 
ف����ي اجتماعها ام����س برفض 
التعديالت النيابية املقدمة على 
مش����روع قانون االحداث بعد 
مداولته االولى واملتعلقة برفع 
سن احلدث عند 18 عاما حيث 
القانون اجلديد  نص مشروع 
على ان احلدث »كل شخص لم 

يجاوز ال�16 من عمره«.
وقال رئيس اللجنة النائب 
مب����ارك احلريص في تصريح 
للصحافيني عقب االجتماع ان 
التعدي����الت النيابية املقترحة 
املقدم����ة للجنة عل����ى قانون 
االحداث بع����د مداولته االولى 
بلغت ثالث����ة تعديالت أحدها 
يتعلق برفع سن احلدث، حيث 
املقترح خالل اجللسة  نوقش 
املاضية للمجلس ومت رفضه 
وأصر النائب على تقدميه مرة 
التوصية  اخرى للجنة ومتت 

الش����ؤون  أوص����ت جلنة 
ف����ي  البرملاني����ة  اخلارجي����ة 
اجتماعها امس باملوافقة على 
القانون )النظام( املوحد ملكافحة 
االغراق والتدابير التعويضية 
والوقائية لدول مجلس التعاون 
اخلليجي على ان ترفع تقريرها 
بش����أنه ملجلس االمة ليعرض 
للتصوي����ت عليه في جلس����ة 

الثالثاء املقبل.
النائب  اللجنة  وقال مقرر 
محم����د طن����ا ف����ي تصري����ح 
للصحافيني عقب االجتماع: ان 
هذه االتفاقي����ة تخضع للمادة 
70 من الدستور، حيث ناقشتها 
اللجنة بحض����ور ممثلني عن 
وزارة الداخلية ووزارة العدل 

ناقش���ت جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية البرملانية 
ال���واردة  التعديالت  ام���س 
عل���ى قانون رقم 36 لس���نة 
1964 بشأن تنظيم الوكاالت 
التجاري���ة بحض���ور وزير 
التجارة والصناعة د.يوسف 

العلي.
وقال مقرر اللجنة النائب 
محمد اجلبري، في تصريح 
صحافي عقب انتهاء االجتماع: 
كل  ناقش���ت  اللجن���ة  ان 
التعديالت الواردة على قانون 
الوكاالت سواء احلكومية أو 
البرملانية، مبينا انه مت التوافق 

مبارك احلريص

محمد طنا

صالح عاشور

م.محمد الهدية

محمد اجلبري

حددت جلنة املرأة واألسرة البرملانية 
أولوياتها بتعديل قانون الفحص قبل 
الزواج ومبا يقضي بإلزامية املقدمني 

على الزواج بالدخول في دورة تأهيلية 
وتثقيفية قبل االرتباط ومجموعة من 

التعديالت على مواد بعض القوانني 
املتضمنة متييزا ضد املرأة الكويتية.

وقال رئيس اللجنة النائب صالح 
عاشور في تصريح صحافي يوم أمس 

»اجتمعت اللجنة بحضور جمعيات النفع 
العام النسائية املهتمة بشؤون املرأة 

وحقوقها وكذلك بعض النشاطات في 
هذا املجال ومت بحث القضايا املرتبطة 

بهذا الشأن وخاصة املتصلة بالقوانني 
التي متيز حقوق املرأة الكويتية«.

وأوضح عاشور ان االجتماع تطرق الى 
قضية إسكان املرأة الكويتية املتزوجة 

من غير الكويتي وكذلك املطلقات 
واألرامل وقضية األمهات الكويتيات 
ممن لديهن طفل معاق غير كويتي 

وحتفظ ديوان اخلدمة على شمولهم 
ضمن قانون ذوي االحتياجات اخلاصة 
عند التقاعد وقضية االقامة والتوظيف 

املتصلة بذوي املرأة الكويتية«.
وبني عاشور »ان اللجنة وضعت جدول 

أعمالها لاللتقاء مبسؤولي اجلهات 

احلكومية ملناقشتهم في القوانني التي 
تشهد متييزا ضد املرأة الكويتية وسيتم 
االلتقاء في البداية بوزير الدولة لشؤون 

اإلسكان ياسر ابل ملناقشة القضايا 
املتعلقة بسكن املرأة الكويتية بشكل 

عام واملتزوجة من غير الكويتي بشكل 
خاص«. وكشف عاشور عن ان اللجنة 

حددت أولوياتها بتعديل قانون الفحص 
قبل الزواج يقضي بإلزام املتزوجني 
بالدخول في دورة تدريبية تثقيفية 

اجتماعية قبل الزواج وتعديالت على 
مجموعات من القوانني التي تتضمن 

متيزا ضد املرأة الكويتية.

انتقد النائب م.محمد الهدية تصريح 
وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.بدر العيسى بأنه لو كان مقتدرا 

ماديا فسيجعل أبناءة يدرسون في 
مدارس خاصة، مضيفا ان خروج 

تصريح من الوزير وهو على رأس 
الهرم التعليمي في البالد يؤكد 

ان هناك خلال كبيرا في املدارس 
احلكومية.

وأضاف الهدية في تصريح صحافي 
ان الدولة تصرف على املدارس 
احلكومية ماليني الدنانير وفي 

املقابل يخرج علينا الوزير مبثل 
هذا التصريح بدال من البحث عن 

تطوير وحتسني مستوى املدارس، 
وخصوصا ان الوزير على رأس 
الهرم التعليمي منذ مدة ليست 

بالقصيرة.

وأكد الهدية ان مثل هذه التصريحات 
تؤكد الوضع التعليمي التعيس الذي 

تعيشه املدارس احلكومية، مطالبا 
بالعمل اجلاد من اجل حتسني هذا 
الوضع وجعل املدارس احلكومية 
جاذبة بدال من هجرتها واللجوء 

الى املدارس اخلاصة التي سحبت 
البساط من حتت اقدام املدارس 

احلكومية.

عاشور: »األسرة« تعدل قانون الفحص
قبل الزواج بإلزام الطرفني بالدورة التثقيفية

الهدية ينتقد تصريح وزير التربية حول الوضع التعليمي

60% للجمعيات والـ 40% املتبقية موزعة على »التأمينات« و»القصّر« و»الكويتية« و»االستثمار«

هيئة االستثمار حتصل على تفويضات
تأسيس شركة العمالة املنزلية

وناشد العوضي سفراء 
ب���دء  الكوي���ت باخل���ارج 
التنسيق مع مكاتب العمالة 
وإيجاد أرخص األسعار مع 
اجلنسيات املس���موح لها 
بدخول البالد والتعاون مع 
الشركة املرتقبة وتزويدها 
بتلك املكاتب واألسعار التي 
سبق أن أعلنا عنها، مؤكدا ان 
دور وزارة اخلارجية في هذا 

اخلصوص مهم جدا، حيث 
إن على السفراء في اخلارج 
ان يبحث���وا عن األفضل ملا 
فيه من فائ���دة مرجوة من 
هذا القان���ون، وهي خفض 
األس���عار، وبالفعل حينما 
يحدث التعاون سنرى أسعارا 
رخيصة جدا للعمالة املنزلية 
املجلوبة عن طريق الشركة 

املساهمة املرتقبة.

في تخفيض األس���عار عن 
املواطنني بعد جشع جتار 
مكاتب العمالة، مشيرا الى 
القانون،  أننا اس���تعجلنا 
وأن احلكومة متعاونة في 
هذا الش���أن، وخاصة نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
املالية أنس الصالح الذي أكد 
القرب من اإلعالن عن الشركة 

وتفاصيلها.

ماضي الهاجري

حصل���ت الهيئة العامة 
لالستثمار على التفويضات 
املطلوبة من اجلهات املعنية 
بشأن تأسيس شركة مساهمة 
جللب العمالة املنزلية، والتي 
س���يعلن عنها خالل االيام 
املقبلة الت���ي ال تزيد على 

شهر واحد.
من جهته، كشف النائب 
كامل العوضي عن االقتراب 
من موعد تأسيس الشركة 
اخلاصة بجلب العمالة من 
الهيئة  اخلارج بعد طل���ب 
العامة لالستثمار التفويض 
م���ن اجله���ات املعنية مثل 
مؤسسة التأمينات والهيئة 
العامة لشؤون القصر وشركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
التابع���ة لها  والش���ركات 
واحتاد اجلمعيات التعاونية 
االستهالكية، والتي حصلت 
على تفويض���ات كاملة من 
تلك اجلهات لتبدأ تأسيس 
الشركة املساهمة في غضون 

شهر.
ل����  وق���ال العوض���ي 
»األنب���اء«: »ال يضيع حق 
وراءه مطالب«، فاحلق هو 
االستعجال في تلك الشركة 
التي ستس���هم بشكل كبير 

صورة زنكوغرافية خلطاب هيئة االستثمار الحتاد اجلمعيات التعاونية حول تأسيس شركة العمالة املنزلية

»امليزانيات« ناقشت احلساب اخلتامي لـ »التعليم العالي«
دون أي تس����وية محاسبية 
على الرغم من تعهد الوزارة 
بإصالح هذا اخللل منذ أكثر من 
سنة حسب مراسالت اللجنة 

معها بهذا املوضوع.
وق����ال عبدالصمد: أكدت 
اللجن����ة أن ت����ردد وتخوف 
)التعلي����م العالي( من اتخاذ 
الش����راء ملب����ان في  قرارات 
اخلارج الستخدامها كمقرات 
دائم����ة ملكاتبها الثقافية بدال 
م����ن تأجيرها غي����ر مبررة 
إذا م����ا مت االلت����زام باألط����ر 
القانونية املنظمة لهذه العملية 
واالسترشاد بتجارب الوزارات 
األخرى في هذا املجال، السيما 
أن تكلفة استئجار هذه املباني 
قاربت ال� 5 ماليني دينار في 
األرب����ع املاضية  الس����نوات 
مع كثرة مالحظ����ات ديوان 
احملاسبة سنويا على عقود 

التأجير.
رابعًا: اجلامعات اخلاصة 
اللجن����ة على  وش����ددت 
أهمية إع����ادة النظر في آلية 
س����حب األراضي املخصصة 
لبناء اجلامعات اخلاصة من 
املس����تثمرين غير اجلادين 
وتشكيل جلان عمل مشتركة 
مع األطراف احلكومية املعنية 
لس����رعة البت ف����ي حل هذه 
القضايا والتي يعود بعضها 

إلى سنة 2005.
خامس����ًا: املعه����د العالي 
للفنون املس����رحية واجلهاز 

الوطني لالعتماد األكادميي
أنها بدأت  اللجنة  وأكدت 
تالحظ تنام����ي ظاهرة عدم 

تفعي����ل املراس����يم الصادرة 
فعال ف����ي عدد م����ن اجلهات 
احلكومي����ة ومنها م����ا يقع 
حتت مظل����ة )وزير التربية 
العال����ي( من عدم  والتعليم 
تفعيل مرسوم إنشاء أكادميية 
الكويت للفنون باإلضافة إلى 
عدم إصدار الالئحة الداخلية 
لتنظيم أعمال اجلهاز الوطني 
لالعتماد األكادميي وضمان 
التعليم وعدم تفعيل  جودة 
إدارته  اختصاصات مجلس 
رغ����م صدورهما في س����نة 

.2010
كما ش����ددت اللجنة على 
الالزمة  اتخ����اذ اإلج����راءات 
مبحاسبة بعض أعضاء هيئة 
التدريس ف����ي املعهد العالي 
للفنون املسرحية لتمتعهما 
بالكادر التدريسي مبا يقارب 
77 ألف دينار دون أن يسند 
إليهما أي أعمال تدريس����ية، 
وضبط اجلداول الدراسية مبا 
يضم����ن عدم تكرار مثل هذه 
املالحظات مستقبال مع مراعاة 
األسس املوضوعية واملعايير 
األكادميية في مس����ألة قبول 

املتقدمني.
وأعرب����ت اللجن����ة ع����ن 
ارتياحها لإلجراءات املتخذة 
م����ن قب����ل اجله����از الوطني 
لالعتماد األكادميي وضمان 
جودة التعلي����م فيما يتعلق 
باجلامعات املعتمدة في اخلارج 
وعملية معادلة الش����هادات، 
مش����ددة عل����ى أهمية صون 
التعليمي مبا يضمن  املجال 

جودة مخرجات التعليم.

واإلدارية وتقاذف املسؤولية 
فيما بينهم، ما أدى إلى ارتفاع 
رصيد )الديون املس����تحقة( 
لل����وزارة إلى 8 ماليني دينار 
ولم تتعد نس����بة التحصيل 
الفعلي لتل����ك الديون ال� %1. 
إلى كثرة األخطاء  باإلضافة 
احملاسبية وضعف واضح في 
نظم الرقابة الداخلية للحد من 
مخالفات الصرف باملخالفة 
لقواعد تنفيذ امليزانية لتصل 
إلى قيام بعض املس����ؤولني 
بصرف مكافآت مالية دون أخذ 
املوافقات املسبقة من مجلس 
املدني����ة وتبريرهم  اخلدمة 
بتحملهم لتبعات هذا التصرف 

الحقا أمام القانون!
اللجن����ة أن  وأوضح����ت 
الهي����كل اإلداري للوزارة ال 
يتضم����ن )وح����دة للتدقيق 
الداخل����ي( باملخالف����ة لقرار 
الشأن،  الوزراء بهذا  مجلس 
مؤكدة على ضرورة اإلسراع 
في إنشائه وتفعيله وإحلاقه 
بأعلى سلطة إش����رافية في 
الوزارة والتعاون مع جهاز 
املاليني لرفع كفاءة  املراقبني 

النظام احملاسبي لديها.
ثالثًا: املكاتب الثقافية في 

اخلارج
إلى  أنه  اللجن����ة  أضافت 
اآلن ل����م تتخذ ال����وزارة أي 
ف����ي )ميكنة  خطوات جادة 
ورب����ط حس����ابات مكاتبها 
الثقافي����ة باخلارج ماليا عن 
طريق نظام آلي(، ما تسبب في 
ارتفاع مصروفات تلك املكاتب 
إلى ما يقارب 8 ماليني دينار 

قال رئيس جلنة امليزانيات 
واحلس����اب اخلتامي النائب 
عدنان س����يد عبد الصمد إن 
اللجنة قد اجتمعت ملناقشة 
احلس����اب اخلتام����ي لوزارة 
التعليم العالي للسنة املالية 
2014/2015 ومالحظات ديوان 
احملاسبة بشأنه، حيث تبني 

لها ما يلي:
أواًل: عدم جدية الوزارة في 
تسوية مالحظاتها وعدم الرد 

على مكاتبات الديوان
تبني للجنة ع����دم جدية 
)التعليم العالي( في تصويب 
مالحظتها باملخالفة لتوصية 
مجلس األمة في دور االنعقاد 
السابق بهذا الشأن، ولم تسو 
إال 3 مالحظات فقط من أصل 
30 مما يش����ير بوضوح إلى 
بطء وتي����رة اإلصالح املالي 

واإلداري.
وأضاف عبدالصمد: رفضت 
اللجنة مبررات الوزارة فيما 
يتعلق بتأخرها في الرد على 
مكاتبات الديوان للسنة الثالثة 
على التوالي في املواعيد املقررة 
قانونا، مؤكدة على ضرورة 
وجود نهج مؤسسي للتعامل 
الرقابية وبعيدا  مع اجلهات 
عن تأثره بتغير ش����خوص 

متخذي القرار. 
ثانيًا: ضعف نظم الرقابة 

الداخلية
وقال عبدالصمد: الحظت 
اللجن����ة وجود ارتباك فعلي 
في السجالت املالية للوزارة 
وغياب التنسيق بني إدارتها 
املختلفة لتنظيم شؤونها املالية 

عدنان عبد الصمد

العوضي لـ »األنباء«: 
ما يضيع حق وراءه 

مطالب وسنستعجل 
القانون

رفضت اللجنة 
مبررات الوزارة 

فيما يتعلق بتأخرها 
في الرد على 

مكاتبات ديوان 
احملاسبة

للسنة الثالثة
على التوالي
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الغامن يشيد بنيل خدمة »ساهم في التشريع« جائزة خليجية

واستقبل الرئيس الغامن في 
مكتبه امس املفوض السامي 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
انطوني����و غوتيريس، وذلك 

مبناسبة انتهاء مهام عمله.
وثّمن الغامن الدور الذي قام 
به غوتيريس خالل فترة عمله 
باملفوضية وجهوده املبذولة 
في خدمة القضايا االنسانية، 
مؤكدا ح����رص الكويت على 
تقدمي الدعم الكامل لكل ما من 
شأنه املساهمة في خدمة جميع 

امللفات االنسانية.
من جهته، اشاد غوتيريس 
بدور الكويت االنساني جتاه 
الالجئني السوريني وتضامنها 
مع الضحايا وما يعاني منه 
الالجئون وتوجيه الرأي العام 
الدولي نحو تلك القضية الى 
جانب مساهماتها االنسانية 
السخية لرفع املعاناة عن كاهل 
املاليني من املتضررين حول 
العالم.  وحضر اللقاء املدير 
العام ملنطقة الشرق االوسط 
وشمال افريقيا في مفوضية 
االمم املتحدة لشؤون الالجئني 
أمني عوض واملدير االقليمي 
للمفوضي����ة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي باإلنابة نبيل 
عثمان ورئيس مكتب مفوضية 
شؤون الالجئني في الكويت 

د.حنان حمدان.
كم����ا اس����تقبل الغامن في 
مكتبه امس سفير جمهورية 
العراق ل����دى الكويت محمد 
حس����ني بحر العلوم.وسلم 
السفير بحر العلوم الرئيس 
الغامن دعوة رسمية من رئيس 
مجلس النواب العراقي سليم 
اجلبوري حلض����ور مؤمتر 
احتاد مجالس الدول االعضاء 
في منظمة التعاون االسالمي 
املقرر عقده في بغداد في 20 

من يناير املقبل.

املجتمعية والتفاعل الشعبي 
مع أعمال مجلس االمة«.

وحث الغامن موظفي االمانة 
العامة ملجلس األمة على بذل 
املزيد من اجلهد لتطوير العمل 
في االمانة وترجمة الكثير من 
االفكار اخلالقة ووضعها موضع 
التنفيذ، مؤكدا دعمه ونواب 
االمة لكل تلك االفكار واملبادرات 
التي تصب في صالح تعزيز 
العمل الدميوقراطي وترسيخ 

مبدأ املشاركة املجتمعية.

أشاد رئيس مجلس االمة 
مرزوق الغ����امن بنيل خدمة 
»ساهم في التش����ريع« التي 
تقدمها األمانة العامة ملجلس 
األمة عبر موقعها االلكتروني 
جائزة تقديرية عن فئة )افضل 
مشروع للمشاركة املجتمعية( 
في الدورة الرابعة للحكومة 
االلكتروني����ة ل����دول مجلس 
التعاون اخلليجي والتي اقيمت 

في املنامة االسبوع املاضي.
ج����اء ذلك ف����ي تصريح 
صحافي للغامن عقب استقباله 
أمني ع����ام مجلس األمة عالم 
الكندري واالمني العام املساعد 
لقطاع االع����الم عبداحلكيم 
السبتي ومدير ادارة االعالم 
امل املطوع ومدير ادارة الدعم 
االستش����اري واملتابعة هناء 
الهاجري حيث قاموا بتسليم 
الغامن اجلائزة.وقال الغامن »ان 
خدمة »ساهم في التشريع« هي 
خطوة ريادية تستهدف اشراك 
املواطنني في عملية التشريع 
النيابي وذلك من خالل اتاحة 
الفرصة لهم الكترونيا بوضع 
مقترحاتهم وتعديالتهم على 
التشريعات التي تناقشها جلان 

مجلس األمة املختلفة«.
وأضاف الغامن »ان خدمة 
)ساهم في التشريع( تصب 
في صالح تعزيز املش����اركة 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وعالم الكندري وأمل املطوع وهناء الهاجري

ردود فعل النواب على قبول استقالة اجلسار وتدوير العمير

األمانة العامة أقامت ورشة حول رؤيتها وأهدافها اإلستراتيجية
بحضور أمني عام مجلس 
األمة عالم الكندري أقامت 
األمانة العامة للمجلس أمس 
ورشة عمل ملناقشة الرؤية 
واألهداف االس����تراتيجية 
حاضر فيه����ا األمني العام 
املوارد  املس����اعد لقط����اع 

البش����رية إمي����ان البداح، 
املبن����ى اجلديد  وذلك في 

لألعضاء.
وق����ال أمني عام مجلس 
األم����ة عالم الكن����دري في 
إن  الورشة  كلمة له خالل 
األمانة تسعى إلى أن تكون 

منوذجا يحتذى من خالل 
أداء دورها بتميز في مجاالت 
تقدمي الدعم الفني واإلداري 
والتقني ألعضاء املجلس.

وأضاف أن هذه الورشة 
إلى تعريف األمناء  تهدف 
العامني املساعدين ومديري 

اإلدارات برؤية األمانة في 
الفترة القادمة ورس����التها 
والقيم التي تتبعها في أداء 
أعمالها إلى جانب الس����بل 
التي من شأنها أن تعكس 
ص����ورة إيجابي����ة للعمل 
البرملاني داخ����ل وخارج 

دولة الكويت.
وأكد الكندري على أهمية 
إش����راك مدي����ري اإلدارات 
في هذه الورش����ة لكونهم 
القرار  اتخاذ  مشاركني في 
باألمان����ة العام����ة ملجلس 

األمة.

املتنافسة للحصول على سعر 
اقل من السعر املعروض حفاظا 

على املال العام.
وأضاف النائب الظفيرى 
في تصري���ح صحاف���ي: ان 
تقدمي الوزير م.احمد اجلسار 
الستقالته ليدلل دون ادني شك 
ان هن���اك خلال وهو ما جعله 
يقبل على تقدمي اس���تقالته 
حتاش���يا للمواجه���ة مطالبا 
الوزير العمير بسرعة التجاوب 
بإصالح م���ا تضمنته محاور 
اس���تجواب النائب سعدون 
حماد اخلاصة مببنى مشروع 

املطار.
واضاف النائب الظفيرى 
ان طرح املش���روع كممارسة 
بني أربع شركات رفع السعر 
الى 1.312 ملي���ار وهو بدوره 
ما يس���تلزم مراجعة جميع 
االجراءات والتثبت من السعر 
والتكلفة احلقيقية للمشروع، 
مع ضرورة االخذ في االعتبار 
اعادة النظر في جميع االجراءات 
التي متت خاصة كما س���بق 
وذكرن���ا ان تق���دمي الوزي���ر 
اجلسار يثبت ان هناك خلال 
في االج���راءات وهو ما دعاه 
لالنسحاب من املواجهة ألنه 
يدرك طبيعية التجاوزات في 

هذا املناقصة.
وأك���د النائ���ب الظفيرى 
في ختام حديثه ان مش���روع 
توسعة املطار وطريقة طرحه 
ش���ابه العديد من التجاوزات 
والتعديات على االموال العامة 
مؤكدا ان لالموال العامة حرمتها، 
وحمايتها والذود عنها واجب 

على كل مواطن.

هيئة الزراعة

وأكد النائب خليل الصالح 
أن قرار تدوي���ر وزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.علي 
العمير م���ن وزراة النفط إلى 
وزارة األش���غال ليس نهاية 
املطاف بشأن التجاوزات التي 
حوتها صحيفة اس���تجواب 
الوزير سواء على صعيد ملف 
القطاع النفطي أو الهيئة العامة 

للزراعة.
وش���دد الصال���ح على أن 
مس���ؤولية تل���ك التجاوزات 
انتقلت إلى الوزير اجلديد أنس 
الصالح وعليه أن يثبت جدية 
في معاجلتها ال سيما أن الغاية 
من الوصول إلى اس���تجواب 

العمي���ر كان���ت حلحلة هذه 
القضايا وحفظ املال العام.

وأض���اف: »نترقب حزمة 
إجراءات حكومية تتناس���ب 
وحجم امللف���ات الثقيلة التي 
ارتقت إلى مس���اءلة العمير، 
وسنكون عونا في حال أثبتت 
احلكومة جديتها في حتريك 
املياة الراكدة وقفل حنفية الهدر 

في املال العام«.
وقال الصال���ح »إنه حان 
الوقت أن يتم استرداد احليازات 
الزراعية التي منحت لشركات 
وشخصيات بغير وجه حق، 
وسنتابع هذا امللف في ضوء 
التعه���دات املس���تمرة لهيئة 
الزراعة مبعاجلة امللف والتي 

لم تف بها حتى اآلن«.
وأع���رب ع���ن تطلعه إلى 
مرحلة جديدة ترقى إلى حجم 
التعاون النياب���ي الذي أبداه 
مجلس األمة منذ انطالق دور 
انعقاده األول مشددا على أن 

استخدام األدوات
الدس���تورية يظ���ل حقا 
أصيال متى ما ارتأينا احلاجة 

الستخدامه.

االستقالة ليست هروبًا

النائب  من جهته، ق���ال 
راكان النصف ان اس���تقالة 
وزير االشغال العامة ووزير 
الكهرباء واملاء م.احمد اجلسار 
التعد هروبا من االستجواب 
املقدم إليه، الفتا الى ان تقدمي 
اجلسار الس���تقالته سبق 

تقدمي االستجواب إليه.
وبني النصف في تصريح 
للصحافيني، ان املس���اءلة 
السياس���ية للوزير د.علي 
العمير الزالت قائمة وتدويره 
ال ينهيها، مشيرا الى محاسبة 
الوزير سياسيا، قائال: عندما 
ارى الوزي���ر علي���ه موقف 
سياسي فأنا احاسب الوزير 
سياسيا، وال احاسبه على 

الوزارة التي توالها فقط.
النص���ف »مازلت  وقال 
اتابع توصيات جلنة التحقيق 
الزراعية،  ف���ي احلي���ازات 
واذا كان هناك اي خلل في 
العمير  تنفيذه���ا، فالوزير 
هو من يتحمل املس���ؤولية 
اذا لم  السياس���ية كامل���ة 
تنفذ هذه التوصيات، وذلك 
من باب اإلدانة السياس���ية 

للعمير«.

القضيبي أن تدوير الوزير د. 
علي العمير من وزارة النفط 
نزع فتيل األزمة التي افتعلها 
مع القيادات النفطية وأوقف 
التدخالت غي���ر املقبولة في 
القطاع النفطي، مؤكدا أن امللفات 
التي أثارها خالل عهد الوزير 
العمير ستكون محل متابعة 
ومحاسبة ال سيما فيما يتعلق 

مبناقصة األنابيب النفطية.
وقال النائب القضيبي في 
تصريح صحافي امس ان الوزير 
العمير لألسف خرج من الوزارة 
دون أن يحيل أحدا من القيادات 
النفطية الى النيابة العامة بناء 
على تصريحه السابق والشهير 
»أرباب املناقصات املليارية«، 
الفتا الى أن هذا يؤكد ما ذهبنا 
اليه أن التصريح ليس سوى 
لالستخدام السياسي وليس 
حقائق في القط���اع النفطي، 
مجددا الق���ول بأنه كان يريد 
أن يضع يده بيد الوزير العمير 
حملاسبة من أسماهم الوزير ب� 
»أرباب املناقصات املليارية« 
ولكنه لألس���ف لم يجب عن 
األسئلة البرملانية التي وجهت 

له في هذا الصدد.
وشدد النائب القضيبي على 
أن اخلالف مع الوزير العمير 
هو سياس���ي وفن���ي وليس 
شخصيا، مؤكدا في الوقت ذاته 
أنه سيمد يد التعاون للوزير في 
تطوير واصالح وزارة األشغال، 
وستكون يد احملاسبة قائمة 
في حال التقصي���ر وارتكاب 

األخطاء.

مناقصة المطار

من جهت���ه، طالب النائب 
د.منص���ور الظفي���رى وزير 
االشغال د.على العمير بضرورة 
مراجعة جميع االجراءات التي 
متت حيال مناقصة توسعة 
املطار وضرورة إلغائها بعد ان 
اتضح وجود فارق كبير بالسعر 
وصل الى 500 مليون دينار ما 
يستلزم فتح املجال للشركات 

جدد النائب سعدون حماد 
تأكي���ده اس���تمرار متابعته 
حمل���اور اس���تجوابه لوزير 
االشغال م.احمد اجلسار الذي 
تقدم باس���تقالته وعني وزير 
النفط د.علي العمير بدال عنه 
وزيرا لألشغال مشيرا إلى ان 
استجوابه قائم في حال عدم 
جتاوب العمير في إصالح ما 
تضمنته محاور االستجواب 
الثالثة اخلاصة مببنى مشروع 
املطار.وأشار حماد في تصريح 
للصحافيني أمس الى ان وزير 
االش���غال لم يستطع صعود 
املنصة النه غي���ر قادر على 
الرد على محاور االستجواب 
وصعوده املنصة يعتبر انتحارا 

سياسيا.
ولفت حماد الى مش���روع 
مبن���ى املطار ال���ذي يتابعه 
إبان فترة الوزير األس���بق م. 
عبدالعزي���ز االبراهيم الذي 
اقتنع مب���ا عرضته عليه من 
مستندات وقام بإلغاء مناقصة 
املطار بعد ان اتضح له وجود 
فارق كبير بالسعر وصل الى 
500 مليون دينار.وأضاف ان 
الوزير احمد اجلسار لم يتبع 
خطوات الوزير االبراهيم الذي 
سبقه وقام بطرحها كممارسة 
بني أربع ش���ركات منها رفع 
السعر الى مليار و312 مليونا 
وهو السعر الذي أعلنته قبل 
يوم من فتح املظاريف، وبناء 
عليه قدمت استجوابي لوزير 
االش���غال الذي قدم استقالته 
وس���نتابع مع الوزير اجلديد 
معاجلة محاور االس���تجواب 

للمحافظة على املال العام.
وطالب حماد الوزير العمير 
مبتابعة محاور االستجواب 
وفتح املجال للشركات حتى 
نحص���ل على س���عر اقل من 
الس���عر املعروض السيما ان 
هناك مشروع توسعة املطار 
للطيران املدني مبيزانية تبلغ 
60 مليون دينار، مما يعني ان 
السعر احلقيقي ملشروع املطار 
يبلغ 600 مليون دينار وبذلك 
لدى الوزي���ر العمير جتربة 
بالسعر ملشروع الطيران املدني 
الذي كشف السعر، وعليه يعيد 
النظر في الس���عر احلقيقي 

للمناقصة .

تدوير العمير

من جانبه، أكد النائب أحمد 

خليل الصالحد.منصور الظفيريراكان النصفأحمد القضيبيسعدون حماد

النائب د.يوس����ف  ق����ال 
الزلزل����ة: ه����ذه أول م����رة 
بتاري����خ موان����ئ الكوي����ت 
يصل عدد السفن املنتظرة 
للتفريغ في ميناء الشعيبة 
الى 52 سفينة ألن من واقع 
األرق����ام الرس����مية ان اكبر 
ع����دد من الس����فن املنتظرة 
خالل الس����نوات املاضية لم 
يتجاوز 6 س����فن فقط، وما 
ذكره املوظفون املخلصون 
في ميناء الشعيبة ان الوضع 

الكت����اب والتي  في مع����رض 
حتتوي على صور وإيحاءات 
مخلة ب����اآلداب. وأكد العتيبي 
في تصري����ح صحافي: تابعت 
وبكل اسف محتويات تلك الكتب 
والصور واحلوارات املنشورة 
بداخلها وهي حوارات وصور 
تخل باآلداب وتشكل خطرا على 
افكار الناش����ئة في هذه الفئة 
العمرية التي يجب أن نهتم بها 

ونلتفت إليها.
وأضاف العتيبي: س����معنا 
تصريح وزير االعالم في افتتاح 
معرض الكويت للكتاب والذي 
يؤكد فيه الوزير أن هذا املعرض 
يعد تظاهرة ثقافية مهمة في 
اخلريط����ة الثقافي����ة للعال����م 
العربي، ولكن لالسف ما رأيناه 
ال يعكس تلك الصورة وال يحقق 
الهدف املنشود من املعرض بل 
وينشر افكارا بعيدة كل البعد 

عرضت في معرض الكتاب

الزلزلة: 52 سفينة تنتظر إذن التفريغ في »الشعيبة«

العتيبي ُيطالب وزير اإلعالم مبتابعة
 إيحاءات مخلة باآلداب في معرض الكتاب

املعيوف يحّذر احلمود من انتشار 
قصص أطفال حوت حوارات جنسية

وصل الى مرحلة الكارثة التي 
قد يتبعها فقدان القدرة على 
االلتزام بالقانون الدولي الذي 
يستوجب ترك مساحات امان 
للسفن، وعليه فإن املطلوب 
من مجلس الوزراء ان يجتمع 
اجتماعا طارئا اآلن حلل هذه 
الكويت  التي جعلت  األزمة 
في مؤخرة دول العالم على 
املوانئ، وقلناها  مس����توى 
يا سمو الرئيس حان وقت 

تعديل حكومتك.

عن مجتمعنا واخالقنا وعاداتنا.
وتابع انه عل����ى وزير اإلعالم 
متابعة القضية ال سيما ان كل 
الكت����ب املعروضة في معرض 
الكتاب من املفترض ان تخضع 
للجنة رقابة تدقق في فحوى 
الكتب وعناوينه����ا وصورها 
وكلماتها، اال انه وبعد انتشار 
هذه الكتب وعرضها ثبت لدينا 
ان هناك تقصي����را في الرقابة 
املسبقة على الكتب يتحمل وزير 

اإلعالم مسؤولية تتبعه.
وطالب العتيبي وزير االعالم 
بتشكيل جلنة حتقيق ملعرفة 
كيف عرض����ت تلك الكتب من 
دون ان متر على جلنة الرقابة 
املس����بقة ومعرفة دور النشر 
التي روجت ملثل هذه القصص 
والكت����ب املنافي����ة لألخ����الق 
والشريعة اإلسالمية ومبادئ 

مجتمعنا الكويتي احملافظ.

طالب النائب فارس العتيبي 
وزير االعالم الش����يخ سلمان 
احلمود بض����رورة متابعة ما 
نشر في بعض الكتب املعروضة 

وجه النائب عبداهلل املعيوف حتذيرا ش��ديد اللهجة لوزير االعالم 
الش��يخ سلمان احلمود بصفته مس��ؤوال عن معرض الكتاب، جاء 
ذلك على خلفية انتشار بعض كتب وقصص االطفال التي عرضت 
مؤخ��را في معرض الكتاب واحتوت على صور وحوارت جنس��ية 
مخلة باآلداب واالخالق العامة. وطالب املعيوف الوزير احلمود باتخاذ 
 اجراءات جدية وصارمة ضد من سمح بدخول هذه الكتب الى املعرض 

واال فسنستخدم أدواتنا الدستورية حملاسبة الوزير.

د.يوسف الزلزلة

فارس العتيبي

عبداهلل املعيوف

طنا يثمّن جهود اجلسار
من جانبه، ثم���ن النائب محمد طنا اجلهود التي 
بذلها وزير الكهرباء الس���ابق م.أحمد اجلسار قائال: 

أدى األمانة وهو من األكفاء، وخدم دولته.

القضيبي والنصف يشيدان بتوقيع اتفاقية
تبادل املطلوبني بني الكويت وبريطانيا

أشاد عضو مجلس األمة النائب أحمد القضيبي 
بتوقي����ع اتفاقية تب����ادل املطلوبني بني الكويت 
وبريطانيا مذكرا بالدور الذي لعبته الديبلوماسية 
البرملانية في التسريع بهذا األمر وخاصة خالل 
الزيارة التي قام بها رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن والوفد البرملاني املرافق له في س����بتمبر 
املاضي.وقال النائب القضيبي في تصريح صحافي 
»توقيع االتفاقية التي طال انتظارها كانت مطلبا 
كويتيا حثيثا وكانت القضية األهم التي طرحناها 
مع كل املسؤولني البريطانيني لدى زيارتنا لها قبل 
شهرين، حيث أكد الغامن والنواب الذين التقوا 
اجلانب البريطاني عدم قبول الكويتيني بأن تظل 
بريطانيا مالذا آمنا لكل من تعدى على القانون 

الكويتي أو انتهك حرمة املال العام«.
وأش����ار القضيبي الذي كان من ضمن الوفد 
النيابي الذي بحث االتفاقية مع اجلانب البريطاني 
في لندن إلى أن قضية اتفاقية تبادل املطلوبني 
بني بريطانيا والكويت كانت قضيتنا األساسية 
في مباحثات رئيس مجلس األمة والوفد النيابي 
املرافق له مع رئيس مجلس العموم جون بيركو 
ورئيس جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس العموم 
كريس بالنت ونائب����ة رئيس مجلس اللوردات 
باتريش����يا موريس وزعي����م األغلبية احملافظة 

مبجلس العموم كريس غرايلنغ ووزير اخلارجية 
فيليب هاموند«.

واض����اف »ان اجلهد البرملاني الذي بذل بهذا 
الش����أن اكمل اجلهد احلكومي الذي مت تدشينه 
لتسريع توقيع االتفاقية وان هذا التعاون وهذا 
التناغم بني التحرك احلكومي والديبلوماس����ية 
البرملانية هو الذي كنا ننادي به دائما ونسعى 
إلى تعزيزه«.من جانبه قال النائب راكان النصف، 
إن توقي����ع اتفاقية بني الكويت وبريطانيا وهو 
ما تسمى »باألحرف األولى«، في التعاون مبجال 
تبادل تسليم املجرمني، تعد جناحا لزيارتنا من 
خالل مشاركتنا في الوفد البرملاني برئاسة رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن إلى لندن في سبتمبر 

املاضي، للحث على توقيع هذه االتفاقية.
وقال النصف نتمنى أن تنهي هذه االتفاقية 
مس����ألة مالذ كل مجرم وكل سارق للمال العام 
إلى لندن، موضحا أن لندن هي قبلة للس����ياحة 
ولالقتصاديني، ويجب اال تكون قبلة لس����راق 
املال العام، خصوصا ان هؤالء املجرمني واشهر 
سارقي الكويت يحظون في بالدنا مبحاكمة بدرجة 
عالية من الشفافية وبثالث درجات تقاض فضال 
عن حقهم في حرية التعبير والدفاع عن النفس 

وتوكيل محامي.

اجليران: إظهار حتويل بعض موظفي »الكويتية« 
إلى احلكومة كقطع لألرزاق مخالف للواقع

ويطالب بالعودة للشركة.
5 � اشهار الشركة متأخر بسبب 
وجود هؤالء املوظفني، حيث ان 
اشهارها سيحول العالقة بني 
املوظف والش���ركة الى عالقة 
عمالية وسيكون التعامل مع 
هؤالء املوظفني مضطربا وغير 
صحيح مع استمرار وجودهم 

في الشركة.
6 � احد اهم أهداف هذا القانون 
هو تخفيف عبء الرواتب على 
الشركة حتى تتمكن من التحول 
الى الربحية وايضا فتح باب 
التوظيف للخريجني املتفوقني 
اجلدد، بحيث تكون أعدادهم 
متوافقة مع احلاجة التشغيلية 
للشركة من دون تضخم، وحتى 
ترتقي الى مصاف الش���ركات 
الرائ���دة، وهو ما ب���دأت في 
حتقيقه ادارة الش���ركة حتى 
اليوم وهو واضح من البيانات 

املالية.

أشار النائب د.عبدالرحمن 
الى مطالبات بعض  اجليران 
النواب برفع الظلم عن املوظفني 
في ش���ركة اخلطوط اجلوية 
الكويتي���ة يغف���ل احلقائ���ق 

د.عبدالرحمن اجليران

التالية:
1 � التح���ول للحكومة يحفظ 
حق املوظف حتى التقاعد عند 
65 سنة بالراتب وجميع املزايا 
التي يتمتع بها في الشركة من 

دون استثناء.
2 � إظه���ار حتوي���ل املوظفني 
للحكومة مبظهر قطع االرزاق 
وتش���تيت للعوائ���ل خالفا 

للواقع.
3 � االختيار خاص بالشخص 
وليس للش���ركة سواء اختار 
البقاء في الشركة  او  التقاعد 

او التحول للحكومة.
4 � فت���ح ب���اب االختي���ارات 
للموظف���ني اله���دف منه منح 
الفرصة بالتس���اوي جلميع 
املوظفني، لذل���ك قد يأتي من 
اختار التقاعد ويطالب بالعودة 
للشركة أس���وة مبن بقي الى 
اليوم ليتحول للحكومة، وقد 
يأتي من مت حتويله للحكومة 

حماد: مستمر 
في متابعة محاور 

استجواب وزير 
األشغال السابق

القضيبي: تدوير 
العمير من »النفط« 

نزع فتيل األزمة

الظفيري: استقالة 
 اجلسار تدل 

على وجود خلل

الصالح: قرار تدوير 
العمير ليس نهاية 

املطاف

النصف: استقالة 
اجلسار ليست 

هروبًا من 
االستجواب
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لواء شرطة متقاعد
 حمد السريع

مكافأة نهاية 
اخلدمة

قوانني كثيرة حتتاج الى اجراء بعض التعديالت عليها 
او اضافة مواد قانونية لتواكب الظروف املعيشية 

في الوقت احلاضر، خصوصا في ظل الغالء الكبير 
واالرتفاع الفاحش لالسعار.

قانون التأمينات االجتماعية به الكثير من الثغرات او 
املواد القانونية التي ال تتوافق مع ظروف احلياة في 

الوقت احلالي وارتفاع االسعار وغالء املعيشة.
في السابق يحصل املواطن املتقاعد على راتب يكفيه 

ويغطي غالبية مصاريفه، لكن في الوقت احلاضر 
وبسبب غالء املعيشة فإن الكثير من املتقاعدين 

تنتهي رواتبهم في منتصف الشهر، خصوصا ان 
البعض منهم يتحمل مصاريف ابنائه سواء طلبة 

او موظفني املقيمني لديه في املنزل وقد يكون منهم 
املتزوج ألنهم تعلموا على تلك الطريقة غير املنطقية.
كثير من املتقاعدين والذين امتوا الثالثني عاما وبعد 
مرور سنة او سنتني على تقاعدهم فإنهم يبحثون 

عن وظيفة تساعدهم على حتمل اعباء احلياة 
املعيشة.

بعض املتقاعدين يحصلون على وظائف، وألنهم 
اكملوا الثالثني عاما فإنه حني يقومون بالتسجيل في 
التأمينات االجتماعية يستقطع منهم 10% من راتبهم 
ليحصلوا على راتب عن كل سنة يعمل بها دون ان 

تضاف له اي زيادة في راتبه التقاعدي.
لهذا يتحاشى الكثير من املتقاعدين التسجيل في 

قانون التأمينات عند حصولهم على وظيفة في 
القطاع اخلاص لعدم وجود عائد مادي مجز، لكن 

الغالبية منهم ال تعرف ان قانون التأمينات يلزم اي 
موظف كويتي حتى لو كان متقاعدا على التسجيل، 

وفي حال التخلف فإنه يتعرض لغرامة مالية قد 
تكلفه دفع راتب سنوي عن كل عام قضاه في 

الوظيفة بعد التقاعد.
مجلس االمة مطالب بتغيير هذا القانون بحيث يسمح 

للمتقاعد بالعمل متى ما حصل على وظيفة، ويكون 
التسجيل في التأمينات اختياريا ملن يريد دون الزامه 
ومخالفته بدفع غرامة مالية تعادل راتب شهر عن كل 

عام.
املتقاعدون قدموا لبلدهم كل ما يستطيعون وبسبب 

غالء املعيشة فإنهم مضطرون للبحث عن وظيفة 
تعينهم على تكاليف احلياة، لذا يجب على احلكومة 

واملجلس مراعاة هذه الظروف وتعديل قانون 
التأمينات في اسرع وقت ممكن.

»اجلنح« تبرئ مواطنًا من خطف 
زوجته وسلب والدتها بالقوة

تأجيل قضية مقتل مواطنة على يد 
طليقها لورود تقرير الطب النفسي

»أمن الدولة« يحقق في بالغ فتاة 
دعاها شخص لالنضمام لـ»داعش«

هاني الظفيري

أبلغت أسرة مواطنة غرفة عمليات الداخلية بأن ابنتهم 
تلقت اتصاال مساء امس األول من شخص من خارج البالد 

يطلب منها شخص االنضمام الى تنظيم داعش.
وف���ي التفاصيل التي يرويها مصدر أمني ان بالغا 
تلقته غرفة عمليات الداخلية من مواطن يفيد بأن ابنته 
العشرينية تلقت اتصاال من هاتف خارج البالد وعندما 
أجابت عليه قال الشخص نريدك ان تنضمي جلماعة 
داعش فلم جتد الفتاة حال سوى إغالق الهاتف حتى ال 
يكمل املتصل حديثه، وأضاف املصدر ان املواطن زود 
رجال األمن واملباحث ببيانات اخلط وجار تسليمه الى 
أمن الدولة، وأردف ان الفترة املاضية انتش���رت قصة 
االتصال اخلارجي وقيام أشخاص مبحاولة نشر الفكر 

الذي ينتمون إليه.

مؤمن المصري

قضت دائرة اجلنح باحملكمة الكلية ببراءة مواطن من 
تهمة خطف زوجته وسلب والدتها بالقوة.

وخالل جلسات احملاكمة ترافع دفاع املتهمني احملامي 
سعد اللميع شارحا ظروف الدعوى وواقع االتهام فأفاد 

ب����أن موكل����ه فاحش 
الثراء ولم يزج به في 
دائرة االتهام إال من أجل 
االبتزاز واحلصول على 
األموال، حيث إن والدة 
املجني عليها وزوجها 
مطلوبني لقضايا مالية 
والديون أثقلت كاهلهم 
اعتادوا  ولهذا السبب 
توجي����ه االدع����اءات 
الكيدية ض����د موكله 

بقصد ابتزازه.
اللميع:  وأض����اف 
واآلن قام����وا بال����زج 

باس����مه في دائرة االتهام أمال في احلصول على األموال 
وس����داد الديون، إال أنهم تس����ببوا في دمار أسرة كاملة 
وحصل ما لم يرغبوا به حيث قام موكلي بتطليق زوجته 
ابنة الشاكية لعدم رغبته باخلضوع البتزازهم وأطماعهم 

واجلشع الدائر حوله.
وزاد: لق����د قامت األخيرة بالتن����ازل عن حقها املدني 
في القضية املنظورة رغبة منها في احلصول على مبلغ 
يتجاوز مؤخر الصداق من موكلي، وهذا ما يثبت لعدالة 
احملكمة عدم معقولية الواقعة وكيدية االتهام، حيث انه 
من غير املعقول أن يقوم أحد املواطنني وهو فاحش الثراء 
بخطف زوجته وسلب مبالغ مالية زهيدة مقارنة بوضعه 

املادي من والدة زوجته غير الكويتية.

مؤمن المصري

قررت الدائرة اجلزائية الثانية باحملكمة الكلية أمس 
برئاسة املستش���ار متعب العارضي وأمانة سر أحمد 
عل���ي تأجيل نظر قضية القتل التي ش���هدتها منطقة 
س���لوى والتي راح ضحيتها مواطنة بطعنات نافذة 

على ي���د طليقها كما 
أصيب ابنها بطعنات 
لدى محاولة تخليصها 
جللسة 1 يناير املقبل 
لورود تقرير الطب 
النفس���ي اخل���اص 
بفحص القوى العقلية 

للمتهم.
وخ���الل جلس���ة 
األمس، قال���ت دفاع 
احملامية  املغ���دورة 
ح���وراء احلبي���ب: 
انتهاء  نتمنى سرعة 
األجهزة املعاونة من 

إعداد تقاريرها، ألن التأخير يس���اهم في بطء إجناز 
العدالة.

وأضافت احملامية احلبي���ب: ان أهل املجني عليها 
يتمنون سرعة تنفيذ القصاص من القاتل، وهذه اجلرائم 
ال يوجد أخطر من فداحتها، ألنه من قتل نفس���ا بغير 

نفس فكأمنا قتل الناس جميعا.

احملامي سعد اللميع

حوراء احلبيب

البحث عن مجهولني ضربا مواطناً وسلباه 673 ديناراً

 لصوص السلب وانتحال الصفة جتاوزوا الطرقات
واستهدفوا الوافدين داخل مقار سكنهم

..وسلب هندي يكشف عن تشكيل ثنائي
تخصص في  سلب الوافدين بالفروانية

تصادم بني راعي فارهة ونارية يكشف عن تعاطي األول
.. وتدخّل أمني لفضّ جلسة سكْر جماعي في الرقة

.. وقائد فارهة طحن عسكرياً وموظفاً في البترول

هندي قدّم مركبته 2015 للص على طبق من ذهب

»السري« على قصاصة مكّن لصاً من سرقة أرصدة مدرس

إدارة بحث  ش���رع رجال 
وحتري محافظ���ة األحمدي 
في عم���ل التحريات لضبط 
مجهولني اقتحم���ا منزال في 
منطقة الفحيحيل بزعم انهما 
م���ن رجال املباحث وس���لبا 

وافدين.

واعتبر مصدر امني القضية 
اجلديدة مبثابة جتاوز ملحوظ 
الس���لب بانتحال  للصوص 
صف���ة مباح���ث إذ جت���اوز 
تنفيذ جرائمهم في الطرقات 
واستهدفوا املنازل التي يقطنها 

وافدون.

وبحسب مصدر امني فإن 
كال من املدعو ارشيد اقبال � 
باكستاني مواليد 1961 يسكن 
الفحيحيل ق 1 واملدعو محمد 
نواز � باكستاني مواليد 1980، 
الس���كن نفسه،  يسكن في 
حيث أفادوا بقيام شخصني 

الى  مجهول���ني بالدخ���ول 
منزلهما وأوهموهما بأنهما 
من رجال املباحث واستوال 
من األول عل���ى 250 دينارا 
والثان���ي 280 دينارا والذا 
بالفرار، وسجلت قضية برقم 
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محمد الجالهمة ـ أحمد خميس

متك����ن رج����ال إدارة بحث 
وحتري محافظة الفروانية من 
إغالق ما ال يقل عن 12 قضية 
س����لب بالقوة كانت جميعها 
مس����جلة ضد مجهول، وجاء 

ضبط املتهمني وهما س����وري 
ومواطن عقب تقدم وافد هندي 
ببالغ عن تعرضه للس����لب، 
وبحسب مصدر أمني فإن هنديا 
يدعى )ه�( أبلغ مخفر الفروانية 
عن ش����خصني أوقفاه وسلباه 
النقال، وق����ال املصدر  هاتفه 

شاءت األقدار أن تقع الواقعة 
البنوك  على مقربة من اح����د 
لتقوم اح����دى كاميرات البنك 
بالتقاط صور اللصني وهو ما 
مكن رجال املباحث من ضبطهما 

ليعترفا بسرقة 12 وافدا.
من جهة أخرى، اتهم شاب 

كويتي 20 عاما شخصا لديه 
مركب����ة اميركي����ة بخطفه في 
منطقة اجلليب، واستطاع رجال 
مباح����ث الفروانية من ضبط 
اجلاني وهو كويتي من مواليد 
1988 واعترف بوجود اشكاليات 

بينه وبني املدعي.

أحمد خميس ـ محمد الجالهمة

اقتيد مواطن من مواليد 1987 
إلى نظارة مخفر ضاحية عبداهلل 
الس����الم متهيدا للوقوف على 
حال����ة مواطن تعرض للدهس 
من قبل االول، على أن تسجل 
بح����ق صاحب مركب����ة فارهة 
قضية قي����ادة مركبة في حالة 
سْكر واالصطدام بدراجة نارية، 
وبحسب مصدر امني فإن بالغا 
ورد إلى عملي����ات »الداخلية« 

عن حادث تصادم في ضاحية 
عبداهلل الس����الم، وعلى الفور 
توجه رج����ال األمن إلى موقع 
البالغ وتب����ني ان احلادث بني 
س����يارة رباعية فارهة موديل 
2012 ودراج����ة ناري����ة بقيادة 
املركبة اصطدمت  مواطن وان 
بالدراجة وذلك بفعل قيادة راعي 
الفارهة لسيارته حتت تأثير 
البنْي، من جهة أخرى،  السْكر 
انهى رجال أمن األحمدي جلسة 
سْكر جماعي في منطقة الرقة، 

وبحسب مصدر امني فقد ورد 
بالغ من العمليات مفاده وجود 
اشخاص بحالة غير طبيعية 
في منطقة الرقة ق3 ش 11 أمم 
روضة التحرير وذهبت دورية 
من قبل ضابط الزام إلى موقع 
الب����الغ لتتم مش����اهدة املبّلغ 
املذكور اعاله والذي يشتبه في 
ثالثة اشخاص متواجدين في 
موقع البالغ بحالة غير طبيعية، 
وهم )ي. ح س( هندي ويقود 
املركبة، والثاني )ع( هندي وال 

يحمل أي إثب����ات والثالث )أ( 
هندي وال يحمل أي إثبات رسمي 
علما بأنه مت العثور على عدد 6 
قنينات بالستيكية ممتلئة مبادة 
شفافة يش����تبه بأنها مسّكرة 
وكذلك قنينة فيها مادة شفافة 
وان جمي����ع القنينات حجمها 
واحد )ليت����ر ونصف الليتر(
ومبل����غ مالي وق����دره مائتان 
وأربعة وعشرون دينارا وتلك 
املقتنيات واملبلغ املالي ضبطت 

في مركبة الوافد األول.

أحمد خميس

أقدم صاحب سيارة فارهة 
سوداء باالعتداء بالضرب على 
عس���كري باحلرس الوطني 
وموظف بالبت���رول ومن ثم 

التفاصيل تقدم  اختفى. وفي 
ملخفر بيان العسكري واملوظف 
وقدما بالغا ضد قائد الفارهة 
الذي اعتدى عليهما حيث اتضح 
انه رمب���ا يكون العبا إلحدى 

اللعبات القتالية.

يقول احد املجني عليهما انه 
حدث خالف على اولوية املرور 
مع صاحب الفارهة وطلب من 
السائق التوقف فنزل االثنان 
من السيارة ليتفاهما معه ولكن 
حدث س���وء تفاهم وصل إلى 

الضرب فأصيب االثنان بجروح 
قطعية وكس���ور وسحجات 
وانفجار طبلة االذن ونزيف 
بأنحاء متفرقة باجلسم وعليه 
مت تسجيل قضية والبحث عن 

صاحب الفارهة السوداء.

أحمد خميس

أدرج محقق مخفر الفحيحيل 
مواصف����ات مركب����ة ياباني����ة 
موديل 2015 على عموم أجهزة 
وزارة الداخلية بقصد ضبطها 
كما ح����رر محقق املخفر لوافد 
هندي مخالفة مرورية متثلت 

في ترك س����يارة في وضعية 
تشغيل، وبحسب مصدر امني 
فإن الهندي قال في البالغ الذي 
حمل رقم 2015/474 جنح انه 
ترك سيارته 2015 في وضعية 
تشغيل ودخل إلى بقالة ملدة ال 
تزيد عن دقيقة ولدى خروجه 
فوجئ بالسيارة تتحرك أمامه 

حيث ح����اول اللحاق باملركبة 
دون جدوى ليهرب بها اللص 

إلى جهة غير معلومة.
من جهة اخرى، سجلت وافدة 
سويدية من مواليد 1979 قضية 
سرقة عن طريق حتطيم حرز 
في مخفر شرطة بيان، وقالت 
الوافدة ان مركبتها موديل 2015 

فضية اللون وخالل وجودها في 
املمشى ُكسر زجاجها اجلانبي 
وسرق من داخلها حقيبة بها 
هاتف نق����ال وحافظة بداخلها 
بطاقة مدنية ورخصة س����وق 
وبطاقة بنكية ومبلغ 150 دينارا 
وقام رجال األدلة اجلنائية برفع 

البصمات من على املركبة.

أحمد خميس ـ محمد الجالهمة

س���جل مدرس موسيقى 
مصري اجلنس���ية في مخفر 
شرطة خيطان قضية حملت 
عنوان »سرقة عن طريق الكسر 
وتزوي���ر في مح���رر بنكي«. 
أمني، فإن  وبحس���ب مصدر 
مدرس املوسيقى وهو مصري 

اجلنسية قال إنه ترك سيارته 
في خيطان ق6 وإذ بشخص 
مجهول يكسر املثلث اجلانبي 
ويس���رق حافظة نقود كانت 
بداخلها 260 دينارا إلى جانب 3 
بطاقات بنكية. وأضاف الوافد 
أنه كان يدون األرقام السرية 
للبطاقات أسفل  قصاصة ليقوم 
اللص املجهول بعمليات سحب 

متكررة مبوجبها س���رق كل 
أرصدة الوالد وهي 240 دينارا 

و75 دينارا على دفعات.
كما تقدم مواطن إلى مخفر 
النقرة ببالغ عن سرقة متت 
من داخل مركبته بعد كس���ر 
زجاجها جلهة اليسار )املثلث( 
وس���رق منها هاتف آيفون 4 
وزجاجة عطر، كما أفاد املبلغ 

بأنه عند اكتشافه هذه الواقعة 
قام شخصان بسلبه مبلغ 673 
دينارا وأن���ه قاومهما لكنهما 
الواقعة.  بالف���رار بع���د  الذا 
وباالتصال على وكيل النيابة 
ناصر احلقان، أف���اد بأنه مت 
تقييد قضي���ة حملت عنوان 
»س���رقة عن طري���ق حتطيم 

حرز وسلب«.

احلبوب املضبوطة

جثة الوافد إلى الطب الشرعي

إحباط محاولة تهريب 
ألف حبة مخدرة باملطار

مصرع مصري في سقوط من علو

محمد الدشيش

ضبط فريق جوالة املطار باإلدارة العامة للجمارك مساء 
السبت وافدا آسيويا حاول تهريب 1000 حبة مخدرة من نوع 
ترامادول بداخل حقيبة، وقد أحيل مع املضبوطات إلى جهات 

االختصاص.

محمد الدشيش

ورد بالغ من عمليات الوزارة بوجود حالة سقوط من علو 
مبنطقة اجلليب وعلى الفور مت االنتقال للموقع، وتبني أنه 

مشروع مدرسة أم القري خلف املدرسة الهندية ومن خالل 
املعاينة تبني سقوط مصري اجلنسية أثناء قيامه بعمله 

واصطدم باحلديد وهو ما تسبب في وفاته.

مداهمة مصنع للخمور في كبد
ومطاردة تنتهي بـ 160 بطالً محلياً

هاني الظفيري - محمد الجالهمة

متكن رجال أمن الفروانية من إلقاء القبض على وافد 
آسيوي وبحوزته نحو 160 بطل خمر محلي في منطقة 
األندلس جاهزة للبيع والتناول فتم احتجاز الوافد مع 
اخلمور متهيدا إلبعاده عن البالد ومت تسجيل قضية.

من جهة اخرى، داهم رجال مباحث مبارك الكبير أكبر 
مصنع إلعداد اخلمور احمللية في منطقة كبد.

وق���ال مصدر أمني انه مت القب���ض على 3 كوريني 
يقومون بتصنيع املشروبات املسكرة وترويجها، الفتا 
الى معلوم���ات وردت الى رجال املباحث عن نش���اط 
املصنع وبعد عمل املزيد م���ن التحريات مت التأكد من 
صحة املعلومة وعلى ضوء ذلك مت استصدار إذن من 

النائب العام.
وأضاف: مبداهمة اجلاخور الكائن مبنطقة كبد مت 
ضبط سالفي الذكر اثناء قيامهم بتصنيع املشروبات 
املسكرة، حيث متت مشاهدة عدد 50 برميال معبأ وعدد 
580 بطل مشروب مسكر، كما متت مشاهدة عدد 11 برميال 

يتم استخدامها لتصنيع املشروبات املسكرة.

الوافد اآلسيوي وأمامه املضبوطات

معدات مصنع اخلمور في كبد مت التحفظ عليها

النصب على لبنانية هاتفيًا
سجلت وافدة لبنانية في مخفر شرطة 

الفحيحيل قضية إساءة استعمال هاتف 
والنصب واالحتيال، وقالت ان شخصا اتصل 

بها وعرض عليها شراء أغراض بأسعار زهيدة 
واتفقت معه على شراء أغراض وحولت له قيمة 
األغراض إلى حساب بنكي واكتشفت تعرضها 

للنصب.

تربوية »طقها« زوجها األمني
أرفقت مواطنة تعمل في وزارة التربية في قضية 

حملت رقم 2015/189 تقريرا طبيا حافال باالصابات 
والكدمات وقالت املبلغة ان زوجها يعمل في وزارة 
الداخلية رجل أمن قام بضربها، وتضمن التقرير 

الطبي املقدم من قبل الزوجة خدوشا في انحاء 
متفرقة واشتباه في ثقب في طلبة األذن وألم في 

االسنان.

مركبة مستأجرة بخيانة أمانة
سجل مواطن لديه مكتب لبيع وتأجير السيارات في 

مخفر شرطة الفحيحيل بالغا حمل عنوان خيانة 
أمانة، وقال املبلغ ان شخصا من غير محددي 

اجلنسية استأجر منه مركبة موديل 2014 قبل 3 
أشهر ولم يرجع املركبة أو يسدد قيمة التأجير.

سّب وقذف في الشارع
تقدم مواطن إلى  مخفر شرطة الفحيحيل مبلغا عن 
تعرضه للسب والقذف والضرب من قبل قائد مركبة 
يابانية وانيت، وقال املبلغ ان الواقعة حدثت في أحد 

الشوارع اجلانبية في منطقة الفحيحيل.

تعٍد خفيف في »بيان«
سجل مواطن في مخفر شرطة بيان قضية حملت 

عنوان السب والتعدي ، وقال املبلغ ان مشادة 
كالمية حدثت بينه وبني شخص كان على مركبة في 
الشارع العام، وقام املدعى عليه حسب أقوال املدعي 

بالنزول وضربه وسبه.

مصرع سوري في سيارة
نقلت جثة وافد سوري 65 عاما الى الطب الشرعي 
للوقوف على سبب وفاته، وذلك عقب بالغ بالعثور 
عليه متوفى داخل سيارته في ساحة ترابية مبنطقة 

صناعية الفحيحيل ، ومن املقرر ان يحدد الطب 
الشرعي سبب وفاته.

موجز أمني
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الطب النفسي 

.. الملف الشائك

حنان عبد المعبود

كشف استشاري الطب النفسي ومدير مركز عالج االدمان ومدير 
مركز الكويت للصحة النفسـية د. عادل الزايد عن اصابة ما يقارب من 
٢٠٠٠ مريض جديد سنويا مبختلف األمراض النفسية، مبينا أنه ال توجد 
احصائية دقيقة لعدد املراجعني واملصابني بأمراض نفسـية بالبالد، 
نتيجة عدم وجود دراسات في هذا الصدد، الفتا الى أن ٣٠٪ من أفراد 
املجتمع يعانون وجود األعراض لألمراض النفسية، بينما أقل من ١٠٪ 
من املجتمع أي ثلث املرضى يحصلون على العالج املالئم، مشيرا الى 
أن هذا نتيجة وجود عوائق اجتماعية تؤثر في عملية وصولهم للخدمة 
وليس توافر اخلدمة أو سوءها. وأوضح الزايد في حوار خاص مع «األنباء» 
ان وصمـة العار جتاه األمراض النفسـية ال تخص املجتمع الكويتي أو 
املجتمعات العربية فقط، وامنا تشمل العالم كله وان كانت بدرجات 
أو نسب متفاوتة، معتبرا ان االكتئاب من أكثر األمراض النفسية انتشارا 
بالعالم كله، كما أن البيئة تلعب دورا في أعراض األمراض النفسية وليس 

في االصابة بها، وفيما يلي التفاصيل: 

في احد التصريحات افاد وكيل وزارة الصحة د. خالد 
السهالوي بأن نحو ٣٠٪ من املجتمع الكويتي يعانون 

األمراض النفسية، ما املقصود بذلك؟
٭ ان هذا التصريح لوكيل وزارة الصحة جاء في اطار اطالق 
حملة «تقبل» اخلاصة للتوعية بالصحة النفســـية بشـــكل 
عام واألمراض النفســـية وحقيقتهـــا، واتى في اطار توعوي 
وليس إحصائيا، فبالنســـبة لهذه النســـبة فإن وجود ٣٠٪ 
باملجتمع يعانون األمراض النفسية، فهذه ظاهرة عاملية بكل 
املجتمعـــات ســـواء عربية أو غربية، حيث نســـبة األمراض 
النفســـية باملجتمعات املختلفة تقريبـــا واحدة، وقد تختلف 
نسبة األمراض داخل إطار الـ ٣٠٪ حيث جند أن أحد األمراض 
يزداد بعض الشيء أو يقل قليال، ولكن بشكل عام النسبة هي 

العامة بجميع املجتمعات.
واملقصود من إعالن هذه النســـبة توضيح ان ٣٠٪ من أفراد 
املجتمع يعانون األعراض لألمراض النفسية، ولكن ما النسبة 
التي حتصل على العالج نتيجة وجود عوائق اجتماعية تؤثر 
في عملية وصولهم للخدمة وليس توافر اخلدمة أو سوءها، 
أو غيـــره وإمنا مجرد عوائق اجتماعية ثقافية تعيق وصول 
املريض الى جهة العالج، حيث ان ٣٠٪ بالفعل يعانون ولكن 
القليل منهم يتخطى العوائق االجتماعية ويصل للعالج، أو 
تدفعه ظروف معينة للحصول على العالج، فالغالبية العظمى 
يقبل بأن يعاني في صمت، بسبب العوائق الثقافية االجتماعية 
املوجودة باملجتمع، وقد أبرز وكيل وزارة الصحة هذه النسبة 
ألنها ليست قليلة، وتقدم للمرضى خدمات صحية على أرقى 
مستوى من املمكن أن تفيدهم، ولن نقول هنا إننا ليس لدينا 
نقص أو أخطاء أو عيوب، فليس هناك شك في أن هذه األمور 
موجودة، ما يجعلنا نطمح الى التطوير، فاخلدمة في حد ذاتها 
موجودة وممتازة ولألسف عدم وصول نسبة املرضى بالكامل 
للعالج ناجت عن قصور ثقافي وعوائق اجتماعية ليســـت لها 

عالقة باخلدمة املقدمة.

ما النسبة التقريبية من الـ ٣٠٪ املرضى الذين يتقدمون 
لتلقي العالج؟

٭ هذا السؤال مهم جدا، وأنا أعتذر للمجتمع الكويتي بالنيابة 
عن زمالئي في مركز الكويت للصحة النفســـية، أننا ال منلك 
إحصائيات توضح نسبة انتشار املرض في املجتمع ونسبة 
املتلقني للعالج، خاصة أن هـــذه اإلحصائيات ال متثل أهمية 
فقط ملعرفة الواقع في املجتمع ولكن هي من األهمية كذلك في 
التخطيط االستراتيجي للصحة ملعرفة نسبة املرضى ونسبة 
متلقي العالج وان كان هناك فارق، وكيفية التخطيط خلدمة 

أفضل في املستقبل.
وحقيقة ليست لدينا إحصائيات واضحة ولكن اإلحصائيات 
العاملية تقول إن فقط ثلث من يعانون من األمراض النفسية 
يصلـــون الى العالج، وهذا يشـــمل كل العالـــم، فان كان هذا 
يشمل بعض الدول التي استطاعت ان تتخطى بعض احلواجز 
النفسية والعوائق االجتماعية في البلوغ الى العملية العالجية 
حيـــث يصل الثلث الى العالج، فأنا أتوقع في الكويت أننا لم 
نصل بعد الى الثلث بل أقل نتيجة وجود العوائق النفســـية 
واالجتماعية ودليلي على هذا أن العيادات اخلاصة التي تقدم 
اخلدمة النفسية عليها اقبال من املجتمع على الرغم من ارتفاع 
الكلفة املادية العالجية في القطاع اخلاص، سواء كان عالجا أو 
مراجعة، وهذا أدركه متاما ألن لي جتربة في القطاع اخلاص 
استمرت ٣ سنوات، كنت أرى مدى اقبال الناس على العيادة 
اخلاصة، وحتملهم الكلفة العالية على الرغم من توافرها بشكل 
كامل وبذات القدرة واالمكانيات في املستشفى احلكومي، ولكن 
كونه أنه خارج احلكومة يعد أسهل بالنسبة للكثيرين حتى ال 
يصل للحكومة مما يدل على وجود العوائق التي حتول حتى 
دون وصول نسبة الثلث الى العالج، ولذلك كان هناك ترحيب 

هل وجود عيادات بالرعاية الصحية األولية خفف العبء بشكل 
فعلي؟ أم أنها مجرد محطة والبد وأن يحتاج املريض بعدها 

ملراجعة املركز؟
٭ ليس هناك شك في أن الرعاية األولية من خالل العيادات 
التخصصية سواء في الطب النفسي أو غيره يقومون بدور 
رائع وكبير في التخفيف عن املستشفيات الرئيسية، سواء 
كان في عيادات السكر والنساء والوالدة أو النفسية أو غيرها، 
وهو الدور احلقيقي للمراكز الصحية املتخصصة بطب العائلة، 
وفيما يختص بالصحة النفسية فإنهم يقومون بدور عالجي 
متكامل لكن مركز الكويت للصحة النفسية مستشفى متخصص 
وهناك بعض احلاالت حتتاج الى طبيب متخصص في التعامل 
معها، وهذه احلاالت فقط يتم حتويلها مثل احلاالت الشديدة 
واحلاالت التي تكون لديها أفكار انتحارية واحلاالت التي لم 
تتقبــــل العالج التي حاول الطبيب معها وقام بالتشــــخيص 
الصحيح ووصف العالج املالئم ولكن ليست لديها استجابة 
مرضيــــة للعملية العالجية، ففي هــــذه احلالة يتم حتويلها 
الى مركز الكويت للصحة النفســــية، وحقيقة أطباء الرعاية 
الصحيــــة األولية خاصة أطباء العائلة املســــؤولني عن هذه 
العيادات التخصصية يحضرون خــــالل تدريبهم الى مركز 
الكويت للصحة النفســــية ملدة ثالثة أشــــهر، باالضافة الى 
حضوره حينمــــا كان طالبا في كلية الطب، باالضافة الى أن 
العيادات التخصصية تكون حتت اشراف أطباء متخصصني 
من املستشــــفى موجودين في خدمة األطباء لالستشارة في 

أي وقت يحتاجون اليهم.

هل هناك فارق بني من يحمل أعراضا ملرض نفسي 
واملريض الذي لديه تاريخ مرضى؟

٭ املريض النفســــي مثل مريض السكر مثال ان جاء ونسبة 
السكر لديه وهو صائم ٦ وهو مشخص أن لديه سكر وآخر 
مشخص أيضا ولكن نسبة السكر لديه وهو صائم ٥٠، فاالثنان 
مرضيان، ولكن طرق العالج تختلف حسب درجة وشدة املرض، 
ولكن التشــــخيص شيء وشــــدة املرض شيء آخر، واملرض 
النفســــي مثله مثل كل األمراض ال يفرق عملية التشخيص، 
والفارق فقــــط أنه أحيانا في درجة معينــــة من املرض فان 
املريض يفقد أهليته، ويكون غير مسؤول عن تصرفاته نتيجة 
وجود املرض بشدة معينة، فان مت عالج املرض ومحاصرته 
فإن املريض يعود مرة أخرى شــــخصا طبيعيا وقادرا على 
التصرف في حياته بشكل عام ومسؤول عن جميع تصرفاته، 
وهذا اجلزء ما يجعل الناس تنظر للمريض النفســــي بشكل 
مختلف، واملريض يعتمد أن يكون مسؤوال أو غير مسؤول 
عن تصرفاته يعتمد على التشخيص والشدة، ولكن االكتئاب 
مثال ان كان شــــديدا أو بسيطا فهو شيء وأن يكون املريض 
مصابــــا باالكتئاب فهذا أمر آخر وكذلك املصاب بالوســــواس 
القهري، ففي عموم الطب لدينا التشــــخيص وحتديد الشدة 
حيث التشخيص يجعل الطبيب يفكر في العملية العالجية 
والشدة حتدد الطريقة العالجية وهذا أمر طبي متبع في عالج 
كل األمراض وال يخص األمراض النفسية فقط، ونحن أيضا 

في األمراض النفسية نتبع نفس اخلطوات.

ما أكثر األمراض النفسية انتشارا، وهل تلعب البيئة 
دورا في االصابة بها؟

٭ االكتئاب هو أكثر األمراض النفســــية انتشارا وليس في 
الكويت فقط بل بالعالم كله، وليست له عالقة ال بالزمان أو 
املكان أو الشخصية، أما بالنســــبة للبيئة فانها تلعب دورا 
في أعراض األمراض النفســــية وليس في االصابة باألمراض 
النفسية، ما في شك أن البيئة قد تدفع حلدوث مرض معني، 
مثلما هو احلال بالنســــبة للصدمة «مرض اضطراب ما بعد 
الصدمة»، فحينما تكون هناك حروب أو كوارث في مجتمعات 
معينة، فان نسبة االصابة سترتفع، ألن هذا الظرف أدى الى 
ذلك من حروب وقصف وتعذيــــب وموت وغيرها مما يرفع 
فرص االصابة، ولكن ان لــــم تكن لدينا كوارث في املجتمع، 
فهذا ال يعني اختفاء مرض «اضطراب ما بعد الصدمة» ولكن 
املرض سيقل ويعود الى معدالته الطبيعية، فمن املمكن ألي 
شخص أن تكون لديه كوارث شخصية، سواء حادث سيارة 
أو حريق أو حادث معني توفي فيه شخص أمام املريض، أو 
أوصل املريض للقرب من املوت، فهذه التجارب الشــــخصية 
في حد ذاتها جتعل األشخاص يصابون بهذ املرض، ولكن ان 
لم تكن هناك كوارث عامة فان نسبة االصابة تعود للمعدالت 
الطبيعية، وتزداد مع الكوارث مثلما حدث في الغزو العراقي 
الغاشم للكويت، حيث هذا األمر أدى الى ارتفاع نسبة االصابة 
باضطراب ما بعد الصدمة في الكويت مما يجعل البيئة تؤدي 
الى ارتفاع املعدل، ولكن بعــــد الغزو وانتهائه وعودة األمن 
واألمان مازلنا نشــــخص بعض احلاالت ولكن بشكل محدود 
وهو املســــتوى الطبيعي، بينما هناك أمراض مثل االكتئاب 
والفصــــام واضطراب الهوس الوجداني أمــــراض في غالبها 
تنتقل عبر العامل اجليني، وهي موجودة باألســــاس ولكن 
قــــد حتدث ظروف معينة خارج البيئة تســــاهم في االصابة 
بهذا املــــرض ولكنها موجودة منذ بدء اخلليقة والى أن يرث 
اهللا األرض وما عليها، والظروف البيئية تساعد في اظهارها 

وليس احداثها.

كبير حلملة «تقبل» حملاولة كسر 
احلواجز املوجودة.

«تقبل» أزالت الحواجز

من خالل انطالق حملة « تقبل» 
للعام الثاني، هل ترصد تغيرا 
في املجتمع الكويتي من حيث 

النظرة الى الصحة النفسية؟
٭ ان وصمـــة العـــار، أو األمية 
النفسية ليست  جتاه األمراض 
شيئا يخص املجتمع الكويتي أو 
العربية فقط، وامنا  املجتمعات 
يشمل العالم كله وان كان بدرجات 
أو نســـب متفاوتة، ولكن مازال 
الكثير من نفس األفكار متكررة 
في مختلف بلدان العالم، ولهذا 
نتوقع من حملة عمرها عامان فقط 
من قبل مجموعة شباب كويتي 
متطوع للعمل في هذا املجال وال 

يعاني أحد منهم أمراضا نفسية، بالرغم من أنه ال يعيبهم ان كانوا 
يعانون أمراضا نفسية، ولكن ليس هذا الدافع للعمل على تنظيم 
احلملة» وامنا ينبع من شعورهم باملسؤولية جتاه املجتمع، ولهذا 
نظموا هذه احلملة خلدمة املجتمع بشكل عام، واحلملة من أفضل 
جناحاتها أنهم يقدمون بشـــكل شـــهري عرضا ألحد األفالم وهو 
فيلم قد يكون جديدا أو قدميا ومت عرضه من قبل بدور الســـينما 
أو التلفزيون، والهدف أنهم عقب الفيلم تتم مناقشـــة شخصيات 
املمثلني باألفالم واألدوار التي قاموا بها، والنجاح يكمن في االقبال 
اجلماهيـــري والـــذي ال يكون فقط من أجل األفالم التي ســـبق أن 
عرضت من قبل ولكن من أجل املناقشة التي تطرح عقب العرض، 
والبعد اآلخر للفيلم، حيث تكون القاعة شبه ممتلئة، مما يعد دليال 
على جناح احلملة التي بدأت بالفعل تصل للناس وتوصل الفكرة 
لديهـــم، وكذلـــك املاراثون الذي مت تنظيمه من قبـــل احلملة العام 

املاضي ضمن االحتفال باليوم العاملي 
للصحة النفســـية، وشهد مشاركة 
واسعة وكان أغلب احلضور يحمل 
شعار حملة تقبل، مما يدل على أن 
احلملة استطاعت أن تكسر حاجزا 
مهما، وهو أن من يوصل الرسالة ليس 
طبيبا نفسيا أو متخصصني في مجال 
عمل خدمات الصحة النفسية وامنا هم 
شباب من وسط املجتمع ويوصلون 
رسالة للمجتمع، فكسروا الكثير من 
احلواجز في تقبل الناس للرســـالة 
كبداية، ومن ثم يحققون رسالة تقبل 
الشخص الذي لديه مشكلة نفسية 
وتقبل احلصول على العالج، وأعتقد 
أنهم حققـــوا جناحا ال بأس به كان 
أكبر من تصـــور الناس، ويكفي أن 
لهم عامني فقط في هذا العمل وبقوة، 
ومن صور النجاح التي حتسب لهم 
أيضا وستبقى لألبد حتى وان توقفت 
احلملة أنهم من عمل وبجد نحو انشاء قانون الصحة النفسية الذي 
يحمي الطبيب واملريض، وهذا مبجهودهم وتضافر جهود األطباء: 
د.عبد اهللا احلمادي ود. سليمان اخلضاري والشؤون القانونية في 
وزارة الصحة، ونأمل أن يرى القانون النور قريبا وهو حلم األطباء 

النفسيني، وهو العمل الذي سيبقى خالدا للحملة.

ماذا عن أعداد املراجعني ملركز الكويت للصحة النفسية، هل 
هناك ازدياد في اعداد املرضى؟

٭ يعتبر مركز الكويت للصحة النفسية واحدا من أكثر املستشفيات 
ازدحاما على مستوى الكويت، مما جعل هناك ضرورة لفتح عيادات 
خارج املستشفى لتخفيف العبء عن املستشفى واملراجعني أيضا 
في رحلتهم الى املستشـــفى، حيث يستقبل املركز كل عام حوالي 

٢٠٠٠ مريض جديد كل عام.

عادل الزايد لـ «األنباء»: 
٢٠٠٠ مريض نفسي سنويًا

د. عادل الزايد متحدثا الى الزميلة حنان عبد املعبود  (محمد هاشم) 

العالجية  الكلفة  ارتفاع  رغم  اخلاص  القطاع  عيادات  على  املرضى  من  كبير  إقبال 

العيـادات املتخصصـة فـي املسـتوصفات تقوم بـدور عالجـي متكامل 
والتحويـل ملركـز الصحـة النفسـية يكـون للحـاالت احلرجـة فقـط

نأمــل أن يــرى قانــون الصحــة النفسـيـة النــور قريبــًا

ال توجد إحصائية دقيقة ألعداد املصابني بأمراض نفسية في الكويت 
وصمـة العـار جتـاه األمـراض النفسـية ليسـت خاصـة باملجتمـع 
الكويتــي أو العربــي فقــط ولكنهــا منتشــرة في العالـم كلـه

حملـة «تقبـل» غيـرت الكثير من نظـرة املجتمـع لألمراض النفسـية 

مدير مركز الكويت للصحة 
النفسية كشف أن ٣٠٪

 من املجتمع يعانون األعراض 
النفسية وأقل من ١٠٪ فقط 

يتقدمون للعالج (١ -  ٢)

مدير مركز الكويت للصحة النفسية د. عادل الزايد

االكتئاب والفصام واضطراب الهوس الوجداني أمراض تنتقل عن طريق العوامل اجلينية
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»بوتيك 33« من الداخل

املبادرات يخضعن 
لدورات تدريبية 
بشكل مستمر 

إلعانتهن على سّد 
حاجاتهن واالعتماد 

على الذات

»بوتيك33« طريق 
لتسويق إنتاج 

املعارض داخل 
الكويت 

وخارجها 

توجه الفتتاح 
استراحة نسائية 
من قبل إحدى 
املبادرات وناد
صحي ضمن 

املشروع

املشروع
 ثمرة تعاون بني 
الكويت وبرنامج 
األمم املتحدة 

اإلمنائي

»بوتيك33« 
يترجم مقولة 

»ال تأتي ألسرتي 
بكيلو سمك
بل أعطني

 صنارة وعلمني 
الصيد« 

ضعف االبتكار 
من أبرز العقبات 

التي تواجه 
املشروعات 

الصغيرة

مديرة املشروع أكدت أن املول يضم محالت لتسويق منتجات املبادرات ومعامل مصغرة إلنتاج شوكوال الكاكاو والعطور وأكياس الهدايا ومطبخاً للمأكوالت

القصيبي لـ »األنباء«: »بوتيك33« يدعم املشروعات الصغيرة 
للسيدات »مجاناً« و44 مبادرة يستفدن من خدماته

في البداية حدثينا عن 
مشروع »بوتيك 33«، 

وهل يأتي ضمن 
املشروعات الصغيرة 

التي تقود املرأة 
الكويتية الى طريق 

االبداع واالبتكار 
الفني؟ 

٭ املشروعات الصغيرة هي 
عبارة عن مشروع أسري 
وطن���ي يعمل عل���ى دعم 
وتدريب وتأهيل املبادرين 
وأصح���اب املش���اريع من 
النس���اء، بهدف اكسابهن 
املهارات الالزمة للعمل في 
امليادين املختلفة، وذلك من 
انتس���ابهن لدورات  خالل 
املشروع التدريبية املتنوعة 
لتعينهن على سد حاجاتهن 
واالكتفاء بذاتهن كمرحلة 
أولى، ثم يقوم املش���روع 
باحتضان هذه املش���اريع 
الصغيرة ومتويلها وتقدمي 
كل االحتياجات الضرورية 
واخلدم���ات الالزم���ة لها، 
لتحقيق طموحات املبادرات 
في السنوات األولى من عمر 
املش���روع بتكلفة رمزية، 
الدفع بصاحبة  إلى جانب 
املشروع إلى التركيز على 
جوهر العمل لفترة محددة 
لتتحول بعدها إلى مبادرة 
جديدة في السوقني احمللي 

والعاملي.

ما الرؤية املستقبلية 
لـ »بوتيك 33«؟

٭ يعمل املش���روع ضمن 
رؤي���ة واضح���ة ومحددة 
تعتمد عل���ى االنتقال من 
إلى االس���تقاللية  االتكال 
واالنتاج مبهارة، لتميز املرأة 
واألس���رة من خالل توفير 
بيئة مناسبة تتوافر فيها 
كل الركائز األساسية لتنمية 
الفرد وجعله عضوا فاعال 

في املجتمع. 

ما أهداف املشروع، 
وكيف يتم تعزيزه 

خلدمة املجتمع؟ 
٭ يهدف املشروع لتقدمي 
فرص���ة للم���رأة الكويتية 
لتحقيق ذاته���ا من خالل 
خوض األعم���ال التجارية 
املتنوع���ة،  واملش���اريع 
مب���ا يعود بالنف���ع عليها 
ومجتمعه���ا،  واس���رتها 
من خ���الل دع���م مهاراتها 
وإبداعاتها، بتوظيفها في 
إدارة املشروعات الصغيرة، 
وتسهيل قنوات االنتساب 
إلى  التدريبية،  للبرام���ج 
جانب تقدمي مشاريع قوية 

شعاع القصيبي متحدثة الى الزميلة بشرى شعبان               )محمد خلوصي( 

..وجناح احللويات ركن البهارات في البوتيك

مديرة مشروع »بوتيك 33« شعاع القصيبي

جناح املالبس اجلاهزة 

٭ يق���ع املش���روع ضمن 
اتفاقية بني الكويت واالمم 
املتحدة وضم���ن برنامج 
األمم املتحدة االمنائي وتأتي 
وثيقة للمش���روع بعنوان 
»التمكني االقتصادي للمرأة 
الكويتية«، لتحقيق مشاركة 
نسائية قوية وموسعة في 
االنشطة االقتصادية واتخاذ 

القرارات السياسية.

ما أهم املخرجات 
املتوقعة من 

املشروع؟
٭ تتمثل املخرجات املتوقعة 

من املشروع في االتي: 
� غ���رس ورفع مس���توى 
الوعي حول املبادرة بتنظيم 
ومس���اهمتها  املش���اريع 
التنمي���ة  ف���ي  احملتمل���ة 

االقتصادية. 
القدرات  � تطوير وتعزيز 
الوطنية في املجاالت التقنية 
واملؤسسية إلدارة مجموعة 
شاملة من أدوات وتقنيات 

وتطوير املشاريع. 
� تعزيز قدرة املرأة الكويتية 
على تصور ووضع وتنفيذ 
املشاريع واالنشطة املدروسة 
للدخ���ل من خ���الل تنفيذ 
برنامج إنشاء املؤسسات. 
� حتس���ني وتطوي���ر أداء 
املتناهي���ة  املؤسس���ات 
الصغيرة واملتوسطة القائمة 
من خالل تنفي���ذ برنامج 

تنمية احلاضنات. 

كيف تصفني 
املشروع بشكل 

مختصر؟ 
٭ يه���دف املش���روع إلى 
املس���اهمة ف���ي التنمي���ة 
االقتصادية واالجتماعية في 
الكوي���ت مع تركيز خاص 
على متكني املرأة الكويتية 
من خالل معاجلة مش���كلة 
البطالة بني النساء، وبالتالي 
العن���ان لطاقتها  إط���الق 
الكاملة في إنشاء وتنظيم 
اململوكة واملدارة  املشاريع 
النساء، وبالتالي  من قبل 
توفير فرص وظيفية لهن 
اتس���اعا  أكثر  في نط���اق 
بشكل يدعم البرنامج أيضا 
في إنشاء وامناء املشاريع 
الصغي���رة واملتوس���طة 
بشكل عام وتوليد فرصة 
وظيفية إضافية للشباب 
الكويتي مبا في ذلك الفتيات 
والرجال وبالتالي سيساهم 
البرنامج في تطوير وتعزيز 
القدرات املؤسسية لتعزيز 
استمرار البرنامج على املدى 

الطويل.

تس���تطيع ان توفر إطارا 
عمليا لعالج تلك الصعوبات 
م���ن خالل توفي���ر العديد 
من خدمات دع���م األعمال 
التجارية وتغذية االبتكار 
التكنولوج���ي والتجدي���د 

الصناعي.

كم عدد املبادرات 
املستفيدات من 

»بوتيك 33« حاليا؟
٭ هناك 44 مبادرة تستفدن 
من املشروع حاليا، وبالطبع 
تعمل »الشؤون« وبناء على 
توجيه���ات الوزي���رة هند 
الوزارة  الصبيح ووكي���ل 
د. مطر املطي���ري ووكيل 
قطاع التنمية علي الرومي 
على التوسع في اخلدمات 
ليس���تفيد منه���ا جمي���ع 
املشمولني بالرعاية االسرية 

فلهم كل الشكر والتقدير.
 

ما ابرز املشروعات 
املشاركة في 
»بوتيك33«؟

العدي���د م���ن  ٭ هن���اك 
املش���روعات مثل احلرف 
اليدوية ومنها الرسم على 
الزجاج واخلياطة ولدينا 
مشغل خياطة ملالبس اخلدم 
ومعمل مصغر لش���وكوال 
الكاكاو، ومعم���ل مصغر 
الهدايا ومالبس  الكي���اس 
االطفال والدرعات ومقهى 
ومطعم ومعم���ل للعطور 
وهن���اك توج���ه الفتتاح 
اس���تراحة نس���ائية م���ن 
املبادرات وناٍد  قبل احدى 

صحي.

هل توجد عالقة بني 
»بوتيك 33« وبرنامج 

االمم املتحدة 
االمنائي؟

اجلماعية في املجاالت الفنية 
املختلفة، مثل الرسم على 
الزجاج واخلشب والنحت 
واخلياط���ة  والتصمي���م 
وتصمي���م  والتصوي���ر 
االكسسوار وغيرها، وأخيرا 
فإن املشروع يعتبر رحلة 
مضيئة في حياة االنسان 
وتأهي���ل ذات���ه وتدريبها 
على القيم واملثل واملعاني 
العظمى ليكون قادرا على 

إدارة مشروعه بقوة. 

هل تستطيع 
املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة خلق 
فرص عمل جديدة 
ومتنوعة قد تؤثر 

ايجابيا في االقتصاد؟ 
املش���روعات  تلع���ب  ٭ 
الصغيرة واملتوسطة دورا 
فاعال في خلق فرص العمل 
واملساهمة في زيادة الدخل، 
ملا تتمتع به من بنية مرنة 
التكيف  تس���اعدها عل���ى 
التغيرات في املجاالت  مع 

االقتصادية.

ما أبرز املشكالت 
االقتصادية التي 

تواجهها املشروعات 
الصغيرة وخاصة 

تلك التي نشأت حتت 
مظلة »بوتيك 33«؟ 

٭ على الرغ���م من البنية 
التي تتمت���ع بها  املرن���ة 
أنها  إال  تلك املش���روعات، 
تواجه العديد من العقبات 
مث���ل العام���ل االقتصادي 
في املدخالت واملخرجات، 
إل���ى صعوبة  باإلضاف���ة 
الذي  وضعف فن االبتكار 
يعتبر جوهر التنافسية في 
اآلونة األخيرة، وعلى الرغم 
من ذلك فإن تلك احلاضنات 

في املجتمع تكون قادرة في 
املس���تقبل على االستمرار 
والتطور وتنشيط عجلة 
االقتص���اد، وتوفير بيئة 
مالئمة لنش���أة املش���اريع 
الصغيرة وحمايتها لزيادة 
فرص���ة جناحه���ا وتبني 
املواهب احلرفية وتسويقها 
محليا وخارجيا، ولتحقيق 
ذلك يجب علينا أن نسعى 
لتحقيق العديد من األهداف 
الت���ي متكنا م���ن رؤيتنا 

املستقبلية كاالتي:
توفير بيئة تدريبية ذات 
كفاءة عالي���ة، فتح موارد 
تس���ويقية لألسر املنتجة 
محليا وخارجيا، إنش���اء 
حضانة تتبن���ى املواهب 
احلرفية لصقلها وتنميتها، 
تس���هيل قنوات االنتساب 
للبرامج التدريبية التابعة 
للمشروع، تنمية املجتمع من 
خالل دعم العمل واالنتاج 
والتح���ول من املس���اعدة 
إلى املش���اركة الفعالة في 
االقتصاد الوطني، فتح منافذ 
تدريبية معتمدة في جميع 
محافظات الكويت، خلق روح 
املنافسة وااليجابية ونشر 
الريادة في املجتمع،  روح 
تنش���يط عجلة االقتصاد 
من خالل املساهمة في خلق 
مشاريع قوية ورائدة، نشر 
الوع���ي املجتمعي بأهمية 
املشاريع الصغيرة كإحدى 
دعائم االقتصاد وترسيخ 
اليدوي في  العم���ل  ثقافة 

املجتمع. 
ومع هذا ال يقف املشروع 
عند ذلك احل���د، حيث إنه 
إنتاج  الطريق لتس���ويق 
املع���ارض الدائم���ة داخل 
الكويت وخارجها، ويدعو 
املش���روع إل���ى االنضمام 
للدورات التدريبية والورش 

شروط االنتساب
لـ »بوتيك 33« 

تاريخ احلاضنات

آلية قبول املشروعات 

٭ ان تكون املتقدمة كويتية 
اجلنسية. 

٭ أن تكون ضمن الفئة العمرية 
من 21 الى 40 عاما.

٭ إعداد وتقدمي تقرير أولي 
عن املشروع وعرضه على جلنة 

التقييم. 
٭ اجتياز بعض الدورات 

التدريبية التي تقدمها احلاضنة.

بدأت فكرة احلاضنات في 
أميركا مع بداية الثمانينيات، 

وأخذت بها فيما بعد دول 
أخرى في أوروبا كفرنسا 

وأملانيا وبريطانيا وغيرها ثم 
دول شرق آسيا مثل اليابان 
وكوريا اجلنوبية، وانتقلت 
هذه الفكرة الى العديد من 

دول العالم املتقدمة ووصلت 
الى الدول النامية مثل تركيا 
والهند التي طبقتها منذ 20 
عاما، وهناك عدد من الدول 

العربية أنشأت هذه احلاضنات 
ومنها تونس والبحرين وعمان 

واالردن، فاحلاضنة هي أداة 
للتنمية االقتصادية تساعد على 
تسريع جناح األعمال وأصحاب 
االفكار اخلالقة من خالل تقدمي 
منظومة من اخلدمات ومصادر 

الدعم املتنوعة لهم.

يضم مشروع »بوتيك 33«، 
والذي يقع في منطقة السالم 

عددا من احملالت التجارية 
التي توفرها وزارة الشؤون 
للمبادارت دون مقابل، على 
ان يكون وفق آلية معتمدة، 
مثل التقدم بفكرة املشروع 

واجلدية في التنفيذ، ثم 
يعرض على اللجنة املختصة 
للموافقة، فور موافقة اللجنة 

يتم تسليم املكان للمبادرة 
لتسويق منتجاتها، وحترص 

الوزارة على خضوع 
املبادارات وبشكل دائم 

لدوارت تدريبية ضمن برنامج 
»من كسب يدي«، والذي 

تنفذه الوزارة منذ سنوات.

»ال تأتي ألسرتي بكيلو سمك بل اعطني صنارة وعلمني الصيد«، مقولة اطلقتها وزارة 
الشؤون وتحديدا قطاع التنمية االجتماعية قبل عدة سنوات، وطبقتها على ارض الواقع 

عبر مشروع تنموي لمساعدة االسر المتعففة التي تستفيد من بند المساعدت االجتماعية، 
وكانت البداية بتقديم دورات تدريبية للسيدات من ربات المنازل ضمن برنامج »من كسب 

يدي« وتطور فيما بعد ليكون موال مخصصا لتسويق منتجات السيدات المبادارت ضمن 

المشروعات الصغيرة تحت مسمى »بوتيك 33 «، حيث يعد الحاضنة الحديثة للمبادرات 
التي وصل عددهن حاليا الى 44 مبادرة، والقى المشروع كل الدعم والتشجيع من وزيرة 

الشؤون االجتماعية هند الصبيح ووكيل الوزارة د. مطر المطيري والوكيل المساعد لقطاع 
التنمية علي الرومي، الذين وجهوا بدعم المبادرات وتسهيل اجراءاتهن ومساندتهن 

لتنفيذ مشروعاتهن الصغيرة. ويشعر الداخل الى »بوتيك 33« بتمايزه عن اي مول تجاري 

فهو »مجاني« وليس استثماريا، وتوفر من خالله وزارة الشؤون المحالت واالجنحة لتسويق 
انتاج المبادرات، باالضافة الى معامل مصغرة النتاج الكاكاو ومطبخ للمأكوالت ومعمل 

مصغر للعطور، ولتسليط الضوء على هذا المشروع التنموي قامت »األنباء« بجولة في اركان 
»بوتيك 33«، وتحدثت مع مديرة المشروع شعاع القصيبي عن اهداف وانجازات وآلية 
العمل والشروط الالزمة لمنح المبادرات محالت في المشروع، وفيما يلي التفاصيل: 

بشرى شعبان - كريم طارق 
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افتتح مؤمتر االحتاد العربي لعمال النفط واملناجم والكيماويات حتت رعاية رئيس مجلس الوزراء

العمير: »البديل« ال يستهدف أحدًا وُوضع لرفع الرواتب املنخفضة 
وتخفيف إنتاج »أوپيك« على طاولة االجتماع املقبل 4 ديسمبر

ومكتس���باتهم واس���تثناء 
النفطي من تطبيق  القطاع 

البديل االستراتيجي.
وقال إن استضافة املؤمتر 
جاءت بناء على دعم احلكومة 
وإميانها بأهمية دور العاملني 
وحركتنا النقابية ودورنا في 
التمثيل املشرف للكويت في 

احملافل الدولية.
وأعرب ع���ن أمله في أن 
يس���اهم املؤمتر في تذليل 
العقبات التي تواجه الطبقة 
العاملة في مختلف البلدان 
العربية وان تثمر اللقاءات 
جناحات تصب في مصالح 
العامل���ني، وكذل���ك تعزيز 
املكتسبات واحلقوق العمالية 
والدف���اع ع���ن اإلجنازات 
النقابية للعاملني بالقطاع 
النفط���ي والذي���ن ميثلون 
نواة اإلنتاج وحجر األساس 

لالقتصاد الوطني العربي.
وأعرب ع���ن تطلعه إلى 
أن يدع���م االحت���اد العربي 
كل مطالب ومساعي احتاد 
عم���ال البت���رول وصناعة 

البتروكيماويات الكويتي.
وتابع قائال: »وأؤكد في 
هذه املناسبة، أن احتاد عمال 
البترول لم ولن يدخر جهدا 
للحفاظ على حقوق العاملني 
ومكتس���باتهم، واستثناء 
النفطي من تطبيق  القطاع 

البديل االستراتيجي«.
من جانب���ه، قال رئيس 
التنفيذي لالحتاد  املجلس 
العربي لعمال النفط واملناجم 
والكيماويات أحمد عبداحلميد 
الفيلكاوي إن اجتماعنا هذا 
الكويت ميثل  عل���ى أرض 
بعدا عربيا هاما السيما أنه 
يتناغ���م مع ال���دور الفاعل 
والهام الذي تلعبه الكويت 

من أثر إيجابي على تنشيط 
الصناعات واالستثمارات في 

هذا املجال.
وحول ق���رارات أوپيك 
املقبلة، ق���ال: »إن أي قرار 
سيخرج من أوپيك سيكون 

هناك التزام به«.
وعن املطالبات بتخفيض 
كل  إن  ق���ال  احلص���ص، 
املقترح���ات محل دراس���ة 
وس���تتم مناقش���تها خالل 
اجتماع أوپيك في الرابع من 
الش���هر املقبل، مشددا على 
أن تعافي األس���عار مرتبط 

بتعافي االقتصاد العاملي.
وأكد العمي���ر في كلمته 
خالل افتتاح املؤمتر حرص 
احلكومة الكويتية على دعم 
احلرك���ة النقابية الكويتية 
العربية  وتعزيز مكانته���ا 
والعاملية، الفتا إلى احلرص 
على تقدمي الدعم واملساندة 
للنقابيني الذين يبذلون كل 
جهد لدعم القضايا العاملية.  
وأضاف: نتابع دور االحتاد 
العربي لعمال النفط واملناجم 
والكيماوي���ات م���ن خالل 
الصورة املشرفة التي ينقلها 
لنا إخواننا باحتاد البترول 
ومتثيلهم بهذا االحتاد العربي 
الهام. ونؤكد أننا فريق واحد 
العمال في مختلف  لنصرة 
البلدان، وان املسؤولية امللقاة 
على عاتقكم إمنا هي محط 

اهتمام اجلميع.

استثناء القطاع النفطي

من جانب���ه، أكد رئيس 
البت���رول  احت���اد عم���ال 
البتروكيماويات  وصناعة 
يوسف الكندري ان االحتاد 
لم ولن يدخر جهدا للحفاظ 
العامل���ني  عل���ى حق���وق 

النقابي بني أعضاء منظماتنا 
النقابية على مستوى الوطن 

العربي.

انقسام العمال

من جهته، قال األمني العام 
لالحتاد العربي لعمال النفط 
واملناجم والكيماويات فوزي 
عبدالباري إن األمة العربية 
كله���ا ش���عوب وحكومات 
سياس���ية  ومنظم���ات 
واجتماعية ونقابية تعاني 
معاناة لم تعانيها من قبل 
أمامنا ما مت  حيث اتض���ح 
تنفيذه من مخططات تسعى 
إليها بلدان كبيرة وكثيرة ما 
يدعونا النتباه إلى ما يحاك 
ويدور في بلداننا العربية.

وذك���ر أن الظروف التي 
مت���ر به���ا األم���ة العربية 
على النواح���ي االجتماعية 
والسياسية وتأثر التنظيم 
النقاب���ي في الوطن العربي 
وظهر على الس���طح عمالء 
كثيرين حتت لواء النقابات 

املستقلة. 
وذكر أن تأثير هذه املواقف 
على العم���ال وعلى مواقع 
العمل قد زادت االضطرابات 
واإلضرابات ونتج عن ذلك 
خلق كيان���ات وتنظيمات 
نقابية ال مبرر لوجودها مما 
أدى النقسام العمال دون سند 
من القوانني، إال أنه من حسن 
الطالع أن تتماسك احلركة 
النقابي���ة العربي���ة بقيادة 
الدول���ي لنقابات  االحت���اد 
العمال العرب وتناضل من 
أجل وحدة العمال العرب وان 
استمر االحتاد العربي لعمال 
النفط واملناجم والكيماويات 
بااللت���زام بكل م���ا يدر من 

االحتاد الدولي.

ما هو جديد في مجال صناعة 
البترول والبتروكيماويات 
باعتبارها الصناعة العصب 
لكل االقتصاد العاملي ولكل من 

يسعى إلى إحراز التقدم.
وزاد: إننا مطالبون اليوم 
بأن نعمل على تفعيل قرارات 
العربية ملا  العم���ل  منظمة 
لها م���ن آث���ار إيجابية في 
الكثير من املش���كالت  حل 
التي تواجه عمالنا ودولنا 
لذا فإن  العربي،  في وطننا 
النظرة املستقبلية للواقع 
العربي يستدعي فهما أعمق 
للتحوالت واملتغيرات الدولية 
والتي أصبحت تعيد رسم 
املشهد السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي في العالم، ومن 
هن���ا ال بد أن يضع احتادنا 
السياس���ة املستقبلية التي 
متكنه من املساهمة الفاعلة 
في إحداث التغيير احلقيقي 
بني صف���وف النقابيني في 
منظماتنا النقابية، وذلك من 
خالل االستمرار في التدريب 
ال���ذي يقدمه املعهد العربي 
ف���ي كل املجاالت  للبترول 
بغرض إعداد القائد النقابي 
الواعي واملدرك والقادر في 
الوقت نفسه على مواجهة 
كل العقبات واملساهمة بشكل 
إيجابي في إحداث املتغيرات 
التي تدفع بنا نحو التقدم.

وأكد استعداد أعضاء احتاد 
البترول والبتروكيماويات 
في الكوي���ت لوضع جميع 
اإلمكاني���ات التي تس���اهم 
وتدعم االحتاد العربي لعمال 
النفط واملناجم والكيماويات 
في كل املجاالت بصفة عامة 
التثقيف والتدريب  ومجال 
بصفة خاصة ملا سيحققه من 
آثار مباشرة على رفع الوعي 

على الساحة الدولية بصفة 
عام���ة والعربي���ة بصف���ة 
خاصة، الس���يما ان وطننا 
العربي مير اآلن مبنعطف 
خطير يواجه مستقبل األمة 
العربية كلها بل امتد أثره إلى 
بعض ال���دول في العالم أال 
وهو اإلرهاب والذي أصبح 
ال وطن له وال هوية ولكنه 
بات يهدد مستقبل دول كثيرة 
األمر ال���ذي أصبح معه من 
الضروري وضع استراتيجية 
عربية ملواجهته، السيما ان 
األخط���ار حتيط بنا من كل 
جانب وهذه األخطار أول ما 
تؤثر فيه وعليه هو االقتصاد 

والسعي نحو تدميره.

آثار األزمة المالية

وقال إنه ال بد أن ننتبه 
آلثاره املباشرة على العمال 
خاصة أن نسبة البطالة قد 
ارتفعت ف���ي معظم بلداننا 
العربية وهذا م���ا يجعلنا 
نناقش كل املش���كالت التي 
خلفتها األزمة املالية العاملية 
والتي ما زالت تلقي بآثارها 
السلبية على دولنا العربية 
ومن ثم يقع تأثرها املباشر 
على الظ���روف االقتصادية 
واالجتماعي���ة لعمالنا في 

الوطن العربي؟
إلى  وأكد أهمية االنتباه 
ضرورة االهتمام بالتدريب 
املهني والتقني لعمالنا ملواكبة 
التغي���رات التكنولوجي���ة 
الت���ي تواجهنا  احلديث���ة 
وتنتقل إلين���ا من مختلف 
دول العالم املتقدم، باإلضافة 
إلى أهمية التعاون املشترك 
فيما بيننا في نقل اخلبرات 
خاصة في صناعاتنا والتي 
تتطلب دائما االستعداد لكل 

أسامة أبوالسعود

ذكر وزير األشغال ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
د.عل���ي العمي���ر ان البديل 
اإلستراتيجي موجود حاليا 
في جلنة املوارد البش���رية 
انه  األم���ة، مؤكدا  مبجلس 
وض���ع ليكون ف���ي صالح 
منخفضي الدخل وليس من 
أجل تخفيض الرواتب التي 
يتمتع به���ا موظفو القطاع 

النفطي.
العمير، قبيل  وأض���اف 
ص���دور مرس���وم تكليفه 
بحقيب���ة األش���غال إضافة 
إلى حقيبة »مجلس األمة«، 
في تصريحات للصحافيني 
على هامش مؤمتر االحتاد 
النف���ط  العرب���ي لعم���ال 
واملناجم والكيماويات حتت 
رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك: 
نريد أن نطمئن بأن البديل 
اإلستراتيجي وضع لتحسني 
الرواتب املنخفضة وليس من 

أجل حرب على أي أحد.
وع���ن اجتم���اع أوپيك 
املقبل، ق���ال العمير: أتوقع 
ان تكون مخرجاته إيجابية 
وتعكس نوعا من االستقرار 
على األس���واق ومبا يصب 
في مصلحة املس���توردين 
واملصدرين، مبينا ان تراجع 
األس���عار يعود ف���ي املقام 
األول إل���ى فائ���ض اإلنتاج 
الطلب  باإلضافة لتراج���ع 
العاملي، وتوقع أن تتحسن 
معطي���ات األس���عار والتي 
تراوح في مستوى منخفض 
حالي���ا، مؤك���دا ان ارتفاع 
األسعار سيكون في صالح 
املنتجني واملستهلكني ملا له 

جانب من التكرميتكرمي أحمد الفيلكاوي د.علي العمير ملقيا كلمته

درع تقديرية من االحتاد العربي للبتروكيماويات إلى د.علي العمير د.علي العمير ونزار العدساني وفوزي عبدالباري وأسعد السعد وسعد العازمي وعدد من القيادات النفطية في مقدمة احلضور

أي قرار سيخرج
من »أوپيك« سيكون 

هناك التزام به 
وتعافي األسعار 
مرتبط بتعافي 

االقتصاد العاملي

تراجع أسعار النفط 
يعود في املقام األول 

إلى فائض اإلنتاج 
باإلضافة لتراجع 
الطلب العاملي

الكندري: احتاد عمال 
البترول لم ولن 

يدخر جهداً للحفاظ 
على حقوق العاملني 

ومكتسباتهم واستثناء 
القطاع النفطي 

من تطبيق البديل 
اإلستراتيجي

انطالق أعمال مؤمتر الكويت للطاقة املستدامة

العدساني: انخفاض أسعار النفط يدعم التوجه نحو مشاريع الطاقة املتجددة
أحمد محمود

انطلقت أمس أعمال مؤمتر الكويت للطاقة 
املستدامة حتت عنوان »حتقيق رؤية الكويت 
للطاقة 2030« برعاية املؤسسة العامة للبترول 
الكويتية وبدعم م���ن وزارة الكهرباء ومعهد 
الكويت لألبحاث العلمية وتس���تمر أنشطته 

حتى الثالث من ديسمبر املقبل.
وقال نزار العدس���اني الرئيس التنفيذي 
ملؤسس���ة البترول الكويتية ان اسعار النفط 
شهدت انخفاضا كبيرا منذ منتصف عام 2014، 

مشيرا إلى انه رمبا تشهد مزيدا من االنخفاض، 
االمر الذي يدفع باجتاه دعم أكبر للطاقة املتجددة 
والنظيفة. وأضاف العدساني ان هناك توجها 
بحلول عام 2030 لالعتماد على الطاقة النظيفة 
في املشروعات التي تقوم بها البالد باإلضافة 

إلى دعم تطوير مشروعات الطاقة املتجددة.
م���ن جانب���ه، ق���ال الرئي���س التنفيذي 
لشركة نفط الكويت هاشم هاشم ان اخلطة 
االس���تراتيجية التي تقوم بتنفيذها الشركة 
تستهدف الوصول بالطاقة االنتاجية إلى 3 
ماليني برميل يوميا بحلول 2015 ونحو 3.650 

ماليني برميل بحلول 2020.
واضاف هاشم على هامش كلمته في مؤمتر 
الكويت للطاقة املستدامة أن شركة نفط الكويت 
وقعت عقودا خالل العامني املاضيني من اجل 
تطوي���ر انتاج حقول ش���مال وغرب الكويت 
للوصول بالطاقة االنتاجية للشركة إلى 3.6 

ماليني برميل يوميا.
واشار الى أن الشركة تستهدف الوصول 
بالطاقة النظيفة في مشاريعها إلى 8% العام 

2020 و15% بحلول العام 2030.
على اجلانب اآلخر، أكد الوكيل املس���اعد 

لشبكات النقل بوزارة الكهرباء ضرورة العمل 
للحد من تفاقم معدالت االستهالك العالي للكهرباء 
في البالد، مشيرا إلى ان هناك جهودا تعقدها 
جلنة الترشيد في الوزارة لتقليل معدل الزيادة 
السنوية لس���اعات الذروة للطاقة الكهربائية 

من 8% إلى %3.
واش���ار الى أن الدعم الذي تقدمه الكويت 
للكهرباء واملاء يصل إلى نحو 3 مليارات دينار، 
مشيرا الى أن العمل يجري على استكمال خطة 
بلوغ الطاقات املتجددة الى نحو 15%% من االنتاج 

)أحمد علي(الكلي للطاقة الكهربائية حتى 2030. نزار العدساني متحدثا خالل املؤمتر   

عبدالباري:
ما مت تنفيذه

من مخططات 
تسعى إليها بلدان 

كبيرة وكثيرة
 يدعونا لالنتباه
إلى ما يحاك

 ويدور في بلداننا 
العربية

الفيلكاوي: اجتماعنا 
اليوم يؤكد الدور 

الذي تلعبه
الكويت على 

الساحتني الدولية 
والعربية السيما 
أن وطننا العربي 

مير اآلن مبنعطف 
خطير أال وهو 

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

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

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

ت�شاقط ال�شعر.

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

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

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

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.

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

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

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

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

ت�شاقط ال�شعر .

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

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

ليزر الجسم كاماًل
100 د.ك

مهلهل اخلالد

»البلدي« يبحث إقامة صرح الشهيد في »مبارك العبداهلل«
يبح����ث املجلس البلدي 
خالل اجتماعه اليوم برئاسة 
مهلهل اخلالد توصية باقامة 
ص����رح الش����هيد وزراعات 
جتميلية في ضاحية مبارك 

العبداهلل.
من جانب آخر سيتم خالل 
اجللسة الدعوة لعقد اجتماع 
الفنية بتش����كيلها  اللجنة 
اجلديد بعد اعتماد اعضائها 
7 بدال من 14 حيث س����يتم 

انتخاب الرئيس واملقرر.
من جهة اخرى يتضمن 

جدول األعمال التالي:
٭ طلب شراء القسيمة رقم 
1 و2 مبنطقة الساملية قطعة 
رقم 19 لتنفيذ مبنى مواقف 

السيارات متعدد األدوار.
٭ طل����ب تخصيص موقع 
حملطة حتويل رئيسية بابعاد 
50م×60م جهد 132/ 11 ك.ف 
خلدمة مشروع مركز عبداهلل 
الثقاف����ي مبنطقة  الس����الم 

الساملية.
٭ طل����ب وزارة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل تخصيص 
ارض لفرع التموين واجلملة 
بالقطعة 4 مبنطقة السالم.

املقدم بش����أن  الكت����اب  ٭ 
تخصيص ارض بديلة حملول 
الواقع في منطقة  الكهرباء 

سلوى قطعة رقم 7.
الرد على سؤال العضو  ٭ 
الكندري بش����أن  عب����داهلل 

أوضاع النظافة في البالد.
الرد على سؤال العضو  ٭ 
يوسف الغريب بشأن اسباب 

تأخير انش����اء املستوصف 
الصحي في منطقة سلوى 

قطعة 11.
الرد على سؤال العضو  ٭ 
الكندري بش����أن  عب����داهلل 
تخصيص موقع ملركز خدمة 
الش����احنات وباصات النقل 

اخلارجي.
٭ محضر اجتم����اع جلنة 
تقصي احلقائق بشأن زيادة 
نسبة البناء رقم »2015/01« 

املنعقد يوم 22 اجلاري.
٭ محضر اجتم����اع جلنة 
محافظة حولي »2015/09« 

املنعقد يوم 8 اجلاري.
٭ طلب اعداد تقرير بشأن 
املوافق����ة عل����ى متديد قرار 
املجل����س البل����دي اخلاص 

باقامة سيرك الدقي.
اقام����ة صرح للش����هيد  ٭ 
وزراعات جتميلية واعمال 
تنسيق للموقع وذلك بالدوار 
الواق����ع بضاحي����ة مبارك 

العبداهلل قطعة 7.
٭ االقت����راح املق����دم م����ن 
العضوين م.علي املوسى، 
د.حسن كمال بشان استحداث 
الشارع  التفاف فوقي على 
الرئيسي بني منطقتي املسايل 
قطعة رق����م 5 والفنيطيس 

قطعة رقم 2.
٭ االقتراح املقدم من نائب 
البلدي  رئي����س املجل����س 
مش����عل اجلويسري بشأن 
حتديث معالم مقبرة العوازم 

»عشيرج« بالدوحة.

مانع العجمي مترئسا ورشة العمل 

خالل ورشة عمل نظمتها اللجنة البيئية بالتعاون مع مسؤولي شرطة البيئة

العجمي: على اجلهات املعنية إيجاد آليات مناسبة 
لتطبيق قانون البيئة اجلديد

دع���ا رئي���س اللجن���ة 
البيئية في املجلس البلدي 
الى ضرورة  العجمي  مانع 
تعاون اجلهات املعنية في 
الدولة لتق���دمي آلية عملها 
بشأن تطبيق قانون البيئة 

اجلديد.
وقال العجمي بعد ورشة 
العمل التي نظمتها اللجنة 
بحضور املسؤولني عن شرطة 
البيئة ومس���ؤولي البلدية 
القانون  بانه متت مناقشة 
اجلديد املعدل 99/2015 ومت 
االستماع الى وجهات النظر 

ودور اجلهات املعنية، مشيراً 
الى ان مس���ؤولي ش���رطة 
البيئة قدموا شرحا للدور 
الفعال الذين يقومون به من 
خالل هذا القانون للمحافظة 
على البيئة الكويتية، مطالبا 
اجله���ات املعني���ة بتقدمي 
اللوائ���ح اخلاصة بها التي 

تتماشى مع القانون.
 واضاف: قرر االعضاء 
عقد ورشة عمل أخرى ستتم 
دعوة العدي���د من اجلهات 
احلكومية لها مثل »الكهرباء« 
و»اجلم���ارك« و»الطيران 

و»األش���غال«  املدن���ي« 
و»الزراعة« وإدارات النظافة 
أفرع بلديات  والسالمة في 
احملافظات، لالس���تماع الى 
وجه���ات نظره���م ورد كل 

جهة. 
وشدد على ضرورة تعاون 
اجلهات املعنية مع شرطة 
البيئة لضبط املخالفات التي 
يقوم بها املخالفون للقانون، 
مشيرا الى ان اعضاء اللجنة 
س���يقومون بجولة تفقدية 
ملناطق البر ملتابعة االوضاع 

البيئية هناك.

إصدار وجتديد 1391 رخصة في »األحمدي«
كشفت التقرير الذي أعدته إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة تراخيص 

اخلدمات البلدية بفرع بلدية محافظة األحمدي بإصدار وجتديد 1391 رخصة صحية 
وإعالنية خالل شهر أكتوبر املاضي.

وأشار التقرير إلى أن قسم الشهادات الصحية في إدارة تراخيص اخلدمات البلدية 
أصدر1271 رخصة صحية اشتملت على إصدار 387 رخصة جديدة باإلضافة إلى جتديد 
873 رخصة إلى جانب إصدار شهادتي بدل فاقد، وكذلك مت حتصيل مبلغ 9240 دينارا 

كرسوم إلصدار تلك الرخص.
وأوضح التقرير أن الرخص تضمنت إصدار 33 طلب موافقة لترخيص صحي وإصدار 
333 شهادة صحية و13 ترخيص سيارة نقل مواد غذائية و8 تراخيص تناكر مياه عذبة.
وذكر التقرير أن مراقبة تراخيص اإلعالنات قامت بإصدار 120 ترخيص إعالن، شمل 

جتديد 75 رخصة وإصدار 45 رخصة جديدة برسوم 11816.300 دينارا، شملت 32 
ترخيص إعالنات محالت و3 إعالنات مظلة و4 إعالنات ملركبات خاصة و6 تراخيص 

إعالنات مؤقتة.
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ال�شامليـــــــة - خلــــف حديقـــــة ال�شـــعـــب - بــــرج املطــــوع الطبـــي - الدور )9+8(
م�شتو�شف 

مونتانا كلينك 180clinic& 25621305         50601158   

تنظيف األسنان
+ التبييض بالليزر

 األمريكي + قلم التبييض
الفوري للمناسبات

فقط 59 د.ك

التقويم السريــع
 المعدني بدون خلع

التبييض المنزلي39د.ك999 د.ك

خــــلــــع وزراعــــــــــة 
وتــركــيــب األســـنـــان  
بــنــفــــــــس الـــــــــــوقــت

عرو�ض ال�صيف

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

35 K.D 100 K.D
توريد اللثة

للفك الواحد

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

35 K.D85 K.D
تبيي�ض منزيل

ابت�شامة هوليود
لل�شن الواحد

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

Hot Line 60332914 - 60334873

اال�صت�صارة 

وفتح امللف 

جمانًا

الغدير كلينك م�صتو�صف

25713016
25713017 

أمراض النساء والمساعدة على اإلنجاب

عالج حاالت تاأخير الحمل 

عالج حاالت االإجها�ض المتكرر

التلقيح ال�صناعي 

اأطفال االأنابيب 

الحقن المجهري

اختيار نوع الجنين بالحقن المجهري

خبرة في جميع عمليات
التجميل النسائية

مركز يــونيفـرسـال الطبي

ــــب بـــانـــضـــمـــام الــــدكــــتــــور/مــــمــــدوح مــنــاع  ــــرح ي
ـــون-األردن  ـــي ـــع ـــل مــــن مـــركـــز الـــشـــامـــي ل
اخـــــــصـــــــائـــــــي طـــــــــب وجـــــــــــراحـــــــــــة الـــــعـــــيـــــون 
ــي لــلــعــيــون بــريــطــانــيــا( ــم ــال ــع )الــــبــــورد الـــعـــربـــي- الــمــجــلــس ال

Universal Medical Center

الرقعي - قطعة 2 - ق�صيمة 78 - خلف فندق رمادا -  تليفون: 24991990 -66625329- فاك�ض: 24991994

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

> جتميـــــــل الأنف باجلراحة وبـــــــدون جراحة باحلقن.

ـــــــه والرقــبــة. > جتميل الأذنــني واجلفــون و�شــــــــــد الوجـــ

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

ـــــــون واملــيـــزو. ـــــــن الـــبـوتـــوكـــــ�ـــــــض والـفلـــرز والـــدهـــــ > حقـــ

> عالج اأن�شـــــــداد الأنف وال�شـــــــخري واجليـــــــوب الأنفية.

ال�شـــــــوت. وبحـــــــة  الأذن  واأمرا�ـــــــض  الـــــــدوارِ  >حـــــــالت 
الراديـــــــو.  مبوجـــــــات  واللحميـــــــة  اللـــــــوز  >جراحـــــــة 

 ال�شعب البحري

 5 - 8 م�شاء

22616122 / 99606081
@dr_abdulmohsin_jafar

بروفي�صور )م( دكتوراه )الزمالة( كندا- 1994

إغالق 3 مطاعم وحترير 49 مخالفة في الفروانية
تواصل بلدية محافظة الفروانية حمالتها وجوالتها لتطبيق 
القوانني واللوائح على مختلف األنشطة، حيث تتوالى تلك 
احلمالت على مدار الس����اعة لتشمل جميع احملالت الغذائية 
واألسواق املركزية واملخازن واملطاعم، بهدف قطع الطريق 
أمام املتجاوزين لألنظم����ة واللوائح، لضمان وصول املواد 
الغذائية إلى املستهلك سليمة ومطابقة لالشتراطات الصحية 

التي نصت عليها لوائح وأنظمة البلدية.
في هذا السياق، قام جهاز فريق طوارئ الفروانية برئاسة 
نائب رئيس الفريق خالد الردعان وعدد من مفتشي الفريق 
ومبتابعة مدير بلدي����ة محافظة الفروانية م.محمد العرادي 
بجولة تفتيش����ية مبنطقة العارضية احلرفية على املطاعم 
ومحالت التجهيزات الغذائية واملطابخ املركزية، وأس����فرت 

اجلولة عن ضبط مواد غذائية مجهزة للبيع وغير صاحلة 
لالستهالك اآلدمي، وحترير 18 مخالفة للعمل قبل احلصول 
على ش����هادة صحي����ة، كما مت إغالق 3 مطاع����م لعدم توافر 
االشتراطات الصحية املطلوبة من حيث األواني املستخدمة 
غير الصاحلة، وعدم االلتزام بقواعد النظافة العامة، وحترير 
31 مخالفة ملختلف األنش����طة التي تقوم ببيع وعرض املواد 

الغذائية.
هذا وتناش����د بلدية محافظة الفروانية أصحاب احملالت 
واملطاعم االلتزام باللوائح التي اقرتها البلدية، حتى ال يقعوا 
حتت طائلة القانون، داعية املواطنني واملقيمني إلى عدم التردد 
في اإلبالغ عن أي مخالفة على اخلط املباشر 1844448 الذي 

أوان غير نظيفةغلق احد املطاعم لعدم توافر االشتراطات الصحيةيتلقى الشكاوى على مدار 24 ساعة.



وق��ع اختي��ار اجلائ��زة 
للمرة  األوروبية للشباب 
الثانية عل��ى التوالي على 
الكويتية منار  املهندس��ة 
احلشاش لتكون مرشدا في 
التعليمي  برنامج اجلائزة 
»أجنح��ة النج��اح« وهي 
الوحيدة التي مت اختيارها 
للدورة  أوروبا  من خارج 
الثاني��ة للجائزة ضمن 13 

خبيرا أوروبيا. 

كرمت األمانة العامة ملجلس 
التعاون اخلليجي رئيسة بعثة 
مجلس التعاون اخلليجي في 
بروكسل أمل مجرن احلمد 
وعددا من الكفاءات النسائية 
العامالت في األمانة العامة.

واعتبرت احلمد هذا التكرمي 
الذي أقامت��ه األمانة العامة 
مبنزل��ة تقدي��ر وعرف��ان 
للكويت وللمرأة اخلليجية 
عموما، داعية لالس��تمرار 

في تنظيم مثل هذه اللقاءات 
لتحفيز املرأة اخلليجية على املزيد من العطاء واإلس��هام 

في دفع مسيرة مجلس التعاون.
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متميزاتنساء
ألنها نصف املجتمع وأثبتت أنها تستطيع تولي مناصب قيادية 

وحتقق جناحا فيها أرادت »األنباء« تسليط الضوء عليها من خالل »نساء متميزات«
للتواصل مع الصفحة

excpwomen@alanba.com.kw 

إعداد: رندى مرعي

ليلى العثمان أديبة وروائية 
كويتية معاص��رة، ولدت في 
الكويت في بيت يهتم باألدب، 
فوالده��ا عبداهلل العثمان كان 
ش��اعرا وكان له منتدى أدبي 
كبير، بدأت محاوالتها األدبية 
وه��ي على مقاعد الدراس��ة، 
ثم بدأت النش��ر في الصحف 
احمللي��ة منذ ع��ام 1965 في 
القضايا األدبية واالجتماعية، 
والتزمت منذ ذلك احلني ببعض 
الزوايا األسبوعية واليومية في 

الصحافة احمللية والعربية. 
أع��دت وقدمت ع��ددا من 
البرام��ج األدبية واالجتماعية 

في وس��ائل اإلعالم من إذاعة وتلفزيون، وتولت مهام أمني سر 
رابطة األدباء الكويتية لدورتني ملدة أربع س��نوات، كما تواصل 
كتابة القصة القصيرة والرواية والنشاطات الثقافية داخل الكويت 
وخارجها، واختيرت روايتها »وسمية تخرج من البحر« ضمن 
أفضل مائة رواية عربية في القرن الواحد والعشرين، وحتولت 
الرواي��ة املذكورة إلى عمل تلفزيوني ش��اركت فيه الكويت في 
مهرجان اإلذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وقدمت الرواية ذاتها على 

املسرح ضمن مهرجان املسرح للشباب عام 2007.
وتشارك العثمان في العديد من اجلمعيات فهي عضو رابطة 
األدباء الكويتيني، واحتاد الكتاب العرب، واالحتاد العام للكتاب 
والصحافيني الفلسطينيني، وجمعية الصحافيني الكويتية، ومنظمة 
العفو الدولي��ة- فرع الكويت، ومنظمة حقوق اإلنس��ان- فرع 
الكويت، كما أنها عضو جلنة من جلان املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، عضو اجلمعية الثقافية النس��ائية الكويتية، 

واملجمع الثقافي العربي في بيروت وغيرها.
وقامت العثمان بترجمة مجموعة قصص إلى اللغة الروسية 
ضمن كتاب »رياح اخلليج«، ومجموعة ترجمات لقصص باللغة 
اإلجنليزية نش��رت في مجالت متخصص��ة، ومجموعة كاملة 
باللغة األملانية حتت عنوان »اجلدران تتمزق«، عن دار أورينت 
للنشر عام 1988، ومجموعة ثانية بعنوان »زهرة تدخل احلي« 
عام 1993، عن دار أورينت للنش��ر، ومجموعة باللغة الپولندية 
مختارة من مجموعاتها القصصية حتت عنوان »امرأة في إناء« 

عام 1991. 
ومن مؤلفاتها »امرأة في إناء«، و»الرحيل«، و»في الليل تأتي 
العيون«، و»احلب له ص��ور«، و»فتحية تختار موتها«، و»حالة 

حب مجنونة«، و»احلواجز السوداء« وغيرها. 

قدوة نسائية

أخبار املرأة

أش��ار تقرير التنمية البشرية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
لعام 2014 إلى أن حصة املرأة في الكويت في القوى العاملة تبلغ 
43.3%، وقد أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية ووزيرة الدولة 
لش��ؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن املرأة الكويتية 
خالل السنوات األخيرة نالت كل حقوقها، وهناك العديد من 
املشاريع التي تخص املرأة ضمن خطة التنمية والتي تسعى 

وزارة التخطيط لتنفيذها.
وكشفت الصبيح عن قيام مشروع جديد في منطقة الساملية 
مشابه لبوتيك 33 للنس��اء الكويتيات املبادرات وذلك ضمن 
خطة الوزارة في مس��اندة املرأة ومتكينها من االعتماد على 
ال��ذات وعدم االعتم��اد كليا على ما تقدم��ه لها احلكومة من 

مساعدات.

ليلى العثمان 

م. منار احلشاش

أمل احلمد

    همسات نسائية
٭ إذا مللت من يومك فحاولي أن تذكري لنفسك 

خمسة أشياء يجب أن تشكري اهلل عليها، 
فالشعور باالمتنان كفيل بتحسني مزاجك ورفع 

معنوياتك وتغيير نظرتك ملا حولك.

٭ مهما كنت متميزة في فن التعامل فالبد من أن 
جتدي من يعاديك دون سبب وجيه، فال تقابلي 

عداوته بالعداوة، فعابس الوجه ميكن مقابلته 
بابتسامة بسيطة ال تكلف شيئا وإمنا تغير 

أشياء. 

لم يبعدها حصولها على بكالوريوس آداب لغة اجنليزية عن ش���غفها 
باللغة العربية، فهي فتاة كويتية حتمل معها حبها للغتها العربية وأصالتها، 
وترى أنه من واجبها أن حتافظ عليها، وتؤمن بأن اللغة هوية وال ترضى 
لنفس���ها وال ملجتمعها بغير العربية هوية وعنوانا، انها منيرة العيدان 
التي عملت مترجمة في وزارة الدفاع عقب تخرجها، إال أن هذه الوظيفة 
ل���م تلتق مع طموحاتها وأحالمها وظلت تفكر بطريقة حتقق من خاللها 
حلمها الذي يكبر يوما بعد يوم ويزيدها إصرارا على تعزيز اللغة العربية 
ف���ي كل مكان ميكن أن تصل إليه، وكان أقرب طريق إلى ذلك التوجه إلى 

األطفال الذين كانت جتد نفسها قادرة على التواصل والتعامل معهم. 
ومن هنا بدأت رحلة منيرة العيدان مع عالم اللغة، وكانت أول خطوة 
في هذا الطريق هي تقدمي استقالتها من عملها في وزارة الدفاع والتفكير في 
تأسيس ناد للقراءة وهو نادي »قصتي لألطفال«، أرادت من خالله حتقيق 
ذاتها وايصال الرسالة التي لطاملا آمنت بها أال وهي أن األدب بجميع فروعه 
دائما يعلو ويرقى باإلنسان، وأن السبيل للنهضة بالوطن يبدأ من صناعة 

اإلنسان وتبدأ هذه الصناعة من مرحلة الطفولة. 
بدأ حلمها من خالل ناد اجتماعي وثقافي وفكري وأدبي مختص بثقافة 
الطفل في الكويت ويهدف إلى صقل هوية وطنية عربية راس���خة ومتأصلة 
حملاربة انس���الخ الهوية لدى الطفل والتغري���ب، حيث رغبت من خالل هذا 
النادي، والذي كان يجتمع فيه األطفال أس���بوعيا في أحد املقاهي، أن تنمي 
موهبة القراءة والتعبير والتش���جيع على عملية البحث العلمي والفكري 

واالستنتاج إلى جانب غرس القيم واملبادئ لديهم. 
ومواصلة لتحقيق تلك األهداف كانت العيدان تختار لالطفال في النادي 
قصصا ذات طابع ديني وتراثي حتى يقتدوا بالشخصيات الدينية والتاريخية، 
معتبرة ان أقرب طريق لذل���ك كان من خالل القصص، وال تنكر 
منيرة أهمية اللغة االجنليزية وضرورتها في حياة األطفال 
ولذا أدرجت في النادي الحقا قصصا باللغة االجنليزية 

للقراءة على أن تكون اللغة العربية هي األساس. 
وبعد حتقيق النجاح واس���تقطاب عدد كبير من 
األطفال للمشاركة في النادي أرادت التوسع وتنقل 
مقرها بني إحدى احلضانات وثم في مؤسسة »لوياك« 
وبعدها كانت تقيم برامج متنوعة ملؤسسات الدولة، 
وعلى الرغم من اس���تقالتها من عملها في القطاع 
احلكومي وانتقالها للعمل في مجال غير ربحي، إال 
أنها لم تشعر بالندم وذلك ألنها كانت حتصد نتائح 
مشروعها اإليجابية من خالل انضمامها إلى العديد 
من املؤسس���ات كمراقب لثقافة الطفل أو كمديرة 
برامج وكتب أطف���ال وغيرها، ولكن األهم 
كان اختيارها عام 2013 من قبل وزير 
التربية حينها د.نايف احلجرف لقيادة 
أكبر حملة قراءة في الكويت وهي 
»أنا أقرأ« كونها شخصية تربوية 

محبوبة لدى األطفال. 
وإل���ى جانب ه���ذه احلملة 
العي���دان  اس���تطاعت مني���رة 
الوصول أيضا إلى فئة الشباب 
من خالل برنام���ج »أنا كويتي« 
أدبيات احلوار  أراد ترسيخ  الذي 
لديهم وتعزيز حب االنتماء للوطن 
وتعزيز دورهم في املجتمع من خالل 
القصص التي يقرأونها.  وترى أن واجبها 
الوطني كفتاة كويتية ميلي عليها العمل في هذا 
املجال الذي اختارته لنفسها ولتعبر من خالله إلى كل منزل 
من خالل تعزيز الهوية العربية واإلس���المية لدى األطفال 
إال أنها واجهت العديد من املعوقات إذ تعرضت ملؤسسات 
تس���رق احلماس من املبادر برفض تنفيذ أي فكرة مجدية 
وذات منفع���ة.  وعلى الرغم من أن ذويها كانوا من داعميها 
في مش���روعها إال أن بعض أولياء األمور ال يعوا أهمية هذا 
النوع من املشاريع وأثرها اإليجابي على مستقبل أبنائهم هذا 
الى جانب ع���دم ثقتهم بقدرة فتاة التزال في أول طريقها على 

القيام مبثل هذه املشاريع الهادفة. 
ومم���ا يحزن منيرة ه���و أن أفكارها تلقى االستحس���ان من قبل 
مؤسس���ات خارح الكويت أكثر من تلك التي في وطنها املكان الذي تسعى 
ألن تكون مؤثرة فيه من خالل نش���اطاتها، وأن األسماء الكبرى التي تعمل في هذا 
املجال ال تفس���ح املجال أمام الشباب لتقدمي أي جديد كالبرامج التلفزيونية مثال فهي حتتاج 
إلى جتديد كي تخاطب احتياجات الطفل العصري وتغيير حلتها، هذا عدا الثناء واإلطراء الذي 
حتصل عليه منيرة حيث تقول إنها تأثرت كثيرا بلقب اهدتها اياه رئيسة جمعية »نقطة حليب 
اخليرية السورية« فائقة العظم عندما قرأت قصتها اجلديدة والتي حتمل اسم »نورة وأحذيتها 
الس���حرية« وأطلقت عليها لقب »أم النور«، األمر الذي أعطاها دفعا معنويا عاليا في حني أن هناك 
قلة اميان لدى البعض بأهمية القراءة أو التعليم غير املباشر وتنمية الهوايات ودورها املهم في صقل 
ش���خصية الطفل، مش���يرة إلى أن جميع معلومات التعليم اإللزامي ليست كفيلة بأن تخلق اإلبداع 
للجيل اجلديد، فنحن نهيء الطفل ملهن ال نعرفها س���تظهر مع تط���ور التكنولوجيا لذلك علينا أن 

نحرص على تنمية إبداعه أكثر من التعليم التلقيني.

منيرة 
العيدان..

 رسخت الهوية الوطنية 
واإلسالمية في نفوس األطفال وحاربت 
التغريب بالقراءة والمعرفة

مؤسسة نادي »قصتي لألطفال« أكدت أن النهضة بالوطن 
تنطلق من صناعة اإلنسان التي تبدأ مبرحلة الطفولة

نهيئ الطفل 
ملهن ال نعرفها ستظهر 

مع تطور التكنولوجيا 
في املستقبل

البرامج 
التلفزيونية حتتاج 

إلى جتديد كي تناسب 
احتياجات الطفل 

العصري 
منيرة العيدان 

)احمد علي(



النقي: اجلامعة 
متميزة ببرامجها 

وأنشطتها الطالبية 
تنمي مهاراتنا

الزنكي: املناهج 
متطورة وتتماشى 

مع أحدث املناهج 
العاملية

اسكندراني: اخترت 
الـ »Gust« عن قناعة 

لسمعتها الطيبة 
ومستواها العلمي

 »Gust« :شرارة
تنفرد بأسلوب 
تدريس خاص 
وخبرة عملية 

وعلمية ألعضاء هيئة 
التدريس

السالم: الدراسة 
فيها ممتعة وشيقة 
والدورات التدريبية 

جتعلنا جاهزين 
لسوق العمل

صفحة دورية متخصصة ُتعني بأخبار أهم الجامعات والكليات 
الخاصة في دولة الكويت، متضمنة تحقيقات وأخبار عن أهم 

األنشطة والتخصصات والمرافق الجامعية. للتواصل معنا:
Email:Editorial@alanba.com.kw

إعداد: آالء خليفة 
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ً اعتبروا برامج املاجستير فيها قيمة مضافة تصقل قدرات الطالب آملني إقرار »الدكتوراه« قريبا

خريجو »G.U.S.T« لـ »األنباء«: »جامعتنا« األفضل 
بني نظيراتها لقوة شهادتها وأجوائها االجتماعية املريحة

آالء خليفة

تأسس����ت جامعة اخلليج 
للعل����وم والتكنولوجي����ا في 
الكويت عام 2002، وتعتبر أحد 
أهم معالم الكويت التعليمية، 
حاصلة على االعتماد األكادميي 
واملؤسسي من مجلس اجلامعات 
اخلاصة، باإلضافة إلى عضويتها 
الش����رفية في »AACSB« وهي 
أعلى جهة اعتماد دولية لكليات 
إدارة األعم����ال، كما انها تتيح 
لطلبتها التسجيل املزدوج مع 
 � اجلامعة األميركية ميزوري 
التي تأسست  س����انت لويس 

عام 1839.
ومنذ أن مت تأسيس جامعة 
اخلليج، قامت بالتوقيع على 
اتفاق����ات تعاون م����ع جهات 
أكادميية في العالم مبا يكفل لها 
البدء من حيث انتهت اجلامعات 
ذات الرصيد األكادميي الكبير، 
مع اعتمادها للمقاييس العاملية 
في مجال التقنيات التي ميكنها 

دعم التحصيل العلمي.
»األنباء« التق����ت عددا من 
خريجي اجلامعة من مختلف 
التخصصات الذين حدثونا عن 
البرامج املعتمدة، وأيضا  قوة 
متيز شهادتها في سوق العمل، 
باإلضافة إلى اجلو االجتماعي 
املريح والعالقات الطيبة التي 

جتمع األساتذة مع الطالب.
وإليكم التفاصيل:

البداية قالت اخلريجة  في 
زينة بورس����لي انها »اختارت 
الدراسة بجامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجي����ا بعد أن بحثت 
في قائم����ة اجلامعات اخلاصة 
في الكوي����ت وتأكدت من قوة 
الدراس����ة في جامعة اخلليج 
ومتي����ز اخلريجني في س����وق 
العمل، الس����يما انها من أوائل 
اجلامعات اخلاصة في الكويت، 
ومتكنت خالل السنوات املاضية 
من خلق سمعة علمية اكادميية 

لها بني اجلامعات اخلاصة«.
الطلبة  ونصحت بورسلي 
والطالبات الراغبني في تعليم 
جامعي مميز االلتحاق بجامعة 
اخلليج التي توفر كل س����بل 
الراحة للطالب من جو أكادميي 
متميز، إلى األنشطة الطالبية 
التي يتم تنظيمها طيلة العام 
إلى أجواء  اجلامعي، إضاف����ة 
الود التي جتمع طلبة اجلامعة 

بأعضاء هيئة التدريس.
ق����ال اخلريج  ومن جهته، 
غ����ازي النق����ي انه ف����ي بداية 
مش����واره اجلامعي درس في 
جامعة الكويت، ومن ثم انتقل 
للدراس����ة في جامعة اخلليج، 
مش����يدا بهذه اجلامعة »التي 
توفر مباني على أحدث مستوى 
باإلضافة إلى األنشطة الطالبية 
الت����ي تصقل مهارات وخبرات 
الطلبة والطالبات، فضال عن 
متيز الدراس����ة ف����ي برامجها 

الدراسية املختلفة«.
النق����ي »باحلياة  وأش����اد 
اجلامعي����ة داخ����ل جامع����ة 
اخللي����ج التي متن����ح الطالب 
الرغبة في اس����تكمال دراسته 

روان احمد الشريف تتوسط أسرتها

زينة بورسليابرار السالم

علي بيدس يتوسط زميليه عالء واحمد إسماعيل فلوه الشهاب

يوسف النقي

سارة اسكندراني جراح الشطي سهيل الزنكي شيرين غسان

بجامعة اخلليج، مؤكدا انها من 
اجلامعات اخلاصة املميزة على 
مس����توى دول املنطقة، مبديا 
إعجابه »بالكوكبة املتميزة من 
أعضاء هيئ����ة التدريس الذي 
توفرهم الكلية لطالبها وأيضا 
باالعتراف����ات احلاصلة عليها 
اجلامع����ة واتفاقيات التعاون 
املبرم����ة مع جامع����ات عاملية 
مرموقة مبا يجعل خريج جامعة 
اخلليج مطلوبا في سوق العمل 
سواء في املؤسسات احلكومية 

أو اخلاصة«.
من جانبها، اعتبرت اخلريجة 
أبرار السالم الدراسة في جامعة 
اخلليج »ممتعة وش����يقة فقد 
حصلت على شهادة قوية من 
تخصص احملاسبة على يد افضل 
األساتذة احلاصلني على شهادات 
من جامعات عاملية مرموقة«، 
مش����يدة ف����ي الوقت نفس����ه 
»باألنشطة الطالبية التي تنظمها 
اجلامعة بني احلني واآلخر والتي 
تصقل طاقات الطلبة وتكتشف 

مواهبهم وتنميها«.
كما حتدث����ت الصالح عن 
الدورات التدريبية التي تقدمها 
أثناء فترة  اجلامعة لطالبه����ا 
الدراسية، الفتة إلى أنها »متميزة 
جتعل اخلريج جاهزا لس����وق 
العمل ومستوفيا كل املتطلبات 
املطلوبة لاللتحاق بجهات العمل 
املختلفة س����واء احلكومية أو 

اخلاصة«.
أما اخلريجة فلوه الشهاب 
ف����ي بداي����ة كالمها  فتوجهت 
»بالش����كر والتقدي����ر جلامعة 
اخلليج إدارة وأساتذة وموظفني 
على كل ما يقومون به من جهود 
الطال����ب ليكون خير  لتأهيل 
سفير للجامعة في سوق العمل 
مبا يتمتع به من دراسة أكادميية 
وأيضا خبرات ومهارات اكتسبها 

خالل تواجده في اجلامعة«.
وأكدت الشهاب أنها »تنوي 
دراسة املاجستير في اجلامعة« 
متمنية »إقرار برامج للدكتوراه 
حتى يتمكن الطالب من استكمال 
العليا داخل اجلامعة  دراسته 
دون احلاجة للسفر إلى اخلارج«. 
الطلبة  الشهاب جميع  وحثت 
والطالبات في مرحلة الثانوية 
بالتفكير في االلتحاق بجامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
الت����ي توفر ع����دة تخصصات 
الطلبة  تناسب كل احتياجات 

والطالبات.
وختاما حتدثن����ا مع روان 
الش����ريف الت����ي تخرجت في 
اللغة  ف����ي  تخص����ص اآلداب 
االجنليزية، حي����ث لفتت إلى 
أن����ه »بفض����ل إدارة اجلامعة 
احلكيمة وأساتذتها وصلنا إلى 
ما نحن عليه اليوم وتخرجنا 

بتفوق«.
وتابعت: »جامعة اخلليج 
للعل����وم والتكنولوجي����ا من 
اجلامعات التي حتظى بسمعة 
عالية على مستوى الكويت بل 
على مس����توى دول املنطقة«، 
الذين  مهدية جناحها ألسرتها 
ساعدوها كثيرا في احلصول 

على النجاح.

التي تخرج فيها ورضاه التام 
عما تلقاه من تعليم خالل فترة 
دراسته فيها، الفتا إلى أنه يراها 
ب����ني اجلامعات  األفض����ل من 
اخلاصة في البالد، موجها جزيل 
الشكر والتقدير »إلدارة اجلامعة 
وألعضاء هيئة التدريس وجميع 
موظفي اجلامعة الذين يبذلون 
جه����ودا حثيثة خلدمة الطلبة 
والطالبات وتوفير كل س����بل 

الراحة لهم«، 
وأهدى بيدس تخرجه ألهله 
وألعز أصدقائه الذين شاركوه 

فرحة التخرج.
أما اخلريجة سارة اسكندراني 
فقد أكدت أنها »اختارت الدراسة 
بجامع����ة اخلليج ع����ن قناعة 
نظ����را للس����معة الطيبة التي 
تتمتع بها ب����ني نظيراتها من 
اجلامعات اخلاصة األخرى فضال 
عن مس����توى الدراسة العالي 
باجلامعة وأيضا األنشطة التي 
يتم تنظيمها والتي تتنوع بني 
األنشطة الثقافية واالجتماعية 
والرياضية مبا يجعل الطالب 
يح����ب جامعت����ه ويرغب في 

احلضور إليها بشكل يومي«.
وأشادت اسكندراني »ببرامج 
املاجستير التي تقدمها اجلامعة 
والتي جتعل الطالب الراغب في 
احلصول على الدراسات العليا 
باستكمال دراسته في جامعته 

التي يحبها«.
وبدوره، أشاد جراح الشطي 

الكويت من وجهة نظري«.
إلى »أن  وأشارت ش����رارة 
جامعة اخللي����ج ال توفر فقط 
الدراسة األكادميية في الفصول 
الدراسية، وإمنا توفر كل سبل 
الراحة للطلبة والطالبات فهناك 
جيم وحمام سباحة ومسرح 
وغيرها من املرافق اجلميلة«، 
النصح واإلرشاد لكل  موجهة 
الطلب����ة الراغبني ف����ي تعليم 
جامعي مميز بااللتحاق بجامعة 

اخلليج.
الطالبة شيرين غسان قالت: 
»إنه����ا بعد التخرج في مرحلة 
الثانوي����ة كانت تفك����ر جديا 
في االلتحاق بجامعة خاصة، 
وعندم����ا بحثت وس����ألت من 
حولها وجدت أن جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا من أرقى 
اجلامعات اخلاصة في الكويت 

إن لم تكن افضلها«.
وأضافت: »كما أنني وجدت 
التخص����ص ال����ذي أرغب في 
االلتحاق به متوافر باجلامعة«، 
الفتة إلى انه بعد التحاقها لفتها 
جو الدراس����ة والصداقة التي 
جتمع بني الط����الب، باإلضافة 
ال����ود واالحترام  إلى عالق����ة 
املتبادل ب����ني الطالب وأعضاء 
هيئة التدريس، ولهذا نصحت 
غسان »جميع الطلبة والطالبات 

بااللتحاق باجلامعة«.
من جانب����ه، أبدى اخلريج 
علي بيدس إعجابه باجلامعة 

واحلصول على املاجستير مبا 
يطور من قدراته وإمكانياته«، 
الفتا إلى ان »املناهج باجلامعة 
متطورة وتتماشى مع أحدث 
العاملية على مستوى  املناهج 
العال����م، فضال ع����ن اتفاقيات 
التع����اون الت����ي أبرمته����ا مع 

جامعات مرموقة«.
ومن ناحية أخرى، أش����اد 
الزنكي بالبيئة اجلامعية داخل 
محيط اجلامعة، حيث أش����ار 
إلى انه باإلضافة إلى االهتمام 
باجلان����ب العلم����ي األكادميي 
فاجلامعة تقدم للطالب أنشطة 
عدة تصقل خبراته ومهاراته 
وجتعل����ه يوازن ب����ني حياته 

الدراسية وحياته العامة.
وبني ان »اجلامعة تستخدم 
برامج متطورة تضاهي أفضل 
اجلامعات األميركية املرموقة«، 
متمنيا »إقرار برامج للدكتوراه 
قريبا في اجلامعة حتى يتمكن 
الطالب من استكمال دراسته بعد 

حصوله على املاجستير«.
وبفرح����ة عام����رة عبرت 
اخلريجة س����ارة ش����رارة عن 
س����عادتها البالغ����ة لتخرجها 
ف����ي جامعة اخللي����ج للعلوم 
والتكنولوجيا، مشيدة »بأسلوب 
املتمي����ز وباخلبرة  التدريس 
العلمية والعملية التي يتمتع بها 
أعضاء هيئة التدريس مبختلف 
التخصصات«، وقالت: »اجلامعة 
هي افض����ل جامعة خاصة في 

العليا ولي����س فقط احلصول 
البكالوريوس«، متوجها  على 
بالشكر والتقدير »ألعضاء هيئة 
التدريس الذين ال يألون جهدا 
في توصي����ل املعلومة للطلبة 
التعليمية  الوس����ائل  بأحدث 
الت����ي جتعل خريج  احلديثة 
جامعة اخلليج مميزا في جهات 
العمل املختلفة التي يلتحق بها 

بعد التخرج«.
الزنكي  أما اخلريج سهيل 
احلاصل على ماجس����تير في 
إدارة األعمال فقال: »إن برنامج 
املاجستير في جامعة اخلليج 
من افضل البرامج على مستوى 
اجلامعات اخلاصة في الكويت 
الس����يما انه يعد قيمة مضافة 
تعطي خبرة للخريج وتصقل 
مهارات����ه وخبرات����ه وقدراته 
باإلضافة إلى أنه يعطي مكانة 
أعلى للفرد في حياته العملية، 
ويجعله يتط����ور ويتدرج في 
إل����ى أعلى  وظيفت����ه ويصل 
املس����تويات«، ونصح الزنكي 
الراغبني في  الطلب����ة  »جميع 
استكمال دراستهم بااللتحاق 
بجامع����ة اخللي����ج للعل����وم 
والتكنولوجي����ا الس����يما انها 
حاصلة عل����ى االعتراف داخل 

وخارج الكويت«.
ولف����ت إل����ى أن����ه »يعمل 
اختصاصي����ا ماليا ف����ي إدارة 
الضريبة بوزارة املالية، وحرص 
على اس����تكمال دراسته العليا 
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د.إسماعيل ندا

استشاري ورئيس قسم اجلراحة التجميلية في مستشفى دار الشفاء

ندا: األربعينيات واخلمسينيات العمر املناسب لعمليات
شد الوجه والرقبة وفي العشرينيات لظروف استثنائية

تعتبر عملية شد الوجه هي 
الطريقة الوحيدة للتخلص من 
االنتفاخات والتجاعيد القوية 
التي تظهر بالوجه، فالعملية 
جتعل الشخص يبدو أصغر 
سنا وأكثر نضارة ولكنها ال 
الش���كل، وهي عملية  تغير 
تتطلب مهارة فائقة من اجلراح 
لتخرج بالص���ورة املرضية 

للمريض والطبيب.
ف���ي ه���ذا الص���دد، قال 
استش���اري ورئيس قس���م 
اجلراحة التجميلية مبستشفى 
دار الش���فاء واحلاصل على 
زمالة كلية اجلراحني امللكية 
بدبلن وزمالة جراحة التجميل 
بلندن د.إس���ماعيل ندا: »ال 
يوج���د عمر مع���ني إلجراء 
عملية ش���د الوجه، فبعض 
العمليات قد جترى في عمر 
العشرين لظروف استثنائية 
وقد جترى في عمر السبعني 
أو أكثر مادامت الصحة العامة 
جيدة، ويعتبر أنس���ب عمر 
للعملي���ة ه���و األربعينيات 
واخلمسينيات ولكن كما هو 
احلال في جراحات التجميل 
ال توجد قواعد ثابتة تغطي 
الن���اس، وال ينصح  جميع 
بإج���راء عملية ش���د الوجه 
إنقاص  الرغبة في  ملن لديه 
الوزن، ففي تلك احلالة ينصح 
بتأجيل العملية حتى ينتهى 
إلى  الرجيم ويصل املريض 

الوزن الذي يريده«.
وأضاف ندا: »تختلف املدة 
الزمنية التي تدوم بها نتيجة 
العملية من ش���خص آلخر، 
فجراح التجميل يغير شكل 
الوجه إلى ما كان عليه قبل 
7 � 10 سنوات، ولكن الزمن ال 
يتوقف فهناك عوامل عديدة 
تتحكم في مدى استمرارية 
نتيج���ة العملية منها س���ن 
املريض أثناء اجلراحة واحلالة 
الصحية العامة ومرونة اجللد 
واحملافظة عل���ى الوزن بعد 
العملية والتدخني واستعمال 
املكياج، ومن املتوقع أن تستمر 
نتيجة العملية من 7 إلى 12 
س���نة ما لم يحدث تغيرات 
في الصحة العامة للمريض 
وطاملا أن املريض يحافظ على 

وزنه، وفي جميع األحوال إذا 
التجاعيد فإنها تكون  عادت 
في حالة أفضل ممن لم جتر 

لهم اجلراحة«.
وتابع: يجب إجراء بعض 
التحالي���ل الطبي���ة الالزمة 
والتأك���د م���ن أن املريض ال 
يعانى من أي مشاكل صحية 
مثل ارتف���اع ضغط الدم أو 
السكر أو أمراض القلب قبل 
العملية، باالضافة إلى تقييم 
كامل للحال���ة وتقدير حالة 
مرونة اجلل���د، وعند إجراء 
اجلراحة يفضل البنج الكلى 
في معظم احلاالت وفى حاالت 
نادرة يضطر طبيب التخدير 
إلعطاء املريض بنجا موضعيا 
لتخدي���ر أعصاب الوجه مع 

إعطاء مهدئات.
وزاد: بعد مرحلة التخدير 
ق���د تس���تغرق م���دة إجراء 
اجلراحة ما بني 2 و4 ساعات 
في املتوسط، حيث يتم حقن 
املنطقة مبحلول ملحي مضاف 
إليه مخدر موضعي ليقلل األلم 
بعد العملية، وكذلك مادة تقلل 
حدوث النزيف أثناء العملية، 
ويكون م���كان اجلروح في 
مناطق يسهل إخفاؤها مثل 
املنطقة املغطاة بالشعر وفى 
ثني���ة اجللد أم���ام األذن أو 
خلف األذن، وعادة ما يختفى 
اجلرح بعد أقل من 3 أش���هر 
من العملية، وبعد فتح اجللد 
يفصل جل���د الوجه والرقبة 
عما حتته ويقوم اجلراح بشد 
وتقوية األنسجة املوجودة 
حتت اجللد ثم يش���د اجللد 
بزاوية معينة ويقص اجللد 
الزائد ويخيط مكانة بعناية 
وغالبا ال حتتاج تلك الغرز 

إلى إزالة بعد ذلك.
وع���ن مرحل���ة م���ا بعد 
اجلراحة، رك���ز ندا على أنه 
من الض���روري بعد العملية 
أن يتم رفع الس���رير إلى 30 
درجة أثناء النوم لتقليل نسبة 
حدوث تورمات بالوجه، حيث 
يخرج املريض من املستشفى 
في نفس يوم العملية ويسمح 
له بالعودة إلى املنزل إذا كان 
املري���ض متعاونا وأن هناك 
إمكانية الرعاية الطبية اجليدة 

باملنزل، ويعود املريض إلى 
ممارسة حياته الطبيعية بعد 
10 الى 15 يوما، وينصح له في 
الفترة األولى بعدم التعرض 

للشمس لفترات طويلة.
وفي جان���ب املضاعفات 
إل���ى أن  احملتمل���ة، أش���ار 
اآلالم تكون محتملة وميكن 
التخلص منها بتناول بعض 
املسكنات، كما أنه قد يوجد 
إحس���اس بالتنميل والشد 
باجللد قد يس���تمر لبعض 
الوقت، وقد حتدث جتمعات 
دموية بالوجه غالبا ال تدوم 
أكثر من أسبوع، وقد يحدث 
تورم وزرقان بالوجه وال يدوم 
في أغلب األحيان أكثر من 7 
الى 10 أيام، ونادرا ما يحدث 
أثناء الشد أن يصاب عصب 
الوجه وفي 90% من احلاالت 
يتحس���ن في خالل 3 الى 6 

أشهر بعد العملية.
يذكر أن قس���م اجلراحة 
التجميلية مبستش���فى دار 
الشفاء من أقدم وأعرق أقسام 
التجميل على مستوى القطاع 
الصحي اخلاص في الكويت، 
وساهم بشكل كبير في تقدمي 
أفضل النتائج للمرضى التي 
حازت رضاهم واستحسانهم 
وذلك باعتماد أحدث االساليب 
والتقنيات التي توصل إليها 
العلم في مج���ال اجلراحات 

التجميلية.
يتخصص د.إسماعيل ندا 
في إجراء عمليات شد الوجه 
والرقب���ة، عملي���ات جتميل 
األنف، شفط الدهون ونحت 
البطن وإزالة  اجلسم، ش���د 
الترهالت اجللدية، عمليات 
تكبير وتصغير وشد الثدي، 
شد اجلفون، تنسيق وتكبير 
األرداف باس���تخدام الدهون 
أو السيليكون، شد ترهالت 
الذراع���ني والفخذين، حقن 
الكوالجني والبوتوكس، جميع 
أن���واع امليزوثيرابي، تكبير 
وتصغير وتوريد الش���فاة، 
باإلضافة إلى حقنة تكساس 
لتعريض الفك، حقنة نفرتيتي 
لش���د الوجه والذقن وحقن 
PRP اخلاليا اجلزعية لليدين 

والوجه واعادة الشباب.

يضم تشكيالت مميزة من أزياء رائعة لألطفال بأفضل األسعار

»إتش آند إم« تفتتح فرعاً جديداً في الفحيحيل

اعلنت »إتش آن����د إم« عن افتتاح 
محله����ا اجلديد ف����ي مركز الش����ايع 
بالفحيحيل، وسيكون هذا احملل هو 
العاشر في الكويت ويضم تشكيالت 
مميزة من أزياء رائعة لألطفال بأفضل 

األسعار.
وتأسس����ت عالمة »إت����ش آند إم« 
التجارية في السويد عام 1947، ولديها 
الي����وم حوالي 3600 محل في 59 بلدا 
حول العالم، تتبع كلها فلسفة واحدة 

وهي تقدمي اجل����ودة والذوق بأفضل 
األسعار. 

كما تأسس����ت »إتش آند إم هينز 
آند موريتز« »H&M« في السويد عام 
1947، وهي شركة مدرجة في بورصة 
NASDAQ OMX س����توكهولم. وتتميز 
هذه العالمة التجارية بتقدمي األزياء 
العصرية ذات اجلودة العالية بأفضل 
األسعار. وباإلضافة إلى إتش آند إم، 
تضم املجموعة عالمات جتارية أخرى 

 Cheap Mondayو Other Stories &مثل
وCOS وMonki وWeekday، وإتش آند 
إم هوم. ومتتلك مجموعة إتش آند إم 
نحو 3600 متجر تنتشر في 55 بلدا 
حول العالم، مبا فيها البلدان العاملة 
عن طريق اتفاقيات التمثيل التجاري. 
وفي عام 2013، بلغت مبيعات املجموعة 
مبا في ذلك الضرائب 150.090 مليون 
كرونا، وبلغ ع����دد املوظفني أكثر من 

116.000 موظف.

قد جترى العملية 
في عمر الـ 70 
أو أكثر مادامت 

الصحة جيدة

جراح التجميل 
يغير شكل الوجه 
إلى ما كان عليه 

قبل 7 إلى 10 
سنوات

تستغرق مدة إجراء 
اجلراحة من 2
إلى 4 ساعات
في املتوسط

يعود املريض إلى 
ممارسة حياته 

الطبيعية بعد 10 
إلى 15 يومًا من 

إجراء العملية

البنك يدعم االحتاد 
الوطني لطلبة 

الكويت فرع أميركا 
منذ 2008

د.بدر العيسى والشيخ سالم العبداهلل في جناح البنك األهلي املشارك في املؤمتر السنوي الحتاد طلبة أميركا

البنك األهلي يختتم رعايته للمؤمتر السنوي
الحتاد طلبة  الكويت فرع الواليات املتحدة

»جيمي شو« تطلق املجموعة االستثنائية من األقمشة 
»ميد تو أوردر« الستخدامها في تصاميم »ربيع 2015«

أعلن البنك األهلي الكويتي 
أم���س عن اختت���ام رعايته 
للمؤمتر الس���نوي لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع 
الواليات املتحدة األميركية 
الذي أقيم في مدينة س���ان 
دييغو خالل الفترة من 26 إلى 
29 نوفمبر اجلاري، وحضر 
املؤمتر نيابة عن البنك األهلي 
الكويتي كل من مساعد مدير 
ع���ام اخلدم���ات املصرفية 
لألفراد عثمان توفيقي ومدير 
وحدة االتصاالت والعالقات 

اخلارجية علي البغلي. 
وقام البنك األهلي الكويتي 
بتعزيز حضوره من خالل 
مشاركته في معرض الفرص 

الوظيفية حيث أقام جناحا 
الطلبة اخلريجني  لتعريف 
بفرص العم���ل املتاحة لدى 
البنك، وزار جناح البنك كل 
التريب���ة ووزير  من وزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
وسفير الكويت لدى الواليات 
املتحدة الشيخ سالم العبداهلل 
حيث اطلع���ا على اخلدمات 
الت���ي يقدمها  واملنتج���ات 

البنك.
كم����ا نظم البن����ك األهلي 
الكويت����ي مس����ابقة للطلبة 
م����ن خالل مع����رض الفرص 
الوظيفية حيث طلب اإلجابة 
عن عدد من األسئلة املتعلقة 
بالبنك، وحصل الطلبة الثالثة 

الفائزون على جوائز قيمة.
ويدعم البنك األهلي الكويتي 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
- فرع الواليات املتحدة منذ 
عام 2008 في إطار استراتيجية 
التي  املسؤولية االجتماعية 
يرعاها والتي تركز بصورة 
أساس����ية على فئة الشباب 
وقطاع التعليم، ويواصل البنك 
مس����اندة الكفاءات الكويتية 
ودعم قان����ون إحالل العمالة 
الوطنية من خالل مجموعة 
متنوعة م����ن برامج الرعاية 
التي  التعاونية  والنشاطات 
تس����اهم في تطوير مهارات 
املواطنني الكويتيني وتعزيز 

فرص توظيفهم.

أطلقت العالمة العاملية »جيمي شو« 
مجموعتها االس����تثنائية من األقمش����ة 
العريقة لتصاميم مجموعة  النس����ائية 
»ميد تو أوردر« )Made-to-Order( ملوسم 
ربيع 2015، وتتضمن العديد من األقمشة 
املتميزة مثل الديب����اج املتوافر باللونني 
البرون����زي الذهبي والذهب����ي العاجي، 
إضافة إلى أقمش����ة »الت����وال دي جوي« 
التي تتميز بالنقشات الفرنسية العتيقة 
للمانوليا وال����ورد وخامتني من احلرير 
املزين بنقش����ات الورود املستوحاة من 
فترة اخلمسينيات. وقد استلهمت »ساندرا 
تش����وي« املدير االبداعي في جيمي شو 
فكرة هذه األقمشة العريقة أثناء زيارتها 

لفرنسا وإجنلترا.
وتقول »س����اندرا تش����وي« عن هذه 
التشكيلة: »لقد أسرتني جاذبية وعتاقة 
هذه النقشات الفريدة التي متتد جذورها 
وقصص إبداعها عب����ر العقود املاضية. 
وقد قررت أن أعيد احلياة لهذه األقمشة 
الفريدة لتكون جزءا أساسيا من تصاميم 
مجموعة »ميد تو أوردر«، ليس فقط ألنها 
تضفي على هذه التشكيلة احساسا مفعما 

بالرومانسية، ولكن ألنها متنحها أيضا 
املزيد من احليوية واحلركة«. فباإلضافة 
إلى األقمشة املستوحاة من املاضي، تتضمن 
املجموعة أيضا اجللود املدبوغة )الشاموا(، 
الساتان، اجللود العادية وجلد التمساح. 
كما متت إضافة خيارات أخرى من األقمشة 
واملواد اجلديدة كجلد الثعبان ذي البريق 
املعدني وجلد السحلية االستوائية مبظهر 
اللوحات ذات األلوان اخلالبة. ومن خالل 
Made-to-( »مجموعة »مي����د تو أوردر
Order( تتح����ول التصاميم اخليالية إلى 
أحذية حقيقية، ويصبح بإمكان كل امرأة 
ان تقوم بتفصيل حذاء أحالمها على هواها 
عبر االختيار من قائمة طويلة من األلوان 
التي  والتصاميم والنقشات واخلياطات 
توافق ش����خصيتها وخياراتها املفضلة. 
وحت����ى يكتمل الطابع الش����خصي لهذه 
التجربة، فقد وفرنا خيارا تتمكن عبره 
كل امرأة من أن تنقش األحرف األولى من 
اس����مها أو تواريخ مهمة في حياتها على 
نعل حذائها لتخليد ذكرى حاملة أو يوم 
مميز أو حلظة ال تنسى، أو ملجرد تقدمي 
هدية فريدة ملن حتب. وينظر إلى عالمة 

»جيمي شو« في وقتنا احلالي على أنها 
العالمة التجارية الرائدة عامليا في مجال 
االكسسوارات الراقية، وتتميز بأحذيتها 
النسائية التي صنعت لها اسمها الالمع 
حول العالم والتي تشكل القلب النابض 
ملنتجاتها، ولكن األحذية ليست منتجاتها 
الوحيدة، فهناك حقائب اليد واملنتجات 
اجللدية اخلفيفة واألوشحة والنظارات 
الشمس����ية والنظارات الطبية واألحزمة 
والعط����ور واألحذية الرجالية، ويترأس 
»بيير دنيس« هذه املؤسس����ة منذ شهر 
يوليو 2012، في حني تش����غل »س����اندرا 
تش����وي« منصب املدير االبداعي، ومعا، 
يتشاركان رؤية واحدة إلبراز »جيمي شو« 
كواحدة من أكثر العالمات التجارية قيمة 
وفخامة. وتقدم »جيمي شو« منتجاتها عبر 
شبكة من املتاجر تضم 183 متجرا منتشرة 
في 36 دولة حول العالم، وموضوعة في 
أرقى مناطق التسوق واملتاجر املتخصصة. 
في أكتوبر من عام 2014 حتولت »جيمي 
شو« إلى شركة مس����اهمة محدودة ومت 
إدراجها في بورصة لندن مبؤشر يحمل 

.CHOO اسم

جومانا صوفي ونظرة على املعروضات 

)قاسم باشا( فرع »جيمي شو«.. وتشكيالت متميزة من االحذية    

منتجات ترضي جميع االذواق 

والء من »اليسرة فاشن« 
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طاقم العمل في املطعم  )احمد علي( 

سيف الدين محمد

عمرو ٔاحمد

 من األطباق املقدمة بوفيه متنوع 

وسيم مهدي 

جانب من معرض الصحة والتجميل

اختتم فعالياته في »األڤنيوز« بحضور حاشد من الزوار واملتخصصني

فندق وريزيدنس سفير الفنطاس يستضيف
 أسرة الصحافة واإلعالم على أمسية عشاء

أحمد: معرض »الصحة والتجميل« قدم حلواًل مبتكرة 
من كبرى الشركات واملراكز الطبية املتخصصة

بدع���وة م���ن إدارة فندق 
 � الكويت  وريزيدنس سفير 
الفنطاس، اجتمعت األس���رة 
الصحافية واإلعالمية الشهر 
املاضي في مطعم الروش���نة 
للمأكوالت الكويتية التقليدية 
على أمسية عشاء دافئة لتذوق 
الكويتية  البحرية  املأكوالت 
التقليدية، يليها االستمتاع 
بجلسة اخليمة امللكية املكيفة 
في حديقة الشاطئ التي حتيط 
بها مساحات خضراء واسعة 
ممتدة عل���ى الرمال الذهبية 
العربي حيث يوفر  للخليج 
ألف���راد األس���رة الصحافية 
واإلعالمية فرصة االسترخاء 
والتلذذ بنفحات الشيش���ة 
التقليدية املفضلة لديهم في 
قلب املناظ���ر الطبيعية مما 
يتيح لضيوفنا الكرام التمتع 
والترفيه عن أنفسهم في بيئة 
مريح���ة وفاخ���رة. وجاءت 
الدعوة تقدي���را وامتنانا من 
الداعم  لل���دور  الفندق  إدارة 
والفعال الذي تلعبه الصحافة 

اختتم مع���رض الصحة 
والتجميل فعالياته في مجمع 
األڤنيوز، حيث انطلق حتت 
رعاية وكي���ل وزارة الصحة 
د.خالد السهالوي وحضور 
الوكيل املس���اعد للش���ؤون 
القانونية في وزارة الصحة 
د.محمود عبدالهادي، بعد أن 
قدم على مدار 3 أيام ومبشاركة 
الش���ركات واملراكز  كب���رى 
الصحية ف���ي البالد عروضا 
مذهلة واستشارات مجانية 
وخصومات كبرى وخدمات 

متنوعة.
وبهذه املناسبة قال مدير 
إدارة املش���اريع في ش���ركة 
النماذج الفرنس���ية املنظمة 
للمع���رض عم���رو أحمد: إن 
املعرض حقق أهدافه في تقدمي 
الش���رائح املجتمعية  جميع 
وتوفير حلول مبتكرة في عالم 
التجميل واحلياة الصحية، 
وقدم جملة م���ن املعلومات 
التوعوية الصحية الصحيحة 
لهم من خالل املشاركة املميزة 
لعدد من ال���وكاالت العاملية 
واحمللية واملراكز الطبية ذات 
املصداقي���ة العالية واخلبرة 

الواسعة.

واإلعالم ملساندة وتغطية كل 
أنشطة وفعاليات الفندق. 

وقد قام طاقم اإلدارة في 
الفن���دق باس���تقبال ممثلي 
الصحافة واإلعالم حيث رحبوا 
بهم في مطعم الروش���نة ملا 
ميتاز به من األطباق الكويتية 
األصيلة ذات املذاق املميز في 
أجواء س���احرة وديكورات 
أنغام املوسيقى  مبهرة على 
الشرقية الكويتية التي تعكس 
الت���راث الكويتي مبزيج من 

وأضاف أحمد أن اإلقبال 
كان مميزا حيث شهد حضور 
أعداد كبيرة قام���ت بزيارة 
املعرض خالل األيام الثالثة، 
وخصوصا من فئة السيدات 
اللواتي يبحثن عن احللول 
الصحيح���ة للحصول على 
النضارة واجلمال والتخلص 
من مشكالت البشرة وتساقط 
الشعر، باإلضافة إلى حضور 
أصح���اب االختصاص أيضا 
لالطالع على كل ما هو جديد 

في طب األسنان.
إل���ى أن تواجد  وأش���ار 
الش���ركات واملراكز واهتمام 
وزارة الصح���ة م���ن خالل 
الوكيل املس���اعد  حض���ور 
للشؤون القانونية وشهادته 
املميزة في التنظيم جعلنا أمام 
مسؤولية كبرى في تطوير 
مختلف اجلوانب وتوس���عة 
العمل بشكل أكبر، واالنفتاح 
على جميع اجلهات والقضايا 
التي تهم املواطنني واملقيمني 
لتلبيتها وتوفيرها مستقبال، 
مش���يدا بالوكيل املس���اعد 
وبحضوره وجتوله في أرجاء 
املعرض وثنائه على اجلهود 
املبذولة وم���ا يقدمه القطاع 

املاضي واحلاضر. وفي هذه 
املناسبة، قال مدير عام فندق 
 � الكويت  وريزيدنس سفير 
الفنطاس سيف الدين محمد 
»إن مطعم الروشنة للمأكوالت 
الكويتية التقليدية يأتي بنكهة 
تراثية كويتية أصيلة ترضي 
أصعب األذواق يعتبر املطعم 
الكويتي الوحيد في فنادق ال�5 
جنوم واملكان املثالي لضيوف 
الكويت وزوارها لالستمتاع 
بتن���اول أش���هى املأك���والت 
وأكثرها غنى والتنعم بأرقى 

األجواء وأكثرها فخامة«.
العام  املدي���ر  وقد عب���ر 
للفندق عن سعادته بتلبية 
األسرة الصحافية واإلعالمية 
لدعوته���ا له���ذه األمس���ية، 
وأضاف »س���تبقى ذكريات 
هذه الليلة الساحرة واللحظات 
االس���تثنائية التي قضيناها 
برفقتكم دائما محط تقديرنا 
وامتناننا لألثر اجلميل الذي 
تخلفوه وراءكم في كل مناسبة 

تتواجدون بها«.

اخلاص في املجالني الصحي 
والتجميلي.

وب���ني أن املعرض ش���هد 
حضورا مميزا أيضا ألصحاب 
اخلبرة الواسعة في العديد من 
املجاالت الطبية ضمن األجنحة 
ممثلني عن املراكز والشركات 
وهم على قدر عال من املعرفة 
العلمية واالطالع الواسع على 
التقنيات واألبحاث احلديثة، 
حيث قاموا بفحوصات مجانية 
للضغط والسكري واألسنان 
ووف���روا إرش���ادات خاصة 
بصحة األم واحلامل وتعزيز 
اللياق���ة البدنية، والتخلص 
من السمنة، والتوعية بأهمية 
الكشف املبكر على األمراض، 
وتوفي���ر تخفيض���ات على 
التجمي���ل واألجهزة  م���واد 
الطبية وفحص توازن األقدام 
لألطفال، مع توافر أحذية طبية 

صحية.
وتوجه بالش���كر لوزارة 
الذهبيني  الصحة والرع���اة 
اليتربورغ،  اليس���رة  شركة 
الدولي لطب  مركز تيج���ان 
األس���نان، مركز جلوبل ميد 
الطبي »جي إم سي« ومركز 

أكنان لطب األسنان.

خدمة مميزة  

جودة عالية وأفضل األسعار

)قاسم باشا( صورة جماعية  للعاملني في املطعم  

»شيك شاك الشرق األوسط« يطرح قائمة
 الطعام اجلديدة ملوسم العطالت

ندى أبونصر 

أطلق »شيك شاك« قائمة 
الطعام اجلديدة واللذيذة 
املخصصة ملوسم العطالت، 
والت���ي س���تتوافر لفترة 
محدودة من 1 ديسمبر وحتى 
16 يناي���ر في جميع فروع 

شيك شاك بالكويت. 
وتضم القائمة اجلديدة 
ملوس���م العطالت خيارات 
املأكوالت  متنوع���ة م���ن 
الشهية مثل هوت بيبر شاك 
)برغر حلم أجنوس بقري 
الك���راث املقرمش  يعلوه 
والهالبينو والفلفل الكرزي 
وصلصة ش���اك(، وميبل 
ديجون هوت دوغ )هوت 
دوغ اللحم البقري يعلوه 
خردل ديج���ون بالقيقب 
املقرمش( وكذلك  والكراث 
بطاطا كرينكل )بطاطا مقلية 
مقرمش���ة تعلوه���ا جبنة 
شيدر شاك وصلصة اجلبنة 
األميركية والفلفل الكرزي 
املقطع(. ولالستمتاع بأجواء 
الشتاء، يقدم لكم شيك شاك 
جينجرس���ناب كونكريت 
املثلج بنكهة  )الكاس���ترد 
الڤ�انيال ممزوج مع كوكيز 
جينجرس���ناب وصلصة 
اللوز(  كرامي���ل بش���راب 
وشيك الشوكوالته والفول 
السوداني اململح. ومبناسبة 
هذا اإلصدار اجلديد لقائمة 
الطع���ام املمي���زة، نظ���م 

شيك ش���اك أمسية خاصة 
للصحافي���ني العاملني في 
الصحف احمللية ليكونوا أول 
من يستمتع باملذاق الرائع 
التي تتضمنها  للمأكوالت 
القائمة اجلديدة في الفرع 

اجلديد لشيك شاك الكائن 
الثاني مبجمع  الطابق  في 
السدرة على طريق املهبولة 
الس���احلي. وقد استمتع 
الضيوف باألجواء املميزة 
واألطباق اللذيذة من قائمة 

الشتاء اجلديدة. 
ويش���تهر مطعم شيك 
شاك بتقدمي أشهى الوجبات 
العصري���ة الس���ريعة من 
اللذي���ذ والهوت  البرغ���ر 
دوغ والبطاط���ا احملم���رة 
املثلج وغيرها  والكاسترد 
الكثير. يعد شيك شاك مكانًا 
رائعًا للتجم���ع والتالقي 
حيث تتوافر األجواء املرحة 
واملأكوالت الشهية واملكونات 
الطازجة البسيطة بأفضل 

األسعار وبجودة عالية.

جانب من التجهيزات املطبخية اجلديدة من »نولتي نيو«

»علي عبدالوهاب املطوع التجارية« تقدم مفهومًا جديدًا 
ملطابخ عصرية بتجهيزات رائدة من »نولتي نيو«

أعلن���ت ش���ركة عل���ي 
عبدالوهاب املطوع التجارية 
ومجموعة نولت���ي، إحدى 
عالماتها التجارية ذات اجلودة 
العالية والتي تتخذ من أملانيا 
مق���را لها، اليوم عن طرحها 
»أعد تصميم مطبخك« والذي 
يعتبر التوجه الثالث ل�»نولتي 
نيو« والذي يجس���د رؤية 
بعيدة ورائدة في التجهيزات 

املطبخية املعاصرة.
تق���دم »نولت���ي ني���و« 
هذا التوج���ه غير التقليدي 
والذي مت تش���ييد منتجاته 
بشكل مجزأ عن طريق التفنن 
باألسطح واألساليب املبتكرة، 
باإلضافة إلى أنها تقدم طريقة 
جديدة لعرض املنتج من خالل 
التعامل مع املطبخ وكأنه غرفة 
معيشة مبستوى راق خللق 
فرصة التميز واالختالف عن 
التجهيزات املطبخية األخرى 

في السوق.
بالتعاون مع املدير الفني 
واملصمم مايك ميري، وضعت 
»نولتي ني���و« بصمتها في 
وحدات املطبخ وجتهيزاته، 
حيث جمعت عدة عناصر مع 
بعضها البعض وأضافتها إلى 
مطابخ نولتي. وعلى الرغم 
من التدرج ف���ي خط تطور 
»نولتي نيو« فإنها استطاعت 
أن تع���وض النق���ص ف���ي 
املنتجات املطبخية املوجودة 
في الس���وق وأن تقدم خطا 
معاصرا يتوافق مع احلياة 
احلركي���ة اجلدي���دة ويوفر 
خاصي���ة التحك���م باملطبخ 
وتغييره وف���ق البيئة التي 

يتواجد بها.

وق���ال املدير الع���ام في 
ش���ركة عل���ي عبدالوهاب 
املطوع التجارية، علي فيصل 
املطوع: »إننا في شركة علي 
عبدالوهاب املطوع التجارية 
حريصون على مواكبة أحدث 
التكنولوجي���ات في ش���تى 
مجاالت احلياة التي تتوافق 
مع متطلبات األسر الكويتية. 
وها نحن الي���وم نقدم آخر 
التقنيات احلديثة  صيحات 
التي تلبي متطلبات احلياة 
والس���يما في مجال املطبخ 
الذي لطاملا شهد منا إنتاجا 
مفعما باالبت���كار واجلودة 
العالي���ة التي تتماش���ى مع 
احلي���اة العصري���ة وتوفر 
الراحة لكل من يستخدمها. 
إن هذه املنتج���ات اجلديدة 
م���ن »نولتي نيو« جتس���د 
رؤية جديدة ثاقبة في عالم 

تشتمل الوحدات اجلديدة 
التي تقدمها »نولتي نيو« على 
مجموع���ة متنوعة تتراوح 
بني أرفف معدنية للتخزين، 
وخزانة ع���رض، ومكتبة، 
ومدفأة، باإلضافة إلى قاعدة 
إنها  الفنية.  خاصة للتحف 
ليست عناصر تقليدية يجب 
تواجدها في املطبخ، ولكنها 

فكرة رائدة ال سابق لها.
الفني  املدير  وقد أوضح 
واملصم���م، مايك ميري: »لم 
يعد املطبخ مكانا مخصصا 
للطهي فقط. فحينما تعمل في 
املطبخ فإنك ترحب بضيوفك 
وتقدم لهم طعاما شهيا. مطبخ 
اليوم هو أكثر من كونه مكان 
مخصص للطب���خ أو غرفة 
للطع���ام، إنه حيث جتد كل 
احتياجاتك األساسية، مطبخك 

هو كل حياتك«.

الطبخ وتتيح للمستهلكني 
حرية االختي���ار، كما تلبي 
جميع احتياجاتهم بدءا من 
اخلزائن املطبخية وصوال إلى 

أفران الطبخ«.
ومتاشيا مع هذه املتطلبات 
التصميم لهذه املطابخ  فإن 
اجلدي���دة قد اش���تمل على 
وحدات أثاث من مس���احات 
معيش���ية أخرى باإلضافة 
إلى احتوائ���ه على وحدات 
املطبخ الكالسيكية كالرفوف 
واخلزانات واملواقد وغيرها. 
هذه العناصر ميكن أن تكون 
متكاملة بشكل فردي في كل 
بيئ���ة ولذلك فإنه���ا تخلق 
إل���ى غرفة  انتقاال سلس���ا 
الطعام واملعيشة. وبالتالي 
فإن���ه تصور جدي���د يفتح 
نافذة واسعة من احلياة إلى 

املطبخ.

املعرض قدم جملة 
من املعلومات 

التوعوية الصحية 
الصحيحة للزوار

أصناف جديدة من شيك شاك الكاسترد املثلج
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السفير عبدالعزيز الشارخ يبارك للمعرس سلطان العرادة وخالد بن بحار

د.محمد الهطالني مباركا

السفير غسان الزواوي يبارك للمعرس سلطان العرادة

الزميل باسل اجلاسر مباركا

دخيل اخلرينج وفهد بن بحار يهنئان

عيد هذال وعادل بن بحار يباركان للمعرس د.مبارك البغيلي متوسطا د.عبداهلل العرادة وعمر العرادة واملعرس سلطان العرادة ود.ضيدان بن بحار فهد البراك مهنئا

)ريليش كومار( د.براك النون ومسلم العرادة وسعد العرادة يهنئون      هنداز أباذراع ومبارك الهيفي وخالد بن بحار ود.أحمد بن بحار يباركون للمعرس ووالده د.عبداهلل العرادة

حمد الهرشاني مع املعرس سلطان العرادة ومفلح العرادة

دعيج الشمري وميزر الشمري يهنئان

املعرس سلطان عبداهلل العرادة

خالد السلطان مباركا

شعيب املويزري مباركا

محمد فالح والسفير علي الهيفي وحسني الهيفي ومسعود الريس ود.احمد الرشيدي يباركون

علي ابوحديدة وعلي احمليش ومطلق الرشيدي ود.ضيدان بن بحار ومحمد بن بحار وسعد بن بحار يهنئون

املعرس سلطان عبداهلل العرادة متوسطا عددا من األصدقاء في لقطة تذكارية

الشيخ أمير املالك متوسطا علي فالح واملعرس سلطان العرادة

د.عادل الفالح مباركا

السفير جمال النصافي مباركا للمعرس ووالده د.عبداهلل العرادة

والد العروس فهد أبا القلوب مهنئا

أفراح
 العرادة

احتفل النائب السابق 
د.عبداهلل متعب العرادة 

بزفاف جنله سلطان 
بحضور جمع من الشيوخ 

والنواب والشخصيات 
واألهل واألصدقاء الذين 
قدموا املباركة والتهاني 

باملناسبة السعيدة.
ألف مبروك.



تحقيق
االثنني 30 نوفمبر 2015

25

ظاهرة العنف اتخذت منحى تصعيدياً.. وطالب جامعة الكويت أكدوا أهمية دور األسرة وتقوية الوازع الديني للقضاء عليها

الشباب ضحية »خزة ونظرة« وال عزاء للتعقل

إلى أن املشكلة تبدأ » بخزني 
وأخزك« وهي أس����باب تافهة 
تؤدي بالنهاية إلى قتل أرواح 

بريئة. 
ونصح العجمي الشباب بأن 
»يتحكم����وا بتصرفاتهم أثناء 
حدوث أي خالف« واس����تدرك 
»فجميعنا اخوان في اإلس����الم 

والعروبة والوطن«. 
واكد العجمي أن »الكويت بلد 
التسامح وأميرنا الشيخ صباح 
األحمد قائد اإلنسانية وأيضا 
كويتنا بلد قانون ومؤسسات 
وال ب����د للجمي����ع أن يحتكموا 
إلى القضاء ف����ي أخذ احلقوق 
والبعد كل البع����د عن العنف 

بكل أشكاله«. 
ولفت إلى أن »جميع أبناء 
الكوي����ت من س����نة وش����يعة 
حضر وبدو شركاء في الوطن 
ومسؤولون عن تنميته، ولعل 
حادثة تفجير مس����جد اإلمام 
الصادق تعطينا اروع األمثلة 
على الوحدة الوطنية فأميرنا 
قائد اإلنس����انية عندما تواجد 
خالل اللحظات األولى من وقوع 
احلادث قال بدموع باكية »هذوال 
عيال����ي« ولم يفرق حينها بني 
سني أو شيعي«، مشددا على 
»ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية 

بني اجلميع«.
وختمنا لقاءاتنا مع الطالب 
خالد املطي����ري من تخصص 
اإلعالم بكلي����ة اآلداب جامعة 
ال����ذي أوض����ح أن  الكوي����ت 
»العنف ظاهرة كثرت بش����كل 
كبير في اجلامعة، وفي املدارس 
واملجمعات التجارية وهو واقع 

ال ميكن إنكاره«. 
متابع����ا: »وال بد من وضع 
احللول املناسبة للقضاء على 
ظاهرة العنف من خالل تكاتف 
اجلهود«، مشيرا إلى أن »التشاحن 
والضغط النفسي بني القوائم 
الطالبية يؤدي إلى حاالت العنف 

أثناء فترة االنتخابات«. 
وشدد املطيري على »أهمية 
املنافسة الشريفة بني القوائم 
الطالبية وضب����ط النفس ألن 
االنتخابات يوم والزمالة دوم«، 
مؤكدا عل����ى ض����رورة تبادل 
احلب واالحترام بني املواطنني 
والوافدين، فجميعنا اخوة في 
اإلسالم وجميعنا نعيش في وطن 
واحد وال بد من توعية الشباب 
بالتسامح واحملبة واحترام الرأي 

والرأي اآلخر«. 
ولفت إلى أن »الكويت بلد 
قانون وح����ق الفرد لن يهضم 
في ديرتنا س����واء كان مواطنا 
أو مقيما وبالتأكيد فإن احلق 
سيكون مع الشخص املظلوم 

وسيعود له حقه بالقانون«.

اليوم يحملون أسلحة مرخصة 
أو غير مرخصة وتكون النتيجة 
عنفا واعتداء وازهاق األرواح 
التي تذهب هباء منثورا«. وشدد 
اآلباء  املدلج على »أهمية دور 
واألمهات في تربية أبنائهم على 

إلى  وانتقلن����ا باحلدي����ث 
الطالب خال����د املدلج من كلية 
التربية بجامعة الكويت الذي 
عبر عن رفضه التام النتشار 
الش����باب،  العنف بني  ظاهرة 
مشيرا إلى أن »أغلبية الشباب 

األخالق احلميدة، وأيضا دور 
اخلطباء في املساجد في تقوية 
الوازع الديني بني الشباب من 
اجل أن يتحلوا باخللق الطيب 
املتسامح الذي حثنا عليه ديننا 

اإلسالمي احلنيف«. 
ونصح املدلج الشباب بضبط 
النفس وعالج األشخاص الذين 
يلج����أون دائما إلى العنف عن 
طريق االستش����ارات النفسية 
إلى »أن  واالجتماعية، الفت����ا 
الكبت يولد االنفجار، وبالتالي 
ف����ال بد م����ن عالجهم نفس����يا 
للسيطرة على تصرفاتهم أثناء 

الغضب«.
أما راكان العجمي من كلية 
العلوم االجتماعي����ة بجامعة 
الكويت فرأى أن »العنف ظاهرة 
سلبية انتشرت لألسف بشكل 
كبير في اآلونة األخيرة«، الفتا 

تلعب دورا في جعل الشاب يلجأ 
للسلوك العنيف«. 

وأضاف: أقول للشباب إن 
رس����ولنا الك����رمي ژ نصحنا 
بالبعد عن الشدة وإمنا الشديد 
هو من ميلك نفسه عند الغضب. 
ولذلك دعا الشباب إلى »التسامح 
والعفو عند املقدرة والتحكم في 
أعصابهم عند حدوث أي مشكلة 
ميكن حلها باحلكمة والصبر 
ولي����س بالعن����ف والض����رب 

والتعدي على اآلخرين«.
وأك����د احلزميي أن الكويت 
»بلد قانون ومؤسس����ات وأي 
شخص يش����عر بالظلم أو أن 
شخصا آخر تعدى عليه ميكنه 
االحتكام إلى القانون، السيما أن 
الكويتي عادل ونزيه  قضاءنا 
ويقتص من املجرمني وفقا ملا 

ينص عليه القانون«.

البداية ق����ال الطالب  ف����ي 
عبداللطي����ف األيوب من كلية 
العلوم االجتماعي����ة بجامعة 
العنف  الكويت: »إن ظاه����رة 
منتش����رة اليوم بشكل كبير«، 
مشيرا إلى أنه على أسباب تافهة 
يذهب الشاب ضحية والسبب 

»خزة ونظرة«. 
واردف قائال: »هاهي حادثة 
مجمع الرح����اب بحولي تؤكد 
لنا ذلك فبسبب كلمة أو نظرة 
ازهقت روح وأصيب أشخاص 
آخرون«، متمنيا »القضاء على 
العنف س����واء في املدارس أو 
اجلامع����ات أو ف����ي املجمعات 

التجارية«. 
واوضح األيوب أن »العنف 
ليس ظاهرة محلية إمنا إقليمية 
بل عاملية«، مشددا على »دور 
األسرة في تربية األبناء وتقوية 
الوازع الديني لديهم مبا يجعلهم 
يتحكم����ون ف����ي تصرفاته����م 
وال يلج����أون إل����ى العنف في 
تعامالتهم«، مؤكدا على »أهمية 
تضافر كافة اجلهود من وزارات 
الدولة املختلفة  ومؤسس����ات 
وجمعيات النفع العام للقضاء 

على العنف في املجتمع«.
ومن ناحيته، أشار الطالب 
عبدالعزي����ز دش����تي من كلية 
التربية إلى أن »العنف موجود 
حالي����ا في املجتم����ع الكويتي 
ونشهده سنويا في االنتخابات 
الكويت،  اجلامعية بجامع����ة 
وأيضا نرى بأعيننا مشاجرات 
بني الطلبة في بعض الكليات«، 
معبرا عن أسفه الشديد »لوجود 
بعض الطلبة الذين يحضرون 
إل����ى اجلامعة حامل����ني معهم 
أسلحة بيضاء«، مبديا رفضه 
له����ذه الظواهر وللعنف بكافة 
أشكاله س����واء داخل أو خارج 
اجلامعة، ومؤكدا على »أن العنف 
ظاهرة دخيلة عل����ى املجتمع 
الكويتي الذي جبل على التعاون 
واحملبة والتس����امح واحترام 

الرأي والرأي اآلخر«.
وناشد دش����تي مؤسسات 
الدول����ة املختلف����ة أن تكثف 
جهودها للقضاء على ظاهرة 
العنف املتفش����ية في املجتمع 
الكويت����ي للحفاظ على أراوح 
الشباب سواء التي تزهق بسبب 
مشاجرة أو الذين يحكم عليهم 

بالسجن.
ويرى الطالب محمد احلزميي 
م����ن كلية الش����ريعة بجامعة 
الكوي����ت أن »ح����االت العنف 
انتش����رت في اآلونة األخيرة 
بني الش����باب بش����كل مخيف 
من اعتداءات جسدية وبدنية 
ولفظية ألسباب كثيرة نفسية 
واجتماعية واحيانا املخدرات 

مشاهد متثيلية من حملة »بصمة ضد العنف« بجامعة الكويت 

محمد احلزميي

راكان العجميعبدالعزيز دشتي

خالد املطيري
خالد املدلج

املدلج: لآلباء 
واخلطباء دور 

في التربية 
على األخالق 

احلميدة 
وكيفية السيطرة 
على التصرفات 

أثناء الغضب

دشتي: ظاهرة 
العنف 

دخيلة على 
املجتمع 

الكويتي املجبول 
على التعاون 

والتسامح 
واحترام اآلخر

على الرغم من أن ظاهرة العنف متواجدة منذ القدم في املدارس واجلامعات وحتى الشوارع واملجمعات، إال أنها في اآلونة األخيرة اتخذت منحى تصعيديا لتشمل أي مكان يتواجد فيه مجموعة من الناس، 
خصوصا الشباب منهم الذين يختلفون بأفكارهم وآرائهم فتجدهم عند بروز مشكلة ما أو أي خالف في الرأي تكون الغلبة فيه »للذراع« على حساب الفكر والعقل والتعقل.

»األنباء« استطلعت آراء الشباب، حيث التقينا عددا من طلبة جامعة الكويت للحديث عن انتشار ظاهرة العنف وكيفية التعامل معها وكيف ميكن للشباب تفاديها، حيث وجه كثير منهم رسائل شتى إلى شباب مثلهم 
بالبعد عن السلوك العدواني والتحلي بثقافة احترام الرأي اآلخر واإلميان بفكرة أن من يختلف معي ال يعني أنه ضدي. واليكم تفاصيل اللقاءات التي خرجنا بها:

عبداللطيف األيوب

األيوب: أسباب 
تافهة 

وراء قتل أرواح 
بريئة ولتتضافر 

اجلهود 
نحو توعية الشباب

احلزميي: 
أدعو الشباب 

للتحكم بأعصابهم 
فاملشاكل ميكن 

حلها باحلكمة 
والصبر 

العجمي: الكويت 
دولة قانون ومن 

يشعر بالظلم 
فعليه اللجوء 

إلى القضاء النزيه

أجرت التحقيق: آالء خليفة
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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

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

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

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�صحـتكـــم
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.

 60655133 - 66015044 - 69020302 - 69006907

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

الـــــــتــــميــــمــــــــي مــــ�ؤ�ص�صــــــة

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

66645882- 22443764 

تگييف دايگن

الصيــانـــة 22444598
عقـــ�د �صيـانــة �صنـــ�يـة

مبيعات التگييف

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

جمدول - �سلطانة - برحي - خال�س -  اأم الدهن - نبوت �سيف - برمي

كما يوجد لدينا فروخ برحي - خال�س - اأم الدهن - مزروعة يف اأحوا�س

ويوجد متر ورطب

99791061 - 97029111
الوفرة - تقاطع �سارع 600، 500

للبيع نخيل مثمر

3 غرف نوم باخلزائن + صالة وصالون + 
مطبخ مجهز + حمامني + غرفة خادمة + 

سنترال +تشطيبات سوبر ديلوكس

مطلوب عرسان فقط

شقة فاخرة لإليجار 
بالـــروضـــــــــــــــة

لــــــــالتــــــــ�ــــــــســــــــال:99601733

بـــــعـــــد الـــــ�ـــــســـــاعـــــة الـــــثـــــامـــــنـــــة �ــــســــبــــاحــــًا

تنظيـف وتعقـيـم وت�ص�ير دكت التكييف املـركزي

ق�صم خا�ض ملبيعات و�صيانة اأجهزة تنظيف الدكت

ما ال ت�صتطيع روؤيته قد يق�صي عليك  !  املعاينة جمانًا

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

- شــــــــــاليـــــــــــــه فــــــــي الــــضبـــــــاعـيـــــــــــة عـلـــــــى الـبـــحـــــــر
واجـــــهـــــــــــــــــة 16 م - 350 ألــــــــــــــف

- أرض فــــــــــي الــــــيــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــوك - ق 4 - )375 م(
واجهة )25م(  مـــقــــــابـــــــل مــــــواقــــــف روضـــــــة أطـــــفــــــــــال - 450 ألـــــــف

للبيــــــــــــــــــع عقارات

99810078

العالناتــكم في دلـيـــل

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

خالل اجتماع جلنة اجلاليات التابعة حملافظة اجلهراء مع ممثلي اجلالية املصرية

العوضي: الكويت ترحب مبن يحافظ على املجتمع واألمن واألمان فيه
الدينية والوطنية واألنشطة 
االجتماعي����ة مث����ل إقام����ة 
مع����رض وي����وم مفت����وح 
لتبادل الثقافات وعمل يوم 
رياضي للجاليات«، مبينا 
ان »من أهداف االجتم���اع 
م����ع قياديني ومس����ؤولني 
ذوي اختص����اص هو رصد 
الظواهر السلبي��ة اخل���اصة 
باجلالي���ات، والعمل على 
نش����ر قان�������ون العم�����ل 
األهلي بشكل دوري، ونشر 
امللصق������ات اإلعالني�ة في 

األم����اكن العامة«.
وم����ن جانب����ه حت����دث 
املستش����ار العمال����ي ف����ي 
السفارة املصرية جمال احمد 
قائال: »دائما نوضح ألبناء 
اجلالية املصرية من العمال 
ما عليهم من واجبات قبل أن 
نبني لهم حقوقهم كما أننا 
نعقد ب����ني الفترة واألخرى 
زيارات لعدد من الشركات 
الكبرى لتعريف العاملني مبا 

لهم ومبا عليهم«.

وواجباتهم من خالل قوانني 
الدولة وغرس قي���م املجتم��ع 
اإليجابي��������ة وثقافته لدى 
اعداد  اجلالي����ات وتقن����ني 
الوافدين الهامش����ية، وذلك 
للحفاظ على األمن االجتماعي 
الظ��واهر السلبية  ورصد 
الناجت����ة م����ن اجلالي����ات 
وانعكاس����ها عل����ى األم����ن 
االجتماعي ووضع احللول 
لها، والس����ير عل����ى خطة 
صاحب السمو األمير »قائد 
العمل اإلنساني« عن طريق 
ترجمة العمل اإلنساني إلى 

واقع ملموس.
اللجنة وائل  أما مق����رر 
املطوع فقد تطرق إلى أنشطة 
اللجنة، موضحا أنها »تقوم 
بالتنس����يق مع السفارات 
والقنصليات من أجل توعية 
مواطنيه�����������ا بحقوقهم 
وواجباتهم وذلك من خالل 
تزويده����م بقان����ون العمل 
الكويتي، ومشاركة  األهلي 
باالحتف����االت  اجلالي����ات 

وبدوره، حت����دث نائب 
رئيس اللجنة علي الفضلي 
أيضا عن اللجنة، حيث اشار 
إلى انها »تابعة ملركز اجلهراء 
لألمن االجتماعي وتختص 
بش����ريحة اجلالي����ات في 
احملافظة«، مش����يرا إلى أن 
أهداف اللجنة هي توعي��ة 
اجلالي��������ات بحقوقه�����م 

رئيس مركز اجلهراء لألمن 
د.عب����داهلل  االجتماع����ي 
العوضي وكل أعضاء جلنة 
تنمية اجلاليات«، مش����يرا 
إل����ى أن »اللجن����ة تتكون 
من 5 أعضاء وهي برئاسة 
د.مشعل الظفيري ونائبه 
علي الفضلي ومقرر اللجنة 

وائل املطوع«.

منهم الدولة«، الفتا إلى ان 
»الكويت ترحب دائما بكل 
من يعمل بجه����د ويحافظ 
على املجتمع واألمن واألمان 

فيه«.
ومن جانبه، قال رئيس 
جلنة اجلاليات د.مش����عل 
الظفيري »إن اللجنة تأسست 
في أغسطس املاضي بحضور 

وغيرهم من املسؤولني.
وف����ي البداي����ة رح����ب 
رئي����س مرك����ز اجله����راء 
لألمن االجتماعي د.عبداهلل 
العوض����ي مبمثلي اجلالية 
املصرية، مؤكدا »ان اجلالية 
متث����ل نس����بة كبي����رة في 
الكويت، ولهم جهودهم في 
شتى املجاالت بحيث تستفيد 

عبداهلل العليان

اجتمعت جلنة اجلاليات 
التابعة حملافظ����ة اجلهراء 
مع ممثلي اجلالية املصرية 
في مق����ر احملافظة مبنطقة 
العيون، بحضور رئيس مركز 
اجله����راء لألمن االجتماعي 
د.عبداهلل العوضي، ونائب 
رئيس مجلس اإلدارة لقطاع 
التنمية د.فهد بادي، ورئيس 
جلن����ة تنمي����ة اجلالي����ات 
د.مشعل الظفيري واملستشار 
العمالي بالسفارة املصرية 
في البالد جمال السيد ومدير 
الش����ؤون اإلدارية إلحدى 
شركات مجموعة اخلرافي 
العام  عطا محم����د واملدير 
لالحت����اد الكويتي للتجارة 
ومصنعي امل����واد الغذائية 
في غرف����ة جتارة وصناعة 
الكويت نبيل فودة وعضو 
اجلالي����ة املصرية وعضو 
أبن��اء  مؤس����س برابط����ة 
أس����يوط عبداملنعم رياض 

جمال السيد وعطا محمد ونبيل فودة وعبداملنعم رياض خالل االجتماعد.عبداهلل العوضي ود.فهد بادي ود.مشعل الظفيري خالل اجتماعهم مع ممثلي اجلالية املصرية  )ريليش كومار(

املستشار العمالي 
املصري: نوضح ألبناء 

اجلالية واجباتهم 
قبل حقوقهم
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Skin Care

Mj3sing @hotmail.com

تألقــي ومتيزي بكل ما 
هو جديد في عالم االزياء 
واملكياج واالكسسوارات 
وكل ما يهم املرأة لتكوني 
مواكبة آلخـــر صيحات 
املوضة في عالم اجلمال 

واالناقة.

للتواصل معنا:

للتواصل

منيرة عاشور

 Mj3 – Fashion

Mj3sign

@ Mj3sing 

Flickr–Mj3sign

إرشادات قبل
وضع المكياج

تسعى كل سيدة للظهور 
بشكل رائع ولفت نظر كل 
من حولها، وتعتمد بذلك 
الذي تضعه  املكياج  على 
قبل اخلـــروج من املنزل، 
فـــي احلقيقة أن  ولكـــن 
التجميل  مســـتحضرات 
لن تكون كافية في بعض 
األحيان، حيـــث البد من 
التأكد من سالمة بشرتها 

قبل وضع املكياج.
وحتلم كل ســـيدة في 
احلصول على بشرة نقية 
ونضـــرة، وخالية من أي 
آثار للحبوب، أو الرؤوس 
السوداء، التي تضر كثيرا 
وبجمالهـــا،  بالبشـــرة، 
وحتـــاول اســـتخدام كل 
الوسائل التي تساعد على 

تنقية البشرة وصفائها.
لذلك سنقدم لكم اليوم 
بعض النصائح قبل وضع 

املكياج:
٭ أوال: اجعلـــي وجهـــك 
نظيفـــا ورطبا دائما، هذا 
األمر سوف يساعدك على 
جعل بشـــرتك مستعدة 
لتقبل مكياجك واستعملي 
املرطب بوفرة لتحصلي 
املناســـب  الترطيب  على 

لبشرتك.
٭ ثانيا: احرصي دائما على 
غســـل وجهك بالصابون 
وإزالة الشوائب من بشرتك 
بفتـــرة كافيـــة، وينصح 
باســـتخدام صابون قادر 
على القضاء على اجلراثيم 

كصابون سيفجارد.
٭ ثالثـــا: اتبعـــي روتني 
اليومي  العناية بالبشرة 
بانتظـــام، فهي من أفضل 
الوسائل الطبيعية للحفاظ 
البشـــرة  علـــى ترطيب 
وإنعاشـــها، فيساعد ذلك 
على احلفاظ على حيوية 
البشرة وجتنب التجاعيد 

املبكرة.
٭ رابعا: يجب عدم وضع 
أي قناع قبل املكياج إال قبل 
ساعتني، ألن أقنعة البشرة 
تعمل على تفتيح املسام، 
لذلك تكون البشرة عرضة 

للبثور والبقع.

stop

اجلمال العصري يؤكـــد أن اإلطاللة املتميزة تعني االهتمام 
بكل تفاصيل اجلمال، من الرأس وحتى القدمني، لذا اهتم خبراء 
اجلمال بوضع البرامج وطرح املستحضرات التي تعتني بجمال 

املرأة، لتتألق وتزداد سحرا وجاذبية.
ولعل أبزر اهتمامات املرأة تكون في اليدين وخاصة األظافر، 
لذلك البد من االهتمام باألظافر بشكل كبير، حيث ان اهمية منظر 

اليد وبالذات االظافـــر تعطي فكرة عامة 
وسريعة عن الفتاة من اول نظرة.

ولكن هناك ممن يعانون من األظافر 
الضعيفة، ولألخوات اللواتي يرغنب 
في التخلص من هذه املشكلة ميكن 

قراءة النصائح التالية:
٭ تقوية االظافر تتم باالكثار من االطعمة 

الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم واحلديد 
وڤيتامـــني B مثل الكبدة والســـبانخ والثوم 

والبيض والزبادي ولوز سي فود واملوالح ومنتجات 
االلبان والبروكلي واملكسرات.

٭ قـــص االظافر بعد احلمام ولكن ليس بشـــكل 
بيضاوي ولكن بشكل مستطيل او مربع يسهم في 

تقوية االظافر.
٭ حافظي على اســـتخدام كـــرمي اليد لترطيب االظافر 

يوميا للحفاظ عليهـــا رطبة الن جفاف االظافر يؤدي الى 
تشقق االظافر وسهولة تكسرها.

٭ ارتدي قفازات عند التعامل مع املياه وعند استخدام املنظفات 
بجميع انواعها ألنها العـــدو االول لالظافر حيث جتعلها جافة 

وبالتالي تزيد من قابلية االظافر للكسر.
٭ يستحسن استخدام األسيتون اخلالي من مادة األسيتون ألن 
األسيتون العادي يجفف األظافر وبالتالي جتف املواد املرطبة 

والدهون الالصقة للطبقات وبالتالي تضعف األظافر.
٭ عمل فترة راحة لألظافر من طالء األظافر ولو ليوم في 

االسبوع وتفضل فترة أطول.
٭ عدم اإلفراد في العناية باالظافر فال تبرد االظافر بشكل 

يومي ويكفي بردها مرة واحدة اسبوعيا.

Nails

٧ خطوات للحصول على 
شفاه فاتحة

يعتبر تفتيح لون الشـــفايف من األمور التي تهم 
النساء بشكل عام، وال تعتبر هذه العملية باألمر الشاق 
او الصعب التنفيذ، ولكي تتغلبي على هذه املشـــكلة 

اليك النصائح التالية:
٭ استخدمي مرطب الشفاه كل ليلة قبل النوم.

٭ اختاري مرطب الشفاه ذي معامل احلماية من الشمس 
١٥ أو أكثر في النهار.

٭ احرصـــي على وضـــع املرطب على شـــفتيك قبل 
النوم.

٭ تناولي ٨ أكواب من املاء بشكل يومي حتى ال تتعرض 
الشفاه للجفاف.

٭ التزمي بنظام غذائي متوازن، ألن األكل غير الصحي 
ميكن أن يكون سبب في اسمرار الشفاه.

٭ جتنبي استخدام أحمر الشفاه بصورة مستمرة، ألن 
معظمها يحتوي على الرصاص ومواد أخرى تتسبب 

في اسمرار الشفاه.
٭ توقفي عن استخدام أحمر الشفاه، إذا الحظتي أنه 

يسبب تغيير اللون الطبيعي لشفتيك.
٭ أكثري من تناول الفاكهة وحاولي أن تتجنبي الكافيني 

والتدخني.

Stop

Makeup

اجلمال العصري يؤكـــد أن اإلطاللة املتميزة تعني االهتمام 
بكل تفاصيل اجلمال، من الرأس وحتى القدمني، لذا اهتم خبراء 
اجلمال بوضع البرامج وطرح املستحضرات التي تعتني بجمال 

نصائح للعناية با�ظافر الضعيفة

كيف تظهرين جمالك
من دون مكياج؟

تعتمد النســـاء على املكياج بشكل أساسي إلخفاء 
عيوب البشرة، ولزيادة الثقة بالنفس، أمام الناس وأمام 
زوجها، لذلك فهو شيء مهم ال تستطيع االستغناء عنه، 
مع أن الكثيرات يحاولن التوقف أو التخفيف من وضع 
املكياج دون جدوى، فالسؤال الذي يطرح نفسه اآلن 

هو: كيف تكونني جميلة حتى من دون مكياج؟
واحلل عندنا وسنقدمه لك فيما يلي، كيف تكونني 

جميلة.. حتى من دون ماكياج؟
٭ اغســـلي وجهك بعناية وكليـــا للتخلص من آخر 
آثار للمكياج من وجهك وللحصول على جلدك نظيفا 
ومتوهجا، وجهك ســـيبدو أنعم من دون مكياج، وفي 

احلقيقة، يفضل العديد من الرجال هذه النظرة.
٭ استعملي قلم ترطيب الشفاه أو امللمع بدال من أحمر 
الشفاه إذا كنت ال تســـتطيعني البقاء وشفاهك تبدو 
عارية، تأكدي أنه شـــفاف إلضافة ملعة قليلة من دون 

صبغ الشفاه كثيرا.
٭ افركي عظام خدك إذا كنت تبدين شـــاحبة، لكن ال 
تؤذي نفســـك، الضغط ســـيظهر لونا ورديا طبيعيا 

ويجلب بعض اللون الزهري إلى وجهك.
٭ ال ترفعي شـــعرك بل اسدليه حول وجهك إلضافة 
الظالل إلى وجهك، من دون مكياج ومع أسلوب شعر 

حاد ميكن أن يجعل مظهرك يبدو قاسيا.
٭ ابتسمي فاالبتســـامة تضيف البريق إلى عيونك، 

وجتعل شفاهك تبدو جميلة أكثر.
إذا كنت تســـتعملني املكياج كعكاز، تخلصي منه 

وحترري بقية اليوم، نعم ميكنك أن تقومي بذلك!

٭ أوال: اجعلـــي وجهـــك 
نظيفـــا ورطبا دائما، هذا 
األمر سوف يساعدك على 
جعل بشـــرتك مستعدة 
لتقبل مكياجك واستعملي 
املرطب بوفرة لتحصلي 
املناســـب  الترطيب  على 

٭ ثانيا: احرصي دائما على 

أسباب الهاالت السوداء وطرق عالجها
هي التغيـــرات التي حتدث 
أثناء احلمل أو خالل الدورة 
الشهرية أو نتيجة استعمال 
أنـــواع حبوب منع  بعض 
التغيرات  احلمل، فكل هذه 
من شأنها أن تزيد من ظهور 
الدموية احمليطة  األوعيـــة 
بالعني وتزيد من اضطراب 

إفراز امليالنني.
٤ ـ اإلرهـــاق وقلة النوم: ال 
شـــك أن التعـــب واإلرهاق 
وعدم احلصول على قسط 
وافر من النوم يوميا تعتبر 
من األســـباب التـــي تؤدي 
إلى ظهور الهاالت السوداء 
حتت العينني، ومع حتسني 
وضعية النوم تزول الهاالت 

شيئا فشيئا.

وإليك ٣ طرق طبيعية 
للتخلص من الهاالت 

السوداء:

٭ الطريقة األولى: كمادات 
الطازج  من شرائح اخليار 
للعينـــني، وذلك بتغميض 

العينني، ووضع شـــريحة 
اخليار فوق كل عني بحيث 
تالمـــس اجللـــد احمليـــط 
بالعني، مع االسترخاء ملدة 

١٥ دقيقة.
٭ الطريقة الثانية: كمادات 
عصير النعناع، وذلك بغمس 
قطنة في عصيـــر النعناع 
ووضعهـــا علـــى العني مع 

االسترخاء ملدة ١٠ دقائق.
٭ الطريقة الثالثة: كمادات 
البطاطس «كبديل  شرائح 
لشـــرائح اخليـــار»، وذلك 
بتغميـــض العينني ووضع 
شريحة من البطاطس فوق 
كل عني مع االسترخاء ملدة 

١٥ دقيقة.
متثـــل العـــني موطنـــا 
املرأة  من مواطـــن جمـــال 
ومـــن مصـــادر جاذبيتها، 
لذا فاحرصـــي على معرفة 
اسباب ظهور الهاالت السوداء 
التي قمنا بذكرها، واهتمي 
بتجنبها لتحصلي على عيون 

ساحرة.

حـــول العـــني عنـــد هؤالء 
تكون رقيقة جدا باإلضافة 
إلى افتقادهـــا في كثير من 
األحيـــان الطبقـــة الدهنية 
(حتت اجللد)، والتي تساهم 
في تغطية األوعية الدموية 
لـــون األوعية  لذلك يظهر 
الوريدي)  الدموية (الـــدم 
أكبر ويكون عندهم  بشكل 
اســـتعداد أكبر من غيرهم 
لزيادة سوء حالتهم بزيادة 

العوامل املؤدية إلى ذلك.
٢ـ  أشعة الشمس: ان التعرض 
ألشعة الشمس يعمل على 
إفراز مادة امليالنني  حتفيز 
(من اخلاليا الصبغية) التي 
البشرة كما  تسبب تصبغ 
أن التعرض ألشعة الشمس 
يعتبر من أهم العوامل التي 
تؤدي لتسريع تقدم البشرة 
في العمر، وبالتالي يجعلها 
أكثر رقة وأقل سمكا لتكشف 
عن لـــون األوعية الدموية 

احمليطة.
الهرمونية:  التغيـــرات  ـ   ٣

نبحث دوما عن أسباب 
ظهور الهاالت السوداء حتت 
العينني، لكن علينا في البداية 
أن نعرف ملاذا تتكون الهاالت 
الســـوداء حتـــت العينني؟ 
هنـــاك تفســـيرات متعددة 
الســـوداء،  الهاالت  لتكون 
الدموية  منها أن األوعيـــة 
احمليطة بالعينني تتوســـع 
ويزداد حجمها نتيجة إثارتها 
«من الشـــمس أو الغبار أو 
وبالتالي  احلساســـية..»، 
تصبح أكثر إثارة للميالنني 
«املـــادة الصبغية باجللد»، 
وبالتالـــي يحدث اســـمرار 

املنطقة حول العني.

إليك أبرز ٤ أسباب لظهور 
الهاالت السوداء تحت 

العينين:

ـ العامل الوراثي: نالحظ   ١
في بعض العائالت أن كثيرا 
من أفرادها يعانون من هذه 
الســـبب  املشـــكلة ويعود 
البشرة  إلى أن  الرئيســـي 
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كرمية عوض في الندوة

صالح احلمر ردًا على اختيار 
»الطمبور«: هناك عروض جماهيرية 

تصلح للعرض داخل املهرجانات
عروضا جماهيرية تصلح أيضا للعرض داخل 

املهرجانات ملا فيها من قصة مميزة وأداء 
يليق ويرقى ملستوى املشاركة في مثل هذه 

االحتفاالت املسرحية.
كما أضاف احلمر ان السبب الذي جعلهم 

يطلبون عرض الفصل األول فقط من مسرحية 
»الطمبور« يعود إلى تشابه الفصل الثاني 

مع األول ولكن باختالف األشخاص الذين 
يجسدون األدوار، فتم الطلب منهم اختصارها 
على أال يخل ذلك مبضمون القصة الذي على 

أساسه مت اختيار العرض الفتتاح املهرجان.
من جانب آخر، أكد صالح احلمر ان املهرجان 

هذا العام يكرم عددا كبيرا من الفنانني 
واملهتمني باحلركة املسرحية، لتقديرهم 

ضمن حفل االفتتاح الفصل األول من العرض 
املسرحي »الطمبور« التي يقوم ببطولتها 
الفنان القدير سعد الفرج وخالد البريكي 

ومالك ومي البلوشي وغيرهم، وهذه هي املرة 
األولى التي يتم فيها عرض مسرحي جماهيري 

»جتاري« ضمن حفل االفتتاح، ويعود السبب 
في ذلك لرغبتنا في التأكيد على أن هناك 

ملا قدموه لها، وهم: بدر الطيار ومحبوب 
العبداهلل والفنان حسني املنصور ود.نبيل 

الفيلكاوي وحمد الرقعي وجنف جمال وكاملة 
العياد، ود.شايع الشايع والشاعر الكبير 

عبداللطيف البناي والفنان خالد العقرورقة 
)ولد الديرة(.

أما بخصوص الندوة الفكرية األساسية التي 
تقام في مقر استضافة ضيوف املهرجان 
وتدور حول املهرجان والتي حتمل عنوان 
»دور املسرح في تعزيز الوحدة الوطنية«، 

فقال احلمر انه مت اختيار هذا العنوان ملا متر 
به بلداننا العربية من أزمات وإرهاب، لكن 
إدارة املهرجان ارتأت ان يتم حصرها في 

دول اخلليج العربي فقط، فيشارك من مملكة 
البحرين زهراء املنصور ومن الكويت د.فيصل 

القحطاني ومن اململكة العربية السعودية 
د.سامي اجلمعان، ومن قطر د.حسن رشيد، 
وسلطنة عمان د.محمد احلبسي، فيما غابت 
دولة اإلمارات العربية املتحدة لعدم تواصل 

د.ناجي احلاي مع إدارة املهرجان على الرغم 
من أنه وعدنا كثيرا باالنتهاء من ورقة البحث، 

إال أنه في النهاية لم يعد يرد على اتصاالتنا 
الهاتفية.

هذا وتقدم العروض جميعها وندواتها 
التطبيقية في مسرح الدسمة، على مدار 10 أيام 

متواصلة في الساعة الثامنة مساء كل يوم.

خلود أبوالمجد

عقد صباح أمس في املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب مؤمتر صحافي لإلعالن 

عن فعاليات الدورة السادسة عشرة ملهرجان 
الكويت املسرحي الذي يقام في الفترة من 

األول من ديسمبر املقبل وحتى احلادي عشر 
منه، حيث رحب صالح احلمر رئيس املهرجان 

باحلضور من اإلعالميني وقدم الشكر لهم 
على مجهوداتهم التي يقومون بها سنويا لدعم 

املهرجان وإظهاره وإظهار احلركة املسرحية 
بأفضل صورة.

وأكد احلمر في بداية حديثه ان املجلس الوطني 
حاول قدر املستطاع في هذه الدورة تنفيذ 
توصيات جلنة التحكيم التي وضعت العام 
املاضي، كما حاولوا دعوة الكثير من فناني 
املسرح الكبار في جميع أنحاء العالم، إال أن 
ضيق الوقت لم يفسح املجال لذلك، إال أنهم 

سيحاولون جاهدين في العام املقبل أن يتواجد 
معهم شخصية أو أكثر لتكرميهم في املهرجان.

هذا وأعلن احلمر في املؤمتر الصحافي ان 
املهرجان يشارك فيه هذا العام 8 عروض 

تضم الفرق املسرحية األهلية وعرضان من 
القطاع اخلاص »الشعبي واخلليج والعربي 
والشباب وجامعة الكويت والكويتي وفرقة 

عبداللطيف البناياجليل الواعي وليدرز جروب«، هذا وسيعرض  كاملة العياد

مدير املهرجان صالح احلمر في املؤمتر الصحافي الذي أداره عبدالكرمي الهاجري

د.نبيل الفيلكاوي

في مؤمتر صحافي أقيم صباح أمس لإلعالن عن أنشطة »الكويت املسرحي 16«

كرمية عوض تقدم ندوة »اإلعالمي الناجح« 
باألكادميية الدولية لإلعالم

استضافت األكادميية الدولية لإلعالم 
اإلعالمية املصرية كرمية عوض مؤسس 
أول قن����اة عربي����ة بالتلفزيون التركي 
واملشرف العام على برنامج ليالي الكويت 
في ندوة بعنوان »كيف تكون إعالميا ناجحا؟« 
وذلك بحضور مجموعة من طالب األكادميية 
من جميع التخصصات، حيث حتدثت عن 
جتربتها اإلعالمية ف����ي البرامج احلوارية 
من واق����ع اخلبرة العملي����ة، وعن مهارات 
اإلعالمي الناجح املطلوب اكتسابها للتميز 
وصنع إعالم ناجح، وقد حتدثت أيضا عن 
أهمية املوهبة وصقلها بالتعليم والتدريب، 
كما تطرقت الى أهمية الثقافة والتحضير 
اجليد لكي يكون اإلعالمي قادرا على املنافسة 

والتقدم والتطور في ظل اإلعالم املفتوح، 
وقد أعربت عوض عن سعادتها بوجودها 
وسط جيل الشباب اميانا منها بأهمية نقل 
اخلبرة للكوادر اإلعالمية الستكمال مسيرة 

اإلعالم في الكويت.
وفي نهاية الندوة قدم مدير عام األكادميية 
يوسف الرفاعي درعا تكرميية لها وأعرب 
عن سعادته باس����تضافة اإلعالمية كرمية 
عوض، مؤكدا على أهمية االستضافات التي 
حتقق التواصل م����ع الكوادر لنقل اخلبرة 
اليهم لكي يكونوا قادرين على املنافسة في 
سوق العمل، متمنيا لها كل التقدم والتوفيق 
ومؤكدا على اس����تمرار استضافة إعالميني 

متميزين باألكادميية.

يوسف الرفاعي مكرما كرمية عوض

باسل وشهد ينضمان إلى البرنامج لتقدمي 
أخبار النجوم واملشاهير... تعزيزاً لفريق »ET بالعربي«

إذا كان سيستقبله باحلفاوة 
نفسها التي وجدها في برنامجه 
السابق، وما إذا كان سيتقبله 

في ثوبه اجلديد. 
ويتوق���ف أل���زارو عند 
التي حمسته ألن  العناصر 
 ET« يكون جزءا من عائلة
إلى أن  بالعربي«، مش���يرا 
»البرنامج متنوع ومتجدد، 
ويضم فري���ق عمل ضخما 
ويتفرد بتق���دمي أخبار من 
الصع���ب أن جتده���ا ف���ي 
م���كان آخر على الشاش���ة، 
كما جنح ف���ي بناء ثقة مع 
الفنان���ني والنج���وم، وهو 
ما جعله���م يخصونه بكل 
جدي���د«. ويضي���ف: »البد 
أن أحت���دث عن اجلهد الذي 
يبذله فري���ق البرنامج من 
مذيعني ومراسلني ومعدين 
وغيرهم... وعن التحضيرات 
الكثيفة الت���ي يقومون بها 

إلجناح احللقات«.
وعلى رغم أن أياما قليلة 
فقط مضت على اللقاء األول 
بني مق����دم البرامج الش����اب 
البرنام����ج، يتحدث  وفريق 
ع����ن »ش����عوري بأنني أحد 
أفراد هذه العائلة، ونشأ بيننا 
انسجام واضح«. ويثني على 
مصداقية البرنامج عند الناس، 
»فالنجوم هم الذين يتحدثون 
بأنفسهم عن مشاريعهم، ما 
يع����زز صحة أخب����اره عند 
اجلمهور والصحافة«، معتبرا 
ان »البرنامج متكن في غضون 
فترة بسيطة، أن يحقق بصمة 
مهمة في التلفزيون، ونطمح 
ألن نص����ل به إلى مس����توى 
احللقات األميركية للبرنامج 

أو يتخطاها أيضا«.
من جهتها، تعبر شهد بالن 
عن شوقها للعودة إلى الشاشة 
التي انقطعت عنها قبل نحو 
6 أشهر، معتبرة أنها تنتقل 
من عالم األخبار السياس����ية 
واالجتماعي����ة إلى املنوعات 
التجربة  والف����ن. وتص����ف 
اجلدي����دة بأنها حتد مهم في 
مس����يرتها، لكنه����ا مطمئنة 
»ألنني أدخل برنامجا شبابيا 

حيوي����ا، وبطبيعت����ي أحب 
املنوعات واملرح، ووجدت 
نفس����ي قادرة عل����ى هذه 
املهمة، وعلى تقدمي إضافة 
للبرنامج املسلي واملنوع 
والغني باملعلومات وأخبار 

املشاهير والنجوم«. 
تضي����ف ب����الن انها 
»بعد عام����ني من العمل 
ف����ي نش����رة التاس����عة 
عل����ى MBC1، واألخبار 
السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية، أش����عر 
ب����أن ه����ذا التح����ول 
ضروري«، معتبرة ان 
»األخبار كانت اختبارا 

صعبا جدا بالنسبة لي، 
خصوصا ان أول نشرة قدمتها 
كنت في عمر 24 س����نة، أي 
من أصغ����ر املذيع����ات على 
الشاشة، وكان علي أن أكون 
على قدر املس����ؤولية امللقاة 
على عاتقي من قبل إحدى أهم 
الفضائيات في العالم العربي 
هي »مجموعة MBC«. وتلفت 
شهد إلى »انني مرتاحة جدا مع 
فريق العمل وكذلك مع املذيعني 
الذين ساعدوني وتعاملوا معي 
بإيجابي����ة كبيرة، فضال عن 
أن صداق����ة جتمعني مبرمي 
سعيد، إذ كنا نعمل معا قبل 

3 سنوات«.
جتدر اإلشارة إلى أن شهد 
هي سورية اجلنسية، ولدت 
وترعرت في اإلمارات، تقول: 
»اس����تقررت ف����ي بلدي بني 
العام����ني 2004 و2006 فقط، 
ثم عدت ألكمل دراس����تي في 
ف����ي اجلامعة  مجال اإلعالم 
األميركية ف����ي دبي، مبنحة 
من الش����يخ محمد بن راشد 
آل مكتوم. أما باسل فيجيب 
عن س����ؤال يعتب����ره محيرا 
للناس حول جنسيته، فيقول: 
»انني أنتمي إلى عائلة األب 
فيها أردنيا فلسطينيا، واألم 
مصرية، وقد ولدت ونشأت 
ف����ي القاهرة، وحرصت على 
احلفاظ على تواصلي مع أهلي 
في عّمان عبر زيارات طويلة 

كل عام«.

ب����ني مواق����ع  دب����ي: 
الدرامية  تصوير األعمال 
واألفالم الس����ينمائية في 
مختلف ال����دول العربية، 
البرامج  وفي كوالي����س 
وم����ع  التلفزيوني����ة، 
الفن  أه����ل  تصريح����ات 
واإلعالم والغناء، باإلضافة 
إلى اللقاءات احلصرية مع 
النجوم واملشاهير،  أبرز 
 ET« اس����تطاع برنام����ج
 ،MBC4 بالعربي« عل����ى
أن يحجز له مكانا خاصا 
ل����ه مكانة مهمة  ويوجد 
البرام����ج املختلفة  ب����ني 
الشاش����ة، وباتت  عل����ى 
أخباره مص����در ثقة عند 
اجلمه����ور والعاملني في 
األوساط الفنية واإلعالمية 

والسينمائية.
ال يه����دأ فري����ق عمل 
البرنام����ج املنتش����ر في 
مختلف العواصم العربية، 
ليف����وز بآخ����ر األخب����ار 
واملستجدات على الساحات 
والس����ينمائية  الفني����ة 
وغيره����ا،  واإلعالمي����ة 
الثالثة  ويشكل مذيعوه 
بدر آل زيدان، مرمي سعيد، 
ف����رج، عائلة  وناردي����ن 
يتنافسون معا على تقدمي 
األفضل للمشاهد. وقبيل 
ش����هر واحد من احتفال 
البرنام����ج بانتهاء عامه 
الثاني، ينضم إلى فريقه 
مذيعان جديدان هما شهد 
التي عرفها جمهور  بالن 
MBC1 في نشرات أخبار 
التاسعة مؤخرا، وباسل 
 The« ألرزارو مقدم برنامج

 .MBC4 على »X Factor
ألزارو  يعرب باس����ل 
عن حماس����ته وسعادته 
إلى أس����رة  باالنضم����ام 
»ET بالعرب����ي«، معتبرا 
ان »التجربة جديدة علي 
متاما، فقد اعتدت التقدمي 
على خش����بة املس����رح، 
بينم����ا س����أكون هنا في 
الذي يفرض  االس����تديو 
علي أن أكون أكثر هدوءا 
وتركي����زا«. وال يعتب����ر 
ألزارو أن تقدمي نش����رة 
أخبار فنية، ستفرض عليه 
تغيير شخصيته، وتبديل 
الص����ورة الت����ي اعتادها 
منه اجلمه����ور، ويقول: 
»ل����ن أتخلى عن الضحك 
واالبتسامة، وعن عنصري 
املفاجأة واالرجتال«. ويعد 
ألزارو بأن يضيف نكهة 
جديدة، قائال: »سترافقني 
الروح الش����بابية املرحة 
التي كان����ت موجودة في 
برامجي أخيرا«. ويترقب 
بلهفة معرفة ردود أفعال 
املش����اهدين على إطاللته 
األولى على الشاشة، وعما 

باسل : التجربة جديدة 
علي متامًا فقد اعتدت 

التقدمي على خشبة 
املسرح 
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د. فهد العبداحملسن: 
فخر تسمية 

عبداحلسني عبدالرضا 
»نقيب الفنانني«

محمد الصراف لرهف: »بكره نسهر«..!

بشار جاسم 

يستعد املطرب الشاب محمد الصراف 
لط���رح أغنية جديدة دويت���و مع الفنانة 
رهف جيتارا بعنوان »بكره نسهر«، حيث 
يستعد لتركيب صوته على األغنية األسبوع 

املقبل.
وفي تصريح ل� »األنباء« يقول: انا سعيد 
بالتعاون مع الفنانة رهف في اغنية »بكره 

نسهر« والتي تقول كلماتها:
قلتلك خلنا بعيد ال نحب وال نتمادا

هالشعور لو يوم
يزيد بيصير فينا احلب عادا

لو عشقنا بكرا نسهر

واألغنية من أحلان الفنانة رهف، وكلمات 
باسل الشطي، وتوزيع حسني جناعي.

وع����ن بداياته الغنائي����ة، قال: »غنيت 

في س����نة 2004 والذي اكتشف موهبتي 
اخوي عبداهلل وملا سمعني قال لي استمر.. 
صوتك حلو وإحساسك جميل واستمريت 
وهلل احلمد وط����ورت أدائي بعدها كملت 
واجتهدت وحتسن صوتي وفي سنة 2012 
فتحت اكاونت باالنس����تغرام ونزلت اول 
تست حق صوتي وشفت ردة فعل الناس 
حلوة فقررت الزم أمني موهبتي والناس 
تسمعني. بعد هالشي كلموني قناة الشاهد 
وقابلوني وهلل احلمد جنحت مقابلتي وهم 
طورت من نفسي والناس حبت اكاونتي 
وصوتي«. ويختتم الصراف حديثه قائال: 
وبعد فترة قابلوني قناة سكوب وبعدها 
بأسبوع »مارينا اف ام« وان شاء اهلل اول 
دخولي لعالم الفن سنة 2015 بعمل دويتو 
مع الفنانة رهف جيتارا وسنصورها بإذن 
اهلل مع أحد املخرجني في الكويت بفكرة 

شبابية.

محمد الصراف مع رهف في أحد امللتقيات الفنية

رابطة أساتذة معهد املسرح التقت »نقيب الفنانني الكويتيني«

عبداحلسني عبدالرضا: نقابة الفنانني مهمة 
وبانتظار قانونها اخلاص

الكويت عربي���ا وخليجيا، 
وأيضا إيجاد ساحات فنية 
جديدة تس���توعب طاقات 
الشباب ومشاريعهم الفنية 

في مختلف حقول الفن.
 وعن نقابة الفنانني، قال 
النقيب عبدالرضا خالل اللقاء 
انه ملس خالل لقائه بنقابة 
الفنانني واإلعالميني الكويتية 
حرصهم على دعم الفنانني 
من الشباب وتسهيل عملهم، 
إزالة جميع  والعمل عل���ى 
العوائق خلل���ق بيئة فنية 
تلب���ي طموحاتهم وحتقق 
أحالمهم، مؤكدا أهمية دور 
النقابة، ومعبرا عن طموحه 
وتطلعات���ه بنج���اح هذه 
املؤسسة التي طال انتظارها 

على حد تعبيره.
 وقال انه على أمت االستعداد 
للمس���اهمة في تفعيل دور 
الفنانني واإلعالميني  نقابة 
الكويتية لتأخذ دورها في 
تنظيم احلركة الفنية ودعم 
ومساندة املنتمني لها، مشددا 
الدعم  على ضرورة توفير 
املادي واملعنوي للنقابة من 
قبل الدولة، معربا عن أمله 

في أن يكون ل���دى النقابة 
قانون خاص، ينظم عملها، 
فضال عن مقر مكاني شامل 
يجم���ع الفنانني ويوفر لهم 
حاضنة إلبداعاتهم، ألن لديه 
طموحا في أن تكون النقابة، 
مؤسسة معنية باحلفاظ على 
الفني ودعم احلركة  اإلرث 

الفنية والعاملني فيها.
 من جانبه، صرح رئيس 
رابطة أعضاء هيئة تدريس 
العال���ي للفن���ون  املعه���د 
املسرحية د.فهد العبداحملسن 
ان أس���اتذة الرابطة تداعوا 
الفنان���ني  نقي���ب  للق���اء 
عبداحلس���ني عبدالرض���ا، 
ممثل���ني بالدكاترة د.فاضل 
املويل، ود.خليفة الهاجري، 
ود.محمد الزنكوي، ود.حسني 
احلكم، ود.خلود الرشيدي، 
ود.ابتسام احلمادي، كممثلني 
ع���ن كل األعضاء، لإلعراب 
الفخر مبناس���بة منح  عن 
الفن���ان الكبي���ر والقدي���ر 
عبداحلسني عبدالرضا، لقب 
»نقي���ب الفنانني«، من قبل 
الفنانني واإلعالميني  نقابة 

الكويتية.

الفني  مخرجاتها وتطورها 
واألكادميي، من خالل إحلاقها 
مبؤسس���ة أكادميية عريقة 
الهيئة  أو  الكويت  كجامعة 
العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، مب���ا يعزز من 

قيمتها الفنية«.
وأعرب نقيب الفنانني عن 
البروتوكول  إعجابه بفكرة 
الذي يض���م نقابة الفنانني 
برابط���ة أعض���اء هيئ���ة 
تدري���س املعه���د العال���ي 
للفنون املس���رحية، وذلك 
إط���ار توجيهات وزير  في 
اإلعالم والش���باب الشيخ 
سلمان احلمود، بهدف دعم 
الفنون وإنعاش  وتشجيع 
الس���احة الثقافي���ة، حيث 
أوضح أعضاء رابطة املسرح 
لنقيب الفنانني أنه من خالل 
البروتوك���ول، فإن الرابطة 
والنقابة ستكونان على أمت 
االس���تعداد لوض���ع جميع 
طاقاته���ا وط���رح برامجها 
الفنية لدعم احلركة الفنية 
البالد، للمس���اهمة مع  في 
اجلهات املعنية في احملافظة 
على املركز الفني الذي حتتله 

هنأت رابطة أعضاء هيئة 
تدريس املعهد العالي للفنون 
الفنانني  املس���رحية نقيب 
الكويتي���ني عبداحلس���ني 
عبدالرضا عل���ى نيله هذا 
اللقب، وقال رئيس الرابطة 
د.فهد العبداحملسن ان وفدا 
من الرابطة زار نقيب الفنانني 
عبداحلس���ني عبدالرض���ا 
»مبناسبة منح نقابة الفنانني 
الكويتية لقب  واإلعالميني 
نقيب الفنانني للفنان القدير 
عبداحلس���ني عبدالرض���ا، 
الذي س���عد جميع الفنانني 
إلى  واإلعالميني بانضمامه 

نقابتهم«.
وعب���ر نقي���ب الفنانني 
عبداحلسني عبدالرضا في 
تصريح صحافي، عن إعجابه 
بنشاط رابطة أعضاء هيئة 
تدري���س املس���رح، وأبدى 
تأيي���ده ل���كل األطروحات 
البن���اءة، الس���يما مقترح 
انتق���ال أكادميي���ة الكويت 
الفنية(  للفنون )املعاه���د 
العامة للتعليم  الهيئة  إلى 
التطبيق���ي ».. لتتحق���ق 
استقالليتها، ولضمان جودة 

نقيب الفنانني عبداحلسني عبدالرضا مع اعضاء رابطة املعهد العالي للفنون املسرحية

»the Voice« مزيد من األصوات االستثنائية في ثاني احللقات املباشرة في
رغم تأكيد املشتركني - 
اطالل���ة بعد أخ���رى – عبر 
أنهم  غنائه���م االحتراف���ي 
يستحقون فعال التنافس على 
اللقب، وس���عيهم الى اقناع 
املدربني األربعة  النجوم - 
كاظم الساهر، وشيرين عبد 
الوهاب، وصاب���ر الرباعي، 
وعاص���ي احلالن���ي بذلك.. 
اال أن غربل���ة املواهب تنهي 
مشوار 4 من بني 12 يغنون 
خالل احللقة، ليستمر بالتالي 
مش���وار 8 فقط الى املراحل 
املباشرة املقبلة، وذلك ضمن 
 »the Voice« البرنامج العاملي
 MBC1 بصيغته العربية على
و»MBC مص���ر«. وفي هذا 
السياق، اتفق النجوم األربعة 
عل���ى أن املواه���ب يتطور 
مستواها مرحلة بعد أخرى، 
وأنهم يفاجئونهم باضافات 
نوعية على املس���رح ضمن 

»احللقات املباشرة«. 
وبعد حلقة حفلت بنكهة 
مصري���ة وطني���ة بامتياز، 
وأتت مليئة بالغناء والطرب 
وحلظات التوتر واخلوف من 
النتائج، واللقاءات من داخل 
 V( غرفة التواصل االجتماعي
Room(، تأه���ل الى املرحلة 
املقبلة من »فريق شيرين« كل 
من: اياد بهاء ونداء شرارة، 
ومن »فريق صابر« كل من: 
حمزة الفضالوي وجاد أبي 

حيدر. 
أم���ا من »فري���ق كاظم« 
فتأه���ل كل م���ن: تامر جنم 
ورضوان صادق، ومن »فريق 
عاصي« كل من: علي يوسف 

وعمر دين.

تفاصيل الحلقة ومجرياتها

العروض  انطلق ثان���ي 
املباش���رة من البرنامج مع 
الوطنية،  األجواء املصرية 
اذ قدمت شيرين عبد الوهاب 
النش���يد الوطن���ي »بالدي 
بالدي«، على خشبة املسرح 
التي تضاه���ي بضخامتها 
نظيرته���ا العاملي���ة، وذلك 
قبل أن يطل املشتركون في 
أغنية مشتركة بينهم ألداء 
أغنية »ما شربتش من نيلها« 
لش���يرين. بعد ذلك، بدأت 
رحلة املش���تركني اجلديدة 
على املس���رح، على أن يتم 
استبعاد 4 مواهب، ويستمر 

»the Voice« املشاركون في احللقة الثانية لبرنامج

8 فقط الى املرحلة التالية، 
ويتم االعتماد بشكل أساسي 
على تصويت اجلمهور الذي 
يحدد من هي املواهب التي 
ستنتقل الى احللقات املقبلة. 
فبعدما كان رأي املدربني هو 
األساس في املرحلتني األولى 
الدفة في  انتقلت  والثانية، 
هذه املرحلة املباش���رة الى 
اجلمه���ور ال���ذي يص���وت 
للموهبة األقوى، ويعتبرها 
األكثر ج���دارة وأحقية في 

الوصول الى اللقب.
انطلق���ت املنافس���ة مع 
»فري���ق ش���يرين«، ووعد 
املشتركون الثالثة في فريقها 

بتقدمي »حاجة ما حصلتش« 
في داللة على أنهم سيقدمون 
عروضا مبهرة متكنهم من 
املقبلة.  الى املرحلة  التأهل 
الطيب من  وقد غنى محمد 
السودان »الليلة يا سمرا« 
للفنان محمد منير، فأثنت 
شيرين على احساسه علما 
أن املش���ترك نس���ي بعض 
كلمات األغنية. بعده، غنى 
اي���اد بهاء من مصر »كالمي 
انتهى« للفنان أحمد سعد. أما 
نداء شرارة من األردن فأدت 
أغنية »لعبة األيام« للمطربة 
الراحل���ة وردة اجلزائرية، 
وأثنت شيرين على حضورها 

وأدائها والتزامها، وأكدت أنها 
ستدعمها دوما. وعند اللحظة 
احلاسمة، اختار اجلمهور اياد 
بهاء ليكمل املش���وار نحو 
اللقب، فيما قررت شيرين 
انقاذ نداء شرارة وتعيدها 
الى املنافسة، ليخرج بالتالي 

محمد الطيب. 
فري���ق صابر.. اجلمهور 
يختار حم���زة الفضالوي، 
وصاب���ر ينق���ذ ج���اد أبي 
حيدر. أما ثاني الفرق التي 
وقفت على خشبة املسرح، 
فكان »فري���ق صابر«. غنى 
حمزة الفضالوي من تونس 
»عالطاير« للفن���ان صابر 

الرباعي، فعلق صابر على 
أدائه بالقول إن املشترك أدى 
األغنية أفضل من أدائه هو 
لها، ومنحه احلق بأن يغنيها 
ساعة يشاء. وجمعت رنني 
الشعار من لبنان بني الغناء 
باللغتني الفرنسية والعربية، 
 »Ne me quitte pas« ف���أدت
 ،)Jacques Brel( جلاك بريل
و»لو نويت تنسى« جلورج 
وسوف، فوصف صابر صوتها 
باملطواع والقادر على غناء 
اللغات واللهجات.  مختلف 
أما جاد أبي حيدر من لبنان 
 »I do anything for love« فغنى
مليت لوف )Meat loaf(، فأبدى 

بأداء  صابر اعجاب���ه أيضا 
املشترك. واختار اجلمهور 
حمزة الفضالوي لالنتقال 
الى املرحلة التالية، فيما أراد 
صابر اعطاء فرصة لألغنية 
الغربية للتقدم، فمنح صوته 
جلاد أبي حيدر، فيما خرجت 

رنني من املنافسة.
بعد ذلك، حان وقت وقوف 
»فريق كاظم« على املسرح، 
فأدى رض���وان صادق من 
سورية أغنية »رمشة عينك« 
لوديع الصافي، وأثنى كاظم 
على أدائه واصفا اياه بالرائع، 
ومعتب���را أن���ه ينتمي الى 
املدرس���ة الطربية العظيمة 

للفنان الراحل وديع الصافي. 
التحكم  وأشاد بقدرته على 
بطبقات صوته. وغنى أمجد 
شاكر من السودان، أغنية من 
الفن السوداني »لو تعرف 
الشوق« لش���رحبيل أحمد، 
ومزج في وصلة غنائية ما بني 
اللغتني العربية واالجنليزية. 
وأشاد كاظم باللوحة الفنية 
املتناسقة التي قدمها الشاب 
على املسرح، وبثقته بنفسه 
والتزامه بالنصائح. وكان 
آخر من غنى في هذا الفريق 
تامر جن���م من لبنان، فأدى 
»ي���ا حبيب���ي قلب���ي مال« 
لرامي عياش. واعتبر كاظم 
أن املش���ترك حتدى نفسه، 
وهذا يشهد له. وفي اللحظة 
احلاس���مة، اختار اجلمهور 
تامر جنم لالنتقال الى املرحلة 
املقبلة، فيما اختار كاظم أن 
ينقل معه الى املرحلة التالية 
رضوان ص���ادق، وبالتالي 
خرج أمجد ش���اكر في هذه 

املرحلة.
وكان مش����تركو »فريق 
عاصي«، آخر من وقفوا على 
املس����رح، فأدى أحمد ناصر 
الفنجان«  من مصر »قارئة 
للعندليب األسمر عبد احلليم 
حافظ. واعتبر عاصي أن ميزة 
أحمد التي دفعت به الى انقاذه 
في املواجهة، هو احساس����ه 
العالي في الغناء. وأطل علي 
يوسف من العراق، من خالل 
أغنية »موال أريد أنس����اك« 
ملاجد املهن����دس و»يا طير« 
حلامت العراقي. أثنى عاصي 
على أدائه األغنية وعلى »رقيه 
في الغناء« كما قال، ووصفه 
ب� »النج����م القادم«. أما آخر 
املشتركني في هذا الفريق فهو 
عمر دين من لبنان، الذي قدم 
 Writing« لوحة فنية غنائية
on the Wall« لس����ام سميث 
)Sam Smith(، فعلق عاصي 
قائال إن »كل مواصفات النجم 
العاملي موجودة في عمر«. 
وعند حلظة االختيار، وقف 
الثالث����ة على  املش����تركون 
أعصابه����م، ومنح اجلمهور 
صوته لعلي يوس����ف، فيما 
أراد عاصي اعط����اء فرصة 
الغربي����ة كما قال،  لألغنية 
وأعطى بالتالي صوته لعمر 
دين، وانته����ت رحلة أحمد 

ناصر في املنافسة.

حلقة مليئة بالغناء 
والطرب وحلظات 

التوتر واخلوف 
من النتائج

مذيعة مخارج 
احلروف غلط عندها 

وما تعرف تتعامل 
مع الكاميرا هاأليام 

واصفة نفسها انها من 
أفضل مقدمات برامج 

التوك شو..
 اهلل يشفيچ!

مقدم برامج شكله 
مو مصدق حاله انه 

مستضيف فنان مشهور 
نسى حاله وطيح امليانة 

معاه بصورة غريبة 
وبعيدة عن التقدير 

ملشوار هالفنان.. 
خف علينا!

مخرج اتهم ممثلة في 
عمله اليديد انها تدقدق 
على الصحافة وتعطيهم 

تفاصيل مسلسله مع 
انها موقعة عند منتجه 
على تعهد بعدم إفشاء 

أسراره.. 
استريح بس!

حروفميانة تفاصيل 



English
Monday, 30 November, 2015

30ALANBAA

“CLEANING” 
THE ENERGY

Energy

There is growing awareness 
that the use and efficiency of re-
newable energy is of great im-
portance for addressing climate 
change, providing modern energy 
services worldwide and creating 
new economic opportunities as it 
plays a significant role in United 
Nations 2030 Sustainable Devel-
opment Goals Agenda. 

Large contribution to the growth 
in market volume, advances in re-
newable energy technologies, cost 
reduction and strong global com-
petition were made by renewables 
policy support. The number of 
countries with renewable energy 
policies and targets continued to 
grow in spite of the challenges from 
policy changes and uncertainties 
that some of the countries faced 
in the previous years. Many of the 
countries introduced new policies 
or have updated the existing ones 
in order to achieve the targets set, 
164 countries had renewable en-
ergy targets and about 145 coun-
tries had renewable energy sup-
port policies in 2015. 

Renewable energy installed ca-
pacity continued to grow globally, 
representing 58.5% of the added 
capacity for 2014. It is estimat-
ed that 27.7% of the global pow-
er capacity generated will come 
from renewables which is enough 
to supply nearly 23% of the elec-
tricity in the world. Wind, Solar 
Photo Voltaic and hydro power 
are dominant in the market. Hydro 
power is still the leader in terms of 
total capacity installed with 1055 
GW but the wind power capacity 
had the largest growth compared 
to all renewables in the past de-
cade. Global bio power and liquid 
biofuel production had an increase 
of about 9% while bio-heat pro-

duction remained stable in 2014. 
Geothermal energy has a slow but 
steady growth over the past five 
years, power and heat capacity 
have grown respectively by 3.6% 
and estimated 5.9% annually. Wind 
power and solar PV have suffered 
significant cost reductions which 
made an impact to the further ex-
pansion. Wind power market added 
51 GW of capacity reaching 370 
GW in 2014. It is currently the 
cheapest source for new electric-
ity generation which had an im-
pact on increasing number of loca-
tions and new emerging markets. 
It is estimated that solar PV had a 
29% growth of the total installed 
capacity reaching 177 GW in 2014 
which also increased the number 
of locations generating electricity 
from this source. CSP (Concentrat-
ed Solar Thermal Power) sector in-
creased the total capacity installed 
by 27% in the past decade but the 
market remained less established 
than the other renewables markets. 
Ocean energy capacity remained 
the same with most of the project 
being pilot for demonstration. Tid-
al and wave energy generation re-
mained the most advanced of all 
ocean energy technologies. Total 
added capacity from renewables 
was led by China, Brazil and Ja-
pan while the United States and 
Germany lead in energy genera-
tion globally. 

Sustainable Energy for All 
(SE4ALL) goals of doubling the 
energy generated from renewables 
and rate of improvement in ener-
gy efficiency as well as providing 
universal energy access by 2030, 
will not be met due to the lower 
rates in spite of the great growth in 
renewables capacity and improve-
ments in energy efficiency.

Our body and mind 
are constantly sending 
out signals. Sometimes 
we listen to those sig-
nals, for example, we 
eat when hungry, drink 
when thirsty, and hope-
fully sleep when tired. 
But are we as responsive 
when the cause of our 
discomfort is stress?

Often, when our body 
and mind are desperately 
trying to get us to slow 
down, we pretend not 
to hear. But the symp-
toms of stress are loud 

and clear.

 The 10 most common 
symptoms of stress 
are:

1- Insomnia
2 - Headaches
3 - Neck/back pain
4 - High blood 
pressure
5 - Shortness of 
breath
6 - Gastrointesti-
nal problems (con-
stipation, diarrhea, 
gas, abdominal pain, 
heartburn, reflux)
7 - Irritability
8 - Fatigue
9 - Skin diseases 
10 - Tearfulness

Do you have any of 
these symptoms? If you 
do, be honest with your-
self. What do you do 
when you experience 
any of them? Do you 
stop, think about possible 
causes for your symp-
toms and take better care 
of yourself? Or do you 
simply take a pill?

Our bodies are do-

ing their best to send 
us a clear signal that 
we are not taking care 
of ourselves adequate-
ly. This is the meaning 
of our stress symptoms.  
We still treat our symp-
toms with medication, 
rather than managing 
our stress.

When we have a head-
ache, we take Ibupro-
fen or acetaminophen. 
When we feel fatigue, 
we take coffee, tea or 
an energy drink. These 
various pills do work. 
They make the symp-
tom better or go away 
entirely.

But what is missing 
in this equation is the 
notion of stress preven-
tion. What is making a 
given symptom tempo-
rarily go away is not 
what your body real-
ly needs. 

What your body ac-
tually needs is for you 
to figure out why that 
symptom is happening 
in the first place

When you have a 
tension headache, your 

body is telling you that 
it needs something. It 
needs more sleep, or 
less anxiety about your 
job, or a more consider-
ate partner. When you 
have acid indigestion, 
it needs less caffeine, 
shorter workdays and 
maybe more fun.

The next time you 
experience one of the 

10 symptoms of stress
Psychology
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“top ten”, stop, and lis-
ten. Before you reach for 
your medicine cabinet 
or head to your local 
pharmacy, realize that 
your body is trying to 
tell you something. Lis-
ten to your body and try 
to understand.

By: jelena Celebic

Prepaid cards, help for
Business or terrorist tool?

AFP -- Prepaid payment cards 
were seen as a positive develop-
ment, helping those excluded from 
the banking system and provid-
ing a convenient financial tool, 
but their use in the Paris terror 
attacks has revealed a troubling 
dark side.

The attackers used an anonymous 
prepaid card to rent hotel rooms 
outside Paris the night before the 
November 13 strikes that killed 
130 people, according to Tracfin, 
the French body tasked with com-
bating money laundering and the 
financing of terrorism.

It was a way to avoid being de-
tected by intelligence agencies.

Prepaid cards have been one 
of the fastest growing segments 
of non-cash payments in recent 
years, and now authorities are con-
cerned they may have become a 
tool that criminals use to keep their 
activities hidden and launder their 
funds.

Stamped with the Visa or Mas-
terCard logo and protected with a 
PIN code, the cards allow users to 
withdraw funds at ATMs, as well 
as make purchases in stores and 
online. However, unlike traditional 
debit cards, they must be charged 

in advance with funds.
They also don’t bear a person’s 

name, and if the amounts are not 
too large, no name is ever linked 
with the card.

In Europe it is currently possi-
ble to use without showing iden-
tification non-rechargeable cards 
for payments of up to 250 euros 
($265) or up to 2,500 euros per 
year for rechargeable cards.

With online bill payments be-
coming more the norm, as well as 
the surge in online shopping, ac-
cess to a payment card of some 
sort has become crucial in many 
countries.

In the United States, they have 
become ubiquitous as many gov-
ernment benefits are now disbursed 
to prepaid cards. Some $148 bil-
lion was paid out that way last 
year according to the US Feder-
al Reserve, although cards have 
to be registered to receive bene-
fit payments.

And more and more US com-
panies have begun issuing their 
employees prepaid cards to pay 
wages, thus cutting expenses re-
lated to using cheques and avoid-
ing problems with workers who 
don’t have a bank account.

Finance

Cats used as bait to lure 
tourists back to Brussels

Easing of China one-child
policy too late for some

Terrorism

population

AP — After a five-day 
lockdown prompted by the 
maximum security alert, 
Brussels officials are at-
tempting to entice back 
tourists who may have been 
scared away by images of 
soldiers armed with ma-
chine guns in the capital’s 
deserted streets. Their se-
cret weapon? Cats.

Brussels shut down its 
subways and schools while 
the government asked peo-
ple to stay away from pub-
lic places because they 
might be targeted by ex-
tremists in a Paris-style 
attack. With the lower-
ing of the threat level on 
Thursday, tourism offi-
cials are optimistic that 
people will return to the 
Belgian capital, especially 
with the official opening 
of the Christmas market 
on Friday.

Cats became an unof-
ficial mascot of the Brus-
sels lockdown when resi-

Reuters -- Cui Wenlan 
was devastated when she 
heard the news last month 
that China was scrapping 
its one-child policy. She is 
among more than a million 
grieving Chinese parents 
who have lost the only 
child the government al-
lowed them to have.

Cui’s son was 30 when 
he died after an illness 
and she had been forced 
to abort her second baby 
in 1985. Now she and 
her husband are adrift 
in a country where par-
ents traditionally rely on 
their children to look af-
ter them in old age.

“If, back then, we had 
been allowed to give birth 
again, I wouldn’t be in so 
much trouble and wouldn’t 
be so lonely,” said Cui, 
53, from the northern city 
of Zhangjiakou.

Cui’s story underscores 
the punitive nature of Chi-
na’s family planning poli-

dents flooded social media 
with hundreds of kitty pic-
tures this week, after a plea 
from police not to share 
information about ongoing 
raids. Instead of posting 
updates on where police 
operations were happen-
ing, users tweeted imag-
es of cats, including with 
their paws up, disguised 
as police snipers and even 
wearing a bowler hat, the 
trademark of Rene Magritte, 
Belgium’s greatest surre-

cy, beyond the more well-
known stories of forced 
abortions and sterilisa-
tions, and highlights the 
plight of an estimated mil-
lion “shidu” families, or 
those who have lost their 
only child.

China, the world’s most 
populous country with 
nearly 1.4 billion people, 

alist painter.
The police tweeted a 

picture of a bowl of cat 
food to thank people for 
their help and tourism of-
ficials are now using im-
ages of cats at famous 
Brussels landmarks in a 
light-hearted attempt to 
lure tourists.

At Brussels’ Atomi-
um, a nine-sphere struc-
ture of an iron crystal that 
is one of the city’s biggest 
draws, there has only been 
a trickle of tourists in the 
last week. Spokeswom-
an Inge Van Eycken said 
there was no precedent for 
closing the attraction due 
to terrorism fears and said 
they are relying on some 
kitty power, among oth-
er measures, to bring vis-
itors back.

“We think some cats 
will help,” she said. Van 
Eycken said Atomium of-
ficials are using an altered 
image of the 1958 World’s 

says the once-child policy 
has averted 400 million 
births since 1980, saving 
scarce food resources and 
helping to pull families 
out of poverty.

Cui’s husband, Gao 
Zhao, said the government 
of Zhangjiakou gives the 
couple 680 yuan ($106) a 
month in compensation, 

Fair structure that replaces 
the nine distinctive metal-
lic spheres with cat heads, 
though she stressed they 
have no plans to import real 
kitties to the attraction.

Patrick Bontick, head 
of Brussels’ tourism of-
fice, said he hoped tour-
ists would be reassured 
that authorities had taken 
all necessary measures to 
protect the city. He said 
hotels reported a 20 per-
cent drop in bookings this 
week and agreed with Van 
Eycken that cats might be 
the solution.

“Even in a bad situation, 
we can also have some 
humor in Brussels,” he 
said. “We’re a surrealistic 
country,” he said, adding 
he hoped the cats would 
provide a “friendly” im-
age of the city.

“We have faced four re-
ally difficult days, but now 
it’s over,” he said. “Life 
has begun again.”

an amount that falls far 
short of what is needed in 
a country where there is 
little in the way of welfare 
or health benefits.

“We are rural people 
and don’t have much ed-
ucation,” Gao said. “The 
state told us what to do 
and we followed.”

Cui said she could not 
get surgery after being 
injured in a car accident 
because she did not have 
a child to sign the agree-
ment for surgery.

Fan Guohui, 56, has pe-
titioned the government 
to support “shidu” parents 
financially and emotion-
ally. His son died from 
a car accident in 2012. 
Fan’s wife, Zheng Qing, 
said the couple was “emo-
tionally ruined”.

“One-child families 
are walking a tightrope,” 
Fan said. “Once you lose 
your child, you lose all 
hope.”
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في ظني وفي اعتقادي أن ابن هذا العصر الذي نعيشه، هو 
أكثر الناس تنعما وشقاء.

إنه إنسان يعيش عصر التطور التقني الهائل جدا والذي 
سهل له كثيرا من مصاعب احلياة وأهوالها، فوسائل 

املواصالت تطورت واختصرت الزمن كثيرا، وما كان يقطع 
من مسافات في شهور، تنهبه الطائرات في ساعات.

والطب في أوج تطوره، ووسائل االتصاالت صارت أشبه 
ما تكون بالسحر، وكل ما كان باألمس خياال مجنونا صار 
اليوم واقعا نعيشه ومنتطي صهوته وبات من اعتياديات 

احلياة، حتى بتنا ال نفكر في غرابته.
هذا هو جانب التنعم أو اجلزء املضيء من حياة أناس هذا 

العصر والنصف املمتلئ من الكأس.
أما جانب الشقاء الذي يعيشه إنسان هذا العصر، فهو 

املتمثل في الشرور الكثيرة التي حتيط بحياتنا مثل 
االرهاب واحلروب العسكرية وحروب الطبيعة التي باتت 

تشن علينا حروبا ما عرفتها احلياة من قبل، وحتى 
اجلرائم الفردية صار لها وجه غرائبي ما عهده الناس قبال. 

وحروب الطبيعة املتمثلة في الفيضانات وشدة األمطار 
وزمجرتها وفي مناطق لم يعرف عنها أنها كثيرة األمطار 

والرعود والبروق، دعت أحدهم العتبارها »مؤامرة 
أميركية« لتخريب دولنا، وذلك من خالل امتالك أميركا 

لتقنية تؤهلها للعبث باألجواء- حسب زعمه!
ورغم غرابة مثل هذا القول، وعدم معرفتنا بجدية صاحبه 

أو هزله فيما قال، فإننا نكاد نصدقه، أو أن ما نراه من 
حتوالت في األجواء قد يصدقه.

وإضافة إلى هذا وذاك من أهوال العصر، نضيف تلك النذر 
املخيفة بحرب قد تقوم فال تبقي وال تذر، وهي- إن قامت- 

لن تكون كسابقاتها من حروب وستبدو كل حرب قبلها، 
حربا رحيمة رئيفة.

احمليطات والبحار مليئة بحامالت الطائرات والبوارج املثقلة 
باألسلحة العابرة للقارات، والسماء ملبدة بالطائرات وما 

حتمل على متونها من سبل املوت املتعدد الوجوه.
وهكذا يعيش إنسان اليوم بني رفاهية وترف وتنعم، 

وشقاء وخوف ويأس من يومه قبل غده.
وهذا كله من صنع االنسان نفسه، فهو الصانع هناءه 

وترفه، وهو نفسه الصانع شقاءه وخوفه وبؤسه ويأسه.
فيا أيها االنسان كم أنت جبار! 

نعم إرهاب الشوارع، والذي لن يكون أحد محصنا منه 
مهما عال شأنه، السياسي، االقتصادي أو االجتماعي، 
فاجلميع معرض حلوادث مرورية قاتلة بلمح البصر، 

بسبب ما يحصل بشوارع الكويت من استهتار 
ورعونة وإهمال وقلة ذوق وعدم االنتباه بسبب 

املوبايل والتعرج وعدم التقيد بأساسيات القيادة العامة 
والتي هي متشابهة في أغلب دول العالم، أصبح الوضع 

في شوارع الكويت من دون مبالغة الداخل مفقود 
واخلارج مولود، من هول وكثرة املخالفات اجلسيمة 

ومنها السرعة بتهور.
معالي وزير الداخلية، أوجه كالمي لك مباشرة ألن 
القرار عندك، مع باقي قيادات الوزارة إلحداث نقلة 

نوعية بالثقافة املرورية بالكويت، وإعادة النظر 
بالفلسفة املرورية لرجال املرور، أوال أود أن أشكر 

الوزارة من أعلى الهرم إلى أصغر موظف على جهودكم 
اجلبارة في مكافحة اإلرهاب واملخدرات، التي هي محل 
تقدير وفخر لكل الكويتيني، لكن اسمح لي يا بوخالد، 
الوضع املروري بالكويت مروع ومخيف ومدمر، وهو 

فعال إرهاب من نوع آخر وهو إرهاب الشوارع.
ال أحد يشك بإخالص وتفاني رجال املرور، لكن 

املوضوع هو إدارة حديثة صحيحة، وتدريب عالي 
املستوى وأنا برأيي الشخصي ليس باملستوى 
املطلوب، الثقافة تأتي من البيت أو املدارس هذا 

صحيح، لكن أيضا سيف القانون هو من يرسخ هذه 
الثقافة من خالل تفعيله وتطبيق روح القانون.

هل يعقل ان الشيء الوحيد باخلطوط السريعة فقط 
الكاميرات؟ وان تواجدت الدوريات فهو ثبات أمني 
فقط من غير فاعلية، يا وزير الداخلية، الشوارع 

بالكويت حلبة سباق، سرعة فائقة من كل االجتاهات، 
استهتار، فال يوجد تقيد باخلطوط األرضية، وال 

تفاوت السرعات فيها، فأقصى اليمني أو الوسط أو 
أقصى الشمال كلها سرعة جنونية، أبسط قواعد 

املرور ال تطبق من اجلميع كبارا وشبابا، رجاال ونساء، 
مواطنني ووافدين، املوضوع باختصار فوضى عارمة 
وإرهاب شوارع، وال يوجد فاعلية لرجال املرور بهذا 

اخلصوص، غير تصريح وزارتكم بأنها أدخلت خزينة 
الدولة ماليني الدنانير من املخالفات وكأنه إجناز، اسمح 

لي يا بوخالد أن الوزارة فشلت في ضبط اإليقاع 
املروري، والدليل أن نسبة احلوادث بالكويت هي 1.2 

قتيل يوميا ومقتل 365 شخصا في العام 2015 الذي لم 
ينته حتى اآلن. والكويت حلت الثالثة عامليا باحلوادث 

القاتلة.
اقتراحات وحلول أقدمها لوزارتكم، إعادة الرادار في 

الدوريات وتفعيله، التركيز على أساسيات القيادة مثل 
اخلطوط األرضية وجتاوزها، االلتزام بإشارة قف، 

ضرورة استعمال اإلشارة في السيارة، فاملالحظ أن 
اإلشارة ال تستعمل وكأننا في عالم الطرمان، البدء 

مبراقبة السرعة بالشوارع الداخلية واملناطق السكنية، 
واالنتقال إلى الشوارع الرئيسية، ألن الضبط املروري 

يبدأ من الداخل إلى اخلارج، إيجاد حل ملوضوع 
استعمال املوبايل خالل القيادة، تأهيل أفراد املرور 

تأهيال حقيقيا بفن التعامل مع الناس، وتطبيق روح 
القانون، كما يجب أن يكون رجال املرور قدوة لنا من 

خالل تقيدهم بقواعد املرور، فمن املالحظ أن الناس 
وأفراد املرور يتصرفون بنفس الطريقة خالل القيادة، 

وأخيرا يا بوخالد أمتنى إعطاء الدعم والصالحية ألفراد 
املرور ملخالفة اي من كان، وزير، تاجر، شخصية 

عامة، املهم أن يوقف املخالف ويحرر املخالفة ليكون 
عبرة لآلخرين، ومن الضروري أن يتم اإلجراء كما هو 

مرسوم بقوانينكم، أمتنى أن تصل الرسالة وأن نرى 
احللول سريعا فالوضع بالشوارع خطر على اجلميع 

وهو فعال إرهاب من نوع آخر.

katebkom@gmail.com

Fq817@yahoo.com 

صالح الشايجي 

فيصل حمد إبراهيم المزين

مؤامرة الطقس

إرهاب الشوارع 
إلى متى؟

بال قناع

كلمة صدق

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

ducky872000@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف

نجاة ناصر الحجي

بعد اإلجراءات القوية التي اتخذتها 
السعودية عقب حادثة الحرم، قامت 

الشقيقة قطر باتخاذ اجراءات حازمة 
كذلك تجاه القائمين على المشاريع 
التي أغرقتها االمطار، فقام رئيس 
الوزراء بإحالة 5 شركات هندسية 

كبرى للنيابة العامة، كما اصدر النائب 
العام القطري اوامر بمنع سفر العديد 
من المديرين العامين والمستشارين 

المرتبطين بالشركات التي اخفقت 
مشاريعها.

> > >
وتظهر علوم السياسة واالجتماع 

والتاريخ بشكل جلي ان االمم 

التي ترغب في البقاء واالستقرار 
واالستمرار وتحرص على ارضاء 

شعوبها تقوم بإظهار المحاربة 
الشديدة للفساد الذي هو كالسوس 

الذي ينخر ببنيان الدول حتى يهدمها 
ويسقطها، اما الدول التي تعيش 

ليومها وال تهتم لغدها او مستقبل 
اجيالها المقبلة، فتترك الفساد 
وفرسانه يسرحون ويمرحون 

ويثيرون حنق الشعوب حتى يحدث 
االنفجار، وال شك ان تساقط االنظمة 
العربية باالنقالبات إبان الخمسينيات 

والستينيات وبعدها بالثورات عام 2011 
كان سببه الرئيسي هو دعاوى تفشي 

الفساد المثير االول لحنق الشعوب!
> > >

وقد التقى قبل ايام وزراء الداخلية 
العرب في الدوحة واتفقوا على محاربة 
خليجية موحدة لالرهاب، ونتمنى لهم 

كل التوفيق في مسعاهم، ونذكرهم 
بأن االرهاب يقتات على الفساد 

وعلى الحنق الذي يثيره الفساد لدى 
العامة، بل ان فساد المؤسسات المالية 

هو الكفيل بوصول اموال االرهاب 
لمقاصدها الشريرة، كما ان فساد 

القيادات السياسية والعسكرية وتقبلها 
الرشاوى والعموالت ايا كان مصدرها 

هو ما تسبب في تساقط المدن 

والمحافظات في العراق وسورية تحت 
سنابك »داعش« وليس قرقعة السالح 

او الحروب الدائرة.
> > >

آخر محطة: نتمنى ان يكون على رأس 
اهتمامات اجتماع وزراء الداخلية 

الخليجيين القادم مشروع »المحاربة 
الموحدة للفساد«، وان تعد قوائم 

خليجية سوداء بأسماء المسؤولين 
والشركات التي تمارس الفساد، كي 
تتم مالحقتها في الدول الست، وهو 
ما سيحظى بتأييد الشعوب وإرعاب 

أساطين الفساد وردعهم.

اتوق دوما الى الكتابة عن النفس 
البشرية، تلك النفس التي تنزع دوما 

الى حب الوطن والركون الى بذل اقصى 
انواع اجلهد والعمل اجلاد والهادف 

امال في ارساء سبل املواطنة االصيلة 
واحملبة الكامنة في القلوب، فعلى ثرى 

هذا الوطن نعيش، وعليه اشتمت 
انفاسنا الهواء، وعليه ولدنا ومضت 

السنون الطويلة، وتعايشنا باذلني اخلير 
كله لرغبة جامحة تعتري اجسادنا في 

متيزه، فهذا الوطن منبع مولدنا ومركن 
والئنا واخالصنا له ولقادتنا واسرة آل 

الصباح، وعلينا أال ننسى دورنا في 
رفعة ورقي برملان بلدنا، اذ ان آراءنا 

اختارت اعضاءه، فهم يجتهدون لعمل 
كل ما فيه تقدم وازدهار وطننا، ونعم 

بفضل الهمة والعزمية واملثابرة التي 
اجنزت وفعلت اخلير كله لثرى هذه 

االرض الطيبة.
نعم، نحن نحب هذا الوطن العزيز 

ونقدر وظائفنا واعمالنا به، وال ندخر 
جهدا لرفعته دون تردد، فلنا نحن 

الكويتيني تراث كبرنا معه منذ السنوات 
التي مرت بنا عليه نحبه كثيرا وجنله 

ونبذل كل ما في وسعنا في سبيل 
تقدمه وازدهاره ورخائه راضني 

ومذعنني، ونتوجه بالدعاء الى العلي 
القدير، متمنني لوطننا الرفعة والكرامة 

والشموخ.
ارى في اآلفاق ايادي تضع وثائق 

سفرها جانبا وتطرح لذاتها جنسيات 
ووثائق سفر لتعيش ابدا في ديار 

اخرى، اي في بسيط احلديث تنبري 
جانبا للتخلي عن املواطنة وجتهز ذاتها 

متوجهة لدول اخرى غربية كانت او 
عربية، ترحل عن ارض هذه الديرة 
احلبيبة التي ولدت بها وعاشت في 

كنفها، لذا اقول ال، فنحن وان قضينا 
حقبا من السنوات في الغرب تلقيا 
للعلم، فإن املواطن املخلص احملب 

لوطنه يظل ابدا ودائما متسلحا بالوالء 
لهذا الوطن، ال يفكر اال بتقدم ورخاء 
هذا الوطن ووجوب العطاء في سبيل 

حتقيق التواد والتراحم واحملبة وحسن 
الوصال، وهذا االخير هو ما يرجحه 

الدين االسالمي الشريف، فهيا للوصال 
وبخ بخ لتشابك االيادي بعطاء ونداء 

دون اسفاف او ادنى تقصير.

هذه هي الكويت وهذه هي االرض 
مبن عليها وما في ثراها، نحبها ونبذل 

ونعطي لها، فهي ال تقصر في العطاء 
لنا، نحبها كثيرا فنراها تفكر فينا 

وحتبنا، انه الوصال االبدي الوجداني 
الناهض من عبق ارضها وصميم تراثها 

وحضارة سادت ولم تبد، فمرحى 
مرحى للديرة والهل الديرة وابنائها، 

وعاشت الكويت حرة ابية دون منافس، 
وال للرحيل، رحيل القنوط واليأس 

واحلزن، وال استياء على ما في ارضها 
من عطاء ومنح وقضاء حاجات تلبي ما 
في الصدور، وما في كينونة االرحام، 

ولتدم االرض لنا، ولندم نحن لها نعيش 
وجنير ونعمل دومنا خذالن، بل بسمو 

ورفعة واعتزاز.

محاربة اإلرهاب 
متر مبحاربة 
الفساد!

الوالء

محطات

خاطرة

ghunaimalzuby@yahoo.com
م. غنيم الزعبي 

»هيضني« منظر شابة »سنافية« في 
مقتبل عمرها في إحدى اجلمعيات 

وهي حتمل بيدها كرسيا ليس خفيفا 
وباليد األخرى تدفع عربة التسوق. 

الكرسي كان لسيدة كبيرة في السن 
كانت ترافقها وكل دقيقتني أو ثالث 

تفتح تلك الفتاة الكرسي لتجلس عليه 
تلك السيدة املرافقة لها. تفعل ذلك 

بكل رحابة وسعة صدر بدون تذمر أو 
تأفف.

لسان حال تلك العجوز يقول: 
»قربي الكرسي يا بنيتي« فقد تعبت 

قدماي.»قربي الكرسي يا بنيتي«، 
فالدنيا دين ومكيالها ال يزيد وال 

ينقص فكما أودعت فيها ستأخذين 
وإن طالت املدة. »قربي الكرسي 

يا بنيتي« فاهلل سبحانه زرع فيك 
ما قدمته ألمي في حياتها من غير 

زيادة وال نقصان. »قربي الكرسي يا 
بنيتي« فإني وإن خانتني قدماي فما 
زلت قادرة على رفع يدي إلى السماء 
والتضرع هلل عز وجل ان يوفقك في 

حياتك وان يجزيك أحسن اجلزاء على 
برك لي في آخر سنيني.

»قربي الكرسي يا بنيتي« فإني وإن 
ضعف النظر في عيني فهما تختزنان 

صورك وانت تقومني بي آخر الليل 
وأول النهار تعتنني بي في أكثر حاجاتي 

خصوصية وال تتركيني حتت رحمة 
خادمة أجنبية اللسان والوجه واللسان 
تقسو علي أحيانا وتتأفف مني كثيرا.
»قربي الكرسي يا بنيتي« فإني وإن 

انقطع دخلي وشحت الفلوس في 
جيبي فما زلت ألبس أحسن اللبس 
وحاجاتي حولي كلها متوافرة وفي 

جيبي الصغير بعض اخلردة افرح بها 

أحفادي الصغار حني يأتون ليسلموا 
علي. كل هذا بفضل اهلل ثم فضلك 

ألنك خصصت جزءا بسيطا من دخلك 
لي يا بنيتي كل شهر ال يتأخر.

نقطة أخيرة: في املناسبة القادمة التي 
ستحضرها أو حفل العشاء الذي 

ستذهب إليه ركز في وجوه اجلميع 
ستالحظ بعضهم يبدو على وجهه 
بعض النور والكثير من راحة البال 

اسأل عنهم ستجدهم هم البارين 
بوالديهم على كبر سن. فإن أردت سعة 

الرزق وراحة النفس فبر والديك. 

قّربي الكرسي يا بنيتي 
فقد تعبت قدماي

في الصميم

 @m_alsaeidi
 mutlaqkhamees@gmail.com

مطلق خميس السعيدي
في »الهوى« جميع األحوال الهادئة 

والعليلة واملغبرة أيضا وحتى نصل 
للعاصفة من أحواله!

الهوى وال شيء غيره متغير وال حال له، 
كما ال لون له وال رائحة محددة يعرف 

بها!
الهوى له قدرة على سهولة احلياة 

وصعوبتها في آن واحد، ففي هدوءه 
تزدهر احلياة وفي غضبه تصعب 

احلياة!
وقيل عن العشق »هوى« وكأنهم وضعوا 

كل أحوال الهوى في هذا العشق!
فهل يعصف العشق بأحوال العاشقني 
بني هدوء وسكون وحتى يصل إلى أن 

يعصف بهذا العشق كليا؟!
وكأن هذا الوصف املشابه لم يكن 

لهدوء واشتداد الهوى فقط، بل تعداه 
ليصل لفقد هذا الهوى ومغادرته لقلوب 

العاشقني وأنفاسهم نهائيا فيموتون 

ويتركون في قلوب العاشقني ذكرى 
وقصصا تروى وأشعار تقال!

ويعرف من أروع قصص العشق عند 
العرب بقيس وليلى وقيس اآلخر ولبنى 

وعنتره وعبلة وجميل وبثينة.. إلخ، 
وجتد أجمل وأروع أقوال الشعر في 

قصص وحكايات عاشقي العرب!
الكبرياء قتل عنترة عاشقا لعبلة وجميل 

حرم من معشوقته بثينة وبكى قيس 
لياله حتى اجلنون فبكى العاشقون معه! 

وهو من قال في ليلى:
»تذكرت ليلى والس��نني اخلواليا 

وأيام ال أع��دي على الدهر عاديا
أع��د الليال��ي ليل��ة بع��د ليل��ة 

وقد عش��ت دهرا ال أع��د اللياليا
أم��ر عل��ى الدي��ار دي��ار ليلى 

أقب��ل ذا اجل��دار وذا اجل��دار
وم��ا ح��ب الديار ش��غفن قلبي 

ولك��ن حب م��ن س��كن الديار«

وقيل في عشق قيس لليلى ما ذهب مثال 
بني العرب إلى وقتنا هذا:

»كل يغني على لياله!«
فهم هنا صوروا كل عاشق هو عاشق 

لليلي، وكأن جميع معشوقات العرب هن 
»ليلى«!

ولم تكتمل الكثير من فصول هذا 
العشق، وبقي هوى أخذ من العاشقني 

ما أخذ وأي مأخذ أخذهم!
فأبدعوا شعرا وشيمة وعفة!

وتغنت أم كلثوم في آخر ما كتب 
الشاعر بيرم التونسي وقبل مماته 

بأيام أروع ما قيل في العشق وأعمق 
معانيه برغم بساطة كلماته:

»هو صحيح الهوى غالب
ما اعرفش أنا

والهجر قالوا مرار وعذاب
واليوم بسنه!«

فتأملت من هذا الهوى الكثير من 

القلوب، وعصفت بالكثير منها 
لألسف!

والعشق هوى وهو حالة تصل 
بالعاشق واملعشوق إلى حالة هيام 

تتعدى كل الصور وتصل إلى صورة 
رائعة يتغنى بها العاشق في معشوقه 

ليطرب القلوب من بعده!
وفي تشبيه العشق بالهوى وجدته في 
شعر عمي وخالي »خالد اخلضيري« 

في قوله:
»هذا الهوى سنة الناسي.. حتى 

البعارين تدريبه«
وكثيرا ما رددت هذا البيت من شعره 

معترفا بالهوى ووجوده، والهوى 
موجود في جميع الكائنات احلية وبال 

شك يوجد أكثره في القلوب احلية!
ودمتم بهوى دائما.

٭ 2/1 كلمة: أندر األشياء ليس ما تراه 
عينك، ولكن ما تشعر به وحتس به!

الهوى غالب

الزاوية 91
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مفردات من التراث الكويتي

هل تعلم؟!

6
52468

683
2

27935
14279
6572

98
38591

197
9415

4736
374129

162
2876913
51723

8
314

93
1

21765
36741

4
2576

45
28

7268

الصيام
الطعام
العادات
العريقة

أصالة
هبات

مجتمعات
تواصل
ترفيه
أقارب

صداقة
أهل

لقاء
فرح

سرور
ود

حلو
سرائر
عصير

اميانيات
االطالع
مصير
السحر

بلنك: )تنطق الكاف جيمًا قهرية(

هو ف���ي األصل س���رير 
خشبي كان يصنع من خشب 
السيسم أو من خشب الساج 
يرتك���ز على أربع���ة قوائم 
متينة تعلوها أعمدة خشبية 
مزخرفة يصل ارتفاعها الى 
متر ونصف املت���ر تقريبا، 
ويحتويه���ا من أعالها إطار 
خش���بي تتصل به من كل 
اجلوانب قطعة من القماش 
اخلفيف الش���فاف تس���مى 
اما جوانبه فكانت  »الكلة« 
تغطى بقطعة قماش تسمى 
»سناخ« ثم صار هذا السرير 
يصنع م���ن احلديد ويطلى 
بأل���وان زاهية مثل األبيض 
واألزرق والوردي، ويزين 
»برمامني« نحاسية عديدة 
وتغطية نفس »الكلة« املشار 

اليها سابقا.

بوك

محفظة نقود جلدية لها 
عدة جيوب، كانت تستخدم 
في حفظ النقود، وحتمل في 
اجليوب وكان يستعمل الى 
جانبه���ا أو بدال منها حلفظ 
النقود السيما املعدنية منها 
)اخلردة( كيس صغير من 
القماش يس���مى »كيسة« � 
وتنطق الكاف كافا مكشكشة 
� وكانت األبواك � جمع بوك � 
جتلب من اخلارج أو تصنع 
أيدي اخلراريز  محليا على 
في س���وقهم الذي كان يقع 

قرب سوق ابن دعيج.

بياله
فنجان مصحوب بصحن 
مناسب مصنوع من الصيني 
يزي���د حجم���ه عل���ى حكم 
االستكانة يستعمل لشرب 
احللي���ب، ويس���مى أحيانا 

»كوبا«.

التخث

مقعد خش���بي مستطيل 
املتري���ن ط���وال  يتج���اوز 
املت���ر عرضا و40  ونصف 
سم ارتفاعا، له ظهر ارتفاعه 
نصف متر تقريبا يستند اليه 
اجلالس. كان ومازال يتخذ 
املنازل  امام  للجلوس عليه 

في الصيف.

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- صقره - ري )معكوس���ة( - 
فر، 2- الثريد - سري، 3- ماثل 
)معكوسة( - اسأله )معكوسة(، 
4- حداء - ضار )معكوسة(، 5- 
هي )معكوسة( - نبأ - لن، 6- نا، 
7- الرحبة )معكوسة( - ل ل، 8- 
عبيد - عاتبه )معكوسة(، 9- البر 

- لن، 10- بليدة - غاضب.

عموديًا:
1- صاحلية - عت���ب، 2- قالدة - هب، 
3- رثاء - دبي، 4- هرمان - حداد، 5- 
برر - ل���ه، 6- يدهما - لهب، 7- غربان 
)معكوس���ة(، 8- الرأس )معكوسة(، 9- 
فرسان - ضالل )معكوسة(، 10- رياض 

- العنب.

حل عينك .. عينك

حل اعرف الشخصية:
محمود عبد املغني

حل كلمة السر:
الغبقة

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

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

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

عادي متوسط متقدم كلمة السر: عادة رمضانية 
خليجية 6 أحرف

مااصاةسمحا
ايلدقسرجلل

عماااراتوص
طاطقروءموي
لنلةبررعدا

اياتفاءاةم
باعارلاتقق

اتادحلقتيهـ
صملاعصلررب

اصسعصاافعا
ليحليوهـيلت
ةررارتلهـاغ

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

ما هي أكبر مدينة في قارة أوروبا؟
٭ لندن.

ما أكبر مدينة في قارة آسيا؟
٭ طوكيو.

ما أكبر مدينة مكتظة بالسكان في 
العالم؟

٭ مسكسيكوسيتي.

ما الدولة العربية الوحيدة التي مير 
بها خط االستواء؟
٭ الصومال.

كم يبلغ عدد الدول اإلسالمية في 
العالم؟

٭ 44 دولة.

ما أعلى شالالت في العالم؟
٭ شالالت اجنل.

مـا أعمـق منخفـض أرضـي في 
العالم؟

٭ البحر امليت.

الربـع  صحـراء  مسـاحة  كـم 
اخلالي؟

٭ ربع ملي���ون كيلومتر 
مربع.

أيـن يقع أكبـر حقل بتـرول في 
العالم؟

٭ في الكويت.

ما االسم القدمي للبحر األحمر؟
٭ بحر القلزم.

ما أعلى بحيرة في العالم؟
٭ بحيرة تنجنيقا.

للتواصل معنا عبر هذه 
الصفحة أرسلوا تعليقاتكم 

على البريد اإللكتروني 
archive@alanba.com.kw

ف�اك�س 22272830

)من كتاب:  » هل تعلم«
لـ »وفاء يوسف«(

)البيت الكويتي القدمي(
لـ د.يعقوب يوسف الغنيم(

أفقياً:

عمودياً:

الكلمات املتقاطعة

1- طيره اجلار- سقاية 
هرب،  )معكوس���ة(- 
2- ن���وع م���ن الطعام 
- مجه���ول، 3- جانح 
)معكوسة( - استفسر 
منه )معكوس���ة(، 4- 
الغناء لإلبل حلثها على 
الس���ير - عكس نافع 
)معكوسة(، 5- ضمير 
منفصل )معكوس���ة( 
- خب���ر - للنص���ب، 
6- ضمير متصل، 7- 
الفس���يحة )معكوسة( 
- متشابهان، - عكس 
احرار - المه )معكوسة(، 
9- القمح - للنصب، 

10- خاملة - ثائر.

1- منطق���ة كويتية - 
لوم، 2- طوق - انتفض، 
3- مدح امليت - إمارة 
خليجية، 4- كبيران في 
السن - حزن، 5- فسر 
- خاصته، 6- ذراعهما 
- شعلة، 7- من الطيور 
)معكوسة(، 8- الهامة 
)معكوسة(، 9- خيالة - 
عكس هدى )معكوسة(، 
10- حدائ���ق - م���ن 

الفواكه.

احلل  أسفل الصفحة

إعداد: جيهان رأفت - عروبة حجازي



هل لأللوان 
تأثير على جذب 

املستهلك للشراء 
أم إنها تخمينات 

كأبراج احلظ؟

ملاذا تختار شركات 
عاملية ألوانًا معينة 

لشعاراتها ؟

33
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
إعداد: محمد راتب - عاطف رمضان
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الزهراء
الفنطاس

اليرموك
مشرف

العارضية
ضاحية صباح السالم

خيطان
الرقة

اجلهراء
الشهداء

الصليبخات والدوحة

عروض اخلضار والفاكهة 
اليوم االثنني

عروض مميزة على اخلضار والفواكه في السوق املركزي وسلع إلى 990 فلسًا

العجمي: مهرجان التسوق في »تعاونية العمرية« مستمر 
حتى 2 ديسمبر وحليب األطفال بسعر التكلفة

العمرية  قام����ت جمعي����ة 
التعاونية أمس بإطالق مهرجان 
التس����وق في السوق املركزي 
والذي من املقرر له أن يستمر 
املقبل، حيث  حتى 2 ديسمبر 
اإلدارة  بنينّ رئي����س مجل����س 
محمد خالد العجمي انه جرى 
إطالق تخفيضات على مجموعة 
الس����لع االساسية  كبيرة من 
واالستهالكية وعروض مميزة 
إلى جانب  للخضار والفواكه، 
توفير حليب االطفال بس����عر 

التكلفة.
فقد جرى تخفيض س����عر 
دجاج سيرا 700 غ كرتون إلى 
2.990 دينار، دجاج س����اديا 1 
كغ كرتون إلى 4.990 دنانير، 
ارز كنت����ري 10 كغ إلى 4.990 
دنانير، اريال 3 كغ كرتون 990 
فلسا، تايد 4.5 كغ حبتان إلى 
3.990 دنانير، مياه الروضتني 
330 مل 20 حبة إلى 295 فلسا، 
شاي ليبتون 100 كيس إلى 890 
فلسا، محارم اجلمعية 200 ورقة 
5 حبات إلى 690 فلسا، ارز كتكو 
15 ك����غ إلى 6.990 دنانير، ارز 
س����جا مصري 5 كغ إلى 1.650 
ارز كنتري سيال اكس  دينار، 
ال� 5 كغ إلى 1.990 دينار، زيت 
الفا 1.8 لتر إلى 750 فلسا، ارز 
فوديز مصري 5 كغ إلى 1.495 
دينار، و زيت اوليه 1.8 لتر إلى 

990 فلسا.
ومن الس����لع أيضا ش����اي 
الوزان 100 كيس 3 حبات إلى 
890 فلسا، شاي ريد ليبل 400 
غ حبتان إلى 1.250 دينار، شاي 
اكسبريس الربيع 100 كيس إلى 
795 فلسا، كوبو بوبس شوكز 
إلى 890 فلسا، شاي أحمد 100 
إلى 690 فلس����ا، كورن  كيس 
فليكس 1 كغ إلى 1.595 دينار، 
بيض كويتي 50×60 إلى 895 
فلسا، جني كرافت 500 مل حبتان 
 ABC إل����ى 1.900 دينار، حليب
1 لتر 4 حبات إلى 850 فلس����ا، 
جني كراف����ت 240 غ 4 حبات 
إلى 1.495 دينار، فورس����تيز 
750 غ إل����ى 1.470 دينار، فول 

محمد خالد العجمي

جانب من عروض الشعب التعاونية

محالن متجاوران يبيعان علبة ماء 
واحدة بسعرين مختلفني 

وبفارق 100 فلس

ان تقوم بشراء علبة مياه من أحد املطاعم بسعر 
ثم تشتري علبة مشابهة من املطعم املجاور بسعر 
أغلى يضعنا أمام تساؤالت كثيرة حول رقابة وزارة 

التجارة على هامش األرباح املوضوعة.
في هذه الشكوى قام أحد املستهلكني بشراء علبتي 
ماء من محلني متجاورين ففوجئ بان سعر األولى 
هو 300 فلس والثانية ب� 400 فلس، متس���ائال عن 
االس���باب التي تدفع محلني إلى بيع سلعة واحدة 
بس���عرين مختلفني، مع وجود فرق كبير بينهما، 
وقال أال توجد رقابة من التجارة، وإذا كان األمر في 

علبة مياه فكيف بباقي املنتجات والسلع.
وطالب وزارة التجارة بإج���راء جوالت تفقدية 
ووضع حد ملثل هذه التصرفات وحتديد هامش الربح 
وحترير املخالفات بحق املخالفني للقرارات الوزارية، 
مطالبا ايضا بتوضيحات من الوزارة حول هذا االمر 
وملاذا يتم ترك مثل هذه املخالفات إن كانت مخالفات، 
وبدورها »أنباء املستهلك« ترفع هذه الشكوى إلى 
الوزارة لبيان ما طالب به املشتكي، وتؤكد أن مثل 
هذا التصرف ليس خاصا بهذين احمللني فحسب بل 
هو ف���ي كل احملال التجارية واجلمعيات التعاونية 
وهو مش���كلة ال تزال من غير حل، فقد جتد سلعة 
بسعر 500 فلس وفي مكان مجاور ب� 600 وفي مكان 
آخر ب� 450، فهذا التفاوت حتى هذه اللحظة لم يتم 

إيجاد حل له على اإلطالق.

فاتورتان بسعرين مختلفني لنفس السلعة

شكوى 

األزرق للثقة وتستخدمه البنوك واألصفر جلذب األطفال والبرتقالي خلفض األسعار والزهري ملنتجات النساء

شركات تستخدم األلوان وسيلة جلذب عمالئها وزيادة مبيعاتها

على التجديد.
٭ األبيض: لون النقاء ويدل 
على الصفاء، النظافة، الشباب، 
البراءة، البساطة  الوضوح، 
وه���و عنصر مه���م جدا في 
اإلعالنات، حيث يتم استخدام 
البيضاء إلضفاء  اخللفيات 

البساطة على اإلعالن.
٭ األس���ود: ل���ون الليل له 
هيب���ة، فالن���اس ال ميكنها 
اخلروج في الليل كما تخرج 
ف���ي النهار، ل���ون الفخامة، 
الرس���مية، األناقة، اجلدية 
ويرم���ز للغم���وض، معظم 
اللباس الرس���مي للشركات 
يكون اللون األسود وخاصة 
املديري���ن لفرض هيبة على 
املوظفني. بعض الس���يارات 
لونها أسود جلذب أصحاب 

الدخل املرتفع.
اللون  الزه���ري:  الل���ون  ٭ 
الطاقة  األكثر شبابا ويعطي 
ويدل على النعومة، اجلمال، 
البراءة، النضارة، الرقة ومعظم 
املنتج���ات املوجه���ة لألنثى 

تستخدمه.
٭ الل���ون البني: لون املتانة 
ولون الطبقة العليا، يدل على 
الفردية، ويدل على الرسمية 
واملوثوقي���ة واألمان وميكن 

استخدامه للكبار بالعمر.

ال���دفء  ٭ األصف���ر: ل���ون 
ألنه لون أش���عة الش���مس، 
يدل على الس���عادة، البهجة، 
التفاؤل،  التس���لية،  امل���رح، 
الفضول، تستخدمه  اإلبداع، 
شركات تستهدف زبائنها من 

األطفال.
٭ األزرق: ي���دل على النجاح 
والثقة ألنه لون السماء، أكثر 
ش���يء مرتفع ف���ي الوجود، 
وهو من األلوان الباردة وهو 
اللون األكثر شعبية، األمن، 
البنوك  االس���تقرار، فمعظم 
املالية تستخدمه  والشركات 
إلقناع املس���تهلك باملوثوقية 

باملؤسسة.
الدفء  ل���ون  البرتقالي:  ٭ 
واحليوية ويدل على التفاؤل، 
املرح، الطاقة، اإلبداع، الشباب، 
الراحة، له داللة على تخفيض 
التكاليف لذلك تس���تخدمه 
الش���ركات لتعطي انطباعا 
للمس���تهلك على انخفاض 
أسعارها باملقارنة باملنتجات 

األخرى.
٭ األخض���ر: لون الطبيعة، 
األشجار، العشب، وهو لون 
املنتجات  ي���دل عل���ى  بارد 
الطازج���ة، يدل عل���ى املال، 
الهدوء، الصحة،  والتجديد، 
اخلصوبة، ويحفز املستهلك 

ه���ل األل���وان له���ا عالقة 
بعملي���ات زي���ادة مبيعات 

الشركات؟
م���ا الس���ر وراء اعتم���اد 
العالم���ات التجاري���ة عل���ى 

األلوان؟
مصادر تقول ل� »األنباء« ان 
هناك عوامل منها األلوان تؤثر 
على املستهلك وتدفعه لإلقبال 
أو االمتناع عن شراء السلع، 
وان بع���ض جت���ار التجزئة 
يقوم���ون بتحدي���د األلوان 
املستخدمة ضمن استراتيجية 
مدروسة بعناية، في محاولة 

منهم لترويج منتجاتهم. 
في ح���ني يرى البعض ان 
قدرة اإلقناع على شراء املنتجات 
باأللوان مجرد تخمينات وأدلة 
غير مؤكدة كقراءة بطاقة احلظ 

أو األبراج.
ويستشهد املؤيدون لفكرة 
تأثير األلوان على قرارات شراء 
السلع بنتائج دراسة أظهرت 
أن 90% من القرارات املفاجئة 
للمنتج���ات ق���د تعتمد على 
األلوان فقط )وفقا للمنتج(.

ال���ذي تلعبه  الدور  وعن 
األلوان في العالمات التجارية، 
تظهر نتائج الدراسة أن العالقة 
بني العالمات التجارية واأللوان 
تتوق���ف على م���دى مالئمة 
لون الشيء املستخدم لعالمة 

جتارية معينة.
الى ان  الدراس���ة  وتشير 
عقولن���ا تفض���ل العالمات 
التجارية املعروفة، مما يجعل 
األلوان مهمة جدا عند إنشاء 

هوية العالمة التجارية.
وأس���فرت نتائج الدراسة 
ع���ن دالالت كل لون وكيفية 
استخدام الش���ركات الكبرى 

لأللوان فيما يلي:
٭ األحمر: أشد األلوان حرارة 
ألنه ل���ون الن���ار ويدل على 
اإلثارة، القوة، السرعة، الطعام 
الساخن والطازج، لون الطاقة، 
تستخدمه الشركات لتعبر به 
لزبائنها بأن منتجها هو منتج 

الطاقة واملرح واإلثارة.

مراعاة االختالفات الثقافية واجلغرافية

ألوان مفضلة للجنسني جلذب الزبائن

األلوان املفضلة للطبقات االجتماعية

استخدام األلوان املناسبة في التسويق أمر مهم، حسب 
خصائص السوق املستهدف واملنطقة اجلغرافية، 

فاللون األحمر مهم في أسواق آسيا، والبرتقالي في 
هولندا، واللون األبيض في أفريقيا يدل على املوت، 

بينما في الصني يدل اللون األحمر على احلظ، ويدل 
اللون األصفر على املرض في آسيا.

لذلك يجب أخذ االختالفات الثقافية واجلغرافية بعني 
االعتبار عند استخدام األلوان.

الذكور يفضلون اللون األزرق عن األحمر، ويفضلون 
اللون البرتقالي عن األصفر.

واألطفال الذكور يلبسون الثياب ذات اللون األزرق.
واألنثى تفضل اللون األحمر عن األزرق واللون 

األصفر عن البرتقالي.
األطفال اإلناث يلبسن الثياب ذات اللون الزهري.

مع وجود تأثير للون املوضة أحيانا قد ينتشر أحد 
األلوان كلون املوسم كاللون األحمر أو األصفر أو 
األزرق فتصبح كل األلبسة واألحذية بهذا اللون، 

وأصبحنا في عصر أقل متسكا بالتقاليد فأصبح من 
املمكن أن يرتدي الشاب قميصا لونه زهري.

الطبقة الدنيا في املجتمع يفضلون األلوان الزاهية 
والدافئة واأللوان األساسية نتيجة بساطتهم.

الطبقة العليا يفضلون األلوان املعقدة واملتطورة 
واأللوان الثانوية نتيجة بحثهم عن التميز عن بقية 

أفراد املجتمع.
الطبقة األكثر تعلما كالدراسات العليا يفضلون 

األلوان املعقدة ويكون اختيار اللون املناسب لهم ليس 
بالسهولة.

طبقة اجلامعيني يفضلون تقليد الطبقة األعلى علميا 
منهم ويوجد مفاضلة كبيرة في اختيار اللون املناسب.

طبقة حملة الثانوية يفضلون األلوان األساسية، 
واأللوان الفرعية طبقة التعليم االبتدائي.

الطبقة غير املتعلمة يتأثرون بوسائل اإلعالم بشكل 
كبير ويختارون األلوان التي يتأثرون بها نتيجة 

مشاهدتهم التلفزيون واإلنترنت.

إلى سعر 990 فلسا جلميعها 
بفك كرات اجلنب، طعام اإلفطار 
نسكويك 375 غ، بطاط كتكو 
ناي����س 18 غ 20 حب����ة، ميني 
ساراكيك، بربيكان 330 مل 6 
حبات، عصير الربيع 250 مل، 
كورن فليكس 350 غ، بيبسي 
1.25 لتر 6 حبات، عصير شيرين 
250 مل، نسكافيه كيس 20 غ، 
نسكافيه 20 غ باكيت، كابتشينو 

نستلة 10 ظروف.
كما مت تخفيض سعر اخلضار 
والفواكه حيث بلغ سعر املوز 
بالكيلو 395 فلسا، رمان مصري 
بالكيلو 395 فلسا، برتقال أبو 
صرة أو ڤالنسيا بالكيلو 395 
فلسا، تفاح أحمر بالكيلو 395 
افريقي بالكيلو  فلسا، ليمون 
395 فلسا، عنب ايطالي أبيض 

وأحمر بالكيلو 990 فلسا.

باخللطة املصرية 4 حبات إلى 
850 فلسا.

وجرى تخفيض سعر قطع 
دج����اج عائلي 500 غ إلى 1.110 
دين����ار، برجنلز 156 غ حبتان 
إلى 745 فلسا، همبرجر بهارات 
عربية 120 � 1 كغ إلى 1.770 دينار، 
برجنلز 40 غ 5 حبات إلى 745 
فلسا، برجر حلم ساديا 1 كغ إلى 
990 فلسا، بطاطا ساديا 2.5 كغ 
إلى 690 فلسا، سكر اجلمعية 5 
كغ إلى 990 فلسا، مربى حلواني 
400 غ 3 حبات إلى 990 فلسا، 
طحينة الصيداوي 1 كغ إلى 990 
فلسا، شوكوالتة ليون 216 غ 4 
حبات إلى 450 فلسا، ورق عنب 
جاردينز 900 غ حبتان إلى 990 
فلسا، كيت كات 2 صباع 20 غ 

إلى 1.990 دينار.
ومن التخفيضات كذلك ولكن 

أسعار السمك
املصدرسعر الكيلو )د.ك(اسم السمك

محلي12زبيدي 
محلي6.5هامور 
مستورد3هامور 
محلي7.5بالول 
مستورد4بالول 
محلي3.5نويبي 
مستورد2.5نويبي 
محلي7نقرور 
مستورد2.5نقرور 
محلي1.250ميد 

محلي6.5سبيطي 
مستورد4سبيطي 
محلي3كنعد 
مستورد2كنعد 

محلي1.250روبيان شحامية 
مستورد1.250روبيان شحامية 
محلي5روبيان جامبو 

محلي4روبيان أم نعيرة 
مستورد3.5روبيان أم نعيرة 

محلي4شعم 
مستورد2.5شعم
محلي1.5صبور
محلي3.5بياح
مستورد1.5بياح 
محلي8شيم 
مستورد3.5شيم

محلي5.5مزيزي
مستورد3.5مزيزي 
محلي2قبقب 
مستورد1قبقب 

محلي3حلوايو 
مستورد2حلوايو 
محلي3سكن 
مستورد2سكن

محلي1.5شعري
مستورد1.5شعري

أسعار اخلضار والفاكهة
السعر )د.ك(الصنف وبلد اإلنتاج

6.000كستناء صيني 7 كيلو
18.000أفوكادو أميركي 10 كيلو
4.000أناناس فلبيني 10 كيلو
3.000افوكادو كينيا 4 كيلو

6.000الكمثرى ارجنتيني 10 كيلو
2.750باذجنان اردني 6 كيلو

1.500باذجنان سعودي 5 كيلو
4.000بامية سعودي 5 كيلو
4.500برتقال افريقي 15 كيلو
3.000بصل باكستاني 13 كيلو

1.250بصل لبناني 4 كيلو
3.750بصل مصري 25 كيلو
1.250بطاطا لبناني 4 كيلو
1.250بطاطا مصري 5 كيلو
1.500بطاطا مصري 7 كيلو
4.000بطاطا مصري 18 كيلو

1.250بطاطا مصري حلو 2 كيلو
1.100بيض كويتي * كبير
1.000بيض كويتي * كبير

0.750بيض كويتي * صغير
7.500تفاح شيلي أحمر 18 كيلو

7.500تفاح شيلي سكري 18 كيلو
7.750تفاح فرنسي 18 كيلو
1.000متر سعودي 1 كيلو
2.500تني تركي 2 كيلو

4.000ثوم صيني 10 كيلو
3.000ثوم صيني 6 كيلو

3.500ثوم صيني فلة 10 كيلو
4.500جزر استرالي 10 كيلو
2.750جزر الصني 10 كيلو

2.250جزر سعودي 10 كيلو
1.000جوافة مصري 1 كيلو

3.500جوز الهند هندي 10 كيلو
2.500خس أردني 10 كيلو
1.750خيار اردني 10 كيلو

1.500خيار سعودي 8 كيلو
1.500ذرة سعودي 4 كيلو
2.500رقي ايراني 10 كيلو
3.000رقي ميني 10 كيلو

3.000رمان مصري 10 كيلو
3.000رمان هندي 4 كيلو
8.500رمان ميني 15 كيلو

2.500زجنبيل صيني 6 كيلو
2.000زهرة أردني 6 كيلو

1.500زهرة سعودي 5 كيلو
1.500طماطم اردني خشب 8 كيلو

2.000طماطم سعودي 5 كيلو
4.000طماطم شيري هولندي 2 كيلو

1.750طماطم 9 كيلو اردني
4.000عنب لبناني 5 كيلو

2.000فاصوليا خضراء سعودي 4 كيلو
2.000ڤالنسيا لبناني 6 كيلو
13.000فراولة أميركي 6 كيلو

1.750فلفل اردني 5 كيلو
1.500فلفل بارد اخضر سعودي 4 كيلو

2.000فلفل بارد اردني 5 كيلو
1.500فلفل سعودي 4 كيلو
2.500فلفل هندي 4 كيلو
2.500قرع ايراني 10 كيلو

1.250قلقاس صيني 7 كيلو
5.000كمثرى افريقي 10 كيلو
3.500كوسا اردني 6 كيلو

6.750كوسا سعودي 10 كيلو
2.000كيوي ايراني صندوق 5 كيلو

3.500كيوي نيوزلندي 3 كيلو
2.000ليمون أردني 6 كيلو

6.000ليمون افريقي 15 كيلو
3.000ليمون تركي 10 كيلو
3.000مشروم ايراني 2 كيلو

3.000مشروم سعودي 2 كيلو
3.500ملفوف أردني أخضر 15 كيلو

1.500ملفوف سعودي أخضر 10 كيلو
4.000موز فلبيني دملونتي 14 كيلو
2.000موز فلبيني دملونتي 7 كيلو
4.000موز فلبيني شيكيتا 14 كيلو
2.000موز فلبيني شيكيتا 7 كيلو
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اختتمت إنفينيتي، وهي إحدى أسرع العالمات التجارية 
للسيارات الفخمة منوا في الشرق األوسط، فعاليات اليوم 
األول من أيام معرض دبي الدولي للسيارات بنجاح كبير 

بعد الكشف عن ٤ طرز للمرة األولى في املنطقة.
وكان تركيــــز إنفينيتي على التصميــــم واالبتكار، 
 ،(Q٦٠) فقد كشفت عن الســــيارة التجريبية إنفينيتي
والتي متثل رؤية إنفينيتي لسيارة الكوبيه الرياضية 
املســــتقبلية، وإنفينيتي (Q٨٠) انسبيريشــــني، الطراز 

الرمز للغة التصميم من إنفينيتي. كما شهد اليوم األول 
للمعرض تدشــــني إنفينيتي (Q٣٠) اجلديدة كليا، وهي 
أول ســــيارة من الشــــركة تدخل فئة السيارات املدمجة 
الفاخرة، وإنفينيتــــي LWB QX٥٠، اللتني انضمتا  الى 

مجموعة سيارات إنفينيتي.
من جهته، قال يورغن شميتز، املدير التنفيذي لشركة 
إنفينيتي الشرق األوســــط: «يأتي جناحنا في املنطقة 
بفضل مجموعة سياراتنا املتنوعة والتي تستهدف العمالء 

املميزيــــن. إننا نرفع ســــقف جهودنا دائما ونبحث عن 
طرق جديدة لالبتكار واإللهــــام، والطرز التي نعرضها 
خالل املعرض متثل دليال علــــى تأثير التصميم املميز 

ورؤية إنفينيتي».
وأضاف: «معرض دبي الدولي للسيارات هو املعرض 
الرئيســــي في املنطقة، والذي يناســــب مكانتنا كعالمة 
جتارية رائدة في قطاع السيارات الفخمة. وميثل احلدث 
املنصة املثالية لنا للكشف عن ٤ طرز للمرة األولى في 

املنطقة. وكان اليوم األول للمعرض ناجحا بكل املعايير، 
وقد رحبنا بشركائنا الذين عبروا عن إعجابهم بالسيارات 
اجلديدة املعروضة». وأشار شميتز إلى أن «األشهر الـ ١٠ 
األولى من عام ٢٠١٥ كانت ممتازة بالنسبة الى إنفينيتي، 
ونواصل األداء االستثنائي الذي حققته الشركة حتى اآلن. 
إننا نركز على مواصلة الزخم الذي نشهده هذا العام إلى 
ما بعد عام ٢٠١٦، ونحن واثقون من أن الطرز اجلديدة 

ستلعب دورا مهما في دعم خططنا باملنطقة».

«إنفينيتي» رحبت 
Q30 بانضمام
QX50 LWBو
ملجموعة مركباتها

 N-SPEC لقطة جماعية ملسؤولي «نيسان البابطني» احلاصلني على شهادة

١٠ من مسؤولي مبيعات «نيسان البابطني»
N-SPEC يحصلون على شهادة

تفتخر شركة عبداحملسن عبدالعزيز 
البابطني، الوكيل احلصري لســـيارات 
نيســـان في الكويت، بحصول ١٠ من 
مســـؤولي املبيعات لديها على شهادة 
N-SPEC (شـــهادة برنامج نيســـان 
املبيعات)، والذين أصبحوا  ملسؤولي 
يشكلون اليوم جزءا من الفريق النخبوي 
للمبيعات لدى «نيسان» حول العالم.

وحضر حفل التكرمي كل من رئيس 
عمليات مجموعة البابطني محمد شلبي، 
املدير العام للموارد البشرية في مجموعة 
البابطني عبداحملسن عبدالعزيز البابطني، 
ومدير عام املبيعات (نيســـان ورينو 
وســـيتروين) عصام ســـالمة، والذي 

رحب بحضور وفد من شـــركة نيسان 
اخلليـــج FZCO - دبي، والذي تضمن 
مدير التسويق واملبيعات بشركة نيسان 

اخلليج FZCO - كاميرون غوينغ.
كما قام غوينغ مبنح دبابيس نيسان 
وجوائز وشهادات للفائزين. وبفضل 
عملهم الدؤوب وتفانيهم، متكن مسؤولو 
املبيعات من إمتام دورات البرنامج املعد 
بنجاح وجتاوز التقييم الذي خضعوا 
له من قبـــل مدير التدريب في قســـم 
املبيعات في نيســـان الشرق األوسط 

تامر ياسني.
وتعتبرN-SPEC من نيسان شهادة 
معترفا بها عامليا وهي متنح عند انتهاء 

مسؤولي املبيعات من دورة يخوضونها، 
والتي تستند الى معايير نيسان العاملية 
اخلاصة بتدريب قسم املبيعات وتهدف 
الى رفع مســـتوى املعرفـــة واملهارات 
لدى املســـؤولني وبالتالي زيادة رضا 

العمالء. 
وتعترف مجموعة البابطني بأهمية 
تدريب وتطوير املوظفني وتســـتثمر 
بكثافة وحرص في هـــذا املجال. ومن 
خالل فريقها املتطور في قسم الصيانة 
والتسليم، تؤكد الشركة سعيها الدائم 
الى اعتماد مزيد من دورات وجلسات 
التدريب بغية تطويـــر مهارات فريق 

املبيعات لديها.

تركت انطباعًا كبيراً مبعرض دبي الدولي للسيارات ٢٠١٥

«فيات كرايسلر أوتوموبيلز» تبهر اجلميع بتشكيلتها املوسعة
تركت شركة فيات كرايسلر 
أوتوموبيلز (FCA) انطباعا 
كبيرا للغاية في معرض دبي 
الدولي للسيارات ٢٠١٥، حيث 
اجتذبت حشودا ضخمة من 
الزوار ومستويات عالية من 
االهتمام، وهي تكشف النقاب 
ألول مرة في العالم عن سيارة 
جديدة وألول مرة في املنطقة 
عن سيارتني جديدتني، إضافة 
إلى سيارات عرض مت ابتكارها 
خصيصا لهذا احلدث، جنبا 
إلى جنب مـــع عرض كامل 
لتشـــكيلة املنتجات الكاملة 

واملوسعة.
وقـــال ماركو ترونشـــي 
التنفيذي واملدير  الرئيـــس 
اإلداري للمكتـــب اإلقليمي 
للشـــرق األوســـط لشركة 
فيات كرايسلر أوتوموبيلز 
(FCA) «شـــعرنا بالسعادة 
نتيجة للمستويات العالية من 
االهتمام بعالماتنا التجارية 
التي شـــاركت  وطرازاتنـــا 
باملعرض. لقد مت جمع أكثر 
من ٨٠٠ طلب قوي خالل هذا 
احلدث، لذلك فمن اإلنصاف 
القول إننا نرى أن مشاركتنا 

حققت جناحا».
الذي حقق  الطراز  وكان 
معظم اإلثارة هو ألفا روميو 
جوليـــا كوادريفوليو وهي 
الرائعة اجلديدة  الســـيارة 
بالكامل املجهزة مبحرك تبلغ 

قوته ٥١٠ أحصنة.
مـــن  العديـــد  وقـــال   
الصحافيني عن السيارة، التي 
عرضت في دبي وذلك ألول 
مرة في العالم خارج أوروبا، 
السيارة املفضلة  إنها كانت 
لديهم في معرض هذا العام 

والسيارة التي يرغبون في 
امتالكها وقيادتها.

وقال فابريتسيو كورسي 
رئيـــس عالمة ألفـــا روميو 
بأوروبا والشـــرق األوسط 
وأفريقيا إن «ألفا روميو جوليا 
كوادريفوليو، املستوحاة من 
تكنولوجيا فيراري، تشهد 
صفحة جديدة يتم كتابتها في 
عام ٢٠١٥ للعالمة التجارية 
التي لـــم تتوقف مطلقا عن 
مفاجئـــة معجبيها. ويجمع 
هذا الطراز اجلديد املذهل بني 
املاضي واحلاضر واملستقبل 
وتعد واحدة من أكثر األمثلة 
الرائعة على متيز ســـيارات 

ألفا روميو».
وشهد املعرض أيضا كشف 
النقاب ألول مرة في العالم عن 
فولباك Fullback، وهي شاحنة 
الطن اجلديدة لعالمة فيات 
بروفيشيونال، التي تستكمل 
القوية للمركبات  التشكيلة 
التجارية اخلفيفة التي ميكن 
االعتمـــاد عليها وبأســـعار 
معقولة لهذه العالمة، والتي 
تضم أيضا طرازات فيورينو 

ودوكاتو ودوبلو.
دومينيكـــو  وقـــال 
غوســـتوليو رئيس عالمة 
فيات بروفيشيونال ألوروبا 
والشرق األوسط وأفريقيا «لقد 

كان هذا إطالقا استراتيجيا 
للغاية، وسوف تلعب فولباك 
بالتأكيد دورا رائدا في فئتها 
املتميزة  بفضل خصائصها 
وهي البنـــاء القوي والثقة 
التـــي حتظى بهـــا. وولدت 
الشـــاقة هذه  بطلة األعمال 
التي ال مثيل لها نتيجة لفهم 
االحتياجات الفعلية للعمالء 
املهنيني، لكنها مناسبة متاما 
أيضا عند اســـتخدامها في 
احليـــاة اليومية والرحالت 
الترفيهية، وذلك بفضل التنوع 

الكبير في استخدامها».
الستار  وشـــهد كشـــف 
الثالث الظهور اإلقليمي األول 
ألحدث ســـيدان الفئة C من 
إنتاج شركة فيات كرايسلر 
أوتوموبيلـــز FCA – وهـــي 
الســـيارة فيات تيبو، التي 
وصفها فابريزيو كوردوني 
رئيس مبيعات FCA ملنطقة 
أوروبا والشـــرق األوســـط 
وأفريقيا بأنها «السيارة التي 
ولدت لتكون سيارة سيدان، 
وتقدم مزيجا فريدا من الراحة 
والكفاءة والتكنولوجيا، مع 
ملســـة إضافية من التصميم 
اإليطالي احلصري الذي يحقق 
سيارة ذات جودة عالية مع 

نسب سيدان نقية».
وقـــال كوردوني «نحن 
نولـــي أهميـــة بالغـــة لهذا 
الطـــراز. هدفنا هـــو زيادة 
وجودنا فـــي منطقة أوروبا 
والشرق األوسط وأفريقيا، 
وذلك بفضل الرحابة املمتازة 
ملقصورتها وسعة حمولتها، 
الذي في املتناول،  وسعرها 
واجلـــودة العاليـــة، وأناقة 

التقبل احللول الوسط».

كشفت عن سيارتي «Q٦٠» و«Q٨٠» انسبيريشني التجريبيتني

اختتمت إنفينيتي، وهي إحدى أسرع العالمات التجارية 
للسيارات الفخمة منوا في الشرق األوسط، فعاليات اليوم 
األول من أيام معرض دبي الدولي للسيارات بنجاح كبير 

الرمز للغة التصميم من إنفينيتي. كما شهد اليوم األول 
للمعرض تدشــــني إنفينيتي (Q٣٠) اجلديدة كليا، وهي 
أول ســــيارة من الشــــركة تدخل فئة السيارات املدمجة 

املميزيــــن. إننا نرفع ســــقف جهودنا دائما ونبحث عن 
طرق جديدة لالبتكار واإللهــــام، والطرز التي نعرضها 
خالل املعرض متثل دليال علــــى تأثير التصميم املميز 

«إنفينيتي» تبدع
بمعرض دبي الدولي للسيارات 2015

..«S مرسيدس-بنز الفئة»

تقنيات تسبق الزمن
متكنت قلة من الطرز فقط، وعبر 
تاريخ صناعة السيارات، من ترك بصمة 
واضحة مثلما فعلت مرسيدس- بنز 
الفئة-S. فمن خالل إعادة حتديد مفهوم 
الفخامة، وإدخال تطورات ملموســــة 
على محددات القياس، فضال عن إرساء 
معايير جديدة في جميع الفئات، تنطلق 
الفئة-S بإمكانات التكنولوجيا إلى 
آفاق أبعد وعلى عدة مستويات. إنها 
ليست مجرد ريادة تقنية تضاف إلى 
سجل مرسيدس- بنز احلافل، بل إجناز 
جديد لصناعة السيارات ككل. وكما 
هي احلال مع كل األجيال التي سبقتها، 
يتوقع العمالء أن ترسي الفئة-S معايير 
عصرية في محيطها، لكي حتتفظ بلقبها 
املستحق بجدارة كـ «أفضل سيارة في 
العالم». وبدال من التركيز فقط على 
جوانب السالمة واجلماليات، والقوة 
أو الكفــــاءة، والراحة أو الديناميكية، 
جتسد الفئة-S في الواقع «األفضل وال 
شيء سواه» في كل النواحي. ويقول 
مايكل رويله، الرئيس التنفيذي لشركة 
عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي: «من 
بني طيف ســــيارات مرسيدس- بنز، 
تعبر الفئة-S متاما عن وعد عالمتنا 
التجارية بأنقى صوره. إنها تقدم أفضل 
وأحدث التجهيزات التقنية، والكفاءة 

املتكاملة، وإضاءة LED الدقيقة، واملزيد 
من الوظائف واملزايا غير املسبوقة من 
قبل. وليس من املستغرب أن حتتفظ 
مبكانتها في صدارة فئة الســــيارات 
الفاخرة، إذ إنها تعيد حتديد املعايير 

بشكل كامل وفي كل مرة».

LED تقنية
منذ ١٠٠ عام تقريبا، وبعد إدخال 
اإلضاءة الكهربائية في عالم السيارات، 
حتدث مرسيدس- بنز اآلن حتوال كامال 
نحو تقنية LED، إذ تعتبر الفئة-S أول 
 LED سيارة في العالم تعتمد على تقنية
من دون مصباح إضاءة فردي واحد، ما 
يبرز جناح مرسيدس- بنز في مواصلة 
دورها الريادي بقطاع اإلضاءة. وتعد 
وظيفة اإلضاءة متعددة املســــتويات 
إجنازا آخــــر وهو األول من نوعه في 
العالم أيضا، فبغــــض النظر عن أي 
مستخدم للطريق من اجلهة اخللفية، 
يتم تخفيف حــــدة مصابيح الفرامل 
خالل الليل أو على سبيل املثال عند 
االنتظار أمام إشارات املرور. ويعمل 
نحــــو ٥٠٠ صمــــام LED على إضاءة 
الطريــــق، والســــيارة، واملقصــــورة 

الداخلية، وصندوق السيارة. 
ووفقا للتجهيزات، فإنها تشتمل 

على: 
• مصابيح Ãمامية: كل منها يتضمن 

LED حتى ٥٦ صمام
• مصابيح خلفية: كل منها يتضمن حتى 
٣٥ صمام LED (باإلضافة إلى ٤ صمامات 

ملصابيح الضباب اخللفية).

LED المقصورة الداخلية.. نحو ٣٠٠ صمام
يعمل نظامان للمساعدة على تعزيز 
جوانب الرؤية والوضوح، حيث أدخلت 
عليهما بعض التحسينات الرئيسية - 
وهما نظام املساعدة الفائق للتكيف مع 
اإلضاءة العالية، ونظام املساعدة الفائق 
للرؤية الليلية. وبفضل كاميرا الستريو 
اجلديدة ومستشعرات الرادار متعددة 
املراحل، توفر الفئة-S رؤية كاملة بـ 
٣٦٠ درجة، وتكتشف األخطار احملتملة 

على الطريق بصورة أفضل.
نظام التعليق: أول نظام تعليق في 

العالم مع «عيون»
تعد الفئة-S أول سيارة في العالم 
ميكنها الكشف عن املطبات على الطريق. 
ويكتشف نظام «مسح سطح الطريق» 
التضاريس غير املعبدة بواسطة كاميرا 
الستريو، أما نظام «التحكم السحري 
بالهيكل» فيعمل علــــى تهيئة نظام 
التعليق بشــــكل فوري للتعامل مع 

الوضع اجلديد. ويتوافر نظام التعليق 
املبتكر هذا كتجهيز اختياري للطرز 
من ٨ إسطوانات. وتضم التجهيزات 
األساســــية للفئة-S نظام التخميد 
املتكيــــف الفائــــق ADS الــــذي يعمل 
باستمرار، ونسخة محسنة من نظام 

.IRMATIC التعليق الهوائي الكامل

مفهوم التحكم والعرض
يتألف مركز املعلومات اجلديد في 
الفئة-S من شاشتي عرض عالية الدقة 
TFT بنسق ٨:٣ مع قطر يبلغ ٣٠٫٧ سم 
للشاشة (١٢٫٣ إنش). وتقوم شاشة 
العرض على اجلهة اليسرى بوظائف 
العدادات السابقة، حيث تزود السائق 
بكل املعلومات ذات الصلة. أما شاشة 
العرض على اجلهة اليمنى فتســــمح 
بالتحكم املريح في وظائف معلومات 
الترفيــــه والراحة. أما بالنســــبة إلى 
الفئة-S، فإن احلاجة املتزايدة باستمرار 
الى دمج الوظائف اإلضافية بالسيارة 

أدت إلى تطوير منطق التشغيل بأكمله 
واالرتقاء به إلى مستويات أعلى. لذا، 
اشــــتملت االعتبارات الرئيسية على 
مقومات محيط العمل ومدى مواءمة 
أسلوب التشغيل وسالمته مع جوانب 

اجلاذبية واجلماليات.
وكان الهــــدف مــــن تصميم مزايا 
التحكم والعــــرض هو جمع وظائف 
التحكم والعرض مع بعضها البعض 
وبطريقة متماسكة من حيث التصميم 
واملالءمة الوظيفية على حد ســــواء. 
وإلى جانب شاشات العرض اجلديدة، 
فإن أســــطح املفاتيح املعدنية وأزرار 
التحكم القوية من األملنيوم تعتبر من 
أبرز التحســــينات البصرية للجودة 
الفائقــــة داخل املقصــــورة الداخلية. 
وبفضل الهيكلية اجلميلة على األسطح 
املعدنية، يتمتع كل مفتاح أو زر حتكم 
فردي بلمسته احلســــية واجلمالية 
والدقة الالمتناهية لتضفي جانبا من 

اخلصوصية على مرسيدس- بنز.
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املستثمرون 
يترقبون اكتشاف 
أسرار االستثمار 

العقاري املربح في 
الندوات املجانية 

بسيتي سكيب 
الكويت

منتدى األعمال 
يضم 200 من 

صناع القرار 
ملناقشة أهم 

القضايا املطروحة 
بالسوق الكويتي

تنظمه »إسكان جلوبل« على هامش معرضها العقاري بـ 14 ديسمبر

نخبة مميزة من املتحدثني تشارك في مؤمتر النخبة العقاري
بش����كل ع����ام، باإلضافة إلى 
التعامل مع ش����ركة املساكن 
املنخفضة التكاليف وغيرها 
من الش����ركات، مؤكدا أن كل 
الدراسات التي قدمتها الشركة 
مت اعتماده����ا بش����كل كبير، 
خاصة أن شركته معتمدة من 
قبل الهيئة العامة للبيئة التي 
تقوم باعتماد هذه الدراسات 
ومن ثم منح املوافقات البيئية 

الالزمة لها.
وأض����اف: »دورن����ا يأتي 
من خالل إعط����اء النصيحة 
للمستثمر حول طبيعة املوقع 
التي سينفذ عليها  واألرض 
مش����روعه، وهل هذا املوقع 
فيه مش����اكل بيئية أم ال، أو 
أن هناك مشاكل قد تأتيه من 
مناطق أخ����رى قريبة، مثل 
موض����وع امل����دن واألراضي 
السكنية القريبة من مصافي 
النف����ط، وقد قمن����ا بالفعل 
بتقدمي دراسات عديدة من هذا 
النوع، كان آخرها الدراس����ة 
االستشارية للمبنى اجلديد 
الوطنية  لشركة االتصاالت 
والواقع ف����ي قلب العاصمة 
الكويتية، ودراس����ات حول 
تطوير الدائري األول والثاني 
واخلامس وغيرها من املشاريع 
التي قدمنا دراس����ات بيئية 
حولها ملعرفة مدى تأثيرها 
على سكان املناطق املجاورة 

لها والقريبة منها«.

السكن العمودي

ف����ي فكرة  وحول رأيه 
الشقق السكنية العمودية قال 
د.خريبط إن هذه الفكرة قد 
تكون مقبولة بشكل ضعيف 
جدا لدى املواطن الكويتي، 
لكن مثل هذا األمر قد يصبح 
مقب����وال بش����كل أكبر على 
املدى املتوسط، السيما في 
ظل ارتفاع أسعار العقارات 
في الكويت، حيث إن أسعار 
األراضي في الكويت أصبحت 
مرتفعة بشكل كبير، لذا فإن 
على القطاع اخلاص الكويتي 
أن يأخذ مثل هذا األمر بعني 
املزيد  االعتبار، وأن يوليه 
من االهتمام من خالل توفير 
شقق س����كنية مبساحات 
تناس����ب املواط����ن العائلة 
الكويتية، إلى جانب توفير 
اخلدم����ات الت����ي يحتاجها 

املواطن الكويتي.

هيئة الزراعة واملقاول، مؤكدا 
أن هذه املشكلة ما زالت عالقة 
منذ نحو 6 سنوات في احملاكم، 
ونأم����ل أن ينتهي املوضوع 
بشكل أو بآخر ملا فيه خدمة 
سكان احملافظة بشكل عام، 
إلى تطوير شارع  باإلضافة 
الغوص الذي يعد ش����ريانا 
رئيسيا للمحافظة، إلى جانب 
حتويل عدد من اإلش����ارات 
املرورية ضمن احملافظة إلى 
دوارات بهدف تخفيف االزدحام 

وتسهيل حركة املرور.

د.علي خريبط

بدوره، أشاد أكد مدير عام 
»إيكو لالستشارات البيئية« 
البيئي د.علي  االستش����اري 
محمد خريبط مبؤمتر النخبة 
العقاري، مش����يرا إلى أهمية 
هذا النوع من املؤمترات في 
التوعي����ة بأس����اليب وطرق 
التعامل مع القطاع العقاري 
بش����كل خاص، مؤك����دا في 
الوقت نفسه على أن املستثمر 
العق����اري الكويتي لديه بعد 

نظر دائما.
إلى أهمية  وأملح خريبط 
الدور الذي تلعبه االستشارات 
البيئية ف����ي مجال التطوير 
إلى االرتباط  العقاري، الفتا 
الكبير بني التطوير العقاري 
البيئية في  واالستش����ارات 
جميع أنواع األراضي، حيث 
تلعب االستش����ارات البيئية 
دورا ف����ي فح����ص األراضي 
الصناعي����ة واالس����تثمارية 
والتجارية، وحتى األراضي 
التابع����ة للجهات احلكومية 
الصحراوية أو أراضي الطرق 
السريعة واملطارات واملصافي 
ووحدات تكرير النفط اخلام 
الغاز، والتعامل  أو محطات 
مع ما في باطن األرض كاملياه 
اجلوفية أو فحص التربة، أو 
ما فوق األرض مثل مشاريع 

اإلسكان بشكل عام.
وقال إن ش����ركته قدمت 
استش����ارات بيئية ملشاريع 
ضخمة مثل مش����روع آللئ 
اخليران، ومش����روع منتزه 
الساملية اجلديد، وهذه كلها 
عبارة عن مشاريع ملستثمرين 
الكويتي  كويتيني، املستثمر 
لديه بعد نظ����ر ويعتبر من 
العقاريني  أوائل املطوري����ن 
في منطق����ة اخلليج العربي 

ما هو قائم، وذلك بالتعاون مع 
املؤسسات احلكومية املختلفة 
وعلى رأسها املجلس البلدي 
الذي يبدي تعاونا كبيرا مع 
احملافظة من أجل إيجاد بعض 
اخلدم����ات واملرافق التي من 
بينها مخفر ومستوصف في 
منطقة القصور، ودار للمسنني 

ونادي وغيرها من املرافق.
الرجيب عن  كذلك أعرب 
أمله في تعاون وزارة الصحة 
مع سكان احملافظة وحتقيق 
رغباته����م من خ����الل إيجاد 
مستشفى خاص باملنطقة على 
غرار باقي احملافظات، السيما 
أن سكان احملافظة يتعاملون 
حاليا مع مستش����فى مبارك 
ف����ي محافظة حولي  الكبير 
ومستش����فى الع����دان، وكال 
املستشفيني يشهدان ضغطا 
كبيرا في األساس، لذلك تنوي 
وزارة الصحة وبعد االنتهاء 
من تنفيذ مستشفى جابر أن 
يكون في خدمة سكان محافظة 

مبارك الكبير.
وح����ول مطالب احملافظة 
الرجيب إن  الرئيس����ية قال 
املطالب كثي����رة، لعل أهمها 
حل املشكلة املزمنة مع هيئة 
الزراعة والتي تتعلق بحديقة 
الت����ي كان  الس����الم  صباح 
يفترض بها أن تكون مبنزلة 
منتزه قومي بسبب حجمها 
الكبير، حيث تصل مساحتها 
إلى نحو 100 متر مربع، حيث 
شهدت هذه احلديقة هبوطا في 
األرض بعد افتتاحها مباشرة 
مما تس����بب في اخلالف بني 

صباح السالم التي بدأت تشهد 
مؤخرا دخول مجمعات جتارية 
واس����تثمارية جديدة، حيث 
البناء  يالحظ تسارع حركة 
في تلك املناطق، متوقعا أن 
تشهد احملافظة خالل السنوات 
ال����� 5 املقبلة حركة عمرانية 
كبيرة يصاحبها زيادة كبيرة 
في أعداد السكان الذي يبلغ 
عددهم حاليا نحو 300 ألف 
نسمة، والذي يتوقع أن يصل 
إلى 500 ألف خالل السنوات 

ال� 5 املقبلة.
أن  إلى  الرجيب  وأش����ار 
محافظة مبارك الكبير ينقصها 
الكثير من األسس املوجودة 
في باقي احملافظات، حيث إنها 
إلى وجود مستشفى  تفتقر 
خاص بها، وجمعيات تعاونية 
في مناطقها، ذلك أن جمعيات 
التابعة لها ما زالت  املناطق 
مدمجة، مبعنى أن احملافظة 
التي لديها 9 مناطق ال متتلك 
حاليا سوى خمس جمعيات، 
مؤكدا قيام احملافظة مبخاطبة 
وزارة الش����ؤون االجتماعية 
بش����أن فص����ل اجلمعي����ات 
التعاونية وإنشاء جمعية في 
كل منطق����ة، خاصة في ظل 
السكانية في  تنامي احلركة 
جميع مناطق احملافظة، كذلك 
تفتقر احملافظة لوجود مجمع 
للمحاك����م، ومق����ر للحكومة 
مول والكثي����ر من اخلدمات 

الضرورية.
وأوضح أن هناك طموحا 
كبيرا لتطوير احملافظة سواء 
من خالل سد النقص أو تطوير 

فالكويت لديها أراض شاسعة 
ومتوافرة، لكن مع ذلك كله 
لم نر ح����ال لهذه املش����كلة 

اإلسكانية.
وق����ال إن املش����كلة ف����ي 
الكويت أن هن����اك نوعا من 
الترف اإلس����كاني، بدليل ان 
بعض الشباب يرفض القبول 
بالسكن في املناطق البعيدة 
كالوفرة أو غيرها، على الرغم 
من أن هذه املناطق ما زالت 
الكويتية، لذا  داخل احلدود 
يفترض من الدولة أن تكون 
حازم����ة في مثل ه����ذا األمر 
ومن يرفض تس����لم السكن 
املخصص له يشطب طلبه، 
العدد، لكن  وبذلك ينخفض 
غياب الرؤية املتكاملة وغياب 
القرار هو الذي جعل القضية 

تتفاقم.

محافظ مبارك الكبير

بدوره، حت����دث محافظ 
محافظة مبارك الكبير الفريق 
أول أحمد عب����داهلل اللطيف 
الرجيب عن الوضع العقاري 
في محافظة مبارك الكبير التي 
قال إنها تعتبر أحدث محافظة 
أنشئت في الكويت وهي من 
أصغ����ر احملافظات الكويتية 
الست، لكنها متتاز بأن %90 
وأكثر م����ن قاطنيها هم من 
الكويتيني من فئة الش����باب 

واملثقفني.
وأضاف أن احملافظة لديها 
حاليا 3 مناطق جديدة ناشئة 
الفنيطيس،  هي )املس����ايل، 
أبوفطيرة( إلى جانب منطقة 

املفاجئ والتدريجي ألسعار 
النفط، وه����و عامل مهم ألن 
املثال  الكويت على س����بيل 
يعتمد الدخ����ل القومي فيها 
النفط  بنس����بة كبيرة على 
في ظل غياب مصادر الدخل 

األخرى.
وأشار العون إلى أن العقار 
يعتبر أحد احللقات املتعددة 
الكويتي وكما  في االقتصاد 
تأث����رت هذه العق����ارات فإن 
العقار ال بد أن يتأثر، مضيفا أن 
هبوط أسعار النفط سيكون له 
كذلك تأثير على حركة التنمية 
في الكويت، ألن احلكومة عادة 
ما تبني خططها التنموية بناء 
على دخلها القومي، ومبا أن 
الكويت تعتم����د على النفط 
كدخل قومي، فإن االنخفاض 
احلالي في دخل النفط سيؤدي 
إلى انخفاض العوامل التنموية 

األخرى.
من جهة أخ����رى، تطرق 
العون إلى املشكلة اإلسكانية 
والتي قال إنها مشكلة وليست 
أزمة كما يطلق عليها البعض، 
مضيفا أن مقومات حل هذه 
املش����كلة معروف����ة وتتمثل 
في األرض واملال والعمالة، 
مؤك����دا انه عندما كان وزيرا 
الكويتية تقدم  في احلكومة 
بخط����ة عمل حلل املش����كلة 
اإلس����كانية ف����ي وقت كانت 
الكويت بوفرة  تتمتع في����ه 
مالية لدى الدولة، كما كانت 
هناك حلول ملوضوع العمالة 
)العمالة الكورية( على سبيل 
املثال، أما بالنسبة لألراضي 

أعلنت مجموعة »إسكان 
جلوب����ل« لتنظيم املعارض 
إمت����ام  ع����ن  واملؤمت����رات 
اس����تعداداتها إلقامة مؤمتر 
النخبة العقاري الذي سيقام 
على هامش معرضها العقاري 
ال����ذي تنظم����ه عل����ى أرض 
الدولية مبش����رف  املعارض 
خالل الفترة م����ن 14 إلى 19 
ديس����مبر املقبل مبش����اركة 
العقارية،  عدد من الشركات 
ومبشاركة نخبة من املتحدثني 
في املؤمتر. وس����يتحدث في 
املؤمتر كل من الوزير والنائب 
األسبق جاسم العون، ومحافظ 
مبارك الكبير الفريق أول أحمد 
عب����داهلل اللطي����ف الرجيب 
ومدير عام »إيكو لالستشارات 
البيئية« االستشاري البيئي 

د.علي محمد خريبط.
وحول هذه املشاركة شدد 
الوزير والنائب األسبق جاسم 
العون عل����ى أهمية املؤمتر 
باعتباره يتطرق إلى قضية 
مهمة أال وهي القضية العقارية، 
مؤكدا أن العقار ال ينفصل عن 
املنظومة املتكاملة لالقتصاد 
والتي تضم العقار واألسهم 
وجتارة التجزئة وغيرها من 
القطاعات الت����ي جتعل منه 

اقتصادا متكامال.
وقال إن القضية العقارية 
جديرة باالهتمام والنقاش، 
حي����ث ينبغي علين����ا إذا ما 
أردنا أن نحقق نوعا من النمو 
االقتصادي أن نتعرف على 
األس����باب احلقيقية للركود 
س����واء بالنس����بة للعقار أو 
هبوط األسهم أو غيرها من 
األمور االقتصادية األخرى، 
مشيرا إلى أن أهم أسباب هذا 
الركود ه����ي العامل األمني، 
حيث ن����رى أن هناك مناطق 
ملتهبة وصراعا وعدم استقرار 
أمني في مناطق متعددة حول 
العالم، أهمها منطقة اخلليج 
ومنطقة الشرق األوسط بشكل 

عام.
وأضاف انه مادامت هناك 
بؤر ملتهبة وغير مس����تقرة 
أمنيا، فإن رأس املال لن يكون 
مستقرا، ألنه كما هو معروف 
فإن رأس املال جبان س����واء 
عل����ى صعيد العق����ار أو في 
غيره من املجاالت االقتصادية، 
ناهيك عن االضطرابات هناك 
عوامل أخرى من بينها الهبوط 

د.علي خريبطالوزير السابق جاسم العونالفريق أول أحمد الرجيب

شاي زامانيانشريفة الشلفانجون أكترتوفيق اجلراح

ندوات مجانية تعقد على هامش أنشطته خالل الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر

خبراء العقار: معرض »سيتي سكيب« 
يكشف كيف حتقق أقصى عائد استثمار

للم����رة األول����ى يحظى 
املهتمون باالستثمار العقاري 
بفرصة االطالع على أساليب 
إنش����اء محفظة استثمارية 
عقارية عاملية من خالل ندوات 
مجانية تعق����د على هامش 
انشطة معرض سيتي سكيب 
الكويت الذي س����يقام خالل 
الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 
املقبل، ف����ي أرض املعارض 
الدولية بالكويت حتت رعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك.
إضافة إلى السوق احمللي، 
ستزود سلسلة استثمارات 
الكوي����ت بس����يتي س����كيب 
احلض����ور مبعلومات حول 
األسواق العقارية العاملية التي 
تقدم فرصا جذابة للمستثمرين 
الكويتيني، وس����يتم تسليط 
األضواء على تركيا واإلمارات 
املتح����دة وأملانيا  واململك����ة 
والواليات املتحدة والسعودية 

بوجه خاص.
في هذا االطار، قال العضو 
املنتدب لسيتي أميركا وأحد 
املتحدث����ني املرتقب����ني ف����ي 
ديسمبر املقبل شاي زامانيان 
»ال ش����ك في أنه ال غنى عن 
الندوات املعنية باالستثمار 
مثل سيتي س����كيب في ظل 
التوسع املتواصل لألسواق 
العاملية. يحتاج املستثمرون 
اخلب����راء واجل����دد على حد 
إلى منتدى لالطالع  س����واء 
على بيانات السوق اجلديدة، 
وتبادل األفكار حول النشاط 
التج����اري، واالزدهار خارج 

احلدود القائمة«.
في س����ياق متصل، قال 
جون أكتر، مدير في أكسفورد 
أكويزيشنز في تعليق حول 
هذا املوضوع »سيتي سكيب 
الكويت ه����و ملتقى قيادات 
القطاع العقاري، حيث ميكنهم 
احلصول على نصائح مفيدة 
واكتشاف فرص استثمارية 

مهمة«.
جنبا إلى جنب مع سلسلة 
االستثمار التي توفر الفرص 
للمس����تثمرين، يقام منتدى 

أعمال الكويت بسيتي سكيب 
والذي سيمثل منصة ألكثر 
م����ن 200 من صن����اع القرار 
باملجال واملسؤولني احلكوميني 
ملناقشة أهم القضايا املطروحة 
العق����اري  الس����وق  ح����ول 
الكويت����ي، مبا ف����ي ذلك أثر 
انخفاض أسعار النفط على 
العقارات، واالس����تثمار في 
العقارات التجارية، وصناديق 
العقاري، وأحدث  االستثمار 
فرص االس����تثمار حس����ب 

املنطقة والقطاع.
ق����ال رئيس  من جانبه، 
العقاري����ني بالكويت  احتاد 
واملتحدث في املنتدى توفيق 
اجل����راح »وقع����ت حكومة 
الكويت عقد مشروع إنشاء 
عمالق بقيمة 13 مليار دوالر 
إلنشاء محطة تكرير جديدة 
من املنتظر أن توفر 45 ألف 
فرص����ة عمل جدي����دة. هذا 
التنفيذ منذ  املش����روع قيد 
فترة طويلة، وبعد اكتماله، 
ستصبح محطة التكرير سعة 
610 آالف برميل يوميا أضخم 
منشأة من نوعها يتم إنشاؤها 
في مرحلة واحدة. وتبرهن 
ترسيته في النهاية على وجود 
التزام بتنفيذ املشاريع التي 
ط����ال تأجيلها. ومن األهمية 
مبكان مواصل����ة هذا الزخم 
والتقدم احملرز فيما يخص 
املراف����ق العامة واملواصالت 

وبرامج اإلسكان«.
الشلفان،  أكدت ش����ريفة 
زميلة البحوث في كلية لندن 
الكويت  � برنامج  لالقتصاد 

ومتحدثة مرتقبة في منتدى 
األعمال على ضرورة تركيز 
القطاع العقاري في البالد حاليا 
على اتخاذ إجراءات ملموسة، 
وقالت »في الوقت الذي تواجه 
فيه الكويت قائمة انتظار غير 
مسبوقة طلبا لإلسكان العام، 
وغير ذلك من العقارات غير 
املتاحة لألغلبية، يصبح من 
الضروري إع����ادة النظر في 
سياس����ات توزيع اإلسكان 
ومنهج التطوي����ر العمراني 

للمستقبل«.
وستس����تعرض شريفة 
الكويتية  سياسات اإلسكان 
خ����الل عرضها التقدميي في 
اليوم األول من منتدى األعمال، 
والذي س����يقام يومي 9 و10 
ديسمبر املقبل خالل معرض 

سيتي سكيب الكويت.
ويش����كل املنتدى فرصة 
ب����ني املطورين  للتواص����ل 
العقاري����ني  والوس����طاء 
واملس����تثمرين م����ن القطاع 
املؤسسي وغيرهم من املعنيني 
باملجال، فض����ال عن إمكانية 
إنشاء عالقات عمل جديدة، 
وتعزيز املعرفة الشخصية 
من خالل موضوعات رئيسية 
تشمل أثر أسعار النفط على 
العقارية في  االس����تثمارات 
الكويت، وهي مشكلة بارزة 
يزي����د من تعقيده����ا ارتفاع 

تكاليف املواد اخلام.
ف����ي حني واج����ه القطاع 
الكويتي نصيبه  العق����اري 
م����ن التحديات ع����ام 2015، 
إلى  تشير املصادر املوثوقة 

أن أداء البالد إيجابي بالنسبة 
إلى أسواق الدول اخلليجية 
األخرى، حي����ث جنحت في 
التي  جتنب حالة »الركود« 
الس����عودية وقطر  تشهدها 

واإلمارات حاليا.
م����ن جانب����ه، اوض����ح 
التنفيذي لش����ركة  الرئيس 
اإلمناء العقارية وليد العزاز 
قائال: »للظروف االقتصادية 
والسياسية أثر سلبي للغاية 
على بعض األسواق العقارية 
في املنطق����ة، إال أن ما مييز 
الكويتي  العقاري  الس����وق 
احمللي عن غيره في منطقة 
اخلليج هو أن احملرك األساسي 

فيه هو املستثمر احمللي«.
الكويت  إمكانات  ويعزز 
توافر الق����وة املالية لتلبية 
املتنامي على  الطلب احمللي 
مشاريع تطوير جديدة، وإذا 
تواصل تنفيذ مشاريع كبرى، 
يتوقع اخلبراء أن الس����وق 
الكويتي سيصبح ثالث أضخم 
سوق في املنطقة في غضون 

خمس سنوات.
ويقام س����يتي س����كيب 
الكوي����ت في أرض املعارض 
الدولية في الكويت في الفترة 
من 9 إلى 11 ديسمبر املقبل، 
بدع����م من الراعي الرس����مي 
للخدم����ات املصرفي����ة بنك 
الوطن����ي، والراعي  الكويت 
البالتين����ي ش����ركة احلمراء 
العقاري، والراعي  للتطوير 
الذهب����ي جزي����رة املرجان، 
والراعي الذهبي شركة املزايا 

القابضة.

العقاري الس����كني في املنطقة 
الطلب عليه،  ينتعش ويزداد 
فيما تقوم الش����ركات اخلاصة 
بتنفي����ذ عش����رات املش����اريع 
السكنية والتجارية في املدينة 
ومركزه����ا لتصبح بعد انتهاء 
عمليات التطوير من اجمل املدن 

الشابة في اوروبا.
وحول املش����روع، قال انه 
عبارة عن مبان س����كنية تنفذ 
على عدة مراحل وتقع على بعد 
ميل واح����د تقريبا من محطة 
التس����وق  القط����ارات ومركز 
في املدين����ة، وبني القدومي ان 
املرحلة االولى تتألف من 291 
ش����قة س����كنية فاخرة تتكون 
من اس����تديو الى 3 غرف نوم، 
ومبساحات متنوعة واسعار تبدأ 
من 134 الف جنيه استرليني، 
والتملك 125 سنة قابلة للتجديد، 
واضاف ان املشروع قيد االنشاء 
والتسليم في نهاية 2017. وحول 
الدفع����ات قال ان العميل يدفع 
دفعة مقدمة بواقع 30% والباقي 
عند االس����تالم، مشيرا الى ان 
اجراءات الدفع والتعاقد تتم من 
خالل محامي العميل او احملامي 
الذي تزكيه املجموعة، مبينا ان 
محامي املجموعة قد قام بدراسة 
كافة مس����تندات املشروع قبل 

عرضه على عمالئنا.
وقال ان برمنغهام هي االسرع 
منوا ف����ي بريطانيا، واحلركة 
العمرانية الكبيرة فيها جعلت 
الوجهة االكثر استقطابا  منها 
للمستثمرين، حيث حتقق عوائد 

بعوائد إيجارية تتراوح بني 5 و8% سنوياً

»توب العقارية« تطرح مشروعاً سكنياً في برمنغهام
جيدة على االيجار تتراوح بني 5 
و8% سنويا فيما يحقق العقار 
قيد االنش����اء حوالي 25% عند 
االنتهاء من بنائه، بينما املعدل 
املدينة الرتفاع  الس����نوي في 
قيم����ة العقار يتراوح ما بني 5 
و10% وفقا ملوقع ومواصفات 
ومزايا العق����ار، وأكد القدومي 
ان املجموعة ومن خالل خبرتها 
العريقة في الس����وق العقاري 
البريطان����ي تنص����ح عمالءها 
باالس����تثمار في هذا املشروع 
وفي مدين����ة برمنغهام والتي 
املتوقع ان تش����هد حتوال  من 
كبيرا في زي����ادة قيمة العقار 
فيه����ا خالل اخلمس س����نوات 
القادمة، فاالستثمار املبكر في 
املدينة يحقق عائدا ايجابيا في 

املستقبل.

قال نائ����ب العضو املنتدب 
للتس����ويق ومدير ف����رع كندا 
ملجموعة توب العقارية محمد 
وليد القدومي ان املجموعة تقدم 
لعمالئها في الكويت وقطر واحدا 
من افضل املش����اريع العقارية 
السكنية في مدينة برمنغهام 
البريطانية والتي تطوره شركة 
سيفن كابيتال واملتخصصة في 
التطوي����ر العقاري في مناطق 
وسط وشمال بريطانيا، واضاف 
القدوم����ي أن مدينة برمنغهام 
تع����د ثان����ي اكب����ر مدينة في 
العاصمة لندن  بريطانيا بعد 
وقد اختيرت على رأس قائمة 
اكبر عشر مدن اوروبية غربية 
استقطابا لالستثمار فيما انتقلت 
الرئيسية  املقرات  اليها معظم 
للعديد من البنوك والشركات 
اخلاصة بسبب موقعها املميز 
في بريطاني����ا وألنها ارخص 
معيشة وس����كنا من العاصمة 
لن����دن واضاف ان����ه مت خالل 
االعوام املاضية ضخ اكثر من 
اربعة مليارات جنيه استرليني 
التحتية  البنية  على مشاريع 
في املدينة في سبيل تطويرها، 
واضاف القدومي ان في املدينة 
خمس جامعات رئيسية وأربع 
كليات تض����م حوالي 73 الف 
طالب منهم حوالي 10 آالف من 
الش����رقني االقصى واالوسط، 
مبين����ا ان املدينة توفر فرص 
عمل كثيرة وتستقطب موظفني 
القطاعات من مناطق  ملختلف 
القطاع  محمد وليد القدوميعدة وه����و ما جع����ل 

العون: املؤمتر 
يتطرق إلى القضية 

العقارية كونها 
ال تنفصل عن 

املنظومة املتكاملة 
لالقتصاد الوطني

الرجيب: نعمل 
على حل املشكلة 

املزمنة مع هيئة 
الزراعة اخلاصة 
بحديقة صباح 

السالم

خريبط: االستشارات 
البيئية في مجال 
التطوير العقاري

لها دور مهم 
في االقتصاد
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جيجنهامير: التصنيف 
رّسخ من خططنا 
نحو التحول إلى 
عالم االتصاالت 

الرقمي

لدى  الكويت  سفير  قبل  من  املشاريع  شركة  تكرمي  أثناء  العوضي  إميان 
الواليات املتحدة الشيخ سالم العبداهلل الصباح تاال العبدالعالي من بنك برقان أثناء تقدمي الورشة

مندني يتسلم التكرمي من الشطي بحضور اخلطيب والغامن

ريتشارد جروفز ومعتز الرافعي وأحمد ذوالفقار يتسلمون اجلائزة 
من جيه بي مورغان

صنفتها شركة األبحاث العاملية »Ovum« في املركز األول

رعت احلفل اخلتامي للمؤمتر السنوي الـ 32 الحتاد طلبة الكويت

وفّرت آالف الفرص للحج والعمرة لغير القادرين

»زين« تتصدر مؤشر قائمة اخلدمات األكثر ابتكاراً بالعالم

»كيبكو«: االستثمار بالقوى الوطنية لتحقيق التنمية املستدامة

»الزكاة« يشيد بحملة »بيتك« للتبرع عبر »بطاقة اخلير«

»األولى للوقود«: تطوير محطة »الشهداء«.. قريباً
أعلنت الش��ركة األولى للتسويق احمللي للوقود عن التحضير وقرب موعد إغالق 
محطة الشهداء الواقعة على الدائري السادس، وبذلك تكون ثاني عشر محطة منوذجية 
على أن يكون إغالق احملطة على مرحلة واحدة يتم فيها انتهاء أعمال التطوير اخلاصة 
مبنطقة الوقود. وفي هذا اإلطار، قال الرئيس التنفيذي للشركة عادل العوضي: »كما 
وعدت األولى روادها في تطوير احملطات فستتم إعادة هيكلة محطة الشهداء التي تعد 
واحدة من أكبر احملطات ضمن خطتها اخلمس��ية وستعمل على تطوير احملطة طبقا 
للمعايير املعتمدة من الش��ركة »األولى للوقود«، كما سيتم إضافة خدمات إلى احملطة 

تشمل السوق املركزي وتطوير خدمتي الغسيل اآللي وخدمة السيارات«.
وأضاف العوضي مشيرا الى ان خطة األولى التطويرية قد بنيت استجابة لتطلعات 
عمالئها وحرصا منها على تلبية رغباتهم. وأوضح ان مكانة شركة أولى االستراتيجية 
تفرض عليها مس��ؤولية جتاه العمالء وبالتالي فإن تطوير احملطات يصب في صلب 

هذه املسؤولية.
ويأتي تطوير محطة الش��هداء خطوة من ضمن سلس��لة من اخلطوات ترمي إلى 
تنفيذ إستراتيجية »األولى للوقود« إلكمال اخلطة الزمنية املوضوعة من أجل تطوير 

كافة محطاتها، وفقا ملا تسمح به اجلهات املعنية.

»األهلي املتحد« يحصل على جائزة اجلودة
 بالعمليات املصرفية من »جيه بي مورغان«

منح���ت ش���ركة األبحاث 
 )Ovum( الش���هيرة العاملي���ة 
مجموعة زين املركز األول في 
قائمة اخلدمات األكثر ابتكارا، 
وذلك عن خدمتها التي أطلقتها 
مؤخرا مع شركة »Uber« الرائدة 
في خدمات »إدارة أساليب احلياة 
وأجرة السيارات«، والتي وفرت 
من خالله���ا خدمات تفضيلية 
متميزة وخصومات حصرية 
لعمالء ش���ركات املجموعة في 

منطقة الشرق األوسط.
وكش����فت زين ف����ي بيان 
صحافي ان ش����ركة األبحاث 
Ovum اس����تعرضت قائم����ة 
متنوعة من اخلدمات تصل إلى 
نحو 82 خدمة مبتكرة، لعدد 
كبير من مشغلي اخلدمات على 
مس����توى العالم، وهي عملية 
قي����اس تق����وم بها مؤسس����ة 
األبحاث وفق مؤش����ر شهري 
تع����ده باس����تمرار، مبينة في 
حيثيات منحها صدارة ترتيب 
اخلدم����ات املبتكرة »في كثير 
من األحيان ال ميكننا العثور 
على الشراكة االستراتيجية، 
التي ميكن أن حتقق الكثير من 
الفوائد الرئيسية للمشغلني«، 
في إش����ارة منها إلى الشراكة 
االستراتيجية بني مجموعة زين 

قامت شركة مشاريع الكويت 
القابضة )كيبكو( برعاية احلفل 
اخلتامي للمؤمتر السنوي ال� 
32 الحتاد طلبة الكويت � فرع 
الواليات املتحدة الذي أقيم في 
مدينة سان دييغو األميركية 
وجنح في جمع أكثر من 3500 

طالب.
التنفيذي  املدي����ر  وقالت 
التصاالت املجموعة في شركة 
العوضي في  املشاريع إميان 
كلمة توجهت بها إلى الطلبة 
املش����اركني ف����ي املؤمتر »في 
إط����ار التزامه����ا بالعمل على 
حتقيق اقتصاد مس����تدام من 
القوى  خالل االس����تثمار في 
العاملة الوطنية، تعمل شركة 
الكويت على تنمية  مشاريع 
الش����باب  قدرات وإمكانيات 

أشاد مدير مكتب التواصل 
مع كبار احملس���نني في بيت 
الزكاة د.خالد الشطي بالدور 
النشط واملتميز  االجتماعي 
لبي���ت التموي���ل الكويت���ي 
)بيتك(، حيث تتضح األهمية 
الكبيرة التي يضعها خلدمة 
التي  املجتم���ع واألولوي���ة 
متثلها املسؤولية االجتماعية 
في عمل���ه، مؤكدا ان »بيتك« 
يعمل بالتعاون والتنس���يق 
مع اجلهات الرسمية لتحقيق 
التكافل الذي يساهم في تنمية 

املجتمع وخدمة أبنائه.
وأوضح الش���طي خالل 
تقدميه درع���ا تكرميية من 
بي���ت ال���زكاة ال���ى »بيتك« 
إيفاد مجموعة من  مبناسبة 
احلج���اج ألداء الفريضة من 
خالل »بطاقة اخلير«، تسلمها 
املالية  مدير عام اخلدم���ات 
اخلاص���ة للمجموع���ة وليد 
مندني، بحضور مدير اول دعم 

أعلن البنك األهلي املتحد عن 
حصوله على جائزة اجلودة في 
العمليات املصرفية للعام 2015 
من مؤسسة جيه بي مورغان 
املالية العاملية، تقديرا لألداء 
التشغيلي الرفيع الذي حققه 
البنك في مج����ال التحويالت 
املصرفية للعمالء والتحويالت 
املصرفي����ة للبنك، حيث يعد 
البن����ك به����ذه اجلائزة  فوز 
اعترافا جديدا باملستوى املهني 
البنك في  الذي حققه  الرفيع 
هذا املجال، وتأكيدا للسمعة 
التي يحظ����ى بها  املتمي����زة 
البنك ل����دى املتخصصني في 
القطاعات املالية واالقتصادية 
على املستوى احمللي واإلقليمي 
والعامل����ي. وبهذه املناس����بة، 
قال����ت مدير ع����ام العمليات 
وتكنولوجيا املعلومات بالبنك 
جهاد احلميضي »يسعدنا أن 
نحظى به����ذا التقدير الدولي 
الرفيع من مؤسسة عريقة مثل 

.Uber وشركة
وكانت زين أعلنت مؤخرا 
عن التعاون االستراتيجي مع 
شركة Uber � التي تعتبر أكبر 
الشركات الناش���ئة في العالم 
� ووصفت���ه بأن���ه األول م���ن 
نوع���ه على مس���توى منطقة 
الشرق األوس���ط في املجاالت 
التكنولوجية، مبينة ان العمل 
مبوجب ه���ذه االتفاقية قد بدأ 
فعليا في كل من اململكة األردنية، 
البحري���ن، واململكة  مملك���ة 

عبر توفي����ر املوارد واملبادئ 
األساسية للتنمية الشخصية 
وذلك حرصا منها على املساهمة 
في عملية تطوير قادة كويت 

الغد«.
وأضافت »أنت����م صانعو 
الكوي����ت، ونحن  مس����تقبل 
نؤم����ن بقدرتك����م على جعل 
ذلك املس����تقبل أفضل، يقدم 
العديد من  القطاع اخل����اص 
الفرص الوظيفية املتنوعة التي 
ميكن أن تساعدكم على تطوير 
املهارات والق����درات لتكونوا 
قادرين على املساهمة بشكل 
إيجابي ف����ي تطوركم وتقدم 

وتطور الكويت«.
يذكر أن هذه هي الس����نة 
اخلامس����ة على التوالي التي 
تكون فيها ش����ركة املشاريع 

البطاقات املصرفية للمجموعة 
زيد اخلطيب، ومدير التدقيق 
الشرعي صالح الغامن، ان بيت 
ال���زكاة نفذ مش���روع احلج 
العام ملجموعة  والعمرة هذا 
من غي���ر القادري���ن، بتبرع 
كرمي من »بيت���ك« من خالل 
»بطاقة اخلير« وذلك استمرارا 
للتعاون والشراكة القائمة بني 
اجلانبني خلدم���ة املجتمع، 

جي ب����ي مورغان، الذي يأتي 
املتواصلة  كحصيلة للجهود 
املبذولة من قبل فرق العمل في 
البنك للمحافظة على املستوى 
العالي لألداء والدقة في اإلجناز 
ة، كم����ا أن فوز األهلي املتحد 
الثاني  بهذه اجلائزة للع����ام 
على التوالي يعكس فلس����فة 
عملنا وتركيزنا الدؤوب على 
التميز في  تكري����س ثقاف����ة 

السعودية، وقريبا في الكويت، 
حيث يتم حاليا نشر اخلدمات 

التي تقدمها منصتها.
التنفيذي  الرئي���س  وقال 
ف���ي مجموعة زين س���كوت 
جيجنهامير »نحن سعداء بهذا 
التكرمي، حيث ان هذا التصنيف 
� الذي يأتي من مؤسسة عاملية 
مرموقة � قد رسخ من خططنا 
نحو التحول إلى عالم االتصاالت 

الرقمي«.
جيجنهامي���ر  وأض���اف 
»الش���راكة مع أبرز الشركات 
 Uber املزودة للتكنولوجيا مثل
هو توجه رئيس���ي خلططنا 
أنها تؤكد  االستراتيجية، كما 
مساعينا نحو إثراء جبهة زين 
الرقمية واإلبداعية )ZDFI(، وال 
شك أن تقدير مثل هذه املؤسسات 
ف���ي األبحاث في  املتخصصة 
مجاالت عملنا، يدفعنا إلى مزيد 
من هذه الشراكات التي تؤمن 
خدمات مبتكرة وآمنة لقاعدة 

عمالئنا«.
صناع���ة  »ب���أن  وأف���اد 
تكنولوجيا االتصاالت تشهد 
تغيرا سريعا، وما من شك أن 
مثل هذه الش���راكات ستلعب 
دورا مهما في حتديد شركات 
االتصاالت التي س���تبقى على 

مسار النجاح في املستقبل«.

راعي����ا بالتيني����ا للمؤمت����ر 
السنوي لالحتاد الذي يعتبر 
أكبر جتمع للكويتيني خارج 
الكوي����ت. وكان����ت مجموعة 
شركات ش����ركة املشاريع قد 
عملت في إطار دعمها للشباب 
الكويتي على تنظيم عدد من 
املقابالت الوظيفية مع الطالب 
الدارسني في الواليات املتحدة. 
وقام ممثلون عن بنك برقان، 
الذي يعتبر أكبر استثمارات 
الكويت،  ش����ركة مش����اريع 
واملتحدة إلدارة املرافق، وهي 
ذراع شركة املشاريع في إدارة 
املرافق وإحدى الشركات التابعة 
لشركة العقارات املتحدة، خالل 
املؤمتر مبقابلة الطالب بغرض 
الوظيفية  الف����رص  ع����رض 

املتوافرة لديهم.

معربا عن أمله في استمرارها 
نحو مزيد من التوسع خالل 

الفترة املقبلة.
من جانبه، قال وليد مندني 
ان »بيتك« طرح »بطاقة اخلير« 
بهدف مساعدة غير القادرين 
أداء احلج والعمرة من  على 
خالل تبرعه بجزء من استخدام 
البطاقة، حيث يفتح »بيتك« 
املجال أمام عمالئه مستخدمي 
هذه البطاقة للتعاون معه في 
عمل اخلي���ر، وتأصيل روح 
التعاون والتكاتف بني أفراد 
املجتمع، ففي كل مرة يتم فيها 
البطاقة لتسديد  اس���تخدام 
قيم���ة املش���تريات، يتبرع 
»بيتك« بنسبة من االستخدام 
إلرس���ال غير القادرين ألداء 
احلج، وإتاحة الفرصة لعمالء 
آخرين ألداء العمرة في أوقات 
مختلفة من العام، وذلك دون 
إلزام العمالء بأي تكاليف أو 
رسوم إضافية فيما عدا رسم 

إصدار البطاقة.

اخلدمة وحتقيق اجلودة في 
العمليات مبا يتماشى مع أرقى 
املعايي����ر العاملية«. وأضافت 
احلميض����ي »أن هذه اجلائزة 
ستضاف إلى سلسلة اجلوائز 
التي حص����ل عليه����ا األهلي 
املتحد والتي أشادت بجودة 
وكفاءة اجناز معاملتنا املالية، 
وسنواصل جناحنا باالعتماد 
على خبرة ومترس فريق العمل 
بالبنك، وقوة البنية التحتية 
املعلوم����ات،  لتكنولوجي����ا 
وتعدد قنوات تقدمي اخلدمات 
التي يتمتع بها البنك األهلي 
املتحد«. وأشارت مؤسسة جيه 
العاملية  املالي����ة  بي مورغان 
JPMorgan إلى انه يتأهل للفوز 
بهذه اجلائزة للعام 2015 سوى 
1% من عمالء جيه بي مورغان 
املالية العاملية الذين ينجزون 
معامالت التحويالت الدولية، 
وجاء البنك األهلي املتحد ضمن 
النخبة القليلة من هذه البنوك 
التي تأهلت للفوز باجلائزة.

محمد النصف

ربط ثاني أكبر حقل نفط عراقي مبدن عدة في العالم

»كواليتي نت« تفوز مبشروع االتصاالت الدولية
أعلن����ت كواليت����ي نت - 
املزود األول خلدمات اإلنترنت 
واالتص����االت املعلوماتية في 
الكويت - االنتهاء من إجناز 
اكبر مشاريعها خلدمات الربط 
الدولي والتي متت إلحدى أكبر 
ش����ركات النف����ط والغاز في 
العالم، حيث مت ربط مواقعها 
في الرميلة - جنوب العراق 
مع العديد من املدن في مختلف 

أرجاء العالم.
وف����ي ه����ذا اإلط����ار، قال 
التنفيذي لكواليتي  الرئيس 
نت محمد النصف اننا ومنذ 
الفوز باملشروع رغبنا بإجنازه 
واالنتهاء منه على الوجه األمثل 
وتسليمه في الوقت احملدد، ملا 
يترتب عليه من مردود إيجابي 
واس����ع النطاق ينعكس على 

الشركة وموظفيها.
وأضاف: »يعد هذا املشروع 
حتدي����ا كبيرا، ب����ل يعد من 
أكبر وأضخم املش����اريع التي 
قمن����ا بإجنازها حت����ى اآلن، 
حي����ث أخذت عملي����ة تقدمي 
العطاءات أشهرا، تخللها عدد 
من املقابالت الصارمة وتقدمي 
الوثائق والعروض، تنافسنا 
فيها مع أكب����ر رواد قطاعات 
العامليني لنفوز  االتص����االت 
باملشروع عن جدارة، أظهرت 
قدرات الش����ركة التنافس����ية 
العاملية املستوى، ونحن اآلن 
بص����دد تنفيذ املش����روع في 
جنوب الع����راق وحتديدا من 
منطقة الرميلة لربطها مبواقع 
الشركة العاملية املالكة حلقل 
أنحاء  ف����ي جميع  »الرميلة« 

العالم، وذل����ك بالتعاون مع 
شركائنا الدوليني«.

وأضاف النصف: »إن تنفيذ 
هذا املشروع أبرز العديد من 
التحديات، خاصة ان الوضع 
الع����راق يختلف  ف����ي  العام 
عن غي����ره م����ن دول العالم. 
كما واجهتنا عثرات عدة في 
البحث عن شركاء استراتيجيني 
على دراية تام����ة بكل حلول 
تكنولوجيا املعلومات حسب 
العاملي����ة، لتنفيذ  املعايي����ر 
حلول البنية التحتية حسب 
الطبيع����ة املكانية وحس����ب 
تضاريس العراق، ومن ثم مت 
التنفيذ  البدء بوضع جداول 
الت����ي تضاربت مع  الزمنية 
الظروف اجلوية غير املتوقعة 

في العراق وأوروبا.

العوضي: نعمل 
على تنمية قدرات 
وإمكانيات الشباب 

ليصبحوا قادة
الغد

»التجاري« يُعلن الفائزين في »حساب النجمة«
أجرى البنك التجاري السحب على »حساب النجمة« اليومي، وذلك أمس في املركز 
الرئيسي للبنك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة صقر املناعي، وجاءت نتائج 
السحب بفوز كل من: عماد الصليلي، كوراتو عبدالرزاق، بسمة السعدون، منى الغامن، 
وكاتارين��ا رودريجس بجائزة قيمتها 7 آالف دينار. ويتميز حس��اب النجمة اجلديد 
بتأهيل عمالئه للفوز بجائزة يومية قدرها 7 آالف دينار، لينفرد البنك التجاري بتقدمي 
اكبر جائزة سحب يومي، باإلضافة إلى 4 سحوبات كبرى جترى خالل العام تبلغ قيمة 
كل جائ��زة منها 100 ألف دينار تقام في العي��د الوطني والتحرير، عيد الفطر، وعيد 

األضحى املبارك، باإلضافة إلى ذكرى تأسيس البنك في 19 يونيو.
يفتح حس��اب النجمة مببلغ 500 دينار والتأهل لدخول السحب اليومي بعد فترة 
أسبوع وسحوبات املناسبات بعد فترة شهرين، علما أن حساب النجمة مينح عمالءه 
اكبر ع��دد من الفرص للربح حيث يحصل العميل عل��ى فرصة للربح مقابل كل 25 

دينارا تبقى في احلساب بدال من 50 دينارا.

التزاماً بتعليمات البنك املركزي

»وربة« يواصل حملة »اعرف حقوقك« حلماية عمالئه
يس���تمر بن���ك وربة في 
حملة »اع���رف حقوقك« في 
إطار توجيهات بنك الكويت 
املركزي حلماية عمالء البنوك 
ورفع مستوى الوعي عندهم 
القانونية  ح���ول حقوقه���م 
عن���د قيامه���م ب���أي عملية 
مصرفية، السيما ما يتعلق 
بقواع���د اخلدمات التمويلية 
واملقس���طة  االس���تهالكية 
واخلدمات االئتمانية، ومبدأ 
الش���فافية والوضوح والتي 
متنحه���م احلرية في اختيار 
الت���ي تناس���ب  املص���ارف 
تطلعاتهم. وفي هذا السياق، 
قام بنك وربة بخطوات عملية 
لتوعية عمالئه بحقوقهم في 
التمويل الش���خصي املقسط 
االس���تهالكي  والتموي���ل 
والبطاقات االئتمانية، حيث 
باش���ر بحملة كبيرة شملت 
جمي���ع فروع���ه وخدمات���ه 
اإللكترونية ومنصات التواصل 
االجتماعي وتضمنت التعريف 
بتعليمات البنك املركزي والتي 
كان آخره���ا التعديالت على 
الضوابط اخلاصة بعمليات 
التمويل االستهالكي وغيرها 
من عمليات التمويل الشخصي 
املقس���ط الصادرة بتاريخ 5 
يولي���و 2015 التي تصب في 

صالح العميل.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
قطاع املبيعات وقنوات التوزيع 
في البنك خالد السبيعي »ان 
بنك وربة يحرص على تعزيز 
ثقة عمالئه به من خالل التزامه 

املركزي،  البن����ك  بتعليم����ات 
وإطالع العمالء عليها ملعرفة كل 
حقوقهم والتزاماتهم عند إجراء 
معامالته����م املصرفية واتخاذ 
القرارات واإلجراءات التي تصب 
في صاحلهم، بحيث نحرص 
على ان يكون العميل ملمًا بكل 
التفاصيل فيما يتعلق بالتمويل 
الذي يحصل عليه، ومبيزانيته 
حتى ال يتحمل أعباء إضافية. 
البنك  وأضاف السبيعي: »ان 
أطلق حملة »اعرف حقوقك« 
إلطالع العم����الء على املبادئ 

العامة حلماية العمالء في البنوك 
من خ����الل ملصقات وكتيبات 
موجودة في جميع أفرع البنك، 
ومقاطع ڤيديو على شاش����ات 
حواس����ب املوظفني وشاشات 
البالزما، إضافة إلى إطالق قسم 
مخصص لتعليمات املركزي 
عل����ى موقعه عل����ى اإلنترنت 
حتت مسمى »اعرف حقوقك« 
وتنزيل مقاط����ع ڤيديو حتت 
عنوان »عندك فكرة« وسلسلة 
تغريدات على مواقع التواصل 
االجتماعي، تتضمن التعليمات 
األساس����ية ح����ول التموي����ل 
والبطاقات االئتمانية والشروط 
واألح����كام، مثل احلرص على 
قراءة العقود اخلاصة مبعامالت 
التموي����ل واالطالع جيدا على 
الشروط واآلثار املالية املترتبة 
عليها، والتأكد من تسلم نسخة 
من العقد عند إجناز املعاملة، 
وإثب����ات الغرض من التمويل 
ال����ذي يعتبر حماي����ة لطرفي 
التعاقد، ومعرفة فترة املراجعة 
التي تعطي العميل احلرية في 
التمويل  اتخاذ قراره، وقيمة 
الراتب، وعدد  وتناس����به مع 
األقس����اط وقيمته����ا، وإعادة 
ترتي����ب ش����روط التعاقد في 
حال رغب����ة العميل في إعادة 
جدولة األقساط أو احلصول 
على متوي����ل جديد بش����رط 
االلتزام بسداد 30% من قيمة 
عدد األقساط احملددة للتمويل 
في تواريخ استحقاقها حسب 
الضواب����ط التي حددها البنك 

املركزي.

السبيعي: حريصون 
على مبادئ 

الشفافية والوضوح 
لتسهيل خدمة 

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

العديد من املراسم واملؤمترات اخلاصة 
بسوق املشاريع الصغيرة واهم وسائل وسبل 

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

من فريق بريلنت الب وذلك بهدف اإلضاءة 

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

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

وجهة النظر بني شركات االستثمار الكويتية 
واملبادرين.

www.brilliant-lab.com

صفحة من إعداد: »بريلنت الب« 

متاجر إلكترونيةبرامج مساندة

»كسب«.. منصة لبيع املنتجات املنزلية

الس���نوات  نش���طت في 
القليلة األخيرة حركة إنشاء 
املتاجر اإللكترونية اخلاصة 
وحتى الشخصية في اململكة 
العربية السعودية لتساعد 
وأصح���اب  األعم���ال  رواد 
املشاريع الصغيرة على بيع 
منتجاتهم عن طريق اإلنترنت 
كوس���يلة س���هلة وسريعة 
ومريحة بالوقت نفسه. لكن 
إنش���اء املتاجر يحتاج جلهد 
وخبرات وحتى رأس املال قد ال 
يتوافر للجميع، فأنت بحاجة 
للدخول في تعقيدات تقنية أو 
توظيف من يقوم بهذه املهام 

حتى يكون متجرك جاهزا.
كسب هي مبادرة من عدة 

شباب سعوديني توفر منصة 
عربية لألسر املنتجة لتسويق 
منتجاتهم عن طريق تطبيق 
للهواتف الذكية. يتيح التطبيق 
لكل أسرة أن تنشئ متجرها 
اخلاص وع���رض منتجاتها 
للبي���ع من خالل���ه بطريقة 
آلية بالكاملة ومن دون حاجة 
للتدخل كم���ا توفر للبائعني 
تقارير عن الطلبيات والتسلم. 
وهذه الطريقة توفر للزبائن 
س���هولة الوصول إلى كمية 
كبيرة م���ن املتاجر مبختلف 
املجاالت وتصفح منتجاتها 
واإلطالع عل���ى مواصفاتها 
وحتى طلبها. أي املنصة هي 
وسيط بني األس���ر املنتجة 

واملشترين تغني عن البحث 
عن املتاجر بشكل منفرد.

للمنصة عدة أهداف تبغي 
حتقيقها من تطبيقها ولعل 
في رأس���ها تش���جيع األسر 
املنتجة على تسويق منتجاتها 
طوال الس���نة، حي���ث يبقى 
هناك مش���ترين يتصفحون 
التطبي���ق ويطلبون املنتج. 
وهي فرصة عمل أيضا ألفراد 
األسرة، حيث ميكنهم إيصال 
التقنية،  منتجاتهم بواسطة 
وحتى تقدم كسب بقعة ضوء 
على خبرات فنية ومهنية قد 
تكون متواف���رة في أي فرد 
منا لكن لم حتن الفرصة بعد 

لالستفادة منها.

QuickBooks.. برنامج للمشاريع الناشئة

برنامج QuickBooks هو 
من إصدار شركة Intuit وهو 
من عائلة برامجها ، وهناك 
 QuickBooks �عدة إصدارات لل
 QuickBooks Simple :منها
 Start QuickBooks Pro
 QuickBooks Premier -
 Industry-specific Tools
 QuickBooks Enterprise
 Enterprise وتعتبر إصدارة
اشملها وقد تعودت الشركة 
أن حتدث إصداراتها كل عام 
لك���ن اإلصدارات من 2002 
إلى 2007 تتشابه الى حد 

بعيد.
وس���تكون جولتنا في 
ه���ذا الكتاب م���ع إصدارة 

 QuickBooks Premier2006
إال أن���ك ستس���تفيد م���ن 
الكت�������اب مع جميع  هذا 
البرنام���ج.  إص���دارات 
البرنامج مناسبا  ويعتبر 
والشركات  للمؤسس���ات 
الربحية وغير  واملنظمات 
الربحي���ة ويعتبر من فئة 
املالية املستهدفة  البرامج 
للش���ركات واملؤسس���ات 
الصغي���رة واملتوس���طة 
1 الى  )عدد محاسبيها من 

20 محاسبا(.
نظرة عام���ة للبرنامج: 
 QuickBooks Premier يزودنا
واس���تمارات  بس���جالت 
لتلبية الوظائف اجلوهرية 

للدفاتر املالية: دفتر األستاذ 
 ،)General Ledger( الع���ام
واحلسابات الدائنة واملدينة 
 Accounts Receivable and(
Payable(، واملس���تودعات 
والروات���ب   ،)Inventory(
واألج���ور )Payroll(. كما 
تزودنا أيضا بإمكانات في 
 Time( مجال الفوترة الزمنية
Billing(، وتتبع املشاريع 
)Project Tracking(، وإدارة 
Fixed-( األص���ول الثابتة
 .)Asset Management
ومخطط السيولة النقدية 
القصير، ودعم  على املدى 
عدة أسعار لكل من الزبائن 

واألعمال.

كصاحب مشروع هو إطالق منتجك وطرحه في األسواق. 
فم���ن وراء تلك اللحظة ش���هور، إن لم تكن س���نوات، من 
اإلعداد والتحضير. وهذا عندما يصبح األمر أكثر من مجرد 
مفهوم نظري يصبح واقعا. سيتم حتديد كل شيء في تلك 

اللحظة.
ال شيء ميك�����ن البت فيه. فإط�����الق منتجك وطرحه 
ما هو إال مجرد حلقة أولى في سلس���لة تض��م العديد من 
اخلطوات لتحويل شركتك الناشئة إلى شركة كبيرة وأعمال 

قائمة.
 وق���د ال تب����دأ في طرح منتجك حتى عندما تنوي ذلك 

وقد يكون هناك العديد من اخلط�����وات لتطبيقها.
وف���ي واقع األمر، فقد يكون م���ن األفضل تقدمي منتجك 
إلى اجلمهور بصفة متكررة. فقد تكون املرة األولى مبنزلة 
اختبار للب���دء وهي تلك التي ميكنك أن تتعلم منها كيفية 
إجراء التعديالت على منتجك لتناس���ب السوق على نحو 
أفض���ل. ومبجرد حتقيق ذلك، ميكنك محاولته مرة أخرى، 
وإذا كان وقع استقبال اجلمهور ملنتجك جيدا، عليك القيام 
بذلك للمرة الثالثة مع كل الظروف واإلمكانات التي ميكنك 

حشدها.
ال تقلق، فقط ألن هذه االفتراضات كافة تدور في رأسك ال 
جتعل منك صاحب مشروع فاشل. فمن الطبيعي أن يكون 
لدي���ك رؤية مثالية حول كيفية جريان األش���ياء، غير أنه 
من األهمية مبكان أن تكون قدمك راس���خة في السوق. فقد 
تأتي الرياح مبا ال تشتهي السفن وتسير األمور على عكس 
توقعاتك، ولكن احرص على أال يحول ذلك دون تأس���يس 

شركة ناشئة ناجحة.

حج���ر الزاوية أو معيار النجاح، بيد أن���ه هدف البد منه. 
فعلي���ك إذا التركيز على أهداف تطوي���ر املنتجات وكذلك 
عوائد االستثمار. وكذلك، احرص على التركيز على تشغيل 
الشركة وإدارتها، وليس احلصول على األموال ملجرد تأسيس 

شركة ناشئة.

4 ـ األمر كله يسير وفقًا لما هو مخطط له

ستمر عليك ليال ال يسعك إال أن تفكر بشأن املستقبل، 
حتى وإن كانت ش���ركتك الناشئة مجرد كلمات على أوراق 
وليست كائنة واقعيا. وس���يكون لديك رؤية كبيرة حول 
كيف سيبدو منتجك، وكيف يستقبله اجلمهور وحتى كيف 
يتعامل األشخاص في مكتبك ويتفاعلون معه. ولسوء احلظ، 

فنادرا ما تترجم األحالم جيدا إلى عالم الواقع.
فقد يختلف مجال العمل الذي تريد اقتحامه بحلول الوقت 
الذي تكون فيه مستعدا للبدء ما يتطلب تغيير منتجك. وقد 
ال يكون املوظفون متاحني ما يدفعك إلى اللجوء إلى مجموعة 
أخ���رى من املوظفني ولكن بنفس درجة الفعالية والكفاءة. 
فمن األهمية مبكان تذكر أن قدرا كبيرا من تش���غيل شركة 
ناش���ئة يعتمد على االختبار. وفي بداية املطاف، لن تكون 
متأكدا حول ماذا سيفلح وستكون بحاجة إلجراء التعديل 

هنا وهناك مع متابعة حصولك على املعلومات.

5 ـ تاريخ بدء المشروع سيحدد كل شيء

م����ن بني أكثر األش���ياء إثارة التي ميكن�����ك جتربتها 

مثلك أنت، أليس صحيحا؟ فاملش���كلة هو أن متسك عليك 
نفس���ك وتلعب دورك فقط، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة درجة 

صعوبة األشياء لغير ضرورة تذكر.
فقد يساهم إشراك شخص آخر في وضع ملسات إضافية 
جيدة على حلمك، ولكن هذه املقايضة جديرة بها. فالشركاء 
واملوظفون مينحوك دعما تكون فعال في أمس احلاجة إليه، 
بل ميكن للشركاء أن يلعبوا دور املراقبني لشركتك الناشئة، 
في الوقت الذي يضطلع املوظفون بأداء األعمال احلالية مع 
تركيزك أنت على الصورة الكلية األكثر ش���مولية لشركتك 

الناشئة.

3 ـ زيادة رأس المال تعد نجاحًا

أحد أكبر التحديات التي س���تواجهك كصاحب مشروع 
هو العثور على املس���تثمرين بالقدر ال���ذي يكفي لتمويل 
ش���ركتك الناش���ئة. فبمجرد عثورك على العدد الكافي من 
املستثمرين، فهذا مكسب عظيم. وفي واقع األمر، قد تفكر 
بأنك جنحت إلى هذا احل���د. لديك املال ومعك الفكرة، ماذا 

ستحتاج أكثر من ذلك؟
حق���ا، ما زلت بحاجة للكثير والكثير، فاحلقيقة أنه من 
بني 10 استثمارات هناك عملية استثمار واحدة تسد احلاجة 
التمويلية ملعظم الش���ركات. ولن تنجح معظم الش���ركات 
الناشئة فقط لسبب واحد أو آلخر. فاملال والفكرة اجليدة 
ليس���ت كافية لتحقق النجاح، فحتى م���ع خطط األعمال 

الناجحة، فاحلظ يلعب دوره كذلك.
واجلدي���ر بالذكر ان جمع رؤوس األم���وال قد ال يكون 

1 ـ الشركة الناشئة مثلها مثل الشركة

قد يبدو األمر أكثر روعة عند قولك أنك تدير شركة، ولكن 
عندما تظن أنك أسست بالفعل شركة ناشئة، فهذا خطأ جملة 
وتفصيال. فالشركات املؤسسة بالفعل لها تدفقات إيرادات 
ثابتة ومعلومة وتستقطب رأس املال للتمويل، وهو ما ليس 
ب���ني يديك في هذه املرحلة. ولها خطة عمل وتعمل بأقصى 

جهدها وتستغل كل الفرص املمكنة.
فالش���ركات الناش���ئة، بطبيعتها ال تقوم بأداء مثل هذه 
اإلجراءات، فأنت التزال في طور وضع التخمينات وحتديد 
االفتراضات. فأي خطة لديك تكون مبدئية وحتما ستتغير 
مبجرد أن تراودك فكرة أخرى أفضل منها حول كيفية إدارة 
األشياء. واألكثر من ذلك أن رأس املال يكون بإيرادات صغيرة، 
ومثلك األعلى ما هو إال حالة جتريبية على أفضل األحوال، 

وليس هذا باألمر السيئ، ولكنها ليست شركة بعد.
كما ان جعل الش���ركة الناش���ئة حتقق تقدما رغم هذه 
العوائق كل يعد جزءا من املرح وسلس���لة التوقعات التي 
تأمل ف���ي حتقيقها، فالتمييز بني هذه وتل���ك أمر البد منه 
عقليا وذهنيا، حيث تتغير توقعاتك تبعا ملا تفكر بش���أنه 

وما تقوم بإدارته.

2 ـ يمكنك وحدك النهوض بالشركة الناشئة

قد تكون الش���ركة الناشئة هي مشروعك وحلم حياتك. 
ومن باب اإلغراء، أن متس���ك أنت بزمام كل األمور وال تدع 
ألحد الفرصة ملساعدتك في ذلك. غير أنه في نهاية املطاف، 
تذكر أنه ما من شخص يستطيع موازنة األمور بشأن فكرتك 

بها فرضيات.. جتنَّ
عند تأسيس شركة ناشئة

قد تكون االفتراضات مفيدة ألصحاب 
املش���اريع وال ميكن التغاضي عنها أو 
إهمالها، وتدور معظم خطط الش���ركات 
الناشئة حول التخمينات العلمية، وذلك 
ألنها ه���ي كل ما لدي���ك للتعامل معها، 
وحتى النقطة التي تصل عندها للنفاذ 
إلى األسواق، عندها يكون كل شيء مجرد 
افتراضات نظري���ة، لذلك فهناك بعض 
االفتراضات التي تكون بحاجة ملراقبتها 
بحرص نظرا ألنها ستكون ذات تأثير سلبي 
على كل من توقعاتك وأدائك، 
وإليك بضعة من 
هذه االفتراضات:
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»الدولي« : تسوية مديونية
 بـ 17٫2 مليون دينار
قال بنك الكويت الدولي إنه تسلم مبلع 17.2 مليون دينار 
تقريبا من تسوية مديونية أحد عمالء البنك، مت احلكم بها 
لصالح البنك في وقت سابق. وقال »البنك« في بيان نشر 
على موقع البورصة إن املبلغ الذي مت تسلمه من شأنه أن 
يعزز ربحية البنك ويدعم تنويع مصادر دخله. آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية
3.3 % نسبة زيادة مسجلة 405 ماليني دينار في 9 أشهر من 2015

مخصصات البنوك الكويتية ترتفع من جديد
في مس���تويات مرتفعة اال ان 
نسبتها الى ايرادات التشغيل 
هي من األفض���ل بني البنوك 
الكويتية بنسبة 15.7%، بينما 
تعادل املخصصات 33.7% من 
ربح التشغيل قبل املخصصات. 
بلغت حصة »بيتك« من اجمالي 
القطاع املصرفي  مخصصات 
الكويتي للتسعة اشهر االولى 

من عام 2015 نحو %20.
3-ثالث اعلى املخصصات 
حجزها بنك اخلليج حيث بلغت 
54.3 مليون دين���ار بارتفاع 
ع���ن الفترة املقابل���ة من عام 
2014 بنس���بة 4.2% وتعادل 
املخصص���ات نح���و 42% من 
اجمالي إيرادات التشغيل للبنك 
خالل االشهر ال� 9 االولى من 
عام 2015 وتعتبر هذه النسبة 
مرتفع���ة مقارنة م���ع معدل 
الذي س���جل %22.5.  القطاع 
وتع���ادل مخصص���ات البنك 
64% من ربح التش���غيل قبل 
املخصصات باملقارنة مع معدل 
القطاع الذي سجل 38%. ومن 
املالحظ انخفاض املخصصات 
احملددة من 32.9 مليون دينار 
الى 29.7 مليون دينار وكذلك 
انخفاض املخصصات العامة الى 
26.4 مليون دينار من 47 مليون 
دينار في 9 اشهر 2014. وبلغت 
حصة بنك اخلليج من اجمالي 
القطاع املصرفي  مخصصات 

نحو %13.4.
التجاري  البن���ك  4-ام���ا 
الكويتي ومبخصصات بلغت 
47.5 مليون دينار بنسبة ارتفاع 

1% عن الفترة نفسها من عام 
2014، يصنف االعلى في القطاع 
املصرف���ي الكويتي من حيث 
التأثير السلبي للمخصصات 
على صافي االرباح حيث تعادل 
املخصصات حوالي 64% من 
ربح التشغيل قبل املخصصات 
و 46% من صاف���ي االيرادات 
التشغيلية للبنك. كما بلغت 
حصة »التجاري« من اجمالي 
القطاع املصرفي  مخصصات 
لل� 9 اش���هر االولى من العام 

احلالي نحو %11.7.
5-ارتفعت مخصصات بنك 
برقان لل� 9 اشهر االولى من عام 
2015 بنسبة 4.4% لتسجل 43.3 
مليون دينار باملقارنة مع 41.5 
مليون دين���ار للفترة املقابلة 
املاض���ي، وبالتالي  العام  من 
تعادل املخصصات نحو %20 
من اجمالي إيرادات التشغيل 
التي بلغت 216.8 مليون دينار 
و 35.8% من ربح التشغيل قبل 
املخصصات وال تزال تضغط 

على ربحية البنك.
6-ارتفعت مخصصات البنك 
األهلي الكويتي خالل االشهر 
التسعة االولى من العام احلالي 
بنسبة 5% لتسجل 33.4 مليون 
دينار وبالتالي تعادل 35% من 
اجمالي إيرادات التشغيل للبنك 
التي بلغ���ت 95 مليون دينار 
ونحو 51% من ربح التشغيل 
الذي سجل  قبل املخصصات 

65.4 مليون دينار.
7-بالرغم من استمراره في 
حجز مخصصات االئتمان ولكن 

بوتيرة اق���ل حيث انخفضت 
بنسبة 3% لتسجل 14 مليون 
دين���ار، اال ان البن���ك االهلي 
املتحد ال يزال من البنوك االقل 
تأثراً في ارباحه، حيث تعادل 
املخصصات 17.5% من إيرادات 
التش���غيل الت���ي بلغت 79.7 
مليون دينار و 25.6% من ربح 
التشغيل قبل املخصصات الذي 

سجل 54.3 مليون دينار.
8-ارتفع���ت مخصصات 
بنك الكويت الدولي بنس���بة 
10.5% لتس���جل 13.3 مليون 
دينار باملقارنة مع 12 مليون 
دينار للتس���عة اشهر االولى 
من عام 2014 وبالتالي تعادل 
مخصص���ات االئتم���ان %30 
م���ن ايرادات التش���غيل التي 
بلغت 44.7 ملي���ون دينار و 
52% من ربح التش���غيل قبل 

املخصصات.
9-اقل املخصصات حجزها 
بن���ك بوبيان خالل االش���هر 
التسعة االولى من عام  2015 
البنك   ارتفعت مخصصات  اذ 
باملقارنة مع الفترة املقابلة من 
عام 2014 بنسبة 4.4% لتسجل 
11.3 ملي���ون دينار وبالتزامن 
مع ارتفاع إيرادات التش���غيل 
 67.1 بنس���بة 15% لتس���جل 
مليون دين���ار ويتمتع البنك 
بأفضل نسب النمو في الربحية 
واقل املخصص���ات باملقارنة 
م���ع ايراداته حيث تس���اوي 
املخصص���ات 30% و 17% من 
ربح التشغيل قبل املخصصات 
ومن االيرادات التشغيلية على 

بقيم���ة 106.5 مالي���ني دينار 
باملقارنة مع 106.7 ماليني دينار 
خالل الفترة نفسها من العام 
املاضي. وتعادل املخصصات 
إيرادات  نحو 20% من صافي 
التشغيل للبنك التي بلغت 544 
مليون دينار ونسبة 28.7% من 
ارباح التشغيل قبل مخصصات 
التش���غيل =  االئتمان )ربح 
ايرادات التشغيل – مصروفات 
التش���غيل( وال تزال تضغط 
على صافي الربح بالرغم من 
املالي واألداء  الوض���ع  متانة 
املالي القوي للبنك والنمو في 
التشغيلي وضخامة  نشاطه 
محفظته م���ن القروض حيث 
ارتفعت خالل األش���هر ال� 12 
املنتهية في سبتمبر  االخيرة 
2015 بنسبة 14% لتسجل 13.23 
مليار دين���ار. وبلغت حصة 
الوطني من اجمالي مخصصات 
القطاع املصرفي لل� 9 اش���هر 
االولى من العام احلالي نحو 
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2-ثاني اعلى املخصصات 
خالل االشهر ال� 9 االولى من 
عام 2015 حجزها بيت التمويل 
الكويتي بإجمالي 79.3 مليون 
دينار وبارتفاع نسبته %6.6 
املقابلة  الفت���رة  باملقارنة مع 
من عام 2014، بينما انخفضت 
الثالث عن  الربع  مخصصات 
الرب���ع الثاني من ع���ام 2015 
بنسبة 5% لتسجل 27.4 مليون 
دينار وارتفعت بنسبة %15.5 
عن الربع الثالث من عام 2014. 
بالرغم من استمرار املخصصات 

المحلل المالي 

تنشر »األنباء« تقريرا 
خاصا عن حجم املخصصات 
البنوك  الت���ي حجزته���ا 
الكويتي���ة خالل االش���هر 
التس���عة االولى من هذه 
السنة، حيث اظهر التقرير 
ان البنوك استمرت في حجز 
مخصصات االئتمان بوتيرة 
اعل���ى من الس���ابق حيث 
ارتفعت بنسبة 3.3% عن 
الفترة املقابلة من عام 2014 
لتسجل 404.7 ماليني دينار. 
وتعادل هذه املخصصات 
نح���و 22.5% م���ن صافي 
االيرادات التشغيلية للقطاع 
املصرفي خالل ال� 9 اشهر 
التي بلغت 1.8 مليار دينار، 
كما تعادل 37.6% من ربح 
التشغيل قبل املخصصات 
للقطاع الذي سجل بدوره 
1.07 مليار دينار. ويتبني من 
هذه االرقام ان مخصصات 
االئتمان ال تزال مستوياتها 
مرتفعة نسبيا مما يضغط 
على ربحية القطاع بالرغم 
من النمو في االرباح املجمعة 
للقطاع املصرفي خالل ال� 9 

اشهر االولى عند %13. 
 1-تصدر بنك الكويت 
البنوك  الوطن���ي قائم���ة 
األكث���ر حجزاً ملخصصات 
االئتمان وانخفاض قيمة 
االستثمارات خالل االشهر 
التسعة االولى من عام 2015 
حيث حج���ز مخصصات 

في زمن ضعف البورصة.. املستثمر فيها كمن يسير في حقل ألغام

يكون »بوفالن« نفس���ه خسر 
كل ما ميلك.

5 ـ الخضوع التام للتأثيرات 
النفسية

يتبع املستثمر موجة القطيع 
سواء عند الصعود أو الهبوط 
بش���كل جماع���ي دون وعي أو 
ثقافة أو خب���رة مضاربية، مع 
ع���دم املعرفة بأبس���ط قواعد 
التحليل املالي واخلضوع التام 
للتأثيرات النفسية، وهذا يعني 
أن هذا الشخص لن يتعلم شيئا 

وسيكرر األخطاء نفسها.

6 ـ اتباع دجالي التحليل

رغم كثرة التحذيرات من 
تتبع توصيات وجتليات ومن 
اذهانه���م بالنصائح  تتفتق 
الذهبية للمتداولني، إال أن هناك 
من يتتبعون دجالي التحليل 
الفني، ويتخ���ذون قراراتهم 
»عميان���ي« دون التحقق من 

صحة ما يدعي هؤالء.

7 ـ بطء رد الفعل

نظ���را الخت���الف طبيعة 
البورصة  االس���تثمار ف���ي 
مقارنة بالعقار على س���بيل 
املثال، فإن رد فعل املستثمر 
بالبورص���ة الب���د أن يكون 
الالزمة ومواكب  بالس���رعة 
للمستجدات التي تطرأ، إال ان 
املالحظ بسوق الكويت املالي 
أن رد الفعل في أغلب األحوال 
بطيئا للغاية، وهو ما يكلف 
املستثمر خسارة أحيانا، وعدم 
االستفادة من الفرص املتاحة 

أحيانا أخرى.
وف���ي ظل أوضاع الس���وق 
الهزيلة وانخفاض مؤشراته بحدة 
وضعف سيولته إلى هذا احلد، 
ينصحكم خبراء ماليون بتخفيض 
قيم محافظكم االستثمارية بنسبة 
تتراوح م���ن 50 إلى 60% حتى 
يسترد السوق عافيته، عوضا عن 
حتقيق خسائر قد تتسبب في أن 

تخسروا أنتم عافيتكم.

ما يجعل السهم مربحا في املنظور 
القريب، فغياب املعرفة الفنية 
بتوقيتات البيع والشراء من أهم 
األخطاء التي تكلف املس���تثمر 

ببورصة الكويت الكثير.

 Whats« 2 ـ تتبع مجموعات الـ
»App

من أكثر األخطاء ش���يوعا 
وأكثره���ا تدمي���را لألم���وال 
املستثمرة بالبورصة هو تتبع 
 Whats« �ال البعض ملجموعات 
App« وغيره���ا من املجموعات 
على مواقع التواصل االجتماعي، 
واتخ���اذ القرارات بن���اء على 
املعلومات والنصائح املوجودة 
عل���ى التطبيقات دون فهم أنها 
في الغالب معلومات ونصائح 
مضللة يستفيد منها القائمون 
على هذه املواق���ع بعد أن يقع 

السذج في شراكهم.

3 ـ نسيان السهم

من االخط���اء الفادحة التي 
تتكرر كثيرا بس���وق الكويت 
املالي نس���يان صاحب السهم 
متابعة حركة سهمه الذي دفع 
فيه جزءا من أمواله، فال ينتبه 
هذا املستثمر الغافل لسهمه إال 
بعد أن يكون هبط بنسبة %50 
من قيمته أو أكثر، ومن األمثلة 
احلية )حسب املتابعني( وجود 
مستثمر اش���ترى سهما ب� 150 
فلسا وتركه دون متابعة إلى أن 
وصل إلى 50 فلسا، ثم اكتشف 
بعد أن اس���تفاق من سباته أن 

السهم هوى إلى هذا احلد.

4 ـ الثقة العمياء

من أبرز األخطاء التي يقع 
فيها الكثيرون الشراء أو البيع 
عند تلقي نصيحة من شخص ما 
يحظى بثقة عمياء لدى املستثمر، 
فيأخذ قراره وفقا لقناعة تامة 
بأن »بوفالن« نصحه بالشراء 
أو االنتظار، وأحيانا  البيع  أو 
يكون هذا الشخص تسبب في 
الس���ابق، ورمبا  خسارته في 

شريف حمدي

في ظل ضعف مجمل األداء 
لسوق مالي، يكون الدخول 
فيه بهدف االستثمار مهمة 
محفوفة باملخاطر، وعندما 
يعاني هذا السوق من شح 
كبير في الس���يولة وغياب 
للمحف���زات االس���تثمارية 
وعدم وجود صانع للسوق 
وانخفاض حاد على مستوى 
املؤشرات تزداد املهمة صعوبة 

وتبلغ املخاطر ذروتها.
وهذا يتطلب من املستثمر 
مزيدا م���ن احلذر ألنه كمن 
يسير وسط حقل ألغام يجب 
عليه أال يخطو خطوة إال بعد 
حسابها جيدا لتجنب الوقوع 
في أخط���اء قد تكلفه كل او 

كثيرا مما ميلك.
في هذا السياق، رصدت 
»األنباء« من خالل متابعني 
لألخطاء الت���ي حتدث من 
كثير من املستثمرين بسوق 
الكويت لألوراق املالية أهم 
األخطاء املتكررة من بعض 
املس���تثمرين ف���ي بورصة 

الكويت وهي كالتالي:

1 ـ سوء تقدير الوقت

كثير من املتعاملني بسوق 
الكويت املال���ي ال يعرفون 
أهم قواعد البيع والش���راء، 
وهي توقيتات متى يشتري 
ومتى يبيع، فأسهل شيء على 
املستثمر هو الضغط على زر 
الشراء دون معرفة متى يجب 
الضغط على زر البيع، كما 
أن هناك من يشتري السهم 
وهو صاع���د ويبيعه وهو 
هابط، واملفترض عليه القيام 
بالعكس، فأفضل وقت للشراء 
والسهم في االجتاه الهابط، 
وافضل وقت للبيع والسهم 
في االجتاه الصاعد، أو احلفاظ 
على السهم في حال يرجى 
منه توزيعات نقدية، أو ان 
الشركة صاحبة السهم لديها 

أسهل شيء على 
املستثمر هو 

الضغط على زر 
الشراء دون معرفة 
متى يجب الضغط 

على زر البيع

مستثمر اشترى 
سهمًا بـ 150 فلسًا 
وتركه دون متابعة 
حتى وصل إلى 50 
فلسًا ثم اكتشف 
فجأة أن السهم 
هوى لهذا احلد

معلومات ونصائح 
مضللة تنصب 
كشراك على 
مجموعات الـ 

 »Whats App«
يقع فيها السذج

22% من صافي 
اإليرادات التشغيلية 

و37% من ربح 
التشغيل ..و%73 
من صافي الربح

مخصصات اإلئتمان 
ال تزال مرتفعة 

وتضغط على ربحية 
القطاع

تعرفوا على 7 أخطاء فادحة يرتكبها املستثمرون
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لم يعد باستطاعة الكويت االعتماد على عائدات النفط

»آسيا كابيتال«: آن األوان إلعادة النظر في السياسة املالية
التقرير األسبوعي  أشار 
كابيت����ال  آس����يا  لش����ركة 
االستثمارية الى أن االنخفاض 
في أسعار النفط مؤشر مهم 
التي  للتحديات االقتصادية 
الكويت ما لم يتم  ستواجه 
إصالح اقتصادها في أقرب 
وقت. وقد بلغ البلد مرحلة لم 
يعد قادرا فيها على االعتماد 
املطلق عل����ى عائدات النفط 
لتعزيز اقتصاده، وهذا بحد 
ذاته ق����د يكون حافزا نهائيا 
لتنويع االقتصاد ولينعم بنمو 
مستدام على املدى الطويل. 
ومن امله����م املضي قدما على 
ف����ي تنفيذ  الس����رعة  وجه 
خطة التنمي����ة األخيرة قبل 
أن يصبح من الصعب على 
احلكومة متويل اإلنفاق في 

املستقبل.
التفاصي����ل، قال  وف����ي 
ان انخفاض أسعار  التقرير 
إل����ى خف����ض  النف����ط أدى 
التوقعات االقتصادية لدول 
اخللي����ج. حي����ث يت����راوح 
املرتبط بالطاقة في  اإلنتاج 
كل من قطر واململكة العربية 
السعودية وعمان ما بني %40 
و50% من مجمل اإلنتاج. في 
حني تعد اإلم����ارات العربية 
املتح����دة والبحرين من بني 
الدول األق����ل ارتباطا بقطاع 
النفط وهو ما ميثل نس����بة 
30% و10% من مجمل اإلنتاج 
على التوال����ي. بينما تواجه 
أكبر تهديد العتماد  الكويت 
إنتاجها  60% م����ن مجم����ل 
احمللي بش����كل مباشر على 
النفط. ومن جهة أخرى، يعد 
سعر التعادل املالي للكويت 
األدنى في املنطقة، وميثل هذا 
املؤشر متوسط سعر النفط 
الذي تتزن عن����ده امليزانية 
في سنة معينة. في الواقع، 
ارت����أت تقدي����رات صندوق 
النقد الدولي أن الكويت هي 
الدولة الوحيدة من بني دول 
اخلليج التي بإمكانها تشغيل 
الفائض املالي على الرغم من 
االنخفاض املتوقع في إيرادات 

عام 2015.
التقري���ر ان  وأض���اف 
االقتص���اد احمللي الكويتي 

مرن ويعتمد أساس���ا على 
االس���تهالك املنزلي. ويذكر 
الكويتية قد  أن احلكوم���ة 
زادت الدعم املالي احلكومي 
بأنواع���ه املختلفة وأجرت 
تعدي���الت طفيفة عليه في 
وقت س���ابق من هذا العام، 
مما دفع عملي���ات الصرف 
البيع ألعلى  اآللي ونق���اط 
املس���تويات على اإلطالق. 
وحتى اآلن، صمد االقتصاد 

في وجه انخفاض أس���عار 
النفط ولكنه ال يبدو قادرا 
عل���ى الصمود أكثر في ظل 
الظروف الراهنة، إذ إن تراجع 
عائدات النفط إلى النصف قد 
بدأ يعيق التوازن املالي. مما 
يتوج���ب على احلكومة في 
نهاية املطاف أن تبحث عن 
استراتيجية بديلة وحوافز 
لإلصالح للزيادة من دافعيتها 

التخاذ خطوة حازمة.

»اجلُمان«: »الزمردة« تتخارج من »تنظيف« 

خطة التنمية أفضل فرصة للحكومة إلحياء قطاع الشركات
أش����ار تقرير ش����ركة آس����يا كابيتال 
االس����تثمارية إلى أنه كم����ا هو احلال في 
معظم دول اخللي����ج، يجب على الكويت 
تنويع اقتصادها بعيدا عن قطاع الطاقة 
وحاجة القطاع العام إلى االنكماش. هذا 
ولم تسفر احملاوالت العديدة ملعاجلة هذه 
القضايا عن أي نتائج، كما مت مشاهدته في 
خطط التنمية السابقة حيث لم يتم تنفيذ 
املشاريع. وقد توسع االقتصاد في صناعة 
النفط في حني بقي االستثمار اخلاص راكدا 
في الس����نوات ال� 20 املاضية، حيث كان 
اجلمود السياسي سببا رئيسيا وراء هذا 
اخلمول. أما في هذا العام، فقد متت املوافقة 
على خطة تنمية أخرى مدتها 5 سنوات 
للفترة بني 2015 و2020 مبيزانية إجمالية 
تقدر بحوالي 34 مليار دينار أي مبا يعادل 
116 مليار دوالر أميركي. وتعد هذه مؤشرات 
إيجابية ولكن يتوجب على احلكومة اتباع 
خطتها بسرعة قبل أن يتدهور الوضع إلى 

ما هو أبعد من ذلك.
وأضاف التقري����ر ان الضرورة حتفز 
الدوافع السياسية لإلصالح في حني أال أحد 
يدعم أيا من خطة استنزاف االحتياطيات 
أو خف����ض األجور أو رفع الدعم أو زيادة 
الضرائب، مما يدفع احلكومة إلى البحث 
عن خيار أقل ضررا للحصول على مصادر 
للتمويل. وتعتبر زيادة اإلنفاق الرأسمالي 
هي احلل األمثل من أجل االقتراض ووفقا 
لتوقع����ات صن����دوق النق����د الدولي فإن 
االستثمار سيلعب دورا أكبر في االقتصاد 
في السنوات املقبلة. حتتاج الكويت لتكون 
على مسار النمو املستدام، فمن شأن خطة 
التنمية األخي����رة أن تكون أفضل فرصة 
للحكومة إلحياء قطاع الشركات مما يتيح 
التمويل. هذا وتتزايد الضغوط  إمكانية 
على الكويت للتصرف في ظل وجود فترة 
طويلة من انخفاض أس����عار الفائدة إلى 

أدنى مستوياتها.

رصد اجلمان 5 حركات للملكيات املعلنة 
في قوائم كبار مالك الش��ركات املدرجة 
في س��وق الكويت لألوراق املالية خالل 
األسبوع املاضي املنتهي في 2015/11/26، 
اثنتني باجتاه الرفع، قابلتها حركة واحدة 
باجتاه اخلفض، وحركة واحدة أيضا باجتاه 
كل م��ن الدخول في واخلروج من قوائم 

كبار املالك.
ولألسبوع الثاني على التوالي، عزز 
رضا عبدالهادي ملكيته في »أدنك«، وخالل 
األسبوع املاضي مبقدار 0.591 نقطة مئوية 
من  14.965% إل��ى 15.556%، كما رفعت 

»بوبيان ب« حصتها في »نفائس« بواقع 
1.034 نقطة مئوية من 15.845% إلى %16.879، 
أما عملية اخلفض الوحيدة، فتمثلت في 
تراجع حصة »الصفوة« وشركاتها التابعة 
والزميلة في »دانة« مبقدار 0.065 نقطة 

مئوية من 37.281% إلى %37.216.
أما عمليات الدخول في واخلروج من 
قوائم كبار املالك خالل األسبوع املاضي 
املنتهي في 2015/11/26، فتمثلت في دخول 
شركة السالم احملدودة في قائمة كبار مالك 
»أسمنت أبيض« بواقع 7.010%، في حني 
خرجت شركة الزمردة القابضة وآخرون 

من قائمة كبار مالك »تنظيف«، حيث كانت 
متتلك 5.578% من رأسمالها نهاية األسبوع 

قبل املاضي املنتهي في 2015/11/19.
من ناحية أخرى، كان يوم اخلميس 
املواف��ق 2015/11/19 هو آخر يوم لتداول 
السهم »منافع« مبناسبة انسحاب الشركة 
االختياري من اإلدراج في سوق الكويت 
لألوراق املالية، وبالتالي، مت خالل األسبوع 
املاضي شطب كبار مالك الشركة، وهم: 
»كامكو« بنس��بة 32.660%، والش��ركة 
األميركية املتحدة للخدمات العقارية بحصة 

30.680% من رأس املال.

محمود عيسى

حذر »سيتي بنك« عمالءه 
في تقرير اصدره بشأن صفقة 
شراء واحدة من أكبر شبكات 
الكهرباء في استراليا مببلغ 10.3 
مليارات دوالر اس����ترالي )7.5 
مليارات دوالر( والتي فاز بها 
حتالف تقوده شركة هاستينغز 
فاندس ماجنمينت وبنس����بة 
20.2% باالضافة الى الهيئة العامة 
لالس����تثمار من خالل شركتها 
ورين هاوس بنسبة %19.99، 
وسبارك انفراستراكتشر %15.01، 
وجه����از أبوظبي لالس����تثمار 
19.99%، وصندوق كيبيك للوادئع 
واالستثمار 24.99%، وكان هذا 
التحالف قد متكن من الفوز رغم 
العروض املنافسة التي قدمتها 
ش����ركات تدعمها ستيت غريد 
من الصني وصناديق املعاشات 
األس����ترالية والكندية. وقالت 
صحيفة ستار ديلي ستاندارد 
تاميز االسترالية ان التحفظ الذي 
اعلنه س����يتي بنك يتركز على 
ارتفاع سعر الشراء على نحو 
مبالغ فيه على حد قوله، قائال ان 
شركة ترانس جريد االسترالية 
التي باعت املش����روع هي التي 
تشغل شبكات نقل الطاقة ذات 
الضغط العال����ي وتربطها مع 

موزعي الطاقة في جميع انحاء 
اس����تراليا، حيث قال البنك ان 
الشركة عرضة لتراجع الطلب 
على الطاقة، والذي ساد خالل 

السنوات اخلمس املاضية.
ونقلت الصحيفة عن سيتي 
بن����ك قول����ه ان التحالف الذي 
فاز بالصفقة ومن اجل تبرير 
السعر املرتفع الذي دفعه ثمنا 
لها، س����يضطر الى اس����تعادة 
وتعويض هذه التكاليف العالية 
بسرعة دون االفصاح عن الكيفية 
الت����ي يتصورها، ورمبا يكون 
هذا االمر س����هال نسبيا خالفا 

لعمليات استحواذ اخرى قام بها 
مستثمرون في القطاع اخلاص 
في واليات استرالية اخرى، وكان 
قطاع الطاقة االسترالي قد فرض 
قيودا على االنفاق من قبل ترانس 
جريد خالل الفترة بني عامي 2015 
و2018 رغم التخفيض املقدم على 
اسعار الفائدة على االقتراض، 
والذي اعتبره البنك س����خاء ال 
مبرر له، ما ميكن التحالف من 
احلص����ول على متويل بتكلفة 
تتجاوز 6.6% دون زيادة االعباء 
املالية، بل ان هذا التساهل كان 

مثار االنتقادات.

حصة »هيئة االستثمار« %20

»سيتي بنك« يحذر عمالءه من صفقة كهرباء أسترالية

بقيمة 458 مليون دوالر

»ميد«: »اخلرافي ناشيونال« تفوز بعقد في مشروع جامعة الشدادية
محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن وزارة 
العالي أرست على  التعليم 
حتال���ف مؤلف من ش���ركة 
اخلرافي ناشيونال وشركة 
تشاينا ستيت كونستركشن 
إجنينرين���غ الصينية عقدا 
بقيمة 458 مليون دوالر - 

أو نحو 140 مليون دينار- 
يتعلق بأعمال إنشاء في مدينة 
الس���الم اجلامعية،  صباح 
املعروف���ة باس���م جامع���ة 
الش���دادية. وأشارت املجلة 
الى ان مدة العقد 3 سنوات 
ويشمل نطاق العمل إنشاء 
13 مبنى أكادمييا مساندا على 
مس���احة إجمالية تبلغ 213 

ألف متر مربع.
ولفت���ت املجل���ة إلى أن 
الكويت تستثمر في مشاريع 
إنشائية أخرى ضمن نطاق 
اجلامعات، ففي فبراير املاضي 
فازت ش���ركة ش���ابورجي 
الهندية مبناقصة  بالوجني 
قيمتها 525 مليون دوالر لبناء 

مبان في جامعة الكويت.

جتدر االشارة الى أن مدينة 
صباح السالم اجلامعية تقع 
في محافظة اجلهراء، وعندما 
يتم إجناز املشروع ستكون 
قادرة على استيعاب 12 ألف 
طالب. وحتتوي اجلامعة على 
4 كليات، هي: التكنولوجيا، 
وإدارة األعم���ال، والعلوم، 

والتربية.

 طارق املطوع

»الغرفة« ناقشت تعزيز التجارة مع وفد اقتصادي من جنوب أفريقيا

الكويت تتصدر دول املنطقة بالتنمية االقتصادية بأفريقيا
يوسف الزم

قال عضو مجلس إدارة 
غرف���ة جت���ارة وصناعة 
الكويت ط���ارق املطوع إن 
الكويتي  القطاع اخل���اص 
يتطلع الى مزيد من التعاون 
مع نظيره اجلنوب افريقي، 
موضحا ان حجم الصادرات 
الى الكويت بلغ 140 مليونا 
البضائع  وأن وارداتها من 
الكويتي���ة ال تتع���دى 2 
ملي���ون دوالر طبقا آلخر 
اإلحصائيات ما يؤكد على 
ضرورة توس���يع التعاون 
لزيادة تلك األرقام للمستوى 

الذي يرضي الطرفني.
واضاف، خالل ترؤسه 
اجتم���اع غرف���ة جت���ارة 
وصناع���ة الكويت مع وفد 
اقتصادي جن���وب افريقي 
امس، ان الكويت متر بفترة 
نشاط اقتصادي وتنموي 
كبير يتيح الفرصة للشركات 
اجلنوب أفريقية العاملة في 
مجال االنشاءات والهندسة 
املعمارية والبنية التحتية 
ال���ى الدخول في الس���وق 

الكويتي.
واوض���ح املط���وع ان 
اجمال���ي قيمة املش���اريع 
التنموي���ة الكويتية بكافة 
أنواعها يصل الى 110 مليارات 
دوالر ما يجعل الكويت في 
صدارة دول املنطقة انفاقا 
في مجال التنمية االقتصادية 
والبشرية ما يؤكد احلاجة 
الى اخلبرات العاملية الجناز 
تلك املش���اريع على افضل 

وجه.
الش���ركات  ان  وب���نينّ 

الكويتية تتطلع الى تعاون 
جتاري مشترك مع نظيراتها 
اجلن���وب أفريقي���ة »ومن 
املمكن للش���ركات اجلنوب 
أفريقية ان تساهم في تنفيذ 
خطط التنمية التي تقوم بها 

الكويت«.
وذكر املط���وع ان هناك 
مشاريع جارية في القطاع 
النفطي وحتلية املياه والبنى 
التحتية والتطوير العقاري 
حتتاج الى تطعيم باخلبرات 
االجنبية املرموقة لالستفادة 
منها في تلك املجاالت لتحقيق 
األهداف االقتصادية بالشكل 

املطلوب.
وق���ال إن غرفة جتارة 
الكوي���ت على  وصناع���ة 
استعداد لتقدمي كل املعلومات 
الوف���د  الت���ي يحتاجه���ا 
االقتصادي اجلنوب أفريقي 
عن السوق احمللي وامداده 
بوسائل االتصال الالزمة مع 
الشركات الكويتية العاملة 
في كل املج���االت التجارية 

ذات االهتمام املشترك.
الوف���د  وم���ن جان���ب 
االفريقي اكد سفير جنوب 
الكوي���ت  ل���دى  أفريقي���ا 
زوليسا بونا ترحيب بالده 
بتوسيع التعاون التجاري 
واالقتصادي مع الكويت وفي 

شتى القطاعات.
العالق���ات  إن  وق���ال 
الكويت  ب���ني  السياس���ية 
أفريقيا وصلت  وجن���وب 
الى مراحل متقدمة ترضي 
الطرفني، مضيفا ان هناك 
متثيال ديبلوماس���يا عاليا 
بني البلدين وان الوقت قد 
حان لرفع مستوى التعاون 

واالستثماري  االقتصادي 
والتجاري ليرقى الى مستوى 
الديبلوماس���ي  التمثي���ل 
والعالقة السياسية القوية 

بينهما.
واوضح بونا ان زيارة 
وفد اقتصادي من بالده الى 
الكويت وبرعاية حكومية 
تدل عل���ى االهمية الكبيرة 
التي توليها جنوب أفريقيا 
لبناء عالقات جتارية اكثر 

متانة مع الكويت.
من جانبه قال مدير ادارة 
وحدة العمليات الدولية في 
وزارة التجارة واالستثمار 
جلن���وب أفريقي���ا ريكادو 
ان���دروز ان جنوب أفريقيا 
متتلك خب���رات اقتصادية 
وجتاري���ة ف���ي مج���االت 
مهمة قطاع الطاقة والنفط 
الثمينة واملواد  واملع���ادن 
واإلنش���اءات،  الغذائي���ة 
مؤكدا ان الشركات اجلنوب 
أفريقية تسعى الى الدخول 
الى السوق الكويتي في كل 

قطاعاته.
الى ان  ان���دروز  ولفت 
العالقات التجارية الثنائية 
مع الكويت فيها الكثير من 
الفرص غير املكتشفة والتي 
تنتظر اقتناصها، الس���يما 
ان جن���وب افريقيا تعتبر 
من اقوى اقتصادات القارة 

األفريقية.
وبني ان جنوب أفريقيا 
تستحوذ على 50% من القوة 
الشرائية األفريقية ولديها 
أكبر س���وق مالي لتداول 
األسهم في القارة ما يجعلها 
مركزا اقتصاديا مهما على 

اخلارطة األفريقية.

جنوب أفريقيا 
تستحوذ على 
50%من القوة 

الشرائية األفريقية 
وبها أكبر سوق 

مالي

أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات »بوبيان ب« عن نتائج 
األشهر الستة املنتهية في 31 اكتوبر 2015، أنها حققت 

أرباحا صافية بلغت 5.7 ماليني دينار مقابل أرباح بلغت 
1.7 مليون دينار في الفترة نفسها من 2014، بنسبة ارتفاع 

في األرباح بلغت 240%. وأوضحت الشركة أن السبب في 
منو األرباح هو حتقيق أرباح محققة من استثمارات متاحة 

بقيمة 3.8 ماليني دينار.

وافقت اجلمعية العمومية غير العادية لشركة املجموعة 

قالت الشركة اخلليجية لالستثمار البترولي »بتروجلف« 
إن شركة نفط الكويت وافقت على اعتماد تأهيل شركة 
»الهرم للحفر � منطقة حرة«، ومقرها جمهورية مصر 

العربية، )شركة تابعة مملوكة بنسبة 100%( كمقاول حفر 
فئة )27( واخلاصة بتقدمي خدمات احلفارات األرضية 

متوسطة العمق.

240 % منواً بأرباح »بوبيان ب« في 6 أشهر

 »الغذائية« تنسحب  من البورصة

 »نفط الكويت« اعتمدت »تابعة« 
لـ »بتروجلف« مقاول حفر

أخبار البورصة

الكويت تواجه أكبر 
تهديد العتماد %60 
من مجمل اإلنتاج 

على النفط

املتحدة للصناعات الغذائية في اجتماعها الذي انعقد أمس 
على االنسحاب االختياري من البورصة الكويتية.

وكان مجلس إدارة املجموعة قد وافق في اجتماعه، الذي 
انعقد األربعاء 9 سبتمبر اجلاري، على االنسحاب االختياري 

من سوق الكويت لألوراق املالية.

 الصفقة قيمتها 
7٫5 مليارات دوالر

يسر شركة أرامكو ألعمال الخليج المحدودة والشركة الكويتية لنفط الخليج )عمليات الخفجي 
المشتركة(، دعوة المقاولين لالشتراك في المناقصة رقم HT341ED15 المنظومة االستجوابية 

للطوارئ الشاملة.
 )600( وقدره ستمائة  مبلغ  دفع  مقابل  المناقصة  وثائق  على  الحصــول  للمقاوليــن  ويمكــن 
ريال سعودي أو ثمانية أربعين )48( دينارًا كويتيًا، وهذا المبلغ غير قابل لالسترجاع وذلك بزيارة 
دائرة العقود في عمليات الخفجي المشتركة، الخفجي بالمملكة العربية السعودية، أو الشركة 
والعقود  المناقصات  قسم  األحمدي،  مدينة  في  الواقع  الكويت  مكتب  الخليج،  لنفط  الكويتية 

المبنى )L( المكتب )Ex-PTC(، ويمكن االطالع على بعض وثائق المناقصة قبل شرائها.
ســـوف يبـــدأ بيـــع وثائــق المــناقصــة اعتبــارًا من تاريخ 29 نوفمبر 2015 إلى 28 ديسمبر 

2015 حتى الساعة 12:00 ظهرًا.
العربية  بالمملكة  مصرف  من  للنقض  قابل  غير  مصرفي  ضمان  تقديم  المقاول  على  ويجب 
أمريكي  دوالر   )US$24.000.00( ألف  وعشرين  أربعة  وقدره  بمبلغ  بالكويت،  أو  السعودية 
لضمان عطائه، على أن يكون الضمان المصرفي باسم المقاول نفسه، وأن يكون ساري المفعول 
لمدة مائة وعشرين )120( يومًا من تاريخ إقفال المناقصة، ولن يتم قبول أي عطاء إذا لم يكن 

الضمان المصرفي المذكور أعاله مرفقًا بعطائه.
الخفجي  المشتركة،  الخفجي  عمليات  في  العقود  دائرة  إلى  البريد  أو  باليد  العطاء  تسليم  يجب 
بالمملكة العربية السعودية في أو قبل موعد اإلقفال يوم االثنين الموافق 25 يناير 2016 م،  كما 

هو محدد في وثائق المناقصة.
وللحصول على أي معلومات إضافية يرجى االتصال على األرقام التالية:

هاتف رقم: 4483  765 )13( 966+ 
فاكس رقم: 5148  765 )13( 966+

Email: ctdtenders@kjo.com.sa
Website: www.kjo.com.sa 

ال�شركة الكويتية لنفط اخلليج

KUWAIT GULF OIL COMPANY (k.s.c.)

عمليـات اخلفجـي امل�شرتكـة
AL-KHAFJI JOINT OPERATIONS

إعـــالن مناقصـــة
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6 أشهر من العمل قضاها د.نايف احلجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق املال واملدير 
التنفيذي وفريقه في اعداد الالئحة التنفيذية لقانون الهيئة لتخرج قبل أس���بوعني كأكبر عمل 
تش���ريعي وتنظيمي في القطاع املالي الكويتي. في مقابلته مع »األنباء« وهي األولى منذ اقرار 
الالئحة يبدو احلجرف سعيدا بهذا اإلجناز، لكنه يقول إن الالئحة هي البداية ملا تخطط له هيئة 
اسواق املال في املس���تقبل القريب والبعيد، فهناك رؤية واضحة لسوق مال يضاهي االسواق 
العاملي���ة، بلورها احلجرف وفريقه ضمن اس���تراتيجية بالتواريخ املعلنة، واهمها الوعد الذي 
قطعه بأن تكتمل منظومة سوق املال في عامني مقبلني لتظهر البورصة بحلة جديدة في مايو 
2017. ثمة أهداف بدأت اآلن جلذب الش���ركات النفطية ووضع قواعد ادراج جاذبة لها ولغيرها 
من الشركات »ذات القيمة املضافة« للسوق، حيث قدمت الهيئة مقترحا للقطاع النفطي الكويتي 
إلدراج ش���ركاته في البورصة، واملباحثات مازالت جارية الس���تقطابها. اما الهدف الثاني فهو 
جلذب الش���ركات العائلية، فبعد جناح جتربة ادراج »ميزان القابضة«، يتطلع احلجرف جلذب 
شركات أخرى وإقناعها بأن مسيرة جناحها تكتمل باالدراج، حيث يوجه لها دعوة ووعدا عبر 

»األنباء« بأن البورصة ستكون قيمة مضافة لها.
انها رؤية بعيدة املدى لس���وق املال الكويت���ي، األقدم خليجيا، والذي خاض محطات صعود 
ونزول كثيرة، كان أصعبها في ازمة املناخ، وآخرها أزمة العام 2008. وفي هاتني األزمتني، كانت 
تغيب عن الس���وق هيئة تراقب وتنظم، كما غابت عنه الرؤية ملا يراد منه، س���واء كان مركزا 
للثروة واالدخار والقيمة املضافة لالقتصاد، وهو الوضع الطبيعي، ام مكانا أشبه بصالة قمار، 
يدخل فيه من يشاء كما حصل قبل ازمة 2008، عندما استسهل االدراج بال قيمة مضافة، فدخل 
احلابل بالنابل، وكانت النتيجة حتقيق الثراء للبعض على حساب اآلخرين، وضياع مدخرات 
أغلب الناس وحقوقهم، واس���تمرار عبء سوق األس���هم على االقتصاد. هذا العبء الذي انتقل 
للحجرف وفريقه، وهو يتطلع اآلن لصورة مختلفة حتمي الس���وق من هزات مستقبلية عبر 
نوعية معينة من الش���ركات املستهدفة، و»وضع القانون كمسطرة حتمي الصغار والكبار معا 
وتردع املتالعبني لتعزيز الش���فافية والنزاهة والعدال���ة«، وهي الالزمة القانونية التي يرددها 
احلجرف في مقابلته ليرد على »كالم كثير« يطلق هنا وهناك بأن الهيئة أصبحت متالصقة مع 
عالم املال واألعمال بعد انغالق شهدته الهيئة السابقة. في املقابلة ملفات عدة وتواريخ محددة 
يضعها احلجرف ليكش���ف للسوق ما املنتظر اآلن، فهناك امللف األهم وهو عن اصدار السندات 
والصكوك، حيث يرى احلجرف انها نش���اط واعد ويدعو الش���ركات إلصدارها الذي س���يكون 
محصورا بالهيئة، كما يرى أن شركة البورصة ستنظم سوقا لتداولها في االفق املنظور، ومن 
هنا يدعو احلكومة الصدار س���ندات قابلة للتداول في هذا السوق. هناك ايضا مشروع صانع 
السوق الذي شارف على االكتمال، وأمامه سنة لتفعيله على ارض الواقع، ومشروع خصخصة 
شركة البورصة الذي لن »نقبل فشله« كما يقول مؤكدا اميانه بخطة القائمني على الشركة اآلن، 

فإلى التفاصيل: 

أحمد بومرعي ـ مصطفى صالح

ما ابرز التغييرات التي جاءت في الالئحة اجلديدة مقارنة مع 
الالئحة السابقة؟

٭ حرصنا عن����د اصدار الالئحة اجلديدة لهيئة اس����واق املال 
على 3 نقاط اساس����ية، النقطة االولى هي معاجلة الس����لبيات 
التي اثبتتها فترة السنوات االربع املاضية في تطبيق الالئحة 
القدمية، حيث كان من الضروري معاجلة هذه الثغرات بصورة 

اكثر شمولية.
اما النقط����ة الثانية، فتمثلت في ح����رص الالئحة اجلديدة 
على محاكاة افضل املمارس����ات العاملية، ف����ال نعمل فقط على 
معاجلة القصور الذي اثبتته الالئحة القدمية، ولكن نعمل على 
محاكاة افضل املمارسات العاملية لتطوير سوق املال الكويتي 

في املستقبل.
ومتثلت النقطة الثالثة، في تفصيل مواد الالئحة حيث من 
املالحظ ان الالئحة جاءت بشكل مفصل ضمن تنظيم غير مسبوق 
في البنية التنظيمية والتشريعية في الكويت. وكان الهدف من 
هذا التفصيل هو توضيح جميع االمور التي كانت دائما محل 
تس����اؤل من املخاطبني بقانون 7 لسنة 2010، باالضافة الى ان 
تعدي����ل القانون األخير الذي مت في مايو املاضي أعطى للهيئة 
تنظيم عدد كبير من البنود التي وردت في مواد القانون، لذلك 

كان يجب ان ينعكس هذا االمر في الالئحة اجلديدة.
وبناء على ذلك ميكننا القول بأن الالئحة اجلديدة حرصت 
على معاجلة القصور الذي شاب تطبيق الالئحة القدمية، ومحاكاة 
افضل املمارسات العاملية، باالضافة الى الرؤية املستقبلية لتطوير 
سوق املال، وتفصيل مواد الالئحة بشكل كامل حتى تكون سهلة 

القراءة والفهم وتضمن سالمة التطبيق على ارض الواقع. 

هل اعفاء املستثمرين األجانب من الضرائب مستمر في الالئحة 
اجلديدة، وهل هناك تعارض مع لوائح وقوانني اخرى؟

٭ أعف����ت املادة 150 مك����رر من القانون 7 لس����نة 2010 املعدل 
املستثمرين من الضرائب على عوائد االوراق املالية في بورصة 
الكويت، وهي مادة جاءت ضمن قانون خاص لذلك فهي تفوق 
القانون العام، ولكننا حرصن����ا على ان يتضمن القانون هذه 
اإلعفاءات الضريبية حتى تكون بورصة الكويت اكثر جاذبية 
للمس����تثمر االجنبي، حيث نؤمن بأن الس����وق يجب ان يكون 
نشطا ويس����تقطب املس����تثمر االجنبي ونعمل حاليا في هذا 
اإلطار. وهناك تنس����يق كامل مع املس����ؤولني في وزارة املالية 
وهيئة تش����جيع االستثمار املباش����ر بخصوص هذه املادة، اذ 
نعمل على تقدمي جميع هذه االعفاءات الضريبية للمس����تثمر 

األجنبي بشكل مناسب.

كيف سيتم تنفيذ احكام تسييل األسهم املرهونة عبر هيئة 
األسواق؟ 

٭ س����يتم تطبيق احكام التسييل على كل التعاقدات اجلديدة، 
ولكنها لن تكون بأثر رجعي وهذه نقطة مهمة جدا يجب ان توضح 
للجميع، ففي السابق كانت هناك دورة طويلة تستغرق الكثير 
من الوقت لتنفيذ احكام التسييل على األسهم املرهونة، ولكن 
اليوم يأتي هذا التنظيم في هيئة اسواق املال لينظم العالقة بني 

العميل احملترف واملؤسسة املالية التي ترهن اوراقه املالية.
ونطمح ان تعطي هذه االضافة بتنظيم تنفيذ احكام التسييل 
على االوراق املالية ضمانا للجهات املصرفية التي متول نشاط 
االوراق املالية، وايض����ا لكي تضع االوراق املالية في تصنيف 
العميل احملترف بالدرجة الثانية بعد الكاش حتى يكون هناك 
متويل لنشاطه في سوق املال، وايضا نستطيع ان نؤكد ان هذا 
التنظيم متكامل وس����ينطبق على جميع احكام تسييل األسهم 
التي س����تتم عقب نفاذ الالئحة في 10 نوفمبر اجلاري، ولكنها 

لن تكون بأثر رجعي. 

ما ابرز املتطلبات املفروضة اليوم على الصناديق االستثمارية؟
٭ الالئحة القدمية كانت تلزم الصناديق بوجود مجالس ادارة 
لها، ولكن بعد التجربة وجدنا ان هذا األمر قد يكون به الكثير 
من االزدواجية، حيث مت االستغناء عن مجالس االدارة بإدارة 
تنفيذية تضم الفريق التنفيذي ملديري الصناديق، فهناك مراقب 
اس����تثمار يراقب االس����تثمارات في هذه الصناديق، ولكن في 
اجلان����ب االداري كان من األفضل وجود فريق تنفيذي من قبل 

مدير الصندوق الدارته بشكل كامل. 
وكان هناك امر آخر وهو إلزام مدير الصندوق باالستثمار في 
الصندوق الذي يديره بحد ادنى 5% بشكل دائم )بصرف النظر 
عن رأسمال الصندوق عند تأسيسه او بعد زيادته الحقا( ولكن 
مت االس����تغناء عن هذه النسبة مببلغ مقطوع يعادل 250 ألف 
دين����ار يكون موجودا داخل الصندوق الذي يديره، ويأتي ذلك 
إلمياننا بأن نشاط الصناديق االستثمارية مهم جدا، وان وجود 
مثل هذه الصناديق مهم وضروري، حيث توجد بها العديد من 
الفرص االستثمارية ونعمل على تعزيزها لتدار بشكل مهني.

الالئحة اجلديدة تضمنت قواعد تأسيس الشركات ذات األغراض 
اخلاصة، وهل ستتاح لشركات خليجية وعاملية، وهل ستعفى من 

الضرائب؟ 
٭ الش����ركات ذات األغراض اخلاصة ه����ي احدى االدوات التي 
تلجأ لها الكثير من الش����ركات لتسهيل تعامالتها بأسواق املال 
وحتديدا في نش����اط االوراق املالية، ولكن الحظنا ان كثيرا من 
األشخاص املرخص لهم داخل الكويت يلجأون الى انشاء هذه 
الشركات خارج الكويت لتسهيل تعامالتهم وهو اسلوب متبع 

منذ وقت طويل.
ولكننا في هيئة األسواق وجدنا ضرورة تنظيم انشاء هذه 
الش����ركات داخل الكويت، وباستثناء كامل من قانون الشركات 
حتى يكون انشاء الشركات ذات األغراض اخلاصة بشكل سريع، 
وهذه الشركات ميكن انشاؤها من قبل املستثمرين الكويتيني، 
وميكن طلب الترخيص من قب����ل اخلليجيني او آخرين، وهذا 

التنظيم بالكامل موجود داخل هيئة اسواق املال.
وس����تكون هذه الش����ركات معفاة من الضرائب في نشاطها 
باألوراق املالية، ولكن عليه����ا االلتزام بأي متطلبات ضريبية 
م����ن قبل اي جهات اخرى، حيث ان اإلعفاء الضريبي فقط على 
نشاط هذه الش����ركات باألوراق املالية، او على عوائد االوراق 
املالية بسوق الكويت لالوراق املالية، ونطمح الن يعطي تنظيم 
انشاء هذه الشركات الفرصة لكثير من األشخاص املرخص لهم 

رئيس مفوضي هيئة أسواق املال يكشف في أول مقابلة صحافية تفاصيل الالئحة التنفيذية اجلديدة
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انتظروا سوق الكويت
لألوراق املالية

بحلة جديدة في 2017

تعاون من الشركة الكويتية للمقاصة الميان اجلميع بإمتام هذا 
التطوير الستكمال منظومة التطوير في سوق املال. 

وضعتم تاريخ اكتوبر 2016 الستيفاء متطلبات رأس املال املدفوع، 
ما ابرز التغييرات في هذا الشأن؟

٭ لي����س هناك اي تغييرات في هذه املواعيد، حيث يجب على 
الش����ركات املدرجة في سوق املال ان تستوفي احلد االدنى من 
متطلبات رأس املال، لذلك فالش����ركات امامها نحو عام من اآلن 
الس����تكمال هذه املتطلبات، بحد ادنى 10 ماليني دينار للشركة 
املدرجة في السوق الرسمي، و3 ماليني دينار للشركة املدرجة 

في السوق املوازي.

في مايو 2017 هناك قواعد ادراج جديدة، ما هي؟
٭ نتمنى بحلول العام 2017 ان تكون منظومة سوق املال بشكل 
عام متكاملة وذلك يتمثل في نشاط الشركة الكويتية للمقاصة، 
وشركة بورصة الكويت لالوراق املالية، ودور شركات الوساطة 
املالية، ويتبق����ى مفهوم االدراج وهو حتكمه قواعد وتعليمات 
صدرت عن هيئة اسواق املال وتنعكس اآلن في الالئحة التنفيذية، 
وسيكون بحلول 2017 هناك اكتمال تام لهذه املنظومة التي يجب 
ان تراع����ي الكثير من اجلوانب واهمها القيمة املضافة لالدراج 

في سوق الكويت لألوراق املالية.
ولدينا اميان بأن السوق يجب ان يتمتع بقيمة مضافة من 
عملية االدراج، ونس����عى الى اقناع بعض القطاعات املهمة في 
الدولة لتدرج في س����وق الكويت لالوراق املالية اميانا بأن هذا 
الس����وق يخدم اجلميع ويجب ان تكون هناك منصة للشركات 
املتميزة التي متثل قيمة مضافة في البورصة الكويتية، لذلك 
نتمنى بحلول 2017 ان يكون استكمال االجراءات مشجعا لإلدراج 

في السوق مما يعطي قيمة مضافة للسوق. 

مبا انكم حتدثتم عن القيمة املضافة الستقطاب شركات جديدة، 
كانت هناك معلومات عن طلبات جديدة لشركات نفطية وغيرها 

لالدراج في السوق؟ 
٭ هناك حديث مع بعض املسؤولني في القطاع النفطي بامكانية 
النظر في مقترح تقدمت به هيئة اس����واق املال، فالكويت دولة 
نفطية ولكن عند النظر الى سوق الكويت لالوراق املالية جتد ان 
هناك شركتني فقط تعمالن في املجال النفطي، وقدمنا هذا املقترح 
للقطاع النفطي حيث باإلمكان ادراج بعض الشركات النفطية 
في البورصة الكويتية، ولكن هناك بعض األمور التي حتول بني 

ذلك في القطاع النفطي، وهيئة اسواق املال حتترم ذلك.
وهناك ايضا قطاع مهم نسعى الى اقناعه لالدراج في السوق 
وهو الشركات العائلية، فلدينا في الكويت العديد من الشركات 
العائلية واملتميزة وذات اداء متميز في السوق، وشهد السوق 
في الفت����رة املاضية ادراج احدى الش����ركات العائلية والقيمة 
املضافة التي اضافتها للس����وق، حيث متثل الشركات العائلية 

في الكويت نسبة كبيرة من االقتصاد الوطني.
لذلك نسعى في الفترة املقبلة لتكون هناك ادراجات كثيرة 
للشركات العائلية، وهذا سيتطلب جهدا كبيرا من هيئة اسواق 
املال إلقناعهم بأهمية االدراج وما سيعود عليهم من فوائد عند 

االدراج.

كيف سيتم ذلك وهل هناك تسهيالت ستقدم للشركات العائلية؟
٭ االدراج في سوق االوراق املالية يكون وفقا ملتطلبات يجب ان 
تستوفى من قبل الشركة التي ترغب في االدراج، وهذه املتطلبات 
تعمل على حماية حقوق املس����اهمني، وحماية حقوق األقلية، 
وتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة في اوساط التداول، وذلك 
بحسب ما ينص علية قانون 7 لسنة 2010 لهيئة اسواق املال، 

وهى مبادئ ال تتوافر اال في النشاط التجاري الناجح.
وباحلديث عن الش����ركات العائلية جند العديد من قصص 
النجاح داخل الكويت بعضها امتد لسنوات طويلة، واستكماال 
لهذا النجاح س����يكون االدراج ذا قيمة مضافة لهذه الشركات، 
ونتمنى ان املعنيني بالش����ركات العائلية يلمسون هذه القيمة 
املضافة ونسعى لتقدمي شيء مقنع للشركات العائلية لالدراج 

بالسوق.

ما إستراتيجيتكم اليوم للسوق الكويتي؟ وكيف ستخرجون 
السوق من أزمة السيولة التي يعيشها منذ األزمة املالية؟

٭ استراتيجية الهيئة مستمدة من اهداف الهيئة التي نص عليها 
القانون والتي تهتم بوضع اإلطار التنظيمي والرقابي والتشريعي 
املتكامل والذي مينح الثقة للمستثمر او املخاطب بهذا القانون 
ويضمن العدالة والنزاهة والشفافية ويحافظ على حقوق جميع 
املتعاملني في سوق الكويت لالوراق املالية، ويعمل على تقليل 

االخطار النمطية املصاحبة لنشاط االوراق املالية. 
ويضاف الى ذلك تطوي����ر األدوات وتطوير املنتجات التي 
تتداول في سوق املال وتطوير آليات التعامل وهي امور جميعها 
من صميم عمل هيئة اس����واق املال، ونس����عى الى التأكيد على 
هذا اإلط����ار والتأكيد على ضرورة وج����ود جهاز رقابي ممثل 
في هيئة اس����واق املال يحفظ احلقوق وميثل املرجعية في كل 
ما يتعلق بنش����اط االوراق املالية. ونحاكي في هذه التوجهات 
افضل املمارسات العاملية، ومؤمنون بدور سوق االوراق املالية 
وتاريخه كونه األقدم باملنطقة، وايضا مؤمنون بقدرة س����وق 
املال بالكويت عل����ى االبتكار والريادة والقابلية للتطور، وهذا 
قد يكون اقل ما يقدم لس����وق الكويت لالوراق املالية، حيث ان 
الس����وق مازال يعاني من بعض اثار ازم����ة 2008 فالكثير من 
الش����ركات مازالت متأثرة ولكن نظرتنا األشمل ال تنحصر في 
شركة معينة ولكنها تذهب الى تنظيم سوق مالي متكامل وفق 
افضل املمارسات العاملية.  وهناك مقولة بأن »االنسان عدو ما 
يجهل« وهذا ش����يء طبيعي، كما ان الدراسات االكادميية تقول 
ان »رأس امل����ال جبان«، ولكن دائما وضوح اللوائح وس����المة 
التطبي����ق والعدالة هي التي تعطي للمس����تثمر الثقة للدخول 
الى السوق من عدمه، وهذا االمر الذي نؤكد عليه وهو وضوح 

اللوائح وسالمة تطبيقها على اجلميع دون انحياز.

الكويت لالوراق املالية. 

مبا انكم ذكرمت شركة املقاصة.. ما التصور املقبل مللف هذه 
الشركة؟ وهل ستمنح تراخيص جديدة لوكاالت التقاص؟ 

٭ الشركة الكويتية للمقاصة من الشركات التي مت ترخيصها 
بحكم القانون بصدور قانون 7 لسنه 2010 والذي ينص على ان 
الشركة الكويتية للمقاصة هي شركة مرخص لها وعليها توفيق 
اوضاعها، ولكن عملية توفيق األوضاع هذه تأخذ اجراءات طويلة 
جدا، فالشركة الكويتية للمقاصة هي املرجع جلميع األنشطة 
التي تتم في سوق الكويت لالوراق املالية، حيث يجب الفصل 
بني التسويات، واإليداع املركزي، واحلفظ، وهي 3 أنشطة مهمة 

وافضل املمارسات العاملية تنص على فصلها.
وتعمل حاليا الش����ركة الكويتية للمقاص����ة على هذا االمر 
حتى تس����توفي متطلبات هيئة اسواق املال، ونطمح لتحقيق 
ذلك في اس����رع وقت، وباالضافة الى ذل����ك فهناك اعادة رؤية 
كامل����ة في منظومة ما بعد التداول ف����اذا كانت املنظومة فعالة 
وحقيقية فستكون بيئة االستثمار في سوق الكويت لالوراق 
املالية منسجمة ومتكاملة، فال ميكن احلديث عن تطوير التداول 
وطرح ادوات جديدة للتداول ومنظومة ما بعد التداول ال تدعم 

وال تسهل عمل هذه األدوات اجلديدة التي ستصدر.

كيف سيكون الشكل املتوقع ملنظومة ما بعد التداول؟ 
٭ نسعى في هذه املنظومة الى افضل املمارسات العاملية فهناك 
 2+T1 و+T« �انظمة للتسويات النقدية ما بعد التداول املعروفة ب
وT+3«، ولكن ننظر أليهما افضل في السوق احمللي باالضافة 
الى ما هو مطبق بأفضل املمارسات العاملية، فهناك فريق من قبل 
هيئة اسواق املال يتابع هذا امللف بشكل دقيق ومباشر وهناك 

لتسهيل اجراءاتهم وتعامالتهم في األوراق املالية.

هل ستحل هذه الشركات ملفات اعادة الهيكلة ونقل املديونيات 
وامللكيات؟ 

٭ يرتبط تأسيس الشركات ذات األغراض اخلاصة بغرض خاص 
ومحدد مع ضرورة موافقة هيئة اسواق املال عليه، ويكون عمر 
الشركة مرتبطا بانتهاء القرض او انقضاء الغرض املخصص 
النش����ائها، وهناك العديد من األغراض إلنش����اء هذه الشركات 
سواء كان إلعادة الهيكلة او لنقل مديونيات او ترتيب ملكيات 
داخ����ل مجاميع معينة وتكون دائم����ا مرتبطة بهدف، وعمرها 
مرتبط بالوصول لهذا الهدف وفقا ملتطلبات هيئة اسواق املال 

والشروط والضوابط التي ستوضع لهذا النشاط.

السندات والصكوك

ملف مهم اليوم بخصوص امكانية اصدار الصكوك والسندات 
عبر الهيئة، ما االجراءات اآلن؟

٭ يعتبر ه����ذا االمر من اهم االضاف����ات احلقيقية في الالئحة 
اجلديدة، حيث ألول مرة في الكويت يتم تنظيم اصدار الصكوك 
والسندات والتعامل معها وتداولها بشكل شامل وموسع. ففي 
السابق كانت هناك السندات احلكومية التي تصدر من قبل بنك 
الكويت املركزي ووزارة املالية، ولكن اليوم مت تنظيمها كورقة 
مالية فهناك الكثير من املتطلبات يجب ان تستوفى، وايضا فتح 

املجال لتداول الصكوك والسندات داخل الكويت. 
ونسعى في هذا التنظيم الى محاكاة افضل املمارسات العلمية، 
وان يكون هذا النشاط ضمن االنشطة الواعدة في سوق الكويت 
لالوراق املالية، لذلك نش����جع اصدار السندات والصكوك وفقا 
له����ذا التنظيم ال����ذي صدر من قبل هيئة اس����واق املال، وفيما 
يتعلق بالس����ندات والصكوك احلكومية فهناك تفاهم كامل بني 
هيئة اسواق املال وبنك الكويت املركزي الصدار هذه السندات 

والصكوك وفقا ملرئياتهم.
ولكن فيما يتعلق بتنظيم الصكوك والسندات اخلاصة، فهذا 
االمر بكامله سيكون في هيئة اسواق املال، ونحن نؤمن بأهمية 
هذا القطاع الكويتي حيث كان س����وق الكويت في سبعينيات 
القرن املاضي ثامن اكبر سوق نشط في السندات، لذلك فهناك 
حاجة كبيرة اليوم لتنظيم هذا النشاط، وقد مت تنظيمه بشكل 
كام����ل في الالئحة اجلديدة، ونتمن����ى ان تكون هذه اخلطوات 
مش����جعة الصدار الصكوك والس����ندات من قبل جهات اخرى 

داخل الكويت.

ما امكانية ادراج هذه الصكوك والسندات بالفترة املقبلة؟ 
٭ ادراج الصكوك والسندات للقطاع اخلاص يأتي ضمن اجراءات 
التنظيم، فليس الهدف فقط اصدار الصكوك والس����ندات ولكن 
الهدف األساسي هو ان يكون هناك سوق ثانوي لهذه الصكوك 
والس����ندات، بحيث يتم تداولها مثل الكثير من اسواق العالم، 
ونتمنى ايضا ان تكون الس����ندات والصكوك احلكومية قابلة 
للتداول فال ميكن ان يكون سوق السندات والصكوك فعاال دون 

تداول احلكومية منها في السوق. 

هل هناك تصور ملوعد معني النطالق سوق ثانوي للسندات 
والصكوك؟ 

٭ التنظيم كامل وموجود بالالئحة اجلديدة وننتظر من املخاطبني 
في الالئحة التقدم للهيئة إلصدار الس����ندات والصكوك، وفيما 
يخص تداولها، فشركة البورصة ستعمل على تنظيمها بالفترة 

املقبلة. 

هل هناك تصور لصانع السوق، متى ينطلق وما املتوقع أن نراه 
في هذا املشروع املنتظر؟ 

٭ يعتبر صانع السوق احد اهم االدوات املطلوبة في سوق املال 
لتنش����يط السوق، وكانت هناك الكثير من املطالب خالل إعداد 
الالئحة بإعادة صانع السوق مرة اخرى، ويتمثل ذلك في إلزام 
الهيئة بايجاد نظام لصانع السوق، وقبل نهاية 2015 سيكون 
هناك نظام كامل لصانع الس����وق، حي����ث ان الالئحة اجلديدة 

وضعت اطارا تنظيميا لصانع السوق. 
ولكن هناك ابعادا فنية حيث يجب ان تستكمل شركة املقاصة 
منظومتها الفنية لنشاط صانع السوق، وايضا سوق االوراق 
املالية وش����ركة بورصة الكويت يجب ان تكون هناك جوانب 
فنية لتكون آلية صانع الس����وق فعالة، فوجود صانع س����وق 

غير فعال ال يخدم الهدف من ضرورة وجوده.
لذلك وضعت هيئة اسواق املال التنظيم واعطت سنة للبورصة 
وشركة البورصة وش����ركة املقاصة الستكمال التنظيم الفني، 
وفي هذا الصدد بدأت لقاءات حتى يستكمل التنظيم في اقرب 
وقت وتقدم الى املخاطبني ونرى صانع س����وق فعاال في سوق 

قال عن الصكوك والسندات 
٭ ألول مرة س���يتم تنظيم الصكوك والسندات بشكل موسع 

عبر الهيئة
٭ سوق الصكوك والسندات نشاط واعد.. ونشجع الشركات 

واحلكومة على إصدارها 
٭ تفاهم كامل مع البنك املركزي ووزارة املالية إلصدار السندات 

والصكوك احلكومية
٭ كنا ثامن اكبر سوق سندات نشط في السبعينيات.. ونأمل 

عودتها للكويت
هدفنا ليس فقط إصدار السندات والصكوك..إمنا تأسيس سوق 

ثانوي إلدراجها وتداولها 
٭ نأمل من احلكومة إدراج س���نداتها وصكوكها.. فال س���وق 

نشطا دون تداول احلكومية 
٭ ننتظ���ر من املخاطب���ني التقدم للهيئة إلص���دار الصكوك 

والسندات
شركة البورصة س���تنظم تأسيس سوق الصكوك والسندات 

بالفترة املقبلة

أبرز احملطات املستقبلية
لهيئة أسواق املال

٭ استكمال وضع نظام صانع السوق قبل نهاية 2015
٭ أكتوبر 2016 املوعد النهائي للش���ركات املدرجة الس���تيفاء 

متطلبات رأس املال 
٭ اكتمال منظومة سوق املال في مايو 2017 وشروط جديدة 

لإلدراج جلذب شركات بقيمة مضافة للسوق.

للمتالعبني.. القانون
سيطبق  على اجلميع

ف���ي رده على س���ؤال حول ان الهيئة اصبحت متس���اهلة 
وهو عكس م���ا يفترض انتظاره من اجله���ة الرقابية، أجاب 

احلجرف: 
نس����مع كالما كثيرا من هذا القبيل، لكن النقطة األساس����ية التي 
يجب ان يدركها اجلميع هي ان االجراءات السابقة كانت من روح 
القانون، وان الهيئة لن تتردد في تطبيق وتفعيل القانون، وذلك 
التزاما من الهيئة بحماية السوق من اي تالعبات، وايضا تعزيز 
الش����فافية والنزاهة والعدالة في سوق االوراق املالية، فمسطرة 
القانون س����تكون دائما موجودة لردع كل من يحاول ان يتالعب 

في سوق االوراق املالية.
وفي السابق كان هناك عدد من اإلحاالت للمتالعبني الى النيابة، 
ولك����ن قد يعود تراجع عدد هذه احل����االت في الوقت احلالي الى 
اس����تيعاب املتطلبات الرقابية والقانونية اجلديدة التي ادت الى 
تراجع حاالت التالعب بالس����وق، حيث ان تفعيل القانون يجعل 
املتعامل اكثر اطمئنانا بانه لن يكون هناك اي ش����خص ميارس 

نشاطا غير قانوني على حسابه. 
فالثقة هي اس����اس اسواق املال وتأتي من وجود جهة رقابية 
تعمل على حماية حقوق الكل وبالتالي لم ولن نسمح بأي تالعب 
في س����وق الكويت لالوراق املالية، او اي انحراف في املمارسات 
بحكم القانون، ويساعدنا في ذلك التوعية املستمرة بشكل اسبوعي 
بهدف ان يكون كل شخص مخاطبا بهذا القانون على اطالع كامل 

مبا له وما عليه.
تفاصيل المقابلة كاملة على موقع »األنباء« اإللكتروني

www.alanba.com.kw د.نايف احلجرف أثناء اللقاء مع الزميل أحمد بومرعي           )أحمد علي(

رئيس مفوضي هيئة أسواق املال 
د.نايف احلجرف يبدو سعيدا بإجناز 

أكبر عمل تنظيمي وتشريعي في 
الكويت بعد اقرار الالئحة التنفيذية 

لقانون هيئة اسواق املال

قدمنا اقتراحًا
للقطاع النفطي إلدراج 

شركاته في البورصة..
لتعكس النشاط االقتصادي

نسمع كالمًا كثيرًا
أن الهيئة أصبحت متساهلة.. 
لكن لم ولن نسمح بالتالعب 

ومسطرة القانون على اجلميع 

خصخصة البورصة.. ال مجال للفشل
حول ملف خصخصة سوق الكويت لألوراق املالية قال احلجرف: 
دور هيئة اسواق املال في هذا امللف هو األساس واحملور الرئيسي 
فهو استحقاق قانوني حيث الزمت املادة 33 من القانون بخصخصة 
سوق الكويت لالوراق املالية وفق اآللية التي ذكرت فيها، باالضافة 
الى ان هذا امللف هو استحقاق اقتصادي حيث ان اليوم ننتقل من 
مرحلة مختلفة بالكامل الى مرحلة ادارة سوق االوراق املالية من 
قبل القطاع اخلاص وهذا س����يكون عالمة فارقة في تاريخ سوق 

الكويت لالوراق املالية ومنظومة سوق املال بشكل عام.
وش����ركة بورصة الكويت اليوم هي كي����ان قانوني مبجلس 
ادارة مي����ارس صالحياته، ومتأكدون من ان اخلطة التي وضعها 
املس����ؤولون بش����ركة البورصة طموحة جدا وهيئة اسواق املال 
على اطالع بكل تفاصيلها، وقد اعلنا مسبقا ان هذا املشروع غير 
قابل للفشل وبتنفيذ هذه اخلصخصة ستكون هناك نقلة نوعية 

وعالمة فارقة في مسيرة االقتصاد الوطني.
وامل����ادة 156 املعدلة ف����ي قانون 7 لس����نة 2010 اعطت الهيئة 
صالحية تفويض ش����ركة بورصة الكويت لالوراق املالية بادارة 
مرفق الس����وق، حيث ان املادة القدمية نصت على تفويض جلنة 
الس����وق بادارة املرفق اداريا وماليا، باالضافة الى ان التعديل 56 
اعط����ى امكانية منح هذا التفويض الى ش����ركة بورصة الكويت 

لالوراق املالية.
وفيما يخص إتاحة شركة البورصة للمستثمرين قال: املادة 
33 اوضحت انه سيكون 50% من اسهم الشركة مطروحة لالكتتاب 
للمواطنني، و50% ستطرح وفق املزايدة، واجلهات احلكومية املعنية 
بالدولة لها احلق في التملك بني 6 و24% كحد اقصى، واملستثمر 
االجنبي منفردا او مشتركا مع اخرين له احلق في 44% من التملك 
في شركة البورصة كحد اقصى، لكن هيئة اسواق املال هي املنوطة 
بوضع شروط املزايدة والشروط التي يجب ان تنطبق على املتقدمني 
لهذه املزايدة ونس����ب التملك للحكومة واملستثمر االستراتيجي، 
خاصة ان القانون نص على الشق العاملي وهذا يحتاج الى جهد 

كبير لتسويق هذا املشروع الى املستثمرين العامليني.

قواعد إدراج جاذبة الستقطاب شركات 
ذات قيمة مضافة للسوق في مايو 2017

نظام كامل لصانع السوق سيكون جاهزًا
قبل نهاية 2015.. أما تفعيله فخالل سنة

لشركة املقاصة.. يجب فصل التسويات 
واإليداع املركزي واحلفظ ملواكبة العاملية

متأكدون من أن خطة مسؤولي شركة 
البورصة طموحة.. ومؤمنون 

بقدراتهم على التغيير 

ميكن اآلن تأسيس شركات األغراض اخلاصة 
عبر الهيئة.. باستثناء كامل

من قانون الشركات

خصخصة البورصة: 50% للمواطنني..
و50% تتوزع بني احلكومة

واملستثمر اإلستراتيجي
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»Dell« العاملية متنح »زاك سلوشنز« جائزتني

منحت شركة Dell العاملية شركة »زاك سلوشنز 
ألنظم����ة الكمبيوت����ر جائزتني كأفضل ش����ريك 
اس����تراتيجي لعام 2015 على مستوى اخلليج، 
وأفضل شريك في مجال احللول التكنولوجية 
على مستوى EMEA )أوروبا وافريقيا والشرق 
األوسط(. جاء ذلك خالل احتفالية أقامتها شركة 
 )2015 EMEA Dell Conference( في النمسا Dell
الشهر اجلاري بحضور مؤسس ورئيس الشركة 
مايكل ديل وشركات عاملية متخصصة في نفس 
املجال للتكرمي واإلش����ادة بشركاء النجاح على 

إجنازاتهم وما حققوه خالل العام 2015.
وقام بتسلم اجلائزتني نيابة عن شركة زاك 
سلوشنز نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب للشركة م.أش����رف فتحي أبواخلير من 

مؤسس ورئيس شركة Dell مايكل ديل.
وقال م.أش����رف أبواخلير خالل تصريحاته 
الصحافية عقب انتهاء احلفل وتكرمي الشركة ان 
»زاك سلوشنز« حصلت على اجلائزتني في ظل 
منافسة شديدة للغاية بني أكثر من 700 شركة 
مش����اركة منها ال يقل عن 400 شركة أوروبية، 
وقد قامت جلنة مختصة من شركة Dell بدراسة 

إجنازات كل شركة على حدة للتأكد من استحقاق 
الشركات الفائزة بهذه اجلوائز والتي تعد سابقة لم 
حتصل عليها أي شركة عربية على هذا املستوى 
العاملي من بني الشركات األوروبية العمالقة سواء 

في الكويت أو اخلليج أو الشرق األوسط.
 Dell وفي كلمته للحضور أشاد رئيس شركة
مايكل ديل باإلجنازات التي حققتها شركة زاك 
سلوشنز ومبستوى األداء الرائع خالل األعوام 

السابقة عامة والعام احلالي 2015 خاصة.
وأشار إلى اإلمكانيات الفنية املتاحة لدى شركة 
زاك وكذلك الدعم اللوجستي وخدمة العمالء، وما 
متتلكه الشركة من مهندسني وفنيني على أعلى 
مستوى من الكفاءة والتدريب يؤهلها لتنفيذ أكبر 
املشاريع بالتعاون املتكامل مع شركة Dell. اجلدير 
بالذكر ان شركة زاك سلوشنز � شركة كويتية 
مساهمة مقفلة � متتلك خبرات هائلة في مجال 
احللول التكنولوجية املتكاملة، ولديها مهندسني 
على أعلى مستوى من التدريب والشهادات الدولية 
التي مكنتها بأن حتظى مبثل هذه املكانة والريادة 
الدولية، حيث إن لديها أكثر من 500 مستش����ار 

ومهندس وفني.

مايكل ديل مكرما أشرف فتحي أبواخلير

كأفضل شريك إستراتيجي باخلليج وأوروبا والشرق األوسط

»الدولي« يفوز بجائزة تقدير اجلودة
في التحويالت املالية

مرة جديدة أثب���ت بنك الكويت الدولي دوره 
املتميز على صعيد املصارف اإلسالمية بإعالنه 
عن الفوز بجائزة تقدي���ر اجلودة من »بنك جي 
 Elite 2015 JPMorgan Chase«بي مورجان تشيس
Quality Recognition Award«، وذلك ألدائه املتميز 
في مجال التحويالت والتعامالت املالية بالدوالر.  
وفي معرض تعليقه على هذا اإلجناز املميز، قال 
محمد سعيد السقا، الرئيس التنفيذي بالوكالة 
ومدير ع���ام إدارة الرقابة املالية والتخطيط في 
الدولي: »نحن س���عداء جدا حلصولنا على هذه 
اجلائزة التي تعكس النجاح الكبير الذي حققته 
اس���تراتيجية البنك التي جرى إطالقها في بداية 
العام احلالي وذلك في إطار سعينا إلى احملافظة 
على مركز الريادة محليا وإقليميا من خالل توفير 
منتجات عالية اجلودة ومتوافقة مع الش���ريعة 

اإلسالمية الغراء«.  وأضاف السقا أن هذه اجلائزة 
تأت���ي مبنزلة تقدير جلهود البنك في هذا املجال 
وحرصنا على احلفاظ على جودة وفعالية نظام 
التحويالت والتعامالت املالية في البنك مبا يتناسب 
مع احتياجات العمالء. وش���دد السقا على دور 
املوظفني الكبير الذي من خالله يحوز البنك اجلائزة 
تلو األخرى وباألخص فريق ادارة العمليات في 
البنك وعلى رأسهم عبدالرحيم العوضي، املدير 
التنفيذي إلدارة العمليات، نظرا جلهودهم املتفانية 
على جميع األصعدة والتي ساهمت في وصول البنك 
إلى أرقى مستويات األداء واستحقاقه هذه اجلائزة 
املرموقة.  ومتنح ه���ذه اجلائزة لبنوك مختارة 
حول العالم والتي تستلزم احلفاظ على معايير 
صارمة جلودة معامالت الدفع بالدوالر األميركي 

من خالل بنك جي بي مورجان تشيس.

جانب من تسليم اجلائزة

من »بنك جيه بي مورجان تشيس« لعام 2015

العام املقبل سيشهد اجلزء الثاني من عملية حتديث األسطول باستقبال 10 طائرات بوينغ 777

»الكويتية« تستقبل »اجلهراء«.. الطائرة األخيرة من عقد التأجير

قالت الرومي ان بدء تسلم 
طائرات البوينغ س���يكون 
املقبل، حيث  في نوفمب���ر 
ستتسلم الشركة طائرتني، 
وسيستمر استقبال الطائرات 
املتبقية بواقع اثنتني شهريا 

حتى أبريل 2017.
وحول عدد الطائرات التي 
خرجت من اخلدمة مع انتهاء 
وصول الطائرات ومتى تتم 
الطائ���رة اجلديدة  جدولة 
والقيمة املضافة للشركة من 
عقد التأجير، قالت الرومي ان 
الشركة وضعت خطة سابقا 
خلروج 8 طائرات من اخلدمة، 
توقف منها 7 طائرات بالفعل 
واالخيرة ستخرج من اخلدمة 
بعد ثالثة ايام بالتزامن مع 

جدولة الطائرة اجلديدة.
وعن استهداف اخلطوط 
الكويتية حملطات جديدة بعد 
تس���لمها لطائرات طويلة 
امل���دى قال���ت الروم���ي ان 

الش���ركة انتهت مؤخرا من 
العم���ل اجلديدة مع  خطة 
شركة »ماكينزي« موضحة 
ان تطبيقها سيكون مع بداية 
العام املقبل، الفتة إلى انها 

تتضمن خطوطا جديدة.
النيابية  وعن املطالبات 
بتأجيل انتقال ال� 180 موظفا 
العاملني باخلطوط  كويتيا 
الكويتي���ة والراغب���ني في 
االنتق���ال إل���ى الوظائ���ف 
احلكومي���ة، وه���ل بالفعل 
تقدم���ت الش���ركة بطل���ب 
لنقله���م أو البت في أمرهم 
سريعا، قالت ان الشركة االن 
بصدد تسجيل الشركة في 
السجل التجاري ما استدعى 
اخذ رأي الفتوى والتشريع 
ملعرفة مدى قانونية وجود 
املوظفني الراغبني باالنتقال 
إلى احلكومة من عدمه، الفتة 
إلى ان الشركة بانتظار الرد 

للبت في األمر.

األمنية ملطار شرم الشيخ 
نظرا لتوجه الشركة نحو 
إلى وجهة  تشغيل رحالت 
شرم الش���يخ في منتصف 
ديسمبر املقبل، حيث رتبت 
الشركة جميع أمورها في هذا 
الشأن بالتعاون مع وزارة 

الداخلية.
التي  القرارات  وبش���أن 
صدرت من الواليات املتحدة 
بشأن األمن على الطائرات، 
اش���ارت الروم���ي إل���ى ان 
»الكويتي���ة« تخضع لتلك 
االج���راءات وفقا لالس���س 
املطلوبة من قبل »الكويتية« 
نفس���ها والدليل على ذلك 
ان الشركة تسير رحالتها 
إلى نيويورك بشكل يومي 

تقريبا.
وف���ي رد على س���ؤال 
صحافي بش���أن اس���تمرار 
الشركة على نفس اجلدول 
الزمني الح���الل الطائرات، 

منى الدغيمي

قال���ت رئي���س مجلس 
اإلدارة والعض���و املنتدب 
في شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية رش���ا الرومي انه 
بوصول طائرتها اجلديدة 
 200-A330 من طراز آيرباص
التي حتمل اسم »اجلهراء« 
تكون الش���ركة قد تسلمت 
التأجير  كل طائرات عق���د 
البالغ عددها 12 طائرة منها 
 ،A320 7 من طرز آيرباص
باالضافة إلى 5 طائرات من 

.200-A330 طراز
ولفت���ت الروم���ي ف���ي 
تصري���ح للصحافيني على 
الطائرة  هامش اس���تقبال 
اجلديدة »اجلهراء« في مطار 
الكويت الدولي مساء أمس 
الطائرة  انه بوصول  األول 
رق���م 12 واألخيرة في عقد 
التأجير ينتهي اجلزء األول 
من املرحلة األولى لتحديث 
األس���طول، ولفتت إلى ان 
العام املقبل سيشهد اجلزء 
الثاني من عملية التحديث 
بب���دء اس���تقبال الطائرات 
العشر من طراز بوينغ 777 
والتي تصل أول طائرة منها 

في نوفمبر 2016.
وف���ي رد على س���ؤال 
صحافي بش���أن التداعيات 
األمنية مؤخرا في س���يناء 
وموقف اخلطوط الكويتية 
منها، قالت الرومي ان رحالت 
الشركة ال متر فوق سيناء 
في رحالتها إلى القاهرة أو 
إلى شرم الش���يخ، مشيرة 
ف���ي الوق���ت ذات���ه إلى ان 
التنفيذي  الرئي���س  نائب 
للعملي���ات كامل العوضي 
قام ببحث كامل لالجراءات 

)كونا( استقبال »الكويتية« لطائرة )اجلهراء( في مطار الكويت الدولي 

رشا الرومي

»األولوية« توّقع عقدًا مع »علي الغامن وأوالده«
BMW لشراء سيارات

Coupe والتي تشمل سيارة 
BMW 640، وفئة SUV والتي 
تشمل سيارة X5 وX6، مما 
يتيح الفرصة للعمالء انتقاء 
الفئة املناسبة لهم للحصول 

على أفض���ل جتربة ملفهوم 
اإلجارة.

وأوض���ح ان ه���ذا األمر 
يأتي ضمن إس���تراتيجية 
الش���ركة الرامية إلى جعل 
جتربة استئجار السيارات 
الفاخرة جتربة فريدة، السيما 
ان األولوية جتتهد لتكون 
ف���ي اإلجارة  اخليار األول 
التشغيلية للسيارات الفاخرة 
والرائدة ف���ي ذات املجال، 
وذلك ملا تتمتع به الشركة 
من فريق محت���رف لديهم 
العميق���ة والدراية  اخلبرة 

الكاملة ملفهوم اإلجارة.
وتابع الشهاب ان اخلدمات 
في سوق التأجير التشغيلي 
قد تتش���ابه، إال أن ش���ركة 
األولوية تسعى إلى التميز 
والتفرد في تقدميها، من خالل 
جعل مفهوم الرفاهية أساس 

لكل اخلدمات املقدمة.

العقد يشمل فئات متعددة 
من س���يارات BMW والتي 
 Sedan تتوزع ما ب���ني فئة
 320i BMW وتشمل سيارة
وسيارة 528i، بعد ذلك فئة 

أمتت ش���ركة األولوية 
للس���يارات توقي���ع عق���د 
شراء سيارات »BMW« مع 
ش���ركة علي الغامن وأوالده 
للسيارات، حيث يشمل العقد 
فئات مختلفة من سيارات 
»BMW« اجلدي���دة تلب���ي 

رغبات العمالء.
وبه���ذا اخلصوص، قال 
إدارة شركة  رئيس مجلس 
األولوية للس���يارات طالل 
الش���هاب إن »األولوي���ة« 
اس���تطاعت توقيع عقدها 
اجلديد مع شركة علي الغامن 
وأوالده، وه���ذا التعاون ال 
يعتبر األول، حيث س���بق 
لشركة األولوية غن حظت 
بثقة وكال���ة BMW املمثلة 
بشركة علي الغامن وأوالده 
العقد دلي���ل جناح  وه���ذا 

العالقة بني الشركتني.
وأشار الش���هاب إلى أن 

لقطة جتمع ممثلني عن الشركتني

الرومي: تشغيل 
الرحالت لشرم 
الشيخ منتصف 
ديسمبر املقبل

كريستني الغارد 
تدعم دخول 

العملة الصينية 
إلى سلة عمالت 

الصندوق

التوازن الذي 
سيحصل عليه 

اليوان داخل سلة 
العمالت قد يتراوح 

بني 10 و%16

ترجيحات مبصادقة الصندوق على انضمام العملة الصينية إلى سلة العمالت الرئيسية

احتضان صندوق النقد لـ »اليوان« يتقرر اليوم
الس���ابقة لعملية املراجعة، 
الس���لة  اليوان في  ودخول 
س���تكون مناس���بة الجراء 

مراجعة جديدة.

نجاح ديبلوماسي

لكن دخول العملة الصينية 
يعتبر جناحا ديبلوماس���يا 
كبيرا لبكني التي س���تكرس 
بذلك في مصاف االقتصاديات 
العاملية املهيمن���ة. وتتجه 
االنظار واالنتباه بشكل خاص 
الى تصويت الواليات املتحدة 
املمول االول لصندوق النقد 
الى ردود  الدولي، وكذل���ك 

االفعال السياسية.
وتتهم واشنطن بانتظام 
الس���لطات الصينية بتعمد 
تخفيض عملتها الى ما دون 
الفعلي���ة لتحفيز  قيمته���ا 
الص���ادرات. وان لم تخفف 
اللهجة مؤخ���را فانه يبقى 
ان االدارة االميركية ما زالت 
تعتبرها »متدنية عن قيمتها 
الفعلية على املدى املتوسط«، 
التقري���ر االخير  بحس���ب 

الرسمي حول املوضوع.
واملفارقة هي ان التخفيض 
االخي���ر لقيمة الي���وان في 
اغس���طس املاضي استقبل 
بالترحيب من قبل صندوق 
النقد الدولي الذي اعتبر ان 
هذه اخلطوة تس���مح لقوى 
الس���وق بدور اكبر لتحديد 

سعر الصرف.
ال���ى ذلك س���محت بكني 

البنوك  مؤخرا بدخ���ول 
املركزي���ة االجنبية في 
س���وق الصرف الصيني 
والذي من شأنه ان يشجع 
عوملة عملتها في املبادالت 

العاملية.
وكال���ة  وبحس���ب 
التصني���ف االئتمان���ي 
املالي »فيتش« فان دخول 
اليوان الذي يعرف ايضا 
بال�»رمنينبي« في سلة 
الرئيس���ية في  العمالت 
الصندوق امر مرجح، لكن 
ال يتوقع ان يؤدي ذلك الى 
»تغيير ملموس في الطلب 
بالنسبة لالصول املسعرة 
بالرمنينبي عامليا«. لكن 
قد يساعد في متتني عالمة 
الصني على املدى الطويل، 

بحسب الوكالة.
وان جاء قرار صندوق 
النقد الدولي ايجابيا فقد 
ال يلق���ى الترح���اب في 
الكونغرس االميركي في 
خضم حملة االنتخابات 
الرئاس���ية. علم���ا بان 
الكونغ���رس االميرك���ي 
يرفض بش���دة املصادقة 
على اصالح صندوق النقد 
الذي مت التصويت عليه 
في 2010 بهدف اعطاء مزيد 
من الوزن داخل املؤسسة 
للدول الناشئة الكبرى مثل 
الصني والهند وروس���يا 
وجن���وب  والبرازي���ل 

افريقيا.

اخلاص���ة الى الع���ام 2000 
عندما حلت العملة االوروبية 
املوحدة اليورو مكان الفرنك 

الفرنسي واملارك االملاني.
اال ان املس���ألة الت���ي ما 
زالت عالقة هي التوازن الذي 
سيحصل عليه اليوان داخل 
س���لة العمالت. فقد يتراوح 
بني 10% و16% لكن االرجح ان 
تبقى الكفة نحو االنخفاض 
او  بس���بب قابلية الصرف 
التبادل التي التزال محدودة 

للعملة الصينية.
ومن���ذ املراجعة االخيرة 
لهذا التوازن في 2010 ميثل 
الدوالر 41.9% واليورو %37.4 
واجلنيه االسترليني %11.3 
وال���ني اليابان���ي 9.4% من 
اجمالي االصول االحتياطية 
العاملية للصن���دوق. وهذا 
الى قيمة  التوازن يس���تند 
صادرات الس���لع واخلدمات 
للبلد او املنطقة النقدية التي 
تصدرها كل عملة من مكونات 
السلة خالل السنوات اخلمس 

� أ.ف.پ:  واش���نطن 
يتوقع ان يصادق صندوق 
اليوم على  الدولي  النقد 
دخول اليوان الصيني في 
سلة عمالته الرئيسية التي 
تس���تخدم لتحديد قيمة 
حقوق السحب اخلاصة، 

اي وحدته احلسابية.
ومن املقرر ان يجتمع 
مجلس ادارة صندوق النقد 
الدولي اليوم االثنني التخاذ 
قرار بشأن توصية قدمها 
خبراؤه ف���ي 13 نوفمبر 
العملة  لصالح دخ���ول 
الصينية اليوان في هذه 
السلة الى جانب الدوالر 
واجلنيه االسترليني والني 

الياباني واليورو.
ان  الن���ادر جدا  ومن 
يذه���ب مجل���س االدارة 
الذي ميثل الدول ال� 188 
االعضاء في املؤسس���ة 
املالية عك���س توصيات 
خبرائ���ه. وفي منتصف 
املديرة  نوفمبر صرحت 
العامة للصندوق كريستني 
الغارد بانها تدعم شخصيا 
هذه التوصية، لكن بالرغم 
من دعمها فان القرار لن 
يك���ون قاب���ال للتطبيق 
قبل نهاية سبتمبر 2016 
التاحة الوقت امام الفاعلني 
املاليني لالس���تعداد لهذا 

التغيير.
ويعود التغيير االخير 
في تركيبة حقوق السحب 

هل ينضم اليوان إلى سلة العمالت الرئيسية في صندوق النقد الدولي؟

التعاونية

املستندات املطلوبة
�صورة البطاقة املدنية ل�صاحب الرتخي�ص.1

�صورة الرخ�صة التجارية �صارية املفعول للن�صاط املطروح.2

3
اأن يقدم طالب اال�صتثمار اإقرارا وتعهدا بعدم وجود اأي فرع م�صتثمر لنف�ص الن�صاط املطروح لدى اجلمعية م�صتثمرًا من قبله حاليًا 

ويف حالة ثبوت عك�ص ذلك �صيتم �صحب اال�صتثمار اجلديد منه.

�صيك م�صدق بقيمة مائتني وخم�صني دينارًا قيمة ال�صمان االأويل.4

�صيك م�صدق بقيمة الدعم.5

املدير املعني 

الإعالن املوحد لطرح الأن�سطة لال�ستثمار من قبل الغري 

يف اجلمعيات التعاونية

)رقم املوافقة 26561( ل�صنة 2015

بناًء على موافقة وزارة ال�صوؤون االجتماعية والعمل بكتابها املوؤرخ يف 2015/11/24 

على طرح االأن�صطة التالية لال�صتثمار من قبل الغري وهي كالتايل:

وذلك وفقًا لل�شروط التالية:

1- اأن يكون املتقدم من اأ�صحاب االخت�صا�ص ولديه ترخي�ص جتاري �صاري املفعول ويكون مزاواًل فعليًا للمهنة.
2- تو�صع العطاءات بال�صندوق مبا�صرة وبالظرف املغلق من قبل مقدمي العطاءات ويكتب على كل عطاء ا�صم النـــ�صاط املطلوب ا�صتثمـــاره 

فقط دون االإ�صارة اإىل اأي بيـــانـــات اأخــرى بناء علــى القـــرار الوزاري رقم )35/ت ل�صنة 2014( اخلا�ص بتنظيم عطاءات اال�صتثمار.

3- تكون االأولوية للم�صاهم عند ت�صاوي الدعم.
4- �صوف يتم االختيار للمتقدم باأعلى دعم مايل للجمعية على اأن يكون ب�صيك واحد م�صدق.

5- يلتـــــــزم مقدم الطلب بدفع �صـــــــيك م�صـــــــدق مببلـــــــغ وقـــــــدره )250 د.ك( قيمة التاأمني االأويل ح�صـــــــب قرار وزارة ال�صـــــــوؤون 
االجتماعية والعمل يتم ا�صـــــــرتداده يف حالة عدم الفوز مع مراعاة اأن مبلغ التاأمني االأويل املذكور لي�صـــــــت له عالقة مببلغ 

التاأمني املتعلق بالقيمة االإيجارية املعتمدة عند التعاقد.

6- يقـــــــدم الطلب على كرا�صـــــــة ال�صـــــــروط نظري ر�صـــــــم قـــــــدره )50(  دينارًا كويتيًا الغـــــــري، غري قابل للرد اعتبـــــــارًا من يــــوم  االأحـــــــد املـــوافق 
ـــــــوم الــثـــــالثاء املــوافق  2015/12/15م من الــ�صــــــــــاعة )8:30( �صـــــــباحًا حتى )1( ظهرًا من  ـــــــى نــهـــــايـــــــة دوام يـــ 2015/11/29م وحتـــــ

االأحد اإىل اخلمي�ص.

7- تـــــــودع الطلبات داخل ال�صـــــــندوق املخ�صـــــــ�ص مبقر احتاد اجلمعيات التعاونية اال�صـــــــتهالكية بحويل – الدائري الرابـــــــع من االأحد اإلـــى 
اخلمي�ص خالل الدوام الر�صمي لالحتاد مـن  ال�صاعة الـ )9( �صباحًا حتى ال�صاعة  الـ )5( م�صاًء.

8- من وقع عليه االختيار يلتزم مبراجعة اإدارة اجلمعية عند اإبالغه كتابيًا خالل اأ�صـــــــبوعني من تاريخ االختيار الإمتام االإجراءات الالزمة 
وتوقيع العقد واإال يعترب طلبه ملغى وي�صبح التاأمني حقًا خال�صًا للجمعية مع ا�صرتداد مبلغ الدعم املقدم.

9- تطبـــــــق اأحكام القانـــــــون رقم )24( ل�صـــــــنة 1979واملعدل بالقانون رقم )118( ل�صـــــــنة 2013 يف �صـــــــاأن اجلمعيات التعاونية 
والقرارات الوزارية بهذا ال�صاأن.

10- اأن تكون الرخ�صة التجارية املقدمة مطابقة متامًا مل�صمى الن�صاط املطروح اأعاله ح�صب امل�صرح به بقرار املجل�ص البلدي ل�صنة 2011 
ولن يعتمد باأي رخ�صة اأخرى.

القيمة االستثماريةاملساحةاملوقعالنشاط
840 د.ك28م2ق )3( مركز ال�شاحيةامل�شور

400 د.ك28م2ق )3( مركز ال�شاحيةا�شتالم وت�شليم مالب�س
400 د.ك30م2ق )1(فطائر  ومعجنات
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عربية وعالمية
القنصلية السعودية بنيويورك تتابع قضية طالبة تعرضت للطعن في نيو جيرسي
الرياض ـ أ.ش.أ: أكدت القنصلية السعودية في نيويورك وامللحقية الثقافية السعودية في »واشنطن« انهما 
تتابعان عن كثب قضية الطالبة السعودية التي تعرضت للطعن في والية نيو جيرسي.  وأوضحتا في تصريحات 
لوكالة األنباء السعودية، أن طالبة سعودية تدرس على حسابها اخلاص في مدينة »هاكنساك«، بوالية »نيو 
جيرسي« تعرضت للطعن دون نزع حلجابها كما هو متداول، من قبل شخصني في محطة للحافالت. 
وقالت إن الطالبة نقلت إلى طوارئ املستشفى احمللي باإلسعاف فور وقوع احلادثة، حيث تلقت العالج والرعاية 
الطبية الالزمة وغادرت املستشفى وحالتها مستقرة. وأشارت القنصلية إلى أن سفارة خادم احلرمني الشريفني 
في واشنطن كلفت فريق محاماة مبتابعة وضع الطالبة القانوني مع الشرطة احمللية، متهيدا لتقدمي املعتدين إلى 
العدالة.

املقاومة تطلق عملية حترير غرب تعز

اجليش اإلسرائيلي يغلق ثالث إذاعة فلسطينية خالل شهر ويهدد أخرى

مقتل شقيق احلوثي في غارة جوية شمال صعدة

استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل وفرار آخر بعد عمليتي طعن في القدس

على املواقع املستهدفة، ولم 
تتضح بعد ما إن كانت هناك 

خسائر بشرية أم ال.
في السياق نفسه، ذكرت 
مصادر في املقاومة الشعبية 
الوطني  أن قوات اجلي����ش 
واملقاومة شنتا قصفا عنيفا 
باملدفعي����ة عل����ى جتمعات 
احلوثي����ني وق����وات صالح 
الراهدة  في ضواحي مدينة 
جنوب ش����رق تعز، مؤكدة 
س����قوط قتلى وجرحى في 

صفوفهم.
من جهة أخ����رى، أعلنت 
السلطات السعودية مساء 
اول م����ن امس استش����هاد 
ش����خص ميني بعد سقوط 
قذائف عسكرية على مدينة 

جنران جنوبي اململكة.
وق����ال املتحدث اإلعالمي 
للدفاع املدني مبنطقة جنران 
املقدم علي الشهراني في بيان 
نقلته وكالة االنباء السعودية 
)واس( إن رجال الدفاع املدني 
»باش����روا بالغا عن سقوط 
قذائف عس����كرية من داخل 

األراضي اليمنية«.
ان����ه »نتج عن  وأضاف 
سقوط هذه القذائف استشهاد 

مقيم من اجلالية اليمنية«.

االمنية اإلسرائيلية«.
االذاعة  واوضح صاح���ب 
طلب اجلعبري لوكالة فرانس 
برس ان اجلنود »صادروا كل 
املعدات وتسببوا باضرار كبرى 
في احملطة«، مضيفا انه تلقى 
امرا خطيا باالغالق لفترة ستة 

اشهر.
واعلنت اذاعتان فلسطينيتان 
اخريان، واح���دة في اخلليل 
تسمى »ون اف ام« واالخرى 
ف���ي جنني في ش���مال الضفة 
الغربية أمس األول ان إسرائيل 
هددتهما باالغالق بتهمة بث ما 
وصفته ب�»عبارات حتريضية« 

ضد اجليش اإلسرائيلي.
وقال مدي���ر اذاعة »راديو 
ن���اس« التي تب���ث من جنني 
ط���ارق س���ويطات لوكال���ة 
فرانس برس »تلقينا حتذيرا 
إس���رائيليا مكتوب���ا يتضمن 

تهديدا باالغالق«.
واضاف ان التحذير تضمن 
»تهديدا باالغ���الق ومصادرة 
املعدات في حال االس���تمرار 
ف���ي بث العب���ارات احملرضة 
للعنف«، متابعا »نحن ال نبث 
س���وى اخبار واغان وطنية 
يتم بثها في مختلف االذاعات 

الفلسطينية«.

»ساحة احلرية«، التي يحتشد 
فيها املناوئون للنظام السابق 
واحلوثيني، كساحة للتظاهر 

منذ العام 2011.
 وفي التطورات امليدانية 
األخرى، نفذ طيران التحالف 
العربي الذي تقوده السعودية 
أمس غارات جوية على مواقع 
احلوثيني والقوات العسكرية 
املوالية لصال����ح مبحافظة 

تعز.
وقالت مص����ادر محلية 
لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( 
القصف استهدف مواقع  إن 
متركز احلوثيني وقوات صالح 
في تبة الدفاع اجلوي مبدينة 
املدينة، ودمر  النور غ����رب 
إح����دى الدوريات املتمركزة 

هناك.
كم����ا اس����تهدف القصف 
الطريق الواصل بني منطقتي 
االق����روض واملس����راخ ومت 
قطعه، إلى جانب قصف منزل 
القيادي املتحوث عبدالرحيم 
الهيجة  عبده احمد مبنطقة 

مبديرية مقبنة.
وأوضحت املص����ادر أن 
دوي انفجارات عنيفة هزت 
املدينة، وش����وهدت اعمدة 
الدخان تتصاعد بكثافة من 

القوات اخلاصة في شوارعها 
وطرقاته���ا وأس���واقها، كما 
أصيبت مستوطنة إسرائيلية 
ظهر أمس في عملية طعن ثانية 
في القدس. وقالت الش���رطة 
اإلسرائيلية في بيان ان احلادث 
وقع في »ش���ارع شمغار في 

القدس«.
وأضافت: »قام مشتبه به، 
على ما يب���دو عربي الهوية، 
بطع���ن س���يدة ف���ي ظهرها 
قرب محطة للحافالت هناك، 
وف���ر هاربا من املكان، ما أدى 
ال���ى إصابة الس���يدة بجراح 

طفيفة«.
م���ن جهة اخ���رى، واصل 
اجليش اإلسرائيلي حملته على 
وس���ائل اعالم فلسطينية في 
الضفة الغربية احملتلة بحجة 
العنف«.  أنها »حتريض على 
واغلق اجليش اإلسرائيلي ليل 
أمس األول اذاعة فلس���طينية 
ثالثة خالل ش���هر في اخلليل 
الواقع���ة في جن���وب الضفة 

الغربية احملتلة.
وقالت متحدثة عس���كرية 
ان اجليش »صادر معدات بث 
االذاعة املعروفة باسم درمي«، 
واتهمت ب� »بث برامج لتشجيع 
االرهاب ضد املدنيني والقوات 

وأض����اف املخالف����ي ان 
العملي����ة ستش����مل حترير 
الغربي����ة كاملة،  املناط����ق 
واالجتاه الستكمال حترير 
املدخل الشرقي لفك احلصار 
عن مدينة تعز، حس����ب ما 

نقلت عنه العربية.
وقتل����ت طفلتان اول من 
ام����س جراء قصف ش����نته 
امليليش����يات احلوثية على 
طابور لتوزيع مياه مجانية 
مبدينة تعز وسط اليمن، التي 
تصاعدت فيها املعارك بعد 
إعالن املقاوم����ة بدء حترير 

اجلبهة الغربية منها.
وقال���ت مص���ادر طبية 
وحقوقية، بحس���ب وكالة 
األناضول، ان قذيفة أطلقها 
احلوثي���ون عل���ى طابور 
لتوزيع مياه شرب في حي 
»الضبوعة السفلى«، وسط 
املدينة، أس���فرت عن مقتل 
طفلت���ني )10 و12 س���نة(، 
وإصاب���ة 17 مدنيا آخرين، 

غالبيتهم أطفال.
ويق����ع احل����ي ال����ذي مت 
استهدافه في نطاق سيطرة 
املوالية  الش����عبية  املقاومة 
الش����رعي عبدربه  للرئيس 
منصور هادي وبالقرب من 

املبارك  أمس املسجد األقصى 
مبدينة القدس احملتلة، حسبما 
أعلن مسؤول في إدارة األوقاف 

اإلسالمية.
وقال فراس الدبس، مسؤول 
إدارة األوقاف  ف���ي  اإلع���الم 
ل�»االناض���ول«:  باألقص���ى 
»املستوطنون اقتحموا املسجد 
من خالل مجموعات طافت في 
ساحاته، وسط تكبيرات من 
املصلني املسلمني«، في غضون 
ذلك، استش���هد فلس���طيني 
برص���اص ق���وات االحتالل 
اإلسرائيلي في البلدة القدمية 

من القدس.
وقالت مصادر فلسطينية 
ان قوات اجليش اإلسرائيلي 
اطلق���ت الن���ار على الش���اب 
الفلسطيني بسيم صالح )38 
عاما( في شارع الواد مبدينة 
القدس بحج���ة طعنه جنديا 

إسرائيليا.
وذك���ر ش���هود عي���ان أن 
مجموع���ة من املس���توطنني 
اليهود شاركوا عناصر من قوات 
االحتالل في إطالق 12 رصاصة 
قاتلة على الشاب الفلسطيني، 
أعقبها إغالق كامل ملنطقة باب 
العامود املؤدي إلى شارع الواد، 
ونشر أعداد هائلة من عناصر 

عواص����م � وكاالت: قالت 
مصادر متطابقة ان إبراهيم 
بدر الدين احلوثي شقيق زعيم 
املتمردين احلوثيني عبدامللك 
احلوثي قتل في إحدى املناطق 
احلدودية أمس. وقالت قناة 
العربي����ة ان احلوث����ي قتل 
في غ����ارة جوية في منطقة 
»آل صيفي« شمال محافظة 
صعدة. وذكرت مصادر أن 8 
آخرين من جماعة احلوثي، 
بينهم قياديان، لقوا مصرعهم 

في الغارة.
في غضون ذلك، أعلنت 
»املقاومة الشعبية«، املوالية 
للرئيس عبدرب����ه منصور 
هادي، انطالق عملية حترير 
اجلبه����ة الغربي����ة ملدين����ة 
تعز، من احلوثيني، وقوات 
الرئيس املخلوع علي عبداهلل 

صالح.
املقاوم���ة  وأك���د قائ���د 
الش���عبية في تع���ز حمود 
س���عيد املخالف���ي، انطالق 
العملي���ة. وقال إن املقاومة 
ستطهر اجلبهة الغربية، وقد 
متكنت من الس���يطرة على 
العديد من التباب، وأبرزها 
تبة قاسم االستراتيجية في 

منطقة البعرارة.

عواصم - وكاالت: مر اليوم 
العاملي للتضامن مع الشعب 
االيام  الفلسطيني كغيره من 
على االراض���ي احملتلة، ولم 
تتوقف عمليات االقتحام وال 
قتل الفلسطينيني، حيث أكدت 
وزارة اخلارجية الفلسطينية 
أن املجتم���ع الدول���ي مطالب 
بتحمل مسؤولياته األخالقية 
والقانوني���ة بش���كل ف���ردي 
وجماع���ي، واتخاذ اإلجراءات 
والتدابير العملية التي تفضي 
إلى احت���رام وضمان احترام 
مبادئ وأحكام القانون الدولي 
إلنهاء االحتالل، وإحقاق احلقوق 
املشروعة غير القابلة للتصرف 

لشعبنا.
ودعت ال���وزارة أمس إلى 
االنتقال م���ن التنادي بعدالة 
القضية الفلسطينية والتعبير 
ع���ن التضامن، إل���ى االلتزام 
مبس���ؤولياته في وضع حد 
لالحتالل وممارساته، من خالل 
اتخاذ ق���رار دولي ملزم ينهي 
االحتالل ويوفر احلماية الدولية 
لشعبنا، كما دعته إلى االعتراف 
بدولة فلس���طني عضوا كامل 

العضوية في األمم املتحدة.
وشهد يوم أمس، اقتاحم 49 
مستوطنا إسرائيليا متطرفا 

)أ.ف.پ( دبابة تعود للقوات املوالية للشرعية في أحد الشوارع بضواحي تعز   

جثة الشهيد الفلسطيني الذي قتلته قوات االحتالل في القدس أمس  )أ.ف.پ(

بابا الڤاتيكان يختتم جولته 
األفريقية في بانغي رغم التحذيرات

بانغي - وكاالت: اختتم بابا الڤاتيكان فرانسيس 
جولته االفريقية من بانغي التي وضعت حتت حماية 
ق���وات دولية، في احملطة االكث���ر خطورة في جولته 
االفريقية حيث يزور بلدا اليزال يش���هد اعمال عنف 

دينية.
 وقد هبطت طائرة البابا في مطار عاصمة افريقيا 
الوسطى، الذي استقر في ضواحيه عشرات آالف املهجرين 
والنازحني هربا من اعمال العنف وبحثا عن احلماية 
حتت راية قوات االمم املتحدة واجلنود الفرنسيني في 

عملية سنغاريس الذين يتمركزون فيه.
 وفي الش���ارع املؤدي من املطار الى وسط بانغي، 
اتخذت تدابير امنية مشددة حلماية موكب البابا، كما 

افادت وكالة فرانس برس.
وفي تغريدة له عبر حس���ابه الرسمي على موقع 
التواصل »تويتر«، قال بابا الڤاتيكان: »لقد جئت الى 
جمهورية افريقيا الوسطى حاجا من أجل السالم، وأقدم 

نفسي رسوال لألمل«.
بدورها، قالت »األناضول«: ان حش���ودا كانت في 
استقبال البابا )الس���فير البابوي(، في مطار »بانغي 
مبوكو«، في مقدمتها مطران املدينة، اضافة الى الزعماء 
الدينيني البروتستانت واملسلمني، عالوة على الرئيسة 
االنتقالية للبالد »كاترين سامبا بانزا« وأعضاء حكومتها، 

ممن كانوا في الصف الثاني للحشود.
وبحس���ب الوكالة، فقد توجه البابا، اثر وصوله، 
الى »قصر النهضة« القصر الرئاسي في بانغي، حيث 
التقى الرئيس���ة االنتقالية، قب���ل أن يقوم بزيارة الى 
»كلية الالهوت البروتستانتي«، الحياء قداس عام في 

كاتدرائية مدينة بانغي.
وحذرت عدة دول واجهزة اس���تخبارات البابا من 
خطورة أمنية في حال اكمل برنامج الزيارة الذي تضمن 
التوجه الى عدة مناطق لكن احلبر االعظم اوضح انه 

ال يعتزم الغاء اي محطة.

واشنطن تنفي اعتزام الكونغرس التصويت على تقسيم العراق
قررت تأجي���ل املرافعة لتعذر 
السير في الدعوى القضائية دون 
حضور جمي���ع املتهمني، يذكر 
أن محكم���ة التحقيق املركزية 
الت���ي تنظر جرمية  العراقية 
»مجزرة سبايكر« أحالت يوم 
األربع���اء 11 نوفمبر 36 متهما 
الى محكمة اجلنايات املركزية، 
وكانت محكمة اجلنايات املركزية 
ق���د قضت في 8 يوليو املاضي 
باع���دام 24 متهم���ا في جرمية 
»مجزرة س���بايكر«، وأفرجت 
ع���ن أربعة آخرين ل���م تثبت 

ادانتهم.
من جه���ة أخ���رى، قتل 5 
أشخاص على األقل بينما أصيب 
15 آخ���رون، أغلبه���م عناصر 
ش���رطة، جراء انفجار سيارة 
مفخخة يقودها انتحاري وسط 
طوزخورماتو شرقي محافظة 
صالح الدين شمال العراق، مساء 
أمس األول، وفق مسؤول محلي. 
وقال »شالل عبدول« قائمقام 
طوزخورمات���و لألناضول ان 
»انتحاريا يقود سيارة مفخخة 
فجر نفسه عند نقطة تفتيش في 
مدخل ثانوية الصناعة بسوق 
شعبي وس���ط طوزخورماتو 
الواقعة على بعد 175 كلم شرق 
تكريت مرك���ز محافظة صالح 

الدين«.

أحد املتهمني لم يحضر اجللسة 
لدخوله املستشفى عقب اصابته 
بخفقان في القلب وارتفاع في 
ضغط الدم. وأوضح أن احملكمة 

عبدالستار بيرقدار - في تصريح 
صحافي - ان احملكمة اجلنائية 
املركزي���ة في بغداد بدأت أمس 
مبحاكمة املتهمني، مشيرا الى أن 

36 متهما ف���ي قضية »مجزرة 
سبايكر« الى 27 ديسمبر املقبل. 
وقال املتحدث باس���م السلطة 
القضائي���ة االحتادية القاضي 

� وكاالت: نف���ت  عواص���م 
الس���فارة األميركية في بغداد 
أم���س املعلومات التي حتدثت 
عن ني���ة الكونغرس األميركي 
التصويت على قرار بخصوص 
الع���راق، وذك���رت  تقس���يم 
السفارة في بيان ان »التقارير 
االعالمية التي نش���رت مؤخرا 
وحتدثت ع���ن نية الكونغرس 
التصويت على تقسيم العراق 
هي ببساطة تقارير عارية عن 
الصحة«. وأكدت ان »الواليات 
املتحدة كانت دوما وسوف تظل 
ملتزمة بدعمها لوحدة العراق 
مثلما كانت ومازالت تعارض 
اي تدخل اجنبي في الش���ؤون 
العراقية«، وشددت  السيادية 
على ان واشنطن ستواصل العمل 
مع الشركاء العراقيني من اجل 
تقويض واحل���اق الهزمية مبا 

يسمى تنظيم داعش.
اع���الم  وكان���ت وس���ائل 
وسياسيون عراقيون حتدثوا 
قبل ايام ع���ن نية الكونغرس 
األميركي التصويت على مشروع 
قرار تقس���م فيه الع���راق الى 
ثالث مناطق كردية وش���يعية 

وسنية.
في غض���ون ذل���ك، قررت 
املركزية  احملكم���ة اجلنائي���ة 
العراقية أمس تأجيل محاكمة 

نواب يعتزمون طرح صيغة جديدة لتفويض اإلدارة األميركية بشن حرب ضد »داعش«
واشنطن ـ أحمد عبداهلل

حتى اللحظة احلالية، لم يوافق الكونغرس على طلب تقدمت 
به اإلدارة األميركية إلعالن احلرب رسميا على داعش وذلك 

لتقنني نفقات وزارة الدفاع في مواجهة املنظمة اإلرهابية. 
وتبدو اإلدارة نفسها غير مهتمة كثيرا باحلصول على موافقة 

الكونغرس لشن احلرب ضد داعش، اذ انها تعتمد على مد 
تلقائي متكرر كل ستة شهور لتفويض شن احلرب العراقية 

في عام 2003 لتقنني موقفها، فإن الكتلة اجلمهورية في 
املجلس التشريعي تبحث اآلن احتماالت إعادة القضية إلى 

النقاش في الدورة اجلديدة التي ستبدأ بعد موسم العطالت 
املقبل في نهاية ديسمبر.

فقد اعلن عضو اللجنة الدائمة لالستخبارات في مجلس النواب 
آدام شيف انه يعتزم طرح صيغة مبكرة لقرار جديد بتفويض 

اإلدارة بشن احلرب ضد داعش في وقت ما من ديسمبر 
الستطالع آراء األعضاء قبل عرضها بصورة رسمية في 

الشهر التالي. وقال شيف وهو دميوقراطي »اعتقد أن الوقت 
قد حان اآلن ملنح اإلدارة تفويضا صريحا بشن احلرب ضد 

داعش. لقد تأخر األمر اكثر مما ينبغي«.

وقال رئيس اللجنة ذاتها ديفني نن وهو جمهوري انه عرف 
من بعض األعضاء الدميقراطيني انهم يعتزمون إعادة األمر 
للنقاش. وأضاف »إذا ما عرض الدميقراطيون صيغة مالئمة 

فإنني لن اتردد في دعمها وعرضها للنقاش على املجلس 
بأكمله اجتاها للتصويت«.

وكانت صيغة سابقة من تفويض شن احلرب ضد داعش قد 
طرحت، اال ان الكونغرس قرر جتميدها خوفا من حدوث 
تبعات غير محسوبة تشبه ما حدث في حالة تفويض شن 
احلرب في العراق، حيث ظلت املوافقة على ذلك التفويض 

تطارد أصحابها. بل إنها أدت إلى إنهاء احلياة السياسية لعدد 
منهم بعد أن انقلب الرأي العام األميركي وبات يعتقد أن تلك 
احلرب كانت كارثة املت ببالده من حيث النفقات في األرواح 
واألموال. وتأتي اهمية منح الكونغرس لتفويض جديد لشن 

احلرب ضد داعش في ظل اجتاهات تتشكل بسرعة بني 
االستراتيجيني االميركيني وترمي إلى توسعة مجال املواجهة 
العسكرية مع التنظيم االرهابي. وسوف يعني التفويض أن 

خطوات اإلدارة في محاربة داعش ستخضع بصورة مباشرة 
لرقابة متواصلة للتأكد من مدى جديتها وستحول دون حجج 
اإلدارة بأنها تواجه املنظمة بدون اسناد من املجلس التشريعي.
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املؤمتر العاملي ينطلق اليوم مبشاركة نحو 150 من قادة العالم وحضور 40 ألف شخص يقوم بتأمينهم 120 ألف جندي

باريس.. »اإلرهاب« يوحّد و»املناخ« يفرّق الزعماء
وزير الدفاع البريطاني يحذر من هجمات 

مماثلة لهجمات العاصمة الفرنسية

550 امرأة أوروبية انضممن لـ »داعش«

أملانيا تنوي نشر 1200 جندي 
ملساعدة فرنسا في قتال »داعش«

80% من اليابانيني يخشون وقوع 
هجمات إرهابية على غرار باريس

قال وزير الدف����اع البريطاني مايكل 
فالون إن مدن لندن ومانشستر وغالسكو 
ميكن أن تتعرض ب�»س����هولة« لهجمات 

كتلك التي حدثت في باريس.
وبني فالون ف����ي مقابلة مع صحيفة 
التليغراف: »هناك دائما خطر في احلرب، 
ولكن اخلطر األكبر يكمن في عدم القيام 
بش����يء ضد داع����ش وترك ش����وارعنا 
عرضة ملذبحة كتلك التي شاهدناها في 

باريس«.
وقال فالون ل�»بي بي سي« إنه ألمر 
خطير عدم محاولة القضاء على داعش 

باستخدام القوة.
وحتاول احلكومة البريطانية احلصول 
على دعم مجلس العموم لش����ن غارات 
جوية ضد مس����لحي تنظيم داعش في 

سورية.
لكن فالون أقر بصعوبة احلصول على 
الدعم الذي يطلبه في حال طلب جيرميي 
كوربن، زعيم ح����زب العمال من نوابه 

التصويت ضد فكرة الغارات اجلوية.

اما زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن 
فيقول إن التدخل في س����ورية قد يدفع 

البعض إلى تبني أفكار راديكالية 
إال أن جيرمي كوربن وفي حديث ل�»بي 
بي سي« قال إنه لم يتخذ أي قرار حول ما 
إذا نواب احلزب سيجبرون على التصويت 

ضد الغارات أم ال.
أكبر  وأضاف: »س����نجري مباحثات 
ونخرج باتفاق باس����م احلزب«، وكشف 
عن أن عددا من النواب أخبروه بأنهم لم 
يحددوا موقفهم بعد جتاه شن الغارات 

تلك.
ويقول مايكل فالون إنه يأمل في أن 
تشجع األحداث األخيرة على حدوث تغيير 

في املواقف.
وأضاف: »القوة اجلوية امللكية أحدثت 
فرقا في العراق، ويجب أن نضرب داعش 
بقوة وأن نتعامل مع عصابة املوت بشكل 
نهائي وحاسم«. وقال فالون: »هؤالء قوم 
ال ميكن أن تتف����اوض معهم، والتعامل 

الوحيد معهم هو بالقوة فقط«.

القاهرة � العربية.نت: قال مرصد األزهر 
الشريف، في تقرير جديد له، إن »داعش« 
يستهدف احلس����ابات الشخصية ألفراد 
يبدو على تكوينهم الهشاشة ويعانون من 
ضعف الهوية أو سيطرة األهل عليهم، أو 
يعانون العديد من املشاكل االجتماعية.

وأضاف التقرير ان معظم املنضمني من 
القصر الذين تتراوح أعمارهم بني 17 و18 
عاما، أغلبهم من أبناء املغاربة، فإن أكثر ما 
يغريهم هو صورة البطل التي يحلمون أن 
يكونوا عليها في دولة اخلالفة املزعومة 
التي تنتهي بهم بارتكابهم القتل، أو أن 
يوظفهم داعش للتعبئة وتعمير املناطق 
التي يفرض عليها سيطرته في سوريا. 
وقال املرصد في تقريره إن أوروبا بأكملها 
تعاني من وصول هذا الوباء إلى أبنائها، 
فقد تكررت األنباء حول جتنيد »داعش« 
ألفراد من مختلف الدول األوروبية، فحتى 
مايو 2015 انضم من اإلجنليزيات حوالي 
20 فتاة حس����ب البالغات الرسمية من 
األسر في بريطانيا، بينما تشير األرقام 
الفعلية إلى أن هن����اك حوالي 40 حالة 
اختفاء أخرى دون اإلبالغ عنها وفي أملانيا 
تش����ير التقديرات إلى أن هناك 100 فتاة 
وامرأة من أملاني����ا انتقلن إلى »داعش« 

تتراوح أعمارهن بني 16 و27 عاما.
وأوض����ح املرصد ان معظم النس����اء 
الغربيات الالتي يس����افرن إلى »داعش« 

من بريطانيا وهولندا وفرنسا والنمسا، 
وقد انضم حتى مطلع هذا العام حوالي 

550 امرأة، كثير منهن قاصرات.
وأش����هر احلاالت »أقص����ى محمود« 
البريطانية ذات ال� 20 ربيعا، والتي كانت 
تنشر رسائل عبر اإلنترنت وتعمل على 

جتنيد املزيد من الفتيات.
وقال املرص����د في تقريره الذي أعده 
قسم اللغة اإلسبانية: »ال يختلف احلال 
في إسبانيا كثيرا عن بقية دول أوروبا، 
إال أنها قد تس����جل نس����با أقل من حيث 
أعداد املنضمني لداع����ش، وقد بلغ عدد 
املنضمني إلى تنظيم داعش من إسبانيا 
حتى اآلن 130 ش����خصا على األقل، %15 
منهم من النساء الالتي تتراوح أعمارهن 
ب����ني 14 و22 عاما، ومعظمهن من اجليل 
الثاني م����ن املهاجرين املغاربة ويحملن 

اجلنسية اإلسبانية«.
وأوضح املرصد أن العديد من الدول 
األوروبي����ة ومن بينها إس����بانيا تعاني 
من تكرار وجود عش����رات ورمبا مئات 
من حاالت التجنيد لصفوف داعش بني 

صغار السن.
ويعتمد التنظيم على سهولة جتنيد 
حديثي العهد باإلسالم وكذلك املسلمني 
بالبل����دان الغربية، ألن إقناعهم باألفكار 
املغلوط����ة ع����ن اجلنة واجلهاد أس����هل 

بكثير.

برلني � أ.ف.پ: أعلنت املانيا انها تنوي 
نشر حوالى 1200 جندي ضمن طائرات 
وسفن ملساعدة فرنسا في قتال »داعش« 
في س����وريا، وهذا ما س����يجعل من هذه 
اخلطوة اكبر مهمة تقوم بها في اخلارج. 
وقال رئيس هيئة اركان اجليش فولكر 
فيكر في تصريح لصحيفة بيلد:»من وجهة 
نظر عسكرية، ان عدد اجلنود الضروري 
لتأمني عمل الطائرات والسفن، يجب ان 

يناهز 1200«.
واض����اف ان املهم����ة ميك����ن ان تبدأ 
»بس����رعة كبيرة بعد صدور تفويض« 

في هذا الشأن.
وقد اعلنت املانيا التي حتفظت فترة 
طويلة على تدخل عسكري في سوريا، 
موافقته����ا املبدئية اخلمي����س على مثل 
هذه املهمة اث����ر اعتداءات باريس، لكنها 
لم تقدم تفاصيل حول عدد اجلنود الذين 

سيشاركون في املهمة.
وهي تريد ارسال فرقاطة حلماية حاملة 

الطائرات شارل ديغول في البحر املتوسط، 
وطائرات استطالع واخرى لتزويد الوقود، 
في اطار عملي����ات قصف مواقع داعش. 
وأوضح رئيس هيئ����ة االركان ان بالده 
سترسل ما بني 4 و6 طائرات استطالع 
تورنيدو، بحيث تتمكن من القيام بعمليات 

تناوب متواصلة في االجواء.
وس����تتمركز في قاعدتني مختلفتني. 
وقال »جنري مناقشات في هذا الشأن مع 
تركيا واالردن بخصوص قاعدتي اجنرليك 
وعمان اجلويتني«. وتضم قاعدة اجنرليك 
وحدات من القوات اجلوية االميركية في 

اوروبا لدعم عمليات احللف االطلسي.
وبعد القرار املبدئي، سيصدق مجلس 
الوزراء األملاني رسميا الثالثاء، على هذا 
التدخل العسكري قبل تصويت النواب 
الذي يفترض أال تعترضه اي مش����كلة، 
نظرا الى االكثري����ة العريضة جدا التي 
ميتلكها حتالف املستشارة انغيال ميركل 

في البوندستاغ.

طوكيو � أ.ش.أ: كش����ف استطالع 
للرأي أجرته وكال����ة أنباء »كيودو« 
اليابانية أمس عن أن 80% من املواطنني 

اليابانيني الذين استطلعت آراءهم 
يخشون وقوع حوادث إرهابية في 
بالدهم مثل تلك الهجمات األخيرة التي 
اجتاحت باريس وأسفرت عن مقتل 

130 شخصا. 
ووجد اس����تطالع الرأي أيضا أن 
نسبة التأييد حلكومة رئيس الوزراء 
الياباني شينزو آبي ارتفعت إلى %48.3 
بعد أن كانت تبلغ 44.8% في أكتوبر 
املاضي، في حني أن 40.4% من املشاركني 
في االستطالع قالوا إنهم ال يؤيدون 
مجلس الوزراء الياباني، لتسجل نسبة 

معارضة احلكومة اليابانية انخفاضا 
عن سابقتها، والتي بلغت %41.2. 

وفي أعقاب هجمات باريس في 13 
نوفمبر، والتي زعم مسلحو تنظيم 
)داعش( اإلرهابي مسؤوليتهم عنها، 
قال 79.7% ممن شملهم االستطالع إنهم 
يعتقدون أنه من املمكن أن تقع حوادث 

مميتة مماثلة في اليابان. 
واجلدي����ر بالذك����ر أن احلكوم����ة 
الياباني����ة تقوم بوض����ع الترتيبات 
النهائية لتشكيل فرقة عمل داخل وزارة 
اخلارجية من ش����أنها أن تلعب دورا 
رئيسيا في جمع املعلومات املتعلقة 
باإلرهاب في البالد وخارجها يوم 8 

ديسمبر املقبل.

شريط الصق و500 يورو.. كل ما يلزم لتهريب السالح إلى قلب أوروبا
بلغراد بروكسلـ  رويترز: هل حتتاج إلى كالشنيكوف 
في بلجيكا؟ يرى نيماك الصربي أنه ال توجد مشكلة، 
فنحو 500 يورو تكفي لشراء السالح ومكان إلخفائه 

في سيارة أو شاحنة قادمة من منطقة البلقان.
حتدث نيماك الذي شارك في احلروب اليوغوسالفية 
ــاحنات خارج العاصمة  ــع »رويترز« في محطة للش م
ــه. لكنه  ــلحة بنفس الصربية، فقال إنه ال يهرب األس
ــحن البنادق الهجومية من  ــتطيعون ش يعرف من يس
النوع الذي استخدم في اعتداءات باريس، ويقول نيماك 
ــلحة التي كانت تخص  إن منطقة البلقان متتليء باألس

اجليش اليوغوسالفي.
ــل والتفجيرات هي اخلطر  ولفترة طويلة ظلت القناب
ــددون في أوروبا. إال أن  ــي الذي ميثله املتش الرئيس
الهجمات التي شنها إرهابيون فرنسيون وبلجيكيون 
ــورية على مدار السنة األخيرة سلطت  عائدون من س
الضوء على طرق تهريب السالح إلى قلب أوروبا الذي 
ــنوات عديدة مجال تخصص عصابات البلقان  ظل لس

التي تعد مصدرا لتوريد املجرمني في غرب أوروبا.
ولم يتضح مصدر األسلحة التي استخدمت في هجمات 
ــرت امس االول أنها من دفعة  باريس، لكن تقارير ذك
ــا في بلغراد في أواخر الثمانينات، غير أن  مت تصنيعه
الواضح هو أن األسلحة جتد طريقها على نحو متزايد 

إلى أيدي املتطرفني.
ــما حركيا هو األملاني  ــتخدم اس وقال نيماك الذي يس
»الزوايا والشقوق كثيرة في السيارة أو الشاحنة حيث 
ميكنك أن تخبئ بندقية مفككة..والبعض يخبئها في خزان 

الوقود«، وعرض شريكه ميالن قائمة أسعار لألسلحة 
املهربة من يوغوسالفيا وألبانيا وترسانات أخرى.

ويصل السعر إلى 700 يورو  للبندقية إيه كي 47 املصنعة 
ــالفيا، أما األلبانية أو النسخ الصينية من  في يوغوس
عهد احلكم املاوي في تيرانا فأرخص من ذلك. وأضاف 
أن »األسلحة ذات كوامت الصوت أغلى سعرا... وكذلك 
ــهل إخفاؤها فتكلفتها  ــادق نصف اآللية التي يس البن
أعلى«، وقال ميالن »املسدسات مازالت أرخص إلى حد 
ما، فسعر الواحد نحو 150 يورو«. وتوضح هذه القائمة 

مدى املشكلة التي تواجهها الشرطة في أوروبا.
ــرطة باالحتاد  ــال روب وينرايت رئيس وكالة الش وق
ــر االرهابي... يعمل على  االوروبي )يوروبول( »اخلط
احلدود بني اإلرهاب واجلرمية اخلطيرة«، وحذر البرملان 
االوروبي االسبوع املاضي من احتمال وقوع هجمات 
ــلحة باعتها شبكات اجلرمية في  أخرى باستخدام أس

البلقان جلهاديني نشأوا في الدول الغربية.
وهذا اخلطر ليس جديدا. وليست بجديدة أيضا الصلة 
بني البلقان وفرنسا وكذلك باألخص بلجيكا حيث تظهر 
بيانات الشرطة ضبط ما يقرب من 6000 قطعة سالح 
ــلحة  ناري كل عام وهو ما يزيد على ما يضبط من أس

في فرنسا كلها.
ــق اخلناق على عمليات  ــاعي املبذولة لتضيي لكن املس
التهريب تواجه صعوبات في مجاراة األحداث باإلضافة إلى 

تزايد مسارات التهريب ومنها ليبيا وشرق أوكرانيا.
ورغم أن االسلحة كلها حتمل االسم كالشنيكوف فهي 
ــنوات بعيدة  ــخ مختلفة صنعت منذ س في الغالب نس

في شركات حكومية في يوغوسالفيا وألبانيا والصني 
وليس لها صلة بالشركة التي حتمل هذا االسم اليوم. 

ولم يتسن االتصال بالشركة للتعليق.
وقد وقعت هجمات 13 نوفمبر بعد ساعات من كشف 
وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف النقاب عن خطة 

عمل ملكافحة التهريب من الشرق.
ورغم كل اإلصرار اجلديد لدى االحتاد االوروبي على 
تشديد الرقابة على احلدود وسد الثغرات في القوانني 
ــريعة  ــلحة الهجومية س التي حتظر فعليا ملكية االس
ــرطة  ــك نيماك وميالن وأحد ضباط الش الطلقات يش
ــاء على هذه التجارة. وقال  الصرب في إمكانية القض
ضابط الشرطة الصربي املشارك في عمليات مكافحة 
التهريب إن احملققني كشفوا النقاب رمبا عن ثلث الشحنات 
في أفضل األحوال. وفسر ذلك بقوله إن املشكلة تكمن 
ــلحة، وروى حكاية رجل قال  ــي ضخامة أعداد األس ف
ــدود الصربية مع االحتاد  ــاط اجلمارك على احل لضب
االوروبي إنه موسيقي وليس لديه ما يعلن عنه سوى 

آلة االكورديون القدمية.
وعندما فتش الضباط سيارته وجدوا فتحة في خزان 
الوقود مغطاة بشريط الصق وعثروا على 20 مسدسا 
ــدس في  ــه. وفي مرة أخرى مت العثور على مس بداخل
ــدس  كيس من املأكوالت اجلاهزة وكذلك عثر على مس

في شطيرة.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 80 مليون قطعة سالح 
ناري في االحتاد االوروبي. لكنها في الغالب إما مملوكة 

للدولة أو مرخصة مبقتضى نظام دقيق.

)أ.ف.پ( اعتراضا.. مئات األحذية في ساحة اجلمهورية 

والنفايات والطاقة( وانبعاثات 
الغ����ازات الدفيئة الى أدنى حد 
وعل����ى الصعيد األمني اتخذت 
فرنسا تدابير أمنية مشددة في 
ظل حالة الطوارئ التي اعقبت 
هجمات 13 نوفمبر حيث قامت 
بنشر 120 الف من قوات الشرطة 
واجليش في جميع إرجاء البالد 
لتامني نحو 40 الف زائر ومشارك 
باملؤمتر كما قامت بتشديد الرقابة 
على حدودها الوطنية وفي مقر 

انعقاد املؤمتر. 

تظاهرات في سيدني ولندن 
الى ذلك، تظاهر عشرات آالف 
األشخاص في اس����تراليا قبل 
التجمعات املقررة في لندن وريو 
ونيويورك، في اليوم الثالث من 
املسيرات العاملية ملطالبة رؤساء 
الدول واحلكومات ال� 150 الذين 
سيجتمعون اليوم في فرنسا 
بالتوصل الى اتفاق طموح خالل 

املؤمتر العاملي حول املناخ.
ومنذ اجلمعة نظمت عشرات 
التظاهرات في كل انحاء العالم 
للمطالبة بإجراءات قوية ملكافحة 
ظاهرة االحتب����اس والضغط 
على ممثلي الدول ال�195 الذين 
سيلتقون في لوبورجيه شمال 

باريس حتى 11 ديسمبر.
وامس حتديدا فقد خرج 45 
الف شخص في سيدني )جنوب 
شرق اس����تراليا( و5 آالف في 
اديالييد )جنوب( في حني خرج 
ألف حتت االمطار الى شوارع 
سيول ونظمت تظاهرة ايضا 
في نيودلهي ويتوقع ان تنظم 
حتركات مماثلة في كل من لندن 
وريو دو جينيرو ونيويورك 

ومكسيكو خالل النهار.

مصر تشارك بقوة 
تش����ارك مصر بق����وة في 
فاعليات قم����ة املناخ هذا العام 
حيث انها ترأس مؤمتر وزراء 
البيئة األفارقة كما أن الرئيس 
عبد الفتاح السيسي سيتولى 
رئاس����ة جلنة رؤس����اء الدول 
واحلكوم����ات األفارقة املعنية 
بتغير املن����اخ.  ومن املقرر أن 
يلق����ي الرئيس بيانا نيابة عن 
ال����دول االفريقية للتعبير عن 
موقفه����ا الداع����م للتوصل إلى 

اتفاق مل����زم حول تغير املناخ 
يتس����م باملوضوعية ويراعي 
حق����وق كل األط����راف ويقوم 
على مبدأ املسؤولية املشتركة 
وتباين األعباء بني الدول املتقدمة 
والنامية في التخفيف من حدة 
التغي����رات املناخية والتكييف 
معها. كما س����تعبر مصر عن 
ش����واغل دول القارة االفريقية 
وحقها في احلصول على التمويل 
والقدرات التكنولوجية واخلبرات 
الفنية الالزمة ملساعدتها على 
التحول نحو االقتصاد األخضر 
والتنمية املستدامة، وسد الفجوة 
التمويلية التي تواجهها حتى 
عام 2020 من أجل التكيف مع 

التغيرات املناخية. 

األحذية تنتصر
قام اآلالف من الفرنس����يني 
امس بوضع أحذيتهم في ساحة 
»الربوبليك« في قلب العاصمة 
الفرنس����ية بعد قرار احلكومة 
الفرنسية بحظر التظاهر خالل 
انعقاد قمة املناخ في باريس التي 
تنطلق رسميا غدا مبشاركة 147 

من ملوك ورؤساء العالم. 
وقرر الفرنسيون املدافعون 
عن البيئة االلتفاف حول حظر 
التظاهر مبلء ساحة اجلمهورية 
بنح����و 10 آالف حذاء وذلك في 
خطوة رمزي����ة � وافقت عليها 
مديرية شرطة باريس � ملطالبة 
ق����ادة العال����م احلاضرين في 
قمة املن����اخ باعتماد قرار ملزم 
وطموح ملكافحة االختالل املناخي 

واألخطار الناجمة عنه. 
هذا وقد اس����تخدمت قوات 
االمن الفرنس����ية الغاز املسيل 
للدموع امس في باريس الحتواء 
مئات من احملتجني الذين حتدوا 
حظر التظاهر املفروض للتنديد 
ب� »حالة الط����وارئ املناخية« 
عشية مؤمتر لالمم املتحدة حول 
املناخ. وافاد صحافيون من وكالة 
»فرانس ب����رس« بأن محتجني 
بعضهم ملثم قاموا بإلقاء احذية 
وزجاجات على الشرطة املنتشرة 
بأعداد كبيرة.  كما القى بعضهم 
حاجزا حديديا على قوات األمن 
التي ردت بداية باستخدام القنابل 
املسيلة للدموع ثم بدأت مبالحقة 

املتظاهرين.

زيادة مواردها من الطاقة النظيفة 
لتش����كل 20% من احتياجاتها 
الوطنية. كما وافقت على وضع 
آلية مراجعة كل خمس سنوات 

لزيادة املساهمات الوطنية.
وتكثف باري����س جهودها 
لتجاوز التباين حول الش����ق 
القانوني لنص االتفاق، فالواليات 
املتحدة أبدت حتفظها حيال أي 
اتفاق إلزام����ي نظرا لصعوبة 

متريره بالكونغرس.
كما ان هن����اك نقطة أخرى 
أساسية تتعلق بالتمويل، ففي 
كوبنهاجن تعهدت الدول الغنية 
بضخ 100 مليار دوالر سنويا 
بحلول 2020 لدعم الدول النامية 
ولم يتم االتفاق سوى على 62 
مليار دوالر في عام 2014 وفقا 
ملنظمة التع����اون االقتصادي 

والتنمية.
وفي حال فش����ل القادة في 
التوصل إلى مثل هذه املعاهدة 
فإن العلماء يحذرون من أن العالم 
س����يصبح غير صالح للحياة 
البشرية وسيش����هد عواصف 
شديدة وجفاف وارتفاع منسوب 
مياه البحر لتغرق مس����احات 

واسعة من اليابسة. 
وتنتهج الدولة الفرنس����ية 
في هذا املؤمتر سلوكا منوذجيا 
من حيث البيئة وتنفذ برنامج 
عم����ل يتيح تقلي����ص التأثير 
الناجم عن االجتماع من حيث 
استهالك املوارد الطبيعية )املاء 

باريس � سيدني � وكاالت: 
تشهد العاصمة الفرنسية باريس 
اليوم االفتتاح الرسمي للدورة 
21 ملؤمتر األطراف في اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير 
املناخ حيث يس����يطر الهاجس 
األمني ومعاجلة اإلرهاب على 
القمة التي الزالت تشهد اختالفا 
حول احلد من التغيرات املناخية، 
حيث سيقوم الرئيس الفرنسي 
فرانس����وا هوالند بإلقاء كلمته 
أمام املؤمتر في الساعة ال�11 بعد 
الوق����وف دقيقة صمت تكرميا 
لذكرى ضحايا هجمات باريس 

اإلرهابية. 
وسيش����ارك نحو 150 من 
قادة العالم من بينهم الرئيس 
األميركي باراك أوباما والصيني 
شي جينبينج ورئيس وزراء 
الهند نارندرا مودي والرئيس 
الروس����ي فالدميير بوتني، في 
افتتاح املؤمتر الذي من املقرر 
أن يتم خالله التوصل إلى أول 

معاهدة عاملية بشأن املناخ. 
وحتشد فرنسا طاقتها العتماد 
اتفاق عاملي حول املناخ من شأنه 
أن يل����زم كل اجله����ات املعنية 
باحلد من االنبعاثات املتسببة 
في االحتب����اس احلراري وذلك 
بغية احتواء ارتفاع درجة حرارة 
الكرة األرضية مبعدل درجتني 
مئويتني مقارنة بالعصر ما قبل 
الصناعي )في عام 1850(، وذلك 
عن طري����ق احلد من انبعاثات 
الكربون املسؤولة عن التغير 
املناخي ووضع اإلطار لالنتقال 
إل����ى مجتمع����ات واقتصادات 
خفيضة الكربون وقادرة على 

مواجهة تغير املناخ. 
وتسعى فرنسا الى انتزاع 
اتفاق قابل للتنفيذ اعتبارا من 
2020 الحت����واء ارتفاع حرارة 
األرض حتت مستوى درجتني 
مئويتني وهذا يتطلب تقليص 
الغازات الدفيئة بنس����بة %70 
بحل����ول 2050. وقد دعا االمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون 
»قادة العالم للتوصل الى توافق« 
مشددا على »ان االتفاق املثالي 
غير موجود«. ويهدف االحتاد 
األوروبي من جانبه إلى تقليص 
ما ال يقل عن 40% من انبعاثاته 
من الغازات الدفيئة بحلول 2030.  
وقد التزم����ت الواليات املتحدة 
ثاني اكبر ملوث للبيئة في العالم 
بخفض انبعاثاتها من الغازات 
الدفيئة من )26 - 28%( بحلول 
2025 وذلك مقارنة بعام 2005. 
فيما تعه����دت الصني التي تعد 
أكبر مصدر لالنبعاثات املسببة 
لالحتباس احلراري في العالم 
باحلد من الغازات الدفيئة مع 

آالف املدافعني 
عن البيئة يضعون 

أحذيتهم في ساحة 
»الربوبليك« 

تظاهرات وتعبئة 
في سيدني ولندن 
للتوصل إلى اتفاق 

طموح 

مصر تشارك بقوة 
للدفاع عن حقوق 

الدول األفريقية

حتليل إخباري

متظاهرون يشتبكون مع شرطة مكافحة الشغب خالل تظاهرة ضد ظاهرة االحتباس احلراري  )أ.ف.پ(



خرابيش نكشة
نائب اإلعادة »املس���تقبلى« ورئيس الن���ادى األبيض هاجم 
املرش���ح الرئاسى السابق.. وانت بتشتغل أيه؟ والشيكات اللى 
أخدتها من احلزب الوطنى مش فس���اد برضه؟ والشرطة اللى 

بتهاجمها دى جاملتك فى قضية بنتك؟!!

»عكشه« قاطع حديث سيادة »املشتشار« أثناء هجومه على 
املطربة »أصالة« ملطالبتها برحيل »األس���د« قائال: »عايز أسال 
حضرتك س���ؤال.. إحنا ش���تمنا كام واحد حلد دلوقتى عايزين 

نعدهم علشان منتوهش؟!«.

مرشح حيعيد بيقولك 
لو جنحت حارشح نفسى 

لرئاسة املجلس.

وايه املشكلة، هى يعنى جت 
عليه، اهو متعود من زمان يرفع 

ايده ويوطى راسه!

ياسين
بهية

كوبرا

»مشروع السعادة« ابتكار جديد لشاب يدعى لبيب عزت، 
يقيم من خالله جلسات للضحك اجلماعى للتخلص من 
االكتئاب.. وليه اللف والدوران.. استنى جلسات املجلس 

اجلديد.. وهيبقى الضحك ببالش!! صفحة تهتم بشؤون مصر مصرية
وتبحر في ملفاتها بالتحليل وتناقش 
قضايا المغتربين وتبحث عن حلول لها
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بقلـم: حسام فتحي
طيب!!!

لست متشائما وال صاحب نظرة سوداوية، وإمنا 
هو شعور كل محب ملصر يتمنى لها التقدم 

واالزدهار واالستقرار.. هى مقدمة بسيطة قبل 
الدخول املباشر إلى ما أريد احلديث عنه والتأكيد 

عليه بعد تردى األوضاع املعيشية للمواطن 
البسيط الذى ينحنى ظهره وتفنى حياته فى 

البحث عن لقمة العيش.
ال شك ان اجلميع على يقني بأن مصر حتتاج 

الى نفضة قوية وتطوير جذرى إلعادة بناء ما مت 
تدميره خالل السنوات األخيرة املاضية.. وحتتاج 

الى تنمية حقيقية وخطوات عملية فعلية قابلة 
للتنفيذ على أرض الواقع تكون قادرة على إعادة 

التوازن إلى الشارع املصرى فى مختلف املجاالت، 
وقادرة أيضا على تلبية متطلبات املواطن العادى 

ومن يعيش حتت خط الفقر الذين يتجاوز عددهم 
14 مليوناً و400 ألف مصرى طبقا لتقرير معهد 

التخطيط القومى.
ولكم أن تعلموا أن عدد األطفال الذين يعيشون 
فى أسر حتت خط الفقر القومى بلغ 9.2 ماليني 
طفل وهناك 7.5 ماليني طفل معرضون للوقوع 

حتت خط الفقر القومى مستقبال، وهذا العدد من 
أطفالنا يقع اليوم بني خطى الفقر األعلى واألدنى 

وما يزيد على 22 مليون مصرى ألسر يقل إنفاقها 
االستهالكى عن قيمة »خط الفقر القومى« خالل 

عامى 2012و2013 طبقا ألحدث تقارير اجلهاز 
املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.

أما على صعيد التعليم »فحدث بال حرج«، فارتفاع 
معدل األمية فى مصر يعد السبب الثانى، بعد 

ارتفاع معدل النمو السكاني، لتدنى ترتيب مصر 
فى تقرير التنمية البشرية حيث تبلغ نسبة األمية 

فى مصر نحو 35%، كما أن التعليم فى مصر 
يواجه بعض االختالالت حيث تبلغ نسبة املبانى 
املدرسية غير الصاحلة 21.4%، وكشف خبراء فى 
التعليم سر حصول مصر على صفر فى التعليم، 
بعد أن أصدر املنتدى االقتصادى العاملى تقريره 
عن مؤشر التنافسية السنوى لعامى 2016/2015 

فى مجال التعليم، واحتلت مصر املرتبة قبل 
األخيرة لتسبق »غينيا«، على مستوى 140 دولة 
فى العالم هو ضعف اإلنفاق، إضافة إلى جتاهل 
احلكومات املتتالية وضع إستراتيجية واضحة 

ومحددة للنهوض بالعملية التعليمية.
أما األوضاع الصحية فال حتدثنى عنها.. فقد 

وصلت من السوء الى حد ال ميكن التعايش معه 
سواء على مستوى اخلدمات الصحية املقدمة 

أو املنشآت الصحية التي ال ترقى الى ادنى 
املستويات املطلوبة وقلة عدد املستشفيات 

واالسرة حتى وصل احلال الى »22« سريرا لكل 
ألف مواطن والرعاية املركزة تواجه حتديا كبيرا 

بسبب عدم توافر القوى البشرية املتخصصة 
لتشغيل الطاقة الكاملة لها.

عندما نطالع تلك األرقام املخيفة نصاب بالهلع 
من القادم، فإصالح األوضاع يحتاج الى سنوات 

وسنوات ويحتاج ايضا الى خطط تطويرية ميكن 
تنفيذها على أرض الواقع، إال أن تنفيذها يحتاج 

حلكومة قوية قادرة على تنفيذ القانون على 
اجلميع متتلك من القوة ما يؤهلها لتنفيذ اخلطط 
والبرامج بكل شفافية، وحتتاج ايضا لشعب قادر 
على العمل والعطاء لتخرج تلك اخلطط الى النور 

وحتقق اهدافها حتى ال نكون »محلك سر«.
وحفظ اهلل مصر وأهلها من كل مكروه.

»محلك سر«..

نفت عمة الطفلتين المصريتين اللتين 
توفي والداهما في حادث التدافع بـ »منى« 
أثناء أداء مناسك فريضة الحج، ما نشرته 
بعض الصحف المحلية وأيضا المصرية 
وكذلك بعض مواقع التواصل االجتماعي 
بان الجالية المصرية في الكويت قررت 
التكفل بالطفلتين فاطمة الزهراء أحمد 

صابر عوض عبدالعزيز، البالغة من العمر 6 
أعوام، وشقيقتها هاجر أحمد صابر عوض 
عبدالعزيز، والتي لم تتجاوز عامها الثالث، 
واللتين توفي والداهما في حادثة التدافع 

التي وقعت في مشعر منى في موسم الحج 
األخير. وذكرت لـ »األنباء« ان ما تردد بهذا 
الخصوص »عار تماما عن الصحة« وتحديدا 

قرار التكفل بالطفلتين، ومؤكدة ايضا انه 
ال علم لها بان وزير الخارجية امر بالتحرك 
الفوري للتواصل معي وبحث كيفية تقديم 
المساعدة للطفلتين في هذا الظرف األليم.
كما نفت ما نشر بانها تعاني من ظروف 

اقتصادية عسيرة يتعذر معها تدبير نفقات 

الطفلتين وهو ما نشر ايضا لألسف في 
االخبار المتداولة.

وأشارت عمة الطفلتين الى أن السفارة 
المصرية بدأت بالتحرك الفعلي بعد انتشار 

خبر وفاة والدي الطفلتين، حيث قاموا 
بالتواصل للمطالبة باألوراق الرسمية من 
شهادات ميالد للطفلتين وشهادات وفاة 
الوالدين، ومضيفة ان »القنصلية« قامت 
بإرسال تلك االوراق الى مصر والتي تم 

تسريبها الحقا الى وسائل االعالم.
وأعربت عمة الطفلتين عن استيائها من 

نشر بيانات مفصلة عن الطفلتين واإلشارة 
إلى اسميهما الخماسي والتشهير بهما 

واالدعاء بأن حالة العمة االقتصادية متعثرة 
جدا لالتجار بحالتهما ووضعهما النفسي 
لمجرد نسب الفضل واإلنجاز إلى اناس 
لم يقدموا أي جهد لعالج هذا الملف من 

االساس ودون النظر الى الحالة االنسانية 
للطفلتين، وما نتج عن ذلك من ضرر أدبي 

ومعنوي.

عمة يتيمتي »حادث منى«: لسنا في حاجة ملساعدة 
»اخلارجية« وما نشر عن وضعي املادي »كاذب وغير حقيقي«

منطقة حرة غدًا بدء تلقي طلبات الشباب 
للحصول على القرض السلعي

القاه����رة -أ.ش.أ: أعلن����ت وزارة التموي����ن 
والتجارة الداخلية، أنه واعتبارا من الغد الثالثاء 
س����يتم فتح باب التقدم لتلقي طلبات الشباب، 
للحص����ول على قروض مش����روع جمعيتي من 
خالل مكات����ب الصندوق االجتماع����ي للتنمية، 
والتي س����تتراوح قيمتها من 50 ألف جنيه إلى 
100 ألف جنيه للقرض الواحد، ويتم اإلش����راف 
عليها كحق امتياز للمجمعات االستهالكية عن 
طريق الش����ركة القابضة للصناعات الغذائية، 
وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب، وزيادة 
املنافذ السلعية والتموينية للمواطنني، وطرح 
السلع بأسعار مخفضة. وقال د.خالد حنفي وزير 
التموين والتجارة الداخلية، إن هناك تسهيالت 
للشباب، حيث يوجد نظام الشباك الواحد، ويقوم 
الشاب من خالله بإنهاء اإلجراءات مرة واحدة، 
وعمل نظام إلكتروني يبني حركة تداول السلع 
والبيع بني الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
واملجمعات االستهالكية ومنافذ الشباب السلعية 

لضبط املنظومة. 
وتتضمن ش����روط احلص����ول على القرض 
الس����لعي أن يكون لدى املتقدم مساحة محل ال 
يقل عن 30 مترا سواء إيجار قدمي أو جديد بشرط 
أن تكون مدته ال تقل عن 5 س����نوات أو متليك، 
والسن ال يقل عن 21 عاما وال يزيد عن 45 عاما، 

وحاصل على مؤهل متوس����ط وما فوق، وأدى 
اخلدمة العسكرية أو أعفي منها بالنسبة للذكور، 
وكامل األهلية وصحفيته اجلنائية خالية من أي 
أحكام وال يعمل باحلكومة أو القطاع العام، وأال 
يكون عليه قروض للصندوق االجتماعي، على أن 
يكون بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح 

4 شهور وتسدد على 5 سنوات.
من جهة اخرى، أعلن د.مصطفى مدبولى، وزير 
اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، وضع 
هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة خطة متوسطة 
املدى للتنمية املستدامة للمدن اجلديدة، تهدف 
إلى تطوير وتنمية البنية األساس����ية، وتوفير 
املباني اخلدمية املختلفة، لتقدمي خدمة متميزة 

لسكان هذه املدن.
وقال الوزير إن اخلطة التي مت وضعها في مجال 
البنية األساسية على املدى القصير 2016/2015، 
والتي يتم تنفيذها حاليا، تهدف إلى تخصيص 
12.9 مليار جنيه، لتوصي����ل املرافق ل� 30 ألف 
فدان، واس����تكمال تنفيذ 8 محطات ملياه الشرب 
و3 محطات للصرف الصحي، والبدء في تنفيذ 
املرحلة الثانية ل� 3 محطات مياه شرب، وتنفيذ 
4 محطات للصرف الصحي، فضال عن البدء في 
تنفي����ذ 8 محطات كهرب����اء، موضحا أنه يجرى 

تنفيذ 10 محوالت كهرباء.

معتز األلفي

لتنشيط السياحة الكويتية وتنمية االستثمارات في سيناء

األلفي: مجلس التعاون املصري ـ الكويتي يجتمع
في شرم الشيخ مبشاركة القوات املسلحة

بعضها حتت الدراسة والبعض 
اآلخر لم يجد اجلانب الكويتي 
انها مشجعة على االستثمار 
ولذلك يبحث في مشروعات 

تنمية سيناء.
إلى أن املطلوب  وأش����ار 
إصدار قانون خاص لتنمية 
س����يناء جل����ذب املزي����د من 
اليها والعودة  االستثمارات 
إلى القانون رقم 43 لس����نة 
1974 االستثمار القدمي لتوفير 
املزاي����ا واحلوافز إلى جانب 
العودة لقانون رقم 1 لس����نة 
1973 للمشروعات السياحية 
الذي كان يوفر اإلعفاءات من 
اجلمارك والضرائب ويشجع 
على االستثمارات السياحية 
بص����ورة كبي����رة. وأكد ان 
� املصري  الكويتي  التعاون 
خالل الفترة املقبلة سيكون 
قويا جدا في مختلف القطاعات، 
خاصة مع توجه أمير الكويت 
لتشجيع االستثمار في مصر 

بشكل كبير.

إلى ش����رم  رح����الت يومية 
الش����يخ، ما سيشجع سفر 
الكويتي����ني وع����ودة حركة 
الس����ياحية ال����ى املنتج����ع. 
وأضاف انه وفي ذلك اإلطار 
يهدف االجتماع أوال لتنمية 
السياحة وتطويرها في شرم 
الشيخ، وثانيا سيقوم ممثلون 
من القوات املسلحة املسؤولة 
عن تنمية سيناء بطرح قائمة 
من املشروعات االستثمارية 
أم����ام اجلان����ب الكويتي في 
مشروعات خدمية في سيناء 
مثل بناء مدارس ومستشفيات 
وخدمات، موضحا ان تواجد 
القوات املسلحة سيوفر األمن 
واألمان للمشروعات املطروحة 

للمستثمر الكويتي.
وح����ول خط����ة املجلس 
املشترك منذ تأسيسه بداية 
الت����ي كانت  الع����ام احلالي 
تس����تهدف إقامة مشروعات 
استثمارية متنوعة بنحو 4 
مليارات دوالر أوضح االلفي أن 

الثقة في السياحة في جنوب 
سيناء عقب األزمة التي متر 
به����ا مصر من ج����راء حادث 

الطائرة الروسية.
وقال األلفي ان تنش����يط 
الس����ياحة الكويتية جلنوب 
سيناء يأتي في إطار توجهات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
الذي أعطى  صباح األحم����د 
الكويتية  تعليماته للشركة 
للطيران بأن تقوم بتيس����ير 

القاهرة ـ ناهد إمام

يعق����د مجل����س التعاون 
الكويت����ي اجتماعا  املصري 
يومي 9 و10 ديسمبر في شرم 
الشيخ برئاسة محمد جاسم 
الصقر للجانب الكويتي ومعتز 
األلفي رئيس اجلانب املصري، 
حيث يضم الوفد من اجلانبني 
22 م����ن كبار املس����تثمرين 
البلدين،  ورجال األعمال في 
حيث ستعقد االجتماعات حتت 
رعاية القوات املسلحة لتنمية 

سيناء.
وصرح رئي����س اجلانب 
ف����ي االجتماعات  املص����ري 
واملنسق لها ورئيس مجلس 
القابض����ة  الش����ركة  إدارة 
الكويتية املصرية )أميركانا 
مص����ر( معت����ز األلف����ي، ان 
االجتماع يعقد في إطار تنمية 
السياحة في سيناء وتشجيع 
اللقاءات املتبادلة لزيارة أهل 
الكويت لشرم الشيخ إلعادة 

محلب وصبحي
يزوران مصابي الهيليكوبتر

القاهرة ـ أ.ش.أ: قام م.إبراهيم محلب 
مستشار رئيس اجلمهورية للمشروعات 

القومية يرافقه الفريق أول صدقي 
صبحي القائد العام للقوات املسلحة 

وزير الدفاع واإلنتاج احلربي بزيارة 
مصابي حادث الطائرة الهليكوبتر التي 
سقطت صباح أمس األول ويخضعون 
لتلقي العالج باملركز الطبي العاملي، كما 

قاموا بزيارة مصابي العمليات اإلرهابية 
من رجال القضاء والشرطة املدنية خالل 

الفترة األخيرة واالطمئنان على احلالة 
الصحية وتقدمي العناية الطبية الكاملة لهم. 
وأعرب محلب عن متنياته بالشفاء العاجل 
للمصابني، مؤكدا على الدور البطولي الذي 

تقوم به رجال القوات املسلحة والشرطة 
املدنية في كل املجاالت.

من جانبه، أكد القائد العام على توفير كل 
سبل الرعاية الطبية والعالجية جلميع 
املصابني الذين أصيبوا جراء احلادث 

وخالل تنفيذ املهام املكلفني بها.
كما قام الفريق محمود حجازي رئيس 

أركان حرب القوات املسلحة بزيارة 
املصابني لالطمئنان على حالتهم الصحية 
والوقوف على الرعاية الطبية املقدمة لهم.

تشهد تنافس 2884 مرشحاً بالنظام الفردي فقط في 99 دائرة للفوز بـ 213 مقعداً

اليوم انطالق اجلولة األخيرة لبرملان 2015 للمصريني باخلارج
القاه���رة � أ.ش.أ: انطلقت اليوم جولة اإلعادة للمرحلة 
الثانية من االنتخابات النيابية بالنسبة الى املصريني باخلارج 
للمشاركة في اختيار أول برملان في مصر بعد ثورة 30 يونيو، 
حيث فتحت اللجان االنتخابية في السفارات والقنصليات 
وعددها 139 أبوابها اعتبارا من التاسعة صباحا )بتوقيت 
كل دولة( الس���تقبال أبناء الوطن من املصريني املغتربني 
الذين يحرصون على املش���اركة ف���ي وضع آخر حجر في 
البناء الدميوقراطي ف���ي مصر واخلطوة الثالثة واألخيرة 

في خارطة املستقبل التي حددتها ثورة 30 يونيو.
يذكر ان جولة اإلعادة تشهد تنافس 2884 مرشحا بالنظام 
الف���ردي في 99 دائرة للفوز ب���� 213 مقعدا في 13 محافظة 
هي: القاه���رة والقليوبية والدقهلي���ة واملنوفية والغربية 
وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد واإلسماعيلية 
والسويس وشمال وجنوب سيناء، وذلك بعد فوز 9 مرشحني 
من اجلولة األولى، في حني حس���مت قائمة في حب مصر 

املنافسة على نظام القوائم بعد فوزها ب� 60 مقعدا.
وقد استكملت جميع الس���فارات في اخلارج جاهزيتها 
الستقبال الناخبني على مدار اليوم وغدا الثالثاء ويحق ألي 
مواط���ن مصري التصويت في البلد الذي يتواجد به حيث 
انه ال يوجد نظام تس���جيل مسبق بالنسبة للمصريني في 
اخلارج، وذلك في ظل وجود قاعدة بيانات واحدة بالنسبة 
جلميع املصريني، وبالتالي فإن اي مواطن مصري سيتقدم 
ببطاقته الشخصية )الرقم القومي( او جواز السفر املميكن 
سيتاح له التصويت وس���يتم ربطه بقاعدة البيانات التي 
ستحدد ما إذا كان هذا املواطن مسجال وموطنه االنتخابي 

وبالتالي الدائرة التي سيدلي بها بصوته.
الى ذلك، دعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة 
وشؤون املصريني باخلارج جموع املصريني باخلارج ممن 
لهم حق التصويت الى ضرورة املشاركة في جولة اإلعادة 
باملرحلة الثانية لالنتخابات وحث ذويهم على املش���اركة 

اإليجابية.
وقالت ان أكبر جتمع للمصريني باخلارج في منطقة اخلليج 
هو في السعودية وتليها الكويت، الفتة إلى ضرورة تسجيل 

املصريني باخلارج بياناتهم في السفارات والقنصليات.
وقالت إنها تنسق مع وزارة القوى العاملة والهجرة فيما 
يخص أبناء الوطن في اخلارج املقدر عددهم بنحو 8 ماليني 
شخص وفق بيانات وزارة اخلارجية، الفتة إلى انها انتهت 
من وضع الهيكل اجلديد للوزارة وستتقدم به الى احلكومة 

بهدف رصد ميزانية للوزارة.
من جهتها، أفادت س���فارة جمهورية مصر العربية بدولة 
الكويت في إطار اإلعداد جلول���ة اإلعادة للمرحلة الثانية من 

انتخابات مجلس النواب 2015 مبا يلي:
1- جترى جولة االعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس 
الن���واب باخلارج يومي االثنني والثالثاء املوافقني 30 نوفمبر 
واألول من ديس���مبر 2015 في  99 دائرة بنظام الفردي، حيث 

مت حسم الدائرتني بنظام القوائم من اجلولة األولى.
2- تشمل جولة اإلعادة محافظات )القاهرة، القليوبية، الدقهلية، 
املنوفية، الغربية، كفرالش���يخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، 

االسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء(.
3- يحق لكل مص���ري مقيم باخلارج اإلدالء بصوته الختيار 
املترشحني في دائرته في انتخابات مجلس النواب 2015، وفقا 

للضوابط التالية:
٭ أن يكون اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبني.

٭ ان يحمل بطاقة رق���م قومي مبينا بها عنوانه في مصر او 
جواز سفر سار متضمنا الرقم القومي والعنوان في مصر.

٭ ان يقدم اق���رارا يفيد اقامته باخلارج ومس���تندا داال على 
االقامة.

٭ ان يباشر الناخب  هذا احلق بنفسه.
٭ ال يعتد في إثبات شخصية الناخب بغير أصل الرقم القومي 

او جواز السفر ساري الصالحية متضمنا الرقم القومي.
هذا وقد استيقظ أهالي الدائرة الثانية مبحافظة الشرقية، 
ومقرها مركز الزقازيق والقنايات، صباح امس، على مكبرات 
الصوت مبس���اجد الدائرة، تذيع نبأ وفاة املرشح ملجلس 
النواب بجول���ة اإلعادة عزت بدوي وال���ذي كان مقررا أن 

يخوض جولة اإلعادة في مواجهة 7 مرشحني آخرين.

)أ.پ( ..انطلقت املرحلة األخيرة من انتخابات برملان 2015 اليوم في اخلارج وغدا في الداخل  
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 نعبر بكم األراضي والبحار لنصلكم بالغالي لبنان 
 لتتابعوا أخباره، ونناقش معًا أهم القضايا

في وطنكم الثاني الكويت
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ً ميريام سكاف: حيط زحلة ليس واطيا
بيروت: أعلنت ميريام طوق سكاف أرملة الوزير السابق الياس سكاف رئيس 
الكتلة الشعبية في زحلة »ان حائط مدينة زحلة ليس واطيا«. وقالت في ختام 
قداس اقيم في ذكرى مرور اربعني يوما على وفاة زوجها، ان هذه الكلمة قالها 
الراحل وانا اكررها، غامزة من قناة بعض من يتغطون بالسماء. وحتدث احد 
مسؤولي الكتلة الشعبية في زحلة مؤكدا تبني الكتلة لوصية الياس سكاف 
بتولي زوجته مريام زعامة الكتلة.

رداً على الكالم عن جتميد احلراك باجتاه رئيس »املردة«

سعد احلريري يتصل بفرجنية لتأكيد املتابعة الرئاسية
ومفتي لبنان يدعمه وأمني »املستقبل« يعتبر »كلمته العليا«

املعروفة بالقناة البرتقالية 
التابعة للعماد ميشال عون 
التسوية  اكدت ان مشروع 
الرئاس���ية ب���ات مجم���دا، 
واشارت الى هدوء نسبي بعد 
فورة القراءات والتحليالت 
واالس���تنتاجات حيث عاد 

العقل ليسود.
لكن القن���اة العونية لم 
ال���ى احتماالت ما  تتطرق 
بعد التجميد، س���واء كانت 
عودة الى الوراء او التقاط 
لالنفاس متهيدا لوثبة جديدة 
الى االمام مطلع هذا االسبوع، 
اال انها توقعت جتميد االمور 
الى حني ع���ودة البطريرك 
الراعي من  املاروني بشارة 
أملانيا. وتقول القناة ان العماد 
عون هو االكثر ارتياحا الى 

التطورات االخيرة.
الوقت، حتولت  في هذا 
بلدة بنش���عي حي���ث مقر 
سليمان فرجنية في منطقة 
زغرت���ا ال���ى قبل���ة انظار 
الديبلوماس���يني االجان���ب 
في بيروت، اول زواره بعد 
اعالن »التسوية الرئاسية« 
السفارة  القائم بأعمال  كان 
االميركية السفير ريتشارد 
جونز، وامس زارته سفيرة 

االحتاد االوروبي.
وعلى الصعيد املاروني، 
مازال مبك���را احلديث عن 
حتالف واسع بوجه ترشيح 
العماد  فرجني���ة، ألن���ه ال 
عون وال د.س���مير جعجع 
يس���تعجالن اتخاذ موقف 
حاسم قبل اتضاح الصورة 
متاما امام كل منهما، في ظل 
التواصل املفتوح بني كل من 
عون وح���زب اهلل من جهة 
وجعجع واحلريري من جهة 

ثانية.
لك���ن املص���ادر املتابعة 
الحظت ل� »األنباء« ان االجتاه 
الغالب لدى القوات والتيار 
الوطني وحتى حزب الكتائب 
الى معارضة اختيار  يرمي 
فرجنية مهما كانت الظروف 

مع احتفاظ الكتائب بهامش 
لتغيير االجت���اه. وتعتبر 
اوساط املردة ان هذا املوقف 
في حال االس���تمرار عليه 
ينطوي على خرق للتفاهم 
الذي رعاه البطريرك املاروني 
القادة  الراعي بني  بش���ارة 
املوارنة االربعة: الرئيس امني 
اجلميل، العماد ميشال عون، 
د.سمير جعجع، وسليمان 
فرجني���ة والذي تعاهد فيه 
هؤالء على ان يدعم الثالثة 
منهم الرابع الذي يفوز في 

السباق الى بعبدا.
وتخش���ى هذه االوساط 
ل� »األنباء« ان يؤدي خرق 
هذا التفاهم من قبل القيادات 
الثالث االخرى الى اسقاط هذا 
التفاهم، وبالتالي الى حتول 
رئاسة اجلمهورية الى خارج 
 نطاق املرش���حني املصنفني

ب� »االقوياء«.
وفي مجال االوزان العددية 
في مجلس النواب، يقول ربيع 
الهبر اخلبير في االحصاءات 
النيابي���ة واالنتخابي���ة ان 
 فرجنية بوسعه تأمني حضور

79 نائبا في جلسة انتخابه، 
بينما املطلوب لتأمني نصاب 
الثلثني 85 نائبا، االمر الذي 
ميك���ن تأمينه بس���هولة، 
خصوص���ا اذا انض���م اليه 
نواب حزب اهلل )13 نائبا( 
والنائب نقوال فتوش وعدد 

من النواب املسيحيني.
اما املعارضون املفترضون 
فيضمون كتلة العماد عون 
)17 نائبا( والقوات اللبنانية 
 )8 ن���واب( وحزب الكتائب

)5 نواب( وعددا من املستقلني 
مبا مجموعه 32 نائبا.

اما املؤيدون املفترضون 
املس���تقبل كتل���ة   فه���م: 
واللق���اء  نائب���ا(   34(
الدميوقراطي برئاسة وليد 
جنبالط )11 نائبا( وحركة 
 امل )13 نائبا( وحزب اهلل
فالن���واب  نائب���ا(   13(

املستقلون.

والتكاش���ف  والتح���اور 
والتصالح فيما بينها.

وردا عل���ى ردود الفعل 
املتباينة واحيانا املتناقضة 
داخل تيار املس���تقبل حول 
ترشيح س���ليمان فرجنية 
للرئاس���ة، قال االمني العام 
لتيار املستقبل احمد احلريري 
في احتفال بطرابلس: عندما 
يقول سعد احلريري كلمته 
ف���ي اي مبادرة ف���ال كلمة 
تعلو ف���وق كلمته في تيار 

املستقبل.
واضاف ان تيار املستقبل 
يخ���وض املواجهة من اجل 

تسوية وطنية شاملة.
وتابع في خطاب له في 
طرابلس بافتتاح مدرستني 
بناهما احلريري وبحضور 
اركان املستقبل في عاصمة 
الشمال: يخطئ من يظن ان 
كرة التس���وية في ملعبنا، 
فالكرة في ملعب اجلميع، اما 
ان نسجل االهداف ملصلحة 
اجلميع واما ان نشرع مرمى 

لبنان الهداف اآلخرين.
ولي���د  النائ���ب  وكان 
جنبالط ابلغ اللقاء النيابي 
الدميوقراط���ي الذي اجتمع 
برئاسته ان تسوية ترشيح 
النائ���ب س���ليمان فرجنية 

جمدت.
بدورها، قناة »او.تي.ڤي« 

بيروت ـ عمر حبنجر

الغم���وض بدأ  بع���ض 
يحاصر مش���روع التسوية 
السياسية القائم على ترشيح 
النائ���ب س���ليمان فرجنية 
لرئاسة اجلمهورية، وهذا كان 
موضوع اتصال هاتفي اجراه 
الرئيس سعد احلريري مع 
النائب فرجنية اول من امس 
ضمن اطار اتصاالته الرئاسية 

البعيدة عن االعالم.
وضمن ه���ذا الغموض 
الذي  الكتائب  موقف حزب 
تش���اور مع العماد ميشال 
عون ثم مع د.سمير جعجع 
ضمن نطاق جوجلة املواقف 
املس���يحية حتدي���دا جلهة 
ترش���يح فرجنية او جلهة 
العتيد،  قانون االنتخ���اب 
امام  اليوم  والذي سيطرح 
اللجنة النيابية املعنية في 

مجلس النواب.
وذك���رت مص���ادر ف���ي 
ل� »األنباء« ان  »املستقبل« 
اتصال احلريري بفرجنية 
الى استطالع املوقف  هدف 
ولتأكيد اس���تمرار احلراك 
الرئاس���ي ردا عل���ى ما بدأ 
يجري تداول���ه في بيروت 
ح���ول جتمي���د مبادرت���ه 

الرئاسية.
وصب في ه���ذه اخلانة 
تأكيد مفتي لبنان الش���يخ 
عبداللطيف دريان ان املسلمني 
في لبنان مع املبادرات اخليرة 
الساعية الى انتخاب رئيس 
للجمهورية واعادة احلياة الى 
الدستورية  كل املؤسسات 
ف���ي لبنان واضف���اء االمن 

واالستقرار في الوطن.
الى  ووجه دريان حتية 
الرئي���س س���عد احلريري 
الوطنية  املبادرات  صاحب 
النهاء االزمات التي تعصف 
بلبنان، كما وجه حتية الى 
كل املرجعيات السياس���ية 
الت���ي تس���عى دائم���ا الى 
التآلف والتماسك والتعاضد 

)محمود الطويل( مسيرة امام حرش بيروت لطالب في املجتمع املدني في لبنان من اجل العدالة املناخية 

مصادر لـ »األنباء«: 
أوساط فرجنية 

تذكر تفاهم 
»املوارنة األقوياء«
وإحصاءات تعطيه 

95 صوتًا نيابيًا
ضد 32

بيروت: ال يقل قانون االنتخابات اجلديد أهمية وصعوبة 
عن رئاسة اجلمهورية، ال بل يبدو االتفاق على قانون جديد 

لالنتخابات أصعب و»أعقد« من االتفاق على رئيس جديد 
للبالد. فإذا كان »الرئيس« يرأس اجلمهورية لست سنوات 
من دون أن يحكمها، فإن قانون االنتخابات هو الذي يحدد 

هوية من يحكم لبنان لسنوات ورمبا لعقود طويلة. وإذا كان 
املسيحيون يشكون من خلل في التمثيل والتوازن، فإن هذه 

الشكوى متأتية أوال من قانون االنتخابات وطبيعته، وليس من 
رئاسة اجلمهورية وصالحياتها.

في كل جلسات احلوار الوطني التي عقدت حتى اآلن، برز 
التنافس جليا بني رئاسة اجلمهورية وقانون االنتخابات، وبرز 

اخلالف خالفا على األولويات: االتفاق على الرئيس أوال أم 
على قانون االنتخابات؟! وهذا اخلالف ميكن تسويته عبر 

مبدأ »التسوية الشاملة« التي تعني االتفاق على »سلة واحدة« 
تضم رئاسة اجلمهورية واحلكومة وقانون االنتخابات، فال 

يكون انتخابا للرئيس اجلديد إال إذ حصل توافق على قانون 
االنتخاب، ويترجم هذا االتفاق عمليا وجتري انتخابات نيابية 

على أساس القانون اجلديد بعد انتخاب الرئيس وتشكيل 
حكومة جديدة انتقالية تكون »حكومة انتخابات«.

ولكن آخر املعلومات السياسية تفيد بأن »حوارات الكواليس«، 
السيما »كواليس باريس« تناولت حصرا موضوعي رئاسة 

اجلمهورية واحلكومة، على أن تقف »التسوية« عند هذا 
احلد وال تتجاوزه الى قانون االنتخاب الذي يبقى »عقدة 

العقد« و»أم املعارك السياسية«، وبالتالي يكون جتميد قانون 
االنتخابات وعدم املضي قدما في موضوع »النسبية« هو 

الثمن السياسي الذي يحصل عليه »املستقبل« في حال سار 
في تأييد خيار رئيس من 8 آذار )سليمان فرجنية(، ألن نقطة 
قوة »املستقبل« األساسية تكمن في امتالكه أكبر كتلة نيابية 

)40 نائبا(، وأي قانون جديد »نسبي« سيقلص هذه الكتلة 
الى حدود النصف )20 نائبا(. ولذلك فإن »املستقبل« يحاذر 

القانون اجلديد لالنتخابات وال يتحمس إلجراء انتخابات 
جديدة وهو الذي كان أكثر املتحمسني للتمديد للمجلس 

النيابي.
لم يعد مهما ترقب ماهية الدور الذي ميكن أن تضطلع به جلنة 

درس قانون االنتخاب من غير أن يخفي كثيرون أن مهمتها 
صعبة وشبه مستحيلة. وتبدأ اللجنة احلالية مهمتها من حيث 
انتهت جلنة التسعة في يناير 2014، التي أخفقت في التوصل 

الى توافق على قانون انتخاب واختلف فرقاؤها على نظام 

االقتراع وتقسيم الدوائر.
ورغم أن كل ما يدور حول القانون استهلك منذ سنوات، 

وحيث إن النقاش لم يعد يحمل منذ عام 2005 أي تفصيل لم 
يتم البحث فيه، إال أن ثمة من يرى احتماال خللط األوراق، في 
حال أعاد التيار الوطني احلر والقوات اللبنانية درس مشروع 

جديد للقانون.
فالتيار والقوات مستمران في تنسيقهما املشترك، كما حصل 

بالنسبة الى اجللسة التشريعية، وهما اآلن في طور اإلعداد 
لبحث مشترك حول قانون االنتخاب على مستويني: األول 

إبقاء القانون أولوية سياسية حاليا، وعدم تغييبه عن جدول 
أي حوار ثنائي أو موسع.

وكان العماد عون طرح تأييده لقانون انتخابات على أساس 
النسبية مع 15 دائرة، وسرعان ما القاه به األمني العام 

حلزب اهلل ومن ثم الرئيس بري في تأكيده أن ال انتخابات 
إال على أساس النسبية. أما الدكتور جعجع، وهو املعني 

بالنقاش واحلوار مع عون حتت سقف ورقة النوايا، فهو 
رفض املشروع فورا، ألن النسبية باملطلق تعزز التطرف 

بحسب رأيه، وهو ال ميكن أن يقبل بها حفاظا على الوجود 
املسيحي وعلى اإلسالم املعتدل. والقوات كان سبق أن أعدت 

مع »املستقبل« واالشتراكي مشروعا مشتركا بني األكثري 
والنسبي. وتقول مصادر إن القوات والتيار الوطني احلر 

يدركان أن كال املشروعني سيسقطان، األول بفعل املعارضة 
السنية الشديدة املتمثلة في تيار املستقبل، ما سيفقده تغطية 

ميثاقية مطلوبة، كذلك سيسقط مشروع القوات وحليفيها 
بفعل املعارضة الشيعية املتمثلة بحزب اهلل وأمل، علما أن 

جنبالط تبرأ منه مؤخرا أيضا، ما يؤدي تلقائيا الى العودة الى 
البحث عن مشروع قانون انتخابي جديد.

السؤال: في حال تنصل أو متلص »املستقبل« و»االشتراكي« 
من القانون املختلط )األكثري والنسبي( الذي اتفقا عليه مع 

»القوات«، وفضال البقاء عند القانون احلالي )قانون الـ 60( أي 
خيار للقوات اللبنانية، مع العلم أنها األكثر تضررا من قانون 
الـ 60، وأن العودة الى القانون األرثوذكسي لم تعد ممكنة؟! 

فهل يكون اخليار هو تأييد القانون النسبي مع شروط 
وتعديالت أم التلويح، في حال بقي قانون الـ 60، بورقة 

حتالف انتخابي مع عون رغم استمرار اخلالف السياسي، 
فيتقدم التكتيك على االستراتيجيا ملرة في حسابات القوات مع 

عون بعدما تقدم تكرارا في حسابات املستقبل مع حزب اهلل؟

قانون االنتخابات: جزء من التسوية أم يحذف منها؟!
تقرير إخباري

مصدر ماروني رفيع لـ »األنباء«:

التسوية »احلريرية« ستنتهي بشخصية أكثر
طراوة وديبلوماسية من سليمان فرجنية

متى يصل الرئيس إلى بعبدا؟

بيروت ـ زينة طبارة

رأي مصدر ماروني رفيع أن التسوية الرئاسية 
بصيغتها الراهنة محفوفة مبخاطر عديدة اخطرها 
توسيع الشرخ بني املسيحيني عموما واملوارنة 
خصوصا، علما أن الفتور بني الرابية وبنشعي 
عمره أربعة أش����هر، وقد يتحول بفعل ترشيح 
فرجنية من قبل احلريري � جنبالط � بري إلى 
خصومة دائمة، معربا في املقابل عن يقينه بأن 
هذه التسوية على جديتها لن تصل إلى النتيجة 
املطلوبة منها، ألنه ال العماد عون مستعد للتراجع 
عن ترشيح نفسه، وال سليمان فرجنية يستطيع 
اخلروج من ثوبه املسيحي، خصوصا بعدما تبني 
له ان الطريقة التي أديرت بها التس����وية تركت 

انطباعا غير مرغوب في الشارع املسيحي.
وأكد املصدر في تصريح ل�»األنباء« ان التسوية 
احلريرية ستنتهي حكما بالعودة إلى شخصية 
أكثر طراوة وديبلوماسية من سليمان فرجنية، 
تك����ون مرغوبة من 8 آذار وتقب����ل بها 14 آذار، 
مش����يرا الى أن احلريري، يبحث عن شخصية 

رئاسية مقربة من النظام السوري وعلى عالقة 
جيدة مع حزب اهلل، وذلك لترويضها في سياق 
سياسة سحب البساط اللبناني من حتت أقدام 
األسد � خامنئي، إال ان هذا املسار جوبه برفض 
الغالبية العظمى من املوارنة، بدليل ان القواعد 
الشعبية حلزب القوات اللبنانية تفضل العماد 
عون على فرجنية رئيسا، وكذلك القواعد الشعبية 
العونية تفض����ل د.جعجع على فرجنية، وذلك 
بس����بب انغماس االخير في عالق����ة اخوية مع 
الرئيس االس����د، ناهيك ع����ن أن حزب الكتائب 
عدل عن دعمه لتس����وية احلريري بعدما تبني 
له ان قواعده الش����عبية بواد ودعمه ترش����يح 

فرجنية بواد آخر.
وردا على سؤال، أكد املصدر ان االمور ستعود 
حتما الى املربع األول حيث البحث عن رئيس 
توافقي تس����ووي مع فارق غير قليل، وهو ان 
املرش����ح العتيد سيكون ذا وجه غزلي ضحوك 
مع 8 و14 آذار، ومن خارج األسماء املتداول بها 
حاليا، على ان يكون للعماد عون الكلمة األولى 

به ومبباركة جعجع وفرجنية واجلميل.

بيروت  ـ د.ناصر زيدان

ــية اللبنانية تلقفت  معظم األطراف السياس
ــوية. وقد تعاملت مع هذا  جدية الكالم عن التس
ــارة التي أطلقها  ــكالم بواقعية أكثر بعد اإلش ال
ــن نصراهلل في خطابه الذي أعقب  ــيد حس الس
التفجير أإلرهابي الذي استهدف برج البراجنة، 
ــن الثوابت التي  ــجل فيه تراجعا واضحا ع وس
كان قد أعلنها في خطاباته السابقة، السيما فيما 
يتعلق بامللف الرئاسي، وفي التراجع عن مهاجمة 
دولة اقليمية فاعلة معنية بلبنان، وللبنان مصالح 

كبيرة معها.
ــري الكالم عن  ــعد احلري حول الرئيس س
التسوية إلى مبادرة، وتبني أنها حتمل موافقات 
ــبقة من أطراف داخلية وخارجية،  ضمنية مس
ــكل مخرجا  وهي جدية جدا، وميكن لها أن تش
ــه البالد من جراء الفراغ  من املأزق الذي تعيش
والشلل في مؤسسات احلكم الرئيسية. وبصرف 
ــركات في اجتاه تنفيذ  ــر عما أعلن من حت النظ
املبادرةـ  أو ما بقي منها في السرـ  فإن اجتماع 
الرئيس سعد احلريري مع النائب سليمان فرجنية 
ــرا، وفقا لوصف مصدر  ــي باريس، كان مثم ف
مطلع. وعلى ضوء هذا اللقاء حصلت اجتماعات 
ــع رئيس اللقاء  ــي باريس ضمت احلريري م ف
ــد جنبالط ومعه الوزير وائل  الدميوقراطي ولي
ــة، واحلريري ورئيس حزب  أبوفاعور من جه
الكتائب النائب سامي اجلميل من جهة ثانية. وأعقب 
هذه االجتماعات مروحة واسعة من االتصاالت 
الهاتفية شملت العديد من القيادات السياسية في 
ــروت، خصوصا مع الرئيس نبيه بري، ومع  بي

قيادات أساسية في قوى 14 آذار.
ــية جاهزة وقابلة  ــوية الرئاس توليفة التس
للتطبيقـ  وفقا لتأكيدات مراجع مواكبةـ  وميكن 
لهذه التوليفة أن تتجاوز الكثير من نقاط التعقيد 
املرتبطة بالتطورات الساخنة في املنطقةـ  حتديدا 
منها الناجتة عن اسقاط الطائرة العسكرية الروسية 
ــا أن جناح عملية  ــوق األراضي التركية ـ كم ف

ــا للجمهورية  ــليمان فرجنية رئيس انتخاب س
ــتؤديـ  فيما لو حصلتـ  إلى إراحة األجواء  س
املتعلقة باالتفاق على قانون جديد لالنتخابات، 
واطالق عجلة العمل التشريعي في مجلس النواب، 
ورمبا، زيادة وتيرة تصريف األعمال لدى حكومة 

الرئيس متام سالم.
ــاط سياسية مواكبة عن كثب ملا يجري  أوس
من اتصاالت، ترى: أن اإلسراع في تنفيذ مبادرة 
الرئيس سعد احلريري الرئاسية، متوقف بالدرجة 
األولى عند قراري العماد ميشال عون والدكتور 
سمير جعجع، ألن أصحاب املبادرة حريصون 
ــى إرضاء الفريقني، ولكون كل  باملقام األول عل
ــان على  ــحان متنافس من عون وجعجع مرش

املنصب.
مما ال شك فيه، أن التيار الوطني احلر والقوات 
اللبنانية محرجان إلى أبعد احلدود في التعامل مع 
املبادرة، ففرجنية حليف لعون، وكان محسوبا 
ــي، وهذا يفرض على  على ذات الفريق السياس
عون مراعاة املوقف من الناحية األدبية على األقل. 
ــب املوقف، ألنه قد يتهم  ــا جعجع، فهو يتهي أم
بتضييع فرصة ذهبية إلنهاء الشغور الرئاسي 
ــتة أشهر، وهذا املوقف  احلاصل منذ سنة وس
بدوره سيحرجه في الشارع املسيحي املتلهف 

لرؤية رئيس عتيد للبالد.
تأييد حزب الكتائب للمبادرة الرئاسية على 
خلفية حماسته إلنهاء الفراغ، وكذلك األمر االرتياح 
الذي بدا في أوساط الكنيسة، مضافني إلى تأييد 
ــتقلني، كل ذلك يزيد  ــة من النواب املس مجموع
من حراجة التعاطي مع املوضوع عند احلليفني 
اللدودينـ  أي عون وجعجعـ  ألن عرقلة التسوية 
ستنعكس سلبا عليهما، مهما كانت النتائج. فإذا 
سقطت املبادرة، سيخسرون كونهما مرشحني 
ــتوى  ــيني، ورمبا تنعكس على تدني مس أساس
شعبيتهما. وإذا جنحت املبادرة، وأنتخب فرجنية، 
فسيكون الرئيس العتيد وصل إلى بعبدا من دون 
ــاعدة من قبلهما، وهذا بالتأكيد سيؤثر  اي مس

على عالقاتهما املستقبلية معه.

مصادرة متفجرات »جنوبية« استخدم 
شبيهها في طرابلس وبرج البراجنة!

بيروت: أوقفت قوى األمن جنل مختار بلدة عرب صاليم 
في اقليم التفاح )اجلنوب( أ.م بعد توقيف والده املختار 
م.م، اثر مصادرة حمولة شاحنتني من املواد املتفجرة 

من منزله، يبدو انها تتطابق مع املواد املتفجرة التي 
استخدمت في عمليتي تفجير حصلت في طرابلس ثم في 

برج البراجنة.

سالم ألغى سفره لباريس بعد عرقلة إطالق العسكريني
بيروت: أعلن رئيس احلكومة متام سالم 
إلغاء سفره الى باريس للمشاركة مبؤمتر املناخ 
العاملي منتصف الليل الفائت، بعدما تعرقلت 
عملية تبادل العسكريني اللبنانيني احملتجزين 
ــرة، مبوقوفني للنصرة في  لدى جبهة النص
لبنان، وهو الذي ينتظر جناح العملية ليكون 

باستقبال العسكريني احملررين.

ــاء« ان مصدر العرقلة هذه  وعلمت »األنب
ــوري الذي كان عليه اطالق  املرة النظام الس
عدد من النساء املوقوفات باملقابل، لكن يبدو 

ان خالفا حصل حول بعض االسماء.
ــيق  ويتولى موفد قطري االتصال بالتنس
ــواء عباس  ــن العام الل ــع املدير العام لالم م

ابراهيم.
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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

جيش النظام يعلن تنفيذ عمليات نوعية ضد »جيش الفتح« في إدلب وحماة

غارة روسية تقتل وتصيب العشرات في سوق شعبي بأريحا

قتي���ل وجريح ف���ي عمليات 
نوعية لوحدات من اجليش على 
جتمعاتهم في قريتي الصياد وتل 
بزام. ولفت املصدر العسكري إلى 
ان التنظيمات املسلحة تكبدت 
خسائر باألفراد والعتاد احلربي 
واآلليات ف���ي تل ترعي الواقع 
ش���مال قرية عطشان في ريف 

حماة الشمالي الشرقي.

سالح اجلو السوري نفذ غارات 
جوية عل���ى أوكار وجتمعات 
مسلحي جبهة النصرة في بلدة 
اللطامنة وقرية سكيك بريف 
حم���اة الش���مالي»وهي مواقع 
استعادتها قوات املعارضة من 
قوات النظام«. وأوضح املصدر 
ان الغارات أسفرت عن سقوط 
ما ال يقل عن 35 مس���لحا بني 

في غضون ذلك، أفاد مصدر 
عسكري س���وري بأن طيران 
النظام دمر أمس آليات ومقرات 
جليش الفتح خالل طلعات جوية 
على أماكن وجودهم في القرى 
املمتدة على احلدود اإلدارية بني 

ريفي حماة وإدلب.
ونقلت وكالة األنباء السورية 
)س���انا( عن املصدر قوله »إن 

إرهابية« أخرى، في الوقت الذي 
تتهمها دول الغرب ومجموعات 
مقاتل���ة باس���تهداف فصائل 
املعارضة التي تقاتل النظام أكثر 
من تركيزها على املتطرفني. وهي 
ليست املرة األولى التي تستهدف 
الضربات الروسية مواقع عدة 
تابعة ل� »جيش الفتح« وحتديدا 

في محافظتي إدلب وحماة.

� وكاالت: ش���نت  عواصم 
الروس���ية أعنف  الطائ���رات 
غاراتها من حيث اخلس���ائر 
املدنية على مواقع تس���يطر 
عليها املعارضة السورية في 

ريف إدلب أمس.
وقالت وسائل إعالم ومصادر 
في املعارضة ان 40 مدنيا على 
األقل قتلوا وأصيب عش���رات 
آخرون بجروح مختلفة صباح 
أمس، جراء غارة نفذتها مقاتلة 
روسية، استهدفت سوقا شعبيا 
وس���ط مدينة »أريحا«، غرب 

»إدلب« شمالي سورية.
وقالت وكالة األناضول نقال 
عن مصادر محلية ان »السوق 
كان مكتظ���ا باملواطنني حلظة 
استهدافه بصاروخ فراغي من 
قبل مقاتلة روسية، وقتل 40 
مدني���ا، وأصي���ب أكثر من 70 
آخرين، بينهم حاالت خطيرة، 
ما يجعل عدد القتلى مرش���حا 
لالزدياد«.  وأضافت ان القصف 
أحدث دم���ارا كبيرا في املباني 
واحملال التجارية، باإلضافة إلى 
احتراق ع���دد من اآلليات. وقد 
أكد املرصد الس���وري حلقوق 
الغارات استهدفت  ان  اإلنسان 
مدينة أريحا التي يسيطر عليها 
جيش الفتح، وهو أحد فصائل 
املعارضة التي يصنفها الغرب 
باملعتدلة، مشيرا إلى أن عمليات 
اإلنقاذ استمرت لعدة ساعات 
بسبب الدمار الكبير الذي خلفته 

الغارة«.
وتنفذ موسكو ضربات جوية 
في س���ورية منذ 30 سبتمبر 
املاضي، تقول إنها تس���تهدف 
تنظيم داع���ش و»مجموعات 

)أ.پ( صورة وزعتها تنسيقية أريحا اليوم لضحايا الغارة الروسية على املدينة أمس 

»داعش« يعدم نحو 3600 شخص 
في سورية أكثر من نصفهم مدنيون

حملة تضامن عربية إلكترونية لدعم تركيا 
في وجه العقوبات الروسية

بيروت ـ أ.ف.پ: أعدم تنظيم داعش ما يزيد على 3591 
شخصا في سورية اكثر من نصفهم من املدنيني، منذ 

اعالنه دولته نهاية شهر يونيو 2014، وفق حصيلة 
جديدة اعلنها املرصد السوري حلقوق االنسان أمس.

وأورد املرصد في بريد الكتروني ارتفاع الى 3591 
عدد املدنيني واملقاتلني املعارضني وعناصر من التنظيم 
نفسه اضافة الى عدد من عناصر النظام وامليليشيات 

املوالية له. 
وأضاف ان داعش أعدم 1945 مواطنا مدنيا، بينهم 77 
طفال و103 نساء »رميا بالرصاص أو بالنحر أو فصل 

الرؤوس عن األجساد أو الرجم أو الرمي من شاهق 
أو احلرق«، وذلك في محافظات دمشق وريف دمشق 
ودير الزور والرقة واحلسكة وحلب وحمص وحماة. 
 وبني القتلى املدنيني، بحسب املرصد، أكثر من 930 

من أبناء عشيرة الشعيطات في ريف دير الزور 
الشرقي، و223 مدنيا كرديا قتلهم التنظيم في مدينة 

عني العرب في محافظة حلب.
وفيما يتعلق باجلنود واملقاتلني، احصى املرصد 

اعدام التنظيم »975 ضابطا وعنصرا من قوات النظام 
واملسلحني املوالني لها« بعد أسرهم في املعارك او 
توقيفهم على احلواجز في مناطق حتت سيطرته.

كما أعدم »247 من مقاتلي الكتائب املعارضة 
واالسالمية وجبهة النصرة ووحدات حماية الشعب 

الكردية«.
ولم يسلم عناصر التنظيم من االعدامات ايضا. وأفاد 

املرصد بإعدام 415 من عناصره، »بعضهم بتهمة الغلو 
والتجسس« وأغلبيتهم بعد اعتقالهم إثر محاولتهم 

العودة إلى بلدانهم، في اشارة الى مقاتلني اجانب.
ويتحكم التنظيم املتطرف مبفاصل احلياة في مناطق 
سيطرته، ويغذي الشعور بالرعب بني الناس من خالل 

االعدامات الوحشية والعقوبات التي يطبقها على كل 
من يخالف احكامه او يعارضه. 

عواصم ـ وكاالت: دّشن كتاب ودعاة 
وإعالميون ونشطاء عرب، حملة 

إلكترونية واسعة لدعم البضائع التركية، 
في مواجهة اإلجراءات االقتصادية 

الروسية ضد تركيا، بعد إسقاطها طائرة 
روسية اتهمتها بانتهاك مجالها اجلوي 

الثالثاء املاضي.
وأطلق النشطاء عدة وسوم »هاشتاغات« 
عبر موقع التواصل االجتماعي »تويتر«، 
حتمل عناوين التضامن مع احلملة، من 

بينها: »#أنا_مسلم_وأتضامن_مع_تركيا«، 
و»#أنا_عربي_وأتضامن_مع_تركيا«، 

و#ادعم_البضائع_التركية«.
وأشار الكتاب، عبر تغريداتهم، الى أن 
دعم البضائع التركية »واجب« على كل 

عربي ومسلم، مشددين على أن »املنتجات 
التركية جيدة جدا، وأسعارها مناسبة، 

والشركات التركية منتشرة في أنحاء 
العالم العربي«.

ومن بني املشاركني في احلملة اإلعالمي 
املصري أحمد منصور، والكاتب السعودي 

محمد احلضيف، واإلعالمي السعودي 
علي الظفيري، واملغرد السعودي محمد 
اليحيا، والكاتب القطري جابر احلرمي، 

رئيس حترير جريدة »الشرق«، والكاتب 
السعودي أحمد بن راشد بن سعيد.

 وكان بيان صادر عن الكرملني، أمس 
األول، قد أفاد بأن الرئيس الروسي 

فالدميير بوتني، وقع مرسوما يتضمن 
سلسلة إجراءات اقتصادية ضد تركيا 

تتضمن »منع املؤسسات واملنشآت 
التركية من ممارسة نشاطات في روسيا، 
ووقف استيراد بعض السلع ذات املنشأ 

التركي مؤقتا، أو منع استيرادها بالكامل«.

»خض����ع حتى الي����وم ملا ال 
يقل عن عمليتني جراحيتني 
كبيرتني.. وحالته حرجة جدا 

والزيارات ممنوعة عنه«.
واملجلس الوطني للمقاومة 
ائتالف  اإليرانية عبارة عن 
مجموعات معارضة إيرانية 
أبرزها منظمة مجاهدي خلق 
الت����ي كان يعتبرها االحتاد 
األوروب����ي »إرهابية« حتى 
العام 2008 والواليات املتحدة 

حتى العام 2012.
وكانت مصادر س���ورية 
أف���ادت وكال���ة فرانس برس 
األربعاء املاضي بأن سليماني 
أصيب بجروح طفيفة خالل 
اش���تباكات بني قوات النظام 
وفصائل املعارضة السورية.

املعارضة اإليرانية: سليماني تعرض
إلصابة خطرة في الرأس وخضع لعمليتني

املرشح اجلمهوري بن كاريسون يزور الالجئني 
السوريني ويرفض استقبال أي منهم في أميركا

واشنطن � رويترز: التقى بن كاريسون الذي 
يسعى للفوز بترش����يح احلزب اجلمهوري في 
انتخابات الرئاسة األميركية والذي شبه الالجئني 
السوريني سابقا »بالكالب املسعورة« مع الجئني في 
األردن أمس األول وحث احلكومة األميركية على 
بذل املزيد من أجل املساعدة ولكنه متسك مبوقفه 

الرافض الستقبالهم في الواليات املتحدة.
وزار كاريسون وهو طبيب أعصاب متقاعد 
مخيم الزعتري لالجئني املعارضني الفارين من 
احلرب في سورية وقال إنه حتدث أيضا مع أطباء 

وموظفي إغاثة ومسؤولني حكوميني.
ولم توجه دعوة للصحافيني لالنضمام إلى 

كاريسون الذي وصل إلى األردن يوم اجلمعة.
ونش����رت حملته بيانا ووضعت صورا على 
موقعها على اإلنترنت ظهر فيها كاريسون وهو 

يلتقي مع الجئني م����ن بينها صورة يظهر فيها 
وهو يضع يده عل����ى رأس رضيع نائم على ما 

يبدو في فراشه.
وعرج على قرار الرئيس باراك اوباما استقبال 
الجئني سوريني وقال »إدخال 25 ألف الجئ إلى 
الواليات املتحدة ال يفعل شيئا حلل هذه األزمة. 
األردن يستضيف بالفعل 1.4 مليون الجئ واألردن 

يحتاج ويستحق مساعدتنا«.
وأصدرت حملة كاريس����ون دون تفسير في 
وقت الحق من يوم الس����بت نسخة محدثة من 
البيان غيرت فيها هذه العبارات لتصبح »بإمكاننا 
أن نقوم بدورنا ملساعدة هذه األزمة دون إدخال 
ما بني عشرة آالف و25 ألف الجئ إلى الواليات 
املتحدة. األردن يستضيف بالفعل 1.4 مليون الجئ. 

واألردن يحتاج ويستحق مساعدتنا«.

أك����د املرص����د  ب����دوره، 
الس����وري حلقوق اإلنسان 
»إصابة س����ليماني بجروح 
طفيف����ة« خ����الل معارك في 
جبهة بلدة العيس في ريف 
حلب اجلنوبي. غير ان وكالة 
الرس����مية  األنباء اإليرانية 
»ارنا« نقل����ت األربعاء عن 
املتحدث باسم احلرس الثوري 
العميد رمضان شرف نفيه 
 هذه األخب����ار، واصفا إياها

ب� »األكاذيب«.

باري����س � أ.ف.پ: أكدت 
املعارض����ة اإليراني����ة ف����ي 
املنف����ى أمس ان قائد »فيلق 
التاب����ع للحرس  الق����دس« 
الثوري اإليران����ي اجلنرال 
قاسم سليماني أصيب خالل 
اشتباكات وقعت أخيرا في 
س����ورية بج����روح خطرة 
وليس بج����روح طفيفة كما 
كانت مصادر سورية أفادت 

سابقا.
الوطني  وقال: »املجلس 
للمقاومة اإليرانية« في بيان 
انه حصل عل����ى معلومات 
»من داخل احلرس الثوري« 
تفيد بأن اجلنراAل سليماني 
»أصي����ب بج����روح خطرة 
في رأس����ه من جراء شظايا 
قذيفة قبل أسبوعني جنوبي 

حلب«.
وأض����اف ان »اجلي����ش 
السوري احلر استهدف سيارة 
قاسم سليماني الذي كان في 
املكان لإلشراف على عمليات 
الث����وري والقوات  احلرس 
شبه العسكرية املوضوعة 
في تصرفه، مما أس����فر عن 

إصابته«.
البي����ان فإن  وبحس����ب 
س����ليماني نقل عل����ى األثر 
الى دمش����ق ومنها  بطوافة 
الى طه����ران، حي����ث أدخل 
»مستشفى بقية اهلل التابع 

للحرس الثوري اإليراني«.
وأوضح املجلس الوطني 
قاسم سليماني للمقاومة اإليرانية ان سليماني 

فعل����ى الطرف ال����ذي انتهك 
املجال اجلوي التركي مرارا، 

أن يراجع نفسه أوال«.
وتاب����ع داود أوغلو قوله 
إن »قواتنا املس����لحة نفذت 
التعليمات التي وصلتها، في 

إطار موقف مشروع وقانوني، 
إال أن تلك التعليمات ليست 
موجهة ضد دولة ما. وعلى 
أية حال ال أح����د يرغب بأن 
يكون مجالنا اجلوي أش����به 
بالغرب����ال أو املصفاة، داخل 

حلقة النار هذه«.
الق��م����ة  وبخ��ص����وص 
األوروبية � التركية التي بحثت 
في ازمة الالجئني السوريني، 
قال داود أوغلو، إنها ستضيف 
زخما إلى العالقات بني تركيا 
واالحتاد األوروبي، مشيرا إلى 
أنها امل����رة األولى التي تنظم 
فيها قمة على هذا املس����توى 

منذ عام 2004.
من جهتها قالت، املستشارة 
االملانية اجنيال ميركل أمس 
إن اتفاق الهجرة بني االحتاد 
األوروبي وتركيا سيس����اعد 
الالجئني في  في اس����تيعاب 
إطار قانوني بدال من التدفق 
احلالي الذي ال ميكن السيطرة 

عليه.
وكان����ت مس����ودة البيان 
أشارت إلى أن تركيا ستقدم 
العون لالحت����اد في التعامل 
املهاجرين مقابل  مع تدف����ق 
احلصول على أموال واستئناف 
احملادثات بشأن عضويتها في 

االحتاد.

وغير مشروعة حسب القانون 
الدول����ي، وتض����ر برواب����ط 
الوثيقة  الصداقة واجل����وار 

بني البلدين«.
وأضاف أنه »إذا كان البد 
من مس����ؤول ع����ن احلادثة، 

لنقله إلى روسيا. 
أوغل����و،  داود  وانتق����د 
الروس����ية  التصريح����ات 
األخيرة، الت����ي حتمل بالده 
الطائرة  مسؤولية إس����قاط 
الروسية، واعتبرها »باطلة 

� وكاالت: أعلن  عواصم 
رئيس الوزراء التركي أحمد 
داود أوغلو، أن تركيا تسلمت 
جثم���ان الطيار الروس���ي 
الذي أسقطت طائرته خالل 
انتهاكه���ا املج���ال اجلوي 
التركي في وقت متأخر من 

ليل أمس األول.
وقال في مؤمتر صحافي 
ف����ي أنق����رة، قبي����ل توجهه 
البلجيكية  العاصم����ة  إل����ى 
»بروكسل«، للمشاركة بالقمة 
األوروبي����ة � التركية أنه مت 
تس����ليم اجلثمان إلى رجال 
الدين األرثوذكس في والية 
هطاي، من أجل إقامة املراسم 
الدينية له، قبل تسليمه إلى 

روسيا بناء على طلبها.
بدورها، ذكرت محطة »سي.
إن.إن تورك«، في نبأ عاجل 
لها أمس أن امللحق العسكري 
إلى  الروس����ي بأنقرة وصل 
مدينة أنطاكية، حيث شارك 
في طقس ديني على اجلثمان 
الذي ترأسه رئيس الكنيسة 
األرثوذكس����ية باملدينة، قبل 
أن تنتق����ل الطائرة من مطار 
أنطاكي����ة إلى مط����ار أنقرة 
العسكري »إيه.تي.مسعود«، 
حيث كانت طائرة عسكرية 
انتظار اجلثمان  روسية في 

قمة بروكسل.. احلد من تدفق الالجئني مقابل مفاوضات االنضمام إلى االحتاد

تركيا تسلّم جثة الطيار وتعتبر االتهامات الروسية »باطلة وغير شرعية«

الدول التي تطالها الصواريخ 
»S400« الروسية

دبي ـ سي ان ان: في خضم التصعيد بني 
روسيا وتركيا على خلفية إسقاط األخيرة 
ملقاتلة روسية من طراز SU-24 اخترقت 

املجال اجلوي التركي، شرعت روسيا باتخاذ 
تدابير جديدة مثل نشر منظومات لصواريخ 
S-400 في الالذقية وزيادة تواجدها البحري 

أمام السواحل السورية أيضا.  وبحسب 
وكالة سبوتنيك الروسية التابعة للحكومة فإن 

»رادار هذه الصواريخ يقوم بتغطية أراضي 
سورية ويكشف كل شيء يطير فوقها، كما 
يغطي املناطق الغربية من العراق، وإسرائيل 

واألردن كلها، وشمال سيناء في مصر، وجزء 
كبير من املجال اجلوي التركي مبا في ذلك 

أنقرة، واجلزء الشرقي للبحر املتوسط«. أما 
املدى العملياتي لهذه الصواريخ فيصل إلى 

نحو 402 كيلومتر اي ما يعادل »250 ميال«. 
ونصبت هذه املنظومة في مطار حميميم في 

مدينة الالذقية السورية، وهي قادرة على 
اعتراض األهداف اجلوية سواء كانت طائرات 

أو طائرات بدون طيار أو حتى الصواريخ 
البالستية على ارتفاعات تصل إلى 30 ألف 

قدم.
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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

اجلزاف يفتح امللفات الرياضية الليلة في »سكوب«الرياضية
يحل اللواء متقاعد فيصل اجلزاف رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ـ املدير العام 
السابق ضيفا في العاشرة من مساء اليوم »االثنني« على برنامج »الدائرة« الذي يبث على قناة سكوب 
ملناقشة عدد من امللفات الرياضية من اهمها قرار االحتاد الدولي لكرة القدم بتجميد نشاط الكرة 
الكويتية وايقاف اللجنة االوملبية الدولية، والصراع احلكومي ـ الرياضي وقانون 26 لسنة 2012 
والتعارض بني القوانني احمللية وامليثاق االوملبي الى جانب التطرق الى ملف استاد جابر واخلطوات 
التي قام بها خالل فترة تواجده بالهيئة. وسيعرج اجلزاف على اسباب احالته للتقاعد املبكر، باالضافة 
الى ملف املنشآت الرياضية واخلصخصة واالستثمار، ومحكمة التحكيم الرياضي، واملنشطات.

تتح���ول الى 5-1 حس���ب 
معطيات املباراة. وفي الطرف 
اآلخر يقدم الشباب مستوى 
مميزا في كل جولة واستطاع 
املدرب ع���ادل احليحي ان 
يضع ملس���اته على الفريق 
ويدع���م تكتيكه على ارض 
امليدان كل من سعد احليدري 
كقوة ضاربة الى جانب عمار 
الرامزي العب اخلبرة وزميله 
مبارك راضي وعلي عطية 

في مركز الدائرة.
ودفاعيا يلعب الشباب 
بطريقة 6-0 متقدمة على 
خط التس���عة امت���ار ملنع 
التوصي���ب من مس���افات 
بعيدة باإلضافة الى مواجهة 

مهاجمي املنافس ومنعهم من 
الكرة وأيضا  التحرك دون 
بالضغط على حامل الكرة. 
وم���ن املرج���ح أن يبدأ 
الفريق���ان بدف���اع حذر في 
البداية وجس النبض تفاديا 
للوقوع في احملظور وتلقي 
عدد كبي���ر من األهداف في 
البداية وتلعب التبديالت في 
الشقني الدفاعي والهجومي 
دورا كبيرا في ترجيح كفة 
الفريق���ني، فعلى اجلهازين 
الفني���ني انتق���اء التوقيت 
املناس���ب إلجراء عمليات 
التبديل وإش���راك الالعب 
املناسب في الوقت واملكان 

املناسبني. 

»السماوي« العالمة الكاملة 
حت���ى اآلن واعتمد اجلهاز 
الفني بقيادة خالد املال على 
العبني من أصحاب اخلبرة 
واملستوى الفني العالي فرديا 
مثل محمد فالح في صناعة 
اللعب وزميله القوة الضاربة 
فيصل واصل وحامد مزعل 
ومب���ارك دحل ف���ي اخلط 

اخللفي.
الى جانب عبداللطيف   
الدوس���ري الع���ب الدائرة 
وزميله عبدالعزيز الزعابي 
في املقدمة ويحرسهم العمالق 
عبدالرزاق البلوشي وزميله 
علي صفر وعبداهلل جرخي، 
ويدافع بطريقة 6-0 وأحيانا 

يعقوب العوضي 

تتواصل منافسات الدوري 
العام لكرة اليد على صالة 
الشهيد فهد األحمد في الدعية 
بإقامة 3 مباريات في اليوم 
األول من اجلولة السابعة من 
البطولة فيلتقي العربي )10 
نقاط( مع خيطان )5 نقاط(، 
ويتواجه الشباب )6 نقاط( 
مع املتصدر الس���املية )12 
نقطة( وأخيرا يلتقي القرين 
)10 نقاط( مع الفحيحيل )3 

نقاط(. 
الى  وتتج���ه األنظ���ار 
املواجهة الثانية احملتدمة بني 
السماوي والشباب، وحاز 

مبارك دحل العب الساملية وعبور لدفاعات الصليبخات

3 مباريات في اليوم األول
من اجلولة السابعة في »اليد«

الساملية مع الشباب.. 
»محتدمة«

الفريق  أن  إلى  محمد كعبار 
سيخوض مبارياته املتبقية 
بحرص شديد على حتقيق 
نتائج إيجابية تكفل لألصفر 
التأهل، مشيرا إلى أن التعامل 
مع كل مباراة على حدة كأنها 

مباراة كأس.
حساسية املباريات الكبيرة 

مثل لقاء الكويت والقادسية 
تطغى دائما على املس����توى 
الفني لالعبني م����ا ال يغيب 
عن إدارة الفرق املتنافس����ة 
والتي عليها ان تتعامل جيدا 
مع معطيات املباراة لضمان 
النتيجة والوصول بالفريق 

إلى بر األمان.

من البطولة.
أما القادسية فال ميلك أي 
فس����حة للتراخي وسيلعب 
املباراة  من أج����ل نقطت����ي 
أيضا بهدف تعزيز وصافته 
للترتيب العام ولضمان أحد 
مقاعد املربع الذهبي، وقد أشار 
قائد اجله����از الفني لألصفر 

يعقوب العوضي

السابعة  تش����هد اجلولة 
م����ن الدوري املمت����از للكرة 
الطائرة 3 مباريات فيلتقي 
كاظم����ة املتصدر ب� 12 نقطة 
الترتيب  مع اجلهراء متذيل 
العام ب����� 7 نقاط على صالة 
يوسف شاهني الغامن بنادي 
كاظمة، فيما يتواجه الساحل 
ولديه 9 نقاط مع الش����باب 
بالرصيد ذات����ه على صالة 
الس����احل أما املباراة الثالثة 
فستجمع كال من الكويت ب� 8 
نقاط مع القادسية ب� 9 نقاط 

على صالة نادي الكويت.
ويدخل الكويت مواجهته 
القادس����ية رافعا شعار  مع 
»ال بدي����ل عن الفوز« لتلقيه 
خسارة حساسة في اجلولة 
املاضية من الس����احل 3 � 2 
وأيضا لتفادي خسارة أخرى 
قد تطيح بآماله في التأهل إلى 
املربع الذهبي وبنسبة كبيرة 
جدا لذا فمن املؤكد أن اجلهاز 
الفني بقي����ادة املدرب محمد 
البحري سيلعب بجميع أوراقه 
لكس����ب نقطتني إيجابيتني 
تكفل لفريقه االستمرار في 
املنافس����ة في القسم احلالي 

تصويبة ساحقة لالعب الكويت عبداهلل محمد

3 مواجهات في الدوري املمتاز للكرة الطائرة

العميد بشعار »ال بديل عن الفوز« مع القادسية

»مزعل الصالل« بطالً ملدارس األحمدي التعليمية

نظمت منطقة األحمدي التعليمية بطولة كرة 
القدم للمرحلة االبتدائية، وأقيمت البطولة التي 
حظيت مبتابعة جماهيرية الفتة للنظر، على مالعب 
مدرسة البخاري مبنطقة الصباحية، خالل الفترة 

من 22 إلى 26 من شهر نوفمبر اجلاري.
شهدت البطولة مشاركة فعالة، من قبل جميع 
مدارس منطقة األحمدي التعليمية، وكشفت النقاب 
عن مواهب واعدة ينتظرها مس���تقبل مبش���ر، 
ومن ثم حققت األهداف املرجوة منها عن جدارة 
واستحقاق شديدين، خصوصا في الدعم الهائل 
الذي قدمته »املنطقة«، ومتابعة املوجهني لها عن 

كثب، األمر الذي جعلها تخرج في أفضل صورة 
لها تنظيميا وفنيا.

وجنحت مدرسة مزعل الصالل في احلصول 
على اللقب وامليدالية الذهبية بتغلبها في املواجهة 
النهائية على مدرسة ابن حجر العسقالني التي 
حل���ت في مرك���ز الوصافة وظف���رت بامليدالية 
البرونزية، وفي مباراة حتديد املركزين الثالث 
والرابع جنحت مدرس���ة عقيل بن أبي طالب في 
الفوز باملركز الثالث وامليدالية البرونزية بتغلبها 
على مدرسة املال ناصر التي حلت رابعا، في حني 
جاءت مدارس محمد الزام���ل وعثمان بن عفان 

وهدية وس���يد رجب في املراكز من اخلامس إلى 
الثامن على التوالي.

وكانت املدارس املشاركة واحلضور قد تفاعلوا 
م���ع احلفل الذي أقامته املنطقة، من أجل توزيع 
الكؤوس امليداليات على الفائزين، والقى احلفل 
رضا وإعجاب اجلميع، السيما في حرص املنظمني 
على ع���دم ترك مجال للصدفة ك���ي تلعب دورا 
س���لبيا. يذكر أن فريق مدرس���ة مزعل الصالل 
الفائز بالبطولة، تأه���ل للبطولة النهائية التي 
يش���ارك فيها صاحب املركز األول على مستوى 

احملافظات الست.

احتفال الالعبني بكأس البطولة

منافسات قوية ومثيرة في ختام 
بطولة الـ »أوتو.كروس« للسيارات

اختتمت بطولة السيارات »اوتو.كروس« 
منافسات جولتها االولى مساء السبت املاضي 
والتي نظمها نادي باس����ل س����الم الصباح 
النارية  الس����يارات والدراج����ات  لرياضة 
مبشاركة أكثر من 35 متسابقا وسط منافسات 

قوية وشائقة أمتعت املتابعني.
وحقق املتس����ابق عبداهلل الكوت املركز 
األول في فئة )4 سلندر( فيما نال مازن ياسر 
لقب فئة )6 سلندر( وحصد املتسابق مسير 
بوشيبه لقب فئة )8 سلندر( في البطولة 
التي أقيمت برعاية الهيئة العامة للرياضة، 
وذلك في حلبة نادي باسل السالم الصباح 

على طريق الدائري السابع.
وف����ي فئة )4 س����لندر( حل املتس����ابق 
عبداهلل ش����هاب في املركز الثاني وحصل 
محمد العبدال����رزاق على املركز الثالث في 
حني نال املتسابق فيصل الشويعي املركز 
الثاني في فئة )6 سلندر( وجاء محمد رائد 
في املركز الثالث فيما حصل فيصل الشويعي 
على املركز الثاني في فئة )8 سلندر( وحل 

حسني محمود ثالثا.
وأش����اد مدير عام نادي باس����ل السالم 
الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية 
سيف املطيري في تصريح ل� »كونا« عقب 
اخلتام باملستوى الذي ظهر به املتسابقون 
ف����ي البطولة »والذي عكس ق����درات فنية 
راقية تؤهلهم للمنافسة في شتى البطوالت 

اإلقليمية والدولية«.
وقال املطي����ري إن نتائج البطولة التي 
تقام للمرة االولى لهذا املوسم كانت مواكبة 
للتوقعات مما مكن النادي من تسليط الضوء 
بصورة أكبر على هذه الرياضة »لتكون خير 
انطالقة لها في الكويت« وان تكون إحدى 

الرياضات الشعبية في البالد.
وأوض����ح ان تنظيم البطولة »جاء على 
مس����توى احتراف����ي راق« متكن من خالله 
املنظمون من خلق بيئة مواتية ملمارس����ة 
الرياض���ة االستعراضي��ة وتقري��ب  هذه 
فكرته����ا من الش����ب��اب وإيجاد الش����عبية 
املطلوبة لها رغم انها تقام لل�م��رة االولى 

ه��ذا املوس��م.
وثمن املطيري جهود كل من س����اهم في 
تنظيم البطولة واجلهات احلكومية املختصة 
وكذلك جهود حكام ومقيمي البطولة ومنظمي 
احلدث »الذين كان جلهودهم أكبر األثر في 
إجناح البطولة وإظهارها باملظهر املرضي 
للجميع« منوها باجلهود الكبيرة التي بذلها 
مدير احللبات في النادي نواف الصفي إلجناح 

البطولة.
وأعرب عن الشكر للهيئة العامة للرياضة 
ووزارة الداخلية والطوارئ الطبية ووسائل 
االعالم والشركات الراعية الذين لم يدخروا 
جهدا في دعم الشباب الكويتي على جميع 

املستويات واالصعدة.

»قوى الكويت« تواصل احتكارها لبطولة
اختراق الضاحية للموسم الرابع على التوالي

واصل فريق ألعاب القوى بنادي الكويت 
احتكاره لبطولة اختراق الضاحية جلميع 
الفئات للموس���م الرابع على التوالي وتوج 
بختام البطولة بلقب فئة العمومي والناشئني 
بعدما حقق في الي���وم األول ألقاب البراعم 
واألشبال والشباب ونظم االحتاد الكويتي 
البطول���ة مبضمار خاص  الق���وى  أللعاب 
بالساحة املجاورة لستاد جابر الدولي يومي 
اجلمعة والس���بت املاضيني برعاية رئيسة 
نادي صبا فاطمة العيسى وحضور رئيس 
مجلس إدارة االحتاد محمد خلفان وأمني السر 
العام سيار العنزي وأمني السر املساعد خالد 
خليفة الشمري وعضو مجلس اإلدارة مدير 
املنتخبات الوطنية بدر الرش���ود ومديري 

الفرق في األندية الرياضية.
وتصدر أبطال »األبيض« الترتيب العام 
في ختام املنافس���ة وحقق فريق العمومي 
املركز األول ملسافة 12 كيلومترا وتالهم في 
املركز الثاني فريق اجلهراء وفي املركز الثالث 
فريق نادي القادسية، واحلال نفسه في فئة 
الناشئني، حيث تصدر الكويت الترتيب العام 
وتاله القادس���ية ثانيا ثم كاظمة ثالثا. ولم 
تقتصر الس���يطرة الكويتاوية على نتائج 
الفرق وحس���ب وامنا احتكر العبوه معظم 
املراكز األولى في الترتي���ب الفردي والتي 
حقق فيها العداء حس���ني كمال املركز االول 
في فئة العمومي وخالد سلطان رستم املركز 
الثالث في فئة الناشئني، بهذه النتائج يكون 
نادي الكويت قد حقق العالمة الكاملة بنقاط 
كأس التف���وق في بطولة اختراق الضاحية 
وحصد 14 نقطة في انطالق بطوالت أم األلعاب 

الكويتية.

من جانبه، أش���اد أمني سر احتاد ألعاب 
القوى سيار العنزي باملستوى الفني للبطولة، 
وقال ان اجله���د الكبير الذي بذلته األجهزة 
الفني���ة واإلدارية في األندية الرياضية كان 
واضحا من خالل املنافسة القوية فيما بينها 
على احتالل املراكز األولى وهذا الشيء ينعكس 
إيجابا على املنتخبات الوطنية واملشاركات 
اخلارجية. وبارك العن���زي لنادي الكويت 
حتقيقه هذا اإلجناز، مؤكدا ان هذا اإلجناز جاء 
بعد جهود جبارة من اجلهازين الفني واإلداري 
والالعبني، متمنيا التوفيق لباقي األندية في 
البطوالت املقبلة. وتوجه العنزي بالش���كر 
اجلزيل لكل من س���اهم في إجناح البطولة 
وخص بالشكر راعية البطولة للموسم الثاني 
على التوالي فاطمة العيسى ووزارة الداخلية 
ووزارة الصحة املمثلة بالطوارئ الطبية على 

تواجدهم في البطولة.
وفي السياق ذاته، اكد مدير لعبة ألعاب 
القوى ان هذا اإلجناز للموس���م الرابع على 
التوالي جاء بفضل اهلل ودعم مجلس إدارة 
نادي الكويت وبالتحديد نائب رئيس النادي 
خالد علي ثنيان الغامن الذي يقدم دعما غير 
محدود للعبة من خالل توفير املعس���كرات 
اخلارجية والداخلية وتأمني كل التجهيزات 
التي يحتاجها الفريق، وال ننس���ى اجلهود 
اجلبارة التي بذلها اجلهازان الفني واإلداري 

والالعبون.
وتوجه الكندري بالشكر اجلزيل الحتاد 
ألعاب القوى على تنظيمهم الرائع للبطولة 
وللجنة احلكام التي أدارت منافسات البطولة 
باحترافية بقيادة رئيس جلنة احلكام عامر 

محمد.

رئيسة نادي »صبا« فاطمة العيسى ورئيس مجلس إدارة احتاد ألعاب القوى محمد خلفان يتوسطان الفائزين

املدرب محمد الضامن يشارك األبطال فرحتهم 

الشباب الساملية

الساعة 6:00

الفحيحيل القرين

القناة الثالثة الساعة 7:30

خيطان العربي

القناة الثالثة الساعة 4:30

فرحة الفرق الفائزة باملراكز األولى في البطولة
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سيدوبا جنم األسبوع فريق »األنباء« بعد اجلولة السابعة
استحق محترف القادسية الغيني 

سيدوبا سامواه أن يكون جنم 
األسبوع للجولة السابعة لتسجيله 

هدف الفوز والصدارة على 
الصليبخات مبجهود فردي من 

مراوغة وتسديد بعد ان كان الوصول 
إلى مرمى الصليبخات أمرا صعبا 

جدا للتنظيم العالي للفريق املنافس، 
كما انه يشارك في مركز غير مركزه 

كرأس حربة بعد أن كان يلعب في 
املباريات السابقة كصانع للعب لذا 

يعتبر تألقه في هذا املركز دليال على 
متيز هذا الالعب.

اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة السابعة من 
دوري VIVA ويضم:

٭ احلارس: سليمان عبدالغفور )العربي(.
٭ الدفاع: أحمد عتيق )الساحل(، طالل مجيد )الصليبخات(، 

فهد الهاجري )الكويت(.
٭ الوسط: أحمد الظفيري )القادسية(، مشاري العازمي 

)كاظمة(، أحمد يونس )الشباب(، محمد العجمي )اجلهراء(، 
عدي الصيفي )الساملية(.

٭ الهجوم: سيدوبا سامواه )القادسية(، جمعة سعيد 
)الساملية(.

ي
جمعة سعيد

محمد العجميسيدوبا سامواه
أحمد الظفيريأحمد يونس عدي الصيفي

مشاري العازمي
فهد الهاجري

طالل مجيد
أحمد عتيق

سليمان عبدالغفور

الدفاع الوسط الهجوم

صح لسانك

غلط × غلط

األهداف التي تسجل من 
الوضع الطائر مرغوبة عند 

اجلماهير وهدف عدي 
الصيفي مثال لذلك.

»متعوب عليه«

سرعة النرفزة عند أول احتكاك 
أصبحت سمة بعض الالعبني 

احملترفني وكأن الكرة ال تخلو 
من االلتحام.

»اجمد شوي«

احلكام في امليزان
٭ أحمد العلي )الكويت والساملية(: لم يكن موفقا في إدارة املباراة 
وكثرت أخطاؤه في الشوط الثاني، حيث كان يتوجب ان 
يتدخل إداريا في حالتني من خالل إشهار البطاقة احلمراء 
في وجه مدافع الكويت سامي الصانع لدخوله القوي على 
مس����اعد ندا وكذلك بوجه العب الس����املية عدي الصيفي 
بعد ملس����ه للكرة متعمدا وهو ما يتوجب إشهار البطاقة 
الصفراء الثانية، وتغاضى أيضا عن عديد األخطاء لكل 

من طرفي املواجهة.
٭ عب�داهلل الهندال )الفحيحيل والنصر(: كان موفقا في احتساب 
القرارات احلاسمة كإشهار البطاقة احلمراء بوجه العب 
النصر خلف باني وكذلك إعطاء البطاقة الصفراء الثانية 
لالعب الفحيحيل علي املوس����وي ومن ثم طرده، كما أنه 
احتس����ب ركلة جزاء صحيحة للنصر لكن يحسب عليه 
إش����هاره املتكرر للبطاقات الصفراء من أجل الس����يطرة 
على املباراة لكن ذلك األم����ر أدى إلى كثرة االحتجاجات 
على قراراته وبالتالي احتس����ابه لعدد من األخطاء غير 

الصحيحة.
٭ ضيف اهلل الفضلي )العربي وكاظمة(: أدار املباراة باقتدار وكان 
موفقا في معظم القرارات التي اتخذها ويحس����ب له عدم 
تأثره باحتجاجات الالعبني واجلماهير ما ساهم في زيادة 
تركيزه واتخاذه للقرارات بطريقة مميزة، كما انه تعامل 
مع الالعبني بطريقة احترافية ساهمت في إيصال املباراة 
إلى بر األمان رغم صعوبتها وأهميتها لطرفي املواجهة.

٭ عبدالعزيز أمان )القادسية والصليبخات(: تعامل مع املباراة بطريقة 
جيدة ولم يجد صعوبة في إدارة املواجهة بسبب متركزه 
اجليد وقربه من الكرة، كما أنه لم يتأثر باحتجاجات بعض 
الالعبني وكان حازما في القرارات التي اتخذها ما ساهم 

في سيطرته على املباراة بشكل مميز.
٭ علي محمود )الس�احل واليرم�وك(: لم يجد صعوبة في إدارة 
املباراة خلبرته الطويلة ومتركزه السليم سواء في خالل 
مجري����ات اللعب أو في الكرات الثابتة األمر الذي أتاح له 
احتس����اب ركلة جزاء صحيحة وجريئة لصالح الساحل 

رغم احتجاجات العبي اليرموك عليها.
٭ علي طالب )اجلهراء والشباب(: لم يكن موفقا في إدارة املباراة 
وتغاضى عن العديد من األخطاء خصوصا عدم احتسابه 
لركلة جزاء واضحة لصالح الشباب عندما تعرض الالعب 
محمد زنيفر لإلعاقة م����ن قبل احلارس بدر العازمي في 
الشوط األول األمر الذي ساهم كثيرا في تكرار االحتجاجات 

على قراراته طوال شوطي املباراة.

٭ حافظ مهاجم العربي فراس اخلطيب على 
صدارته لقائمة هدافي الدوري برصيد 7 أهداف، 

وجاء بعده مهاجم كاظمة باتريك فابيانو برصيد 
5 أهداف، ثم يأتي كل من مهاجم الساملية جمعة 

سعيد ومدافع اجلهراء الكسندر نينو والعب وسط 
الساحل مهدي بن حرب برصيد 4 أهداف، فيما جاء 

9 العبني باملركز الرابع وبرصيد 3 أهداف وهم: 
البرازيلي تياغو بيزيرا وعلي مقصيد )العربي(، 

خالد عجب )الكويت(، سالم الهاجري )الفحيحيل(، 
دوريس ساالمو )القادسية(، حمد العنزي وعدي 
الصيفي )الساملية(، إلياسو أوليفيرا )اجلهراء(، 

وأبوبكر كوني )الشباب(.
٭ شهدت اجلولة حالتي طرد كانتا في مواجهة 

الفحيحيل والنصر واحدة كانت من نصيب العب 
النصر خلف باني واألخرى من نصيب العب 

الفحيحيل علي املوسوي.
٭ 4 فرق لم تتمكن من التسجيل في هذه اجلولة 

وهي: العربي وكاظمة والصليبخات واليرموك.
٭ يعتبر هجوم الكويت هو األقوى حتى اآلن برصيد 
19 هدفا ويأتي خلفه القادسية بـ 18 هدفا، فيما يعتبر 

دفاع األبيض هو األقوى باستقباله 3 أهداف.
٭ فريقان حتى اآلن لم يتمكنا من حتقيق أي 

انتصار هما الفحيحيل والشباب.
٭ فريقان لم يتعرضا للخسارة هما الكويت والقادسية.

٭ شهدت مواجهة اجلهراء والشباب انطفاء أحد 
الكشافات في ستاد مبارك العيار مرتني ملدة 12 

دقيقة، ورغم ذلك أكمل احلكم علي طالب املواجهة 
دون توقف لعدم تأثر الالعبني واحلكم بالرؤية.

لقطات من اجلولة

األعلى من النجاح وتتطلب الدقة 
في التصويب وقبلها رباطة جأش 

املنفذ، وال تقتصر صد ركالت اجلزاء 
على احلراس املقتدرين بل إن اغلب 

حراس االحتياط من املميزين في 
صد مثل هذه الركالت والتي تتطلب 

منهم سرعة استجابة لإلشارة 
املرسلة من الالعب املنفذ، ويلجأ قلة 
من احلراس في ركالت الترجيح إلى 
اتخاذ زاوية واحدة في الركالت الـ 

5 وقد يصيب منها واحدة أو اثنتني، 
ويقول خبراء الكرة إن افضل وسيلة 

لتنفيذ ركالت اجلزاء تسديد الكرة 
بقوة على ميني ويسار احلارس في 

علو متوسط بحيث يصعب على 
احلارس مالمستها، وهي الطريقة 

التي يلجأ إليها معظم العبي الفرق 
األوروبية، ويخالف تلك القاعدة 

العبون مهرة حيث يرسلون الكرة 
خفيفة مباشرة في اجتاه احلارس، 

حيث من الطبيعي أن يتجه إلى إحدى 
الزاويتني.

وفي مباراة الكويت وتايلند في 
تصفيات كأس آسيا املاضية سدد 

احمد عجب ركلة جزاء حيرت 
املتابعني حتى اآلن بعد أن انطلق 
بسرعة وسدد الكرة منحرفة في 

زاوية بعيدة عن املرمى.

»بلنتيات«
ناصرالعنزي

يلجأ بعض ممارسي الكرة في األحياء 
واملدارس قدميا إلى حيلة طريفة عند 
تسديد ركلة اجلزاء، فيتقدم أحدهم 

ويهمس في أذن الالعب املنفذ ويشير 
بإصبعه إلى زاوية وتسدد الكرة إلى 
الزاوية األخرى اعتقادا منهما بخداع 
احلارس، واألدهى أن احلارس تنطلي 
عليه اخلدعة ويصدقها، ومن أصعب 

ركالت اجلزاء التي تسمى أيضا 
»بلنتي أو بنلتي« في تلك الفترة تلك 

التي يضع بها الالعب الكرة فوق 
كومة من الرمل ويسددها بقوة في 
مقدمة القدم وتذهب الكرة حسب 
اجتاه الريح أوال ومزاجية املسدد 

للكرة ثانيا وتكون غالبية الكرات فوق 
العارضة.

وتصل نسبة التسجيل في ركالت 
اجلزاء في مالعب الكرة إلى احلد 

»األصفر« يفتقد األنصاري 
وسعيد واملشعان 

ويستعيد صومايال ودوريس
عبدالعزيز جاسم

يفتقد القادسية خلدمات عدد من الالعبني أمام النصر 
اجلمعة املقبل ف���ي اجلولة الثامنة من الدوري، حيث 
لن يشارك كل من فهد األنصاري وعبدالعزيز املشعان 
وضاري سعيد لإليقاف، فيما تواصل غياب كل من طالل 
العامر وسعود املجمد ونواف اخلالدي عن التدريبات 
لظروف خاصة، كما لن يشارك عامر املعتوق بسبب 
اإلصابة والتي يحتاج إلى اس���بوعني على أقل تقدير 
حتى يتمكن من التعافي منها، في املقابل سيس���تعيد 
الفريق خدمات املهاجم الكونغولي دوريس س���االمو 
الذي انته���ت فترة عقوبته في مواجه���ة األمس أمام 
برق���ان في الدوري العام بع���د أن فرضت عليه جلنة 
االنضباط ف���ي احتاد الكرة اإليقاف ل� 6 مباريات بعد 
بصقة على العب العربي أحمد إبراهيم، وسيعود أيضا 
للتشكيلة املدافع الغاني رشيد صومايال بعد تعافيه 
من اإلصابة التي تعرض لها في مواجهة الساملية في 

اجلولة اخلامسة.

العربي وكاظمة توقفا اضطرارياً.. واجلهراء لم يعد كما كان

اجلولة السابعة: القادسية »ما يطّوف فرصة« 
والكويت والساملية.. ل�»اخللف در«

ترتيب الفرق بعد اجلولة السابعة
نقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالترتيب
761018419القادسية
651019316الكويت
751115616الساملية
632115511العربي
7322121011اجلهراء
622210108كاظمة
72238138الساحل
62135107خيطان

61237125الصليبخات
61236135النصر

70435144الفحيحيل
71061133اليرموك
60245132الشباب

مباريات اجلولة الثامنة
اخلميس
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5:25الساحلالساحل � اجلهراء
5:25مبارك العياراليرموك � الصليبخات

7:40صباح السالمالعربي � الكويت

اجلمعة
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4:00الشبابالشباب � كاظمة
6:35علي صباح السالمالنصر � القادسية

6:35ناصر العصيميخيطان � الفحيحيل

@aziz995 – عبدالعزيز جاسم

 ،VIVA لم يكن أحد يتوقع سيناريو اجلولة السابعة من دوري
والذي جاء على هوى وأمنيات العبي وجماهير القادسية بعد 
أن تعادل الكويت مع الس����املية 1-1 وتبعها تعادل بني العربي 
وكاظمة سلبا ليحقق األصفر املطلوب كعادته ودون تعقيد بعد 
أن تغلب على الصليبخات بهدف دون رد ليغرد بالصدارة وحيدا 
وبفارق 3 نقاط ألول مرة منذ انطالق الدوري، وإذ تعثر جميع 
فرق الصدارة فإن املالحق الدائم لهم اجلهراء لم يس����تفد هو 
اآلخر وسقط في فخ التعادل أمام الشباب 2-2، فيما واصل 
الساحل صحوته وحقق فوزه الثاني في الدوري وجاء 
على حساب اليرموك 2-0، بينما لم يستغل الفحيحيل 

ظروف النصر واكتفى بالتعادل 1-1.

األصفر بالخبرة أول

على الرغم من األداء واملستوى املتراجع 
للقادس����ية في مواجهة الصليبخات إال 
أن الفريق »ماش����ي صح« ويحقق األهم 
من جولة إلى أخرى وهو حصد النقاط 
ال� 3، لكن على املدرب الكرواتي داليبور 
ستاركفيتش والعبيه احلذر من هذا التراجع 

في اجلوالت املقبلة.

األبيض وتراجع غريب

لم يكن الكويت حاضرا في مواجهة الساملية وتعتبر النقطة 
التي حققها الفريق مبنزلة فوز في هذه املواجهة ألن الفريق ككل 
طاله تراجع كبير في املستوى اجلماعي والفردي ولوال اخلبرة 
الطويلة التي ميتلكها العبو األبيض ملا نالوا التعادل، لذلك على 
املدرب محمد إبراهيم ترتيب أوراقه سريعا ألنه سيواجه العربي 

في اجلولة املقبلة والسقوط فيها سيكلفه الكثير.

السماوي »نفس القصة«

في كل جولة من اجلوالت نكرر نفس السبب عن الساملية وهو 
أن إضاعة الفرص هي السبب الرئيسي لفقدان النقاط فالفريق 
يتألق في املباراة ويتمكن من الوصول إلى املرمى في العديد من 
املناسبات إال أنه يضيع فرصا سهلة بإمكانها أن تريح الفريق من 
الشوط األول وهذا ما حدث أمام الكويت إضاعة متكررة للفرص 

وتعادل مخيب لآلمال قياسا على األداء العام للفريق.

األخضر ظهر بالثاني

لم يظهر العربي مبستواه املعهود في مواجهة كاظمة خصوصا 
في الشوط األول وكاد أن يفقد النقاط الثالث لوال يقظة احلارس 
سليمان عبدالغفور، لذلك على املدرب البرتغالي لويس فيليبي 
قراءة املباراة قبل انطالقتها ال في الش����وط الثاني فقط ورمبا 
تكون مواجهة الكويت هي األخيرة له في حال اخلسارة، األمر 

الذي يعني ابتعاده كثيرا عن فرق الصدارة.

الجهراء يحتاج إلى تعديل

لم يعد اجلهراء كما كان في الس����ابق الفريق الذي يستغل 
ظروف املنافس����ني وكذلك عامل األرض، وخي����ر دليل تعادله 
مع الش����باب األخير بعد أن كان في السابق يؤمن النتيجة من 
الش����وط األول، لذا يجب على املدرب األلباني الكس����ندر جيجا 
إعادة حساباته خصوصا في التشكيلة التي يقع عليها االختيار 

في بداية املباراة حتى ال يضطر للتبديل في الشوط األول كما 
حدث امام الشباب.

البرتقالي شوط واحد

قدم كاظمة مس����توى مميزا أمام العربي في الش����وط األول 
وكان قريبا من حس����م املواجهة خالل هذا الش����وط إال أن أداء 
الفريق بش����كل عام تراجع في الش����وط الثاني وكاد أن يخسر 
نقاط املباراة بعد أن كان هو األحق بالفوز قياسا على الفرص 
الضائعة بالشوط األول ما يعني أن هناك تذبذبا باملستوى العام 

يجب تداركه سريعا.

الساحل واستغالل المنافسين

جنح الس����احل للمرة الثانية في استغالل املنافسني الذين 
يتساوون معه باملستوى بالفوز على اليرموك لذلك جنده حاليا 
باملركز السابع وهو مركز مميز قياسا ب� 3 مواجهات خسرها من 
العربي والكويت والقادسية ما يعني انه ال يسقط أمام منافسيه 

املباشرين على مراكز الوسط.

الصليبخات.. ال لليأس

يعتبر الصليبخات من الفرق العنيدة هذا املوسم واملميزة 
في الوقت نفس����ه، حيث ال يسقط بسهولة فمواجهة القادسية 
والسقوط بهدف تعتبر سيناريو مكررا من اخلسارة أمام الساملية 
2-4، حيث يظهر الفريق مبس����توى جيد إال أنه ال يكس����ب أي 
نقط����ة لذلك على الالعبني واملدرب عماد س����ليمان عدم اليأس 
والتفكير بحصد نقاط مستقبال تضعهم مبركز يليق ومستواهم 

هذا املوسم.

العنابي »ما تطور«

لم يتغير النصر في ه����ذه اجلولة ويعتبر التعادل مبنزلة 
انتصار له أمام الفحيحيل ألن الفريق يلعب مبستوى ضعيف 
ويحتاج إلى ترتيب أوراقه من جديد خصوصا على مس����توى 

األسماء التي تشارك في التشكيلة األساسية منذ فترة.

الفحيحيل وتعادل جديد

يبدو ان الفحيحيل يرفض االنتصار في الدوري فهو يعتبر 
ملك التعادالت ب� 4 تعادالت آخرها أمام النصر ورمبا يعود السبب 
لسوء التركيز في الدقائق األخيرة والتي كان من املفترض أن 
يدافع فيها بشكل جيد خصوصا في الكرات الثابتة التي دائما 

ما تكون سببا في خسارة النقاط للفريق.

اليرموك محير

ال أحد يعرف السر وراء تقدمي اليرموك ملستوى متواضع أمام 
الفرق التي تنافسه على نفس املراكز فعندما يلعب أمام الفرق 
الكبيرة يظهر بشكل مميز، وعندما يشارك أمام الفرق املنافسة 
له يظهر مبستوى متواضع، لذا على الفريق التفكير بتجميع 

النقاط في هذه املباريات أفضل من أجل حتسني املركز.

الشباب تطور في األداء

يقدم الشباب مستوى جيدا من مباراة إلى أخرى إال أنه لم 
يتمكن من حتقيق أي انتصار يرفع من احلالة املعنوية للفريق 
ورمبا يكون التعادل مع اجلهراء في اللحظات األخيرة مبنزلة 
الدافع من أجل عودة الفريق للمسار الصحيح وحتقيق االنتصار 

األول في قادم اجلوالت.
عدي الصيفي سجل أجمل أهداف 

الدوري هذا املوسم ) األزرق .كوم(
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الفودري واجلهازان اإلداري والفني وأبطال املنتخب أبطال املنتخب األوبتمست بعد حصدهم املراكز األولى

والثالث في فئة األوبتمست، 
وحقق علي جاس���م بوحمد 
كأس املرك���ز الثاني في فئة 

الليزر ريديال.
وأش���اد رئي���س جلنة 
الشراع والتجديف والكاياك 
في النادي البحري الرياضي 
الفودري  الكويت���ي خال���د 
بالنتائج املتقدمة للمنتخب 
ومب���ا حقق���ه الالعبون من 
مراك���ز متقدمة واكتس���اح 
كامل للمراكز الثالثة األولى 
لفئة األوبتمست، كما أشاد 
بجهود اجلهازي���ن اإلداري 
والفن���ي للمنتخب واملدرب 

التونسي زين العابدين.
وذكر أن ما حققه املنتخب 

من نتائج متميزة إلى جانب 
مشاركة احلكم الكويتي املتألق 
عبداهلل جوهر ضمن جلنة 
الدوليني املشاركني  احلكام 
في البطولة، فإن ذلك يؤكد 
ما تتمتع به رياضة الشراع 
الكويتية من متيز ومن تطور 
متواصل، مشيدا في الوقت 
نفس���ه بدور الهيئة العامة 
للشباب والرياضة وبجهود 
اجلهازين اإلداري والتدريبي 
للمنتخب وفرق الشراع، كما 
أعرب عن تقديره للتنظيم 
املتمي���ز للبطولة وحس���ن 
االس���تقبال والضيافة وما 
حظيت به من مشاركة واسعة 

ومنافسات ساخنة.

امللك فهد البحرية وباكستان 
وتون���س  وكازاخس���تان 

ومصر.
املنتخ���ب  واس���تطاع 
استكمال مش���وار تألقه في 
البطولة من خ���الل حصد 
املراكز  العديد م���ن  العبيه 
املتقدم���ة، حيث حقق كأس 
الثاني لس���باقات  املرك���ز 
الفرق، وهي املشاركة األولى 
السابقات، فيما  له في هذه 
اس���تطاعت العبة املنتخب 
أمين���ة ش���اه حتقيق كأس 
املركز الثالث في فئة الليزر 
4.7، واس���تطاع عب���داهلل 
الفيلكاوي ويوسف العبكل 
حتقيق كأسي املركزين الثاني 

حق���ق الع���ب املنتخب 
الوطني للش���راع عبداهلل 
القصار كأس املركز األول لفئة 
األوبتمست عام وزميله علي 
الفيلكاوي املركز األول لفئة 
األوبتمست صغار في بطولة 
البارح الدولية ال� 22 للقوارب 
الشراعية التي نظمها االحتاد 
البحريني للرياضات البحرية 
برعاي���ة رئي���س االحت���اد 
البحريني والعربي للشراع 
الشيخ خليفة بن عبداهلل آل 
خليفة ومبشاركة 50 العبا 
والعبة مثلوا البحرين البلد 
املضيف وقط���ر والكويت 
وعمان والسعودية ونادي 
احلمري���ة اإلماراتي وكلية 

الفودري يشيد 
بالنتائج املتقدمة 

للمنتخب

اكتساح ونتائج متقدمة للمنتخب الوطني للشراع
في بطولة البارح الدولية الـ 22 بالبحرين

راحة الدوري 7 أيام.. والزمالك يواجه سراييڤو في اإلمارات

وأوضح أن أحمد فتحي 
وصال���ح جمع���ة غابا عن 
التدريبات نظرا الستكمالهما 
العالجي. ورغم  البرنام���ج 
قصة ايفون���ا مع االصابات 
فقد احتفل زمالؤه بحضور 
اجلهاز الفن���ي بعيد ميالده 

داخل فندق اإلقامة بدبي.
تدخل مس���ابقة الدوري 

املصري في راحة ملدة سبعة 
ايام، حيث تستأنف يوم 6 
ديس���مبر املقبل وذلك بعد 
السادسة  انتهت اجلولة  ان 
في ظل غياب لقاءات األهلي 

والزمالك. 
وفي اجلولة االخيرة خطف 
فريق س���موحة السكندري 
تعادال صعبا من أنياب نظيره 
املصري البورسعيدي بهدف 
لكل منهما ف���ي اللقاء الذي 
أقيم باس���تاد اإلسماعيلية. 
ورفع املصري بقيادة مدربه 
حسام حس���ن إلى 11 نقطة 
ارتفع  الثال���ث كما  باملركز 
رصيد سموحة إلى 8 نقاط 

باملركز التاسع.
فيما حقق فريق اإلنتاج 
احلربي، تعادال سلبيا دون 
أهداف مع ضيفه بتروجيت 
أقيم بستاد  الذي  اللقاء  في 
السالم في اجلولة ذاتها. ورفع 
اإلنتاج رصيده إلى 10 نقاط 
في املركز العاشر كما ارتفع 
رصيد بتروجيت إلى 5 نقاط 

باملركز الثالث عشر.

الكرة أنه سيتم إجراء أشعة 
لثالثة العبني لتحديد مدى 
اصابتهم ووقت مشاركتهم 
ف���ي التدريب���ات اجلماعية 
وهم حسام حسن بشد في 
عضلة السمانة، وشعر ايفونا 
باآلم في أنكل القدم، وتعرض 
احمد الشيخ لكدمة في اجلزء 

اخللفي للركبة. 

القاهرة سامي عبدالفتاح

الزمالك  ن���ادي  حص���ل 
مؤخرا على موافقة رسمية من 
نادي سراييڤو بطل البوسنة 
من أج���ل خوض مباراة في 
العاشر من ديسمبر املقبل في 
اإلمارات. وكان نادي الزمالك 
قد طلب عبر خطاب رسمي 
من النادي البوسني مبوافقته 
على خوض املباراة الودية من 
املوافقة  أجل اعتمادها قبل 

على املعسكر. 
وقدمت الشركة املنظمة 
املقرر له خالل  للمعس���كر 
الفترة من 4 حتى 12 ديسمبر 
خطاب من النادي البوسني، 
الزمالك بأن  ولكن متس���ك 
تكون املخاطبة رسمية من 
الن���ادي املنافس وهو ما مت 

بالفعل.
وفي معسكر األهلي احلالي 
املقام في دبي اصبح املهاجم 
ايفونا عالمة استفهام كبيرة 
في الفريق لتكرار اصاباته فقد 
أكد سيد عبد احلفيظ مدير 

األهالوية احتفوا مبيالد ايفونا

أعلنت شركة صناعات 
الغامن، إحدى أكبر الشركات 
ف���ي املنطقة، عن  اخلاصة 
مش���اركة 235 شخصا من 
موظفيه���ا ف���ي ماراث���ون 
RunQ8 ال���ذي انطل���ق من 
مارينا كريسنت صباح اول 
من امس، لتكون بذلك أكبر 
جهة مشاركة من حيث عدد 
املتسابقني، حيث كان العدد 

اإلجمالي 2200 متسابق.
ويشارك موظفو صناعات 
الغامن، من مختلف أقسامها 
 RunQ8 التجارية في سباق
س���نويا، حي���ث تتكف���ل 
الشركة بتغطية مصاريف 
تسجيلهم، تش���جيعا منها 
للنشاط الرياضي والترفيهي 
للموظف���ني، ودعما للهدف 
اخلي���ري الذي يس���عى له 
منظم���و املاراث���ون، حيث 
يحول���ون جميع رس���وم 
تسجيل املشاركني إلى مركز 
إعادة تأهيل األطفال، والذي 
يه���دف إلى ع���الج األطفال 
املصابني بإعاقات أو حتديات 

جسدية أو ذهنية تؤثر ماليا 
ومعنويا على أسرهم.

وحول هذه املشاركة قال 
التنفيذي لقس���م  الرئيس 
املوارد البشرية لدى شركة 
الغ���امن جورج  صناع���ات 
المب���روس: »يس���عدنا أن 

نشارك مجددا في ماراثون 
RunQ8 كأكبر شركة من حيث 
املتس���ابقني.  عدد املوظفني 
فنحن حريصون على تشجيع 
موظفين���ا لتبن���ي العادات 
الصحية، وننظم العديد من 
الفعاليات املعنية بالصحة 

العام���ة وأس���لوب احلياة 
الصحي خالل السنة. كما أننا 
سعداء بأن نساهم في الهدف 
اخليري وهو دعم مركز إعادة 

تأهيل األطفال«.
وقال���ت كوثر البدر، من 
كوس���تا كوفي - الكويت، 
إح���دى ش���ركات صناعات 
الغامن: »استمتعت باملشاركة 
في ماراثون RunQ8 مع بقية 
الزمالء من مختلف قطاعات 
الغامن،  ش���ركة صناع���ات 
وبالركض م���ن أجل هدف 
سام مثل تأهيل األطفال. كان 
هذا أول ماراثون أشارك فيه، 

ولكنه لن يكون األخير«.
م���ن اجلدي���ر بالذكر أن 
الغامن  ش���ركة صناع���ات 
حترص على اجلانب الصحي 
والترفيهي ملوظفيها، حيث 
تنظم حمالت طبية توعوية 
الثدي سنويا،  عن سرطان 
كما تنظم حم���الت للتبرع 
بال���دم بالتع���اون مع بنك 
الدم املركزي الكويتي بشكل 

منتظم.

صورة جماعية ملوظفي صناعات الغامن

مدير إدارة االتصاالت عبداللطيف الشارخ متسلما الدرع بالنيابة عن »صناعات الغامن«

RunQ8 موظفو »صناعات الغامن« يشاركون في ماراثون
الشركة حتصل على جائزة »أكبر عدد مشاركني« عن موظفيها الذين تكفلت مبصاريف تسجيلهم 63 جواداً وفرساً في املهرجان اخلامس للصيد

برعاية الوكيل املساعد في الديوان األميري 
ملركز اجلواد العربي الشيخة سارة الصباح 
يشهد مضمار سباق اخليل بنادي الفروسية 
في الثالثة إال ربع من بعد عصر اليوم املهرجان 
اخلامس لسباقات اخليل لهذا املوسم الذي قيد 
فيه 63 جوادا وفرسا من مختلف الدرجات منها 
11 جوادا وفرسا من النتاج العربي تتنافس 
على الكأس املقدمة من بيت العرب على مسافة 
1400م واجلياد املشاركة هي كحيل السديراوي 
وفوزان املشعل وبحر جبلة وسلمان وشقران 
اجلزيرة والريحان بوطيبان وميسون النامي 
ومجدي النامي وعراب السهيل وظافر الرويشد 

وسما جنم.
إل����ى ذلك، تتنافس 5 جي����اد من الدرجة 
الثاني����ة على مس����افة 1800م من أجل الفوز 
بالكأس املقدمة من حمد نايف الدبوس نائب 

رئيس النادي وعميد اسطبل الدبوس واجلياد 
املشاركة هي ش����عالني واحملضار للنشاما 
وغطفان للسيحان وابتسم لالبرق ومليونير 
للعصيمي، كما تتنافس 11 جوادا وفرسا على 
مسافة 2000م من أجل الفوز بكأس الشيخ 
خالد احلمد الصباح واجلياد املش����اركة هي 
حصويل للمال وبالتيني للرجيبة والعراب 
للسيحان ويسر للعنزي واالعز للنشاما وغال 
اوضاح لس����عدون العتيبي وكيان للزعبي 
وعني ثامر وواسم لألبرق وزماني للجحيل 

وهولندي للعصيمي.
بدوره، ش����كر الش����يخ عبداهلل السلمان 
بالنيابة عن عمداء االسطبالت وكيل الديوان 
األميري لشؤون مركز اجلواد العربي )بيت 
العرب( الشيخة سارة الصباح على دعمها 

لرياضة اآلباء واألجداد.

جيي العب غوانغجو ايفرغراند 
الصيني.

ونال املرحوم عبداهلل الدبل 
ماسة االحتاد اآلسيوي وهي 
أرفع جائزة مينحها االحتاد 
القاري للشخصيات التي قدمت 
خدمات جليلة للعبة كرة القدم 
في آسيا، وقام رئيس االحتاد 
القاري للعبة الشيخ سلمان 
بن ابراهيم بتس���ليم املاسة 
إلى جنل الراحل فهد عبداهلل 

الدبل.
وفيما يلي الفائزون بجوائز 

االحتاد اآلسيوي:
- جائ���زة أفض���ل احتاد 

وطني متطور: اليابان.
- جائ���زة افض���ل احتاد 

وطني صاعد: هونغ كونغ.
- جائ���زة أفض���ل احتاد 

وطني طامح: البنغالي.
- جائزة احللم اآلسيوي: 

الياباني.
- جائ���زة أفضل منتخب 
للرجال: أستراليا بطل كأس 

آسيا 2015.
- جائ���زة أفضل منتخب 
للسيدات: اليابان وصيف بطل 

خليل أفضل »آسيوي«
كأس العالم في كندا.

- جائزة أفضل مدرب لفئة 
الرجال: اجن بوس���تيكوغلو 

)أستراليا(.
- جائزة افضل مدرب لفئة 
السيدات: اس���اكو تاكاكورا 

)اليابان(.
- جائزة اللعب النظيف: 

االحتاد الياباني.
- جائزة أفض���ل فريق: 
ايفرغران���د  غوانغزه���و 

)الصني(.
- جائزة أفضل العب لكرة 
الصاالت: وحيد شمس���ائي 

)إيران(.
- جائزة أفضل فريق لكرة 
الصاالت: تأسيسات دريائي 

)إيران(.
- جائ���زة أفض���ل العب 
شاب: دوستونبيك حمدوف 

)أوزبكستان(.
-جائزة أفضل العبة شابة: 
ريكاكو كوباياشي )اليابان(.
- جائ���زة أفض���ل العب 
أجنب���ي في آس���يا: ريكاردو 

غوالرت )البرازيل(.
- جائ���زة أفض���ل العب 
الق���ارة:  آس���يوي خ���ارج 
س���ون هيونغ-مني )كوريا 

اجلنوبية(.
التحكيم  كما نال طاق���م 
املكون من احلكم السعودي فهد 
املرداسي واملساعدين السعودي 
عبداهلل السهالوي، والعماني 
أبوبكر العمري جائزة احلكام 
اخلاصة في االحتاد اآلسيوي 
لك���رة القدم 2015، وذلك بعد 
النهائية في  قيادته للمباراة 
كأس العالم للشباب حتت 20 

عاما في نيوزلندا.

ت���وج مهاج���م االهل���ي 
اإلماراتي أحمد خليل بجائزة 
أفضل العب كرة قدم في آسيا 
لع���ام 2015 أمس في احلفل 
اقيم في  ال���ذي  الس���نوي 
العاصمة الهندية نيودلهي.
وخلف خليل السعودي 
ناصر الشمراني الذي احرز 
العام املاضي على  اجلائزة 
حساب االماراتي اسماعيل 
احم���د والقط���ري خلفان 

ابراهيم.
وبات خليل ثالث العب 
يفوز بجائزتي أفضل العب 
في آس���يا وأفض���ل العب 
شاب في القارة بعدما توج 

باالخيرة عام 2008.
وتنافس خليل مع مواطنه 
عمر عبدالرحمن العب العني 
اإلمارات���ي، والصيني جينغ 

أح���رز النجم الس���احلي 
التونسي لقب بطل مسابقة 
كأس االحتاد االفريقي لكرة 
الق���دم بتغلبه عل���ى ضيفه 
اورالندو بايريتس اجلنوب 
افريقي 1-0 أمس على امللعب 
االوملبي في سوسة في اياب 

الدور النهائي.
وسجل املدافع عمار اجلمل 
ه���دف املب���اراة الوحيد في 

الدقيقة 23.
وكان الفريق���ان تع���ادال 
1-1 ذهابا السبت املاضي في 

سويتو.

في البرازيل ارض قدوته الراحل 
ايرتون سينا، ثم حسم السباق 
االخير أمس في ابو ظبي وحرمه 
من انهاء موس����مه بفوز على 
احللب����ة التي ت����وج بها العام 
املاضي بلقب����ه العاملي الثاني 
بعد صراع شرس مع روزبرغ 
الذي تعرض ملشكالت ميكانيكية 

وقتها.
وهو الفوز السادس لروزبرغ 
هذا املوسم بعد اسبانيا وموناكو 
والنمسا واملكسيك والبرازيل 
والرابع عش����ر في مس����يرته 
االحترافي����ة، كما انها الثنائية 
الثانية عش����رة ملرسيدس هذا 
املوسم، وهذا امر لم ينجح اي 

فريق في حتقيقه سابقا.
وقط����ع روزبرغ مس����افة 
البالغة 305.355 كلم  السباق 
)55 لفة( بزم����ن 1.38.30.175 
س����اعة مبعدل سرعة وسطي 
185.998كلم/ساعة بفارق 8.271 
ثوان امام هاميلتون، و19.430 
ثانية امام رايكونن، و43.735 

ثانية امام فيتل.
وع����زز روزبرغ موقعه في 
املركز الثاني في الترتيب العام 
برصيد 322 نقطة نقطة مقابل 
381 نقطة لهاميلتون، و278 نقطة 
لفيتل و150 نقطة لرايكونن الذي 
انتزع املركز الرابع من مواطنه 
س����ائق وليامس مرس����يدس 
فالتيري بوتاس الذي حل في 
املركز الثالث عش����ر في سباق 

األمس.

الثالث  الفوز  املعنوية، فحقق 
عل����ى التوالي بع����د االول في 
املكس����يك قبل 3 اسابيع وبعد 
ش����هر عل����ى تتوي����ج زميله 
هاميلتون باللقب العاملي، وقد 
عبر وقتها ع����ن امتعاضه من 
تخط����ي زميله ل����ه مرتني في 
الوالي����ات املتح����دة، علما بان 
روزبرغ ساهم في التتويج املبكر 
لهاميلتون باللقب كونه صمد 
امام فيتل بطل العالم 4 مرات 
وح����رم االخير من احللول في 
املركز الثاني الذي كان سيؤجل 

تتويج البريطاني باللقب.
وبعدما حرم روزبرغ زميله 
هاميلت����ون في املكس����يك من 
معادلة الرقم القياسي في عدد 
االنتصارات في موسم واحد، 
بخر االملاني امال البريطاني في 
حتقيق حلم طفولته بالتتويج 

أنهى سائق مرسيدس االملاني 
نيكو روزبرغ املوسم بفوز ثالث 
على التوالي عندما احرز املركز 
االول في جائزة ابوظبي الكبرى، 
اجلولة االخيرة من بطولة العالم 
لسباقات فورموال واحد، أمس 

على حلبة ياس مارينا.
وتقدم روزبرغ وصيف بطل 
العالم في املوسم احلالي على 
البريطاني  الفريق،  زميله في 
لويس هاميلتون بطل العالم، 
وس����ائقي في����راري الفنلندي 
كيمي رايكونن واالملاني االخر 

سيباستيان فيتل.
وتابع روزبرغ انتصاراته 

االماراتي أحمد خليل يتسلم جائزته من الشيخ سلمان بن ابراهيم

العبو النجم الساحلي يحتفلون باحلصول على لقب كأس االحتاد األفريقي      )أ.ف.پ(

االملاني نيكو روزبرغ يحتفل مع أعضاء فريقه مرسيدس                    )أ.پ(

النجم بطل »االحتاد األفريقي«

روزبرغ يخطف لقب »فورموال أبوظبي«
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في »سان باولو«.. قمة »الكالتشيو«
وكان الفوز مكلفا لنادي العاصمة 

الذي اعلن اصابة العب وس����طه 
البرتغالي تياغو بكسر في ساقه 
بعد مضي نحو نصف س����اعة 
إثر تصادم مع الش����اب ماركو 

اسنسيو )19 عاما(.
وأوضح اتلتيكو ان الكسر 
في قصبة الساق اليمنى لتياغو، 
دون ان يح����دد م����دة غيابه عن 

املالعب.
وارتقى سلتا فيغو الذي تصدر 

الترتيب في املراحل االولى، الى املركز 
الرابع مؤقتا برصيد 24 نقطة، بعد 
فوزه على سبورتينغ خيخون العائد 

الى النخبة بعد غياب طويل 1-2.
وصار ديبورتيفو ال كورونيا 
خامس����ا مؤقتا ايضا بتغلبه على 
مضيفه الس باملاس الوفد اجلديد 

.2-0
وفي مباراة هامش����ية بني فرق 
القاع رفض ملقة التخلي عن املركز 
االخير عندم����ا اكتفى بالتعادل مع 

ضيفه غرناطة 2-2 بعد ان كان متقدما 
بهدف����ني نظيفني حتى قبل 7 دقائق 

من النهاية.
وحرم خيتافي ضيفه ڤياريال 
من اس����تعادة املركز الرابع بفوزه 
عليه 2-0.  وسجل انخل الفيتا )21( 
والفارو فاسكيز )51( الهدفني فارتفع 
رصيد خيتاف����ي الى 14 نقطة نقلته 

الى املركز الثالث عش����ر مؤقتا مقابل 
21 لفياريال الذي بقي سادسا.

وانهى البرازيلي لويز ادريانو الرباعية 
بعد 5 دقائق فقط من نزوله بديال لنيانغ 
)79( قبل ان يسجل ايدر هدف الشرف 
لسمبدوريا من ركلة جزاء )87( وصار 
شريكا لالرجنتيني غونزالو هيغواين 
مهاجم نابولي في صدارة ترتيب الهدافني 

برصيد 10 اهداف.
وحقق ميالن قفزة كبيرة وانتقل الى 
املركز اخلامس مؤقتا برصيد 23 نقطة، 

مقابل 16 لسمبدوريا.
الكبير، فاز  امللعب االوملب����ي  وعلى 
تورينو بشق النفس على ضيفه بولونيا 

.0-2

فوز صعب ألتلتيكو مدريد

حقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على 
ضيفه اسبانيول 1-0 في املرحلة الثالثة 

عشرة من الدوري االسباني.
وحصد اتلتيكو الفوز والنقاط الثالث 
في وقت مبكر ج����دا عندما مرر اوليفر 
توري����س كرة ال����ى الفرنس����ي انطوان 
غريزمان في اجلهة اليسرى تابعها الى 
الزاوية املقابلة من املرمى )3(. واستمرت 
النتيجة على حالها طوال 87 دقيقة بعد ان 
نظم اسبانيول صفوفه وهاجم بضراوة 

سعيا للتعويض دون ان ينجح.

أواخر سبتمبر املاضي، ضغوط كبيرة 
عندما يصطدم مع فقراء اجلنوب والعبهم 
غونزالو هيغواين متصدر قائمة هدافي 
الدوري، فقد سجل األرجنتيني هيغواين 
10 أهداف، وأحرز شريكه في خط الهجوم 
لورينزو إنسيني سبعة أهداف من إجمالي 
24 هدفا سجلها الفريق الذي اهتزت شباكه 

ب� 8 أهداف.
ويخ����وض فيورنتين����ا مباراته في 
املرحل����ة الرابعة عش����رة االثنني، أيضا 
حيث يحل ضيفا على ساسولو صاحب 

املركز اخلامس.

ميالن يدك شباك سمبدوريا برباعية

حقق ميالن ف����وزا كبيرا ومهما على 
ضيف����ه س����مبدوريا 4-1  اول من امس 
على ملعب جوزيبي مياتزا. واس����تعاد 
ميالن ذاكرة املباريات الكبيرة، وافتتح 
التسجيل في وقت مناسب عبر جاكومو 

بونافانتورا )16(.
الفرنس����ي مباي نيانغ رجل  وعزز 
اللقاء بدون من����ازع بالهدف الثاني من 

ركلة جزاء )38(.
الثاني، اضاف  وفي مستهل الشوط 
نيانغ الهدف الثاني الشخصي والثالث 

لفريقه )49(.

إنت����ر ميالن  يواج����ه 
صاحب املركز األول بالدوري 
اإليطالي لكرة القدم، اختبارا 
جلدارته بالص����دارة وطموحه 
هذا املوسم عندما يحل ضيفا على 
نابولي املتوهج ضمن منافسات املرحلة 

الرابعة عشرة من املسابقة.
ومتكن النيراتزوري من حتقيق بداية 
قوية في املوسم احلالي من خالل متاسك 
دفاعه الذي لم يس����مح باهتزاز الشباك 
سوى 7 مرات فقط، وهو ما عوض فقدان 
النزع����ة الهجومية القوية للفريق الذي 

سجل 16 هدفا خالل 13 مباراة.
ويحتل إنتر ميالن الصدارة برصيد 
30 نقطة ويليه نابولي برصيد 28 نقطة 

وبفارق األهداف فقط أمام فيورنتينا.
واستعاد إنتر ميالن مذاق االنتصارات 
الكبي����رة بفوزه على فروس����ينوني، 
الصاع����د حديثا للدرجة األولى، 4 - 
0، األحد املاضي بعد أن اكتفى اإلنتر 
بالف����وز 1 - 0 في س����بع مباريات، 
وبنتيجة 2 - 1 أمام كاربي الصاعد 

حديثا.
املدير  وقال روبرتو مانشيني 
الفني إلنت����ر مي����الن: »بالطبع نحن 
سعداء بالتواجد في القمة وإذا استمر 
العبونا بهذا الشكل سنكون قادرين 
على املنافسة على لقب الدوري ولكن 
هدفنا الرئيسي هو العودة إلى دوري 
أبطال أوروبا. ويواجه فريق مانشيني 
الذي قضى حلظات مؤملة عند خسارته 
على ملعبه أمام فيورنتينا 1 - 4 في 

مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
الدوري االيطالي )املرحلة الرابعة عشرة(

9beIN SPORTS 7HDساسولو - فيورنتينا

11beIN SPORTS 4HDنابولي - إنتر ميالن

»تيليغراف«»ديلي ميل«

ڤاردي »تاريخي«.. وسعره في العاللي
بات جيمي ڤاردي، مهاجم 
فريق ليستر سيتي وهداف 
الدوري اإلجنليزي هذا املوسم 
حديث الساعة، بعد الهدف الذي 
سجله مبرمى دافيد دي خيا 
حارس مرمى مان يونايتد خالل 
 مب����اراة الفريقني في اجلولة

ال�  14 من البرميييرليغ.
هذا الهدف قاد ڤاردي لكسر 
الرقم القياسي املسجل باسم 
الهولندي رود فان نيستلروي 
الس����ابق،  اليونايتد  مهاجم 
بإحراز األهداف في 11 مباراة 
متتالية بالدوري، كما أش����ار 
موقع »أوبتا« املتخصص في 
إحصائيات كرة القدم، إلى أن 
الهدف الذي سجله ڤاردي جعله 
أكثر العب يسجل أهدافا في 

موسم واحد بتاريخ ناديه.

سعر ڤاردي

حدد ليستر سيتي مبلغا 
ضخما لسعر مهاجمه الهداف 
أم����ام األندية  الطريق  لقطع 
الكبيرة التي ترغب في ضمه 
مث����ل اليونايتد وتشلس����ي. 
وأشارت صحيفة »تيليغراف« 
إلى أن إدارة الثعالب حددت 35 
مليون إسترليني مقابل بيع 
ڤاردي، ألنها ترى أن املهاجم 
اإلجنليزي ال يقل عن صفقات 

أخرى أبرمتها األندية الكبيرة 
مثل انتقال أنتوني مارتيال من 
موناكو إلى مانشستر يونايتد 
مقابل 36 مليون إسترليني، 
وكريس����تيان بينتيك����ي من 
أستون فيال إلى ليڤربول مقابل 

32 مليون إسترليني.

تهنئة نيستلروي

الهولندي  النج���م  هن���أ 

فان نيستلروي مهاجم مان 
يونايتد السابق، جيمي ڤاردي 
القياسي  بعدما حطم رقمه 

التهديفي بالبرمييرليغ.
وقال نيس���تلروي خالل 
تغري���دة عب���ر صفحت���ه 
الرسمية على موقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«: »عمل 
رائع يا ڤاردي، أنت رقم واحد 

اآلن، وأنت تستحقها«.

بيب غوارديوال

»الفيلسوف« يفّضل
»الشياطني احلمر«

أكدت العديد من التقارير اإلعالمية أن االسباني بيب غوارديوال املدير 
الفني لفريق بايرن ميونيخ االملاني يفضل تدريب مان يونايتد على 

جاره السيتي في اجنلترا خالل الفترة املقبلة.
وأش���ارت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية في عددها 
االلكتروني الصادر، استنادا إلى مصادر مقربة من املدرب 
االسباني غوارديوال، الى أن االخير ورغم ربط اسمه بتدريب 
مان س���يتي صيف العام املقبل، إال أنه كشف عن تفضيله 

تدريب الغرمي التقليدي مان يونايتد.
غوارديوال صاحب ال� )44 عاما( كان مرش���حا لتدريب 
الشياطني احلمر بعد اعتزال السير اليكس فيرغسون من 
تدريب الفريق عام 2013، إال أن بيب فضل تدريب الباڤاري 
واليزال مدربا له حتى اللحظة، علما أن عقده مع العمالق 

األملاني االحمر ينتهي صيف العام املقبل 2016.
وق���د تقوم ادارة اليونايتد بإقالة فان غال الذي ينتهي 
عق���ده عام 2017 اذا ما خرج الفري���ق من دور املجموعات 
ملس���ابقة دوري أبطال أوروبا لك���رة القدم، حيث تنتظره 
مباراة صعبة امام فولفسبورغ االملاني على ارض األخير 
حلسم بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر، وتعيني الويلزي 

غيغز مدربا مؤقتا حتى تسلم بيب غوارديوال املهمة.
ويأمل بايرن أن يقرر غوارديوال اذا ما كان يريد متديد عقده 
بحلول نهاية العام احلالي، حتى مينح اإلدارة الوقت الكافي 
لدراسة البدائل التدريبية املتاحة حال قرر عدم التجديد، 
كما هو متوقع، خاصة أن السيتي أحضر يران سوريانو 

الرئيس التنفيذي واملدير الرياضي تكسيكي بجيريستني، 
الذي عمل بشكل وثيق مع غوارديوال في برشلونة، من اجل 

تأمني خدماته خلالفة التشيلي مانويل بلليغريني.

ايكاردي

انسيني

35 مليون 
إسترليني للتخلي 

عن ڤيردي

ليستر ويونايتد في خدمة سيتي.. وتشلسي يعود بنقطة من معقل توتنهام

مبعنويات جيدة بعض الشيء 
بعد الفوز على نوريتش في 
اال ان  الدوري احمللي )0-1( 
ذلك لم ينفعه كثيرا واكتفى 
بنقطة رفع من خاللها رصيده 
الى 15 نقطة في املركز الرابع 

عشر.
اما بالنسبة لتوتنهام الذي 
حافظ على س���جله اخلالي 
من الهزائ���م للمباراة الثالثة 
عشرة على التوالي لكنه اكتفى 
بالتعادل للمباراة السابعة، 
فرفع رصي���ده الى 25 نقطة 

في املركز اخلامس.

قادها اجلزائري رياض محرز 
الذي قدم مستوى جيدا منذ 
بداية املباراة، حيث مرر كرة 
الى االرجنتين���ي ليوناردو 
اولوا بديل الياباني شينجي 
اوكازاكي فحاور املدافع كريس 
سمولينغ وس���ددها باجتاه 
املرمى لك���ن دي خيا أبعدها 

بقدمه )66(.
 وحاول الفريقان التسديد 
من بعي���د فكانت لهم بعض 
احملاوالت القريبة على املرميني، 
وكاد ليستر السريع جدا في 
الهجمات املرتدة يقضي على 

فريق املدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو هذا املوسم، اضافة 
الى ان توتنهام يعتبر من ابرز 
الفرق النه لم يخس���ر سوى 
مرة واحدة وكانت في املرحلة 
امام مانشس���تر  االفتتاحية 

يونايتد.
وكان فري���ق موريني���و 
الذي بدأ اللقاء بابقاء املهاجم 
االسباني دييغو كوستا على 
مقاعد االحتياط، ميني النفس 
بتحقيق فوز ثان على التوالي 
للمرة االولى هذا املوسم، وهو 
دخل ال���ى موقعته مع جاره 

باستيان شفاينشتايغر في 
اعادة االمور الى نصابها في 
الوقت بدل الضائع اثر متابعة 
رأسية لكرة من ركلة ركنية من 
اجلهة اليمنى نفذها الهولندي 

دالي بليند.
 وكاد ڤاردي مينح فريقه 
التق���دم في الثوان���ي االولى 
اثر كرة من اجلهة اليس���رى 
حاول متابعتها برأسه وهو 
في حالة انفراد باملرمى لكنها 

مرت عالية.
 وسنحت لليستر فرصة 
رائعة للتقدم بعد هجمة مرتدة 

ضيفه بعد ان انكشف دفاعه 
في اكثر من مرة.

»قمة لندن« سلبية
عاد تشلسي حامل اللقب 
بنقطة من ملعب »وايت هارت 
اللدود  الين« اخلاص بجاره 
توتنهام بالتعادل معه 0-0 

أمس.
التعادل ليس  ان  صحيح 
بنتيجة مثالية بالنسبة لفريق 
مثل تشلسي لكنه يعتبر حاليا 
اجنازا الى ح���د ما نظرا الى 
املستوى املخيب الذي يقدمه 

امام مان يونايتد.
 وب���دأ الفريق���ان املباراة 
بإيقاع سريع املستوى وانطلق 
ليستر بهجمة مرتدة وصلت 
النمس���اوي  الى  الكرة  منها 
كريستيان فوكس الذي مررها 
الى ڤاردي في اجلهة اليمنى 
فس���ددها بيمن���اه قوية في 
الزاوية اليمنى ملرمى احلارس 
االسباني دافيد دي خيا )24( 
وعزز ڤاردي صدارته لترتيب 

الهدافني برصيد 14 هدفا.
 واندف���ع يونايتد الدراك 
االملان���ي  التع���ادل وجن���ح 

ضرب مهاجم ليستر سيتي 
جيم���ي ڤ���اردي عصفورين 
بحج���ر واحد فحط���م الرقم 
القياسي لعدد االهداف املتتالية 
الدوري االجنليزي لكرة  في 
القدم ومن���ح فريقه التعادل 
مع ضيفه م���ان يونايتد 1-1 
اول من امس في قمة مباريات 

املرحلة الرابعة عشرة.
 واس���تعاد مان س���يتي 
عل���ى  بف���وزه  الص���دارة 
ساوثمبتون 3-1 رافعا رصيده 
الى 29 نقطة، بفارق االهداف 
امام ليس���تر، ونقطة واحدة 

مدافع تشلسي كاهيل يبعد الكرة من أمام جنم توتنهام هاري كني                                                                                                          )رويترز( هدف باستيان شڤاينشتايغر أنقذ مان يونايتد من السقوط في ملعب ليستر سيتي                                                                                      )رويترز(
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»حلم الكويت .. يصحو بنا«
المؤتمر السنوي الثاني والثالثون

لالتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع أميركا

وزير التربية ووزير التعليم العالي أعلن قرب إشهار احتاد طلبة الكويت في ختام املؤمتر الـ 32

العيسى لطلبة أميركا: تلمسنا همومكم عن قرب وسنحلها
السفير األميركي دوغالس سليمان يلقي كلمته                      )فريال حماد(

محمد الزايد

اإلعالمي محمد املؤمن يلقي كلمته في احلفل

تكرمي إميان العوضي

جانب من التكرمي

تكرمي املدير التنفيذي للعالقات واالتصاالت في شركة زين وليد اخلشتي

تكرمي سلمى احلجاج

الشيخ سالم العبداهلل  مكرما رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق

د. منصور جراغ متحدثاالشيخ سالم العبداهلل يلقي كلمته

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق متوسطا أعضاء االحتاد

د. بدر العيسى متحدثا

فهد اجلدعان

السفير العبداهلل: 
نحيي القائمتني 

املتنافستني على 
روحهما الرياضية 

ونهنئ الفائزين

السفير األميركي: 
امنحوا الكويت 

موهبتكم ومعرفتكم 
وخبرتكم

الزايد: أيام بحساب 
الوقت كانت 

حلظات بحساب 
احملبة

اجلدعان: 1503 
شكراً ملن منحونا 

ثقتهم 

جراغ: العلم عبادة 
لذا فأنتم في مهمة 

مقدسة

»األنباء« ـ سان دييغو: 
 اختتمت أمس أنشطة املؤمتر
الـ 32 الحتاد طلبة الكويت 
في اميركا في حفل حضره 
راعي املؤمتر وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.بدر 
العيسى وســـفيرنا الشيخ 
العبداهلل وســـفير  ســـالم 
الواليات املتحدة دوغالس 

سيليمان.
وكان احلفـــل اخلتامي 
برعاية شـــركة »مشـــاريع 
الكويت« كيبكو، وشهد تكرمي 
الرعـــاة واملنظمني والطلبة 

املتفوقني.
بدأ احلفل بكلمة للوزير 
د.العيسى نعى فيها الطالب 
الذي توفـــي أول من امس 
في واليـــة اريزونا بحادث 
سير، وتوجه بالتعازي إلى 
ذويه، ومتنى الشفاء العاجل 
العناية  الذي أدخل  لزميله 
املركـــزة، داعيا الطالب إلى 

االلتزام بقوانني السير رأفة 
بذويهم.

انه اســـتفاد من  وأكـــد 
تواجده مع الطالب عن قرب 
العالي  التعليم  هو ووكيل 
د.حامـــد العازمـــي لتلمس 
مشاكل الطلبة وحل بعضها 
في األيام املقبلة، السيما تلك 
باللغة والنقل من  املتعلقة 
جامعة إلى اخرى واجلامعات 

الواجب اعتمادها.
وتوجه د.العيسى بالشكر 
للسفير سيليمان لتعاونه في 
حل مشكلة سرعة استخراج 
الڤيـــزا التي كانـــت تواجه 

الطلبة في السابق.
كما هنـــأ الوزير القائمة 
الفائزة باالنتخابات وشكر 
الراعية  االحتاد والشركات 
والداعمة للمؤمتر وبشـــر 
احلاضرين بقرب إشـــهار 
احتاد طلبة الكويت قريبا.

من ناحيته، قال السفير 

ســـالم العبـــداهلل مخاطبا 
الطلبة: أهلكم تعبانني عليكم 
فديروا بالكم على نفســـكم 
وأمتنى ان احلادث األليم الذي 
وقع هو آخـر حادث نسمع 
بـــه، متوجها بالتعازي إلى 
ذوي الطالب الفقيد ومتمنيا 
العاجـــل للطالب  الشـــفاء 

املصاب.
وحيا الســـفير القائمني 
املشاركني في االنتخابات على 
روحهـــم الرياضية ورحب 

بالسفير سيليمان.
مـــن جانبه، اســـتذكر 
الســـفير ســـيليمان مقولة 
للرئيـــس األميركي الراحل 
جون كينيدي قال فيها: »ال 
تســـأل ماذا ميكن أن يقدم 
لك بلدك، بـــل ما ميكنك أن 
تقدمه إليه« وهي أهم جملة 

لنا كمواطنني.
وتابع السفير األميركي: 
كان ذلـــك قبـــل شـــهر من 

اســـتقالل بلـــد الحقـــا هو 
لـــم  الكويـــت، والكويـــت 
إلى هنـــا ملجرد  ترســـلكم 
دراســـة الطب أو الهندسة 
أو اإلدارة وإمنا ملعايشـــة 
جتربة أخرى واالســـتفادة 
من القيم التي تسود الشعب 
األميركي، وعليكم أن تعطوا 
وطنكم موهبتكم ومعرفتكم 
وخبرتكم، وعندما تعودون 
ال حتصلـــون على عمل بل 

اصنعوا عمال«.
وبعد ذلـــك كانت كلمة 
وداعية لرئيس الهيئة اإلدارية 
لالحتاد املنتهية واليته محمد 
الزايد الذي قـــال إن »أياما 
بحساب الوقت كانت حلظات 
بحساب احملبة« محييا سفراء 
احلاضر وسفراء املستقبل 
احلاضريـــن معا في احلفل 
وداعيـــا الكويتيـــني ألن ال 
ييأســـوا فهناك شباب قادر 

على بناء وطن أفضل.

أعلـــن رئيس  بـــدوره، 
االحتاد اجلديد فهد خليفة 
لـ 1503  اجلدعان شـــــكره 
طـــالب وطــالبات وضعوا 
ثقتهـــم بقائمـــة »الوحدة« 
حفاظا علـــى عهــد العدالة 
واحلريـــة  واملســـاواة 
والدميوقراطية ومشـــروع 
وطني وجد ليبقى ويستمر 
بسواعد شباب متحمس لبناء 

الكويت.
ثم كانـــت كلمة لرئيس 
الثقافـــي في لوس  امللحق 
اجنيليس د.منصور جراغ 
اننا نشـــرف  الذي اوضح 
على 11 ألـــف طالب وطالبة 
ونستقبل 1500ـ  1600 طالب 
من طلـــبة التعـــليم العالي 
او االبتعاث، ومسؤوليتنا 
امامهم.  تذليـــل الصعـــاب 
وأضاف د.جـــراغ أن العلم 
عبادة ولـــــذا فالطالب في 
مهمة مقدسة، ناصحا إياهم 

بتنظيـــم الوقـــت واحترام 
القوانني.

بكاريزمتـــه املعهـــودة 
وكما في حفل االفتتاح تألق 
االعالمـــي محمد املؤمن في 

حفل اخلتام.
وفاجأ احلضور باجللوس 
على كرســـي وسط املسرح 
قائال ان احدى زميالته في 
العمل تدعـــى »دانة« كانت 
تعيش مـــع والديها اللذين 
ينتميان لطائفتني مختلفتني، 
وبعدما كانت في غاية النجاح 
وروعة األداء اصيبت بعجز 
وتراجعت في العمل مبررة 
ذلك باخلالفات االســـرية. 
وأضاف ان دانة طلبت منه 
ان ينقل قصتها وصورتها، 
وطلب من »الكونترول« وضع 
صورتها على الشاشة فظهر 
الكويت ليعلن  علم دولـــة 
املؤمن: هذه هي دانة وسط 

تصفيق احلضور.
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»حلم الكويت .. يصحو بنا«
المؤتمر السنوي الثاني والثالثون

لالتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع أميركا

خالل الندوة السياسية ضمن أنشطة مؤمتر طلبتنا في أميركا بعنوان »ندوة التحوالت في الشرق األوسط«

املرزوق: اإلعالم احلديث فرض نفسه لكنه لم يغلب »التقليدي«

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق ود.عبداهلل الشايجي ود.غامن النجار وعبدالوهاب العيسى خالل الندوة

مداخلة ألحد الطالب

الطلبة يتابعون الندوة

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق خالل الندوة                                                            )فريال حماد(

متابعة من احلضور

من أجواء الندوة
نجمة

قدمت الندوة االعالمية الزميلة جنمة الشمالي 
من قناة »املجلس«.

أين القضية األساسية؟

تساءل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد 
املرزوق: أين قضية فلسطني التي كانت القضية 

احملورية للعرب؟ مضيفا ان االعالم العربي لم 
يعد عادال في طرح امللفات.

وقال املرزوق: ان التلفزيونات والصحف تتبع 
اخلبر احلامي، ولكن يجب اال مينعنا ذلك من 

التركيز على قضايانا اجلوهرية وفي مقدمتها 
فلسطني واملسجد االقصى الذي تولي »األنباء« 

اهتماما كبيرا ملا يتعرض له من اعتداءات في 
الفترة االخيرة.

سحب الجنسية

رغم ان الندوة عن االوضاع االقليمية، طرح 
على د.غامن النجار سؤال حول سحب اجلنسية، 
فقال: هذه من اخطر القضايا، ونحن ضد سحب 
اجلنسية كما حصل، مضيفا: ان اعطاء اجلنسية 
حق سيادي للدولة، لكن سحبها قرار اداري البد 

ان ينظر فيه القضاء.

على اإلعالميني 
أن يضعوا مصلحة 

الكويت فوق
أي اعتبار

د.عبداهلل الشايجي: 
آن األوان لالنتقال 

من مجلس التعاون 
اخلليجي إلى 

االحتاد

»األنباء« ـ ســــان دييغو: 
أكد رئيـــس التحرير الزميل 
يوســـف خالد املـــرزوق أن 
اإلعالم العربي لعب دورا كبيرا 
كسلطة رابعة في التحوالت 
التي شهدتها املنطقة، وكان 
فـــي جزء منه مســـؤوال عن 
التأجيـــج والتحريـــض في 
الكويت واخلارج، لكنه لفت 
إلى أن اإلعالم الكويتي بجزئه 
األكبر واٍع وحريص على البلد 
رغم وجـــود بعض احلاالت 
الشاذة، آمال من جميع الزمالء 
اإلعالميني أن يضعوا مصلحة 
الكويت فوق أي اعتبار سواء 
كانوا يعملـــون في الصحف 
والتلفزيونات أو عبر وسائل 

التواصل االجتماعي.
وأشـــار املـــرزوق، خالل 
مشاركته في الندوة السياسية 
التـــي أقيمت برعاية الزميلة 
»اجلريـــدة« ضمن أنشـــطة 
املؤمتر الــــ 32 الحتاد طلبة 
الكويت في اميـــركا بعنوان 
التحوالت في الشرق  »ندوة 
الناس  أن  إلـــى  األوســـط«، 
أصبحت اكثـــر وعيا وإدراكا 
ملا يقدمه بعض االعالم املوجه، 
لذا قل تفاعلها معه، مؤكدا أن 
االعالم احلديث فرض نفسه 
كمنافس قوي لإلعالم التقليدي 

لكنه لم يغلبه.
وشارك في الندوة كل من 
السياسية  العلوم  اســـتاذي 
في جامعة الكويت د.عبداهلل 
الشـــايجي، ود.غامن النجار، 
واإلعالمي الزميل عبدالوهاب 

العيسى.
وردا على سؤال حول إعالم 
الزميل  أكد  تنظيم »داعش«، 
اعـــالم محترف  انه  املرزوق 
ويقف خلفه أشخاص يعرفون 
ماذا يريدون ويتعمدون بث 
الرعـــب فـــي قلـــوب الناس 
إلرهـــاب خصومهم وترويع 
عقولهم واستقطاب العناصر 
املتعاطفـــة معهـــم من حول 
ان  العالم، مستشـــهدا كيف 
الواحد منهم مســـتعد لقتل 
اخيه او والده ومنبها الى ان 
التنظيم سينتهي ليظهر مكانه 
تنظيم آخر إن لم جنتث جذوره 
الفكرية وننطلق من كون ان 

الفكر ال يحارب إال بالفكر.
السياسة اخلارجية  وعن 
الكويتية قال رئيس التحرير 
اليوم  انها »ممتـــازة ونحن 
جنني ثمار ما زرعه صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد طيلة سنوات، وسياسة 
الكويت اخلارجية هي ما اعاد 
بلدنا إلينا بعد الغزو الصدامي 

الغاشم«.
مضيفا: ان االعتماد على 
االســـتثمارات واملســـاعدات 
اخلارجية وصندوق التنمية 
ادوات مفيدة ويجب  شـــكل 
االســـتمرار فيها مع تقليص 
البـــذخ الزائـــد فـــي بعض 

األحيان.

الشايجي: االتحاد الخليجي

من جانبه، قال د.عبداهلل 
الشـــايجي انه وكمـــا يقول 
الفيلسوف الصيني صن تزو 
:»عليك معرفة قدراتك وقدرات 
خصمك لتحقيـــق االنتصار 
الهزمية« ونحن في  وجتنب 
الكويت نعيـــش في منطقة 
اوضاعها صعبة وبني حربني 
واحدة في العراق وســـورية 

واألخرى في اليمن، إضافة الى 
وجود إيران في ظل التحوالت 
النووي، وما  ما بعد االتفاق 
ميكن ان يحمله من تغير في 

التحالفات الدولية.
وتابع: ان مشكلة اقليمنا 
االساسية هي غياب التوازن 
العربي  وغياب املشـــروع 
واخلليجي ملوازنة القوى في 
الشرق األوسط رغم وجود 
اقليمية ودولية  مشـــاريع 
متقاطعة، فهناك مشـــروع 
إســـرائيل املســـتفيدة من 
الدامي ومشروع  التطاحن 
ايران مللء الفراغ الذي خلفه 
االميركيون، وتركيا الساعية 
للنفوذ واملشروع الروسي.

ولفت الى ظاهرة تراجع 
التنظيمات  مقابل صعـــود 
»ففـــي لبنان مثـــال حزب 
اهلل أقوى من الدولة، وفي 
العـــراق »داعش« اقوى من 

احلكومة.
مضيفـــا: لذلك تســـعى 
العربية السعودية  اململكة 
اليـــوم الى حتقيق التوازن 
القوة  املفقود وحتولت من 
الناعمة الى »عاصفة احلزم« 
في اليمن وتسعى للعمل على 
مشـــروع خليجي يعوض 

الفراغ االميركي.
وطرح د.الشـــايجي ما 
أسماه »نهاية االمبراطورية 

االميركيـــة، مرتكزا على ما 
يطرح في االعالم االميركي 
نفســـه وحتدث عن عقلية 
اوباما  الرئيـــس  وعقيـــدة 
املناهضة للحرب، وتفضيله 
االنفتاح على شرق آسيا بعد 
3 حروب في الشرق األوسط 
اســـتنزفت اميركا بكلفة 3 
تريليونـــات دوالر و7000 

قتيل.
انتقد  لكن د.الشـــايجي 
تعامـــل االدارة االميركيـــة 
والتحالف الدولي املكون من 
65 دولة في مواجهة داعش 
متسائال: هل يعقل ان يقف 
العالم عاجزا بوجه تنظيم 
لم يصنع طلقـــة رصاص 

واحدة؟!
وزاد: نحـــن اآلن أمـــام 
حتديات كبيرة وأخطر مرحلة 
تهديد للدول واملجتمعات في 
اخلليج العربي، مشيرا الى ان 
اسقاط النظام العراقي البائد 
على مساوئه فتح صندوق 
الشياطني،  الشرور وأخرج 
وكما اعترف رئيس الوزراء 
البريطاني االسبق توني بلير 
شريك جورج بوش في غزو 
الى سقوط  العراق قد ادى 
العـــراق بيد ايـــران فأجج 
الطائفية في املنطقة وقسمها 
الى معسكرين ووفر البيئة 
اخلصبة لإلرهاب، الفتا الى 

ان خطورة »داعش« ثالثية 
االبعاد فهي تشـــوه صورة 
االسالم وتغذي الطائفية وفي 
نفس الوقت تفجر الصراعات 
بني الســـنة حيث ان اغلب 
ضحايـــا التنظيم االرهابي 

هم من السنة.
وأشار د.الشايجي الى انه 
وبعد 36 سنة على جتربة 
التعاون لم يعد ما  مجلس 
حققه من جناحات كافيا والبد 
من العبور الى مرحلة االحتاد 
وعدم االعتماد على »األمن 
املستورد« من أميركا، معتبرا 
ان »عاصفة احلزم« هي نواة 

ملشروع أكبر.

النجار: تفاهم سعودي ـ 
إيراني

من جانبـــه، رأى د.غامن 
النجار ان »الربيع العربي« 
ظاهرة ايجابية اذا ما نظرنا 
لألمام، رافضا نظرية املؤامرة 
في تفسير األحداث، ومشيرا 
الى ان الثابـــت الوحيد في 
التغيير،  السياســـة هـــو 
واستشهد بسقوط شاه إيران 
رغم قول الرئيس األميركي 
األســـبق جيمـــي كارتر له 
ان بلده »جنة االستقرار«، 
وانقسام االحتاد السوفييتي 
الى 15 دولة ويوغوسالفيا 

الى 7 دول.

وربط د.النجار بني أزمات 
الفقر والظلم والالجئني في 
العربـــي وصعود  العالـــم 
االرهاب متمثال في »داعش« 
الذي يجد بيئة مثالية لتجنيد 
العناصر بني ماليني الالجئني 

واملعوزين.
اننـــا في  الـــى  ولفـــت 
املنطقة مقدمون على انظمة 
جديدة عنوانها الفيدرالية، 
فالصومال »تفدرل« واليمن 
في الطريق وكذلك سورية، 
وبالتالي فإن مفهوم الدولة 
املركزية كما نعرفه لن يعود 
كما هو عليه، و»داعش« هو 
الظاهـــرة الوحيدة العابرة 
للحدود التي متهد لـ»سايكس 

بيكو« جديد في املنطقة.
وحتـــدث د.النجار عن 
مفارقة تلكؤ أميركا وبريطانيا 
اليوم في التدخل في املنطقة، 
وهمـــا اللتـــان قادتا »غزو 
العراق« عـــام 2003 مقابل 
حماس روسيا وفرنسا اللتني 
عارضتا احلرب في حينه، 
مؤكدا انـــه ال توجد جدية 

اليوم في مواجهة داعش.
وحتـــدث د.النجـــار عن 
مساعي الرئيس أوباما الغالق 
معتقل »غوانتانامو«، مؤكدا 
انها »جيدة« وحتمي اميركا 
من النتائج الكارثية لتصرفات 
فـــي »أبوغريب«،  جنودها 

منتقدا كال من نائب الرئيس 
األميركي األسبق ديك تشيني 
ووزير الدفاع األسبق دونالد 
رامسفيلد وتوني بلير، واصفا 

إياهم بـ»مجرمي حرب«.
وشـــرح أبعـــاد قضيـــة 
اميركا  ان  الالجئني، مؤكـــدا 
تستقبل سنويا 80 ألف الجئ 
عن طريق مفوضية الالجئني 
وان تركيا ستمنح 3 مليارات 

للتخفيف عن أوروبا.
وأكد ان املنطقة لن تستقر 
مـــن دون تفاهم ســـعودي ـ 
إيراني وان مشـــاكل سورية 
والعراق وباقي دول املنطقة 
حتتاج الى حلول سياســـية 
ولن تكون احللول مســـتقلة 
بعضها عن بعـــض بل على 

مستوى املنطقة.

العيسى: الشباب تجرفهم 
العاطفة ال العقل

بدوره، قال اإلعالمي الزميل 
عبدالوهاب العيسى انه وبعد 
جتربة 6 سنوات على شبكات 
التواصـــل االجتماعي يعتقد 
آســـفا ان اغلبيـــة الشـــباب 
يعانـــون من غيـــاب الوعي 
في قراءة االحداث وجترفهم 

العاطفة ال العقل.
واعطـــى العيســـى مثاال 
وهو خبر نشـــره اخيرا عن 
اسقاط تركيا للطائرة الروسية 
الى ان  فوق سورية، مشيرا 
التعليقات على اخلبر حتولت 
الى حرب سنيةـ  شيعية بشكل 
يدعو للسخرية، متسائال: هل 
أم هذا املعلق روسية وجدة 

اآلخر تركية؟!
وزاد: نحن كشباب كويتيني 
اصبحنا وقـــودا لصراعات 
طائفيـــة تســـتخدم كملفات 
للتكســـب، ومع ذلك تنطلي 
الناس، فاالتراك ليسوا  على 
مناصرين للسنة وااليرانيون 
ليســـوا مناصرين للشيعة، 
بل كالهما يعمل حلســـابات 
سياسية، ونحن كشباب يجب 
اال تكون اوراقنا تخدم اجندات 

من هذا النوع.
ولفت العيسى الى ان تاريخ 
الكويت منـــذ 300 عام وهو 
مليء بالتقلبات االقليمية، ومع 
ذلك فإن السياسة اخلارجية 
للبالد اليوم حتظى بنوع من 

االجماع.

د.غامن النجار: 
التفاهم السعودي ـ 
اإليراني هو املدخل 

للحلول السياسية 
لقضايا املنطقة

عبدالوهاب العيسى: 
الطائفية مفتعلة 

وشبابنا صاروا أوراقًا 
في خدمة قضايا 

الغير
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»حلم الكويت .. يصحو بنا«
المؤتمر السنوي الثاني والثالثون

لالتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع أميركا

ختامها مسك مع املهندس ومطرف

استمتع نحو 300 طالب وطالبة غصت بهم أكبر قاعات فندق هيلتونـ  سان دييغو بحفل اخلتام الذي أحياه الفنانان مطرف 
املطرف وماجد املهندس. وقد اضطر مئات الطالب اآلخرين للوقوف خارج القاعة التي امتألت بالكامل.

حسن البالم متوسطا اجلمهور   )فريال حماد( الفنان مطرف املطرف يقدم وصلته الغنائية الفنان ماجد املهندس خالل احلفل

تفاعل كبير من الطلبة احلضور جانب من احلضور

)تستثمر اموال البنك( وإدارة 
اموال  الثروات )تســـتثمر 
العمـــالء(، وإدارة الثروات 
وفي شركات الوساطة: إدارة 

التداول وإدارة األبحاث.

الصالح: امليزانية حاجة ملحة لألفراد والشركات والدول
في ورشة عمل بنك اخلليج حول مبادئ االستثمار أكد أن الكويت »مستورة بعباءة أسعار البترول«

شكلت ورشة عمل نظمها 
بنك اخلليج بعنوان »ورشة 
مبادئ االستثمار« أحد ابرز 
انشطة املؤمتر وقدمها مساعد 
مدير عام االستثمار في البنك 
طارق الصالح الذي قدم شرحا 
للطالب  عن قطاع االستثمار 
والتدرج الوظيفي فيه، مجيبا 
على مجموعة من األســـئلة 
احملوريـــة: ملاذا اســـتثمر؟ 
كيـــف أســـتثمر؟ وما هي 
الفرص الوظيفية في مجال 
االستثمار؟ وحتدث الصالح 
عن اهمية اعـــداد امليزانية 
سواء على مستوى األفراد 
أو الشركات أو الدول، مشيرا 
الى ان امليزانية الشخصية 
هي خطة تشمل توقع الدخل 
واملصاريف واالدخار وسداد 
القروض لفترة محددة في 

املستقبل.
ونصح كل شخص بفتح 
البنك احدهما  حسابني في 
جار واآلخر حساب توفير 
يســـتقطع 10% مـــن راتبه 

ويحوله تلقائيا إليه.
وبعد االدخار تأتي مرحلة 
االســـتثمار واإلجابة على 
سؤال أين أســـتثمر؟ وهي 
ممكنة فـــي مجاالت عديدة: 
األسهم )ملكية في شركة(، 
السندات )إقراض للشركات(، 
العقار )التملك االستثماري 
التجـــاري(، صناديـــق  او 
االستثمار، االســـتثمارات 
البديلـــة )مثل املشـــتقات 

وغيرها(.
الى ان االستثمار  ولفت 
ميكـــن ان يتم عـــن طريق 
البنوك او شركات االستثمار 

او شركات الوساطة.
أما بالنسبة لسؤال »كيف  
أســـتثمر؟« فاإلجابـــة هي 
ضرورة االســـتثمار بشكل 
منتظم وعلى فترات زمنية 
مستمرة لتقليل املخاطر من 
تقلبات األسعار، واالستفادة 
من العائد التراكمي املطلوب 
ملضاعفة االستثمار )كل ما 
نحصل عليـــه نضيفه الى 
اصل املبلغ املستثمر ونكرر 
الربح  العمليـــة لتعظيـــم 

وحتقيق عائد أفضل(.
ان  الصالـــح  وشـــرح 
انواع االســـتثمار  اســـهل 
هو عبـــر الصناديق ألنها 
تنوع االســـتثمارات وتقلل 

املخاطرة.
أما عن الفرص الوظيفية 
أنهـــا كالتالي: في  فأوضح 
البنوك هناك إدارة االستثمار 

طارق الصالح خالل ورشة العمل   )فريال حماد(

ملاذا أستثمر؟

كيف أستثمر؟

د.البراك: التبرير عدو التغيير.. والكويت 
بلغت مرحلة وجوب اإلنقاذ من التدهور

الرئيس التنفيذي لـ »تآزر للتأمني«: يؤسفنا عزوف الشباب الكويتي عن القطاع
قال عضو مجلس االدارة 
التنفيذي لشركة  والرئيس 
للتأمــــني« عبدالرزاق  »تآزر 
محمد الوهيب: ان مشــــاركة 
الشــــركة في رعاية انشطة 
مؤمتر احتــــاد طلبة الكويت 
في الواليات املتحدة تأتي في 
التواصــــل االجتماعي،  اطار 
وهي االولى للشركة في اميركا 

بعد ان ســــبقت لها املشاركة 
في ملتقيات مماثلة في لندن 
ودبلن. واضاف الوهيب، في 
تصريح لـ »األنباء« مبناسبة 
تواجد »تــــآزر« في معرض 
الفرص الوظيفية: يؤســــفنا 
القول ان الشــــباب الكويتي 
عازف عن قطاع التأمني رغم 
انه يدير اكثر من نصف مليار 

دينار، ولكن نســــبة العمالة 
الوطنية فيه ال تتجاوز الـ %5، 
مؤكدا انه قطاع واعد وثاني 

اكبر قطاع بعد البنوك.
وحتــــدث عــــن اخلدمات 
التأمينية التي تقدمها الشركة 
ومنها التغطية في حال توقف 
البعثة بشكل قسري او وفاة 
العائل الــــذي يوفر التمويل 

للمبتعث، ففــــي هذه احلالة 
تتكفل الشركة باملصاريف الى 
ان يتخــــرج، واذا اجبر على 

العودة تقوم بسداد ديونه.
وتابع الوهيب: كما تقدم 
 Noclaim Certificate تآزر« الـ«
التأمني عن  لتخفيف اقساط 
املبتعث، فالتأمني في اميركا 
غــــال واذا طلبت مــــن بلدك 

شهادة بعدم ارتكابك حوادث 
يساهم ذلك في خفض قيمة ما 
تسدده للتأمني، ونحن نزود 
الشهادة. وزاد:  الطلبة بهذه 
لقد التقينا مع املسؤولني في 
سفارتنا ومع امللحق الصحي 
وزودناهــــم بتوصياتنا في 
الى افضل  »تآزر« للوصول 

تغطية واسعار.

وانا اقول ان تقدم اميركا 
هو قيمي واخالقي قبل اي 
شـــيء، وتعود جذوره الى 
الدستور واآلباء املؤسسني 
الذين ارسوا حماية املبادرة 
الفردية وحرية الرأي كأساس 
للهوية والكرامة االنسانية. 

وتطرق د.البراك الى وضع 
انها بلغت  الكويت قائـــال: 
مرحلة وجـــوب االنقاذ من 
التدهور والتغيير »فإما ان 
او نتدهور، وليس  نتطور 
هناك وقوف، والكرة األرضية 
لو توقفت ثانية فسُيقضى 
على كل شيء«. ولفت الى ان 
الكويت حتتل اليوم املركز 
74 عامليا من حيث احلرية 
االقتصادية واملرتبة السابعة 
بني عينة اختيرت من دول 
الشرق األوسط وآسيا وهي 
مرتبة متأخرة، مشيرا الى ان 
ارتفاع اسعار النفط الى اكثر 
من 100 دوالر قد »ستر علينا« 
فالكويت »مستورة بعباءة 

أسعار البترول«.
وتابع: لكن األسعار هوت 
اآلن بينما نعاني من التردي 
اإلداري وتضخم النفقات التي 
يصعب تقليصها بســـبب 

الكلفة السياسية لذلك.

منظومة قيم متقدمة لديها: 
»IBM, SONY, GE« وغيرها.. 
واضـــاف: ان اميـــركا اكبر 
مجتمع متقدم في العالم يظن 
الكثيرون ان تقدمهم عسكري 
واقتصادي وتكنولوجي واننا 

اخالقيا احسن منهم.

البراك ان  قال د.ســـعد 
»التبرير هو عدو التغيير« 
شارحا السبل الالزمة لتحقيق 
التغيير، مضيفا ان التغيير 
يحتاج الى جهد انساني وبناء 
قيادات من خـــالل تطوير 
شـــخصيات معينـــة تقود 
مســـتقبلها بجدارة. واشار 
في ندوة بعنوان »املستقبل 
والتغيير« الى ان كنز النجاح 
جتده في أرض الفشـــل لذا 
ال عيب في الفشل بل يجب 
التعلم واالستفادة منه. كما 
شدد على اهمية احلب »ألنه 
املضاعف األكبر ألي نشاط 
اداري« واستشـــهد بوضع 
القائم  الكويتية  الرياضـــة 
على التنافر بني الوما كانت 
نتيجة تنافرهم. كما شـــدد 
على اهمية منظومة القيم في 
أي مؤسسة: لم ندرس شركة 
عظيمة من الشـــركات التي 
حققت اجنازات إال ووجدنا 

د.سعد البراك خالل الندوة  )فريال حماد(

 د.أسيل العوضي ود.غامن النجار وابرار املسعود في مقدمة احلضور

ستيف جوبز.. 
رحمه اهلل

في معرض حديثه استوحى 
د.الب��راك جزءا من س��يرة 
ستيف جوبز، مضيفا، رحمه 
اهلل، وانا اقصد الترحم عليه، 
فالرحمة برأيي واجبة على كل 
من يفيد البش��رية وال افهم 

غير ذلك.
هذا الرجل انشأ شركة واحدة 
بحجم اقتصاد دولة كبيرة.
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»جوق العميان« يفوز بجائزة التانيت الذهبي 
في »أيام قرطاج السينمائية«

املخرج املغربي محتفيا باجلائزة

هند صبري: لن ندع اخلوف يسيطر علينا

حماس���ة كبيرة وإقباال، إذ ان 
البعض انتظر في طوابير ملدة 

ساعات ملشاهدته.
وقد قدم حفل اخلتام املقدم 
املصري الشهير باسم يوسف، 
وقد أقيم وسط إجراءات أمنية، 
مش���ددة في املس���رح البلدي 
في العاصمة التونس���ية على 
القليلة من  بعد مئات األمتار 
مكان الهجوم االنتحاري الذي 
أودى في 24 اجلاري بحياة 12 
الرئاسي  عنصرا من احلرس 

التونسي.
وقالت النائبة التونس���ية 
السابقة سلمى بكار للتلفزيون 
الرسمي قبل بدء حفل توزيع 
اجلوائز: »ال نشعر في قلوبنا 

بالفرح نفس���ه كالعادة إال ان 
)املهرج���ان( يش���كل حتديا 
الذين يعتمدون  لألش���خاص 

ثقافة املوت«.
وقالت املمثلة التونسية هند 
صبري م���ن جهتها: »لن ندع 
اخلوف يسيطر علينا. هناك 
حظر جتول لكننا هنا. هذه هي 

رسالة« الدورة احلالية.
وقد رفع الكثير من املدعوين 
باللباس الرسمي العلم التونسي 
لدى مرورهم على الس���جادة 

احلمراء.

تونس � أ.ف. پ: فاز فيلم 
العمي���ان« للمخرج  »ج���وق 
املغربي محمد مفتكر مس���اء 
السبت بجائزة التانيت الذهبي 
اهم مكافآت مهرجان أيام قرطاج 
الذي طغى عليه  السينمائية 
هذه الس���نة هجوم استهدف 
القوى األمني���ة في العاصمة 

التونسية.
والفيلم من النوع الكوميدي 
االجتماعي فضال عن انه سيرة 
ذاتية للمخرج في جوانب عدة 

منه.
أما جائزة التانيت الفضي 
الفيلم  فكانت م���ن نصي���ب 
»ذي اندليس ريفير« الوليفر 
افريقيا(  هيرمانوس )جنوب 
فيما منح التانيت البرونزي الى 
املخرجة التونسية ليلى بوزيد 

عن فيلم »على حلة عيني«.
وقد تناف���س على جوائز 
الرس���مية لألفالم  املس���ابقة 
الطويلة 17 فيلما من دول عربية 

وأفريقية.
وقد نال فيل���م »الزين لي 
الفرنس���ي  فيك« للمغربي - 
نبي���ل عيوش جائ���زة جلنة 
التحكيم. والفيلم ممنوع في 
املغرب وقد عرض للمرة االولى 
في املغرب العربي ضمن أيام 
هند صبريقرطاج السينمائية. وقد أثار 

أوباما يدعم »سبت« املشروعات الصغيرة

وأطلقت مبادرة »سبت 
املشروعات الصغيرة« عام 
2010 بواسطة شركة أميركان 

اكسبريس لبطاقات االئتمان 
لتشجيع الناس على الشراء 

من املتاجر الصغيرة.

حيث تقدم املتاجر واملراكز 
التجارية خصومات كبيرة 

في »اجلمعة السوداء«.

� رويت���رز:  واش���نطن 
اصطحب الرئيس األميركي 
ابنتيه ماليا  باراك أوبام���ا 
وساش���ا في جولة تسوق 
لشراء كتب وحلوى للترويج 
ملبادرة »سبت املشروعات 
الصغيرة«، وهو حدث يقام 
س���نويا لدعم التسوق من 

احملال الصغيرة.
وفي متجر بشمال غرب 
واش���نطن، بح���ث أوباما 
وابنتاه عن كتب مبساعدة 
مدي���رة املتجر آن���ا ثورن. 
وأصبحت نزهة البحث عن 
كتب بعد عيد الشكر تقليدا 
سنويا ألسرة ساكن البيت 

األبيض.
أوباما  واشترت أس���رة 
تسعة كتب ثم توجهت الى 
مقه���ى حيث تطل���ب األمر 
تناول اآليس كرمي لتخفيف 
االحس���اس بح���رارة اجلو 
امللحوظة بالنسبة ليوم في 

آواخر نوفمبر.
التقلي���د  ويتضم���ن 
األميركي بعد عيد الش���كر 
التسوق لشراء هدايا العيد، 

أوباما اثناء دفع النقود

أوباما مبتسما وبجواره ابنتاه  )ا.ف.پ(



خووش حچياالثنني يا ألطاف اهلل
نسبة إصابة املواطنني باالكتئاب

أعلى من الوافدين.
تأييد واسع في بريطانيا إلنشاء جيش دائم 

لالحتاد األوروبي.

٭ يا جماعة املوضوع بحاجة لدراسة وحملة وطنية 
حلد يستهني فيها.

٭ األمم تتحد وتتعاون وأمة العرب تتفنن
 في الفرقة واخلالفا.

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.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة
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حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 5.00
الشروق 6.24 
الظهر 11.37

العصر 2.30
املغرب 4.49
العشاء 6.11

غائم جزئيا والرياح متقلبة االجتاه 
سرعتها من 6 إلى 28 كم/س.

العظمى: 27 - الصغرى: 12

أعلى مد: 1.22ص - 3.44م
أدنى جزر: 9.42ص - 9 م

»لم أجد أكثر سوادا منه«!!
الفنانة هيفاء وهبي عبر 

صفحتها اخلاصة على أحد 
مواقع التواصل االجتماعي، 

ناشرة صورا لها مرتدية فستانا 
وحذاء وحقيبة باللون األسود.
وعلقت هيفاء على الصورة، 

قائلة: »سأتوقف عن ارتداء األسود.. 
عندما أجد لونا أغمق منه«.

»لست مقتنعة بثورة يناير 2011«
الفنانة إلهام شاهني، معربة 

في برنامج »100 سؤال« 
عن أملها في إصدار الرئيس 

عبدالفتاح السيسي، قرارا 
بالعفو عن الرئيس األسبق 
حسني مبارك، قائلة: أنا ال 

أؤمن أساسا بثورة 25 يناير وانها كانت 
مؤامرة واضحة من الغرب باستغالل 
عناصر مصرية غير مخلصة للبلد، 

وأوضحت: »مبارك كان صاحب الضربة 
اجلوية، مشيرة إلى أن كل األنظمة 

السياسية بها أخطاء«.

»وأخيرًا حتققت األمنية«
النجمة آن هاثاواي مبدية 

سعادتها بحملها الطفل 
األول من زوجها آدم شوملان.

وأفاد مصدر بأن آن في الثلث 
الثاني من حملها. آن كانت قد 

عبرت سابقا في لقاء لها مع مجلة 
»Vogue« عن رغبتها في أن تصبح أما.

»وبعدين يا شرطة، احنا ما صدقنا إن 
األمور اتعدلت«

املذيع املصري وائل 
اإلبراشي في برنامجه »العاشرة 

مساء«، موجها اللوم الشديد 
لبعض التجاوزات التي زادت 
من ضباط الشرطة في حق 

املواطنني، ومات بسببها 4 أشخاص، 
قائال: إحنا قلنا احلمد هلل إن الشرطة 

استعادت ثقة الشعب تاني بنزولها ميدان 
التحرير في 30 يونيو، نالقي ضابط غير 

مسؤول يتصرف بحماقة، عشان ترجع 
الناس تثور تاني على الشرطة، كده 
ميصحش ومش في صاحلكم أبدا.

»رسالة في غاية األهمية«
الفنانة ديانا حداد في أحدث 
أعمالها املصورة »يا بشر« 
تاركة رسالة إنسانية من واقع 
أحداث ويوميات الناس، حول 

عالقة األمهات وأبنائهن في سن 
املراهقة، محذرة من التهاون 

واالستهتار وتعرض النفس للخطر دون 
تفكير، وذلك بأداء متثيلي، وبكت ديانا 
متأثرة في املشاهد التي صورتها بعدما 
عاشت أحداث السيناريو الذي وضعه 

وأخرجه املخرج فادي حداد.

»أحمد اهلل، مازلت جنمًا«
النجم سيلفيستر ستالوني 

معربا عن سعادته بفيلمه 
اجلديد من سلسلة أفالم روكي 

الذي يحمل اسم »creed« من 
حتقيق إيرادات مبهرة في يوم 
واحد، حيث وصلت اإليرادات 

إلى 11.7 مليون دوالر. وبالتالي متكن 
الفيلم من التفوق - من خالل إيرادات 

على ماعداه من أفالم، وقال ستالوني وهو 
منتش: مازلت جنما ولي جمهور كبير.

»أهنئ العبي فريقي ملساعدتهم فاردي 
على التسجيل«

مدرب ليستر سيتي، 
اإليطالي كالوديو رانييري 

claudio ranieri، عن سعادته 
الكبيرة ألن العبه فاردي متكن 

من حتقيق رقم قياسي جديد 
بالتسجيل في اكبر عدد من املباريات 

املتتالية. وقال رانييري بعد املباراة ضد 
مانشستر يونايتد: »كنا نريد الفوز 

ولكننا كنا نريد مساعدة فاردي أيضا 
لتحقيق هذا الرقم القياسي. أهنئ العبي 
فريقي ملساعدتهم فاردي على التسجيل«.

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية مرضية  
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

أمنه طه علي سعيد ـ ارملة محمد باشا محمد ـ 
69 عاما ـ الرجال: حسينية عاشور ـ بنيد القار ـ ت: 

66233392، النساء اجلابرية ـ ق10 ـ ش18 ـ م10.
سكوت حمد مثقال املطيري ـ 70 عاما ـ اشبيلية ـ 

ق4 ـ ش401 ـ م21 ـ ت: 99144021 ـ 99018556.
رباب محمد حسن االنصاري ـ ارملة حسن 

محمد الصراف ـ 86 عاما ـ الرجال: غرب مشرف ـ 
مسجد الوزان ـ ت: 99822003، النساء: بنيد القار ـ 
احلسينية الزينبية ـ بجانب مسجد الشيرازي ـ ت: 

.97393008
عبداللطيف عبداهلل ابراهيم احلبيتر ـ 50 عاما ـ 
الرجال: السالم ـ ق4 ـ ش413 ـ م7 ـ ت: 97999210 
ـ 66433386، النساء: الروضة ـ ق5 ـ ش56 ـ م17 ـ 

ت: 90969994.
سبيكة يعقوب معيوف بشارة ـ 90 عاما ـ 

الرجال: الفيحاء ـ ق9 ـ شارع الشهباء ـ ديوان 
العيسى ـ مقابل بيت التمويل ـ ت: 99441022 ـ 

99331132، النساء: سلوى ـ ق2 ـ ش9 ـ م72 ـ ت: 
.50579770

جاسب عبداحلسن حجي علي املهدي ـ 61 عاما 
ـ الرجال: مسجد االمام املهدي ـ الرقعي ـ ت: 

96665578، النساء: غرب جليب الشيوخ ـ ق14 ـ 
ش325 ـ م3 ـ الدفن التاسعة صباحا.

عزيزة قدير آل خميس ـ ارملة مزعل نصار 
النصار ـ 70 عاما ـ الرجال: حسينية البلوش ـ 

اجلابرية ـ ت: 99688094، النساء: مبارك الكبير ـ 
ق1 ـ ش7 ـ م47 ـ ت: 55100400.

أمينة جمعة تركي احمد ـ ارملة احمد يعقوب 
الفيلكاوي ـ 81 عاما ـ الرجال: الرميثية ـ ق2 ـ 

شارع طاهر البغلي ـ ج23 ـ م13 ـ ديوان البالم ـ 
ت: 99607535، النساء: القصور ـ ق1 ـ ش50 ـ م19.

اللواء السويدان مدير عام 
مراكز اخلدمة ضيف ديوانية 

»األنباء« غداً الثالثاء

تستضيف »األنباء« غدا الثالثاء في الفترة 
من السادسة حتى الثامنة مساء مدير عام اإلدارة 
العامة ملراكز اخلدمة اللواء أديب الس���ويدان 
للرد على استفسارات قراء »األنباء« واإلجابة 
عن كافة االسئلة املتعلقة بعمل اإلدارة العامة 
ملراكز اخلدمة وآلية العمل واخلطط املستقبلية 
للقطاع واحلديث عن األمور املرتبطة بصالحيات 
مراكز اخلدمة في اجن���از معامالت املواطنني 
س���واء املرتبطة بتجدي���د اإلقامات أو رخص 
القيادة واستخراجها وكذلك الرد على ما يشاع 
عن جتاوزات ترتكب من قبل عدد محدود من 
موظفي القطاع واجله���ود التي يبذلها اللواء 

السويدان لتجاوز ذلك.
اللواء أديب السويدان سيكون على تواصل 

معكم غدا على هواتف: 22272888.

عبدالكرمي عبدالقادر

راشد املاجد

أحالم

عبداهلل الرويشد

حسني اجلسمي

نبيل شعيل

محمد املسباح

أوپريت تنظمه »اإلعالم« بقيمة 140000 دينار ويقام 12 ديسمبر

عبدالكرمي والرويشد وشعيل واملسباح وأحالم واملاجد 
واجلسمي والكبيسي والشاب خالد في»افتتاح ستاد جابر«

مفرح الشمري 
@Mefrehs

اعتمدت وزارة االعالم 
امليزانية اخلاصة لألوبريت 
الغنائ����ي اخل����اص بحفل 
افتتاح ستاد جابر الدولي 
والذي سيقام الشهر املقبل 
والتي تقدر قيمته ب� 140000 
دينار ويشارك فيه نخبة 
من أملع النجوم في الكويت 
العربي  واخلليج والوطن 
وهم عبدالكرمي عبدالقادر 
وعبداهلل الرويشد ونبيل 
ش����عيل ومحمد املسباح 
واح����الم وراش����د املاجد 
وحسني اجلس����مي وفهد 
الكبيس����ي باالضافة الى 

الشاب خالد.
ومت اسناد تنفيذ الكلمات 
واالحلان واملكساج الى كل 
من فه����د الناصر وصهيب 
العوضي وعادل فرج اهلل، 
وسيقوم تلفزيون الكويت 
واحملطات احمللية اخلاصة 
بنقل األوبريت الغنائي الذي 
سيحضره عدد من املسؤولني 
والشخصيات العامة على 

الهواء مباشرة.
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